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Extended Abstract  

Introduction 

The physical growth of cities along with the rapid growth of urban population and the inability 

of city managers to meet the needs of this population - which is due to unpreparedness to face 

this situation - is the starting point for various inequalities. The existence of these inequalities 

has led to the formation of informal settlements. Pakdasht is one of the satellite cities of Tehran 

due to its proximity to Tehran, low housing prices and the presence of industrial towns around it 

as an immigrant hub of the metropolis of Tehran and other immigrants in the country, which has 

accommodated countless poor rural immigrants. And has led to adverse consequences such as 

rising unemployment, inadequacies in providing services to the growing population, increasing 

anomalies and poverty. In this research, with accurate knowledge of informal settlements in 

Pakdasht, practical strategies in this field are presented. The purpose of this study is to 

investigate and analyze quantitative indicators in informal settlements of Pakdasht, identify the 

harms of urban management and its impact on the formation and growth of informal 

settlements, evaluate the resources and capabilities of urban management and finally provide 

urban management strategies to empower and organize these settlements. . Then the order of 

imitation, irreplaceability, value and scarcity of the study area is explained. In this regard, an 

attempt has been made to answer the following question. What are the management strategies 

for informal settlements in Pakdasht? 

 

Methodology 

The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. The 

collection of information and data was in the form of documents-libraries. In such a way that the 

studies related to the theoretical foundations of the documentary method and the data related to 

the findings, the questionnaire tool has been used. The statistical population of the study is a 

group of experts from which 30 people who were familiar with the environment and the subject 

and have studied in this regard were selected by available means. The criterion for selecting this 

number was theoretical saturation. The data analysis method was Meta - SWOT method. 

 

Results and discussion 

All inputs of this study are based on objectives such as reducing the vulnerability of informal 

settlements in Pakdasht, managing informal settlements with high priority, and providing 
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optimal strategies with medium priority. In the next step, key factors such as correlation 

between physical, social and security indicators, responsibility of residents and officials in 

maintaining urban spaces, financial management system in informal settlements, public 

participation, social cohesion for the success of urban management in informal settlements were 

identified. Then, it was determined what is the situation of urban development management 

factors in Pakdasht city in terms of the proposed indicators compared to the city under study. 

Five levels of much lower, lower, almost equal, higher and much higher were used to make 

these comparisons. In this regard, 5 informal settlements of Enghelab town, Hesar Amir, Vosat 

alley, Zeinabieh and west of Ustad Shahriyar were compared. Urban management injuries have 

been identified for informal settlements in Pakdasht. Due to the non-uniform weight of the 

identified targets, based on the opinions of experts and specialists in the field of pathology of 

informal settlements, they were prioritized based on the importance at three levels (high, 

medium and low). Finally, effective environmental factors outside the control of urban 

management were identified. These factors include the large volume of passing traffic and 

heavy vehicles, the lack of serious urban services, economic poverty, unemployment, the 

existence of informal economic activities, the fragmentation of urban society, the existence of 

various subcultures and cultural and social backwardness and illiteracy, marginalized face and 

functions. City, urban burnout, acceleration of growth in the absence of a targeted program, 

polarization of Pakdasht urban society and rising housing prices and the cost of living. Based on 

these factors, the strategic fit and the fit of resources and capabilities with the goals of urban 

management was done. Finally, according to the decisions and output of the software, a 

strategic map was drawn. 

Conclusion 

Since informal settlement is ultimately a local issue, the municipality, as a non-governmental 

institution and the highest and most important source of urban management, will play a major 

role in the process of presenting strategies and empowering informal settlements. Therefore, 

municipalities should take different initiatives from the past to make the best use of the 

participation and internal resources of these communities. The presence of more than 20% of 

the population of Pakdasht city in informal areas and its rapid growth is a warning to the 

officials and their serious concern for this issue. Addressing the current difficulties of these 

neighborhoods at the same time as anticipating future problems arising from their growth is 

essential, which requires special and comprehensive measures, different from the current 

routine. These measures, due to their nature, on the one hand must be done in an integrated and 

multidisciplinary manner in the physical environment, and on the other hand must be 

accompanied by physical measures and even before them, socio-economic programs for these 

communities. Such a comprehensive and all-out solution requires the alignment and cooperation 

of the relevant agencies. In connection with dealing with informal settlement, various policies 

and strategies from acceptance and recognition to their cleansing and destruction have been 

experienced, and in recent years in various countries, including our country, the solution of 

empowerment, institutionalization has been considered. 
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 چکیده

ی ریی گریکل ی ضیف  میریریش ری ری و    هیا جلیو  یک مشکل و یکیی ا    عنوانبهاسکان غیررسمی 

رفته و ای اسش که همرا  بیا ووسیفه ری رها کر کشیورهای پیشی      ری اسش. پریر ی ناکارآمر رهابافش

نیابرای،،  ب؛ حاضر نیی  اکامیه یافتیه اسیش     کر حال، گسترش بیشتری یافته و ووسفهکرحالسپس ممالک 

های غیررسمی اهمیش کارک. پژوهش حاضیر نیی    مطالفه کر راستای ارائه راهبرکهای مریریتی سکونتگا 

ریی ی و  عنیوان وکنییک راهبیرکی و کیاربرکی بیرای برنامیه      بیه  MetaSwotوکنیک  کاربسش هرف با

عنوان یکی ا  ر رهای اقماری و یران بیا   به های غیررسمی کر ر ر پاکررشمریریش ر ری سکونتگا 

مثابیه  هیای نینفتی اایراف آن بیه    ووجه به ن کیکی به و ران، پایی، بوکن قیمش مسک، و وجوک ر رک

گرفته اسیش. پیژوهش حاضیر ا ل یا      ر ر و ران و سایر م اجری، کشور انجامنقطب م اجرپذیر کال

هیا و و لییل   آوری کاک نورت وونیفی و و لیلی اسش. روش جمی  هرف کاربرکی و ا  نظر روش به

هیای  ای و پیمایشی بوک  اسش. نتایج ای، پژوهش نشان کاک و ن مناب  و ووانایینورت کتابخانهها بهآن

های منطقه به ج ش افی ایش کیفییش  نیرگی و ارائیه     رجی نسبش به او ان مناب  و وواناییو خا کاخلی

. بیشیتری، او ان را کارنیر   30/1، 90/2، 40/1وس یالت ج ش نوسیا ی و ب سیا ی م لیه بیه وروییب      

ای و های ساختاری و چیه  مینیه  آسیب ا نظرهمچنی،، نتایج متاسوات نشان کاک که ر رک انقالب چه 

سیش.  خیوک اختایاد کاک  ا  غرب ر ریار نی  کمتری، آسییب را بیه   ؛ وبیشتری، آسیب را کارکرفتاری 

ری ی راهبیرکی و ووجیه مقامیات و مسی و ن     نشان کاک برنامه همچنی،، نتایج حانل ا  نقشه راهبرکی

