
 

 ایران)جغرافیایی انجمن  المللیجغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

 1398 ، پاییز 62شماره سال هفدهم، 
 

 هاي غیر رسمی کنکاشی بر رویکرد توانمند سازي جهت ساماندهی سکونتگاه

 (نمونه موردي:  شهرتربت حیدریه)

 3 مریم سمیعی ،2 صفایی محمدجواد ،1 مهدي زنگنه
 

 چکیده
سکونتگاه هاي غیررسمی یکی از مهمترین وجوه شهرنشینی ایران است؛ بطوریکه نه تنها در شهرهاي بزرگ بلکه در شهرهاي 
متوسط و کوچک نیز چنین پدیده اي وجود دارد. یکی از شهرهاي درگیر کشور در این زمینه، شهر تربت حیدریه است؛ که نیازمند 

ري رویکردي جامع براي حل مسئله است. هدف این تحقیق ساماندهی سکونتگاه هاي غیررسمی با رویکرد توانمند سازي بکارگی
روش تحلیلی است.  -باشد و از نظر روش توصیفیکاربردي می_ايدر شهر تربت حیدریه است. این پژوهش از نوع توسعه

گردآوري شده است. و براي تجزیه و تحلیل اطالعات از  )شنامهپرس(پیمایشیو ي اطالعات به دو روش کتابخانه ا يگردآور
ي سکونتگاه هاي غیررسمی شهر آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماري چهار پهنه

نفر به روش نمونه  400 و حجم نمونه به تعداد است درآبادیحو  امام يکو ن،ییرباط پا مناطق رباط باال،تربت حیدریه از جمله 
گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. در این پژوهش هر کدام از شاخص هاي واگذاري اختیارات و مشارکت، 
شاخص امنیت و شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي به عنوان متغیر مستقل و شاخص توانمند سازي به عنوان متغیر وابسته مد نظر 

از بین آنها بهبود شاخص اجتماعی و اقتصادي بیشترین تأثیر را در رویکرد توانمند سازي دارد. براساس قرار گرفته شده است که 
مدل رگرسیون چند متغیره بهبود شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي بیشترین تأثیر و در اولویت هاي بعدي به ترتیب شاخص 

 مند سازي سکونتگاه هاي غیررسمی موثر خواهند بود.واگذاري اختیارات و مشارکت و شاخص امنیت در دستیابی به توان
 هاي غیر رسمی، ساماندهی، توانمندسازي، تربت حیدریهسکونتگاهواژگان کلیدي:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يسبزوار میدانشگاه حک ییو روستا يشهر يزیبرنامه ر-ایجغراف ار،یاستاد.  1
 يسبزوار میه حکدانشگا ،ییو روستا يشهر يزیرگروه برنامه اریاستاد.  2
 سبزواري حکیم دانشگاه روستایی، و شهري ریزيبرنامه . دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه 3
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 مقدمه

جهان)  تیدرصد جمع 15از  شیدر جهان (ب نینش هیحاش ينفر ونیلیم 950 تیبرآوردها از جمع نیخوشبختانه تر در
کشور  يشهر تیدرصد از جمع 30درصد از مساحت شهرها و  10کنند که  یم یرمان زندگنفر آن در کشو ونیلیم 7

 ).46:  1382 ،یرسم ریغ يها اهسکونتگ یو سامانده يرا به خود اختصاص داده است (سند توانمند ساز
از  شیپ رانیدر ا مصون نمانده و با آن مواجه است .حاشیه نشینی  دهیاست که از پد ییاز جمله کشورها رانیکشور ا

کشور در شهرها  تیدرصد از جمع 33دهه حدود  نیداشت و در آستانه ا يرشد کند ینیآغاز دهه چهل شهرنش
 ینیدر دهه پنجاه رشد شهرنش ینفتي درآمدها شیو افزا )1340در دهه( یاصالحات ارض يکردند. با اجرا یم یزندگ

 دیدرصد رس 70کشور به  نیشهرنش تیجمع 1385که در سال  افتیرشد چنان سرعت  نیگرفت و ا يشتریشتاب ب
ی میابراه بود(یی روستا ياز مهاجرت ها یناش رانیدر اي شهر تیاز رشد تعداد شهرها و جمع یکه حجم قابل توجه

 ).                                            21:  1387و همکاران، 
ود گرفته است. فقر شهري با رشد سکونتگاه هاي نابسامان و با گسترش شتابان شهرنشینی، شهر نیز چهرهاي فقر به خ

فاقد امکانات زندگی، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، پیوندي تنگاتنگ دارد. دولتها در ابتدا این نوع اسکان 
دهه م. تا اوایل  1950غیر رسمی را امري نامطلوب و تخلیه و تخریب را راه حل مشکل می دانستند. از اواسط دهه 

م برنامه هاي مکانیابی مجدد و ساخت مسکن عمومی رواج پیدا کردند. اما از آنجا که هر دو بسیار پر هزینه  1960
 ).Wegelin,2004:  1بودند کنار گذاشته شدند(

 يها امدیپ نیاز مهمتر یکیبزرگ بوجود آورده و  يرا در شهرها يادیمشکالت ز رانیدر ا ینیرشد شتاب آلود شهرنش
 ياکثر شهرها که در بوده است، ییشهرها نیچن ي هیدر متن و حاش یرسم ریغ يد قارچ گونه سکونتگاههاآن رش

 ریمهاجر پذ يشهرها شتریدر ب يفقر شهر يچهره ها نیاز بارزتر یکیبه واقع  یرسم ریغ اسکان. متداول است رانیا
و  یمسکن نابهنجار و اجتماعات آلونک ودرو،خ يسکونتگاه ها ،ینینش هیهمچون حاش ینیباشد که با عناو یکشور ما م

 يدر حد ياز لحاظ کالبد اند، افتهیاستقراراز شهر  ینواح نیکه در ا ییشود. سکونتگاه ها یشناخته م زین نهایمانند ا
 باشند.  یهر منطقه م يشده برا فیتعر يتر از استانداردها نییپا

 یزندگ ،تیفیاز ک یبا سطح نازل يو خدمات شهر یختسا ریز يبه علت ضعف ها زین ینواح نیمردم ساکن در ا
:  یاز لحاظ روان ،یگانگیو ب یبگیغر احساس لب،:  انزواطیسکونتگاه ها از لحاظ فرهنگ نیکنند. ساکنان ا یگذران م

