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چکیده
کمیابی و گرانی زمین و مسکن در کالبد اصلی شهر زاهدان موجب گردیده تا جمع کثیری از مهاجرین ای هدنار هیشاح هب رهش ن      
شوند .هدف از این پژوهش پاسخ به این سؤال است که پس از گذشت چند دهه از اجرای طرحهای س و یهدناما توانمندس یزا

در

حها موفق بوده است .روش پژوهش ،توصيفي ـ تحليلي و حجم نمونه با استفاده
تهای غیررسمی شهر زاهدان تا چه میزان این طر 
باف 
از فرمول کوکران ،تعداد  383پرسشنامه تهیه گردید ،دادههای بهدستآمده در نرممماف یرامآ لیلحت راز      Spssم رارق نومزآ درو    

گرفتند .نتایج حاصل نشان میدهد به دلیل غیر منعطف بودن ،نبودن مدیریت جامع شهری ،عدم تناسب مقیاسهای طرحها با جهت
تجزیه و تحلیل فنی در محدوده بافت سکونتگاههای غیررسمی و دیدگاه سنتی ،ناکافی بودن وامه ینچمه یزاسون یا ن مظن دوبن      
سلسله مراتبی در تهیه طرحهای توسعه شهر ،امکان تحقق پذیری در این سکونتگاههای ش ز ره ااه اد ننن را س هدرک گنر مک و تخ     
است.

واژگان کلیدی :طرح ساماندهی و توانمندسازی ،سکونتگاههای غیررسمی ،شهر زاهدان

( -1نویسنده مسئول) Fereshtesheybani.57@gmail.com
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مقدمه
شهرنشینی نوعی شیوه زندگی است که به همراه خود پدیدههای مختلفی را برای زندگی بشر ایجاد کر هب .تسا هد    
عبارت دیگر نتایج و پیامدهای شهرنشینی ابعاد مثبت و منفی مختلفی داشته اس .ت

هک یلئاسم زا یکی

یگدنز اب       

شهری پیوند عمیقی دارد ،پدیدهای با عنوان حاشیهنشینی شهری است که نمود فضایی روند ش هب ،رقف ندش یره    
مثابه یک الگوی سکونتی ویژه ،بخش قابل توجهی از مردم عمدتًاًا کم درآمد را در خ اد ناکسا دو د هه هههان رص( د اا ااافی و
محمدی .) 59 : 384 1 ،از آنجا که مکان جغرافیایی بسیاری از محلههای حاشیهنش هش رد نی ره تالضعم زورب اب ا      
شهری پیوند دارد بسیاری از مشکالت شهری را به این پدیده نسبت میدهند .با توجه به اینکه حاشیهنشینی ش ،یره
کس یزا
یکی از بزرگترین معضالت شهری است؛ لذا تاکنون روشها و دیدگاههای مختلفی مانن ناخ د هه هههس اپ ،یزا کک کک
زاغهها و آلونکها و گودهای مسکونی به منظور حل مسائل و مشکالت ناشی از حاشیهنشینی ارائه شده است که با
شکست مواجه شدهاند .بنابراین راهبرد توانمندسازی به منظور تقلیل نابرابریهای کالبدی ،اقتص و یعامتجا ،یدا

...

امروزه در ادبیات ساماندهی اسکان غیررسمی در دنیا جایگاه باالیی دارد (قرخلو و میره .) 111 : 1386 ،توانمندسازی،
زمینهسازی برای ارتقای شرایط اجتماع محلی از راه گسترش و بکارگیری ظرفیت موجود است .لذا در گذر زم و نا
با شکست رویکردهای گذشته در جهت چارهجویی سکونتگاههای غیررسمی ،در رویکردهای نوین ،تآکید زیادی بر
توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شده است (مشیری و همکاران .)1 :2931 ،از آنجایی که اس رد تیقفوم سا   
توانمندسازی تأکید بر استفاده از ظرفیتهای درونی و پتانسیلهای مکان در ابعاد مختلف است ،لذا استفاده از ش هوی
مشارکت در توانمندسازي این نوع از سکونتگاهها عم ًالًال مردم را در فرآیند طراحی ،بهرهبرداري و اجرا درگیررر خواهددد
کرد (اسدی محل چالی.) 55 :3931 ،
بیان مساله و ضرورت پژوهش
ی
یکی از مهمترین تحوالت اجتماعی در نیمقرن اخیر توسعه شهرنشینی است (نظریاننن ) 32 :0931 ،رشددد شهرنش نی ی ی
بهنحوی که پیش میرود ،جستجو براي شکلی از توسعه شهري را که مؤید یک قلمروي بشري پایدار و قابل زندگی
شهای بشر تبدیل کرده است ( .)Caves, 2005: 56درواقع ،فرایند شهرنشینی پدیده-
گترین چال 
باشد ،به یکی از بزر 

ای است که در دهههای اخیر بهطور فزایندهای در کشورهای درحالتوسعه متمرکزشده اس .ت

رییغت گنهآ هچرگا     

ت در
بهطور قابلتوجهی میان کشورها و مناطق مختلف متفاوت بوده ،اما درواقع همۀ کشورهای درحالتوسعه بهشدت ت
لوانفعاالت پیچیده نهادی ،فناورانه ،جمعیتی
حال شهری شدن میباشند ( .)Pacione, 2005: 4که این امر منجر به فع 
و عوامل زیستمحیطی است که مناطق ش کی هب ار یره ی زا 

هم مم مم مممممتر تسیس نی مم مممه کیمانید یا ی  هدومن لیدبت  و   

پیونددهنده مشکالت زیستمحیطی ،جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی میباشد Jidauna,et all, 2011, Ndabula et all,