نه ایی، ری ر، مشیارکش میرکم و     بوکجیه سیا    واق  و بر اساس وو ی مریریتی کر روبه اول قرارکاک، به

 خوک وخایص کاک  اسش.نسجام اجتماعی، عاملی ضروری اسش که امتیا   یاکی را بها

 
 های غیررسمی، ر ر پاکررشسکونتگا  ری ی راهبرکی،برنامه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ای به نقاط شهری های وسیع و گستردههای کشاورزی و صنعتی، مهاجرتبا پایان یافتن نظام فئودالیسم و ظهور انقالب

همراه رشد شتابان جمعیت شهری و ناتوانی مدیران (. رشد فیزیكی شهرها به24: 1396رت گرفته است )انوری، صو

نقطه  –که ناشی از آمادگی نداشتن برای رویارویی این وضعیت است  –گویی به نیاز این جمعیت شهری در پاس،

ها موجب (. وجود این نابرابری42:1391ن،نژاد و همكاراهای مختلف است )حاتمیشروعی برای پیدایش نابرابری

شود که بدون های غیررسمی به توسعه شهری اطالق میهای غیررسمی گردیده است. سكونتگاهگیری سكونتگاهشكل

، نژادپور و معروف شود )سهمریزی، هدایت، کنترل و بدون رعایت مقررات شهرسازی توس  توده مردم ایجاد میبرنامه

حاضر نیز  درحال، گسترش بیشتری یافته و توسعهدرحالپدیده در کشورهای پیشرفته و سپس ممالن (. این 22: 1400

های پیدایش های صورت گرفته در خصوص علل و زمینه(. کنكاش147: 1397دوست و همكاران، ادامه دارد )محمدی

ی مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی عدچندبی هامؤلفهها در ها و جوامع حكایت از اثرگذاری نابرابریاین سكونتگاه

 موردتوجهیی همواره هاگاهسكونتها و کاستن از پیامدهای گسترش چنین دارند. ضرورت ساماندهی شرای  این سكونتگاه

های حاکم، رویكردهای مختلفی برای حل مسئله در دستور بوده و با توجه به شرای  اقتصادی و اجتماعی و نیز نگرش

اما به دلیل عدم آشنایی مدیران برخی از شهرها با اصول و ؛ (48: 1397دوست و همكاران، است )محمدی رفتهقرارگکار 

توان گفت؛ بنابراین، می؛ (235:1396همكاران،  برزگر ورسند )ها به مرحله اجرا نمیرویكردهای این روش، برنامه

ت. چراکه، مدیریت شهری در برخورد با محالت های ضعف مدیریت شهری اسهای غیررسمی یكی از جلوهسكونتگاه

ها مواجه بوده و گونه بافتغیررسمی با مسائلی همچون مشكالت مربوط به مالكیت، بد مسكنی، رشد روزافزون این

ای، مشكالت اقتصادی، اجتماعی، های قانونی و ضابطهفشارهای اجتماعی برای از بین بردن چهره خشن فقر، پیچیدگی

(. با رشد شتابان 8:1393نژاد و همكاران،چیدگی رواب  درونی این ابعاد با یكدیگر نیز وجود دارد )حاتمیفرهنگی و پی

که معلول مهاجرت افسارگسیخته است، همواره تقسیم محالت و مناطق شهری به مرکز و پیرامون سبب  شهری در ایران

لی شهرها با نواحی حاشیه باهم متفاوت باشد شود که کیفیت و سبن زندگی و استانداردهای مسكن در متن اصمی

هایی فرد خود و تفاوتهای منحصربهنشینی در ایران باوجود ویژگیگیری حاشیه(. شكل8: 1400)محلوجی و همكاران، 

پور و معروف زا و رشد بسیار سریع شهرنشینی دارد )سهمتوسعه دارد ریشه در توسعه برونکه با سایر کشورهای درحال

های مهم و مسائل حاد پیشروی این راستا، رفع مشكالت ناشی از اسكان غیررسمی، از چالش در (.22: 1400، نژاد

راهبردهای مختلفی جهت ساماندهی پدیده اسكان غیررسمی در جهان  رونیازاریزان و مدیران شهری است برنامه

ها جهت ساماندهی این از این راهبردها و سیاستها و نوع حكومت خود به سیاست با توجهاست که هر کشوری  شدهارائه

 (.90: 1397گیرد )عباسی لیوسی و همكاران، پدیده کمن می

عنوان یكی از شهرهای اقماری تهران با توجه به نزدیكی به تهران، پایین بودن قیمت مسكن و وجود شهر پاکدشت به

-باشد که تعداد بیتهران و سایر مهاجرین کشور میشهر مثابه قطب مهاجرپذیر کالنهای صنعتی اطراف آن بهشهرك

ها است و موجب پیامدهایی نامطلوب مانند افزایش بیكاری، نارسایی دادهیجاشماری از مهاجران روستایی فقیر را در خود 

ع ها و فقر گردیده است. عدم توجه مدیریت شهری به موضودر ارائه خدمات به جمعیت رو به رشد، افزایش ناهنجاری

های توسعه شهری ناکارآمد و دالالن زمین و های کشاورزی، طرحاسكان هدفمند جمعیت مهاجر، تفكین غیرمجاز زمین
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های غیررسمی باشیم. لذا با توجه به گیری و رشد سكونتگاهمسكن باع  شده در نقاط مختلف این شهر شاهد شكل

رسد. در ها ضروری به نظر میگاهیت شهری در این سكونتموضوعات فوق مطالعه و ارائه راهبردهایی جهت مداخله مدیر

های غیررسمی شهر پاکدشت به ارائه راهبردهای کاربردی در این زمینه این پژوهش سعی شده با شناخت دقیق سكونتگاه

های غیررسمی شهر پاکدشت، های کمی در سكونتگاهپرداخته شود. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل شاخص

های غیررسمی، ارزیابی منابع و گیری و رشد سكونتگاههای مدیریت شهری و تأثیر آن در شكلآسیب شناسایی

دهی این های مدیریت شهری و درنهایت ارائه راهبردهای مدیریت شهری جهت توانمندسازی و سامانتوانایی

محدوده موردمطالعه تبیین  و کمیابیجایگزینی، ارزشمندی باشد. سپس ترتیب تقلیدناپذیری، غیرقابلها میگاهسكونت

های راهبردهای مدیریتی برای سكونتگاه -شود. در این راستا سعی شده است تا به سؤال زیر پاس، داده شود. می

 ؟اندکدمغیررسمی شهر پاکداشت 

کنون های غیررسمی تامدیریت سكونتگاه ،ها و همچنینهای غیررسمی و توانمندسازی آندر رابطه با سكونتگاه

( 1397ی و همكاران )وسیل است. شدهاشارهها ترین آنترین و مرتب های صورت گرفته است که در ادامه به مهمپژوهش

