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دهیچک  

ا ناشی از نابرابری شکل گیری سکونتگاههای نامتعارف و غیررسمی در نظام شهرنشینی ایران و بخصوص کالن شهره

های اقتصادی، اجتماعی است که در سطوح ملی و منطقه ای و حتی درون مناطق وجود دارد. کالنشهر تهران هم با دارا 

ی اسکان غیررسمی مواجه می باشد. از جمله سکونتگاههای غیررسمی بودن رتبه اول در نظام سلسله مراتبی کشور با پدیده

اد می باشد که در این مقاله به پدیدار شناسی این منطقه و نقش مدیریت شهری در ساماندهی آن ی فرون آبدر تهران، منطقه

کاربردی می باشد. اطالعات این مقاله  ،تحلیلی است و نوع پژوهش -پرداخته می شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی 

نفر )جامعه ی آماری( از سرپرستان خانوار  32741رسشنامه )حجم نمونه( از  پ 379 پس از بررسی متغیرهای الزم مندرج در

ی فرون آباد بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسکان نادرست حاشیه ساکن در سکونتگاه غیررسمی منطقه

مساله منجر به نارضایتی  نشینان باعث شده است که مدیریت شهری نتواند امکانات قابل قبول به آنها ارائه دهد و این

 شهروندان از مدیریت شهری  و بروز انواع انحرافات اجتماعی در این مناطق گردیده است.

 

 

 .ساماندهی، اسکان غیررسمی، مدیریت شهری، فرون آباد، شهر تهران :یدیکل واژگان
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 مقدمه

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و  توسعه ی فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها،

کالبدی داشته است. یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهرها، 

(. بر اساس مصوبات 233: 3132)نقدی و صادقی، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی است

 399میالدی دست کم  2932بایستی تا سال  ،ه ی سازمان مللبرنامه ی توسعه ی هزار

میلیون زاغه نشین از امکانات بهداشت، مسکن و فرصت های نوین آموزش برخوردار 

شوند. در ایران میزان شهرنشینی از حدود یك پنجم کل جمعیت کشور در هشتاد سال 

ش از شصت درصد پیش، اکنون به بیش از دو سوم و رقم مطلق جمعیت شهرنشین با بی

میلیون نفر  43میلیون نفر به بیش از  0/2شمسی از حدود  3112رشد نسبت به سال پایه 

رسیده است. تعداد سکنه ی جمعیت شهری در آغاز قرن بیستم چیزی  3132در سال 

کمتر از بیست درصد جمعیت دنیا را شامل می شد که اکنون به حدود نیمی از جمعیت 

معضالتی را برای شهرها به  ،(. اقتصاد بیمارگونه2: 3132قدی، جهان بالغ شده است )ن

وجود آورده که از آن جمله می توان به شهرنشینی شتابان، تمرکز شدید جمعیت در 

شهرهای بزرگ، گسترش کالبدی بی رویه، رشد سریع کالن شهرها، پدیده ی شهری 

 فقر و شکل گیری اسکان غیر رسمی اشاره نمود. ن،شد

مساله ای فیزیکی و کالبدی نبوده بلکه مساله  اشیه نشینی در ایران صرفاًمساله ی ح

ای ساختاری است که در اثر نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی 

و منطقه ای به وجود آمده است و مدیریت شهری و چگونگی برخورد با این معضل می 

با توجه به این مسائل و با توجه به اینکه  تواند تاثیری بسزا در روند آن داشته باشد.

کالنشهر تهران اولین رتبه ی سلسله مراتب شهری کشور را داراست که همچون سایر 

کالنشهرهای کشور با این مساله روبرو می باشد، مقاله ی حاضر سعی دارد تا پدیده ی 

باد را که حاشیه نشینی در این کالنشهر و نمونه موردی سکونتگاه حاشیه ای فرون آ

 با تاکید بر رویکرد مدیریتی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ،دارای دهیاری است

 

 بیان مساله
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در اکثر شهرهای ایران بخصوص کالن شهرها پدیده ی اسکان غیر رسمی وجود 

دارد که این پدیده روز به روز در حال افزایش یافتن است. این مراکز جمعیتی از یك 

ت متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، امنیتی، سو خود دارای مشکال

زیرساختی و ... بوده و از سوی دیگر معضالت مختلفی را برای کالن شهرها پدید 

حاشیه شهرها، حیات کالنشهرها را نیز به  هتوان گفت امروزتا جایی که می ؛اندآورده

ای روشن و بدیهی از روند نهمخاطره انداخته است. کالن شهر تهران نیز در این میان نمو

های اخیر است که در میان کمربندی از فقر شهری نشینی در دههرو به تزاید حاشیه

تهران از جمله شهرهایی است که از سالیان دور با معضل کمبود . محصور گشته است

نظر به علل و  مسکن مواجه بوده و انواع مختلفی از اسکان غیر رسمی را تجربه کرده است.

نشینی در کالن شهر تهران، تعمیق و تامل عوامل گوناگون مؤثر در رشد و تکوین حاشیه

روشنگرانه در مجموع عوامل درونی و بیرونی موثر بر رشد حاشیه شهر تهران به موضوع 

 بررسی این مقاله تبدیل شده است.

تهران به خوبی  بینانه در وضع موجود اسکان غیررسمی در کالن شهرنگرش واقع

ای و محلی بلکه نشینی نه تنها از منظر عوامل منطقهروشنگر این مطلب است که حاشیه

در مقیاس ملی و فراملی قابل بحث و مجادله است. لذا این مقاله با در نظر داشتن ابهام و 

بر  ،نشینی و مختصات خاص آن در کالن شهر تهرانپیچیدگی بسیار زیاد موضوع حاشیه

منابع و اسناد و مطالعات موجود و مطالعه موردی فرون آباد در آن است که با سیر در 

نشینی در های اصلی رشد حاشیهنهایت مبتنی بر پرسشها و فرضیات مطروحه به ریشه

کالن شهر تهران پی ببرد و به این منوال با تاکید بر چالشهای موجود فراراه مدیریت 

ای و ملی در زمینه ساماندهی هراهکارهای متناسب با شرایط محلی منطق ،کالن شهری

شرایط نابسامان حاکم بر حاشیه کالن شهر تهران ارائه دهد. مهمترین سوالی که در اینجا 

نشینان کالنشهر مطرح می شود این است که نقش مدیران شهری در ساماندهی حاشیه

 تهران )منطقه فرون آباد( چیست؟
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 دیده عبارتند از:فرضیاتی که این تحقیق بر پایه آنها استوار گر

ـ به نظر می رسد ساماندهی حاشیه ی شهر تهران به ویژه منطقه ی فرون آباد با 3

 مشکالت مدیریتی روبه روست.

ر رسمی فرون آباد ـ به نظر می رسد مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاه غی2

 نقش داشته است.

 
 اهداف تحقیق 

نشینی در کالن موثر بر رشد حاشیهـ شناخت دقیق علل و عوامل مختلف و متعدد و 3

 شهر تهران. 