) .(Masek et all, 2000, Yang 2012, Ndabula et all,2014جریان توسعه شهرنشینی در ای ییران نس عماوج هب تب    
صنعتی با یک قرن تأخیر ،رخ داد ،هرچند فرآیند و حتی خصوصیات شهرنشینی در کشورهای توسعهنیافته بهکلی با
یشود ،اما در اصل ،حاص اک ل ر راد  ااااای تف توا
کشورهای صنعتی متفاوت است و درواقع یک جریان برونزا تلقی م 
ماهوی نیست ،حاصل توسعه ،شکل گرفتن تجمعات عظیم انسانی و اسکان در مجموعههای فاقد نظام شهری است
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کپ جن ممم
ل متح  د ( ( )Habitatدر ساللل  1996یک ک
(پوراحمد و همکاران .)71 : 1385 ،بنا بر اعالم مرکز اسکان بشررر ملل ل
جمعیت جهان فاقد خانهای در شأن زندگی انسان بودند که دامنهی گستردهای از بیسرپناهها و خیابان خ او بببهاا تاا
آلونکنشینان را دربرمی گرفت ( .)Potter&Lioyd,1998:137این پدیده در کشورهای جنو ببب بهههص رو تتت ح رتدا ییی
ی نظاممم سر یام هههداری بههه ایننن
مطرح است .زندگی در سرپناههای نابهنجار و بهویژه در کشورهای جنوب باا برقر را ی ی
جوامع رسوخ نموده است .ازآنجاکه خصلت نظام سرمایهداری و توسعه ناشی از آن همانا نابرابر است ،شهر بهعن او ننن
مکان مناسب نظام سرمایهداری معاصر و شهرنشینی بهعنوان شیوه مطلوب آن بهنما آمده است (پیراننن .) 64:1369 ،در
كشور ما نيز اسكان غیررسمی ،يكي از چهرههای بارز فقر شهري است كه درون يا مجاور شهرها به شكلي خ ردو ووو،
فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمي شهرسازي با تجمعي از اقشار کمدرآمد و سطح نازلي از كميت و يك فيت زندگي
شكل میگیرد و با عناويني همچون :حاشیهنشینی ،اسكان غیررسمی ،سکونتگاههای خودرو و نابسامان و اجتماعات ت
ت
ت.
آلون يك ناميده میشود .محيط زندگي اين سکونتگاهها پذيراي نابهنجاریها و برانگيزاننده آسیبهای اجتماعي است ت
ت (حققق
اسكان غیررسمی بيانگر شكست در سیاستهای رسمی و عدم پاسخگو يي به نياز سر انپ هه کمممدرآم هد اا است ت
وردیان.)2 :0931 ،
تجارب کشورهای مختلف درزمینه برخورد با پدیده اسکان غیررسمی نشان میدهد که بسیاری از رویکردها به دلیللل
ی باا نادیدهه انگاشتننن ت او نننه ،ا
بیتوجهی به ماهیت این سکونتگاهها در حل مسئله ناتوان ماندهاند برای مثاللل برخی ی
تخریب این کانونها را دنبال نموده و برخی به دنبال بهبود این سکونتگاهها بودهاند اما راهحل را تنها در بعد کالبدی ی
ی
ی کههه بههه نحوی ی
ی
یرس رکیور د دد ددد توانمندس زا ی ی
ن بههه نظررر می ی
خالصه نموده و از ابعاد دیگر غافل ماندهاند ،دراین بین ن
جدیدترین و جامعترین رویکرد در برخورد با اسکان غیررسمی است؛ بهتر است ماهیت این سکونتگاههاا را م ظند ررر
ی اس اک ننن غیررسمییی را دارای ت او نننهاا و
ت محلی ی
ی منص ناف هههتررر اجتماعات ت
قرار داده چراکه در این رویکرد باا نگ ها ی ی
ن رویکردد
ظرفیتهای متعددی میداند و با نگاهی چندجانبهتر و جامعتر ،ارتقا تمام این پدیده را مدنظر دارد .در این ن
سعی بر این است با افزایش توانمندیهای مردم ،او ًالًال ازنظر سطح زندگی شرایط آنها بهبود پیدا کند و م اد ررر فقررر و
ع
ی آنهاا ،موانع ع
محرومیت آنها کمرنگتر گردد و هم اینکه سعی میگردد با ارتقا و بهکارگیری توانها و ظرفیتهای ی
مشارکت را از بین برده و موجبات مشارکت فراگیر این اجتماعات را در بهبود کالبدی محللل زن گد ییی فر ها ممم نماید
نآبادی.)52 :1931 ،
(حسی 
تهاای س  دوجوم یراتخا د یشنرهش یوگلا ر ن رد ی
در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران بدون توجه به تف وا ت ت

  

کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه از این طرحها بهمنظور بهبود شرایط زندگی در مناطق شهری بهره بردهاند که
ق اس ناک غیررسمممی ش ره
یت او ننن در من طا ق ق
نتایج مورد انتظار طرح بههیچوجه برآورده نشده است ،این امر را هم م مم 
زاهدان بهخوبی مشاهده نمود چنانچه قریب به یکسوم جمعیت و فض هش یا ر ار نادهاز ی

و یمسرریغ نکاسم    

جمعیت حاشیهنشین به خود اختصاص دادهاند.
کمیابی و گرانی زمین و مسکن در کالبد اصلی شهر زاهدان موجب گردیده تا جمع کثیری از مهاجرین این ش هک ره   
کهای
بدون رعایت ضوابط و قوانین شهرسازی در قالب ساختوسازهای غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به احداث آلون 
خشت و گلی با اشکال نابهنجار فضایی-کالبدی در حواشی شهر نمودهاند ،به حاشیه رانده شوند .چنانچه قری هب ب   
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یکسوم جمعیت و فضای شهری زاهدان را مساکن غیررسمی و جمعیت حاشیهنش ششین ب اصتخا دوخ ه ص    
(سرگلزایی جوان .) 15 :5931 ،بر این اساس محدوده موردمطالعه این پ شهوژ

دادهاند

س نوک تتتگاه هه ریغ یا ر رهش یمس    

یباشددد.
زاهدان شامل شیرآباد ،کریمآباد ،کارخانه نمک ،بابائیان ،مرادقلی ،چلیآباد ،پشت گاراژ و پش اگدورف ت هه ههه م مم 
بنابراین با توجه به روشن شدن ابعاد اصلی طرحهای ساماندهی و توانمندسازی و با توجه به سوابق موجود در ایران
و جهان و همچنین شرایط موجود در بافتهای غیررسمی شهر زاهدان محقق در این پژوهش در پی یافتن این سؤال
که پس از گذشت چند دهه از اجرای طرحهای ساماندهی وتوانمندسازی در بافتهای غیررسمی شهر زاهدان تا چه
میزان این طرحها دررسیدن به اهداف ساماندهی و توانمندسازی موفق بوده اس لع و ؟ت ل ای ققحت 
اهداف این طرح چه ع تسا هدوب یلماو ؟؟؟ ؟؟؟؟ درنتیجههه ب و قیقحت ا

