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ظرفیت سازِي اجتماع محور:

پشتوانة ساماندهي 

سکونتگاه هاي غیررسمي

دي  ـّ عليرضـا محم

دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي تهران

Alireza_gup_sbu@yahoo.com 
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چكيده: 
از مهمترين رويکردها در ساماندهي سکونتگاه های غيررسمی، اصالح و تعديل قانوني و مديريتي و نگرشي 
نهادهاي اداره شهري، به عنوان سياستگذاران اصلي در برخورد با سکونتگاه هاي غيررسمي و فرودست شهري 
است. در ادامه ظرفيت سازي برای ارتقاي توانمندي اجتماع محلي ساكن در آنها، سازوكاری برای پايدارسازي 
اقدامات ساماندهي و تمريني براي اتّکاي به توان هاي محلي و كاهش وابستگي به منابع دولتي است. فرآيند 
آموزش  محله اي،  و  محلي  هاي  فرصت  و  امکانات  از  موثر  استفاده  برای  محلي  سطوح  در  سازي  ظرفيت 
توسعة محالت؛  براي  و سرمايه سازي مجدد  اجتماعي  از سرمايه  استفاده  و  منابع  مديريت  اجتماعات جهت 
فعال  از طريق  مفهوم  است.اين  بوده  جهاني  موفق  الگوهاي  از  بسياري  در  مدت  بلند  و  راهبردي  رويکردي 
شدن سامانة ظرفيت سازي و نهادينه شدن عملکرد آن تحت چارچوب يك شبکه منسجم دست يافتني است.

سامانه اي كه از پشتيبانی قانونی و رسمی برخوردار است.

واژگان کليدي:
سکونتگاه غيررسمي، اجتماع محلي، ارتقاي توانمندي، ظرفيت سازي.



1. مقدمه 
به رغم تالش هاي مختلف انجام شده از طرف دولت هاي َجنوب و نهادهاي اداره كننده شهري در اقدام 
براي بهسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي، طبق اسناد جهاني ارائه شده، اين مسئله در حال گسترش 
است. چرا كه هنوز اين پندارها پا برجاست كه گروه هاي كم درآمد قادر به پرداخت بهاي خدمات پايه ی ارائه 
شده و ارتقاي سکونتگاه خود نيستند و سکونتگاه آنها فاقد ارزش فضاي شهري است كه بايد از طريق اقدام از 
باال ساماندهي شوند. در شرايط موجود ايران، با وجود كاهش نگرش هاي تخريبي به اين نواحي، ليکن قدرت، 
ظرفيت و توان محلي الزم برای ساماندهي اين سکونتگاه ها اندك است و محدوديت ها و موانع زيادي وجود 
دارد. اقتصاد شهرها به اقتصاد ملي وابسته شده و ظرفيت های الزم برای توسعه اي مبتني بر توان ها و مهارت 
هاي شهروندي رنگ باخته است.توسعة شهرها به شدت وابسته به درآمدهايي است كه از منابع ملي تغذيه 
می شود و اداره كنندگان شهری و حکومت های محلي با اين ابزار توسعة شهر را كنترل می نمايند. اين روند 
تهديدي برای " ناتوان سازي" و " ناتوان ماني" اجتماعات محلي است.در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن 
بيان تئوريك مسئله و اشاره به آراء جهاني در چالش براي حل مسائل و مشکالت موجود در سکونتگاه هاي 
غيررسمي، به تحليل نقش و جايگاه ظرفيت سازي به عنوان سازوكاری تجربه شده در كشورهاي مواجه با پديدة 

اسکان غيررسمي پرداخته شود.

2. طرح مسئله 
كشورهاي "جنوب" در حالي پاي به هزارة جديد نهاده اند كه مسائل شهري و منطقه اي متعددي به ويژه 
در فضاهاي شهري آنها حاد شده است. پويايي اكولوژيك )اقتصادي و اجتماعي( و مورفولوژيك )كاركردی و 
كالبدي(شهري در كنار فقدان چارچوب هاي هدايت كننده از طريق بخش عمومي جهت توسعه سکونتگاه ها، 
مانعي براي توسعه پايدار در نواحي در حال رشد شهري در كشورهاي "جنوب" به شمارمي رود. بسياري از شهرها 
در فقدان و يا ضعف برنامه ريزي رسمي و قانوني رشد مي كنند. در بيشتر شهرهاي جنوب گسترش شهري 
بر پايه فرآيندهاي غيررسمي اتفاق مي افتد )p1,2004,Scholz(. مطابق آمار مركز اسکان بشر سازمان ملل 
)UNCHS( در سال 2001، 924 ميليون نفر )در حدود 30 درصد( از جمعيت شهري جهان در سکونتگاه هاي 
غيررسمي و سکونتگاه هاي فرودست، سکونت داشته اند )p1,2005,GTZ( كه بيشتر آنها داراي محيطي آلوده، 
زننده، نا امن و موجد مشکالت بهداشتي و اجتماعي بوده اند )Kapoor,Mudit,pp 1-2(. در يك نگرش 

.)GTZ,Ibid,p3( منطقه اي دست كم 200 ميليون نفر در سکونتگاه هاي غيررسمي ساكن بوده اند
ازجمعيت شهري  ميليون نفر   8 در حدود  در سال 1385  كه  برآورد مي شود  پژوهش ها،  آخرين  نتايج  طبق 
كشور در سکونتگاه هاي غيررسمي و 2/5 ميليون نفر دربافت های فرسوده ساكن بوده اند و در مجموع رقم 
به   :  8 برده اند)صرافي، 1387، ص  می  به سر  در شهرهاي كشور  فقر مسکن  در شرايط  نفر  ميليون   10/5
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نقل از مهندسان مشاور آمايش و توسعة البرز( و تا سال 1400 ه.ش.كه شهرنشينان ايران دو برابر مي شوند، 
حدود 30 درصد از شهرنشينان جديد ) بيش از 10 ميليون نفر( كم درآمد خواهند بود كه بين 5 تا 7 ميليون 
نفر از آنها در صورت تداوم شرايط موجود در برنامه ريزي ها، به سوي اسکان غيررسمي و عمدتا" در شهرهاي 
جمعيتي  و  كالبدي  گسترش  سرعت  حتي  1383، ص33(.اگر  شد)صرافي،  خواهند  رانده  وكالنشهرها  بزرگ 
سکونتگاه هاي غيررسمي كاهش يابد، روندهاي موجود حاكي از تعميق شرايط بدمسکني، و اقتصاد ناپايدار در 
آنها بوده و در واقع ما در دهه هاي آتي شاهد تنزل كيفي و كمي شاخص هاي مطرح در ساختار و محتواي 
كالبدي )فرسايش سازه و افت وتنزل خدمات زيرساختي(، اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با ساير بخش هاي 

جديد شهري خواهيم بود.
توافقي عمومي از سوي نظريه پردازان و كارشناسان مختلف مبني بر آمرانه بودن نظام سياستگذاري كشور 
وجود دارد. برنامه ريزي براي سطوح محلي و منطقه اي مبتني بر تصميمات دولتي بوده است.اين نگاه در سطوح 
محلي و منطقه اي منجر به شکل گيري احساس اتکاء و وابستگي در ميان اجتماعاتي گرديده است كه در 
طي ساليان متمادي در پايين هرم جامعه قرار گرفته و دور از دانش و آگهي نسبت به حقوق شهروندي خود، 
چشم به انصاف و بخشش از جيب منابع ملي متمركز در دستان دولت دوخته اند و نتيجه آن منجر به "ناتواني " 
آنها در دسترسي به حقوق اساسي خود در طي روندي )سياسي، اجتماعي، حقوقي، سياسي( از "ناتوان سازي" 