نشینی در فرون آباد و تطبیق چالشهای ـ تعمق بیشتر در شرایط و ویژگیهای حاشیه2

 .مدیریتی موجود با شرایط ایده آل

های اطراف ـ بررسی نقش مدیریت شهری در کالنشهر تهران در ساماندهی حاشیه1

 آن. 
 

 روش تحقیق 

 ش توصیفی تحلیلی است و نوع پژوهش کاربردی می باشد.روش تحقیق این پژوه

 روش های جمع آوری اطالعات نیز به شرح زیر می باشد:

 ای و الکترونیکی: الف ـ مطالعات اسنادی، کتابخانه

نشینی، عوامل موثر بر آن و شناسایی منابع و مآخذ مربوط به حاشیه ،در این بخش

ع الگوهای مدیریت شهری و غیره مورد نظر بوده نتایج حاصل از آن، در ارتباط با انوا

اطالعات وجهه همت آن  ها وبندی و پردازش دادهاست. گردآوری، بازسازی، دسته

 صورت مستقیم وه ها، کتب که باین اساس کلیه گزارشها، تحقیقات، مقاله بوده است. بر

سترسی به آنها را داشته ها بوده و نگارندگان امکان دبا این مقولهدر ارتباط مستقیم  غیر

 اند، مورد بررسی قرار گرفته است.
 ب ـ عملیات میدانی و پیمایشی: 
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عملیات میدانی و پیمایشی در پژوهش حاضر در راستای شناخت وضع موجود 

حاشیه کالن شهر تهران و علل رشد این پدیده در شهر تهران در قالب سه بخش زیر 

 انجام گرفته است: 

ها و که مراد از مطالعه میدانی انطباق اسناد، مدارک، گزارش ـ مطالعه میدانی3

های گردآوری شده درباره منطقه با وضع موجود آن بوده است تا از این طریق هم نقشه

 حدت آنها مشخص گردد.  شناخت الزم پدید آید و هم میزان تغییرات و شدت و

که با استفاده از فرمول ـ تکمیل پرسشنامه: تهیه پرسشنامه از ساکنان فرون آباد 2

 اند. نسخه و به روش تصادفی انتخاب شده  379 کوکران به تعداد

(3       )                                                                                
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ها مصاحبه در سطح مدیران و ها و فرصتـ مصاحبه: بنابر ماهیت، محدودیت1

کارشناسان دستگاههای اجرایی مربوط به مسأله تحقیق و محدوده مورد مطالعه صورت 

 گرفته است.

 
 مفهوم حاشیه نشینی یا اسکان غیررسمی

مصادیق مفهومی را در برمی گیرد که در کلیتی فراگیر،  حاشیه، گستره ی وسیعی از

به نوع و شیوه ی حیات جمعی از کنشگران اجتماعی اشاره دارد. در برخی از منابع و 
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)زاغه یا آلونك( را مترادف با حاشیه به کار می برند. دایره  Slumی کشورها واژه

منطقه ای مسکونی اطالق نموده که از حیث فیزیکی و  زاغه را به ،المعارف بریتانیکا

اجتماعی گرایش به زوال دارد و رضایتمندی در آن دیده نمی شود. شرایط بد مسکن، 

ن است. سارا فالی و آروشنایی ناکافی، توالت عمومی و حمام نامناسب از ویژگی های 

و شرق ی شهرهای آسیایی گزارش بهداشت کودکان در حاشیه»همکارانش در 

را ساختمانی استیجاری، کهنه، فرسوده و کلنگی تعریف کرده اند که   Slum«نزدیك

 . (21: 2992)فالی،  گاهی اوقات به چندین خانواده اجاره داده می شود

توسعه ی مناطق زاغه نشین در شهرهای بزرگ، به ویژه در کالن شهرهای جهان 

د مناطق زاغه نشینی و تالش برای سوم، یکی از مسائل مهم شهر به شمار می رود. رش

بهسازی شرایط زندگی ساکنان آن، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری 

کنون شیوه هایی گوناگون برای حل این معضل اندیشیده شده  است. از دهه ی پنجاه تا

(. در کشور ما نیز اسکان 392: 3131)سعیدنیا،  و در مواردی نیز به کار بسته شده است

تر از رشد شهر نشینی مواجه بوده و در واقع اسکان غیررسمی ررسمی با رشدی سریعغی

فاقد  ،های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها به شکل خودرویکی از چهره

تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از  مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با

د. حاشیه نشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی گیرکمیت و کیفیت زندگی شکل می

 .اندولی جذب اقتصاد شهر نشده ،محدوده اقتصاد شهر ساکن هستند است که در

 هایشان کنده و به سوی قطبهای شهری و رفاه شهری، این افراد را از زادگاهجاذبه

 کشاند. صنعتی بازار کار می

اجتماع و شهر، با عنوان های دیگری  حاشیه نشینی در متون تخصصی علوم مربوط به

چون اسکان غیررسمی، اسکان خودرو، اسکان نابهنجار یا نابسامان، اسکان عدوانی، 

آلونك و زاغه نشینی و اصطالحاتی از این دست نیز خوانده شده است. پدیده ی اسکان 

غیررسمی معرف نوعی از سکونت در مکان های خاصی از شهر است که افراد ساکن 

آنها در شرایط متفاوت و پر مشکلی زندگی می کنند و حل مشکالتشان نیازمند در 
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تنها سرپناههای  ،توجه و برنامه ریزی ویژه است. حاشیه نشینی به مفهوم کالبدی آن

 ؛سریع برپاشده روی زمین متعلق به دیگران واقع در حاشیه ی شهرها را دربر می گیرد

سوم مفهوم درستی نیست. مسکن ناهنجار، خانه  لذا برای همه ی موارد مشهود در جهان

همه مترادف هم به کار برده شده اند. مشخصه  ،های یك شبه برپا شده یا حاشیه نشینی

 های کلی این شیوه ی سکونت در ایران عبارتند از: ساخت و ساز های خودرو و غیر

ات، سطح نازل قانونی، عدم رعایت اصول فنی و استانداردها، بهره مندی ناچیز از خدم

کاربری های موردنیاز، وجود گروههای کم درآمد، اشتغال غیررسمی و بیکاری 

: 3136گسترده، نبود سنخیت با بقیه ی شهر و کمبود نظارت بر آنها )رهنما و توانگر، 

تصرف زمین توسط فردی که فاقد »(. اصطالح اسکان غیررسمی مترادف است با 33

کونت اختیار کرده است؛ این مشخصه تمیز بین مالکیت زمینی است که روی آن س

تعرض بیجا مشخص می کند که این  .سکونتگاههای غیررسمی از سایر سکونتگاههاست

زیرا تصرف هیچ مبنا و پایه ای  ،سکونتگاهها، شکلی غیر قانونی از کاربری زمین است

کان قانونی آن ندارد تا بر مالکیت این زمین داللت داشته باشد یا هیچ اجاره ای به مال