 : یلحاظ بهداشت از ،یشغل یثبات یب ،یرسم ریاشتغال در بخش غ فقر، : ياز لحاظ اقتصاد ،ییگرا ریو تقد یشانیپر
به سنت  يبندیپا ،یقوم تیهو : یشرب و از لحاظ اجتماع آب ،یو درمان یخدمات بهداشت ستمیس یینارسا ایدان فق

و به خصوص فرهنگ مستقل  نییپا درآمد ،يو کم سواد يسواد یب فقدان تخصص، گسترده، نوادهها و ارزش ها، خا
در  يدر کشورها دهیپد نیا یسامانده ي). برا4:   1384  ،یاحیباشند (ر یم ییها یژگیو نیچن يدارا ینینش هیحاش

کشورها با  نیا عموماً هاست ک ساخت ها ریپول و اصالح ز قیتزر ،يساز فرهنگ ،يزیبه برنامه ر ازیحال توسعه ن
 ).  153:  1383 ،ینیالد فیارتباط رو به رو هستند(س نیدر ا يا دهیچالش عد

هاي فرامنطقه ریزيسیع و بعضاً پنهانی است که حل آن نیازمند برنامهاز این رو مسئله اسکان غیر رسمی داراي ابعاد و
اي یا ملی است. در کل می توان اذعان نمود که اسکان غیر رسمی خاص کشور ما نیست و تالشهاي مربوط به حل آن 

ه گرفتن و سابقه زیادي دارد. این تالش ها را می توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوي آن نادید
تالش براي نابودي این اجتماعات است و در سوي دیگر تالش براي ارائه مسکن، امکانات و شرایط زندگی به آنان 

 است.
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 یناش يو منطقه ا یدر سطح مل ينبوده و از عوامل کالن ساختار یکیزیف يکالبد يمساله ا صرفاً یرسم ریغ اسکان
خدمات و  هئجهت توسعه و ارا یدولت ریو غ یدولت يازمان هااز توان س يشهر تیجمع ندهیرشد فزا شود. یم

مسکن و سر پناه اقشار کم درآمد در  ازیگرفته و برآورده نشدن ن یشیپ ندهیفزا تیجمع نیا يبرا يشهر التیتسه
 سابقه گسترش داده است. یب يرا به گونه ا یرسم ریو اسکان غ ینینش هیحاش شده شهر، يزیو برنامه ر یرسم يفضا

 يشهر ینواح گریبا د اسیدر ق يشهر یزندگ التیاز تسه یرسم ریغ يسکونتگاهها يو عدم برخوردار تیحرومم
 ).6:  1383 ،ینموده است (صراف یانسان داریو ضد توسعه پا يشهرآنها را کانون مسائل بغرنج 

 يها تیاز حما ياریو از بسرانده شده  هیاز شهروندان به حاش يریکث ، يساز یجهان ندیکه در فرآ ستین دیتردي جا
برآمده از  ینه تنها ضرورت یرسم ریپرداختن به مسئله اسکان غ اوصاف، نیشوند. با ا یمحروم م زین یاجتماع
فراموش  دینبا است. یسکونتگاهها و توسعه مل يداریو پا یبلکه سازگار با منافع اجتماع ، یانسان وي اعتقاد يارزشها

 ).6:  1383 ،یکل است(صراف يبرا يدیکرد که فقر در هر جا تهد
مذکور و ضرورت  دهیپد یو اجتماع ياقتصاد ،ياثرات نامطلوب کالبد ،نینش هیحاش تیجمع شیافزا لیبه دل نیبنابرا

 ضرورت می یابد.سالم  يشهرها جادیا يبرا هیحاش يبافت ها یسامانده
جایگاه سوم حاشیه نشینی استان  درآبادیحو  امام يکو ن،ییرباط پا رباط باال،شهر تربت حیدریه با وجود محالت:  

خراسان رضوي را به خود اختصاص داده است و یکی از مطلوبترین راهکارهاي کاهش مشکالت حاشیه نشینی؛ 
شهر  يدر رابطه با سکونتگاه هابطور جدي پژوهشی حال ه ب تاتوانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی است اما 

. در پی چنین ضرورتی سازد یامر ضرورت پرداختن به موضوع را آشکار م نیاو ه است انجام نگرفت هیدریتربت ح
مورد  هیدریتربت ح یرسم ریغي سکونتگاهها یجهت سامانده ي راتوانمندساز نوشتار حاضر بر آن است تا رویکرد

 بررسی قرار دهد.
 فرضیات  _

تواند موجبات توانمند  یم یرسم ریغگاه هاي سکونتدر و مشارکت شهروندان  اراتیاخت يرسد واگذار یبه نظر م
 آنها را فراهم کند. يساز

              دارد.                                                                                                         د وجوي رابطه معنادار يتوانمند ساز کردیرو يریسکونت و بکارگ تیامن نیب به نظر می رسد
توانمند سازي رابطه معنا داري  کردیرو يریبکارگه نظر می رسد بین بهبود شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي و ب

 وجود دارد.
 ی شهر تربت حیدریه خواهد داشت؟رسم ریغکدام عوامل بیشترین تأثیر را در توانمندسازي سکونتگاه هاي  _
 پیشینه تحقیق  _

 دهیرس جهینت نیبه ا "در کالن شهر اهواز يشهر یرسم ریغ يسکونتگاه ها"با عنوان  ی)، در پژوهش1386( يماجد
منطقه و  یجنگ طیاز شرا یها در شهر اهواز، مهاجرت شهر به شهر ناشسکونتگاه يریعلت شکل گ نیاست که مهمتر

مسکن  یراستا، ارزان نیهماست. در  ياقتصاد زهیانگ ت،مهاجر زهیانگ نیاستان بوده و مهمتر يشهرها ياقتصاد طیشرا
 ذکر شده است.  یاسکان در محل سکونت فعل لیدال نیبه بستگان از مهمتر یکیو نزد نیو زم

 يدر کو "شهراهواز یرسم ریاسکان غ يو توانمند ساز یسامانده"با عنوان  ي)، در مقاله ا1388و همکاران ( ياریز
 یصنعت جهیپرداخته اند که در نت منبع آب، يدر کو یررسمیغ يسکونتگاه ها يریعلت شکل گ یمنبع آب به بررس

واحد و  تیریو فقدان مد يسو و مسائل و مشکالت اقتصاد کیهیرو یب يشدن شتابان شهر اهواز مهاجرت ها
 مناسب آنها بوده است.  هیو اسکان اول یمسائل مهاجرت طهیدر ح يمسائل و مشکالت اقتصاد نهیهماهنگ در زم
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با  ریپذ بیآس يمحله ها يو توانمند ساز یسامانده"خود با موضوع  ي)، در مقاله 1389(و همکاران يموسو پور
 نیتوسعه در ا نینو ندیفرآ يراه انداز يبرا لهیوس نیاند که بهتر دهیرس جهینت نیبه ا "يشهر تیریبر نقش مد دیکأت