گرديده است.
اكنون مهمترين مسئله مربوط به اسکان غيررسمي ايران، مربوط است به سپري شدن حداقل 4 دهه از شکل 
گيري اكثريت سکونتگاه هاي غيررسمي در شهرها. فرسودگي عناصر كالبدي كه بدون بسترهاي برنامه ريزي 
شده شکل گرفته و همچنين ازدياد دامنه مسائل زيست محيطي ناشي از عدم ارتقاي محيطي سکونتگاه و در 
كنار آن محدوديت توان دولتي در ساماندهي اين سکونتگاه ها، آنها را با تهديد جدي مواجه ساخته است.در 
حالي كه مطابق بررسي هاي انجام شده ، به طور ميانگين، حدود 33 درصد از سطح كالبدي برخي از شهرهاي 
كشور )عمدتا مراكز استاني( و در حدود 30 درصد از جمعيت آنها، به سکونتگاه هاي غيررسمي تعلق داشته و 
بيش از 80 درصد اين سکونتگاه ها در داخل محدوده قانوني شهرها قرار گرفته اند)سازمان عمران و بهسازي 
شهري، 1387( و بنابراين در ارتباط كامل با توسعه آتي شهر قرار  مي گيرند .لذا توجه به ارتقاي آنها مساله 
اي ملي و نه انتخاب از روي سليقه، بلکه ضرورتي مبرم است) صرافي و محمدی، 1384: ص40( .هرچند در 
اين جريان، شيوه برخورد مديريت شهري با اين مسئله مي تواند گامي موثر در ارتقاء و يا تشديد بحران در اين 
سکونتگاه ها در دهه هاي آتي باشد و ليکن بايد بپذيريم كه بيش از 60 درصد از فضاي شهري تحت تأثير 
مستقيم ساكنان آن و درحدود بيش از 20 تحت تأثير نهادهاي محلي غيردولتي شکل مي گيرد.اين موضوع در 

ارتباط با سکونتگاه هاي غيررسمي نيز قابل تعميم است.
ترد سياسي و اجتماعي و به حساب نياوردن كم درآمدها و محلة زندگی آنها در عرصه هاي سياسي و زندگي 
اجتماعي شهرها بزرگترين رنج و شاخصة فرهنگي فقر برای آنها محسوب می شود. اين مسئله دسترسي آنها به 
حقوق اساسي خود را محدود می كند )محمدي و مجيدي،1388: 109(. پيامد ناگوار آن، زير پا له شدن حقوق 
شهروندي اشان توسط اداره كنندگان مغرور و غير منصف شهرها است. ارتقاي توانمندي اجتماعات ساكن در 
سکونتگاه هاي غيررسمي، در گرو اطمينان از ارتقاي آكاهي ها، مهارت ها و ظرفيت آنها در احقاق حقوق خويش 
و مديريت منابع الزم براي توسعه محلي است. بايد بپذيريم كه ، اين ساكنان و نهادهاي محلي هستند كه در 
ارتقاء بخشي به فضاهاي زيستي شهر بيشترين تأثير را دارند و بايد ظرفيت هاي الزم در آنها از طريق نقش 
تسهيل گري نهادهاي دولتي و ميانجي ها به انجام رسد؛ تا در يك فرآيند مشاركتي، روندهاي موجود را به سوي 

ارتقاي شرايط زيستي در سکونتگاه هاي غيررسمي و خروج ساكنان آنها از چرخه فقر، رهنمون شود.

3.اهداف 
ظرفيت سازي  رويکردي در حال جريان در حوزه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي، اقتصادي و غيره  
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است كه در مسائل شهري به ويژه در مورد سکونتگاه هاي غيررسمي در طي يك دهه اخير مورد توجه قرار 
گرفته است. اما قبل از ورود به بحث مساله مهم اينست كه بايد بدانيم اصال چرا نياز به ايجاد ظرفيت داريم؟ 
تحت كدام چارچوب و با كدام پشتوانه براي يك روند پايدار ظرفيت سازي مي تواند صورت پذيرد؟ ظرفيت 

سازي براي چه كساني و در چه فضايي )مکاني- زماني ( ودر چه حوزه هايي مطرح مي گردد؟
در اين نوشتار سعي گرديده است تا ضمن ارائه مقدمه اي بر فرآيند ظرفّيت سازي و جايگاه آن در ارتباط با 
اجتماعات محلي ساكن در سکونتگاه هاي غيررسمي در رده اول و سپس نهادهاي دولتي و نهادهاي اداره محلي 
و نهادهاي خدمات رسان شهري و ميانجي ها، در سطح بعدي، مورد بررسي قرار گيرد.از طرف ديگر چرايي و 
چگونگي ظرفيت سازي در حوزه ارتقاي وضعيت سکونتگاه هاي غيررسمي و نگهداشت سرمايه هاي زيرساختي، 

كالبدي و خدماتي موجود در اين بخش از شهرها مورد بررسي قرار گيرد. 
در حقيقت هدف اصلي از پيش كشيدن اين بحث، تالش براي رسيدن به راهبردهايي است كه منجر به 
توسعه ظرفيت هاي موجود در اجتماعات محلي ساكن در سکونتگاه هاي غيررسمي شود و به ارتقاي وضعيت 

سکونتگاه، آنها كمك نمايد.

شکل 1- فلسفه ظرفيت سازي

 
4. آراء جهاني در چالش براي نحوة ساماندهي و ارتقاء بخشي سكونتگاه هاي غيررسمي

در طي سال هاي گذشته غفلت، اخراج و جا به جايي اجباري   و يا تخريب سکونتگاه هاي غيررسمي واكنش 
عمومي كشورهاي "جنوب " به اين  مسئله درحال گسترش بوده است)GTZ,Ibid,p2(. در گزارشي مستند به 
نقل از مركز حقوق مسکن و تخليه )COHRE( ساالنه بيش از 7 ميليون نفر در 60 كشور، در بين سال هاي 
2002-2001 از سکونتگاه هاي غيررسمي اخراج گرديده اند. اغلب اخراج ها با خشونت شديد همراه بوده است 
كه در بسياري از موارد به ضرب وشتم، حبس و توقيف و حتي در مواردي به مرگ افراد خاتمه يافته است  
.)p2 ,2005 ,UN-HABITAT( امروزه در بيشتر جوامع ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي با استفاده از 
راهکارهاي صرفا" كالبدي، مکانيستي و خشونت آميز نفي گرديده است. به نحوي كه سرپوش نهادن بر واقعّيات 
توسعة شهري از طريق جابه جايي و تخريب و اخراج ساكنان جز اتالف سرمايه هاي اقتصادي- اجتماعي و 

تشديد مسئله، نتيجه اي به همراه ندارد.
مركز اسکان بشر سازمان ملل )UN- HABITAT( ضمن اشاره به سکونت بيش از 924 ميليون نفر از 
مردم جهان در سکونتگاه هاي غير رسمي )31,6 درصد از شهرنشينان جهان(، ايجاد امنّيت در نحوه اقامت را به 
عنوان يك ضرورت براي يکپارچگي سکونتگاه هاي غيررسمي با شهر اصلي و گامي اساسي در احقاق حقوق 
مسکن آنها مي داند. همچنين اعطاي امنيت در اقامت را يکي از مهمترين كاتاليزورها در پايداري اجتماعات 
ساكن، بهبود شرايط سکونتگاه، كاهش محروميت و ترد اجتماعي، بهبود نحوه دسترسي به خدمات شهري، 
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از  يکي  ابوت  (.جان   Ibid,p15( مي داند  شهري  محيط  شرايط  بهبود  براي  سرمايه اي  و  حقوقي،  پشتوانه 
پژوهشگران مسائل شهري، در بررسي خود پيرامون مسائل اقتصادي ـ اجتماعي ونمونه هاي موفق برنامه هاي 
بهسازي سکونتگاه هاي غير رسمي، در يك نگرش سازماني ـ نهادي چهار نوع ساختار براي ايجاد يکپارچگي 

فضايي در سکونتگاه هاي غير رسمي مطرح مي سازد كه عبارتند از :
1- تصميم سازي توسط اجتماعات ساكن و گروه هاي ذي نفع وذي نفوذ )تصميم سازي در چارچوب اشتراك 

عوامل بيروني و دروني(؛
2- شراكت بين اجتماعات ساكن و دولت )برنامه ريزي سکونتگاه در سطح كالن(؛

3- برنامـه ريـزي مشـاركتـي "اجتمـاع محـور" )برنامه ريزي سکونتگاه در سطح محلي(؛
4- حمايت و پشتيباني براي توسعه اجتماعي )شامل فرد اشخاص در فرايند تصميم سازي(.