. قابل ذکر است تصرف زمین برای ایجاد (33: 2999)ماکِدو، « پرداخت نمی شود

سکونتگاههای غیررسمی به سه شکل کلی تهاجم سازمان یافته، تقسیم زمین به قطعات 

: 3161کوچکتر با اجازه ی مالك و تصرف خرنده ی زمین صورت می پذیرد )پیران، 

ن دسته از گروههای انسانی آه ی گتوهای فقر، جایگاه (. زاغه های شهری به مثاب393

است که جامعه ی شهری و سازمان های حاکم بر آن هنوز نسبت به پذیرش آن ها به 

عنوان شهروند بی اعتنا است. چنین می نماید که نسلی باید قربانی شود و در حاشیه ی 

ه ی شهری تطبیق دهد شهرها زندگی را تباه سازد تا نسل بعد بتواند خود را با جامع

(. بنابراین یك سکونتگاه غیررسمی می تواند یك ناحیه ی 29: 3172)شکویی، 

مسکونی تعریف شود که بدون تقاضای قانونی برای زمین و یا بدون دریافت مجوز از 

توسعه پیدا کرده است؛ به طوری که به دلیل غیر قانونی یا  ،مقامات مسئوول برای ساخت

بودنشان، زیرساخت ها و خدمات شهری در این نواحی نامناسب  وضعیت شبه قانونی
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. به بیان دیگر می توان گفت سکونتگاه اسکواتر یا زورآباد، (2: 2994)سریویناس،  است

ول اشغال شده سئیك منطقه ی مسکونی است که بدون اجازه ی قانونی از مقامات م

 مدجامعه نشات می گیرداست و از پاسخی خودانگیخته به نیاز مسکن اقشار کم درآ

 (.72:3133)صرافی، 

 
 بررسی سابقه ی حاشیه نشینی در ایران

شروع حاشیه نشینی در کشورهای جهان سوم با تاخیری نه چندان کوتاه صورت 

پذیرفت و به دلیل ضعف مدیریت ها و محدودیت های منابع مالی، ابعاد وسیعتری به 

 ،شینی به مفهوم امروزی خود در ایرانحاشیه ن (.22: 3133خود گرفت )حاتمی نژاد، 

دهه ی پیش باز می گردد.  2-7همزاد شهرنشینی شتابان کشور است و سابقه ی آن به 

و میل  79دگرگونی های جهانی به ویژه تحوالت درونی سرمایه داری جهانی در دهه ی 

دی به دستیابی به بازارهای جدید مصرف به عالوه ی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصا

رعیتی از جمله علل پیدایش آن به شمار می رود. -کشور به ویژه فروپاشی نظام ارباب

البته به عوامل یادشده باید گران شدن بهای نفت، شکل گیری اقتصاد تك محصولی 

نظام مالکیت اراضی زراعی،  مبتنی بر فروش نفت، اجرای اصالحات ارضی و تغییر

سابق، فقدان انرژی و نبود الگوی توسعه ی مناسب، جایگزینی اقتصاد پولی با فئودالیسم 

هم خوردن بیش از پیش تعادل فضایی، به هم ریختن  رهیافت برنامه ریزی بخشی، بر

را نیز اضافه  سیستم مدیریت روستایی و عدم وجود آلترناتیوهای مناسب برای آن و ...

ست که در کنار کرد. فقر شهری نیز از عوامل تاثیرگذار بر گسترش حاشیه نشینی ا

شهری، ساکنان فقیر متن شهری را به حواشی شهر پرتاب  -مهاجرت های شدید روستا

می کند و در جهت مخالف ضرب آهنگ منطقی توسعه و مدیریت شهری، چالش ها و 

معضالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد. 

میلیون نفر حاشیه  2/2در حال حاضر بالغ بر  ،هرسازیگزارش وزارت مسکن و ش بنابر

میلیون نفر آن را در خود جای داده  2/2نشین در ایران وجود دارد که شهر تهران حدود

(. در کشور ما ارتباط تنگاتنگی بین رشد جمعیت به ویژه 3131است )خواجه دلویی، 
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لت در تامین مسکن و جمعیت شهری، تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی، ناتوانی دو

امکانات زیستی و سکونتی جمعیت با پدیده ی حاشیه نشینی وجود دارد. بررسی 

 (.02: 3136تحوالت جمعیتی کشور، این مساله را روشن می سازد )رهنما و توانگر، 

آنچه بدیهی است اینکه حاشیه نشینی و اسکان گروههای کم درآمد شهری در 

لوه ای ناشایست از فقر شهری و عملکرد فضا به پیرامون کالنشهرهای کشورمان ج

 (.73: 3132عنوان بستر بازتولید فقر است )خاتم، 

 
 اسکان غیر رسمی در تهران 

به بعد رشد بسیار سریعی در پیش گرفت. این شهر  3142جمعیت شهر تهران از سال 

ت. در طی درصد بوده اس 2/2دارای میزان رشد ساالنه ای برابر با  42-22بین سال های 

هزار نفر به تعداد جمعیت شهر افزوده شد. جمعیت تهران با  3932همین دهه حدود 

دو برابر و وسعت شهر در این مقطع زمانی  تقریباً 20تا  22روندی رو به گسترش از سال 

ناشی از مهاجرت های بی  ،به بعد 22سه برابر شد. افزایش شدید جمعیت طی سال های 

(. با افزایش 123: 3132تهران بوده است )مشهدی زاده دهاقانی، رویه و شدید به شهر 

ناموزون و غیر متعادل جمعیت شهر تهران و به ویژه شکل گیری باندهای مهاجرتی 

، نیاز به مسکن و خدمات شهری افزایش و قیمت زمین نیز به 3122شدید بعد از دهه ی 

ای سکونت، به نقاط پست شدت باال گرفت. مهاجرین فقیر در پی یافتن سرپناهی بر

داخل و خارج شهر روی آوردند. بسیاری نیز در پس دروازه های شهر مستقر شده و در 

 شهرکهای خودرو و بی برنامه سکونت گزیدند.

برابر شده اما نرخ جمعیت در  2/4(، 12-31جمعیت شهر تهران طی پنج دهه ی )

ماهنگ بین دولت و مدیریت برابر شده است. نبود یك استراتژی ه 62پیرامون تهران 

شهری، نخستین دلیلی است که یك متخصص شهرسازی در خصوص رشد تصاعدی 

)نمازی  و توسعه ی اسکان های غیر رسمی بیان می کند جمعیت پیرامون کالنشهرها

(. در حالی که چندی پیش نماینده ی سازمان ملل در ایران از وجود 42: 3132خواه، 

شهردار تهران  3132مرداد  3زیر خط فقر خبر داد، روز یکشنبه میلیون ایرانی  2بیش از 
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 ،میلیون حاشیه نشین در تهران را تایید کرد. شهردار تهران محمدباقر قالیباف 2/1وجود 

حریم شهری را مشکلی در توجیه عدم ارایه ی خدمات شهری به حاشیه نشینان عنوان 

حریم و ارائه ی خدمات شهری به کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با اصالح قانون 