 .را دارد يساز ادهیپ تیابلق يآن راهبرد توانمند ساز انیکه در جر استآنها  يکالبد یسامانده اجتماعات،
بر  دیکأبا ت یرسم ریغ يسکونتگاهها یو سامانده يتوانمند ساز"با عنوان  ی)، در پژوهش1390و همکاران( این یفیشر

مسئله که علت  نیدر محله غالم تپه شهرستان آزاد شهر به ا "یطیمح ستیو ز يکالبد ،یاجتماع ،يعوامل اقتصاد
 برده اند. یواحد است پ تیریو فقدان مد يمشکالت اقتصادمهاجرت،  دهیپد نیا يریشکل گ

 شیدایکه پ دریافته؛ ي انجام داده،محله بابا جعفر -باقر شهرپژوهشی که بر روي )، در 1390و همکاران( ینیمشک
 ینمسکن و خدمات رسا نیمأدر ت یکنون يها استیس يو ناکارآمد يوجود موانع ساختار يایگو یرسم ریاسکان غ
وجود  ،يشهر تیریضعف مد زیدر سطح خرد نو  در سطح کالن است. ياقشار کم درآمد شهر يتبط با آن براالزم مر

 سکونتگاه ها، نیرد ا ای رشیقانونمند در پذ ریغ يو برخوردها ینفوذ محل ينفع و ذ يذ يمنابع نامشروع گروه ها
 .نموده است دیمساله را تشد

 یطیمح -يکالبد يساکنان در بهساز ينقش توانمند ساز لیتحل"با موضوع  یقی)، در تحق1391و همکاران ( داداشپور
 يسطح توانمند نیکه ب افتندیمهم دست  نیشهر سبزوار به ا دگاهیمحدوده شرق کال ع در "یرسم ریغ يسکونتگاه ها

 وجود دارد.  يرابطه معنادار یطیمح_يکالبد يمشارکت در بهساز يآنها برا لیتما زانیساکنان و م
در  یرسم ریغ يسکونتگاه ها یسامانده يراهکار ها یبررس "با عنوان  ی)، در پژوهش1391و همکاران( يدعبو

مسائل و مشکالت  تواندیم لیدخ يو سازمانها یعلم يرشته ها ياریو هم يپرداختند که همکار نیا یبه بررس "رانیا
 موجود را تا حد امکان کاهش دهد.  

 يشهر يو بهساز ينوساز يبرنامه ها ؛محالت هدف يتوانمند ساز یاصول و مبان« ) ، در کتاب1393و روستا ( سرور
 کي یازو شهرس یتیریمد ،یاجتماع ،ياقتصاد يدر ساختارها یبازتاب نابسامان یرسم ریسکونت غ بیان نمودند که: » 

 نیزم یقانون ریغ ياه کیتفک ،يزیگر قانون ،یرسم ریاقتصاد غ آن بصورت فرهنگ فقر، يکه نمادها باشد. یکشور م
 تجلی یافته است.آن  ریو نظا یقانون ریغ يساخت و سازها شهرها، میدر حر
 دیرس جهینت نیبجنورد به ا یدر محله باغ نجات یرسم ریاسکان غ یبا موضوع سامانده در پژوهشی)، 1393(انیانصار

و  یوجود معابر خاک ،یسکونهمچون باالبودن تراکم در واحد م یمشکالت ،محله نیدر ا یررسمیکه اسکان غ
ساکنان به  یعدم دسترس ،یو رفاه یحیتفر مکاناتنداشتن ا ،يو پروانه ساخت شهر ینامطلوب، نداشتن سند رسم

و نداشتن تخصص و مهارت اکثر ساکنان را به  يکاریو ب یعموم هینقل لینداشتن به وسا یدسترس ،یآب لوله کش
 همراه داشته است. 

مطالعه  نیالت يکایو آمر انهیدر خاورم یرسم ریغ يسکونتگاه ها يریرا در شکل گ یاد فرهنگ)، ابع1993( 1ادیالص
 يها یژگیها و و نهیدر مناطق مختلف به زم یرسم ریغ يمتفاوت توسعه ها يها ندیرسد که فرآ یم نیکرده و به ا

 .تمتفاوت آن جوامع اس یاسیگردد که خود بازتاب فرهنگ س یمتفاوت آنها برم یفرهنگ
انجام دادند.  اگویجاکارتا و سانت بانکوك، ايهیحاش يسکونتگاه ها يبر رودر پژهشی که )، 1995( 2برودرو همکاران

کرده و مطابق قانون  افتیدر یحقوق ثابت داشته، یکونتگاه ها شغل رسمس نگونهیا نیساکن شتریکه ب حاکی از آن است
 ییشبه روستا سکونتگاه ها که عمدتاً نگونهیا تیدر مورد ماه يهابر خالف برداشت . شودی کار با آنها برخورد م

1 Alsayyad 
2 Browder, J., Bohland, J. and Scarpaci, J. 
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و  ییروستا يوندهایمنطقه شده و پ ياقتصاد شهر جذب ،یمورد بررس يسکونتگاه ها نیاغلب ساکن .شوندی م یتلق
 .وجود ندارد باًیسکونتگاه ها تقر نیدر ا يکشاورز يها تیفعال

توسط دولت محلی جاکارتا  1969الت فقیرنشین جاکارتا که در سال ) در ارزیابی اقدامات بهسازي مح1995( 1سینها
عدم توجه جامع به مسائل  -و عدم توجه به مشکالت اقتصادي و اجتماعی طرح انجام شده است جنبه کالبدي بودن

 .سترا از دالیل عدم تحقق اهداف طرح دانسته اکافی نبودن اعتبارات  -مورد توجه در طرح از جمله تراکم خانوار 
تدارك خدمات شهري در سکونتگاه هاي غیر رسمی:  مطالعه موردي ") در مقاله اي با عنوان 2004( 2وینایانتی و النگه

زندگی مردم زیر فشار تهدید و کمبود ساختارها را بررسی کرده و به این نتیجه  "کامپونگ پناس تانقول در جاکارتا
صدي زمین، مهمترین عامل تشویق جامعه براي سرمایه گذاري کردن در رسیده اند که مفهوم و ادارك مثبتی از امنیت ت

چنین سکونتگاه هایی است و معتقدند که سازمان هاي غیر دولتی مهمترین نقش را در جابجایی منابع و به وجود 
 آوردن اطمینان در سکونتگاه هاي کشورهاي در حال توسعه را دارند.                 

سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه هاي غیر رسمی آفریقاي  ")، در مقاله اي با عنوان2006(  3ریچاردس و همکاران
به بررسی عوامل مهم و دسترسی به زیر ساخت ها و خدمات شهري در سکونتگاه هاي غیر رسمی پرداخته  "جنوبی 

 و در نهایت میزان رضایت مندي ساکنان را مورد بررسی قرار داده اند.

، ارزیابی این بود این کشوردر ارزیابی تهیه مسکن براي فقیران شهري کره جنوبی که مجري آن دولت  ،)2007( 4کیوها
درصد از ساکنان قبلی در  20ها، این بود که تنها را ناموفق بیان کرده و از نکات منفی پس از اجراي این طرحطرح 

 هایشان بهاره و یا سود ناشی از فروش خانهدرصد مابقی بخاطر باال رفتن هزینه اج 80محدوده حضور داشتند و 
 حالت فقیرنشین دیگر نقل مکان کرده بودند.م

 مبانی نظري

 یررسمیغمفهوم اسکان 

اسکان غیر رسمی یکی از چهره هاي بارز فقر شهري است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهاي بزرگ )به 
با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از  رسمی شهرسازي، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزي شکلی خودرو،

برنامه ریزي مسکن تهیدستان در جوامعی  کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد.به قول جان ترنر اسکان غیر رسمی،
 ان،آن هم براي فقراي شهري ندارند(پیر است که برنامه ریزان آن فرصتی براي ارائه طرحی ناظر بر یافتن سر پناه،

ها برنامه ریزي دیوید هاروي اسکان غیر رسمی را محصول برنامه ریزي شهري مردمی می داند که براي آن). 8:  1381
 ).4:  1388 شهري نشده است(شیخی و همکاران،

 سیاست ها و طرح هاي اجرا شده در موضع حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
 سیاست نادیده گرفتن _

 تحمـل ایـن قبیـل مکـان هـا و رهـا کـردن آن هـا در دسـت نـامرئی بـازار اسـت، ر واقـع،د سیاست نادیده گـرفتن،
که خود به هر تقـدیر چـاره اي خواهنـد اندیشـید. البتـه گـاه و بیگـاه طـرح اسـکان تهیدسـتان و خانـه سـازي ارزان 

: 33 ن،قیمت نیز باید در رسانه هـاي گروهـی طنـین انـداز شـود و طـرح هـاي محـدودي نیـز بـه عمـل درآیـد(پیرا

1  Sinha , Abhijat 
2 Winayanti, Lana & C. Lang, Heracles 
3 Robin Richards, Brian O’leary and Kingstone Mutsonziwa 
4 Kyu Ha 
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نظریــات لیبرالــی اســت کــه عقیــده دارد شــکل گیــري ایــن ســکونتگاه هــا  ). پشــتوانه فکــري ایــن دیــدگاه،1366
مشـکل ایـن  مرحله اي از توسعه جوامع اسـت کـه بـه مـرور زمـان و بـا رسـیدن جامعـه بـه مرحلـه اي از توسـعه،

 ).103:  1381ایراندوست، حل می شود( سکونتگاه ها به خودي خود،
 اجباري و حذفتخلیه  -

در ایــن سیاســت مــردم را از خانــه و زمــین خــود بــرخالف میــل بــاطنی شــان انتقــال مــی دهنــد. سیاســت مزبــور 
مطـرح بـود؛ امـا در برخـی کشـورها هنـوز دنبـال مـی شـود. بـه گونـه اي کـه تجربـه  1950هرچند بیشتر در دهـه 

هـا راه حـل مشـکل زاغـه هـا و کلی کشورهاي در حال توسعه بـه خـوبی نشـان مـی دهـد کـه پـاك سـازي زاغـه 
 .)Arimah,2010 :  2سکونتگاه هاي غیر رسمی نیست(

بـه مثابـه بهتـرین حمایـت و مناسـب تـرین مـانع در برابـر تخلیـه اجبـاري در  مین حـق تصـرفأتـ در حال حاضر،
سطحی جهانی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و سیاسـت تخریـب و تخلیـه اجبـاري سـکونتگاه هـاي غیـر رسـمی 

مطـرود و خـالف حقـوق بشــر دانسـته شـده اسـت و در ایـن زمینــه سـازمان هـاي بـین المللـی در ســطحی  کـامالً
 ).1393: 97(سرور و روستا، وسیع به ترویج این امر می پردازند

 مسکن عمومی _
مین مسـکن فقـرا در کشـورهاي در حـال توسـعه، مسـکن أیکی دیگر از رویکردهـاي فراگیـر چنـد دهـه گذشـته تـ

ت. در این رویکرد با نگرشـی از بـاال و بـا اتکـاء بـا منـابع دولتـی سـاخت و تحویـل مسـکن کامـل عمومی بوده اس
در بخـش مسـکن بـه  1950-1960به نیازمندان مورد توجه اسـت؛ در واقـع ایـن الگـو، رویکـرد مسـلط دهـه هـاي 

ن بـود کـه شمار می آید کـه بـا بـاالترین سـطح مداخلـه دولـت همـراه بـود. در اتخـاذ ایـن سیاسـت فـرض بـر ایـ
بـی نظمـی و مشـکل سـکونتگاه هـاي غیـر رسـمی و محـالت فقیـر نشـین و در کـل  ایجاد مسـکن عمـومی نهایتـاً

ــا .)Abbott,2002: 306مشــکل مســکن را کــاهش خواهــد داد( ــن ســکونتگاه ه ــه ای ــود ک سیاســت اداري آن ب
شـهري سـاخته  باید خراب شده و واحدهاي مسـکونی کوچـک در حجـم انبـوه بـر طبـق طـرح هـا و برنامـه هـاي

ــه  شــود.این مــدل، در برخــی کشــورهاي صــنعتی موفقیــت ویــژه اي داشــت.با ایــن حــال بــدون بررســی دقیــق، ب
 ).Emer , 2008,4کشورهاي در حال توسعه انتقال یافت(

 خودیاري  _
مهـارت هـا، اسـتعداد سـازماندهی و تـوان مـدیریت خـانوار در  خودیاري به طـور خالصـه اسـتفاده از نیـروي کـار،