به  نحـوي  مـي داند؛  هاي  محلـي  دولت   نقش  ارتقاء  در  نظر  تجديد  مستلزم  را  رويکرد  اين  تحقق  او 
گيرند  پيش  در  مساله  اين  با  برخورد  جهت  متفاوت  سطوح  در  مؤثري  نقش هاي  محلـي  دولـت هاي  كـه 

.)p18 ,2002,Abbott,John(
وارن اسميت يکي از اعضاي گروه اقدام توسعه  به اين مسأله تاكيد مي نمايد كه بهسازي سکونتگاه هاي غير 
رسمي بايستي همواره به عنوان بخشي جدايي  ناپذير از راهبرد يکپارچه مسکن و مشتمل بر گزينه هاي ارائه 
شده متناسب با نيازهاي متفاوت سکونتي، تخصيص شفاف منابع و چارچوب هاي مشخص زماني باشد. راهبرد 
يکپارچه مسکن نيازمند داشتن سياست هاي مدبّرانه اي است كه در آن مردم بتوانند دسترسي سريع به زمين 
 Smit,( از آنکه سکونتگاه غيررسمي جديدي را به وجود آورند و زير ساخت هاي اساسي داشته باشند؛ قبل 

 .)p12,2005,Warren
موديت كاپور به همراه اعضاي گروه تحقيق توسعة بانك جهاني، در بررسي خود با عنوان "مکان و رفاه 
در شهرها" ، ضمن تحليل و نقد سياست هاي مختلف در ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي در قالب مطالعه 
سکونتگاه غيررسمي پانه  در هند، اين موضوع را به اثبات مي رسانند كه از ميان رويکرد هاي مختلف همانند 
جابه جايي  و اسکان مجّدد  كه اگر هم به بهبود شرايط محيطي در سکونتگاه منتهي شوند، سياست بهسازي 
در محل فعلي )درجا( سکونتگاه  بر گزينه هاي ديگر برتري دارد)p20&2-Kapoor, Ibid, p1(.دريك مورد 
اقامت را مهمترين  ديگرفالويو.إ.ام.دسوزا  در مطالعه سکونتگاه هاي غيررسمي شهر رسيف برزيل، امنيت در 
سرمايه در بهبود وضعيت سکونتگاه هاي غيررسمي دانسته و آن را شرط اساسي براي استحکام بخشي )كالبدي- 
 ، ان.داو   والي  دكتر  )De Suza ,A.M.Flavio,2001:17(.آقاي  مي داند  غيرمتعارف  مساكن  كاركردي( 

دبيركل Habitat II نوشته است كه : 
زماني كه ما شروع به سازماندهي و تدارك  برگزاري نشست جهاني شهر در استانبول نموديم، متوجه شديم 
كه ما نياز به اين داريم كه به نقش كليدي توسعه منابع انساني و ظرفيت سازي در مديريت آتي شهرها و نواحي 

)p6 ,1996 ,IHS and DPU( . روستايي خود توجه بيشتري نماييم
تبلور آراء ارائه شده را مي توان در دستور كار 21 و بيانية استانبول كه بر  تعميق اهداف سياست هاي توسعة 
مسکن در سطوح محلي تأكيد دارند، پيگيري نمود. در اسناد ارائه شده از سوي نشست هاي نامبرده، بر سياست هاي 
مديريت، توسعه و تأمين مسکن شهري با رويکردي ويژه به فقر شهري و دركنار آن مديريت منابع انساني و 
 .)UN-Habitat,Ibid,p1( مشاركت اجتماعات بومي كه هدف برنامه ريزي هستند، مبذول گرديده است
در اين راستا مركز اسکان بشر سازمان ملل در ساماندهي وضعيت سکونتگاه هاي غيررسمي بر اهميت حمايت 
از اجتماعات محلّي و بومـي )توسعـة درون محلـه اي( از طـريق رسميـت بخشـي و ممـانعـت از اخـراج هـاي 
اجبـاري تأكيـد دارد)Ibid,p1(.لذا امنيت در اقامت، رسميت بخشي به سکونتگاه غيررسمي و بهسازي محالت 
اسکان غيررسمي در محل كنوني اشان )به استثناي برخي گونه هاي در معرض تهديد( ازجمله راهکارهاي موفق 
در آخرين تجارب جهاني است. در شرايط حاكم بر سکونتگاه هاي غيررسمي ايران اجراي راهکارهاي مذكور 
مستلزم ظرفيت سازي از طريق اهميت دادن به نقش مشاركت و يادگيري اجتماعي)آموزش شهروندي(با هدف 
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ارتقاي محيطي اجتماع محور و از طريق توجه به توان ها و ظرفيت هاي دروني موجود در اجتماعات ساكن در 
اين سکونتگاه ها است. اين مهم از طريق شبکه سازي در سطح شهر و راهبرد هاي عملي و مشاركت جويانه در 

چارچوب برنامه هاي توسعه ظرفيت نهادي و مديريت محلي موثر، قرين به موفقيت خواهد بود.

5.ضرورت ظرفيت سازي براي ارتقاي توانمندي اجتماع محلي و اِرتقاء بخشي سكونتگاه هاي 
غيررسمي

تغيير در ساختار سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي شهرها، شتاب براي شهرنشيني، افزايش شکاف بين اغنيا و 
گروه هاي كم درآمد با تبعات اجتماعي منفي، اداره و مديريت مطلوب شهرها را، در رأس چالش هاي شهري 
و منطقه اي به ويژه در كشورهاي جنوب قرار داده است.و ليکن فقدان پذيرش مسئوليت پاسحگويي، به حاد 
شدن مسائل شهري از جمله اسکان غيررسمي و حاشيه اي شدن برخي اجتماعات در شهرها و پيرامون شهرها 
دامن زده است.لذا ظرفيت سازي براي مسائل تهديد كننده توسعه شهري از ضروري ترين چالش ها در جنوب 
است.بايد توجه نماييم كه 40 الي 50 درصد ساكنان در كشورهاي جنوب به شيوة غيررسمی مسکن گزيده اند و 

نمی توان بدون توجه به مشاركت آنها تصميم گرفت و انتظار موفقيت داشت) پيران، 1387: 27(.
تا به اينجا توافق همگاني بر ازدياد دامنه اسکان غيررسمي در بسياري از كشورهاي جنوب در طي دهه هاي 
اخير بوده است. و ليکن اين نکته نيز اميد بخش است كه حداقل در تعدادي از كشورهاي جهان توجه به ارتقاي 
جريان  حال  در  اندك،  سرعتي  با  اگرچه  غيررسمي  سکونتگاه هاي  بخشي  ارتقاء  و  محلي  اجتماع  توانمندي 
چالش،  اين  و...(در  جنوبي،برزيل  است.)هند،مالزي،آفريقاي  آمده  دست  به  چشم گيري  موفقيت هاي  و  بوده 
آموخته  هايي كه به دست آمده بر اهميت نقش مثبت ظرفيت سازي، در ارتقاي توانمندي اجتماع محلي و ارتقاء 
بخشي سکونتگاه هاي غيررسمي، به عنوان مفهومي با چشم انداز سازي  در توسعه شيوه هاي مديريت منابع 

انساني، اجتماعات محلي، سرمايه هاي نهادي درون محلي، مهر تاييد نهاده است.
توسعة اجتماع محور به مثابه فرآيند و ابزار ارتقاي مشاركت مردمي و برقراري حکمروايي خوب شهري )نظام 
تدبير شايسته( و تالش برای ارتقاي وضعيت زندگي فقرا و كم درآمدها بيش از همه از طريق ارتقاي ظرفيت هاي 
فردي، خانوادگي و اجتماع محلي دست يافتني است )محمدي، 1387: 93(.كنترل تصميم گيری هاي از باال 
بدون ارتقاي ظرفيت های اجتماع محلي امری دشوار است.به گفتة پيتر گارو  همچنين كم درآمدها و فقراي 
توانمند  محله ای  و  شهري  توسعة  راهبردهاي  در  اساسي  نقش هاي  عهده گرفتن  به  جهت  در  بايد  شهري 

