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چكيده:
در س��الهاي اخیر، رویکرد مثبتي براي چاره جویي س��کونتگاه هاي نابس��امان در بافت هاي فرس��وده و 
س��کونتگاه هاي غیررسمي اتخاذ شده اس��ت ولي براي حرکت از تفکر پروژه- محوري به سمت اجتماع- 
محوري نیازمند رویکردي اس��ت که با اصول محله هاي این بافت ه��ا و برنامه ریزي محله مبنا براي آنها 
تطابق داشته باشد. از این رو رویکرد ارزشگرایي در برخورد با این محالت مي تواند راهگشا براي تضمین 

مسیر برنامه ریزي شده براي ساماندهي و توانمندسازي محالت نابسامان باشد.

واژگانكليدي:
ساماندهي، توانمندسازي، سکونتگاه هاي نابسامان، رویکرد ارزشگرایي، برنامه ریزي شهري.
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مقدمه:
سکونتگاه هاي نابسامان دیگر مختص شهرهاي بزرگ یا ناشي از مهاجرت روستاییان به شهر نیست. بافت 
فرس��وده و سکونتگاه غیررس��مي به درون بافت شهرهاي حتي زیر صد هزار نفر نیز کشیده شده است و 
چه بس��یار ساکنیني که فقط به سبب فقر مالي در این سکونتگاه ها ساکن هستند و کساني که به سبب 
حس تعلق، حاضر به خروج از آن نیستند. "همچون تمامی اجتماعات بشری، اکثریت چشم گیر ساکنان 
این گونه اجتماعات نیز، زحمتکش��انی شریف اند که از بام تا شام به دنبال لقمه ای نان روان که نه، دوان 

اند" )پیران، 1387 : 17(.
رویکردي که در حال حاضر طرح هاي ساماندهي سکونتگاه هاي نابسامان در شهر هاي کشور به دنبال 
تحقق آن مي باش��ند، رویکرد توانمندسازي اس��ت. از اهداف اصلي این طرح ها عالوه بر ظرفیت سازي در 
مدیریت ش��هري، توانمند س��ازی اجتماعات این سکونتگاه ها مي باش��د. "رویکرد توانمندسازي به همراه 
سیاس��ت هاي ارتقاء و بهس��ازي محیط به دنبال ایجاد تغییراتي اصولي در فرایند اس��کان گروه هاي کم 
درآمد شهري است. در این فرایند بر پایه منابع و ظرفیت هاي موجود در اجتماعات محلي و در پیوند با 
سیاست هاي کالن توسعه ملي، ساختاري ایجاد مي گردد که عمال مردم کم درآمد نیز توان الزم را جهت 
همراهي و اجراي پروژه هاي مورد نیاز خود داش��ته باشند و در این رویکرد، بحث مهندسي ساختمان به 
مهندسي اجتماعي تغییر یافته و تالش مي شود تا با ظرفیت سازي و ایجاد نهادهاي مربوطه )غیردولتي( 
و افزای��ش توانمن��دي هاي گروه هاي اجتماعي ) از طریق برنامه هاي آموزش��ي، بهداش��تي، اجتماعي و 
اقتص��ادي( زمینه الزم جهت تحقق اهداف و برانگیختن انگیزش هاي توس��عه اي براي س��ازماندهي امور 
تصمیم سازي و تصمیم گیري به سطوح محلي جامعه، فرایند اجراي پروژه ها، از طریق راهبرد واگذاري 

اختیار، هر چند ممکن به نیازهاي محلي نزدیك شده و استمرار پیدا نماید" )رفیعیان،1382 : 271(.
ولي ساماندهي و توانمندسازي این سکونتگاه ها باید فراتر از دیدگاه پروژه محوري مبني بر نیازسنجي و 
دستورات از باال و حتي اجتماع محوري مبتني بر سرمایه اجتماعي بلکه  "به حرمت آنان که از رنجشان 
نان می خورند")پیران، 1387: 16(، با دیدي ارزشگرایي، برنامه ریزي از پایین تا باال، رونق توسعه محله 

و خودتوسعه اي ساکنین را مد نظر قرار داد.
ساماندهي و توانمندسازي مستلزم شکل گیري روابط بین ساکنین و محیط محله با نهاد دولتي و مسئول 
و نهادهاي مردمي و س��من ها )س��ازمان هاي مردم نهاد( است. براي اس��تمرار، انعطاف پذیري، پویایي و 
حداکثر کارآمدي مداخالت در جهت پیش برد اهداف اجتماع محوري، شناس��ایي ارزش هاي موجود در 

این عناصر و آگاهي از تاثیر روابط بین آنها بر این ارزش ها ضروري است.

ارزشگراييدربرنامهريزيشهري:
آنچه که شهرس��ازي و معماري دوره گذشته را از شهرس��ازي و معماري معاصر به معناي عام آن جدا و 
متمایز مي کند و آنچه که باعث سربلندي، شهرت، ماندگاري و پایداري و کسب احترام براي شهرسازي و 
معماري گذشته شده، ارزش هاي نهفته در آن است که مبتني بر دانایي است و آنچه که در شهرسازي و 
معماري معاصر توانسته خود را بنمایاند و هم ارزش نمونه هاي مشابه گذشته خود نشان دهد، بهره گیري 
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از دانایي و مبتني بر ارزش ها بوده است. شرط پایداري و تداوم؛ دانایي است چه دانش باشد، چه معماري 
و چه ادبیات. آنچه مبتني بر دانایي باش��د، پویا و پایدار اس��ت؛ چرا که به ارزش ها احترام مي گذارد و در 

جهت تکامل و تعالي حرکت مي کند. 
ارزش��گرایي در برنامه ریزي شهري به دنبال "تثبیت )سنت پذیري( وضع موجود"، "تعدیل )سنت سازي( 
ی��ا بهبود وضع موج��ود"، "تغییر)سنت ش��کني( یا ایجاد ش��رایط مطلوب" بر مبن��اي "ارزش-مداري"، 
"ارزش گذاري" و "ارزش آفریني" در تکامل روندي از "عقل"، "دانایي"، "فرهنگ"، "شهر" و "تمدن" است.

ارزشمداري:
ارزش مداري به معناي تفکر و اندیش��ه بر مبناي ارزش هاي اصلي و مبنایي و حرکت بر مدار آنهاس��ت. 
جامعه ایراني ارزش هاي خود را بر مبناي تفکرات الهي و اعتقادات دیني بنیانگذاري کرده است و بنابراین 

بر هیمن مدار حرکت و هدف گذاري و برنامه ریزي خود را انجام مي دهد.
ارزش گذاري:

معن��اي ارزش��گذاري احترام به ارزش هاي موجود هر جامعه اس��ت، تا آنجا ک��ه از اصول عدول نکرده و 
ارزشهاي مبنایي را خدشه دار نکند. چه بسا که بسیاري از ارزش هاي موجود یك جامعه کوچك در جهت 
ارزش هاي اصلي و همخوان با آن باشد و یا حتي هم ریشه باشند اما نمود محلي آن در طي زمان شکل 

دیگري گرفته ولي تشابه محتوایي وجود دارد.