ت و بهسـازي واحـد مسـکونی خـود اسـت؛ در واقـع نیـروي کـار خودیـار بـه مثابـه یـک سـرمایه گـذاري و ساخ
پس اندازي اسـت کـه یـک امتیـاز ارزش اقتصـادي و کـارکرد اجتمـاعی را شـکل مـی دهـد و مسـکن را بـه مثابـه 

ه شـد یـک عـالوه بـر ایـن وقتـی مسـکن سـاخت بزرگترین سرمایه گذاري و پس انـداز خـانواده مطـرح مـی سـازد؛
ارزش اجاره می یابد و در عمل اتـاق هـایی بـه فعالیـت بخـش غیـر رسـمی تخصـیص داده مـی شـود و خـانوار از 

 .)1393: 100سرور و روستا، منافع آن بهره مند می شود(
 زمین و خدمات  _

مین مسـکن برآمـده از رویکـرد خودیـاري هـدایت شـده، الگـوي أواقـع تکنیـک هـاي تـ یکی از خط مشی ها و در
مکـان و  در سرتاسـر جهـان در حـال توسـعه بـا اقبـال چشـم گیـري مواجـه شـد. مکان و خدمات بـود، کـه تقریبـاً

خـدمات بـه مفهـوم آبـاد کـردن زمـین جدیـد و تقســیم بـه قطعـات مسـکونی و خـدمات رسـانی شـده اسـت. بــه 
رمـان جـادویی همـه گفته آلن ترنر این اصطالح عنوان عـامی بـراي گسـتره وسـیعی از طـرح هاسـت و تقریبـاً بـه د

 .مشکالت تنگدستان تبدیل شده است
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ــا و  ــر آب ، راه ه ــاي اساســی نظی ــا زیرســاخت ه ــین ب ــات زم ــه قطع ــاي مکــان و خــدمات، ارائ ــدف طــرح ه ه
تسهیالت بهداشتی براي گروه هاي هدف بیان شـده اسـت کـه از طریـق خریـد یـا اجـاره بـه شـرط تملیـک زمـین 

امـا بـا وجـود ایـن، سـطح خـدمات ارائـه شـده . ا شـرایط مناسـب اسـتهمـراه بـا وام بـ صورت می گیرد و غالبـاً
بسیار متفاوت است، در پـاره اي از مـوارد بـراي هـر واحـد مسـکونی شـیر آب در نظـر گرفتـه مـی شـود در حـالی 

: 104(ســرور و روســتا،  کــه برخــی تنهــا بــه نصــب شــیرهاي عمــومی بــراي هــر چنــد خــانوار بســنده مــی شــود
1393-103(. 

 بهسازي  _
در دهـه  عمـدتاً یاست هاي کالبد محور که در قالب برنامـه هـاي بهسـازي فیزیکـی ایـن منـاطق نمـود پیـدا کـرد،س

ـــیالدي، 70 ـــاءمحیط  م ـــی داد. ارتق ـــکیل م ـــهري را تش ـــامان ش ـــاي نابس ـــت ه ـــه در باف ـــت مداخل محوری
ن دیـدگاه فیزیکی،بهداشت محالت،ارائـه خـدمات پایـه و در مجمـوع بهسـازي محـیط فیزیکـی در دسـتور کـار ایـ

نمونه ایـن سیاسـت را در اکثـر کشـورهاي توسـعه نیافتـه و از جملـه ایـران در دهـه هـاي گذشـته مـی  قرار داشت.
 ).1384: 21 توان مشاهده نمود(رفعیعیان و سیف الدینی،

 توانمند سازي _
ــا آنچــه کــه اخیــراً در دســتور کــار محافــل جهــانی قــرار گرفتــه تحــت عنــوان تو ســعه راهبــرد توانمنــد ســازي ی

بــر بســیج تمــامی امکانــات بــالقوه و منــابع و تمــامی عوامــل بــراي ایجــاد مســکن و بهبــود شــرایط ، توانمنــدي هــا
کید دارد و به مـردم ایـن فرصـت را مـی دهـد کـه شـرایط خانـه و محـل زنـدگی خـود را بـا أزندگی جوامع فقیر ت

توانمنــد ســازي اجتماعــات محلــی توجــه بــه اولویــت هــا و نیازهایشــان بهبــود بخشــند. ارتقــاء بخشــی همــراه بــا 
له فقـر شـهري اسـت کـه دیگـر مهندسـی سـاختمان و تنهـا تزریـق منـابع مـالی را راه أرهیافتی نوین براي حل مسـ

بلکــه مهندســی اجتمــاعی بــا حمایــت و تســهیل بخــش عمــومی و ســازمان هــاي غیــر دولتــی و  گشــا نمــی دانــد،
هسـازي و توانمنــد سـازي بـه معنـاي ســر ب ).1382: 38 محلـی و مشـارکت فعـال مـورد نظــر اسـت(هادیزاده بـزاز،

بلکـه قـرار دادن آنـان در جریـان  ریز کردن اعتبارات و یارانه هـا بـه ایـن اجتماعـات و شـیوه گـدا پـروري نیسـت،
موانـع قـانونی توانمنـد سـازي  در این رویکرد حـق حضـور در شـهر بـه رسـمیت شـناخته مـی شـود، توسعه است.

:  1384 عنـوان بهتـرین برنامـه ریـزان در کـانون توجـه قـرار مـی گیرند(ایراندوسـت، برچیده می شود و سـاکنان بـه
27                                                                       .( 

راهبرد توانمند سـازي (بـه مصـداق آمـوزش مـاهیگیري و حتـی تـور بـافی بـه جـاي مـاهی دادن بـه  به زبان ساده،
 پی ظرفیـت سـازي در اجتماعـات بـراي حـل مشـکل آن هـا بـا اندیشـه و بـازوي خـود آن هاسـت.در  تهیدستان)

نیـاز بـه شـیوه ي اداري و حکمرانـی شـهري نـوینی اسـت کـه بـر پایـه ي  براي دست یابی بـه چنـین مرحلـه اي ،
ــداري، ــانون م ــاز ق ــراري س ــفافیت پاســخگویی و برق ــردم ســاالرانه، ش ــاي م ــا و کاره ــاریخی اجتماع ــدبینی ت ت ب

اجتمــاعی و مــالی شــان بــه  تهیدســت نســبت بــه حکومــت را بزدایــد و آن هــا را بــا تمــام ســرمایه هــاي انســانی،
فرآینــدهاي اجتمــاعی بــراي  قبــل از آنکــه راه حــل هــاي مهندســی طــرح شــود، مشــارکت بطلبــد. در ایــن راهبــرد،

ابـر طـرح هـا قـرار نمـی فعال کردن اجتماعات محلی طراحی مـی شـود و هرگـز مـردم را بصـورت منفعالنـه در بر
راهکارهـاي برآمـده  بـدین ترتیـب، دهد و آن ها را خمیرهاي نرمی بـراي قالـب هـاي آهنـین طـرح هـا نمـی دانـد.