شوند)ايراندوست، 1388: 135(.
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1-5- مفهوم ظرفيت سازي
اجتماعي،  اقتصادي،  مختلف  هاي  حوزه  در  كه  است.چرا  دشوار  سازي  ظرفيت  از  كامل  و  روشن  تعريف 
فرهنگي و ... تعاريف ويژه اي از آن به عمل است.اين اصطالح در طي دو دهه اخير از سوي بيشتر دولت ها 
در كشورهاي "جنوب" براي ارتقاي مهارت ها و توانايي ها در رسيدن به منظور هاي خاصي كه عمدتا داراي 
مضمون هاي اجتماعي و اقتصادي است به كار رفته است.در سال UNDP ،1991، ظرفيت سازي را ايجاد 
مشاركت  نهادي،  توسعه  مناسب،  قانوني  هاي  وچارچوب  ها  سياست  كارگيري  به  طريق  از  توانمند  محيطي 
نمود. همچنين  تعريف  مديريتی  هاي  سامانه  تقويت  و  انساني  منابع  توسعه  زنان(،  ويژه  محلي)به  اجتماعات 
UNDP، ظرفيت سازي را فرآيندي مداوم و بلند مدت دانست كه در طي آن همه عناصر و نهادهاي اجتماعي 
اعم از اجتماعات محلي، نهادهاي غيردولتي، نهادهاي محلي خدمات رسان،موسسات حرفه اي و دانشگاهي 
و غيره در آن مشاركت دارند . در يك گستره محدودتر ظرفيت سازي، به معناي آموزش منابع انساني و در 
مفهومي عام تر، به توسعه نهادي  معني شده است. ظرفيت سازي به شکل گيري شرايطي اشاره دارد كه به 
ايفاي وظايف مقتضي و انجام نقش هاي محوله به صورت  افراد، اجتماعات و نهادها جهت  افزايش توانايي 
موثر،كارآمد و پايدار منجر مي گردد  )IHS and DPU, Ibid, p1(. به تعبيري ديگر ظرفيت سازي اشاره 
به سرمايه گذاري بر روي مردم، نهادها و شيوه هايي است كه رسيدن به اهداف معيني از توسعه را براي كشورها 
با مسائل شهري، ظرفيت سازي اصطالحي  ارتباط  p1,2002,McGinty&Cook(در   (. ميسر مي سازد 
است كه طي يك دهة اخير در برنامه ها و طرح هاي توسعه با رويکرد ويژه به مفهوم پايداري شهري از جمله 
در ارتباط با ارتقاء بخشي و ارتقاي توانمندي اجتماع محلي سکونتگاه هاي غيررسمي به كار گرفته مي شود.در 
اكثر متون تخصصي، ظرفيت سازي به معناي افزايش قابليت و توانايي اشخاص، اجتماعات محلي و يا نهادها 
در انجام موثر، كارآمد و پايدار عملکردهاي شان تعريف مي شود.در اين راستا، ظرفيت  عبارتست از قدرت يك 

.))p4,2003,van Geene سامانه، اجتماع، شخص و يا نهاد براي انجام امور
ظرفيت سازي، دانش، مهارت و فنون اشخاص، گروه ها و اجتماعات محلي را جهت مديريت و تداوم فرآيند 
به عبارتي ديگر   .)P iv,2001,Chapman and kirk( از آن حمايت مي كند  ارتقاء بخشيده و  توسعه 
ظرفيت سازي فرآيندي است كه در طي آن اشخاص و گروه ها، فعاليت ها و مسوليت هاي جديدي را كه از آن 
.)p14,2002,A.C.O.R.D(تحت عنوان " يادگيري از طريق انجام امور "  نام برده مي شود، به عهده مي گيرند

اين فرآيند در ارتباط جدايي ناپذير با نقش فعال مشاركتي و روند عملي انجام مسئوليت هاي پذيرفته شده قرار 
مي گيرد. به عنوان مثال ؛ يادگيري نحوه مديريت و استفاده از سرمايه هاي يك اجتماع محلي. 

در رويکردي ديگر ظرفيت سازي فرآيندي است كه تحت يك چارچوب مالي و نهادي ساكنان سکونتگاه هاي 
غيررسمي به تمركز بر مسائل و مشکالت حاد سکونتگاه آگاه ساخته، و جهت واقع شدن سکونتگاه شان به 
عنوان بخش جدايي ناپذيري از شهر و خروج از حاشيه اي بودن، رهنمون مي سازد. اين امر مستلزم برداشتن 
آنها را در دسترسي به خدمات مالي، مسکن، زيرساخت ها، آموزش و ديگر خدمات شهري  موانعي است كه 
محدود ساخته است.همچنين مستلزم تشويق آنها براي نهادينه ساختن و ارتقاي مهارت ها و اطالعاتشان جهت 

)p11 ,2000 ,Hangzhou(.ورود به عرصه برابري است كه ساير كنشگران جامعه در آن فعالند
كمسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد، در سال 1996 ظرفيت سازي را چنين تعريف نمود كه :

» ظرفيت سازي مشابه واژه توسعه پايدار با دامنه گسترده اي از مفاهيم در ابعاد انساني، فني ، مالي، علمي، و 
فرهنگي و نهادي در ارتباط  است. در واقع فرآيندي است كه در طي آن دولت ها و نهادهاي محلي و اجتماعات 
محلي، مهارت ها و دانش خود در زمينه مديريت منابع محيطي و طبيعي به نحوي پايدار در طي فعاليت هاي 

روزانه خود ارتقاء دهند«.
بنيان هاي اصلي اين مفهوم عبارت از موارد زير خواهد بود:

1-  مقتدر سازي مردم براي تأمين معاش خود به نحوي پايدار از طريق ارتقاي آموزشي و مهارت ها.
2- به كارگيري رويکردهاي چندجانبه در زمينه برنامه ريزي و اجرا برنامه ها.
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3- تأكيد بر تحول و نوآوري نهادي و فني.
آزمون و  ( در طي  داوطلبانه  اجتماعي  قواعد  اجتماعي )همچون  از سرمايه  استفاده  و  تقويت  بر  تأكيد   -4

يادگيري.
)p2 ,2002 ,McGinty&Cook( . و فردي )5- تأكيد بر توسعه و به كارگيري مهارت هاي جمعي )نهادي

تقويت سازمان ها مهم  و 3-  فرآيندها  بهبود  مهارت ها 2-  نمودن  آمد  روز  فرآيند ظرفيت سازي؛ 1-  در 
محسوب می شود. فرآيندی است معطوف به سرمايه گذاري بر روي قابليت هاي مردم، سازمان ها و فعاليت هاي 

آنها كه جامعه اشان را در رسيدن به توسعه ياری می كند)آمايش و توسعة البرز،1388: 147 (.
اجتماعات  مدت  بلند  منافع  بتواند  كه  است  ابزارهايي  از  استفاده  مفهوم  به  سازي  ظرفيت  اين،  بر  عالوه 
به ويژه گروه هاي كم درآمد را مد نظر قرار داده و همجنين از حقوق مربوط به مالکيت زمين، نگهداشت و 
ارتقاي سرمايه هاي فيزيکي و خدماتي موجود در محالت كم درآمدنشين حمايت نموده و آن را تقويت نمايد.