مدع ققحت      

حهاای س و یهدناما
م یسررب ی بطنا ناز اق       طرح ح

توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان با معیارهای نظری و ارزیابی میزان تحقق اهداف این طرحححهاا را
تهاای غیررسمممی ش و یهدناماس یاهدرکیور اب ره   
در شهر زاهدان و مقایس مادقا ه ا د هتفرگ تروص ت ر    بافت ت
تهای موج اب دو   
حهای انجامگرفته در باف 
توانمندسازی پرداخته شود ،تا بر این اساس میزان انطباق دستاوردهای طر 
یهای موجود به کارآمدی و
رویکردهای مطروحه سنجیده و درنهایت با توجه به مزیتها و محدودیتها و کم کاست 
اثرگذاری طرحهای ساماندهی و توانمندسازی در بافتهای غیررسمی شهر زاهدان کمک کند.
مرور ادبیات و سوابق:
در طول زمان ،در برخورد با سکونتگاههای غیررسمی ،رویکردهای متفاوتی مورد آزم نو

قرارگرفتههه اس .ت

زا یکی   

رویکردهای اولیه در این زمینه ،رویکرد نادیده انگاری است که با اتکا به دیدگاه لیبر هب دقتعم هک لا ندوب اراذگ      
اسکان غیررسمی درگذر توسعه جوامع است که رها کردن سکونتگاههای غیررسمی در دست نامرئی بازار را توص هی
یکرد .این رویکرد تا  0 96 1موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفت .رویکرد تخلیه اجباری و حذف نیز رویکرد
م
دیگری است که عمدتًاًا بین  0 96 1تا  0891رواج داشت و سکونت گاهای غیررسمی را غدهای چرکین بر بدن ش ره
یدانست که باید پرچیده شود (ایراندوست ) 87 : 1385 ،و ازاینرو انتقال مردم از خانه و زمین خود بر لیم فالخ   
م
یدهد .عالوه بر این ،رویکرد مسکن اجتم هب دقتعم هک یعا لح
یشان را مورد تأکید قرار م 
باطن 

    مس لئ ههه از طریق

تخریب مساکن غیررسمی و جایگزینی آن با مسکن اجتماعی و شدیدًاًا طرفدار مداخله دولت در تحوی یاهدحاو ل   
مسکونی دائمی است ( .)Abbott,2002: 306در دهه  ،0891چند چهره عمومًاًا دارای دیدگاه لیبرالی همچون جان اف
سی ترنر انگارههای رایج را به چالش کشیده و نوید نگرشی نو در این زمینه را دادند .ازنظر ترنز دولت
زمینههای بهبود مسکن خودیار فراهم سازد و شر و تخاس طیا

ناکما ا ار مزال ت دنک مهارف

     (پیر ،نا

صرف ًاًاًاًا باید
.) 96 : 1373

ازاینرو ،با تأکید بر رویکرد خودیاری ،ترنر اعتقاد داشت که امنیت تصرف زمین بهعنوان کلید اساسی ارتقاء و بهبود
یشود (داداش پور و علیزاده .) 109 :0931 ،اجرای رویکردهای فوقالذکر ،نتایج متعددی به
مسکن در زاغهها تلقی م 
یتوجهی و تخریب نه چارهای برای بهبود وضعیت این س اگتنوک هههاا ارائ و دنداد ه
همراه داشت :دو رویکرد ب 

هن    

کمکی به جلوگیری از ایجاد و گسترش چنین بافتهایی کردند .بلکه موجب تشدید و گسترش مس لئ ههه ش .د چراکههه
شکلگیری و گسترش این سکونتگاهها بنا به دالیل مختلف ساختاری و غیر ساختاری اجتنابناپذیر است (صر ،یفا
یرغم تمام محاسن ،به دلیل تکبعدی نگریستن و خالصه کر نیا لکشم ند    
 .)8 : 1381در رویکرد بهسازی نیز عل 
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سکونتگاه به مسائل کالبدی و فیزیکی ،جای تردید برای خود گذاشته است .ل و فعض طاقن عفر یارب شالت اذ     
انتقادات موجود در رویکردهای قبلی (مثل :تکبعدی نگریستن ،عدم توجه به توان مالی خانواره ب هجوت مدع ،ا ه    
یت او ننن ب یوحن ه   
مشارکت ساکنان و  ) ...باعث تولد رویکردی نوین با عنوان «توانمندسازی» ش .د نرت ناج ر را    م مم 
پیشگام رویکرد توانمندسازززی دانس .ت

هد زا یو ه     0 96 1ب اگن ا رش   

مقالههههاایی در ای هک دوب دقتعم ،هنیمز ن

   

حاشیهنشینان فقیر ،دارای مهارت کافی جهت ساخت مسکن برای خود هستند .او با ذکر نمونههههاایی از کش یاهرو
ینمود که واقعًاًا سکونتگاههاای غیررسمممی ازنظررر فیزیک تیلباق یعامتجا و ی    
درحالتوسعه بیان م 

بهب دو

رادارند

یشود.
نجهت ،جزو رویکردهای نوین برای حل مسئله اسکان غیررسمی تلقی م 
( .)Emer,2008: 4ازای 
توانمندسازی رویکردی برای توزیع مناسب منابع اقتصادی و اجتماعی بهصورت پایدار است .در این شرایط ،زندگی
تهای نیازها ،توسط خود این افراد و مشارکت آنها برای
تهای درونی و اولوی 
اقشار کمدرآمد و فقیر با تکیهبر ظرفی 
مواجهه با مسائل فقر است (اسکندری .)02 : 1382 ،این رویکرد معتقد است ک ار دارفا دیاب ه    بهههگونهههای توانمند
س وتب هک تخا اا ااانن وم رد د ر  دنریگب میمصت شیوخ تنوکس طیحم د ((((((( (((((((( .)Mukhija, 2001: 21در ک درکیور ل   
یدهددد .این
توانمندسازی با نگاهی چندبعدی ،جامعتر و مردم محورانه تر تا حدودی ،ضعفهای قبلی را پوشش م مم 
تهای اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی و کالبدی این سکونتگاهها بهصورت جامع است ،و
رویکرد به دنبال تقویت ظرفی 
یکند با مشارکت دادن مردم و برنامهریزی با آنها ،مشکل شکاف بین طرحها و نیازهای این ساکنان را مرتفع
سعی م 
ساخته و از طرف دیگر با بکار گیری ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی آنها ،ب را هزینههههاای س نیا یزاسهب نیگن    
سکونتگاهها رابین دولت و مردم تقسیم نماید .در رابطه با موضوع موردمطالعه تحقیقات داخلی و خ یددعتم یجرا   
تاکنون صورت گرفته که در زیر به آنها اشاره خواهد شد:
 ،)2000( Kigochieبه بررسی مزایای ناشی از بهسازی و نوسازی حاشیههای شهری میپر .دزاد اکیب وا ر و دایز ی
عدم توان مالی فقیران در کشورهای کمتر توسعهیافته را از موانع تحققپذیری طرحهای توسعه شهری بهخصوص در
زمینه کاربری مسکونی میداند و معتقد است جهت غلبه بر این مشکالت ،دولتهاا بای سایس د تت تتته یا ی راک هب ار     
بگیرند که برنامههای مسکنسازی را تسهیل کنند و همراه آن ،مشاغل نی رد ز حاش ششیههاا ایج ات دنوش دا     درنهای ییت
مجموعه اقدامات بهسازی منجر به باال رفتن استانداردهای زندگی در حاشیههای شهری و همچنین تحقق طرحهاای
توسعه شهری شوند )2007(Kyuha .در ارزیابی تهیه مسکن برای فقیران شهری کره جنوبی که مجری آن دولت کره
جنوبی بود ارزیابی این طرح را ناموفق بیان کرده و درباره علل آن بیان کرده است که از نکات منفی پس