های غیررسمی مطالعه موردی: شهرك پیام منظور توانمندسازی سكونتگاهریزی راهبردی بهدر پژوهشی به مطالعه برنامه

 ضعف؛ عامل ترینمهم خانوارها، هزینه بودن پایین قوت؛ عامل ترینمهم که استداده  نشان نتایجاند. نور دزفول پرداخته

 و مسكونی هایپالك کردن سنددار فرصت؛ عامل ترینمهم غیررسمی، و کاذب اشتغال گیریشكل هایزمینه وجود

 تأمین به کمن و یغیررسم کار بازار به ورود جهت تحصیل ترك به التعلیم مالزکودکان گرایش تهدید؛ عامل ترینمهم

 فضایی ساماندهی در که گفت توانمی داخلی، نقاط از حاصل نهایی نمره به توجه با بنابراین،؛ باشدمی خانواده مالی

 باشند.می متوس  حد در دو هر و ندارند برتری یكدیگر به نسبت قوت، نقاط و ضعف نقاط دزفول نور پیام شهرك

 با دارند، وجود نور پیام شهرك غیررسمی اسكان فضایی ساماندهی برای ارجیخ محی  طرف از که تهدیداتی همچنین،

( در پژوهشی به ارزیابی نقش مدیریت شهری در 1397محمدی دوست و همكاران ) .باشدمی برابر آن هایفرصت

ه شهر اصفهان های ساکنان مطالعه موردی: محله زینبیهای فقیرنشین شهری با تأکید بر خواستهتوانمندسازی سكونتگاه

های توانمندسازی شامل اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و دهد که بین مؤلفههای تحقیق نشان میاند. یافتهپرداخته

حقوقی بیشترین اثر و مؤلفه اقتصادی کمترین اثر را بر  –مدیریتی همبستگی معنادار برقرار است و مؤلفه مدیریتی 

یت شهری به مؤلفه اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی با ضعف در وظایف مدیریت توانمندسازی دارد. عدم توجه کافی مدیر

صورت ریزی تا تخصیص منابع باع  شده است جوابگویی به توانمندسازی محله زینبیه در حال حاضر بهشهری از برنامه

ر توانمندسازی محله ضعیف ارزیابی شود و نیازمند در پیش گرفتن راهكارهای جدید برای ارتقای نقش مدیریت شهری د

های غیررسمی با مشارکت عمومی پرداخته است. ( در پژوهشی به مطالعه مدیریت سكونتگاه1396زینبیه است. انوری )

صورت که ارزیابی مثبت مردم از کیفیت خدمات بروز تغییرات مثبتی در دو دوره زمانی است بدین کنندهانیبنتایج تحقیق 

درصد تغییریافته  38درصد به  18یافته و رضایتمندی مردم از درصد افزایش 20به  7ری از شده از سوی مدیریت شهارائه

های درصد رسیده و میزان تمایل افراد به مشارکت 27به  16است. میزان اعتماد و باور مردم نسبت به مدیریت شهری از 

( در پژوهشی به ارائه 1395و خیراتیان ) دهد. فاطمیدرصد افزایش نشان می 33به  15گوناگون در ساماندهی محله از 

های راهكارهای نوین در توانمندسازی اسكان غیررسمی با تأکید بر نقش مدیریت شهری )نمونه موردی سكونتگاه
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 مهاجرین از ساکنین اغلب مطالعه، مورد اند. نتایج تحقیق نشان داده است که حوزهغیررسمی شهر ساری( پرداخته

 فقدان و ضعیف مالی توان دلیل به ولی شوند.می شهر وارد اقتصادی هایباانگیزه که ندشومی تشكیل روستایی

 .اندشده فضاهایی چنین در سكونت به مجبور جامعه، فرودست اقشار مسكن نیتأم ی نهیدرزم شهری جامع هایبرنامه

 برای دهیسامان طرح یارائه به دیکالب و اجتماعی اقتصادی، جوانب همه در توانمندسازی راهبرد به توجه با تیدرنها

های ارتقاء ی تحت عنوان ارزیابی استراتژیامقاله( نیز در 2015) 1خلیفا .است شدهپرداخته محالت سكونتی شرای  ارتقاء

های غیررسمی ین چالش کلیدی در کشور مصر است که در های غیررسمی در کشور مصر نشان داد سكونتگاهسكونتگاه

هستند.  توسعهدرحالها پیوسته های غیررسمی، این سكونتگاهها برای مهار رشد سكونتگاهود همه تالشاین کشور باوج

های غیررسمی در شهر کابل پرداخته است. نتایج نشان ( در پژوهشی به مطالعه راهبردهای ارتقاء سكونتگاه2018بشیر )

های غیررسمی انجام فی برای ساماندهی سكونتگاهالمللی مداخالت مختلهای بینداده است تاکنون دولت و سازمان

عنوان ین راهبرد فعالی اند. لذا این مقاله استفاده از ارتقاء چندبخشی یكپارچه را بهکدام موفق نشدهاند اما هیچداده

 کند.پیشنهاد می

ان یكی از عناصر نظام عنوهای غیررسمی بهدهد سكونتگاهشده نشان میصورت کلی نتایج حاصل از مطالعات بررسیبه

ریزی شود نیازمند تدوین برنامهعنوان ین معضل شهری شناخته میباشد و بهدهی میفضایی شهر که نیازمند سامان

تواند با استفاده از تكنین متاسوات دهی این فضا میعنوان عامل اصلی سامانباشد و مدیریت شهری بهراهبردی می

ی صورت نگرفته االعهمطشت اید. تاکنون در این زمینه با روش متاسوات برای شهر پاکدراهبردهای مناسبی را اتخاذ نم

 باشد.رو نوآوری مقاله حاضر میاست. ازاین

 مبانی نظری

اژه ربرد ین وی در رابطه با تعریف یا کانظراتفاقهای غیررسمی شهری هنوز بودن بح  سكونتگاه پردامنهباوجود 

، درآمدمکهای افراد ی غیرقانونی، سكونتگاههااسكانن از تعابیر گوناگونی چون مشخص صورت نگرفته و تاکنو

ریزی نشده و برنامهیرمجاز، غهای خودرو و های آلونكی، سكونتگاههای نیمه دائم و موقتی، سكونتگاهسكونتگاه

عدها بکه  (Hadizadeh Bazzaz, 2003: 19)های نابهنجار یا نابسامان یاده شده است نشین سكونتگاهحاشیه

اند )مشكینی و های شهری و جهان چهارم هم یادکردهو یا چاله (Naghdi, 2010: 11)های آپاندیسی عنوان بافتبه

نظران تعویض شود. به عقیده صاحبکاربرده میدار بههای غیررسمی و مسئلهاکنون واژه سكونتگاه (.148: 1398تردست، 

رسمی هر را غیرمانده است که بخشی از شاست زیرا خود لغت اسكان غیررسمی عقب واژه اسكان غیررسمی نیز ضروری

مانند سایر شهرهای به سیاست مدیریت شهری مداخله در اسكان غیررسمی ایران (.Sarrafi, 2014: 15) کندتلقی می

زمان با تشكیل ستاد هم کهطوریگرایی در قالب راهبرد توانمندسازی است؛ بهآن سیاست برگرفته از رویكرد اجتماع

ن تشكیل تر احساس شد که نتیجه آدر سطح ملی نیاز به ساختار مدیریتی در سطوح پایین 1383توانمندسازی در سال 

و همكاران،  د )دویرانها و نهادهای مختلف مدیریت شهری بوستاد توانمندسازی استان و شهرستان با ترکیبی از سازمان

1391 :58.) 