شاهد حوادثی چون حادثه ی پاکدشت نخواهیم بود. قالیباف به  ،حاشیه نشینان

 خبرگزاری فارس گفته است: اگر اصالحاتی در بحث حریم صورت گیرد، قطعاً

شهرداری تهران می تواند به حاشیه نشینان توجه بیشتری نشان دهد )سایت خبری آفتاب، 

در حالی که سرعت رشد کالبدی کالن شهر تهران مانع از تدوین و  (.3132مرداد  0

اجرای به موقع و متناسب برنامه های ساماندهی حاشیه ی شهر می شود و نظام مدیریت 

شهری را ناگزیر به حل مقطعی و کوتاه مدت مشکالت ناشی از حاشیه نشینی گسترده 

 ازسازی مناطق زاغه نشین: معذور می دارد. شیوه ی اقدامات شهرداری تهران در ب

خریداری و تخریب مناطق زاغه نشین و انتقال ساکنین به مجتمع های دولتی یا -3

اعطای وام، کمك های بال عوض زمین برای احداث مسکن )مثل: گودهای جنوب 

 تهران(.

لونك ها و انتقال ساکنین به مجتمع های دولتی )مثل: آلونك های آتخریب  -2

 (.شهرآرا و راه آهن

تخریب آلونك و اخراج ساکنین محل، بدون انجام هیچ گونه اقدام حمایتی موثر  -1

 شهرداری تهران(. 32)مثل: زاغه های واقع در منطقه ی 

)مثل: خاک  به رسمیت شناختن مناطق زاغه نشین و تالش برای بهبود محیط آن -4

 1سفید مانند بند  شایان ذکر است که برخورد اخیر با ساکنان خاک سفید تهرانپارس(.

 بوده است.

)مثل:  نهاآتالش برای بهبود محیط مناطق زاغه نشین بدون به رسمیت شناختن  -2

 (.322: 3132)سعیدنیا،  شهرک شهید مطهری و آلونك های یوسف آباد(

 
 چالش های مدیریت شهری
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زی، مدیریت، فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع و نیروی انسانی در برنامه ری

سازماندهی بین منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف 

: 3162)رحمان سرشت،  سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد

(. مدیریت عبارت است از علم و هنر یافتن و به کار گماردن شایسته ترین افراد، 19

هماهنگ کردن این مساعی در جهت هدف یا  تلفیق مساعی فکری و جسمی آنان و

بر عهده ی  (. وظایفی که معموال29ً-23: 3139نظر موسسه )رضائیان،  هدف های مورد

یك مدیر می باشد عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش. این وظایف 

تی مطرح شوند. با هم مرتبط اند و تفاوتی ندارند که در چه سازمان یا در چه سطح مدیری

برنامه ریزی شامل تعیین اهداف و مقاصد سازمان و تکمیل کردن نقشه های کاری "

است که نشانگر طریقه ی رسیدن به این اهداف و مقاصد می باشد.  زمانی که برنامه ها 

تهیه شدند، سازماندهی دارای معنا و مفهوم می گردد. سازماندهی شامل گردآوری 

-19)همان منبع:  "است به موثرترین شیوه برای رسیدن به اهدافمنابع، مردم و وسایل 

23 .) 

ی مبتال به شهرها در لهأدر یك دیدگاه جهان شمول و بسیار کالن، ریشه ای ترین مس

تمرکز فزاینده ی جمعیت در شهرها و گسترش  ،دوران معاصر و به ویژه جهان سوم

ن روند، شهرنشینی دنیای فیزیکی شدید محدوده های شهری است. در نتیجه ی ای

معاصر، به ویژه در جهان سوم دچار مشکالت و مسائل جدی شده است که اهم آنها 

 عبارتند از:

 الف: شهری شدن فقر

 ب: سوء تغذیه و بیماری در شهرها

 ج: کیفیت پایین و غیرقابل قبول محیط زیست شهری

 د: ناکارایی و کمبود کمی و کیفی مسکن

 ت، تجهیزات و زیرساخت های شهریو: کمبود شدید تاسیسا
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گسستگی و عدم انسجام از خصوصیات بارز سیستم موجود مدیریت شهری در ایران 

بوده و نشانه ای روشن از فقدان هویت مشخص مدیریت شهری و محلی و عدم پذیرش 

مدهای این انقش فعال شهروندان و نهاد منتخب آنها در اداره ی امور محلی است. پی

توان به راحتی در ناکارایی و بحران های مدیریت شهری فعلی جستجو  وضعیت را می

 (.74: 3162)کاظمیان،  کرد

 
 نقش مدیریت شهری در اسکان غیررسمی

در توسعه ی فزاینده ی کنونی شهرها و اداره و ساماندهی تمام مسائل و پیچیدگی 

حوزه ی مدیریت های به وجود آمده ناشی از آن که تبلور ناکامی ها و درماندگی های 

شهری است، مساله ای به این انبوه مشکالت اضافه شده که چیز جدیدی نیست، ولی در 

وخیم تر شده و عنوان بحران را بر پیشانی  ،حال حاضر با توجه به روند کنونی جهان

حك شده می بیند و حساسیت های خاص خود را برانگیخته، مساله ی اسکان غیررسمی 

ی مدیریت شهری باید مورد تحلیل قرار گرفته و یك راهکار می باشد که در حوزه 

مشخص و تصمیم گیری بنیادی در این زمینه صورت گیرد. در صورتی که با این مساله 

می توان  ،به صورت بنیادی و ساختاری برخورد شود و تصمیماتی معقوالنه اتخاذ شود

بعدی صورت داد. راهکارهایی در جهت تقلیل آن و سپس کنترل نهایی در مراحل 

سکنه ی غیررسمی حریم شهرها، مخصوص کالنشهرها نیست بلکه در اطراف شهرهای 

زاهدان به عنوان برای مثال کوچك و متوسط نیز ما شاهد شکل گیری این پدیده هستیم. 

یك شهر متوسط و چابهار به عنوان یك شهر کوچك با این پدیده ی بغرنج درگیر 

(. در این مبحث اولین موضوعی که مدیریت 44-41ه :شمار 3139هستند )احمدیان،

شهری باید به آن توجه کرده و آن را در صدر توجهات خود قرار دهد توجه به گرانی 

غیرمتعارف زمین شهری است. اسکان غیررسمی یکی از جلوه های مشکالت مدیریت 

ر این شهری و بحران اقتصادی می باشد. به دلیل عدم نظارت ارکان مدیریت شهری د

ساخت و ساز و  نواحی )که از چشم دور افتادگان و فراموش شدگان به آنها می نگرند(

(. مناطق  2:شماره 3167)خیام، اسکان در آن اماکن از مقررات رسمی تبعیت نمی کند
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موزشی، آحاشیه ای بدون رعایت استانداردهای شهری از جمله خدمات شهری، 