یارجا زا   

این طرحها ،این بود که تنها  02درصد از ساکنان قبلی در محدوده حضور داشتند و  80درصد مابقی ب الاب رطاخ ه    
رفتن هزینه اجاره و یا سود ناشی از فروش خانههایشان به محالت فقیرنشین دیگر نقلمکان کر .دندوب هد

Geuzey

یپر زاد د د و باززز زن هد
( ،)2009به بررسی راهکارهای بهسازی نواحی مسکونی غیر معمور و فرسوده در شهرآنکارا م 
سازی و نوسازی این مناطق را در تدوین استراتژیهای فضایی در راستایی طرحهای کالن توسعه ش یره

در جهت

هویت بخشیدن به ساکنان این مناطق و افزایش تجهیزات موردنیاز شهروندان میداند )2011( Kiddle Luke .رابطـههه
بـین امنیت تصرف درك شده توسط ساکنان سکونتگاههاای غیررسمممی و کیفی ارـق هجوتدروم ار نکسم ت ر د  ا هد     
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تهایی مثل اخراج و تخلیه اجباري که امنیت تصرف ساکنان را ب رطخ ه   
یدهد که سیاس 
اسـت .نتایج تحقیق نشان م 
یاندازد نتیجه عکس در جلوگیري از رشد سکونتگاههای غیررسمی در فیجی داشته است.
م
تسازززی انج ،تفریذپ ما
در تحقیقی که توسط  )2016( Julia Morganبا عنوان مش اسدنمناوت ،تکرا زز زززی و ظرفی یی 

  

ثهاایی ازجمل هب طوبرم لئاسم ه ظر فففف فففففی ییتسازززی،
چالشها و تنشهای سکونتگاههای غیررسمییی از طری ییق بحث ث
توانمندسازی ،مشارکت و ماهیت اعمالنفوذ اجتماعی به بحث گذاشته شد.

پرویز پیران در سال (  ) 1381در پژوهشی با موضوع" بازهم در باب اسکان غیررسمی " و علی صفوووی (  ) 1381در

مقالهای با موضوع توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و ساماندهی اسکان غیررسمی؛ تجربه زاهدان" به بررسی
حهاای توس هع
بافت فرسوده زاهدان پرداختهاند که با توجه به فرسودگی و محرومیت زیاد پیشنهاد اجرای دقیق طرح ح

شهری در این بافتها را دادهاند .میکائیل عظیمی ( ) 384 1پژوهشی ب اونع ا نن ننن" مستندسازززی طر هلحم یزاسهب ح    
شیرآباد" به بررسی اقدامات انجامشده توسط مدیریت عالی استان با همکاری مرکز احیای بافتهای فرس کناب هدو   

جهانی پرداخته است .ایراندوست (  ) 1389در مطالعهای تحت عنوان "مرور تجربه کوتاه توانمندسازی سکونتگاههای

غیررسمی نمونه شهر کرمانشاه" به بررسی رویکرد توانمندسازی براساس تجربه موجود در این شهر پرداخته اس .ت

و میزان موفقیت این طرح را کم ارزیابی کرده است که مهمترین دالیل این عدم تحقق در س ینالوطار بسانم حط    
یداند.
شدن روند اجرایی و درنتیجه از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به طرح و مجریان آن ،ارتباط ضعیف با مردم م 
عالءالدینی و همکاران ( ،)0931ارزیابی میزان تحقق طر ماس ح ا و یهدن

مناوت ن اگتنوکس یزاسد هههه هههههه ریغ یا ر یمس   

بندرعباس که توسط دولت و با همکاری بانک جهانی انجامشده است را متوس و هدرک نایب ط

مهمممترررین موان و ع

حه و ا
مشکالت طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بندرعباس ازنظر محقق ،به کمتجربگ صتم ی دد دددیان طرح ح
محدودیت در استفاده از مشاوران بینالمللی ،ناتوانی در بهکارگیری نیروی متخصص در زمینه موردنظر که بخش زا ی
یگردد د .و
این مشکل به دستمزد باالی این افراد و عدم تناس دا ماظن رد لومعم دزمتسد اب نآ ب ا یا یر ر زاب نا ممممممم مممممممم 
همچنین فقدان پایش و ارزیابی لطماتی را به طرح وارد کرده است .نتایج کار تحقیقی مش اکمه و ینیک را  ن (( ((()2931
یدهد ،نحوه تصرف
که بر روي چند نمونه از سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تهـران و کرج انجام پذیرفته نشان م 
زمین در بیشتر محالت موردبررسی در شهرهاي موردمطالعه ،بهصورت قولنامهای ب  دنس دقاف دارفا و هدو ر یمس      
هستند و مشکل مهم و مشترك در تمام سکونتگاههای غیررسـمی ،رس نادقف و تیکلام و تنوکس نتشادن تیم      
امنیت در سکونت است.