                                                           
1 . Khalifa 
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ریزی شهری ها برنامهریزی شهری مردمی است که برای آنهاروی اسكان غیررسمی محصول برنامه به گفته دیوید

 (.5:1393روستا،و  )سرور ها فكری نشده استهای از پیش اندیشیده شده برای آننشده است و یا در برنامه

ها ی دارند. این سكونتگاههای مشترکهای غیررسمی، باوجود اشكال متفاوت در کشورهای مختلف، ویژگیسكونتگاه

دسترس و هستند که در هر فضای قابل یاقراضهگلی، سفالی، چوبی یا آهنهای گلی و کاهطورمعمول شامل ساختمانبه

 یهازهكشی آب ستمیشوند. در این نواحی تراکم مسكونی بسیار باالست و سریزی یا مجوز ساخت بنا میبدون برنامه

های ها و محوطهدر حاشیه کارخانه ییهاها وجود ندارد. بسیاری از چنین توسعهر آنسطحی، بهداشت و آب شرب د

ها وجود دارد، اما در نزدیكی منابع خطر و هایی برای اشتغال در آنگیرند که اگرچه فرصتها شكل میآهن یا بزرگراهراه

)آخوندی  کنندستند و در بخش غیررسمی کار میآلودگی هوا و صدا نیز قرار دارند. بسیاری از شاغالن این نواحی فقیر ه

گردد اما عنوان ین پدیده ضد شهرسازی تلقی میهای غیررسمی اگرچه به(. پدیده سكونتگاه249: 1390و همكاران،

بینی سكونت طبقات گذاری صحیح برای پیشریزی و سیاستناپذیر ناشی از عدم برنامهحال ین واقعیت اجتنابدرعین

شوند منظور استفاده بهتر از امكانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و غیره وارد شهرها میو مهاجرینی است که بهپذیر آسیب

 (.241: 1393 روستا،و  )سرور

های غیررسمی رویكردهای مختلفی برای حل مسئله اسكان غیررسمی از اوایل قرن بیستم که موضوع سكونتگاه

که با شكست راهبردهای گوناگونی از قبیل نادیده گرفتن، طوریرار گرفت، بهموردتوجه جدی واقع شد در دستور کار ق

 1980ی ی اجباری، خودیاری، مسكن عمومی، مكان و خدمات و ارتقا بخشی )بهسازی(، در اواخر دههحذف و تخلیه

، نژادپور و معروفشد )سهمها مطرح دیدگاه چارلز آبرامز با عنوان رهیافت توانمندسازی افراد ساکن در این نوع سكونتگاه

توسعه نظیر برزیل، هندوستان، ایران، (. این رهیافت با ابتكار عمل بانن جهانی در بسیاری از کشورهای درحال25: 1400

های (. رویكردهای مختلف دیگری در سكونتگاه590: 1398اندونزی، غنا در حال اجراست )پورمحمدی و همكاران، 

هایی را در هایی که خانه یا اتاق، گروههاخوابو خیابان  هاخانمانیبآبرامز اعتقاد دارد؛  هازجملغیررسمی وجود دارد 

. استاکس؛ اسكان غیررسمی را انددستههم از این  آبادهایحلبها و ساکنان نیزورآباد نشکنند، اجاره می نیرنشیفقمحالت 

 (.50: 1393برد )ایراندوست و عظیمی، نام می (زوالروبهی یاس )هاآلوننی امید )روبه ترقی( و هاآلونن

 

 پژوهش روش

صورت ها بهآوری اطالعات و دادهتحلیلی است. جمع –پژوهش حاضر از حیطه هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی 

به  های مربوطای که مطالعات مربوط به مبانی نظری از شیوه اسنادی و دادهگونهای بوده است. بهکتابخانه -اسنادی

نفر که با  30ها شده است. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان هستند که از میان آنها از ابزار پرسشنامه بهره گرفتهیافته

اند به شیوه در دسترس انتخاب شدند. مالك محی  و موضوع آشنایی داشتند و تاکنون در این راستا مطالعه انجام داده

 است.انتخاب این تعداد اشباع نظری بوده 

محدوده موردمطالعه را مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای بررسی جایگاه  VRIOدر پژوهش حاضر با استفاده از تئوری 

مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است  swotوتحلیل شده است. روش تجزیهافزارمتاسوات بهره گرفتهشهر پاکدشت از نرم

ا شناسایی کرده و راهبردهای متناسب با موقعیت مقوله موردبررسی که هرین از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها ر
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های توصیفی و سازد. در این مدل به دلیل فقدان توجه به محی  بیرونی سیستم، نداشتن نگاه رقابتی و دادهرا منعكس می

پی ارتقاء این نظران عرصه مدیریت استراتژین در صاحب و عنوان ورودی مدل نقدهای به آن واردشده استذهنی به

ریزی راهبردی رقابتی بوده است از که تدوین ارائه برنامهبنابراین، در پژوهش حاضر با توجه به هدف آن؛ مدل برآمدند

 است. شدهاستفادهتكنین متاسوات 

های جایگزینی استوار است که ساماندهی منابع و قابلیتاساس این روش بر سه عنصر کم یابی، تقلیدناپذیری و غیرقابل

شود و تمامی مراحل و کند. در این روش تناسب راهبردی مطرح میداخلی ین سازمان را در مقایسه با رقبا ارزیابی می

ها که شود و بر اساس نمره میانگین دادهافزارمتاسوات انجام میها بر اساس محاسبات صورت گرفته با نرمخروجی

 آید.یها به دست مکند، خروجیحاسبه میم افزارنرم

 مطالعه مورد ۀمحدود

در محدوده شهرستان  1376است. این شهرستان تا قبل از سال  استان تهران هاییكی از شهرستان شهرستان پاکدشت

این سال بخشی از شهرستان ورامین )شهر پاکدشت نیز در آن قرار داشت( از این شهرستان منتزع  ورامین قرار داشته و در

آباد و شش دهستان )فرون آباد، حصار امیر، فیلستان، و در قانون تقسیمات کشوری با دو بخش مرکزی و شریف

فرون آباد تحت عنوان شهرستان  آباد ونقطه شهری شامل پاکدشت، شریف( و سهآبادمیآباد و کرآباد، جمالشریف