زندگيشان  آنها و محيط  زندگي  بر  فرآيندهايي كه  را جهت كنترل  اجتماعات  )Ibid, p14(. ظرفيت سازي 
اثرگذار است، توانمند مي سازد. .انجام فعاليت هاي ظرفيت سازي در خالء سياسي امکان پذير نيست و هم 
 Chapman and( است  برخوردار  زيادي  اهميت  از  اجتماعي  نهادهاي  و  ميانجي  نهادهاي  نقش  چنين 

 .)Ibid,P iv,2001,kirk
در ظرفيت سازي ، جابجا كردن مداوم و يا تخريب و نوسازي سکونتگاه هاي غيررسمي مد نظر نبوده، بلکه 
ارتقاي محيطي  يا  بهسازي  به  است كه دستيابي  توجه  مورد  مديريتي  و  اجتماعي  و  نهادي  از تحول  شکلي 
آنها هدف قرار مي دهد. ظرفيت سازي  شامل راهبردهاي ويژه اي براي نوسازي  محالت را در محل فعلي 
، با حداقل اختالف و فاصله اندازي و از بين بردن دارايي هاي كالبدي و اجتماعي در ميان اجتماعات محلي 
بر  و مديريتي حاكم  اجتماعي  به ساختار  توجه  اساسي، ظرفيت سازي مستلزم  رويکرد  است. در يك  موجود 
سکونتگاه هاي غيررسمي از طريق تحرك بخشي و استفاده از توان ها و سرمايه هاي اجتماعي درون محلي 
و مبتني بر يادگيري از طريق شركت در فعاليت هاي عملي مربوط به ارتقاي توانمندي اجتماع محلي و ارتقاء 
بخشي سکونتگاه هاي غيررسمي است.بيشترين اهميت در فعاليت هاي مربوط به ظرفيت سازي، متوجه مسائل 
راهبردي  ، تشخيص نيازهاي اساسي، با كمك رهيافت هاي ارائه شده از طريق اين فرآيند )ظرفيت سازي( 
است.ودر اساس در پيوند با مفاهيم راهبردي و عملي از طريق مداخله اجتماعات محلي در روند برنامه ريزي و 

اقدام براي ارتقاي محيطي قرار مي گيرد.
بايد توجه داشت كه فرآيند ظرفيت سازي جهت اجرايي و عملي نمودن برنامه هاي خود نيازمند به منابع مالي 
و غيرمالي دارد و در غير اينصورت با شکست مواجه خواهد گرديد.تجربه بانك جهاني در طي 25 سال اخير 
در انجام تعدادي پروژه در زمينه بهسازي شهري در سکونتگاه هاي غيررسمي و كم درآمدنشين شهري نشان 
مي دهد كه خدمات رساني به سکونتگاه هاي فقيرنشين اگر به درستي و در چارچوب بستري از آگاهي  ها و 
دانش اجتماعي و آموزش شهروندي براي ظرفيت سازي صورت نپذيرد، هزينه هاي غيرواقعي به همراه خواهد 

داشت.
به طور خالصه مي توان چنين نتيجه گرفت كه ظرفيت سازي اجتماع محور، زمينه سازي براي شکل گيري 
اداره خوب محلي جهت مديريت سرمايه هاي اجتماعي با اتکاي بر تصميم اجتماعات محلي و در چارچوب 
قواعد كار اجتماعي است. اين فرآيند به صورت متداوم و پايدار با استفاده از منابع و ارزش هاي درون محله اي 
ضمن ارتقاي سطح آموزش و آگهي شهروندي است كه سرانجام به ارتقاي كيفيت آنها در ابعاد مختلف حيات 

از جمله ارتقاي وضعيت سکونتگاه شان منتهي مي گردد.

2-5- سامانه  ظرفيت سازي
سامانه ظرفيت سازي، سامانه اي متشکل از دو محور اصلي است. 1- تقاضا و2- عرضه. تا زماني كه كمبودي 
در حوزه اي مطرح نگردد تقاضايي به وجود نيامده و تحركي براي ايجاد ظرفيت، انجام نخواهد شد. از مهمترين 
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محرك هاي افزايش فرآيند ظرفيت سازي به ويژه در بخش خدمات و زيرساخت هاي شهري وجود مشتريان 
و متقاضياني است كه داوطلب پرداخت وجه در قبال افزايش كيفيت خدمات مي باشند. همچنين گسترده شدن 

)Ibid, p2(. ميزاني از منابع خدماتي براي ظرفيت سازي مهم است
از سوي ديگر ظرفيت سازي براي ارتقاي سکونتگاه هاي غيررسمي بدون وجود نهادهايي كه به نيازهاي 
ضروري اجتماعات ساكن آگاهي داشته  و بدانند كه اصال" به چه منظوري بايد ظرفيت سازي صورت پذيرد، 
امکانپذير نمي باشد. در واقع راهبردهاي ظرفيت سازي از درون خواسته ها و نيازهاي اجتماعات محلي قابل 

تعريف مي باشند.
شکل 2-  ساختار كلي يك سامانه ظرفيت سازي

3- 5- عناصر کليدي در فرآيند ظرفيت سازي 
سه گروه اصلي در برنامه هاي ظرفيت سازي اجتماع محور كه در واقع عناصر اصلي در سامانه  ظرفيت سازي 

به شمار مي روند، مورد توجه مي باشند : 
1- نهادهاي دولتي، برنامه ريزان، مشاوران طرح ها و سياستگزاران شهري 

راهبردي  به عنوان يك سند  نگر  آينده  فرآيند ظرفيت سازي تدوين يك چارچوب عملياتي  اولين گام در 
برنامه ريزي، مشاوره و سياستگزاري با هدف تأثيرگذاري بر محيط و شرايط زندگي در سکونتگاه هاي غيررسمي 
خواهد بود.تا زماني كه چارچوب برنامه، نحوه اقدامات و پشتوانه هاي سياسي و مالي برنامه هاي ظرفيت سازي 
روشن نباشد، انتظار شکل گيري و تقويت ظرفيت هاي درون محلي به خودي خود به واقعيت نخواهد پيوست.از 
اينرو قبل از تدوين عجوالنه هر نوع برنامه ظرفيت سازي آگاهي از دانش، سياست و نحوة تفکرات برنامه ريزان 
و سياستگزاران و به تبع آن چارچوب فکري نحوه اقدام آنها در عملياتي كردن برنامه ها ضروري تر خواهد بود.

اين به معناي برنامه ريزي از باال نبوده بلکه كنکاشي خواهد بود كه در پي شناخت مسائل پيراموني در اجتماعات 
و محدوده هاي جغرافيايي از طريق به كارگيري دانش تخصصي بر مي آيد تا راهبردهاي مشاوره اي خود را در 

چارچوب نيازهاي اصلي پيشنهاد نمايد.
نقش اصلي دولت ها در اين فرآيند بايد از تهيه و ارائه خدمات و كاالها به نقش توانمندساز، تسهيل گر و 
تنظيم كننده بازارها تغيير يابد. نقش دولت ها بايد به اطمينان از شکل گرفتن عرصه برابر بازي براي گروه هاي 
كم درآمد شهري تغيير يابد.تجارب جهاني در اين زمينه حاكي از اثر بخشي ناشي از تمرگززدايي و انتقال منابع 
.)13-p12 ,2000 ,Hangzhou( قدرت مالي، قانوني و اجرايي به سطوح محلي در جهت كاهش فقر است

و  ها   CBO رسان،  خدمات  هاي  دستگاه  و  محلي  کنندگان  اداره  و  مسئول  2-نهادهاي 
گروه هاي ذينفع

از مهمترين چالش هاي جهاني در اقدام براي ايجاد شهرهاي پايدار، بهبود و تقويت نقش نهادهاي برنامه ريز 
محلي )از جمله شوراهاي شهري و محله اي ( است.در اين جريان ظرفيت سازي در ارتباط كامل با نهادسازي   



 3
0-

29
ره

ما
ش

88
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پاي

107

قرار مي گيرد. به واقع، پياده سازي برنامه هاي ظرفيت سازي مستلزم نهادهاي نافذ در اجتماعات محلي با 
مشاركت فعاالنه آنها در شناخت تمايالت و خواسته هاي آنها بوده و اجرايي شدن برنامه ها را  تسهيل مي نمايد. 
در كنار آن نهادهاي خدمات رسان شهري از جمله شهرداريها كه نيازهاي اجتماعات محلي را برآورده مي سازند 
و طرف مقابل آنها محسوب مي شوند، از مخاطبين اصلي برنامه هاي ظرفيت سازي محسوب مي شوند. به 
نحوي كه متوليان امور خدمات رساني شهري، CBO ها و شوراها و نهادهاي غيردولتي و دولتي دخيل در 
فعاليت هاي مربوط به عمران و توسعه محالت غيررسمي، بايد به نيازهاي راهبردي و اساسي محالت آگاهي 
بايد  واقع  در  نمايند.  تدوين  نگرشي  چنين  چارچوب  تحت  خدمات  عرضه  زمينه  در  را  خود  اقدامات  و  يافته 
نهادهاي خدمات رسان محلي نقش و نگرشي متفاوت از ساير فضاهاي شهري به سکونتگاه هاي غيررسمي 
داشته و چارچوب اقدامات خود را متناسب با توان و واكنش اجتماعات ساكن در اين محالت تعريف نمايند.
همچنين نهادها بايد ياد بگيرند كه چگونه بين نهادهاي مختلف دخيل در مسئله همکاري و شراكت نمايند.