جی توانمندس یزا
پیری و رضائیان ( )3931در مقالهههای ب ناونع ا    امکانننسنج ج

س اگتنوک هههاای غیررس ناینب رب یم    

سیاستهای دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی (مطالعه موردی :سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز) به این
نتیجه رسیدند که مؤلفههای سیاست دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
یداری دارند.
تأثیر معن 
روششناسی تحقیق
اين پژوهش ازنظر نح اد يروآدرگ هو د هه هههه ب ،ا هه هههص و يدانسا ترو

فده ظاحلزا و يناديم

عوضوم تيهام و

      

موردبررسی ،از نوع تحقيقات کاربردي به شمار م يييآ .دي رامش هب يليلحت ـ يفيصوت قيقحت شور م ييييييييييييييييرود .در
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مطالعات اسنادی از منابع داخلی و خارجی موجود در رابطه اسکان غیررسمی و راهبرد توانمندسازی سکونتگاهه یا
غیررسمی و گزارشها و طرحهای موجود شهر زاهدان اس شیامیپ تاعلاطم رد نینچمه .تسا هدیدرگ هدافت ی و      
میدانی نیز از پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده وضعیت کالبدی  -اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههاای غیررسمممی ش ره
زاهدان استفادهشده است .براي تع يي ن حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  383پرسشنامه مشخص و تهیه

گردید؛ که از دو بخش سؤاالت عمومي و اختصاصي بین ساکنین بافتهای غیررسمی شهر زاهدان توزیع ش .د داده-
تآمده در نرمافزار تحلیل آماری  Spssمورد آزمون قرار گرفتند.
های بهدس 

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر زاهدان مرکز شهرستان زاهدان و استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران در نزدیکی مرز ایران ب وشک ا ر یاه   
افغانستان و پاکستان قرار دارد (ابراهیمزاده و کاظمیزاد .)7 :2931 ،جمعیت شهر زاهدان در سال  17495 ، 1335نفر
بوده که این تعداد در سال  0931به  61 5751نفر و در سال  ، 139 5به  587730نفر افزایش یافته است .به بیان دیگر
طی این مدت جمعیت شهر  33برابر گردیده است .از یک سو هج و نایئاتسور مو

لگیر هش ی ر رد  دههههههههه یا
کش للل للل

گذشته و از سوی دیگر مهاجرت اتباع افغانستان به این شهر ،سبب گردیده شهر زاهدان ب یذپ هاگان ه رای یتیعمج      
لگیر فاب ی تت تتته ناکسا یا   
زیادی گردد .از این رو رشد فزاینده جمعیت و امکانات نامناسب اقتصادی ،سبب کش  لل لل
غیررسمی در این شهر گردیده است .قریب به  1/3جمعیت و فضای شهری زاهدان را مساکن غیررسمی و جمعیت
حاشیهنشین که معادل  42درصد از جمعیت کل شهر است را به خود اختصاص داده است.

شکل  :1سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان.
منبع :شهرداری مرکزی زاهدان7931 ،
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سکونتگاههای حاشیه شهر زاهدان را میتوان به دو بخش تقسیم نمود:
تان :زا د
 -1سکونتگاههای داخل محدوده قانونی شهر (رسمی) :سکونتگاههای داخل محدوده قانونی ش ابع ره ر تت تت
محله شیرآباد ،کریمآباد ،بابائیان ،پشت گاراژها و کارخانه نمک و محله مرادقلی
 -2سکونتگاههای خارج ا ز محدوده قانونی شهر (غیررسمی) :سکونتگاه هه اخ یا ر هش ینوناق هدودحم زا ج ررر رررررررر
عبارت است از :دره پنج شیر ،چلیآباد ،نوک آباد ،غریب آباد و قاسم آب  دا ( (مطالع ،ناهوژپ هدنیآ یزاسدنمناوت تا     
.)14 : 1389
یافتههای تحقیق
پرسشنامه شهروندان با دو آزمون تی تک نمونهای مستقل ارزیابی شد .نتایج حاصل از آن نشان میدهد بر یا

س اؤ للل

اول میانگین  2/3بدست آمده که این میزان میانگین پایینتر از حد متوسط میانگین اس تسا نیا هدنهد ناشن و ت

    

طرحهای بهسازی و نوسازی سکونتگاههای غیررسمی متناسب با توان اقتصادی شهروندان نمیباشددد و همچن رد نی
سؤال دوم شهروندان براین باور هستند که شهرداری توان اجرای طرح را دارا نیست .س اؤ للل س یگنایم( فعض مو ن    
 )2/4ضعف مدیریت شهری زاهدان در جهت تحقق پذیری طرح را نش نا م ممیدهددد و ش زا هنیمز نیا رد نادنوره   
مدیریت شهری رضایت ندارند .سؤال بعدی در زمینه توانایی و هماهنگی سازمانهای متولی و دخیل در اجرای طرح
بهسازی و توانمندسازی میباشد .میانگین  3/2حاصله نشان میدهد سازمانهای متولی طرح میتوانند با هماهنگی و
همکاری همدیگر زمینه تحقق این طرحها را فراهم بیاورند.
حها
جدول  :1آزمون  tتک نمونهای مستقل برای سنجش تحقق طر 
حد متوسط توانمندسازی کالبدی = 3
شاخص

مقدار t

میانگین

()sig

اختالف میانگین

پایینترین

باالترین

متناسب بودن طرح بهسازی و توانمندسازی با توان اقتصادی مردم

-7/ 65

2/ 30

0/ 000

-0/ 88

0/25

توان اجرای شهرداری در طرح بهسازی و توانمندسازی در بافت غیررسمی

-0/ 44

2/ 96

0/166

-0/ 04

-0/ 22

0/41

میزان موفقیت مدیریت شهری زاهدان در راستای تحقق طرح بهسازی و توانمندسازی

-6/ 81

2/14

0/ 000

-0/ 59

-0/ 76

-0/ 42

3/ 21

0/ 046

0/ 21

0/ 004

0/ 42

توانایی و هماهنگی سازمانهای متولی و دخیل در اجرای طرح بهسازی و توانمندسازی

2/20

Source: Research findings, 2018

-0/7

فاصله اطمینان % 95

در بخش دوم از پرسشنامه شهروندان سواالتی در رابطه با میزان رضایت مردم از طرحهای توانمندسازی و بهس یزا
اجرا شده در سکونتگاههای غیررسمی گنجانده شده که با آزمون  tتک نمونهای مستقل مورد ارزیابی قر دش هداد را   
میانگین  2/7بدست آمده موید این مطلب میباشد .و بعد از اجر زا مدرم حرط یا تیاضر دوخ هلحم تیعضو       
چندانی ندارند .همچنین وضعیت معابر بهبود چندانی پیدا نکرده ( )2/6و مورد رضایت ساکنین این مناطق نمیباشد.
به لحاظ وضعیت بهداشتی ،امکان دسترسی به خدمات ،وضعیت شغلی ،شرایط اقتص نیگنایم زین یعامتجا و یدا     
بدست آمده پایینتر از حد متوسط میانگین بوده و شهروندان بع زا حرط یارجا زا د هدمآ دوجوب طیارش راهظا       
نارضایتی دارند .بیشترین نارضایتی مردم امکان دسترسی ب و تامدخ ه