و به صورت یك زایده ی انسانی و اجتماعی به بهداشتی و امنیتی به وجود می آیند 

حیات خودشان ادامه می دهند. چون ساکنان این مناطق در دید عمومی منزلت اجتماعی 

و امنیتی ندارند و از نظر شغلی هیچ تضمینی برایشان وجود ندارد و در ادامه ی آن به 

م داده و لحاظ فرهنگی دچار سرگردانی هستند، همه ی این عوامل دست به دست ه

نواحی حاشیه ای را به عنوان نوعی نواحی با توان بالقوه جرم زایی تبدیل می کنند 

 ( 64: 3132)ناظری، 

فاقد استانداردها و  ،نواحی اسکان غیررسمی به لحاظ برنامه ریزی و شهرسازی

آب و برق به سختی در اختیار ساکنین قرار می  ،خدمات شهری هستند. در این نواحی

رساخت های شهری در این مناطق وجود ندارد، مسیرهای ارتباطی در این زی .گیرد

نواحی با مشکالت وسیعی روبرو می باشد، نظارت پلیس به عنوان یك رکن اصلی در 

و سامان دادن به نواحی شهری و به منظور جلوگیری از  مدیریت شهری به منظور سر

ف اساسی می باشد. از لحاظ ریشه یابی جرم و جنایات در مناطق شهری دارای یك ضع

یك برنامه ی مدون و منظم آموزشی برای تعلیم و تربیت چه برای کودکان و چه برای 

آموزش بزرگساالن به منظور نحوه و چگونگی برخورد با مسائل شهری و آموزش 

. برای (21: 3134یك نقصان بزرگی مشاهده می شود )شعبانی و حیدری،  ،شهروندی

به رشد این اسکان غیررسمی، باید ساختار مدیریت شهری اصالح  مقابله با این روند رو

شود و نکته ی مهم سازماندهی و الگوی اسکان در کشور و پایبندی دستگاههای دولتی 

اساس مطالعات انجام شده در جهان صنعتی امروز مهاجرت و تبعات آن  به آن است. بر

غیررسمی در اطراف کالن شهرها مهمترین چالش فراروی  جمله پدیده ی اسکان از

و سامان دادن به این چالش هزاره ی سوم می توان  مدیریت شهری است. در جهت سر

از نحوه ی مدیریت کشورهای دیگر تجربیاتی کسب کرد و از اقدامات انجام شده در 

هیافت توانمند تطبیق با وضعیت کنونی کشور بهره جست. مهمترین موضوع اینکه باید ر

نظر قرار داد. با این شیوه می توان این مساله و بحران را از ریشه کنترل کرد.  سازی را مد
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به بیان واضح تر اینکه از جایی که اسکان غیررسمی به وجود می آید شروع کنیم و 

که دریابیم روستاییان و  نواحی که مستعد این چالش هستند از نظر دور نکنیم. منظور این

روندان شهرهای کوچك را هم در تصمیم گیریها ببینیم. ثروت و خدمات را در چند شه

شهر عمده جمع نکنیم که از عواقب آن همین اسکان غیررسمی می باشد و حاال که به 

 وجود آمده باید شیوه ای زیربنایی را در سبك کردن آن اتخاذ کنیم. 

شاخص های پایداری را  اساس یك زمینه ی فکری منسجم، مدیریت شهری باید بر

شاخص اقتصادی که در گام اول مسئله ی  در محالت حاشیه نشین پایه گذاری کند.

اشتغال مطرح می شود و تامین یك سطح متوسط زندگی برای شهروندان، شاخص 

اجتماعی در مرحله ی بعدی، فرهنگ سازی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب اینکه نگرشی 

ئله ایجاد کنیم. شاخص دیگر که اهمیت بسزایی دارد، شاخص نو و تازه نسبت به این مس

زیست محیطی  و مکان زندگی این اقشار می باشد، فراهم نمودن تسهیالت بهداشتی و 

 (.3: 3160درمانی، امکانات ورزشی و اوقات فراغت و ...) اطهاری، 
 

 معرفی و شناخت محدوده ی مورد مطالعه

می باشد و در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت فرون آباد مرکز دهستان فرون آباد 

واقع شده است. فرون آباد از جنوب به روستاهای قشالق فرون آباد، حاجی آباد، قشالق 

شهرداری تهران، از شرق به  32حاجی آباد و...، از شمال به جاده خاوران و منطقه 

 شود. روستای خاتون آباد و از غرب به روستای عباس آباد و نیروگاه محدود می

نفر می باشد و  32741جمعیت فرون آباد بالغ بر  3132بر اساس سرشماری سال 

جمعیت آن در طی زمان دارای رشد چشم گیری بوده است که عامل اصلی این رشد 

مسکن مهاجر پذیری فرون آباد به دلیل نزدیکی به پایتخت و ارزانی زمین و  ،جمعیت

 نسبت به شهر تهران می باشد.

 سب به ویژه نزدیکی به جاده خاوران، نزدیکی به پایتخت و خصوصاًدسترسی منا

 شده است. آنوجود کارخانه های متعدد در نزدیکی فرون آباد موجب رشد و توسعه 
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با توجه به اینکه کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور و رتبه اول نظام سلسله 

از جهات مختلف در نظام  بنابراین یك موقعیت استثنایی ،مراتبی کشور را داراست

شهری کشور پیدا کرده است. یکی از این ابعاد پدیده ی حاشیه نشینی در کالنشهر 

تهران می باشد. در منطقه مورد مطالعه )فرون آباد( با استفاده از پرسشنامه سواالتی از 

 حاشیه نشینان صورت گرفت و نتایج آن در زیر آمده است:

 
 )ماخذ گوگل ارث( ن آباد نسبت به  شهر تهراننقشه ی موقعیت  فرو: 3شکل 

 ویژگی های خانوار 

نفر پاسخ گویان  316نفر بود  379در مطالعه حاضر از کل نمومه آماری که بالغ بر 

سال بوده است. از نظر  46نفر پاسخ گویان زن بودند و میانگین سنی آنان  21مردان و 

 صد متاهل بودند.در 32درصد پاسخ گویان مجرد و  33 وضعیت تاهل،

 2/02 بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه خانوار ساکن در فرون آباد

 درصد از خانوارهای ساکن در این منطقه مهاجر بوده اند و در بین این مهاجران که اکثراً

چهار گروه عمده قابل شناسایی می  ،بیرون از استان تهران به منطقه مهاجرت کرده اند

 چهار گروه عبارتند از:  باشد. این



11 
 

  0101 ییزاپ، مهد، شماره مپنجاندیشه جغرافیایی، سال 
 

گروهی از شهر های شمالی کشور )شهر های نظیر گرگان، گنبد، آمل( به این  -3

گروهی  -2 .درصد از مهاجران را شامل می شود 26منطقه مهاجرت کرده اند که حدود 

که از استان سیستان و بلوچستان بخصوص شهر زابل به این منطقه مهاجرت نموده اند و 

گروهی که از استان های شمال غربی  -1 .کل مهاجران را در بر می گیرددرصد از  22

 حدود ،شرقی به این منطقه مهاجرت کرده اند کشور مانند استان های آذربایجان غربی و

گروه آخر شامل افغان هایی است که از  -4 را شامل می شود. درصد از مهاجران 24

درصد از مهاجران را در بر می  32و  خارج از کشور به این منطقه مهاجرت کرده اند

گیرد. درصد ناچیزی از مهاجران این منطقه نیز از سایر استان های کشور مانند استان 

 های سمنان و قم به این منطقه مهاجرت نموده اند.