ارزشآفريني:
ارزش آفریني خلق ارزش هاي نوین بر مدار ارزش هاي اصلي و بنیادي اس��ت. تفاوت خالقیت در جامعه 
ایراني- اس��المي با جامعه غربي همین جاس��ت. مبناي اعتقادي ارزش آفریني در جامعه ایراني ارزش ها، 
اصول و اعتقادات برگرفته از مکتب اسالم است. مکاتب فکري نظیر مکتب اصفهان، شیراز، تبریز، تهران 
و یا خراسان علیرغم داشتن تمایزاتي به دلیل نمود سرزمیني متفاوت، در اصل با هم تشابه و با یکدیگر 
هم ریشه اند. جامعه پیشرو و در حال تکامل و تعالي همواره به ارزش آفریني براي رفع نیازهاي روزافزون 

و جدید خود نیاز دارد.
نمودار1:ارزشگراييدربرنامهريزيشهري
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ارزشگراييدرتوانمندسازيسكونتگاههاينابسامان:
در دهه های اخیر با طرح دیدگاه توس��عه پایدار اجتماعات محلی و گس��ترش رویکردهای شهرس��ازی 
نوین ، واحدها یا س��لول های شهری در قالب محله ها و توجه دولت ها به ایجاد بسترهای مشارکتی برای 
افزایش تأثیرگذاری س��طوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری اهمیت یافته است. بر همین اساس 
مفهوم برنامه ریزي محله- مبنا  مطرح می ش��ود که ش��امل دو نگرش نیاز- مبنا  و دارایي- مبنا  اس��ت. 
نگرش نیاز- مبنا نیازهاي هر اجتماع محلی را مبنایی براي توسعه آن قرار می دهد درحالی که در نگرش 
دارایی- مبنا منابع انس��انی، کمیت و کیفیت روابط و مش��ارکت س��اکنان محالت، در قالب سرمایه هاي 
اجتماعی و هم چنین س��رمایه-های کالبدی محله، ابزار و عواملی برای توس��عه محله به حساب می آیند 

)مسعود و معززي، 1391 : 64(.
رویکرد نیازمبنا نیازها و مشکالت را حل مي کند بدون اینکه مردم را وارد چرخه برنامه ریزي و مشارکت 
در س��اخت کند. رویکرد دارایي مبنا رویکردي جامع نگر اس��ت که س��عي دارد عالوه بر اینکه نیازها و 
مش��کالت س��اکنین را حل کند این کار را با مش��ارکت و اس��تفاده از دارایي هاي محله و س��اکنین آن 
را ب��ا برنامه ری��زي از پایین به باال و روش��ي فرایندگرا انج��ام دهد. رویکرد نیازمبنا ع��دم کارایي آن در 
سکونتگاه هاي نابسامان اثبات شده است. رویکرد دارایي مبنا که مبتني بر مباني نظري سرمایه اجتماعي 
شکل گرفته است؛ مورد تاکید در تئوري هاي غربي بوده است و مباني نظري جدید کشورمان در برخورد 
با پدیده سکونتگاه نابسامان شهري نیز به این جهت رفته است و سعي در بومي سازي این مفاهیم دارد. 

رويكردنياز-مبنا:
در رویک��رد نیاز- مبنا، معضالت محالت کم درآمد و نابس��امان ش��هري، تمام حقیق��ت موجود در آنها 
تلقي مي ش��ود و نیازها، کاستي ها و مش��کالت اجتماع محلي، مبنایي براي توسعه قرار مي گیرد. بودجه 
و امکانات مالي را به جاي س��اکنین به سمت فراهم کنندگان خدمات هدایت مي کند و روابطي که باعث 
دخالت عوامل خارجي مي ش��وند؛ اهمیت پیدا مي کند نه روابط محله اي ها با هم. اس��تراتژي نیاز- مبنا 
فقط مي تواند بقاء را تضمین نماید و از آنجا که انرژي تمام اجتماع محلي را مورد استفاده قرار نمي دهد، 
هرگز منجر به تغییر جدي یا توسعه اجتماع محلي نخواهد شد)مسعود و معززي،1391: 65(  به نقل از  

.( Kretzman et al, 1993 )

 " نتایج منفي، ناکارآمدي رویکرد نیازمبنا را به تدریج نمایان س��اخت و زمینه را براي توجه به توس��عه 
متمرکز بر ظرفیت ها و دارایي هاي اجتماع محلي فراهم کرد" )مس��عود و معززي،1391 : 65(به نقل از 

)رحیمي، 1388: 44(. 

رويكرددارايي-مبنا:
در رویکرد دارایي مبنا، سیاست هاي دارایي مبناي مردم گرا که بر توانمندسازي به جاي استحقاق تاکید 
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دارد، هم از مشارکت داوطلبانه و هم از مکان مبنا بودن آن نشأت مي گیرد و این مسئله بر جامعیت آن 
داللت دارد. از طرفي سیاس��ت هاي دارایي مبناي مکان گرا به دلیل تاکید بر اهمیت س��رمایه کالبدي در 
توسعه اجتماع محلي و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي افزایش سرمایه اجتماعي واجد اهمیت ابزاري 

است )رضازاده و همکاران، 1392 : 42( به نقل از )عارفي، 1380(. 

رويكردارزشگرايي:
رویک��رد ارزش گرایي حرکت بر مدار دانایي اس��ت که س��رمایه هاي اجتماع��ي و کالبدي و حتي طبیعي 
را تبدی��ل ب��ه ارزش و ارزش هاي اجتماع را تبدیل به دارایي مي کن��د. در اینکه باید دارایي هاي محله را 
ش��ناخت و در جهت پیش��برد اهداف توس��عه محله آنها را به کار گرفت تا با مش��ارکت ساکنین، اتکا به 
ظرفیت هاي محلي و نقش آفریني گروه هاي ذي نفوذ، فرایند توس��عه را پیش برد بحثي نیست. ولي باید 
از این نگاه-که با اس��تفاده از دارایي هاي محلي مي توان موجبات س��اماندهي در محیط و توانمندس��ازي 
س��اکنین را محقق کرد- عبور ش��ود و به این نگاه رس��ید که دارایي ها زماني در توسعه محلي بیشترین 
کارایي را خواهد داش��ت که منطبق با ارزش هاي موجود، بیدار کننده ارزش هاي نهان و منفعل جامعه، 
امانت دار ارزش هاي مورد اس��تفاده، مراقبت از کاس��تي و نابودي آنها و هوشیار در تبدیل این ارزش ها به 

همدیگر و یا به ثروت هاي ارزشمند، باشد.
در واقع بحث بر س��ر اینست که دارایي )سرمایه اجتماعي و سرمایه کالبدي( محالت نابسامان شهري را 
باید به مدار توس��عه اقتصادي آورد و ش��هروندان تهیدست را کنشگران توسعه اجتماعي دانست. در این 
نگاه، ش��یوة حکمروایي اهمیت دوچندان مي یابد تا ظرفیت ه��ا و منابع دروني این اجتماعات را به یاري 
منابع بخش هاي دولتي/ عمومي، خصوصي و جامعة مدني به توانمندس��ازي و در نهایت توس��عه پایدار 
اجتماعات مبدل سازد  )صرافي، 1387 : 9( به نقل از (UN- HABITAT,2003) براي دستیابي به توسعه 

پایدار در این اجتماعات اصول زیر که در بردارنده اصول رویکرد ارزشگرایي است؛ قابل ارایه است:
 توسعه با تکیه بر ارزش مداري، ارزش گذاري و ارزش آفریني به واسطه شناخت ارزش های گوناگون نهفته 
یا جاری )پنهان یا آشکار( در این اجتماعات ) اجتماعي و فرهنگي، معنوي و مذهبي، محیطي، کالبدي، 