 ,IHS and DPU( .در واقع نهادهاي اداره كننده محلي نبايد كارشان را بدون هدف و در خالء انجام دهند
.)Ibid, p1 ,1996

نهادهاي  بين  بهتر منابع، در  تبادل اطالعات در زمينه مديريت  افزايش  براي  ايجاد بستري  اين حوزه،  در 
تأسيس شبکه اطالعات جهت  اهداف ظرفيت سازي است.  از  اجتماعات محلي،  بين المللي، ملي و محلي و 
 ,Baharoglu( باشد  فرآيند  اين  از  بايد جزئي  محلي  اجتماعات  بين  در  ها  مهارت  و  آگاهي  ارتقاي سطح 
p18,2000(.در واقع نهادهاي محلي بايد نگرش خود نسبت به گروه هاي كم درآمد، با اين ديد كه آنها گروه 
هاي ضعيف و ناآگاه به مسائل خود هستند و نياز به توجه دارند، به اين ديدگاه كه آنها شركاء و مشتريان دائمي 
هستند، تغيير دهند.عالوه بر اين گروه هاي كم درآمد ساكن در سکونتگاه هاي غيررسمي نيازمند به مساعدت 
در زمينه ارتقاي مهارت براي مذاكره و ايجاد شبکه ارتباطي به هم پيوسته، براي كار و ارتباط بيشتر با ديگر 

كنشگران  در سطح شهر مي باشند.

ماهيت ظرفيت سازي نهايتا بايد برمبناي محله گرايي و در حوزه هاي راهبردي زير تعريف شود :
1-مبتني بر برنامه ريزي مشاركتي و ابزارهاي تصميم سازي و فرآيندهاي سياسي و تسهيل كننده توسعه با 

دورنماي عمومي همراه با اولويت بندي نيازها و قابل اجرا بودن برنامه ها در عمل باشد.
2- به مديريت موثر، كارآمد و شفاف و مدبرانه انجامد.

با دولت، اجتماعات منتخب محلي و اداري و مدني و اقتصادي  با گسترش دامنه شراكت و كار  3-همراه 
باشد.

در ايران، شهرداريها از تجربه اندكي براي ظرفيت سازي اجتماعات محلي ساكن در سکونتگاه هاي غيررسمي 
برخوردارند و يا فاقد تجربه كافي در اين حوزه اند.تمركز زدايي و پذيرش نقش متفاوت در ارتباط با ساكنان شهر 
چالش مهمي براي شهرداريها مي باشد. فقدان تجربه و مديريت ظرفيت سازي، مانع از اقدام موثر آنها در زمينه 
كاهش فقر است. هنوز نهادهاي غير دولتي NGOs به مفهوم واقعي آن در ايران براي فعاليت در حوزه كاهش 

فقر در هماهنگي با شهرداريها شکل نگرفته است )حتي آينده آن هم مبهم است(.
اين در حالي است كه در صورت شروع فرآيند ظرفيت سازي در زمينه ارتقاي سکونتگاه فقرا و گروه هاي كم 
درآمد شهري )به طور اخص سکونتگاه هاي غيررسمي و فرودست شهري(، تجربه هاي جهاني كسب شده، از 
طريق ميانجي ها، به درون اجتماعات )ضمن توجه به ارزش ها و تمايالت بومي آنها( رسوخ يافته و در آموزش 

آنها براي ايجاد محيطي پايدار و بهتر موثر خواهد گرديد.

3-اجتماعات محلي؛ و ظرفيت سازي اجتماع محور
اجتماعات ساكن هدف اصلي و در واقع گزينه اصلي در فرآيند ظرفيت سازي به شمار مي روند.در بيشتر 
برنامه ها و طرح هاي توسعه محلي، از فرآيند ظرفيت سازي در اجتماعات محلي، نحت عنوان ظرفيت سازي 
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اجتماع محور نامبرده مي شود. اجتماعات محلي ساكن در سکونتگاه هاي غيررسمي مثل ساير شهروندان در 
شهر داراي ظرفيت هايي براي توسعه مي باشند و بدون ظرفيت نيستند.ليکن اغلب نيازمند تقويت و گسترش 
مي باشند. زماني ظرفيت سازي مطرح مي گردد كه گروهي از اجتماعات محلي در شهر از قدرت و توان كافي 
براي تحرك بخشي به منابع و سرمايه هاي دروني و در واقع استفاده از استعدادها و مهارت هاي برخوردار نبوده 
و در نتيجه گروه هاي ديگر به مزيت هاي بيشتري دست مي يابند.در واقع اجتماعات محلي بايد براي دستيابي 
به حقوق خود در زمينه مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مديريتي آگاهي يابند  و بر دانسته هاي 
خود، مهارت هاي خود در زمينه حل مسائل محيطي و ارتقاي شرايط زيستي خود بيافزايند. از راهبردهاي اصلي 
و عملياتي در اين بخش عبارت خواهد بود از افزايش تسهيالت دسترسي به آموزش همگاني و يادگيري در 
حين انجام برنامه هاي  ارتقاي توانمندي اجتماع محلي  و ارتقاء بخشي محالت كه خود زمينه اي براي ظرفيت 

سازي خواهد بود.
شکل 3-  روابط بين عناصر كليدي در توسعة ظرفيت موثر

.(IHS and DPU, 1996, p1( : منبع

براي  قانوني  فضاي  ايجاد  واقع  در  سازي  ظرفيت  است.  آموزش  از  فراتر  مفهومي  داراي  سازي  ظرفيت 
دسترسي گروه هاي كم درآمد شهري به محيط سکونتي مناسب،امنيت، اشتغال و ديگر نيازهاي اصلي است. 
ظرفيت سازي هرچند با مهارت هاي فني اجتماعات محلي مرتبط بوده و ليکن در ارتباطي بيشتر با توانايي ايجاد 
فرآيندي از يك توافق و مشاركت همگاني قرار مي گيرد. اين فرآيند هر چند با آموزش زنان و مردان در ارتباط 
بوده و ليکن مستلزم اطمينان از توانايي حمايت نهادها، از اجتماعات محلي در بدست آوردن جايگاه مناسب 
اقتصادي و اجتماعي، توان پرداخت بهاي خدمات، مسئوليت پذيري و شرايطي است كه به تقويت انگيزش و 
انرژي الزم براي ايجاد تغييرات منجر گردد. در واقع ارتباط اجتماعات محلي با نهادهاي اداره كننده محلي و 
آگاهي از عملکرد سياستگزاران در سطوح ملي و محلي كه محيط سکونتي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد گام 