 
 )ماخذ مطالعات میدانی نگارندگان( مشخصات سرپرست خانوار بر حسب مبدا مهاجرت : نمودار2شکل       

 12نفر شاغل، در  2درصد از خانوارها  10ابطه با تعداد شاغلین هر خانوار در در ر

 0نفر شاغل و در  1درصد خانوارها  22درصد خانوارها فقط سرپرست خانوار شاغل، در 

 درصد خانوارها بیش از سه نفر مشغول به کار بودند.
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 نمودار مشخصات تعداد افراد شاغل در هر خانوار: 1شکل 

درصد  27هزار تومان و  199تا  329درصد خانوار ها بین  42رآمد ماهیانه میزان د

 32هزار تومان و  429درصد خانوار ها باال تر  36هزار تومان و  429تا  199خانوارها بین 

 هزار تومان داشتند. 329درصد خانوار ها درآمدی کمتر از 
 . مشخصات میزان درآمد خانوارها3جدول 

 شاخص نهمیزان درآمد ماهیا

 هزار    تومان 329کمتر از  هزار تومان 199تا  329بین  هزار تومان 429تا  199بین  هزار     تومان 429بیش از 

 درصد

 درصد 32 درصد 42 درصد 27 درصد 36

 عمدتاًاین سکونتگاه بررسی وضعیت اشتغال در فرون آباد نشان می دهد که شاغلین 

درصد از آنها  79به طوری که حدود  .ت می کننددر بخش های صنعت و خدمات فعالی

درصد در بخش  39تنها  درصد در بخش خدمات فعالند. 19در بخش صنعت و 

 در بخش های زراعت و دامداری فعالیت می کنند. کشاورزی و عمدتاً

با هدف دستیابی به شغل مناسب به این روستا آمده  اهالی غیر بومی فرون آباد غالباً

 خانه های صنعتی اطراف فرون آباد فعالیت می کنند.اند و در کار

درصد از پاسخگویان کمتر از چهل سال دارند و از نظر  62از نظر سنی در مجموع 

درصد تحصیالتی کمتر از مقطع  09تحصیالت بیشتر سرپرستان خانوار یعنی بیش از 
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ع دیپلم و یا باالتر راهنمایی دارند و در مقاطع تحصیلی باالتر نیز به ندرت افرادی تا مقط

 تحصیالت داشته اند.

 
 ویژگی های بافت مسکونی

در رابطه با ویژگی های ملك مسکونی سطح زیر بنای اکثر واحدهای مسکونی کمتر 

دو طبقه و تعداد کمی هم دارای سه  بیشتر این واحد ها دارای یك و .متر می باشد 69از 

نیز اکثر این واحدها دارای دو اتاق می و بندرت چهار طبقه بودند. از نظر تعداد اتاق 

درصد از واحدهای مسکونی دارای  06باشند و از نظر امکانات ملك مسکونی بیش از 

درصد از واحدهای مسکونی   39امکانات آب، برق، گاز و تلفن می باشند. در بیش از 

 .درصد بقیه بیش از یك خانوار ساکن می باشند 32 خانوار سکونت داشته و در 3

مصالح به کار رفته در بیشتر واحدهای مسکونی از بلوک و سیمان می باشد و از نظر 

-درصد تعمیری 2درصد نوساز،  42درصد تعمیری،  10درصد تخریبی،  2کیفیت بناها 

 درصد سایر را شامل می شود. 32تخریبی و 

 
 نمودار مشخصات کیفیت بناهای مسکونی: 4شکل 

درصد مالك  1باشند،  د مالك با سند میدرص 23از نظر وضعیت تصرف ملك 

درصد سایر  1اجاره و -درصد مستاجر رهن 12درصد مستاجر رهن کامل،  2بدون سند، 

 می باشند.
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 نمودار شاخص تصرف ملك در فرون آباد 2شکل 

 محله 

تمامی  طی بررسی های انجام شده در منطقه ی مورد مطالعه متوجه شده ایم که تقریباً

ز آب لوله کشی شهری، امکانات برق، گاز و تلفن برخوردار هستند. ساکنین محل ا

عالوه بر این تجهیزات زیر ساختی، تجهیزات روبنایی هم در منطقه یافت می شود که با 

مشکل روبرو است. برای مثال آسفالت نامناسب خیابان ها، شیب نامناسب معابر، عدم 

 شد. وجود پیاده روها، کمبود فضای سبز و ... می با

از نظر میزان مشکالت موجود در محله به نبود آسفالت مناسب در معابر و وجود 

جرم و جنایت بیشترین اشاره شده است و نبود ترافیك و دسترسی مناسب به شهر تهران 

 به عنوان بیشترین مزیت ها انتخاب شده اند.

 29تا  39ا بین درصد از خانواره26در رابطه با مدت اقامت خانوار ها در فرون آباد، 

 33سال،  29درصد خانوارها بیشتر از  ،21 سال 39تا  7درصد خانوارها بین  24سال، 

سال سابقه ی اقامتی  7تا  1درصد خانوار ها بین  3سال و  1درصد از خانوار ها کمتر از 

 دارا می باشند.
 . میزان مدت  اقامت در محله2جدول

 شاخص مدت اقامت 

 سال 1کمتر از  سال 7تا  1 سال 39تا  7 سال 29ا ت 39 سال 29بیشتر از 
 درصد

 درصد 33 درصد 3 درصد 24 درصد 26 درصد 21
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در رابطه با میزان رضایت خانوارها از زندگی در فرون آباد نتایج زیر بدست آمده 

درصد از خانوارها از زندگی در فرون آباد بسیار کم، میزان  30است: میزان رضایت 

درصد از خانوارها از 26از خانوارها در فرون آباد کم می باشد،  درصد 19رضایت 

درصد از  21زندگی در فرون آباد تا حدودی احساس رضایت دارند، میزان رضایت 

درصد اهالی از زندگی در فرون آباد احساس  3خانوارها در فرون آباد زیاد و حدود 

 رضایت بسیار زیاد دارند.

 
 شهروندان از زندگی در فرون آباد نمودار میزان رضایت: 4شکل 

امکاناتی را که مدیریت شهری به شهروندان فرون آباد ارائه می دهد عبارتند از: 

درمانی، پاسگاه نیروی انتظامی، امکانات حمل و  امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی،

ی نقل عمومی، جمع آوری زباله که اکثریت ساکنین فرون آباد به وجود چنین امکانات

اشاره کرده اند؛ ولی نبود امکاناتی همچون کمبود فضای سبز عمومی، نبود آسفالت 

مناسب در معابر و به خصوص معابر فرعی و کوچه ها، کمبود امکانات ورزشی مناسب 

و همچنین جدول بندی نامناسب خیابان ها و معابر از مشکالت اساسی در فرون آباد می 

 باشد.