 شود.پاکدشت به رسمیت شناخته می

کیلومترمربع  660شهر پاکدشت با وسعتی حدود  است. پاکدشت و مرکز آن شهر تهران این شهرستان در جنوب شهر

از  رکیلومتری جنوب شرقی استان تهران قرارگرفته است. این شه 27)آخرین نقشه تقسیمات سیاسی( در فاصله 

بر همین اساس،  .ن استنشینان تهرادربرگیرنده بسیاری از حاشیهو  های ایران استمهاجرپذیرترین شهرستان

 گرفته است.های غیررسمی بسیاری در این شهر شكلسكونتگاه
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 . نقشه موقعیت شهر پاکدشت1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته

های غیررسمی شهر پاکدشت، پذیری سكونتگاههای این پژوهش بر اساس اهدافی چون کاهش آسیبتمامی ورودی

گروه  از نظراتی به این اهداف وزن دهباشد. برای ئه راهبردهای بهینه میهای غیررسمی، ارامدیریت سكونتگاه

 در بندیافزار متاسوات وارد شد. اولویتشده و نتایج آن در نرمکارشناسان و خبرگان آشنا با محدوده موردمطالعه استفاده

 صورت دلفی روش از استفاده با ندتوامی بندیگونه اولویتاین گیرد.می صورت پایین و متوس  باال، اولویت سطح سه

 تدوین پس از است. هاآن اولویت درجۀ و های غیررسمی پاکدشتهای سكونتگاهشناخت آسیب اهداف گیرد و بیانگر

 .شودافزار مینرم وارد اطالعات ین، هر اولویت درجۀ تعیین و (1)جدول 

 . اهداف مورد ارزیابی1جدول شماره 

 اولویت هدف ردیف

 اولویت باال های غیررسمی شهر پاکدشتپذیری سكونتگاهآسیبکاهش  1

 اولویت باال های غیررسمیمدیریت سكونتگاه 2

 اولویت متوس  ارائه راهبردهای بهینه 3
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 دیگر،عبارتبه. شوند اساییشن غیررسمی هایسكونتگاه در شهری مدیریت موفقیت برای کلیدی عوامل باید بعد، گام در

 هاناییتوا و مناسب این ازآنجاکه. اندضروری مجموعه موفقیت جریان در که شود شناسایی باید هاییاناییتو و مناسب

 برای. شدبا 100 با برابر باید شدهداده تخصیص اوزان مجموع. کرد بندی وزن را هاآن باید ندارند، یكسانی اهمیت و وزن

 .است شدهگرفته هبهر فولر مراتبی سلسله مثل  از عوامل این بندی¬وزن

 دشتهای غیررسمی پاکبه موفقیت مدیریت شهری در سکونتگاه مؤ ر. امتیاز به عوامل 2جدول شماره 

 مؤ رعوامل  امتیاز

 های کالبدی و اجتماعی و امنیتیهمبستگی بین شاخص 20

 سئولین در حفظ و نگهداری فضاهای شهریپذیری ساکنین و ممسئولیت 15

 های غیررسمیابع مالی در سكونتگاهنظام مدیریت من 20

 مشارکت مردمی 25

 انسجام اجتماعی 20

 

 شدهمطرحهای شاخص لحاظ به عوامل مدیریت توسعه شهری در شهر پاکدشت که کرد تعیین باید ادامه، در

 پنج از هامقایسه این انجام برای. دارند قرار وضعیتی چه در مطالعه تحت شهر مجموعه به نسبت

سكونتگاه  5در این راستا،  و شودمی ستفادها فراتر بسیار و فراتر برابر، تقریباً تر،تر، پایینپایین یاربس سطح

 )جدول فته است.رارگرقغیررسمی شهرك انقالب، حصار امیر، کوچه وسعت، زینبیه و غرب استاد شهریار مورد مقایسه 

های قابتی سكونتگاهر( نقشه 3ت. همچنین، )شكل ة مقایسه عوامل مدیریت توسعه شهر پاکدشت اسدهندنشان (3

 دهد.افزارمتاسوات ترسیم گردیده را نشان میغیررسمی شهر پاکدشت که با استفاده از نرم

 . مقایسه شهر پاکدشت ازنظر عوامل مؤ ر با سایر شهرهای رقیب3جدول شماره 

غر  استاد 

 شهریار

کوچه وسعت  زینبیه

 )قوهه(

حصار 

 امیر

شهرک 

  انقال

 عوامل مؤ ر

های کالبدی و اجتماعی و همبستگی بین شاخص ترپایین ترپایین ترپایین ترپایین ترپایین
 امنیتی

ی پذیری ساکنین و مسئولین در حفظ و نگهدارمسئولیت ترپایین تقریباً تقریباً تقریباً ترپایین
 فضاهای شهری

 های غیررسمیام مدیریت منابع مالی در سكونتگاهنظ ترپایین ترپایین ترپایین تقریباً ترپایین

 مشارکت مردمی ترپایین ترپایین ترپایین ترپایین ترپایین

 انسجام اجتماعی ترپایین ترپایین ترپایین تقریباً تقریباً
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 های غیررسمی شهر پاکدشت. نقشه رقابتی سکونتگاه2شکل شماره 

 و تمایز ایجاد باع  که دوبعدی باید اینجا در. نمود شناسایی را غیررسمی هایونتگاهسك هایآسیب ابعاد باید بعد، گام در

 شناسیآسیب در. کرد شناسایی را شوندمی قبل گام در غیررسمی هایسكونتگاه شدهشناسایی هایآسیب در بارز تفاوت

 را غیررسمی هایسكونتگاه در توسعه مدیریت هایآسیب علت نخست گام پاکدشت شهر در غیررسمی هایسكونتگاه

های غیررسمی در شهر های مدیریت شهری برای سكونتگاهکنیم. در گام نخست این پژوهش آسیبمی شناسایی

های توسعه شده با استفاده از روش تحلیل محتوایی اسناد فرادست )طرحهای شناساییشده است. آسیبپاکدشت مشخص

ین روش استقرار مطلوب برای شناسایی و تحلیل رواب  بین ابعاد و آمده است؛ زیرا این مدل دستشهری( به

کند که اطالعات از خبرگان و متخصصان دریافت و تحلیل شود. بر ایجاب می Meta-Swotهاست. روش شاخص

بر نظرات خبرگان و کارشناسان در حیطه شده با تكیههمین اساس، به دلیل عدم یكسان بودن وزن اهداف شناسایی

شوند. بندی میهای غیررسمی بر اساس میزان اهمیت در سه سطح )باال، متوس  و پایین( اولویتشناسی سكونتگاهآسیب

شده است که پس از تدوین و ها نشان دادهشده، بر اساس درجه اولویت آنهای شناسایی( هرین از آسیب4در )جدول 

 .شودمی Meta-Swotافزار تعیین میزان اهمیت هرین، اطالعات وارد نرم
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 شهر پاکدشتهای غیررسمی در های مدیریت توسعه شهری در سکونتگاهآسیب .4جدول شماره 