در پــی تشــکیل ســرمایه هــاي انســانی و اجتمــاعی ایــن اجتماعــات یــا اقــدامات جمعــی و بهبــود  از ایــن راهبــرد،
ــایت ــدگی و حم ــهیل کنن ــش تس ــین نق ــن ب ــت. در ای ــتی آن هاس ــی زیس ــه م ــل توج ــی قاب ــش دولت ــراي بخ ی ب

 ).27: 1382 باشد(صرافی،
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 دیدگاه هاي مختلف توانمند سازي  _
توانمند سـازي در بسـتر چنـد دیـدگاه اصـلی شـکل گرفتـه و تکـوین یافتـه اسـت کـه در ادامـه بصـورت مختصـر 

 توضیح داده می شوند: 
عنــاي اختیــار ســازمانی و نــه قــدرت قــدرت بــه م الف)دیــدگاه عقالیــی قائــل بــه تســهیم قــدرت بــا زیــر دســتان(

 چرخــه هــاي کیفیــت، تأکیــد بــر مــدیریت مشــارکتی، تفــویض اختیار،عــدم تمرکــز در تصــمیم گیــري، شخصــی)،
 تیم هاي خود گردان و هدف گذاري دو طرفه به شرط تمایل پیرو در مشارکت و قبول مسئولیت است. 

بـراي کسـب نفـوذ و کنتـرل بـر سـایر افـراد اسـت ب) دیدگاه انگیزشی نیاز به کسب قدرت را کـه حـالتی درونـی 
 مبناي توانمندسازي می داند.

ج) دیدگاه فوق انگیزشی بـا طـرح ایجـاد انگیـزه درونـی کـار توسـط آمـاده سـازي محـیط و ایجـاد مجـراي انتقـال 
 دیدگاهی نظري تر را براي توانمندسازي بیان می دارد. براي احساس خود اثر بخشی و انرژي بیشتر،

گاه سیستمی(الگوي سـه بعـدي توانمندسـازي)با توجـه بـه اینکـه هـر یـک از ایـن سـه دیـدگاه داراي نقـاط د) دید
دیدگاه سیستمی در پـی ایـن مقصـود اسـت کـه بـا نگـاهی جـامع بـه عناصـر مطـرح شـده در  قوت و ضعف است،

لــی ســه بعــدي ســه دیــدگاه قبلــی و بــا تأکیــد بــر دیــدگاه فــوق انگیزشــی مــدلی جــامع تــر ارائــه کنــد.ابزار تحلی
ــاختاري، ــرور و س ــتمی دارد(س ــدگاه سیس ــه در دی ــه اي ریش ــاري و زمین ــتا رفت ــژوهش  ).135:  1393 ،روس و پ

حاضر با توجه بـه دیـدگاه سیسـتمی بـه موضـوع سـاماندهی سـکونتگاههاي غیررسـمی تربـت حیدریـه پرداختـه و 
ینگونـه بافتهـا را دریافتـه و عوامـل با انجام یک پرسشنامه محقـق سـاخته، بـر آن اسـت تـا میـزان رضـایت سـاکنان ا

 مؤثر بر توانمندسازي را دریابد.

 معرفی عرصه پژوهش
از شمال به شهرستان هاي نیشابور، مشهد، از سمت شرق با  ، کهتربت حیدریهشهر تربت حیدریه مرکز شهرستان 

ت غرب با شهرستان ، از سمت جنوب با شهرستان هاي رشتخوار و مه والت واز سمفریمان و زاوهشهرستان هاي 
متر است.  1333 دریاارتفاع آن از سطح کیلومتر مربع وسعت دارد و  53. این شهر کاشمر هم مرز می باشد

)www.thcity.ir.( که از  نفر بوده است. 131150معادل  1390جمعیت شهر تربت حیدریه بر اساس سرشماري سال
پهنه سکونتگاه هاي غیر رسمی زندگی می کنند. محله رباط باال ، رباط پایین،  4نفرشان در قالب  10500این تعداد 

درصد از کل جمعیت سکونتگاه هاي غیر رسمی را به  21,8و   9,8و 5,4و 63حیدر آباد و کوي امام؛ که به ترتیب 
 خود اختصاص داده اند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thcity.ir/
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       )1396: نقشه موقعیت شهر تربت حیدریه در استان خراسان رضوي و کشور(نگارنده، 1شکل               

  1390: مشخصات جمعیت و مسکن محله هاي سکونتگاههاي غیررسمی شهر تربت حیدریه،2جدول

 نام محله خانوار جمعیت درصد باسوادي
 رباط باال 1892 6615 85,6
 رباط پایین 179 581 75,7
 کوي امام 260 1024 73,9
 حیدر آباد 626 2280 84,4
 مجموع 2957 10500 79,9

 و محاسبات نگارنده) 1390(مرکزآمارایران: مأخذ

 روش شناسی پژوهش

تحلیلی و از حیث روش  _توسعه اي، از حیث ماهیت توصیفی  _حاضر؛ از حیث نوع کاربردي  پژوهش
 درآبادیحو  امامي کو ن،ییرباط پا شامل مناطق رباط باال، ي در این پژوهشجامعه آمارایشی(پرسشنامه) است. پیم

). حجم نمونه طبق فرمول 1390(مرکز آمار ایران،دنباش یمنفر  10500، 1390است. که براساس سرشماري سال 
پرسشنامه ارتقاء می یابد. روش نمونه  400ه نفر به دست آمده است. که جهت محاسبات آماري دقیق تر ب 384کوکران 

گیري، به شیوه خوشه اي چند مرحله اي انجام شده است. بدین صورت که در مرحله اول شهر تربت حیدریه به 
عنوان یک خوشه کلی در نظر گرفته شد و سپس در مرحله بعدي محله هاي رباط باال، رباط پایین، حیدر آباد و کوي 

وان یک خوشه انتخاب شدند و بلوك هاي درون محله ها به عنوان زیر شاخه به حساب آمدند، امام هر کدام به عن
سپس با توجه به تعداد نمونه اختصاص یافته به هر محله؛ چند بلوك به تصادف انتخاب شد و در درون بلوك چند 

د مصاحبه قرار گرفتند. البته قطعه به تصادف انتخاب شده و از هر قطعه به روش تصادفی سیستماتیک چند خانوار مور
باید دانست که به اقتضاي کار تحقیقی و رشته تحصیلی(جغرافیا) در جهت توزیع متناسب و متعادل پرسشنامه ها و 
تحت پوشش قرار گرفتن کل محله ها سعی شد اکثریت بلوك ها درون محله ها در این جریان سهیم باشند. مقدار 

 نشان می دهد که مقیاس مورد نظر از پایایی مناسبی برخوردار است.74/0آلفا براي کل شاخص ها برابر با 
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شاخص:  شاخص توانمند سازي، واگذاري اختیارات و مشارکت، امنیت، بهبود  4گویه در قالب 34در این پژوهش 
 شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته است. 