 ز امکانات شهری نیز بدین صورت می باشد:میزان رضایت کلی ساکنین ا
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 نمودار میزان رضایت شهروندان از امکانات شهری: 6شکل 

درصد اهالی عوارض تعیین شده از سوی شهرداری را پرداخت می کنند  09بیش از 

درصد از اهالی حاضرند در صورت بهتر و مناسب تر شدن محل زندگی از  02از و بیش 

 تری را به شهرداری پرداخت نمایند.نظر امکانات عوارض بیش

بر مبنای یافته های پژوهش حاضر، میزان مشارکت شهروندان در حل مسائل شهری 

بسیار پایین بوده است که دلیل آن نیز تا حدودی مربوط می شود به عدم برنامه ریزی 

مشارکت مردمی در مراحل تهیه طرح ها و برنامه  توسط نهادهای شهری جهت حضور و

همین امر موجب می شود که علی رغم اینکه این مناطق دارای بیشترین مشکالت  ها و

اکثر  ،شهری می باشند اما به دلیل فراهم نشدن امکان مشارکت آنان در برنامه ریزی ها

شود. از نظر اکثریت شهروندان فرون آباد  طرح ها در این مناطق با شکست روبرو می

آماده کردن زمینه های الزم جهت مشارکت مدیریت شهری تاکنون تالشی را جهت 

شهروندان در حل مسائل شهری به عمل نیاورده است و تنها عده ای اندک به تالش 

 32با این وجود بیش از  شهرداری و اعضای شورای شهر در این زمینه اعتقاد دارند.

 درصد از شهروندان فرون آباد حاضر به همکاری با شهرداری در حل مسائل شهری می

 باشند.
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درصد از خانوارها در ساخت بنای خود با شهرداری در حد بسیار کم با  02بیش از 

نیروی شهرداری دچار مشکل شده اند و فقط تعداد اندکی از خانوار ها در این زمینه 

 دچار مشکل شده اند.

در رابطه با این سوال که آیا شهرداری به مشکالت موجود در فرون آباد رسیدگی 

درصد  10درصد گزینه کم،  20 درصد خانوارها گزینه بسیار کم، 27 دودمی کند ح

 درصد گزینه بسیار زیاد را انتخاب نموده اند. 3 درصد گزینه زیاد و 2 گزینه تا حدودی،

یافته های بررسی حاکی از آن است که میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی 

درصد از پاسخگویان از  39حدود  شهرداری در فرون آباد بسیار پایین می باشد و

 خدمات رسانی شهرداری به فرون آباد راضی نمی باشند.

شورای اسالمی  در رابطه با میزان رضایت کلی شهروندان از عملکرد شهرداری و

 شهر نیز این نتایج بدست آمده است:

 
 نمودار میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر: 3شکل 

دست آمده از این پرسشنامه حاکی از این است که اکثریت شهروندان فرون نتایج ب

آباد از عملکرد شهرداری و شورای شهر ناراضی می باشند و نهادهای مردمی نیز تا 

کنون تالش قابل مالحظه ای در جهت رفع مشکالت شهروندان و ایجاد انگیزه در 

 اند. ر حل مسائل شهری صورت ندادهشهروندان جهت مشارکت د
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 اقدامات مدیریت شهری در راستای اسکان غیررسمی

توجه و رسیدگی بیشتر به مناطق فراموش شده و باالخص روستاها و شهرهای  -

کوچك در زمینه های مختلف، ارزش دادن به آنها و نهادینه کردن عدالت اجتماعی در 

 و . . .اشتی فرهنگی، آموزشی، بهد شاخص های منجر به پایداری اقتصادی، اجتماعی،

اتخاذ یك راهکار ضابطه مند و قانونی با پدیده ی مهاجرت که منجر به این بحران   -

 .شده و اسکان غیررسمی را در داخل بافت یا حاشیه ی شهرها سبب می گردد

در گام بعدی استفاده از تجربه ی جهانی در پیش بینی فضای مناسب برای ساخت - 

و با تسهیالت متعادل دولتی برای زوج های جوان واحدهای مسکونی کوچك و مقاوم 

 .و خانواده های کم درآمد بهره گرفت

بهسازی بافت های فرسوده ی شهری و توانمندسازی ساکنان آن با کمك نهادهای  -

ذی ربط یکی دیگر از گام های اساسی می باشد. بهسازی این بافت ها باید بیشتر از جنبه 

 .عی باشدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتما

تامین امنیت روحی و مادی برای ساکنین این مناطق از ایجاد زمینه ی اشتغال برای   -

سکنه با توجه به ارزانی نیروی کار و هزینه ی سطح پایین زندگی و به رسمیت شناختن 

خالف و بزهکاری از پیشانی  برچسبو هویت دادن به سکنه ی این محله ها و حذف 

 .سب فرهنگیآنها در بستر سازی منا

 د:راهبرد شهرداری در ساماندهی اسکان غیررسمی باید حول دو محور زیر باش  -

نخست: بهبود وضعیت موجود از طریق بازسازی و ساماندهی و توزیع صحیح منابع 

در جهت بهبود وضعیت عمومی اسکان  مدی در بین مرکز و حاشیه ی شهرآدر

 .غیررسمی

لونك سازی آررسمی و غیرمجاز در قالب دوم: بازدارندگی و کاهش سکونت غی

های مجدد در سطح شهر، در این زمینه همکاری نیروی انتظامی و مردم محلی می تواند 

  (.47)صفوی، شماره  بسیار مفید باشد

 
 پیشنهادها و ارائه راهکارها 
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با توجه به مطالب فوق و با توجه به تجارب ناموفق گذشته در زمینه ی ساماندهی 

ررسمی، می توان دریافت که برخورد با این معضل در شهرهای ما از توان اسکان غی

شهرداری به تنهایی خارج است. در واقع برای حل این معضل، به عزم ملی در پرتو یك 

شهری و توجه به قوای محلی و مشارکت مردمی مورد  یکپارچه یمدیریت منسجم و 

 نیاز است.

ی در فرون آباد تا از این طریق شهرداری راه اندازی هر چه سریعتر واحد شهردار

بر مشکالت موجود نظارت داشته باشد و اقدامات مقتضی را برای عمران و  مستقیماً

 -برنامه ریزی اجتماعیالزم است  آبادی هر چه سریعتر در فرون آباد انجام دهد.

ان فرهنگی توسط مسئولین و بخصوص مدیران شهری به منظور ارتقا فرهنگ حاشیه نشین

 .در دستور کار قرار گیرددر فرون آباد و جذب مشارکت اهالی در نظام شهری 

برای استفاده عموم مردم ضروری به  با توجه به کمبود فضاهای سبز در فرون آباد،

نظر می رسد بهبود سرانه های کاربری های شهری و بخصوص گسترش کاربری های 

برای  پارک ها و گسترش فضای سبزایجاد  ،اوقات فراغتی و آموزشی در فرون آباد

 عموم مردم ضروری به نظر می رسد. 