اقتصادي و تاریخي(
 اشتراک گذاري توسعه با احترام به مردم، محیط، عقاید و آداب و رسوم، ارزش ها و سرمایه گذار

 فعالیت بالفعل و بالقوه محالت با توجه به هویت، مزیت و نقش )شخصیت( آن
 رویکرد مداخله مشارکتي و ارزشگرا در برنامه هاي ساماندهي و توانمندسازي

 رفع موانع، توجه به تهدیدها، کنار زدن تنگناها و ترمیم و بازسازي آسیب هاي این محالت
 استفاده از امکانات، به کارگیري مزیت ها؛ شکوفا کردن قابلیت ها و شناسایي فرصت هاي محالت 
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نمودار2:برنامهريزيارزشگرادرساماندهيوتوانمندسازيسكونتگاههاينابسامان
   : برنامه ريزي ارزشگرا در ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي نابسامان2نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

مفهوم توسعه دارايي- مبنا از تفكرات مادي گرايي دنياي غرب پيروي مي كند ولي در فرهنگ اين 
سرزمين و اصول ديني ما ارزش گرايي است كه در شهرسازي و معماري مورد نظر بوده است و بر آن تاكيد 
شده است. از اين رو در اين رويكرد كه به طور مفصل توضيح داده خواهد شد به جاي نقشه كردن نيازها و 
دارايي ها، اين ارزشهاي محله است كه تبديل به نقشه مي شود. محله اي كه مردمان آن داراي عزت نفس در 

نداري مالي و آماده انجام تعهدات شهروندي در قبال احقاق حقوق به جا مانده اشان هستند
2F

 . برنامه ريزي از باال به پايين و از پايين به باال كه يك مسير خطي را طي ميكرد تبديل به يك مسير رفت و 3
برگشتي از پايين تا باال را ميطلبد و اين محالت همچون نظامي باز هستند كه در ارتباط با محيط و روابط 

بيرون به حيات خود ادامه ميدهند و دادن انگيزه و اعتمادسازي از بيرون، حركت و شكوفايي از درون را 
نتيجه خواهد داد. نگاه از باال به اين ساكنين شهرونداني خواهند ديد كه حقوقشان ادا نشده است و تحوالت 

                                                          
نمونه آن وام شرافتي است. پايه گذار اين وام شخصي در كاشان بوده كه با همكاري گروهي وامي را به شخص نيازمند مي  3

دادن اند اما هرگز آن را بازپس نمي گرفته اند بلكه شرط و الزام دادن اين وام آن بوده كه وام گيرنده پس از دارا شدن به 
 شخص نيازمند ديگري وام بدهد. اين وام سالهاست كه در شخص مي چرخد.

 ارزش ها سرمايه كالبدي سرمايه اجتماعي

 مشاركت مردمي

 توانمندسازي

 ارزش گذاري

 ارزش آفريني

 ساماندهي

 اصالت ارزش مداري

 اعتبار

 هم فكري

 ارزش كالبدمحور ارزش اجتماع محور

 توانمند

 قانونمند

 هدفمند

 نهادمند

 نظام مند

 ارزشمند

 شراكت

 نهادسازي 

 نهادينه شدن

 مديريت محلي آگاهي رساني

 ظرفيت سازي

 اعتماد سازي

 ثبات

 هماهنگي

 خالقيت

مفهوم توس��عه دارای��ي- مبنا از تفکرات مادي گرای��ي دنیاي غرب پیروي مي کند ول��ي در فرهنگ این 
س��رزمین و اصول دیني ما ارزش گرایي اس��ت که در شهرس��ازي و معماري مورد نظر بوده است و بر آن 
تاکید ش��ده اس��ت. از این رو در این رویکرد که به طور مفصل توضیح داده خواهد ش��د به جاي نقش��ه 
کردن نیازها و دارایي ها، این ارزش��هاي محله اس��ت که تبدیل به نقشه مي شود. محله اي که مردمان آن 
داراي عزت نفس در نداري مالي و آماده انجام تعهدات شهروندي در قبال احقاق حقوق به جا مانده اشان 

هستند1. 
برنامه ریزي از باال به پایین و از پایین به باال که یك مس��یر خطي را طي مي کرد تبدیل به یك مس��یر 
رف��ت و برگش��تي از پایین تا ب��اال را مي طلبد و این محالت همچون نظامي باز هس��تند که در ارتباط با 
محی��ط و روابط بی��رون به حیات خود ادامه مي دهند و دادن انگیزه و اعتمادس��ازي از بیرون، حرکت و 
شکوفایي از درون را نتیجه خواهد داد. نگاه از باال به این ساکنین شهرونداني خواهند دید که حقوقشان 
ادا نش��ده اس��ت و تحوالت محیط باید مبنایي براي تحوالت توانمندسازي و برعکس باشد و این مبناها 
رو به توسعه هستند؛ از این رو توجه به مبناي شروع هاي پي در پي، ارزش گذاري را در  پي خواهد داشت. 
ارتباط بین بازیگران این عرصه روي اعتباربخشي و اعتمادسازي به این محالت مي چرخد و ارزش نگري 
که مي خواهد ارزش آفریني را محقق س��ازد، بر برقراري تعادل بین سیاس��ت هاي مردم مبنا و مکان مبنا 

تاکید دارد.

1-  نمونه آن وام شرافتي است. پايه گذار اين وام شخصي در كاشان بوده كه با همكاري گروهي وامي را به شخص نيازمند مي داده اند اما هرگز آن را بازپس 
نمي گرفته اند بلكه ش��رط و الزام دادن اين وام آن بوده كه وام گيرنده پس از دارا ش��دن به ش��خص نيازمند ديگري وام بدهد. اين وام سالهاست كه در شخص 

مي چرخد.
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جدول1:مقايسهرويكردنياز-مبناودارايي-مبنابارويكردارزشگرايي

رویکرد ارزشگرایيرویکرد دارایی-مبنارویکرد نیاز-مبنا

 - شناسايی نيازها و مشكالت )نقشه
كردن نيازها(

 - كشف دارايی ها و ظرفيت ها )نقشه
كردن دارايی ها(

 - رسيدگي به نيازها در قبال هزينه شدن از دارايي ها
و ظرفيت هاي محلي )نقشه كردن ارزشها(

 - محلهاي كه مي خواهد در حل مشكالت سهيم- محله واجد دارايی ها و پتانسيل ها- نگاه به محله به چشم يک مشكل
باشد. )شراكت در امور بهسازي محله(

 - عدم توجه به انتفاع حداكثر
شهروندان

 - توجه به حقوق شهروندان به عنوان
صاحبان اصلی

 - رسيدگي به حقوق ساكنين در قبال انجام تعهدات
شهروندي

 - برنامهريزي از پايين تا باال )تركيب عدم تمركز با- برنامه ريزی از پايين به باال- برنامه ريزی از باال به پايين
مردم ساالري(

 - وابستگی كامل به كمک های
خارجی

 - دادن انگيزه و اعتمادسازي از بيرون و حركت و- خودكفايی و خالقيت
شكوفايي از درون

 - نگاه به شهروندان به عنوان
دريافت كننده كمک

 - نگاه به شهروندان به عنوان ياری
رساننده در برنامه ريزی

 - شهروندان به عنوان حامالن ارزشها و
آفرينندگان ارزش ها

- مبناگرا- فرايندگرا- پيامدگرا

 - اعتباربخشي و اعتمادسازي بين ساكنين، محيط- آموزش و توانمندسازی ساكنان- خدماترسانی صرف به ساكنان
و دولت

 - تمايز بين مردم و مكان در فرايند
توسعه

 - همپيوندی سياست های مردم-مبنا و
مكان- مبنا)جامع نگری(

 - برقراري تعادل بين سياست هاي مردم- مبنا و
مكان مبنا )ارزش نگري(

منبع:نگارندگانوبااقتباساز)مسعودومعززي،66:1391(

ارزشهايمحلي:
هر اجتماع محلي مجموعه اي از ارزش هاي نهفته یا جاري )پنهان و آشکار( را در خود دارد. این ارزش ها 
در راس��تاي بهبود کیفیت زندگي افراد در محیط زندگي ش��کل گرفته اند در ابعاد مختلف قابل بررس��ي 
هستند. این ابعاد با هم همپوشاني دارند و در طول زمان و نگاه هاي متفاوت قابل تبدیل به هم هستند.