مهمي در فرآيند ظرفيت سازي به حساب مي آيد. 
هند، پرو، بوليوي و آفريقاي جنوبي از جمله كشورهايي اند كه در زمينه ظرفيت سازي اجتماع محور تجارب 
ارزشمندي را به دست آورده اند. در اين زمينه اشاره كوتاهي به عملکرد تجربه مجريان برنامه ظرفيت سازي 
در شهر كوچك آليس در آفريقاي جنوبي بي ارتباط با موضوع نخواهد بود. در اين شهر براي ظرفيت سازي 
در نهادهاي اداره كننده محلي، نهادهاي اجتماع محور و سرمايه گذاران محلي و فروشندگان مصالح عمراني 
و ساختماني، در يك كار جمعي اقدام به تهيه طرحي اجرايي براي كاهش مشکالت سکونتگاه هاي مسئله دار 
نمودند. طي مراحل مختلف اين طرح، كارگاه هايي براي آموزش عناصر نامبرده براي نحوه كمك به كاهش 
مشکالت محالت مسئله دار شهر، تشکيل مي گرديد. و اخيرا" در شهر آليس نهادي با مسئوليت پذيري بيشتر 
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در شناخت نيازها و مسائل محالت مسئله دار انتخاب گرديده است كه در ارتباط كامل با عناصر كليدي سامانه  
ظرفيت سازي به وظايف تعريف شده خود عمل مي نمايد. اين فرآيند با حمايت مالي و داوطلبانه اجتماعات 

.)Ibid, p21 ,1996 ,IHS and DPU( .محلي تسهيل گرديده است
از مهمترين پيش نيازها در راهبرد ظرفيت سازي براي توسعه ظرفيت جهت ارتقاي كيفيت زندگي و ارتقاء 

بخشي به وضعيت سکونتگاه هاي غيررسمي مد نظر قرار دارد عبارتند از :
1- ساكناني كه مايل به مشاركت و درگيري هستند.

2- مهارت ها، دانش و توانايي هاي ساكنين.
3- پذيرش تنوع ساختار اجتماعي.

4- فهم ودرك ارزش ها و تاريخ اجتماعي ساكنين.
5- قابليت شناسايي و تشخيص فرصت ها.

6- ايجاد انگيزش براي ابتکار عمل در اقدامات.
7- نهادهاي حمايت كننده جهت ارائه خدمات و زيرساخت ها و منابع.

8- منابع مالي واقتصادي.
9- مديريت اجتماع محلي.

10- سازماندهي اجتماع محلي.
11- همکاري بين سازماني و شبکه اجتماعي  .

12- انعطاف پذيري و تنوع در استفاده ار رويکردها.
13- قدرداني از همکاري كنندگان و تجليل از موفقيت ها.

14-  تشويق و حمايت از مردم و نهادهاي جديد كه براي گسترش منابع انرژي در فرآيند ظرفيت سازي 
وارد شده و تالش مي كنند.

.)5-pp1 ,2005,Peizer( 15-  ايجاد يك ارتباط قوي در فرآيند تبادل، انتقال و ارائه اطالعات
                   

 بايد به اين نکته توجه داشت كه ظرفيت سازي به مفهوم واقعي آن، تنها با باال رفتن سطح آموزش ها و 
مهارت ها ختم به ارتقاي كيفيت زندگي و ارتقاي شرايط سکونت در سکونتگاه هاي غيررسمي نخواهد گرديد. 
و سرمايه هاي  منابع  مديريت  به  مربوط  اصلي  كار  و  بود  فرآيند خواهد  اين  از  بخشي  ليکن  و  مهم  آموزش 
اجتماعي  و مبتني بر اقدام گروهي و به صورت پايدار و دنباله دار خواهد بود. اين امر خود مستلزم گذشت زمان 

و شکل گيري قانونمندي و جا افتادن نظام اقدام مشاركتي و كار گروهي است.
 Southern Cross University آقاي گارليك مدير موسسه تحقيقات منطقه اي و استاد دانشگاه 

استراليا ، در سال 1999 پنج عامل را در فرآيند ظرفيت سازي اجتماع محور مهم مي شمارد :
1- دانش سازي: جهت ارتقاي مهارت ها، توسعه و تقويت روند تحقيق و يادگيري. اشاره به تقويت ظرفيت 
اجتماعات محلي براي انطباق خود با فزآيندهاي متداوم ارتقاء، توليد و به كارگيري نظرات خود دارد. بازآموزي 
و نگهداشت مهارت هاي مورد نياز و تداوم در يادگيري سازماني كه نتيجه آن در ايجاد محصوالتي كه مورد 

خواست ساكنان است منعکس خواهد گرديد.
2- مديريت و رهبري:  جهت ايجاد ظرفيت در زمينه توسعه و تسلط بر اتفاقاتي كه در يك حوزه )حوزه مورد 

برنامه ريزي و هدف ( ممکن است روي دهد.
3- شبکه سازي: با هدف ايجاد ظرفيت در زمينه شکل گيري شركت ها وتعاوني ها)اتحاديه ها(.

4- تقويت و گسترش سازوكارهاي جمعي  : ارزش نهادن به كار جمعي و ايجاد زمينه براي گسترش و تقويت 
كار جمعي در جهت تحقق اهداف مورد نظر؛ 

5- اطالعات پشتيبان : زمينه سازي براي دسترسي اجتماعات محلي به جمع آوري، دسترسي و استفاده از 
)4-p2 ,2002 ,McGinty&Cook( .اطالعات
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هركدام از موارد مذكور متشکل از چارچوب و روندي است كه به علت محدوديت هاي موجود در اين نوشتار 
قابل انعکاس نبوده است. و اما نکاتي كه برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي ظرفيت سازي اجتماعات محلي و 

نهادهاي اداره كننده محلي بايد به آنها توجه نمايند شامل نکاتي به شرح برخي موارد زير خواهد بود  : 
1- نبايد فراموش كنيم كه ظرفيت سازي مبتني بر پذيرش نقش عملياتي كنشگران و اجتماعات محلي جهت 
حقانيت بخشي  ، رسميت بخشي به حقوق شهروندي آنان و به دست آوردن مهارت هاي عملي اجتماعات 
محلي جهت برخورد با مسائل محيطي و زيستي خود در محالت، است.همچنين بر عزم و اشتياق ساكنان جهت 

به دست آوردن آنها مي افزايد.
2- ما نياز داريم تا بدانيم كه در ظرفيت سازي چه كساني بايد در انجام راهبردهاي عملياتي شركت نموده 
و چه نوعي از ظرفيت هايي با نيازهاي واقعي محلي، ارزش ها و  اهداف راهبردي موجود در محالت مطابقت 

دارند.
3- شروع كار بايد با يك تحقيق و شناخت واقع نگرانه و مشاركتي، جهت درك افتراق و ترسيم دورنماي 
اجتماعات ساكن در  بين  در  روابط قدرت  و  نابرابري ها  راهبردي و عملي،  اولويت هاي  در  تفاوت  از  محلي 

سکونتگاه، باشد.
4- راهبرد واقع نگرانه ايسنت كه ما نبايد الزاما متکي بر عملکردهاي CBOs  )نهادهاي اجتماع محور( 
و همجنين واگذاري تمامي مسئوليت ها بر عهده آنها باشيم.چرا كه در بيشتر موارد آنها مشروعيت قانوني در 

ارتباط با سکونتگاه هاي غيررسمي نداشته و يا مورد قبول اجتماعات ساكن در آنها نيستند.
5- بايد از ايجاد اتحاديه هايي با ساختار افقي  از طريق CBOs و تغيير در عملکرد آنها جهت ايجاد نفوذ 

پذيري بيشتر براي ورود به درون اجتماعات محلي ساكن و نهادن گام هاي موثر حمايت نمود. 
6- در فرآيند ظرفيت سازي بايد به ديگر نهادهايي كه مستقيما در ارتباط با برنامه ها نيستند و شايد هم در 
نقطه مخالف محتواي برنامه هاي ظرفيت سازي قرار داشته باشند نيز توجه نموده و با آنها نيز همکاري نمود.