 جامعه آماري و تعداد نمونه : 1جدول

 درصد تعداد نمونه جمعیت محلهنام 
 63 252 6615 رباط باال

 5,5 22 581 رباط پایین

 9,8 39 1024 کوي امام

 21,7 87 2280 حیدر آباد

 100 400 10500 مجموع

 ) و محاسبات نگارنده1390(مأخذ:  مرکز آمار ایران

 یافته هاي پژوهش  

 یافته هاي توصیفی
بیشترین فراوانی را به خود  30-39درصد بوده و گروه سنی  79,9سوادي در زمینه اجتماعی و جمعیتی نرخ با

باید در وضع موجود  کهوجود افراد زیادي در سن کار می باشند دهنده ي  این خود نشاناختصاص داده است که 
آینده و  برنامه ریزي هاي شغلی سال با  کمترین فراوانی 20و گروه سنی زیر  براي اشتغال اینها برنامه ریزي شود

درصد از بافتهاي مسکونی  11,2هزار تومان درآمد ماهیانه دارند.  700درصد خانوارها زیر  79,3. تحصیل را می طلبد
سال دارند و همواره حل معضل این بافتها باید در اولویت کاري برنامه ریزان و مدیران  35این محله ها قدمتی بیش از 

درصد بوده و سایر  46,6ر سکونتگاه هاي غیر رسمی شهر تربت حیدریه درصد مساکن بادوام دشهري قرار داد. 
درصد بتون آرمه و  6,3درصد مساکن داراي اسکلت فلزي و  30,7 مساکن در رده کم دوام و بی دوام بشمار می روند.

 درصد مسکن در رده سایر می باشند. 63
درصد از واحدهاي مسکونی   46,2متر مربع 100تر از درصد و باال 53,8متر مربع  100بطور کلی زیر بناهاي کمتر از 

سکونتگاه هاي غیر رسمی شهر تربت حیدریه را به خود اختصاص داده اند. این ارقام نشان می دهد که هنوز درصد 
 زیادي از خانوارهاي این محله ها داراي کفایت مسکن نبوده اند و از تنگ مسکنی رنج می برند.

احدهاي مسکونی داراي سند شش دانگ است که بیانگر وضعیت مطلوب این محالت از درصد و 53از نظر مالکیت 
 .          درصد به صورت قولنامه اي می باشد 47نظر وضعیت حقوقی است و 

 یافته هاي استنباطی
 فرضیه اول: 

 توانمند وجباتم تواند می رسمی غیر هاي سکونتگاه در شهروندان مشارکت و اختیارات واگذاري رسد می نظر به -
 کند. فراهم را آنها سازي

 . نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي وابسته و مستقل3جدول

 متغیر مستقل متغیر وابسته تعداد ضریب همبستگی سطح معنی داري

واگذاري اختیارات و مشارکت  توانمند سازي 400 **0,705 0,000
 شهروندان
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 سکونتامنیت  توانمند سازي 400 **0,402 0,000

شاخص هاي اجتماعی و  توانمند سازي 400 **0,798 0,000
 اقتصادي

-/.650/.)، همبستگی نسبتا قوي(650-/.350/.)، همبستگی متوسط(350-/.100/.)، همبستگی ضعیف(100-0*همبستگی خیلی ضعیف(

 ).1-/.850/.) و همبستگی قوي(850

اده شده است، نتایج بدست آمده با توجه به جدول فوق براي اثبات این فرضیه از آزمون معنی داري پیرسون استف
بیانگر این است که بین واگذاري اختیارات و مشارکت شهروندان و توانمند سازي همبستگی معنی داري وجود دارد، 

است، نتیجه  0,05می باشد و از آنجایی که سطح معنی داري پایین تر از  0,000چرا که سطح معنی داري بدست آمده 
 هاي سکونتگاه اختیارات و مشارکت شهروندان در چه هر یعنی این است که بین دو متغییر همبستگی وجود دارد.کلی 
 .کند می فراهم را آنها توانمندسازي موجبات شود بیشتر رسمی غیر

 فرضیه دوم: 

 د.دارد به نظر می رسد بین امنیت سکونت و بکارگیري رویکرد توانمند سازي رابطه معناداري وجو -
سطح  است، شده انجام سازي توانمند دو متغیر امنیت سکونت و رویکرد بین پیرسون براساس جدول فوق که آزمون

 معنادار رابطه بیانگر است 0,05 از تر پایین معناداري سطح  که آنجایی از و باشد می 0,000 مؤلفه دو این بین معناداري
 باشد. می) 0,402( نیز آنها ینب همبستگی ضریب همچنین و است مؤلفه دو این بین

 فرضیه سوم: 
به نظر می رسد بین بهبود شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي و بکارگیري رویکرد توانمند سازي رابطه معنی داري  -

 .وجود دارد

 یبضر همچنین و است مؤلفه دو این بین معنادار رابطه بیانگر است 0,05 از تر پایین معناداري سطح با توجه به اینکه
 . باشد می) 0,798( نیز باال آنها بین همبستگی

 تحلیل رگرسیونی عوامل توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی _
در این بخش به منظور پیش بینی شاخص هاي تأثیرگذار در توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی ابتداً جهت 

ها را بدست آورده و در مرحله بعد به پردازش اطمینان از همبستگی بین شاخص ها، ضریب همبستگی بین متغیر
هاي توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی پرداخته می شود. در مرحله دوم رگرسیونی عوامل تبیین کننده شاخص

چند متغیره  1به منظور پیش بینی شاخص هاي تأثیرگذار توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی از تحلیل رگرسیون
د. جهت مشخص شدن سهم تأثیر هر کدام از متغیرهاي مستقل (شاخص هاي واگذاري اختیارات و استفاده می شو

امنیت و بهبود شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي) بر متغیر وابسته(توانمند سازي) از این روش بهره گیري  _مشارکت 
 شده است. 