براي ارتقاء بهره وري و ماندگاري و اثربخش��ي بیش��تر برنامه هاي س��اماندهي و توانمندس��ازي محالت 
نابس��امان توجه به این ارزش ها راهگش��اي ش��روع، اجرا و اتمام برنامه هاس��ت. ارزش هاي گوناگون در 
س��کونتگاه هاي نابس��امان در جدول ذیل ذکر ش��ده اند. این ارزش ها از آنجا که هم پیوندي زیادي با هم 
دارند به س��ختي مي توان در دو یا چند گروه دس��ته بندي ش��وند ولي تنها به منظور ساده سازي، در دو 
گروه ارزش هاي اجتماع محور ) اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و معنوي( و کالبد محور ) کالبدي، محیطي، 

اقتصادي و تاریخي( تقسیم شده است.
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جدول2:ارزشهاياجتماعدرسكونتگاههاينابساماندرجهتساماندهيوتوانمندسازيآن

متغییرشاخصمتغییرشاخص

ور
مح

ع 
ما

جت
ي ا

 ها
ش

ارز

شدت پيوند ها و روابط 
دروني و بيروني در 

جهت پيشرفت محله 
در طول زمان

-  پيوندها و كنش هاي جمعيتي
- كنش هاي اقتصادي

- همراهي با يا بازماندگي از 
توسعه

ور
مح

د 
الب

ي ك
ها

ش 
ارز

كاربري هاي 
عمومي

- وجود كاربري هاي آموزشي، 
درماني، ورزشي و مذهبي و ...

- كاربريهاي پيشنهادي 
طرح هاي مصوب

- زمين هاي باير، وقفي و دولتي

حس مسئوليت و 
پيشرفت خواهي

- مشاركت در عمران محله و 
يا شهر

- شركت در آيين هاي اجتماعي 
و فرهنگي

- تالش و روحيه كار پذيري

شاخص هاي شهري 
و هويتي و جمعي

- محورهاي ارتباطي شهري و 
بين شهري مرتبط

- مناظر طبيعي و تفريحي
- عناصر مذهبي و زيارتي
- مكان هاي خاطره انگيز

انگيزه هاي سازنده و 
زمينه هاي تحرك

- مدت و تمايل به ماندگاري
- ميانگين سني سرپرستان 

خانوار
- فعاليت هاي خاطره انگيز

- اميد به آينده و ميزان رضايت 
از زندگي

دارايي هاي شخصي

- چگونگي تصرف زمين
- تصرف و كيفيت مسكن

-  پشتوانه مالي و وضعيت بيمه
- وام پذيري

اعتماد و احترام 
اجتماعي

- اعتماد و احترام بين گروهي
- اعتماد و احترام درون 

خانوادگي
- اعتماد و احترام به سازمان 

هاي دولتي
- اعتماد و احترام به نهادهاي 

سنتي و محلي
- اعتماد و احترام به 
شخصيت هاي محلي

كيفيت محيطي و 
محيط زيستي

- موقعيت در محدوده و يا حريم 
شهر و محورهاي ارتباطي

- كيفيت بافت شهري
- مسايل محيط زيستي

انرژي هاي جاري و 
نهفته اجتماعي

- فعاليت و تحركات گروهي
- آگاهي عمومي

- پاسخ خواهي و اعتراض
- همبستگي اجتماعي و تجانس 

قومي و مذهبي
- نوع گروه عمده شغلي محله و 

ميزان پايداري شغلي

برنامه ها و اقدامات 
مديريت شهري

- طرح هاي مصوب ادارات دولتي
- طرح هاي شوراي شهر و 

شهرداري
- اقدامات انجام شده در محله
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ادامه  جدول شماره 2

خودتوسعه اي

 - وجود افراد با قدرت نفوذ
 سياسي، اجتماعي و مذهبي

 در محله و جامعه و مسئولين
شهري

 - ميزان درآمد و دارايي ها و
پايداري شغلي

 - مهارت هاي شغلي و
اجتماعي

- سواد و تحصيالت

قابليت هاي توسعه

 - زمينه هاي ايجاد محرك
توسعه

 - پيوستگي و همبستگي با
بافت مجاور

 - جذب اعتبارات دولتي،
سرمايه گذار و خيرين

ظرفيت هاي نهادي

 - گروه هاي نفوذ و معتمدين
محلي

- هيات هاي مذهبي
 - فعاليت سمن ها و
باشگاه هاي ورزشي

 - كانون هاي قران و
پايگاه هاي بسيج

 - برنامه ها و اقدامات نهادهاي
دولتي

 - ديدگاه و نوع نگرش
مديريت شهري

 امكان ايجاد ارزش
افزوده در محله

- وجود زيرساخت هاي عمراني
 - دسترسی زير ساخت ها و

تسهيالت مسكونی
 - عدم و جود آسيب هاي

اجتماعي
 - ترويج نوسازي و بازسازي

در محله

مديريتارزشمبنادررويكردتوانمندسازي:
در رابطه با س��اماندهي و توانمندس��ازي بهره گیری از »ارزش هاي اجتماع« به مثابه یکی ازقابلیت های 
اصولی اجتماع در برنامه ریزی ها مورد تأکید است. وجود پیوند های مختلف که منافع مشترک را تقویت 
کن��د می تواند کارایي را بهینه کند. لذا اش��تراکات و پیوندهای محله ب��ا محیط اطراف و درون محله اي 
بر اس��اس قومیت، مذهب، خویش��اوندی، کارکردهای مالی، منافع ش��غلی و سازمان ها و نهادهای محلی 

می تواند ارزش هاي اجتماعی را شکل داده و در پویایي اجتماعی موثر باشد. 
وجود ارزش ها، خلق ارزش ها و چگونگي بکارگیري آنها نقش کلیدي در اجراي موفقیت آمیز پروژه-هاي 
س��اماندهي و توانمندس��ازي دارد و متضمن دوام تاثیرگذاري این پروژه ها است. ارزش هاي محلي کمك 
مي کنند که مش��کالت و کمبودها بر اس��اس ضرورت آنها و تاثیرگذاري بر دیگر مش��کالت اجتماعي و 

اقتصادي روشن باشد و نیازهاي محلي به راحتي اولویت بندي شود. 
ارزش هاي محلي را مي توان برآیند ارتباطات بین س��اکنین به صورت فردي و گروهي، ارتباط بین مردم 
و محی��ط زندگي و تاثیرات بیروني بر محیط زندگي این س��اکنین در نظر گرفت. محالت نابس��امان که 
یا در طول دوره هاي اخیر نابس��امان ش��ده اند یا اینکه از ابتدا نابسامان شکل گرفته اند در هر حال داراي 
ارزش هاي محلي ویژه خود مي باش��ند که بس��ته به نوع محالت و چگونگي زندگي س��اکنین متفاوت و 