ناکما ا  ت ((( ((((  )2/ 48و در رتب طیارش یدعب ه    

اقتصادی مردم ( )2/5میباشد .در هیچ یک از مؤلفهها رضایتمندی مردم از طرحهاای بهس هدهاشم یزاسون و یزا    
یشود.
نم 

ارزیابی میزان موفقیت طرحهای ساماندهی211 ...
حها
جدول  :2آزمون  tتک نمونهای مستقل برای سنجش میزان تحقق طر 
حد متوسط توانمندسازی کالبدی = 3
شاخص

مق راد   

میانگین

t

ی س اگتنوک هههاای
تناسب و هماهنگی طرح بهسازی و توانمندسازی موجود ب عامتجا و یگنهرف تیعضو ا یییی یییی

2/7

-3/ 03

()sig
0/ 003

اخ فالت        
میانگین
-0/ 28

اطمینان % 95
ن-
پ ییا ننن ن
ترین

باالترین
-0/ 09

-0/ 46

غیررسمی
میزان رضایت از وضعیت سکونتگاههای محله بعد از اجرای طرحهای بهسازی و توانمندسازی

-1/ 76

2/ 82

0/ 080

-0/ 18

-0/ 38

میزان بهبود معابر بعد از اجرای طرحهای بهسازی و توانمندسازی

-4/ 67

2/ 62

0/ 000

-0/ 38

-0/ 54

-0/ 21

0/20

میزان بهبود وضعیت بهداشتی (جمع آوری زباله ،دفع پس ..و هلحم تفاظن تیعضو ،دنام  ) .........بعددد از اجر یا

-3/ 73

2/ 73

0/ 000

-0/ 27

-.0/14

-0/ 12

0/ 000

-0/25

-0/ 67

-0/ 36

طرحهای بهسازی و توانمندسازی
حهای بهسازی و توانمندسازی
بتر به خدمات و امکانات شهری بعد از اجرای طر 
امکان دسترسی مناس 

2/4

-6/25

حهای بهسازی و توانمندسازی
بهبود وضعیت شغلی با اجرای طر 

-0/ 88

2/9

0/973

-0/ 06

-0/ 19

0/ 07

بهبود شرایط اقتصادی با اجرای طرحهای بهسازی و توانمندسازی

-5/ 82

2/5

0/ 000

-0/ 50

-0/ 67

-0/ 32

بهبود شرایط اجتماعی بعد از اجرای طرح

-0/ 68

2/9

0/ 494

-0/ 06

-0/ 23

0/ 11

Source: Research findings, 2018

یها
حهای بهسازی و نوسازی با ایجاد تعاون 
در بخش بعدی پرسشنامه شهروندان  5سؤال در رابطه با امکان تحقق طر 
در سکونتاه های غیررسمی شهر زاهدان گنجانده شد .نتایج حاصله نشان میدهد با ایجاد تعاونیهای عمرانی سرمایه
گذار بومی جهت تحقق پذیری طرح توانمندسازی موافقت صورت گرفته است و طبق نظر هش  ر تروص رد نادنو    
ایجاد تعاونیها ،مشارکت مردمی میتواند در افزایش موفقیت آنها مؤثر باشد چون شهروندان معتقد هستند که بهبود
و اصالح شرایط فرهنگی و اجتماعی توسط این نهادها امکان پذیر است .و این تعاونیها با بهبود شرایط فرهنگ و ی
اجتماعی زمینه تحقق طرحهای فوق را میتوانند فراهم بیاورند .به عبارتی نتایج نشان میدهد شهروندان ب تاریثات ه   
مثبت تعاونیهای سرمایه گذار بومی معتقد هستند و ایجاد این تعاونیها را به عنوان راهکاری جهت تحق ریذپ ق ی   
حها مؤثر میدانند.
طر 
حها
جدول  :3آزمون  tتک نمونهای مستقل برای سنجش میزان نقش تعاونی در تحقق پذیری طر 
حد متوسط توانمندسازی کالبدی = 3
شاخص

مق راد   
t

یهای بومی سرمایه گذار در جهت کمک به تحقق پذیری طرح بهسازی و توانمندسازی
ایجاد تعاون 
یها از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی را
یهای عمرانی سرمایه گذار ،نظرخواهی و مشارکت گیری این تعاون 
در صورت ایجاد تعاون 

میانگین

()sig

اخ فالت       
میانگین

فاصله اطمینان % 95
پ ییا ننن ن-
ترین

باالترین

41/1

3/ 88

0/ 000

0/ 88

0/ 75

5/ 76

3/ 54

0/ 000

0/ 54

0/ 35

0/ 72

1/0

1/ 06

3/ 11

0/ 29 0

0/ 11

-0/ 09

0/ 31

6/ 63

3/ 63

0/ 000

0/ 63

0/ 44

0/ 81

یها مؤثر میدانید؟
در موفقیت این تعاون 
یها در راستای بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی ،اقتص انکاس یدا ن خ دوخ هلحم  وش نیب
شما تا چه میزان به اهداف این تعاون 

    

هستید؟
یتوانن و یزاسهب حرط ققحت هنیمز د    
یهای سرمایه گذار بومی با بهبود وضعیت س نانکا س اگتنوک هههاای غیررس م یم یی یی
آیا تعاون 
توانمندسازی را فراهم بیاورند؟

Source: Research findings, 2018

بخش چهارم پرسشنامه شهروندان به سواالتی در رابطه با تمایل ساکنین با اجرای طرحهای توانمدسازی و بهس یزا
اختصاص یافته است .در این رابطه  5س اؤ للل در پرسش دش هدناجنگ همان  .......نت ناشن هلصاح جیا     م ممیدهددد س نینکا
سکونتگاههای غیررسمی تمایل زیادی به فعالیت و همکاری در اجرای طرحهای مذکور دارند .ساکنین این مح تال
تمایل به مشارکت در تشکیل نهاد محلی و حضور مس ریدم رد رمت ی هویش نیرتهب و دنراد یرهش ت

یهدناماس        

سکونتگاههای غیر رسمی استفاده از مردم و مشارکت اهالی محل میدانند .بر این باورند مدیریت شهری باید مردم و

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 212فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

شورای مردم محل را به رسمیت شناخته و از آنها در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی استفاده نماید .لذا حض رو
ذینفعان و ذینفوذان در کنار حضور بخشهای مختلف مانند بخش خصوصی ،بخش مردم شخب ،یتلود شخب ،ی     
یدانند.
عمومی در مدیریت شهری جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی مؤثر م 
حها
جدول  :4آزمون  tتک نمونهای مستقل برای سنجش میزان آمادگی مردم در مشارکت جهت تحقق طر 
حد متوسط توانمندسازی کالبدی = 3
شاخص

مقدار t

()sig

میانگین

اختالف میانگین

فاصله اطمینان % 95
پایینترین

باالترین

ما ساکنان حاضریم در تشکیل نهاد محلی و حضور مستمر در مدیریت شهری مشارکت کنیم.