هاي غیر گذار در توانمندسازي سکونتگاهعوامل و شاخص هاي تأثیر 2با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه توأم
رسمی شهر تربت حیدریه مشخص گردید. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که شاخص هاي سه گانه وارد شده به 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته(توانمند سازي) را تبیین می کنند. 96مدل به میزان 

1 . Analysis Regression  
2 .Enter/ 
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 اي  توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی.آماره هاي تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص ه4جدول 
 انحراف معیار از برآورد ضریب تبیین تصحیح شده ضریب تبیین ضریب همبستگی چند گانه

0,980 0,961 0,961 1,51 

 

 1396مأخذ: یافته هاي تحقیق، 

 :  آماره هاي ضرایب مدل رگرسیون شاخص هاي توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی5جدول
  ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد T ح معناداريسط

 نام متغیر

 Beta Bخطاي B 

0,136 1,49- -- 0,588 
 

 مقدار ثابت 0,877 -

 
0,000 

 
46,88 

 
0,495 

 
0,023 

 
1,069 

شاخص واگذاري 
 اختیارات و مشارکت

0,000 
 

20,17 
 

0,208 
 

 شاخص امنیت 0,782 0,039

شاخص هاي  0,867 0,013 0,662 64,71 0,000
 اجتماعی و اقتصادي

  1396مأخذ:  یافته هاي تحقیق، 
 

ی شهر تربت رسم ریغکدام عوامل بیشترین تأثیر را در توانمندسازي سکونتگاه هاي بنابراین در پاسخ به سؤال تحقیق(
 ) حیدریه خواهد داشت؟

تصادي بیشترین تأثیر را در توانمند ، نشان می دهد که بهبود شاخص هاي اجتماعی و اق5در جدول Betaمقادیر 
سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی دارد و بعد از این شاخص واگذاري اختیارات و مشارکت و امنیت در اولویت دوم و 
سوم، تأثیرات فزاینده اي را بر توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی شهر تربت حیدریه خواهند داشت. بطوري که 

واحد تغییر در شاخص توانمند سازي  0,662یر در بهبود شاخصهاي اجتماعی و اقتصادي  به ازاي یک واحد تغی
شاخص واگذاري سکونتگاه هاي غیر رسمی ایجاد خواهد شد. در مرتبه بعدي به ازاي یک واحد تغییر در بخش 

 .واحد تغییر در شاخص توانمند سازي بوجود خواهد آمد 0,495اختیارات و مشارکت 

 نتیجه گیري
و مشارکت همه گویه ها میانگینی در حد متوسط و باالتر از حد متوسط دارند و  اراتیاخت يواگذاردر بین شاخص  _

می توان گفت این سکونتگاه ها از وضعیت مطلوبی برخوردارند و این خود نقطه مثبتی که در صورت واگذاري 
 ازي سکونتگاه هاي غیر رسمی دست پیدا کرد.صحیح اختیارات و همچنین مشارکت به ساکنین می توان به توانمند س

در بین گویه هاي بهبود شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي اکثر گویه ها میانگینی باالتر از حد متوسط را نشان می  _
 دهند که این خود بیانگر توانمندي باالي این ساکنین از نظر اجتماعی و اقتصادي می باشد.

سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی نشان می دهد که بهبود شاخص هاي اجتماعی و تحلیل رگرسیون عوامل توانمند  _
اقتصادي بیشترین تأثیر و در اولویت هاي بعدي به ترتیب شاخص واگذاري اختیارات و مشارکت و شاخص امنیت در 

 دستیابی به توانمند سازي سکونتگاه هاي غیر رسمی مؤثر خواهند بود. 
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تربت حیدریه داراي بافت روستایی بوده و اراضی کشاورزي مناسب که در این محله  سکونتگاه هاي غیررسمی شهر _
ها وجود داشته زمینه اي براي گسترش و ایجاد سکونتگاه هاي غیر رسمی بوده است و از جمله علل شکل گیري این 

.. می توان دانست که با محله ها را مهاجرت از روستا به شهر و نداشتن شغل مناسب و دست یابی به درآمد بیشتر و .
رونق فعالیت هاي کشاورزي، صنایع دستی و دامداري و توانمند سازي روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها  که 
بیشتر در حاشیه شهر ساکن می شوند می توان جلوگیري کرد و با برنامه ریزي هاي اصولی، حمایت هاي زیربنایی و 

ل بالقوه مشارکت مردمی ساکنان اسکانهاي غیر رسمی می توان این سکونتگاه ها را عادالنه دولتی و توجه به پتانسی
 ساماندهی کرد.

 پیشنهادات

بافت غیررسمی که به طور ویژه به  ایجاد سازمان مستقل و داراي جایگاه قانونی و داراي قدرت الزم جهت رسیدگی -
 .به مدیران و متخصصان این زمینه تجهیز شده باشد و تخصصی به بررسی و حل مشکالت این مناطق بپردازد و طبیعتاً

هاي توانمندسازي، ایجاد امنیت تصرف براي ساکنین جهت جلب اعتماد آنها براي حضور و مشارکت فعال در برنامه -
هاي ساکنین ناشی تصرف غیررسمی مسکن یا زمین در بین آنهاست که ترس از  زیرا دلیل بسیاري ازعدم مشارکت

شود. بنابراین اندیشیدن تدبیري شهري می يهاامالك مانع اعتماد و ارتباط آنها با شهرداري و سایر سازماندست دادن 
هاي توانمندسازي کمک تواند به بهبود روند مشارکت ساکنین و در نتیجه موفقیت طرحجهت رفع این مسأله می

 .شایانی کند

اسکان غیررسمی، سازوکارهاي تشویقی، تسهیلگري در  به کار بردن سازوکارهایی جهت جلب مشارکت ساکنین - 
 راستاي بهبود مشکالت محله

تدوین ضوابط و مقررات شهري و ساختمانی متناسب با کم درآمدها  براي ساخت خانه هاي با کیفیت تا در برابر  -
                                 سوانح از ایمنی بیشتري برخودار باشند.                                               

برپایی کارگاه هاي آموزشی براي ایجاد مشاغل و ایجاد شرایطی براي معافیت هاي مالی با توجه به این که تعداد  -
 زیادي از جمعیت کارگر فصلی و بیکار هستند.    
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