مختلف مي باشد. 
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پرداخت��ن ب��ه مقوله ارزش هاي اجتماع از این نظر اهمیت دارد که س��اکنین به آنها حساس��یت ویژه اي 
دارند، نیازها و کمبود هاي آنها را بهتر مي توان ش��ناخت و در روند آگاهي رس��اني به ساکنین با تکیه بر 
موارد خاص به نتایج بهتري دس��ت یافت. اعتمادسازي بین س��اکنین و مسئوالن را در جهت هاي ویژه 
محافظت کرد و ارتقا داد. نهادس��ازي و نهادینه کردن براي مدیریت محلي س��هل تر و موثرتر خواهد بود. 
و اینکه چون مردم در آنها ساکن هستند و ویژگي هاي فرهنگي و اجتماعي نظیر اعتقادات دیني، ایمان 
و باورهاي مذهبي پایدارتر از مصالح ساختمان ها یا شیوه ساخت آنها هستند. ارزش هاي محلي در چند 

حالت مي تواند در مدت زمان جاري در محالت مورد توجه قرار گیرد.

جدول3:نقشمجريانوبرنامهريزان،ذينفوذانوذينفعاندرمديريتارزشهاياجتماع

نقش مجریان و برنامه ریزان، ذینفوذان و ذینفعان *ویژگي ارزش ها در برنامه و اجرا

لي
مح

ي 
ها

ش 
رز

ا

شناسايي ، ريشه يابي، حساسيت، تاثيرگذاري و تاثيرپذيريوجود دارند

خلق و ايجاد، تداوم، منفعت عمومي، جايگزينيخلق مي شوند

استفاده بهينه، همگرايي دروني، هم افزاييبهينه مي شوند و افزايش مي يابند

تبديل به سرمايه اجتماعي، سرمايه كالبديتبديل مي شوند

مراقبت ، حمايت معنوي، پشتيباني مالي، احترامكاهش يا از بين مي رود

امانت داري، چگونگي استفاده، هدف بكارگيريمعكوس مي شود

* نقش هر کدام بسته به شرایط و موقعیت متغیر است.
الف-شناساييارزشهايمحليوارزشگذاريدرجهتساماندهيوتوانمندسازي

بررسي محالت نابسامان نشان مي دهد که ارزش هاي اجتماع در این محالت وجود دارد و آشکار و فعال 
اس��ت یا غیر فعال و منفعل اس��ت و یا پنهان است و بالفعل نشده است و یا کمبود آن احساس مي شود. 

شناسایي این ارزش ها نیازمند کار مداوم و ارتباط نزدیك با این محالت و ساکنین آن دارد. 
توان ها و ظرفیت ها و مهارت هاي موجود )منابع مالي ویا انساني، فضاها، گروه ها، نهادها، هیات ها، آداب، 
رس��وم و آیین ه��ا، روابط بین فردي و نهادي، ... ( و وجود مکان ه��اي خاطره انگیز و هویت دار، تعامالت 
اجتماعي، تمایل به مش��ارکت در کارهاي گروهي و حل مش��کالت محله، محله محوري، امید به آینده، 
روحیه تالش و کس��ب درآمد س��الم، اس��تفاده حداکث��ري از حداقل امکانات و فرص��ت ها، تالش براي 
بهتر ش��دن، مالکیت نسبت به زمین و مس��کن، و ارزش هاي ذکر شده در جدول)1( نیازمند شناسایي، 
ریش��ه یابي، میزان حساس��یت، تاثیرگذاري و تاثیرپذیري آنها بر روابط بین دینفوذان و ذینفعان و نقش 
عوامل مس��ئول است. س��اختار ویژه هر محله که ارزش ها را در جهت حفظ منفعت عمومي محله به کار 
مي گیرد در ساماندهي و توانمندسازي تعیین کننده خواهد بود، همچون ساختار قدرت در محله، ساختار 
مشارکتي در محله، ساختار اطالع رساني و ... در این راستا باید زمینه    های مناسب در جهت شکل گیری 
و تقویت هس��ته های    های مدیریت محلی و برنامه ریزي مش��ارکتي را فراهم آورد و از نظام تصمیم گیری 
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در سطح محالت، افراد مطلع و تاثیرگذار محلی، ذینفعان و ذینفوذان آگاهی داشت.
در واقع، این راهبرد بر توجه به اندیش��ه ها و اهداف توسعه ای توده مردم و مشارکت دادن آنها در تمامی 
مراح��ل مربوط به برنامه ریزی توس��عه تأکید می کند. این راهبرد تنش آمیز بودن فرآیند توس��عه را که 
ناشی از عدم هماهنگی و تطابق بین اهداف توسعه ای مردم و برنامه ریزان تلقی می شود و نوعی مقاومت 

در مقابل توسعه شناخته شده است را از بین می برد )ازکیا، 1387: 98-90(.  

ب-خلقوايجادارزشهايمحلي)ارزشآفريني(درجهتساماندهيوتوانمندسازي
 ارزش هاي اجتماع به مرور زمان و حساس��یتي ویژه مي تواند به وجود بیاید و خلق ش��ود. فعالیت هاي 
جمعي و گروهي از جمله مواردي اس��ت که مي تواند زمینه ارزش آفریني باشد. ساکنان نواحی فرودست 
شهری توانمندی هایی در زمینه بهبود و ارتقای وضعیت زندگی خود دارند که می توان از آنان در جهت 
بهبود ش��رایط استفاده کرد. ساکنین با مشکالت و مسائل خود آش��ناترند. بنابراین، هرگونه برنامه ریزی 
که بر اساس توانایی ها، ظرفیت ها و مشارکت مردم باشد؛ احساس تعلق به محل سکونت را افزایش داده 
و موجب آش��تی مردم با محله و ترغیب آنان در اس��تفاده از توانمندی های خود در جهت رفع مشکالت 

می گردد.
براي ارزش آفریني باید در مردم، احس��اس نیاز به وجود آورد. گاهي یك مس��أله مهم و اساس��ي وجود 
دارد که در حیات جامعه نقش زیادي دارد ولي مردم در مورد آن احس��اس نیاز نمي کنند، در این گونه 
مواقع باید از آموزش و آگاهي رس��اني کمك گرفت و با دادن اطالعات الزم به مردم در آنها احساس نیاز 
را به وجود آورد. از طرف دیگر این احس��اس نیاز باید از طریق مردم درک ش��ود و از ابعاد مختلف مورد 
بررسي قرار گیرد. مردم باید بتوانند بین نیاز احساس شده و بهبود جامعه ارتباط برقرار نمایند، به عنوان 
مثال باید بتوانند تش��خیص دهند که با رفع این موانع تا چه اندازه در جهت ارتقاي س��طح بهبود محله 
خود پیش رفته اند و تا چه حد سطح بهبود جامعه را ارتقا داده اند. همچنین آگاهي در این مرحله باعث 
به وجود آمدن یك کش��ش دروني در مردم خواهد ش��د که این کشش در حل مشکالت و مسائل کمك 

مؤثري خواهد نمود.
بنابراین هدف از خلق ارزش ها،  مش��ارکت کردن واقعي مردم در ارتقاء کیفیت محله، شرکت واقعي آنها 
در تش��خیص و تعیین نیازها، یافتن راه حل مناس�����ب، تصمیم گیري در برنامه ها، تقسیم کار و وظایف 
توس��ط خود آنها، تهیه تجهیزات و لوازم کار و باالخره اجرا و ارزش��یابي در هنگام انجام کار و اس��تفاده 

مشترک از نتایج به دست آمده مي باشد.