)مثال؛ مسئوالن و مقامات نهاهاي اداره كننده محلي (.هدف از اين اقدام پي بردن به گروه هاي هدف تقاضامند 
و در طرف ديگر عرضه كنندگان )خدمات و كاال و...( جهت افزايش ظرفيت و قدرت در گروه هايي است كه 

بيشترين تقاضا را براي دريافت خدمات دارند،  مي باشد.
7- يك رويکرد راهبردي ديگر اينست كه بين برنامه هاي ظرفيت سازي و اجتماعات محلي ذينفع، نقش 
مشاوران برنامه ريز بايد وكالتي باشد.بدين معنا كه آنها نبايد سخنرانان اجتماعات جهت احقاق حقوق شهروندي 
شان باشند.بلکه بايد زمينه ها و فضاي مناسب را جهت دسترسي آنها به اطالعات مربوط به حقوق اقتصادي، 
سياسي و امثال آنها و نيز پيوند آنها با گروه هاي فعال و نافذ )در نهادهاي شهري، مسائل سياسي و ...( فراهم 

سازند.
در  ارتقاي سکونتگاه هاي غيررسمي خود مستلزم ظرفيت سازي  آنکه ظرفيت سازي جهت  8- سرانجام 
نهادهاي مجري و تهيه كنندگان برنامه هاي ظرفيت سازي از طريق ارتقاي سطح دانش و آگاهي آنها نسبت به 
اين موضوع )ظرفيت سازي( است.يکي از راه هاي تحقق اين مهم استفاده از تجارب موفق جهاني در ارتباط با 
به كارگيري راهبردهاي عملي برنامه هاي ظرفيت سازي جهت ارتقاي توانمندي اجتماع محلي  و ارتقاء بخشي 

در سکونتگاه هاي غيررسمي است.ما هنوز نياز به ظرفيت سازي در خودمان داريم.
تجربه كشورهاي مختلف در تشکيل، گسترش و استفاده از ظرفيت ها براي ارتقاي محيطي سکونتگاه ها و 
ارتقاي توانمندي ساكنان آنها متفاوت و به يقيين غيرقابل تعميم به شرايط كشورهاي ديگر است.در كشوري 
مثل ايران با وجود اتکاي به منابع و درآمدهاي نفتي و معدني در ادارة شهرها و روستاها، كمتر به ظرفيت هاي 
دروني، سازماندهي و مديريت منابع مادي و فرهنگي توجه مي شود.ديدگاه هاي از باال در مديريت و برنامه 
ريزي شهرها در كنار ضعف نهادهاي مردمي در وابستگي به دولت و نهادهاي دولتي اداره شهري؛ همواره نوعي 
وابستگي و ترس از استقالل در اداره شهرها و شکل گيري نهادهاي خوديار مردمي را به وجود آورده و فرآيند 
بهسازي سکونتگاه هاي غيررسمي را به جاي اقدام مردمي به توقعي دولتي تبديل نموده است.در اين جريان 
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ظرفيت سازي فرآيندي است كه به مثابه جدا كردن كودك از مادر بايد راه و رسم زندگي متکي به خود در جامعه 
را به ساكنان اين سکونتگاه ها آموزش دهد.

الزم است تا دارايي فقرای شهری را به مدار توسعة اقتصادي آورد و شهروندان تهيدست را كنشگران توسعة 
اجتماعي دانست و بايد از فرافکني مباحث منسوخي )همچون انگ زدن ِ "مکان هاي جرم و جنايت"، "برهم 
زنندگان امنيت"،" مهاجرت هاي بي رويه و سربار" و " جمعيتی بيکار و بي فرهنگ"( كه خالف تمامي واقعيت 
موجود و بازدارندة برخورد خالق مديريت شهري در استفاده از قابليت های نهفته است، ، خودداري نمود و تهديد 
تجمع فقر را به فرصت توسعة اجتماع فقر زده بدل كرد)صرافي، 1387: 12-8(. ارتقاي ظرفيت های محلي و 
ارتقاي فرهنگ شهروندي از طريق آموزش رسانه ای در سطح محلي، رسيدن برای رسيدن به اين مهم ياري 

خواهد رساند.
6- جمعبندی و سخن آخر 

ظرفيت سازي در ارتباط با سکونتگاه هاي غيررسمي، رويکردي نهادي، قانوني و مديريتي و اجتماعي است 
كه از طريق ارتقاي سطح دانش، آگهي و مهارت ها و اطالعات اجتماعات ساكن در سکونتگاه هاي غيررسمي، 
ارتقاي كيفي و محيطي زندگي و ارتقاي توانمندي ساكنان اين سکونتگاه ها را، هدف قرار مي دهد.اين فرآيند 
به صورت يکپارچه و در چارچوبي تحت عنوان "سامانه ظرفيت سازي" شبکه اي متشکل از نهادهاي برنامه 
ريز، سياستگزاران، مديران، نهادهاي محلي خدمات رسان، NGOs،CBOs، و اجتماعات محلي را به وجود 
مي آورد. از مهمترين اصول فرآيند ظرفيت سازي، شناخت نيازها و خالء هاي موجود از يکسو )تقاضا( و پاسخ 
به نيازهاي موجود )عرضه( از سوي ديگر است.در اين ميان تقاضا كننده ها )اجتماعات محلي( در ارتباط با عرضه 
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كنندگاني قرار مي گيرند كه خود از سياست هاي ملي، بودجه ريزي هاي ملي و محلي و از عملکرد ساير نهادها 
و كنشگران و به ويژه سياست شهري)Urban policy(تأثير مي پذيرند.خواه ناخواه ميانجي هاي محلي براي 
تعديل روابط بين عناصر سامانه ظرفيت سازي شکل ميگيرند و در واقع واسطه بين عرضه و تقاضا مي شوند.هر 
چقدر اين ميانجي ها به اجتماعات محلي نزديکتر و با عرضه كنندگان در ارتباط قوي باشند بقا و پايداري سامانه 
ظرفيت سازي بيشتر خواهد بود. لذا ظرفيت سازي اجتماع محور در جريان فعاليت سامانه ظرفيت سازي به مثابه 

فرآيندي مطرح مي گردد كه نه تنها اجتماعات محلي بلکه ديگر عناصر سامانه را شامل مي گردد.
هرچند اين بحث بنا به داليلي در ايران كمتر مطرح گرديده و به مسائل شهري تعميق نيافته است، ليکن اين 
واقعيتي است كه اقدام براي برنامه ريزي محلي از طريق مشاركت نهادينه و توجه به سرمايه هاي اجتماعي 
به حل مشکالت كمك نموده و  تحت عنوان فرآيند " ظرفيت سازي " به ارتقاي توانمندي اجتماع محلي و 
از طريق اصالح نگرش هاي مديريتي، نهادي و قانوني  ارتقاي محيطي سکونتگاه هاي غيررسمي، به ويژه 
خواهد انجاميد. در اين فرآيند درگيري عملي اجتماعات محلي در برنامه ريزي، بودجه ريزي، ارائه روش هاي 
بومي در اجراي طرح ها و ساير موارد، ضمن ارتقاي مهارت ها و دانش و اطالعات آنها به بهسازي محالت 
كمك خواهد كرد. از سوي ديگر، يادگيري اجتماعي آنها از طريق درگيري در فرآيند مديريت و برنامه ريزي 
سکونتگاه به توسعه و ارتقاي مديريت منابع و در طي زمان به برنامه ريزي از طريق ساكنان منجر خواهد شد. 
و اين دورنمايي است كه از  ظرفيت سازي به عنوان فرآيندي پايدار، انتظار مي رود و اين امر با برقراري تدبير 
شايسته شهري يا به عبارتي برقراري نظام حکمروايي خوب شهري)Good Urban Governance ( به 

واقعيت نزديکتر خواهد بود.
فرآيند ظرفيت سازي نه يك قالب از قبل طراحي شده؛ بلکه جرياني پويا تحت چارچوب قوانين پوياي   
اجتماعي است كه از راه تعامل چند جانبة محلي و در چارچوب يك شبکه متداوم مديريتی به دست مي آيد.

اين فرآيند در پي زمينه سازي براي ارتقاي توانمندي هاي مديران محلي و اجتماعات ساكن در سکونتگاه هاي 
غيررسمي به صورت متداوم، و با اتکاي به سرمايه هاي محلي است. 
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