41/5

4/ 32

0/ 000

1/ 32

1/ 13

1/ 50

یتواند بسیار مؤثر باشد.
حضور ذینفعان مختلف شهری در جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی م 

11 /8

4/41

0/ 000

1/41

0/ 94

1/ 33

مدیریت شهری باید مردم و شورای مردم محل را به رسمیت شناخته و از آنها استفاده نماید.

16 /2

4/ 36

0/ 000

1/ 36

1/ 19

1/25

3/ 91

0/ 000

0/ 91

0/17

1/01

0/ 000

1/01

0/ 94

1/52

9/ 32

حضور بخشهای مختلف در مدیریت شهری ضروری است.
به نظر من بهترین شیوه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی استفاده از مردم و مشارکت اهالی محل است.

13 /7

Source: Research findings, 2018

4/1

بررسی رابطۀ بین هر یک از شاخصهای توانمندسازی در تحقق مشارکت شهروندی
تو
ی توانمدس قحت رد یزا ق کراشم  تتت تتت
در این پژوهش بمنظورتبیین هرچهبهتر چگونگیرابطۀ بین هریک از زمینههای ی
تعیین سهم و تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته ،از آزمون رگرس دنچ نوی   
متغیره استفاده شده است .با توجه به نتایج حاصل از این آزمون که در جدول زیر نش رادقم ،تسا هدش هداد نا      R

(ضریب همبستگی چندگانه) برابر  0/ 902میباشد و همبستگی بسیار باالیی بین ابعاد توانمندسازی (متغیر مستقل) و
تمایل به مشارکت (متغیر وابسته) وجود دارد؛ بنابراین مق نیب ۀطبار ،بیرض نیا راد اوت ن لیامت و یزاسدنم هب         
مشارکت را تأیید میکند؛ همچنین ضریب تبیین نشان میدهد که  81درصد تغییرات متغیروابس یاهرایعم طسوت هت    
مستقل تبیین میگردد .بنابراین در صورت باال رفتن میانگین هر یک از ابع یثأت و شقن ،یزاسدنمناوت دا ر آ  نننن نننننه رد ا
تمایل به مشارکت افزایش مییابد .از این رو با توجه به جامعیت و کلیت شاخصه  هدش باختنا یا در و قیقحت   
همچنین کاربرد آنها در ارزیابی سطح میل به مشارکت شهروندان ،این میزان همبستگی معقول میباشد.
جدول  :5آماره تعیین رگرسیون میان میزان تمایل به مشارکت با استفاده از مولفههای توانمندسازی
ضریب همبستگی چندگانه
0/ 902

ضریب تبیین

ضریب تبیین تصحیح شده
0/ 812

0/ 814

Source: Research findings, 2018

خطای معیار
0/ 21487

اینک با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره  ،6مقدار  Fمحاسبه شده  458 / 807میباشد و مقدار ( Sigسطح معنی
داری) ،کمتر از (  )0/ 05به دست آمده و این نشاندهندۀ آن است که بین میزان بین ابعاد توانمندسازی (متغیر مستقل)
یداری
و تمایل به مشارکت در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان ،در سطح اطمینان باالی  95درص نعم ۀطبار د ییی ییی
وجود دارد .با توجه به این که ابعاد توانمندسازی به اقتضای زمان حال و آینده ،تمام جوانب را م ارق یبایزرا درو ر    
میدهند بنابراین در راستای ارزیابی میزان تمایل به مشارکت ،بخشها و ابعاداصلی مؤثر در آن را انتخاب نموده؛ که
از این رو در بین شاخصهای آن و تحقق مشارکت شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  :6تحلیل واریانس رگرسیون خطی ( )ANOVAمیان بین ابعاد توانمندسازی و تمایل به مشارکت
منبع تغییرات

مجموع مربعات

اثر رگرسیونی

84 / 73

باقیمانده

19 / 345

کل

04 1/ 074

درجه آزادی
4

میانگین مربعات

Fکمیت

یداری ()Sig
سطح معن 

21 / 182
0/ 046

419

458 / 807

423

Source: Research findings, 2018

0/ 000

ارزیابی میزان موفقیت طرحهای ساماندهی213 ...

بر اساس یافتههای حاصل از آم یعت هرا ی گر ن ر مت نازیم نایم نویس ا تکراشم هب لی  اب ا فلوم زا هدافتس هه ههههههههه ههههههههههههه یا
توانمندسازی ،همانگونه که جدول شماره  7نشان میدهد ،نقش همۀ شاخصهای بررسی ش یبت رد هد ی تکراشم ن    
یت یثأت دروم رد نآ قیرط زا ناو ر یبسن       
شهروندی یکسان نیست و با توجه به اینکه مقادیر بتا استاندارد ب م ،هدو یی یی
متغیرها پیشگویی و قضاوت کرد؛ بطوریکه هر چه مقدار بتا باالتر باشد ،اهمیت نسبی و نق ثأت و ش یی یییر آن در تبی نی
متغیر وابسته بیشتر است .باتوجه به اینکه میان شاخصهای توانمندسازی (اقتصادی ،اجتماعی و نهادی) وتمای هب ل   
مشارکت رابطۀ مستقیم وجود دارد .اینک در این پژوهش از میان شاخصهای بررسی شده ،توانمندسازی اقتصادی با
مقدار بتای  0/ 637بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیشبینی تمایل به مشارکت در محدودۀ م هتشاد هعلاطم درو    
است و بعد از آن توانمندسازی نهادی با مقدار بتای  404در رتبه دوم قرار دارد (جدول شماره .)7
جدول  :7آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی بین ابعاد توانمندسازی (متغیر مستقل) و تمایل به مشارکت
ن ا م تغ یر
مقدار ثابت