 هاآسیب ردیف

 وساز غیرمجازساخت 1

 ساختار ناکارآمد کنونی 2

 شهروندان آگاهی و دانش عدم 3

 آگاهی و دانش اعضای شورای شهر عدم 4

 تخلفات شهرداری 5

 نداردهای کاریعدم شناخت استا 6

 رجوعدادن به نظرات اربابناهمیت  7

 نداشتن امكانات ارتباطی مناسب 8

 به مشارکت شهروندان عدم تمایل 9

 وجود ین چارچوب مشخص کاریعدم  10

 آگاهی از اهداف سازمانیعدم  11

 

ار متاسوات( در دو دسته ساختاری و افزشده ابعاد رقابتی در آن )برای بررسی در نرمدر ادامه با توجه به عوامل بررسی

های ساختاری شهرك انقالب های صورت گرفته ازنظر آسیببندی شدند. با توجه به بررسیای دستهرفتاری و زمینه

های های ساختاری را دارد. همچنین، ازنظر آسیبباالترین آسیب را دارد و غرب استاد شهریار کمترین آسیب ازنظر آسیب

 باشند.ای نیز شهرك انقالب باالترین و غرب استاد شهریار کمترین امتیاز را دارا میرفتاری و زمینه

 های غیررسمی شهر پاکدشتدر سکونتگاه شده مدیریت شهریهای شناخته. آسیب5جدول شماره 

 امتیاز مجموع ایهای رفتاری و زمینهآسیب های ساختاریآسیب

 نرمال شده مطلق رمال شدهن مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق 

 1 1 1.65 5.3 0.91 2.60 0.74 2.7 غرب استاد شهریار

 2 2 2.3 6.27 1.10 3 1.2 3.27 محله زینبیه

 5 5 2.29 4.79 1.11 1.18 1.18 3.61 کوچه وسعت

 4 4 1.96 4.78 0.99 1.83 0.97 2.95 حصار امیر

 3 3 2.62 7.78 4.15 3.30 1.47 4.48 شهرك انقالب

 

 به ها قادرقابلیت و منابع این از ینکدام که دهد تشخیص تواندمی چگونه که ین مدیر چالش این به پاس، برای ماا

-1ازنظر  را هاقابلیت و مناسب اساس، این بر شود.می استفاده مناسب بر مبتنی دیدگاه پایدارند از رقابتی مزیت ایجاد

 باید ادامه در .کنندمی یریگاندازه و بررسی بودن جایگزین بدون -4 و ینشدن دیتقل -3 بودن نادر -2 بودن، باارزش

 موفقیت طرفی برای از و نیست مستقیم صورتبه آن کنترل به قادر مطالعه تحت محدودة و سازمان که را عواملی

 این بیانگر جدول زیر .شودمی استفاده PESTEL تحلیل از منظور، بدین کرد. تعیین را است حیاتی و ضروری مجموعه

 تعیین اهمیتبسیار کم و اهمیتکم متوس ، مهم، مهم، بسیار اسمی گروه پنج عوامل در این وزن همچنین، است. عوامل

 ستون در کرد. تعیین را ارائه راهبرهای مدیریت شهری موفقیت در عوامل این تأثیر میزان باید تأثیر ستون در گردد.می

 ضرورت، درجۀ ستون در و کرد تعیین را ریزیبرنامه دورة طول در عوامل این افزایش لاحتما درجۀ باید احتمال افزایش،

 .بررسی نمود را توس  مدیریت شهری مورد این رفع بودن اضطراری باید میزان
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 منابع بر مبتنی دیدگاه اساس بر مدیریت شهری هایآسیب . ارزیابی3شماره شكل 

یابی به اهداف را با کمن گروه خبرگان شناسایی کرده و سپس میزان بعدی عوامل بیرونی تأثیرگذار در دست در مرحله

شده را مورد ارزیابی ایستایی و پویایی، میزان تأثیرگذاری، احتمال افزایش و درجه اضطرار بودن عوامل بیرونی شناسایی

 مشاهده است.بل( قا6قراردادیم. نتایج حاصل از این مراحل در )جدول 

 . عوامل محیطی مؤ ر خارج از کنترل مدیریت شهری6جدول شماره 

احتمال  تأثیر وزن عامل
 افزایش

درجه 
 اضطرار

بسیار  های سنگینحجم بزرگ ترافین عبوری و عبور اتومبیل
 قوی

 فوراً متوس  بسیار قوی

 زود متوس  قوی مهم نبود و کمبود جدی خدمات شهری

 زود باال بسیار قوی مهم كاریفقر اقتصادی، بی

بسیار  های اقتصادی غیررسمیوجود فعالیت
 مهم

 فوراً بسیار باال قوی

ماندگی فرهنگی و های گوناگون و عقبفرهنگچند پارچگی جامعه شهری، وجود خرده
 سوادیاجتماعی و کم

 زود بسیار باال متوس  مهم

بسیار  ای بودن چهره و کارکردهای شهرحاشیه
 قوی

 فوراً متوس  بسیار قوی

 زود باال متوس  مهم فرسودگی شهری

 زود بسیار باال قوی مهم شتاب رشد در نبود برنامه هدفمند

قطبی شدن جامعه شهری پاکدشت و افزایش 
 بهای مسكن و هزینه زندگی

 زود بسیار باال متوس  متوس 

 

شده است. در این راستا از کارشناسان دیریتی پرداختهپذیر مدر مرحله بعدی پژوهش به بررسی تناسب بین عوامل آسیب

دیگر در این عبارتیشده است تا میزان تأثیر عوامل را بر روی اهداف پژوهش موردسنجش قرار دهند. بهکمن گرفته
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( میزان این 7کنند. در )جدولمرحله به دنبال این هستیم که به چه میزان عوامل اهداف پژوهش را پشتیبانی می

 یرگذاری را آورده شده است.تأث

 . تناسب راهبردی7جدول شماره 

سطوح  بسیار ضعیف ضعیف تا حدودی قوی بسیار قوی (PESTEL) یطیمحعوامل 
های آسیب های رفتاریآسیب مقایسه

 ایزمینه
های آسیب

 ساختاری

 یشهر تیریمد یراهبرد یهابرنامه ضعیف ضعیف ضعیف

یی
وانا
و ت
ع 
ناب
م

 

 قیدق یزیرتوس  کارشناسان و ارائه برنامه یدانیو نظارت مستمر و م دیبازد ضعیف ضعیف ضعیف تا حدودی

 یبخش خصوص گذاریسرمایه ضعیف تا حدودی ضعیف

 هاتوجه مسئوالن و وحدت رویه بین دستگاه تا حدودی ضعیف تا حدودی ضعیف

 

های دودویی این عوامل حجم زیادی را تعیین کرد. ازآنجاکه مقایسه ها بر اهدافدر ادامه، باید میزان تأثیر منابع و توانایی