3-استفادهبهينهازارزشهايحاكم)ارزشمداري(درجهتساماندهيوتوانمندسازي
ارزش هاي موجود مي تواند افزایش یابد و با کارآیي بیش��تري به کارگرفته ش��ود. پویایي و احساس تعلق 
بستریست که هم افزایي ارزش ها و کارآمدي آنها را به همراه خواهد داشت. عوامل متعددی می تواند در 
حس تعلق خاطر به محل زندگی مؤثر باش��د. همچنین، عواملی نیز می تواند این حس را تقویت کند یا 
از بین ببرد. از جمله این عوامل می توان به درصد جمعیت بومی س��اکن در محله، درصد جمعیت مالك 
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واحد مس��کونی، ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله، تالش های گروه های صاحب نفوذ و قدرت 
و یا بی توجهی آنان برای فراهم آوردن امکانات و آشتی دادن مردم با محله یا بیگانه نمودن آنان با محل 

زندگی خود اشاره کرد.
اگر زمینه برای فراهم آمدن عواملی که در ارتقاء محله مؤثر اس��ت، فراهم آید احس��اس تعلق خاطر به 
محل زندگی افزایش می یابد و در نتیجه شرایط برای مشارکت و حس همیاری در بهبود وضعیت محله 
و توس��عه آن فراهم می آید در غیر اینصورت بیگانگی مردم با محله روز به روز بیش��تر شده، بر مشکالت 
محله افزوده شده و محل گذار قشری از مردم خواهند بود که اغلب به خاطر مشکالت اقتصادی و اشتغال 

در این محالت سکنی گزیده و بعد از ارتقاء سطح معیشت به نقاط دیگر شهر مهاجرت خواهند نمود. 
برای بهبود ش��رایط حاکم بر سکونتگاه هاي نابسامان الزم است نهادهای محلی تشکیل شده و با کاهش 
مداخله دولت  و نهادهای عمومی  سعی در باال بردن دامنه مشارکت اقشار مردمی  نموده تا از این طریق 
روند احیاء و بهس��ازی این محالت در ش��رایط مس��اعدتر و مطلوب تری صورت پذیرد. زیرا تش��کالت و 
نهاده��ای مردمی  منب��ع نوآوري، تجربه کردن و آزمودن رویکردهاي نوین در قبال مس��ایل توس��عه ای 
هس��تند و با بس��یج منابع و انرژي مولد می توانند در خدمات اجتماعي، مدیریت و توس��عه، نقش مثبت 

ایفاء کنند.

4-تبديلارزشهايمحليبهديگرارزشهاوسرمايهدرجهتساماندهيوتوانمندسازي
 ارزش هاي اجتماع مي تواند تبدیل به دیگر سرمایه ها براي جامعه شود. اگر افراد محله خودشان بگویند 
که چه و چه طور باید تغییر کند در حفظ و نگهداري آن هم بهتر رفتار مي کنند. افراد وقتي که مي بینند 
به بازي گرفته مي ش��وند خیلي بهتر رفتار مي کنند نس��بت به زماني که یك برخورد ش��يءگونه با آنها 
مي ش��ود. احداث انجمن هاي محلي چون اصناف کارگري، گروه هاي پیمانکاري، شبکه مشاغل خانگي، 
کارگاه هاي صنایع دس��تي، انجمن هاي بانوان مي تواند در س��طح پائیني اش��تغالزایي کنند، باعث ارتقاء 
دانش عمومي در زمینه مهارت هاي اجتماعي، فرهنگي- هنري و شغلي شود، بستر شکل گیري مدیریت 
محلي شوند و یا جنبه سرگرمي و اطالع رساني داشته باشد که در این محالت مي تواند غنیمت باشند.

5-مراقبتازارزشهايمحليدرمراحلساماندهيوتوانمندسازي
ارزش هاي اجتماع با توجه به نوع عملکردهاي مدیریتي و تحوالت جامعه ممکن اس��ت کاهش یافته و 
یا از بین برود. اس��تفاده از ارزش هاي محلي باید در جهت توس��عه محله و توانمندي آنها باش��د، در غیر 
این صورت و یا در مواردي چون  نظر ش��خصي کارش��ناس به مردم تحمیل شود به عنوان مثال به جاي 
آنها احس�����اس نیاز ش��ود و یا در یافتن راه حل مناسب به جاي آنها تصمیم گرفته شود و یا این که در 
مرحله اقدام به آنها گفته ش��ود » که نگران نباش��ید، آنچه را که براي حل مس��ایل شما الزم است انجام 
خواهی��م داد«، این ارزش��ها از بین خواهد رفت. همچنین باید ضمن شناس��ایي ضد ارزش هاي محلي و 
ریش��ه یابي آنها در جهت رفع و یا کاهش آنها گام برداشت. ضد ارزش هاي محلي چون وجود فضاهاي نا 
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امن و جرم خیز، محیط نامناسب، فزونی جمعیت، فقر و تنگدستی، کمبود وسایل زندگی و رفاه، مشاغل 
نامطمئن، بی-مس��کنی، عدم دسترس��ی به امکانات و خدمات مناسب ش��هری و نفوذ ناپذیری به خاطر 
شریان های باریك و تنگ از جمله عواملی اند که باعث کاهش، اضمحال و عدم شکوفایي ارزش هاي محله 

اي خواهند شد.
    البته این بدان معني نیس��ت که مردم را به حال خودش��ان گذاشته شود که هر چه مي خواهند انجام 
دهند، بلکه باید ش��رایطي براي آنان فراهم کرد که راه صحیحي براي ادامه زندگي خود انتخاب کنند و 
براي یافتن این راه باید اطالعات کافي دربارة عواملي که بر بهبود محله آنان اثر مي گذارند چون: محیط، 
مس��کن، مدیریت محلي، تش��کیل نهادها را کس��ب کنند و این اطالعات باید توسط کارشناسان یا افراد 
رابطي چون )روحانیون، ریش س��فیدان ، ش��وراها ، مدیران محلي و … ( به آنها داده ش��ود و همچنین 
موقعیتي براي مش��ارکت م����ردم در برنامه ها فراهم آورده ش��ود و به عنوان یك مش��اور و مددکار به 

فعالیت هاي مردم جهت داده شود و همراه آنها باشد.
تصوير1:سكونتگاههايغيررسميدرشهركازرون

 

منبع:نگارندگان

6-امانتداريازارزشهايمحليدرمراحلساماندهيوتوانمندسازي
ارزش هاي اجتماعي در برخورد هاي نامناس��ب ممکن اس��ت تبدیل به عکس خود شده و تبدیل به ضد 
ارزش ه��اي اجتماعي و یا بي اعتمادي اجتماعي گردد. عدم اعتماد س��اکنین به برنامه هاي مس��ئولین، 
منحرف ش��دن قابلیت ها و ظرفیت هاي س��اکنین و محیط، به هم ریختگي و شکل نگرفتن ساختار هاي 
اجتماعي در محالت تازه ش��کل گرفته، مس��کن ناپایدار، عدم اطمینان از ثبات در محل زندگي، نیازها 
و کمبودهاي حیاتي چون کاربري هاي آموزش��ي و درماني و تبعیض مس��ئولین در برخورد با این افراد 
و محیط زندگیش��ان نس��بت به محیط هاي اطراف، پایین بودن ارزش بافت از نظر کالبدي و اقتصادي، 
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کیفیت پایین زندگي در محیط، نادیده گرفتن این مناطق از س��وی مدیریت ش��هری و بس��نده کردن 
مس��ئوالن ش��هر به ادعاهای ش��عارگونه و وعده های مختل��ف به ویژه در زمان انتخاب��ات و عمل نکردن 
به آنها، از جمله این موارد اس��ت. مجموعه این عوامل دس��ت در دس��ت یکدیگر داده و ش��کاف و فاصله 
میان نهادهای دولتی و مردم را افزایش مي دهد. امری که تداوم آن موجبات نارضایتی بیش��تر مردم از 