ضرایب غیراستاندارد
0/963

ضرایب استانداردشده
𝜷 خطا

𝜷

0/ 076

توانمندسازی اجتماعی

0/ 026

توانمندسازی اقتصادی

0/983

0/ 014

0/ 390

0/ 024

توانمندسازی نهادی

-

𝜷

T

سطح
معناداری

4/ 888

0/ 000

1/965

0/ 017
0/ 000
0/ 000

0/ 016

0/ 043
0/ 637

27 / 175

0/ 404

16 / 585

Source: Research findings, 2018

نتیجهگیری
شهر زاهدان به علت همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان با بسیاری از اقوام ای وشک ن ر راد اه ا تاکارتشا ی    
قومی ،نژادی و مذهبی است از سوی دیگر ناپایداری سیاسی و اقتصادی حاکم بر افغانستان باع  ترجاهم ث ت دادع    
یهای خدماتی ،تجاری و موقعی ،رهش نیا یناکم ت     
بسیار زیادی از افغانها به شهر زاهدان گردید .همچنین ویژگ 
بودن بر سر راه خراسان ،کرمان و دیگر شهرهای استان ،جاذبههایی را بر اشقا یا ر فلتخم     

یهاا،
ازجملههه سیس ات نن 

یها و سایر شهرها ایجاد نموده است .مجموعه عوامل فوق باع رهش نیا هک هدیدرگ ث
یها ،خراسان 
بلوچها کرمان 

    

درواقع به یکی از مهاجرپذیرترین نقاط شهری ایران مبدل گردد .کمیابی و گرانی زمین و مسکن در کالبد اصلی شهر
زاهدان موجب گردیده تا جمع کثیری از مهاجرین این شهر که بدون رعایت ضوابط و ق بلاق رد یزاسرهش نیناو    
ی-کالب ید
کهای خشت و گلی با اشکال نابهنجار فض یا ی ی
ساختوسازهای غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به احداث آلون 
  

در حواشی شهر نمودهاند ،به حاشیه رانده شوند .چنانچه قریب به ی ییکسوممم جمعی دهاز یرهش یاضف و ت ا ر ن ا

مساکن غیررسمی و جمعیت حاشیهنشین به خود اختصاص دادهاند بر این اساس محدوده موردمطالعه ای هوژپ ن شش شش
ش
سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان شامل شیرآباد ،کریمآباد ،کارخانه نمک ،بابائیان ،مرادقل لچ ،ی یی یییآب تشپ ،دا   
حهاای س و یهدناما توانمندسازززی و
یباشد .بنابراین با توجه به روشن شدن ابعاد اصلی طر 
گاراژ و پشت فرودگاه م 
با توجه به سوابق موجود در ایران و جهان و همچنین شرایط موجود در بافتهای غیررسمی شهر زاهدان محقق این
پژوهش در پی یافتن این سؤال که پس از گذشت

حهاای س  یهدناما وووتوانمندس یزا
چن هد د ههههه از اجر رط یا حح حح

در

بافتهای غیررسمی شهر زاهدان تا چه میزان این طرحها دررسیدن به اهداف ساماندهی و توانمندسازی موفق ب هدو
است یا نه و علل تحقق یا عدم تحقق اهداف این طرح چه عواملی بوده است .با این حال ب تشذگ ا   

چن اس د لل للل از
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اجرای این طرحها به دلیل غیر منعطف بودن ،نبودن مدیریت جامع شهری ،بی توجهی به مشارکت شهروندان در امر
طراحی و اجرای آنها ،عدم تناسب مقیاسهای طرحهای توانمندسازی جهت تجزیه و تحلیل فنی در مح تفاب هدود   
سکونتگاههای غیررسمی و دیدگاه سنتی و یک بعدی مدیران به این بافتهاا ،ک ابتعا شها را ینارمع و ییارجا ت     
شهری ،ناکافی بودن وامهای نوسازی همچنین نبود نظم سلسله مراتبی در تهیه طرحهای توسعه شهر ،امک قحت نا ق   
حهای
پذیری در این سکونتگاههای شهر زاهدان را سخت و کم رنگ کرده است .بنابراین در راستای تحقق پذری طر 
توسعه شهری و ساماندهی بافتهای غیررسمی باید اقداماتی را انجام داد که در کوتاه مدت زمنیه اجرایی و در بلند
مدت سازماندهی همه جانبه را همراه داشته باشد .ارزیابی تحقق طرحهای نوسازی و بهسازی نش دنهد نا هه ههه ضعففف
ت و ش زا هنیمز نیا رد نادنوره یرهش تیریدم      
مدیریت شهری زاهدان در جهت تحقق پذیری طرحها بوده است ت
رضایت ندارند.
با توجه به اینکه وضعیت معیشتی و فرهنگی ساکنان این بافتها در سطح پایینی است عم ًالًال مص هدام نوسیمک تابو    
پنج ناکارامد و بدون ضمانت اجرایی است .ساختار سنتی و مدیریت ضعیف شهری زاهدان به دلیل بروکراسی اداری
و اثر پذیری اقدامات آن از شرایط فرهنگی و قومی متضاد در شهر خود دلیلی دیگر دشن ییارجا رب  ن      طرحححهاای
یباشد که به دلیل تضاد فرهنگی موجود بین اقوام ساکن در این شهر به وج آ دو مم مممده اس .ت
بهسازی و نوسازی م 

زا

طرف دیگر توجه ویزه ندادن مدیریت شهری به طرح توانمندسازی با وجود طرحهای بهسازی و نوسازی در دست
اقدام ناکارامدی این طرح را تشدید میکند .پیشنهاد میشود جهت بهبود و ساماندهی این بافتها در میان مدت اقدام
یهای ویژه عمرانی که حمایت فرهنگی ساکنان را در پی خواهد داشت بشود .ای هنیمز دوخ مادقا ن     
به ایجاد تعاون 
مشارکت شهروندان را در راستای اجرای نمودن طرحهاای ف کذلا قو رر ررر ب تایلمع .دروآ دهاوخ دوجو ه ی دومن  ن      
قسمتهای از طرح که هم صرفه اقتصادی و اجرایی خواهد داشت و حس تعلق مکان و اعتماد را در شهروندان به
یگردد:
وجود خواهد آورد از الزامات است .در این زمینه راهبردهای زیر پیشنهاد م 
راهبرد اول :تسهیلگري میان نهادي وایجاد هم افزایی نهادي
راهبرد دوم :بسترسازي حضور نهادي و تصمیم گیري و تصمیم سازي چندجانبه
راهبرد سوم :توسعه نظام آموزش و اطالع رسانی
راهبرد چهارم :توسعه شفاف سازي و پاسخگویی مدیریت شهري
راهبرد پنجم :توسعه نهادهاي محلی
راهبرد ششم :توسعه قوانین محلی و خوانا نمودن آن (تفسیر محلی قوانین)
راهبرد ترکیبی :تمرکز زدایی مدیریت شهري به سطوح محلی و توسعه هم افزایی نهادي
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