شهرداری به منظور بهبود بخشیدن سطح زندگی با ایجاد و ارتقای  مساعدت

تاسیسات زیرساختی و بازسازی معابر به خصوص معابر فرعی فرون آباد که از نظر 

و بهبود بخشیدن به وضعیت آسفالت و کثیفی در شرایط نامناسبی قرار دارد. بهسازی 

محیط زندگی و ارتقای امکانات زیرساختی در فرون آباد که شامل ایجاد زیرساخت 

های مناسب مانند ترمیم شبکه های ارتباطی کوچه ها و معابر اصلی، ایجاد سیستم تخلیه 

نظارت بیشتر شهرداری در عین حال  فاضالب زیر زمینی و گسترش فضای سبز می باشد.

ساز در فرون آباد و جلوگیری از ساخت و سازهایی که قوانین و ضوابط  بر امر ساخت و

 ساختمان سازی در آنها رعایت نمی شود.
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با توجه به این که وضع مالی نامناسب خانواده ها در فرون آباد باعث عدم توجه به 

واگذاری وام های مناسب به شهروندان  ،بازسازی و بهسازی محیط زندگی شده است

 زی و تجهیز منازل و محیط زندگی توصیه می گردد.جهت بازسا

 
 نتیجه گیری

در سال های اخیر به سبب تمرکز امکانات و تسهیالت و همچنین موقعیت خاص 

جمعیت شهرنشین آن افزایش فوق العاده ای داشته است که قسمت اعظمی از  ،تهران

شینان تهران خوانده جمعیت این شهر در مناطق حاشیه شهر زندگی کرده و با نام حاشیه ن

می شوند. آنجا که مدیریت شهری هیچ گونه خدمات و تسهیالتی برای آنها ارائه نمی 

کنون اقدامات طرح های ساماندهی کشور را تحت تاثیر قرار داده ساختار  دهد. آنچه تا

مدیریت شهری تمرکزگرا می باشد. در این ساختار هر کدام از بخش ها مستقل از 

کنند. نگرش های متفاوت مدیران شهری نسبت به سکونتگاههای  یکدیگر عمل می

غیررسمی، عدم مشارکت مردم در طرح های ساماندهی و تك نگری و بخشی نگاه 

کردن به حاشیه نشینان و عدم مدیریت یکپارچه ی شهری از عوامل مهم در به وجود 

هر تهران آمدن مشکالت در طرح های ساماندهی می باشد. در حال حاضر در کالنش

حاشیه نشین وجود دارد که به دلیل عدم هماهنگی بین مدیران  میلیون نفر 2/1 حدود

مختلف شهری در ساماندهی سکونتگاههای خود با مشکالت زیادی روبرو هستند. 

منطقه ی فرون آباد نیز از این قاعده مستثنی نیست و از مشکالت ناهماهنگی بین 

می برد. بنابراین باید با شناخت همه جانبه سازمان سازمانی و بی توجهی شهرداری رنج 

فضایی و مولفه های نابسامانی از قبیل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی 

... باعث توزیع مجدد مولفه های فضایی گردید که مدیریت واحد شهری و مدیریت 

طق حاشیه نشین محلی به عنوان محورهای مدیریتی در جهت ساماندهی منا -مشارکتی

باید مورد توجه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسکان نادرست حاشیه نشینان 

باعث شده که مدیریت شهری نتواند امکانات قابل قبول به آنها ارائه دهد و این مساله 
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منجر به نارضایتی شهروندان از مدیریت شهری و بروز انواع انحرافات اجتماعی در این 

 گردیده است.مناطق 

 
 منابع

حاشیه نشینی: ریشه ها و راه حل ها، نشریه اندیشه حوزه، شماره ی  (3139) احمدیان، محمدعلی -3

 .44و41

، تابستان 2(، حاشیه نشینی در ایران، نشریه ی مدیریت شهری، شماره ی 3160اطهاری،کمال) -2

3160. 

اقتصادی،  -انی، مجله ی اطالعات سیاسی(، آلونك نشینی در ایران، بخش پای3161پیران، پرویز) -1

 شماره ی چهل و سه و چهل و چهار.

، مجله ی "اسکان غیررسمی در مشهد "(، 3133حاتمی نژاد، حسین و محمدجعفر زمردیان ) -4

 .42شهرداری ها، سال چهارم، شماره ی 

 ت دانشگاه تهران(، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارا3137حافظ نیا، محمد رضا) -2

 (، برنامه ی تلویزیونی پرسمان3131خواجه دلویی، منوچهر)معاون وزیر مسکن و شهرسازی(،) -7

(، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در تهران، تغییر فرصت های ادغام 3132خاتم، اعظم ) -6

 توانبخشی.اجتماعی، مجموعه مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و 

نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بحثی پیرامون حاشیه نشینی، (3167) خیام، عمربن ابراهیم -3

 .دانشگاه تبریز

 (، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی .3162رحمان سرشت، حسین)  -0

 نشگاه تهران .(، اصول مدیریت، انتشارات دا3139رضائیان، علی)  -39

(، بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار، 3136رهنما، محمدرحیم و معصومه توانگر)  -33

نیشابور، تربت حیدریه و گناباد، مجله جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای، شماره ی یازدهم، پاییز و زمستان 

3136. 

 .40237، کد خبر 3132مرداد  0سایت خبری آفتاب، دوشنبه  -32

(، نظام مراکز شهری و فظاهای مسکونی، کتاب سبز راهنمای شهرداری ها، 3131سعیدنیا، احمد) -31

 انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

، نقش آموزش در ساماندهی و مدیریت شهری، نشریه ی همبستگی، (3134) شعبانی، ناهید -34

29/2/3134. 
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ای اجتماعی شهرها اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد (، جغرافی3172شکویی، حسین ) -32

 دانشگاهی، تبریز. 

(، بازنگری پدیده ی اسکان غیررسمی در ایران، هفت شهر فصلنامه عمران و 3133صرافی، مظفر) -37

 بهسازی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، شماره ی هشتم، تهران.

غیررسمی در زاهدان، نشریه شهرداری ها، شماره  صفوی، علی، توانمندسازی و ساماندهی اسکان -36

 .47ی 

(، مدیریت کالنشهر تهران؛ واگرایی عملکردی و فضایی، مجله ی 3162کاظمیان، غالمرضا ) -33

 .3162، مهر و دی  16و  17معماری و شهرسازی، شماره ی 

های خودروی کالبدی در سکونتگاه-(، ناهمگونی زیستی3132ی دهاقانی، ناصر )مشهدی زاده -30

پیرامون شهر تهران، مجموعه مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، جلد اول، دانشگاه علوم 

 بهزیستی و توانبخشی.

، حاشیه نشینی تهدید امنیت شهرها، نشریه ی حیات نو اقتصادی، (3132) ناظری، مهرداد -29

7/2/3132. 
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