مسئوالن شده و حکمرانی خوب شهری را به آرزویی بدل می نماید.
در امانت داري از ارزش هاي محله، نگرش مدیران ش��هری از اهمیت به س��زایی برخوردار است. ساختار 
س��ازمانی، بایدها و نبایدها، میزان ظرفیت های س��ازمانی، نوع نگرش، تعریف و باالخره موضع گیری هر 
یك از مدیران ش��هری در قبال مسئله سکونتگاههای نابسامان  نقش مهمی  در مسیر ساماندهی اینگونه 
محالت خواهد داش��ت. مقاومت سیاس��ي و حرفه اي در مقابل مش��ارکت مردم از جمله مشکالت دیگر 
در امانت داري از ارزش هاس��ت؛ زیرا برنامه ریزان اداري اغلب مش��ارکت مردم را مانعي غیرضروري براي 
عملکرد مناسب مدیریت شهري مي دانند. در عین حال سیاستگذاران نیز ممکن است در معرض از دست 
دادن ق��درت و انتقال آن به نهادهاي محل��ي قرار گیرند. چنین مقاومتي اصوال مي تواند با درگیر کردن 

نهادهاي محله در تصمیم گیري ها خنثي شود.
ازاین رو براي توفیق در امر س��اماندهي و توانمندس��ازي الزم اس��ت با نگرش هاي منفي برخورد شده، 
اهداف تعیین ش��ده، واحدهاي گوناگون مجاز به همکاري با س��ایر نهادها ش��ده و ب��ه این ترتیب نقش 

مشارکت ملموس شده و عوامل مختلف تشویق به پیوستن در امر مشارکت شوند.

جمعبنديونتيجهگيري:
در روند زایش س��کونتگاه هاي نابس��امان، از مدیریت ش��هري بازیگراني غایب و در این محالت ساکنین 
حام��ل ارزش هاي فردي بوده اند. در گس��ترش آنها بازیگراني حالت منفعل داش��ته  و ارزش هایي که به 
شکلي جاري در محالت شکل گرفته اند. امید به ماندگاري در این سکونتگاه ها ناشي از حضور بازیگران 
نیمه فعال و ارزش هاي نهفته در محالت بوده و تالش براي داش��تن حداقل ها و بهبود ش��رایط زندگي و 
زیس��تي در محیط تحت تاثیر حضور بازیگران فعال و ش��کل گیري ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در 
این محالت و ارزش هایي که به صورت بهینه کارآمدي باالیي داش��ته اند؛ بوده اس��ت. رویش، گسترش، 
پیوند با زمینه، حق خواهي و بهره مندي از حداقل شرایط زیست براي کساني که خود در پي حل مشکل 
بي مسکني خود بوده اند متاثر از بازیگران دولتي است. ارزش هایي که در گذر زمان خلق شده اند و ارزش 
های��ي ک��ه از بین رفته اند. نقش بازیگران مردمي که ی��ا در همین محالت به وجود مي آید یا در روندي 
انفعالي و متاثر از نگراني جامعه و جایگزین کم کاري هاي بخش دولتي به س��مت این محالت جذب و یا 
گس��یل مي ش��وند و ارزش هایي که خلق ش��ده اند؛ در پایداري این محالت اساسي است. که غیبت آنها 
بي سروس��اماني و بي امیدي را در این محالت دامن مي زند و حضور منفعل که ناش��ي از ضعف مدیریت 
در به��ره گیري از قابلیت هاي مردمي اس��ت؛ موجب حدر رفتن فرصت، منابع انس��اني و مالي مردمي و 
مش��ارکت در س��اماندهي این محالت و معکوس شدن ارزشها اس��ت. حضور نیمه فعال تردید و ترس از 
خودباوري و خودتوسعه اي را در ضمیر این محالت مي نشاند و حضور فعال آنها، موجب تقویت رابطه هم 
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محلي ها و همین طور رابطه س��ازي با ش��هر و مدیریت شهري مي شود که نداي حق خواهي و پیشرفت و 
بهبود را در ذهن ساکنین زنده نگه مي دارد.

تصوير2:سكونتگاههايغيررسميدرشهركازرون
 

منبع:نگارندگان

 مش��ارکت و س��پس اش��تراک؛ مدیریت محلي و سپس نهادسازي؛ اعتمادس��ازي و سپس آگاهي دهي؛ 
ظرفیت س��ازي و س��پس نهادینه شدن؛ فرایندي است که در رویکرد ارزش��گرایي، یاري بازیگران فعال، 
نق��ش آفریني بازیگران منفعل و حضور بازیگران غایب و تش��کیل بازگی��ران مورد نیاز را طلب مي کند. 

تاثیرگذاري بخشي از این بازیگران در این فرایند در جدول ذیل ارایه شده است.
ای��ن گروه ها می تواند نقش مؤثری در تعیین راهبردهای توس��عه ایی از پایین تا باال در راس��تای اهداف 
توانمندسازي و مدیریت محلي در محالت هدف ایفا کند. تحقق حکمروایي در سکونتگاه هاي نابسامان 
با رویکرد ارزش گرایي در گرو ارتباطیس��ت که بین بازیگران برنامه ریزي و مدیریت مربوطه ش��کل مي 
گیرد ازاینرو الزم اس��ت که ابتدا دولت از طریق س��ازمان های مربوطه فضای الزم را فراهم کند. حضور 
قوی و فعال دولت به تدریج به سمت نظارت و هدایت سوق پیدا  کند. به منظور حرکت به سمت حضور 
فعال و خودساماندهی مردم و نهادهای محلی باید زمینه مشارکت مردم و ایجاد سازمان های مردم نهاد 
فراهم گردد و کمك های تشویقی، کوتاه کردن فرآیند تشکیل و ثبت و فعالیت سازمان های مردم نهاد و 

نهادهای اقتصادی، تعریف قانونی فعالیت های درآمدزا و ... از جمله این زمینه سازی ها هستند.
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 جدول4:تاثيرگذاريبازيگرانبرمبناهايارزشگراييدرفرايندساماندهيوتوانمندسازي
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**********مشارکت مردمي

*******مدیریت محلي

***********ظرفیت سازي

*********اعتمادسازي

*********شراکت

*********نهادسازي

*************نهادینه شدن

*********آگاهي رساني
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همچنین لزوم ش��ناخت و هدایت و س��اماندهي نیرو هاي اجتماعي- مذهبي در تس��ریع روند ساماندهي 
و توانمندس��ازي در محالت هدف امري اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این راس��تا  باید با بکار گیري از این 
نی��روي محرکه اجتماعي، ب��ه نوعي مردم را از طریق هیأت هاي مذهبي و افراد سرش��ناس، وارد صحنه 
ساماندهي محله نمود. اعتماد به رئیس هیئت هاي مذهبي توسط ساکنین مي تواند زمینه اي جهت ایجاد 

موج ساماندهي در محله شود.