 گیرد، به ذکر چند نمونه از آن اکتفا خواهد شد.را در برمی

 ها با اهداف مدیریت شهری. تناسب منابع و توانایی8جدول شماره 

سطوح  بسیار ضعیف ضعیف تا حدودی قوی بسیار قوی (PESTEL) یطیمحعوامل 

مقامات و توجه  مقایسه

 مسئولین

مشارکت و 

 انسجام مردم

و  منابعداشتن 

 امكانات الزم

 های خصوصی و دولتیگذاریتوجه به سرمایه ضعیف ضعیف تا حدودی

یی
وانا
و ت
ع 
ناب
م

 

 مشارکت و انسجام تا حدودی ضعیف تا حدودی

نظارت بر عملكرد  آگاهی و دانش کارکنان، شناخت استانداردهای کاری، تا حدودی تا حدودی قوی

 سازمانی در عملكرد کارکنانکارکنان و فرهنگ

 

کند. منابع و صورت خودکار نقشه راهبردی را ترسیم میافزار بههای قبلی، نرمها و مقایسهدرنهایت با توجه به تصمیم

که به سمت راست متمایل  هاییاند. آنشدهای و عامل کالن محیطی بارنگ نارنجی نشان دادهها بارنگ فیروزهتوانایی

ها با اهداف است. اندازه حباب ها بیانگر درجه تناسب آناند. اندازه حبابدارای درجه باالیی از تناسب راهبردیاند، شده

ها که بیانگر منابع و طورکلی، برای هر دودسته از حبابها است. بهعوامل کالن محیطی بیانگر درجه اضطرار آن

اند. قرارگیری در موقعیت باال و سمت راست بیانگر باالترین میزان امتیاز و ین عوامل کالن محیطیها و همچنتوانایی

 دهد.( نقشه راهبردی مدیریت شهری را نشان می4نمره است. )شكل 
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 های غیررسمی. نقشه راهبردی مدیریت شهری در سکونتگاه4 شماره شکل

 

ریزی راهبردی و های غیررسمی شهر پاکدشت، برنامهین نقشه راهبردی در بین عوامل ضروری در سكونتگاهبر اساس ا

واقع، بر اساس توزیع بودجه ساالنه این شهر، مشارکت مردم و مدیریتی در رتبه اول قرارداد، در توجه مقامات و مسئوالن 

های اخیر ا به خود تخصیص داده است. این موضوع در سالانسجام اجتماعی، عاملی ضروری است چراکه، امتیاز زیادی ر

به علت برخی مشكالت از قبیل استفاده از مدیران غیربومی و عدم پاسخگویی مسئوالن و شهروندان نسبت به امور شهر 

ی ریزی منسجم است و شهر پاکدشت نیز از این قانون مستثنبوده است. یكی از مقدمات توسعه در شهر، داشتن برنامه

های های مدیریت شهری است. توانایینیست. از دیگر عوامل که باید توجه خاصی بدان شود. استفاده از همه پتانسیل

اندازه حباب آن از ضرورت زیادی برخوردار است. برداری نشده است. گام بعد که با توجه بهدرستی بهرهمدیریتی به

بین، عوامل کالن محیطی که باید  این های غیررسمی است. درههای بخش دولتی و خصوصی در سكونتگاگذاریسرمایه

های سیاسی و غیرانسانی سبب کم شدن معیشت افراد و افزایش میزان ای شود. به خاطر وجود تحریمبه آن توجه ویژه

و  نهای کشاورزی توس  سودجویاتورم شده و همین عامل باع  مهاجرت روستائیان به شهرها، تفكین غیرمجاز زمین

های غیررسمی در پاکدشت به ارائه وسازهای غیرمجاز است. درنهایت برای توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهساخت

 شده است.راهكارهای مدیریتی پرداخته

 شهر پاکدشت:های غیررسمی ساماندهی سكونتگاهتوانمندسازی و جهت  مدیریت شهری ارائه راهبردهای

شده که اعتقاد داشتند روند جاری رشد از جانب کسانی مطرح سكونتگاه غیررسمیاح  در مب راهبردهای مدیریت شهری

فقیر و در حاشیه به بار نیاورده است.  یهادستاوردهای مناسبی برای گروه های غیررسمیسكونتگاهاقتصادی جوامع در 

 جیتدرها بود که بهای اصالح آنتوسعه و کوششی بر یهای در اساس نگاهی انتقادی به روشسازدرواقع رویكرد توانمند

ای از است. این امر موجب شده طیف گسترده افتهیگرا نظیر بانن جهانی نیز راهجهانی و نهادهای توسعه یهابه سازمان

های استراتژین زندگی فرد افزایش قدرت انتخاب توانمندشان در متفاوت نسبت به آن به وجود آید. در زمینه یهابرداشت

نظران بیشتر از توانمندی در مقابل این مفهوم فردگرایانه از توانمندی برخی صاحب. است شدهفیاقلی آن تعرتعریف حد

در حاشیه و ضعیف، در توانمندی  یهاها اساس تغییر وضعیت گروهکنند. به اعتقاد آناجتماعی بح  می یهاجمعی گروه
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هایشان نهفته است. این توانمندی مدنی است که فشار و ها و تحقق نیازها برای پیگیری خواستهمدنی و جمعی آن

حال اجتماع را برای ارتقاء خود از طریق شود و درعینها و امكانات موجب میباال را برای افزایش فرصت یزنچانه

 تحلیل بر این است که فقر ،سازد. در نگرش انتقادی فوقمشارکت محلی و حفاظت و بهبود محی  سكونت خود مهیا می

شود و اقدامات موضعی و از باال در بهترین می دیصورت مداوم بازتولساختاری است که به یادهیو در حاشیه ماندن پد

ای به این معناست دهد. ساختاری بودن فقر و جایگاه حاشیهصورت موضعی و مقطعی مشكل فقر را کاهش میحالت به

 یهادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر نابرابری قدرت گروهکه عوامل متعددی در سطح کالن تا خرد، رواب  اقتصا

ذینفع میسر  یهاطوالنی و با مشارکت فعال گروه و غلبه بر این عوامل و موانع در فرایندی دهندیاجتماعی را شكل م

هسته  نقش کلیدی دارد و نهادهای جمعی یاهای معطوف به توانمندی محلهعاملیت ساکنان در فعالیت ،رونیاست. ازا

توانند اصالحاتی را که در قالب ین طرح معین برای توزیع بهتر . این نهادها میآوردیاصلی این عاملیت را به وجود م

باید توجه داشت  ارتباطنیپیگیری کنند. درا یترجانبهصورت پایدارتر و همهشود بهامكانات در سطح ین محله انجام می

در  ژهیوو اجتماعی بسیار ضعیف است. این امر به یابرای امور محله شهر پاکدشتدر  و نهادینه افتهیکه مشارکت سازمان

 جهیمحالت تازه تأسیس بیشتر مشهود است زیرا این محالت حتی از نهادهای همكاری و نظارت محالت قدیمی که درنت

هم که طی  هایارینهاد شوراگرفته برخوردار نیستند. ان پر سابقه و معتمد شكلدسابقه سكونت اهالی و وجود متنف

شهرداری و دیگر  شهرستان پاکدشتپس از تشكیل شوراهای شهر در برخی شهرها نظیر تهران ایجاد شد، در  یهاسال

نهادهای مدیریتی در امور شهری هم چندان انگیزه و ظرفیتی برای تشكیل و تشویق چنین نهادهایی ندارند، بنابراین 

ندهی محالت غیررسمی که خواهان مشارکت ساکنان هستند، بستر آماده و مناسبی برای های توانمندسازی و ساماطرح

 .شروع ارتباط و مذاکره با ساکنان در اختیار ندارند

 گیرینتیجه

ها در مكان برخورد مستقیمی باهدف ساماندهی این سكونتگاه یهاوهیاسكان غیررسمی در ایران، ش در برخورد با پدیده

 ،. علیرغمردیگیدرآمدها بوده که مشخصاً اسكان غیررسمی را در برنمه، بلكه عمدتاً تأمین مسكن کمفعلی وجود نداشت

مختلف برخورد با این  یهاوهیهایی در ارتباط با مسئله اسكان غیررسمی در قبل از انقالب، از میان شوجود چنین برنامه

منظور به 1340شده بود، در دهه گاری در پیش گرفتهان نادیده یهااستیمسئله، راهكارهای قهرآمیز، تخریبی و س

در قالب ساماندهی  هااستیبوده است. اخیراً در سطح جهان و ایران س گونهنیداخل شهر تهران، ازا ینینشجابجایی زاغه

نیز اخیراً  موجود در جهان، در ایران یهاشیکه به تبعیت از گراطوریهای موجود در مكان فعلی مطرح بوده، بهسكونتگاه

چون توانمندسازی، بهسازی محالت با ابزارهایی  ییهااستیاسكان غیررسمی از طریق س رویكرد اصلی مواجهه با مسئله

همانند خودیاری اهالی، اعتبارات دولتی و تسهیالت بانكی مورد تأکید قرارگرفته است. نقش جدید بخش دولتی در 

ازها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است توانمندسازی، عالوه بر نقش سنتی تأمین نی

 .بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد کهینحوبه

و  نیتریو عال یردولتی، شهرداری با عنوان نهادی غرودیشمار ممحلی به یاکه اسكان غیررسمی نهایتاً مسئله ازآنجا

 های غیررسمیارائه راهبردها و توانمندسازی سكونتگاهروند  نقش را در نیتریمرجع مدیریت شهری، اصل نیترعمده

بهینه مشارکت و منابع درونی این  یریرگکاهباید با ابتكاراتی متفاوت از گذشته برای ب هایشهردار رونیخواهد داشت. ازا
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در مناطق غیررسمی و رشد سریع آن، هشداری برای  شهر پاکدشترصد جمعیت د 20وجود بیش از  .اجتماعات اقدام کند

نگری زمان با پیشهای کنونی این محالت همجویی دشواریمسئولین و اهتمام جدی آنان به این مسئله است. چاره

طلبد. ل فعلی میای، متفاوت با رواجانبهها، امری ضروری است که اقدامات ویژه و همهمشكالت آتی ناشی از رشد آن

صورت یكپارچه و چندبخشی در محی  کالبدی انجام شود و از سوی باید بهسو میها، از یناین اقدامات بنابر ماهیت آن

های اقتصادی ـ اجتماعی برای این اجتماعات همراه گردد. ها، با برنامهدیگر باید با اقدامات کالبدی و حتی پیش از آن

 .است رب یهای ذسونگر، همسویی و همیاری دستگاه مع و همهالزمه چنین راهگشایی جا

 –یامنطقههای سطح ملی، های غیررسمی پیامد عدم هماهنگی و تلفیق نامناسب برنامهپیدایش و گسترش سكونتگاه

جنگ و ی مانند نیبشیپرقابلیغها و وقوع رویدادهای پذیر در این برنامهی به اقشار آسیبتوجهکمسو و محلی از ین

، هاطرحمحقق نشدن  جهیدرنتهای اجرایی در برخورد با این پدیده و ی و عدم هماهنگی دستگاهتوجهکمهمچنین 

ها و راهكارهای در ارتباط مواجهه با اسكان غیررسمی، سیاست هاست.ها و مصوبات ویژه برای این سكونتگاهبرنامه

های اخیر در کشورهای است و در سال شدهتجربهها نابودی آنی و سازپاكمتنوعی از پذیرش و به رسمیت شناسی تا 

 قرارگرفته است. مدنظری نهادسازتوانمندسازی،  حلراهکشور ما  ازجملهمختلف و 

برنامه ایجاد مرکز توسعه محله، برنامه احداث خانه فرهنگ و : اجتماعی –های پیشنهادی توانمندسازی اقتصادی برنامه

خیز، برنامه تشكیل شورای محله با مشارکت معتمدین، زنان و و جرم ناامنو ساماندهی فضاهای هنر، برنامه شناسایی 

های توسعه و و برنامه هاپروژهبندی ی مشارکتی شامل اولویتزیربودجهجوانان محالت هدف، برنامه تشكیل شورای 

ی و عرضه خوداشتغالی هابازارچهجاد محلی، برنامه ای اندازپسارتقای کیفیت محله، برنامه ایجاد صندوق وام و 

ی شغلی و برنامه حمایت از ایجاد هامهارتی در محالت هدف، برنامه آموزش دستعیصنامحصوالت و تولیدات خانگی و 

 .ی تولیدی کوچن و متوس هاکارگاه

 

 شدهفیتعرو اهداف  زانداچشمآمده از پژوهش و همچنین بر اساس دستبا توجه به نتایج به: ینهادسازی و سازتیظرف

گردد: آماده ی ذیل پیشنهاد مینهادسازی و سازتیظرفهای عملیاتی های غیررسمی شهر پاکدشت، برنامهبرای سكونتگاه

 فیبازتعرو وظایف مرتب  با توانمندسازی و ساماندهی محالت هدف،  هانقشبرای بر عهده گرفتن  هاسازمانساختن 

های مرتب ، ی در سازمانسازماندرونی آمار و اطالعات بخشی و هاگاهیپا، ایجاد اهسازمانی هاتیمسئولوظایف و 

ی ریکارگبههای غیررسمی، ی سكونتگاهنیبازآفرهای مرتب  در ارتباط با توانمندسازی و افزایی کارکنان سازمانتخصص

 عه شهری پاکدشت.های توسبرنامه باندهیدعنوان ی محلی بههارسانهنیروهای متخصص و تقویت نقش 

 

 تقدیر و تشکر

 حامی مالی نداشته است.  باشدکه برگرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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