نمودار3:فرآيندبسترسازیحكمرواييدررويكردارزشگرايي

16

  : تاثيرگذاري بازيگران بر مبناهاي ارزش گرايي در فرايند ساماندهي و توانمندسازي4جدول 
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  ∗ ∗  ∗   ∗  ∗ ∗  ∗  ∗ ∗ ∗ مشاركت مردمي
      ∗  ∗     ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ مديريت محلي
 ∗  ∗ ∗ ∗ ∗  ∗ ∗ ∗   ∗ ∗ ∗   ظرفيت سازي
 ∗ ∗  ∗  ∗  ∗    ∗ ∗ ∗   ∗ اعتمادسازي

     ∗ ∗  ∗  ∗ ∗ ∗  ∗ ∗ ∗  شراكت
   ∗ ∗  ∗ ∗   ∗ ∗   ∗ ∗  ∗ نهادسازي

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  ∗  ∗ ∗ ∗ ∗   ∗ ∗ ∗ نهادينه شدن
 ∗   ∗   ∗ ∗ ∗  ∗    ∗ ∗ ∗ آگاهي رساني

همچنين لزوم شناخت و هدايت و ساماندهي نيرو هاي اجتماعي- مذهبي در تسريع روند ساماندهي و 
توانمندسازي در محالت هدف امري اجتناب ناپذير خواهد بود. در اين راستا  بايد با بكار گيري از اين نيروي 

محركه اجتماعي، به نوعي مردم را از طريق هيأت هاي مذهبي و افراد سرشناس، وارد صحنه ساماندهي محله 
نمود. اعتماد به رئيس هيئت هاي مذهبي توسط ساكنين مي تواند زمينه اي جهت ايجاد موج ساماندهي در 

 محله شود.
  : فرآيند بسترسازي حكمروايي در رويكرد ارزش گرايي3نمودار 

 

 

حضور فعال و خودساماندهي

نظارت و هدايت

اگر بازیگران عرصه مدیریت و برنامه ریزي به س��ه گروه س��اکنین و محیط زندگیش��ان، نهادهاي دولتي 
و نهادهاي عمومي و س��من ها تقس��یم ش��ود؛ راهکارهایي که ساماندهي و توانمندس��ازي را از دیدگاه 
ارزش��گرایي قابل تحقق مي گرداند در س��ه بع��د ارزش مداري، ارزش��گذاري و ارزش آفریني قابل ارایه 

هستند.
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جدول5:راهكارهايساماندهيوتوانمندسازيازديدگاهارزشگرايي

ارزش آفرینيارزش گذاريارزش مداريروابط

مدیریت 
شهري )ستاد- 

ارگان ها-مشاور( 
با سکونت 

گاه )ساكنین-
محیط(

آشنا شدن ساكنين با حقوق و وظايف مدنظر   
براي آنها در طرح و آگاه سازي ساكنين از 

پيامدهاي اجراي طرح
تعيين افراد يا گروه هاي ذينفع در برنامه هاي   

توانمندسازي و به كارگيري افراد با نفوذ محلي
تسريع و شفاف كردن مسيرهاي دستيابي به   

منابع، خدمات و فرصت ها از نهاد هاي دولتي
حضور مسئولين در محله و پاسخگويي آنها   

به مردم و بها دادن به اعتبار و هويت ساكنين
به خدمت گرفتن نيروي محلي در قالب   

پروژه هاي اجرايي محله
- بهبود وضعيت زيرساخت ها و روساخت هاي 

محله

ظرفيت سازي، آگاهسازي   
و تعيين حدود و وظايف 

و تعريف نقش هر يک از 
نهادهاي موثر در محالت

ارتباط رسمی بين مردم   
و سازمانها از طريق تشكيل 

تشكل رسمی
شناسايي و گسترش   

بازارهاي صنايع دستي و 
تقويت مشاركت اقتصادي 

زنان
شناسايي زمينه هاي   

همكاري سازمانهاي حمايتي 
براي ايجاد اشتغال

هدايت تجربيات و توانايي هاي   
هيات هاي مذهبي در اجرايي شدن پروژه

به كارگيري محرك هاي توسعه براي   
جذب سرمايه اقتصادي و اعتبار اجتماعي

تعيين برنامه هايي براي باال بردن   
ارزش افزوده محالت همچون ايجاد 
بازارچه ي محلي، احداث كتابخانه و 
فروشگاه هاي بزرگ و معتبر در محله

مشاركت دادن شهروندان در تصميم   
گيري و تصميم سازي مانند تشكيل 

شوراي محله و دعوت از افراد سرشناس 
محله در جلسات ادارات هنگام تصميم 

گيري در ارتباط با امور آنها

مدیریت 
شهري با 

نهادهاي مردمي 
)سمن ها(

تعريف فعاليت براي NGO ها و نهادهاي   
آموزش عالي در محالت هدف به ويژه در 

بخش كارآفريني
تحكيم روابط بيرونی و درونی نهادها و ايجاد   

زمينه مناسب براي سرمايه گذاري، جذب 
سرمايه ها و اعتبارات دولتی

باالبردن ظرفيت نهادهاي محلي براي   
مواجهه با مشكالت فرهنگي، اجتماعي و 

اقتصادي ساكنين
مشاركت دادن سازمان هاي مردم نهاد   

در برنامه ريزي و سياست گذاري براي اين 
محالت

هدايت فعاليت بخش   
عمومي به سمت محله و 

برقراري ارتباط بين نهادهاي 
محلي و عمومي

تاسيس صندوق هاي وام   
قرض الحسنه و جذب سرمايه 

گذاري هاي مالي
بازسازي نهاد هاي اجتماعي   

بومي و تشكيل و تقويت 
ساختار هيات مذهبي در محله

دادن اختيارات كافي به نهادهاي پيگير   
و نزديک به مردم مثل شوراي شهر و 

شوراهاي محلي
تبديل شدن نهادهاي منفعل به   

نهادهاي فعال و حضور نهادهاي غايب و 
نهادهايي كه بايد باشند

واگذاري برخي اختيارات به نهاد هاي   
مديريت محلي بوسيله تشكيل شوراي 

محله

نهادهاي مردمي 
با سکونتگاه          

) ساكنین و 
محیط(

آموزش مهارت هاي پايه براي اشتغال نيروي   
جوان و زنان و كالس هاي آموزشي- تربيتي 

اين نهادها براي افراد محله
رسمي شدن نهادهاي موجود در محله كه   

مسئولين در برابر آنها پاسخگو باشند.
تشكيل تعاوني هاي محلي براي گسترش   

اشتغال

شناسايي افراد بانفوذ در   
محالت

ارتقاء سطح  آموزش هاي   
اجتماعي مانند برگزاري دوره 

هاي آموزشي شهروندي 
توسط نهادهايي چون 

شبكه بهداشت،كميته امداد، 
بهزيستي و... 

شكل گيري گروه های   
مختلف ورزشی و تفريحی 

برای كودكان، جوانان، بانوان

تشكيل گروه هاي محلي جهت ارتقاء   
ي سطح مهارت هاي فني، مديريتي و 

ارتباطي
شكل دادن هسته هاي محلي براي   

مشاركت در پروژه هاي بهسازي محله
ايجاد شبكه مشاغل خانگي و صنايع   

دستي
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