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1- مقدمه 
يکي از اهداف طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسکن )پروژه مشترك دولت جمهوري اسالمي ايران 
و بانك جهاني( جلب  مشاركت مردم در تعريف پروژه ها، اجرا و نظارت در آنها بود. اين فرآيند با ايجاد ارتباط و 
ظرفيت سازي در مديريت شهري و تشکل هاي محلي )رسمي و غيررسمي( تعريف و پي ريزي مي شد و اجراي 
آن نيز متناسب با شرايط محالت و فرهنگ حاكم بر روحيه مشاركت اهل محل به اجرا مي رسيد. اين مقاله 
ضمن ارائه تاريخچه مختصري از ادبيات مرتبط با بهسازي و توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي در كشور،  
به بيان درس آموخته هاي اين طرح در دست يابي به اين فرآيند در دو شهر بندرعباس و زاهدان مي پردازد و 
بايدها و نبايدها را با تاكيد بر ضرورت تهيه زبان مشترك بين متخصصين و مخاطبين به عنوان كليد مشاركت 
ارائه مي دهد. خروجي اين مقاله ارائه مشخصه هاي اين زبان مشترك در محدوده هاي هدف )غيررسمي( در 

شهرهاي بندرعباس و زاهدان و پيشنهادهايي در اين زمينه است.
    روش به كار رفته در مقاله حاضر كيفی  و با استفاده از مصاحبه عميق با تسهيل گر فعاليتهاي توانمندسازي 
اين طرح است. همچنين، براي بيان تجربيات نيز - كه بخشي از تجربه شخصي نگارنده است - از تکنيك بيان 
داستاني )Story Telling  ( استفاده شده است. براي اينکه به هدف تنظيم مقاله دست يابم نخست مروري 
برسابقه شکل گيري مفهوم توانمندسازي، بهسازي واسکان غيررسمي دركشور داشته ام كه درآن اقدامات انجام 
شده براي تنظيم زبان خاص برنامه توانمندسازي بين متخصصان با يکديگر ومديران ارائه شده ودرآن ضرورت 
طراحي زبان خاص بين متخصصان و مخاطبان درسطح محالت مطرح گرديده و درقسمت هاي بعدي نمونه 
هاي موردي و درس هاي آموخته از تاثيرخالء زبان مشتر ك وآسيبي كه  به فعاليتهاي توانمندسازي و مشاركتي 
از اين رهگذر وارد شده ارائه شده ودرنهايت پيشنهاداتي نيز  به شکل خاص براي طراحي اين زبان در مداخله 

هاي محلي درسکونتگاه هاي غيررسمي ارائه گرديده است. 

2- سابقه و بيان مسئله 
 در اواخر برنامه دوم توسعه، مفاهيم توانمندسازي، ساماندهي اسکان غيررسمي در شركت عمران و بهسازي 
شهري ايران مطرح و براي نخستين بار از سال 1379 از طريق برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
وارد ادبيات سياست گذاري توسعه و برنامه ريزي شهري كشور شد. در ابتدا چالش اصلي، تعريف اين مفاهيم بود 
به نحوي كه بتوانند با ساختار و چارچوب مفهومي مرسوم در اين حوزه در زمينه هاي مختلف حقوقي ـ مديريتي 
و برنامه ريزي شهري پيوند برقراركرده و زبان مشترك بين كارشناسان و مديران ايجاد كند. دو تحقيق اجرا 
شده در دانشگاه عالمه طباطبايي و مركز مطالعات وتحقيقات شهرسازي و معماري ايران دراين زمينه بسيار موثر 
بودند. به جز اين، از مهمترين فعاليتها كه به تنظيم زنجيره مفاهيم مکمل اين چارچوب مفهومي دراين زمينه 
ياري رساند و حوزه هاي مختلف حقوقي، سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريتي و كارشناسي را به هم نزديك 
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كرد، تهيه و تصويب سند ملي ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي بود. اگر چه با گذشت بيش 
از يك دهه هنوز اين چارچوب مفهومي با نظام و ساختارهاي حقوقي و سيستم آموزشي و مديريتي كشور پيوند 
و تعامل پويا برقرارنکرده است؛ اما به مرور اين زنجيره مفهومي  نزد متخصصان درحال تکامل و شکل گيري  

است.كه ارزش واهميت ويژه اي دارد .
يکي از مسائلي كه  دراين فرايند مغفول مانده و به آن توجه كافي نشده يافتن زبان مشترك بين متخصصان 
و مخاطبان براي اجراي پروژه هاي مشاركتي درسطح محالت هدف )غيررسمي ( است. تجربه نشان مي دهد 
نبود اين زبان  مي تواند به "مشاركت اهل محل " آسيب زده و فعاليتهاي اجرايي اجتماع محور را نيز با مسئله 
مواجه كند كه در ادامه مقاله تجربيات واحد توانمندسازي و ظرفيت سازي طرح بهسازي شهري واصالحات 

بخش مسکن در شهرهاي زاهدان و بندرعباس دراين خصوص ارائه شده است . 

3- تجربه زاهدان 
المللي و ملي تجربياتي را  از پيشگامان فعاليتهاي مشاركتي در كشور است و بيشتر نهادهاي بين  زاهدان 
فعاليتهای  انجام  خود  حافظه  در  زاهدان  كه  اين شهرداشته انداين  غيررسمي  درسکونتگاه هاي  زمينه  اين  در 
مشاركتی را داشت، اگر چه نقطه قوت محسوب مي شد، اما ريسك مداخالت محلی را باال مي برد زيرا پيش 
فرض ها و ديدگاه منفی و مثبت نسبت به اين گونه فعاليتها در ذهن مردم ايجاد شده بود پروژه ي  مشاركتي 
بازگشايي معابر در شيراباد دراين ارتباط بسيار مهم بود.  از آنجا كه مفهوم محوري در اجراي اين پروژه نيز 
مشاركت و توانمندسازي بوده تصوري را در ذهن مردم از اين مفاهيم ايجاد كرده بود كه در هر اقدام مشاركتي 
با رويکرد توانمندسازي مي بايست مد نظر قرار مي گرفت. در يك سال و نيم اول اجراي پروژه بهسازي شهري 
واصالحات بخش مسکن تاثيراين برداشت در شکل دادن در فعاليتهاي توانمندسازي مورد توجه قرارنگرفت. 
ساكنان به دنبال درخواستهاي قبلي خود از مديران سابق بودند و پروژه اهداف خودش را دنبال مي كرد و مکمل 
فعاليتهاي قبلي نبود به همين دليل اهل محل نمي توانستند ارتباطي بين اقدامات گذشته و جاري بر قراركرده 
و براي مشاركت اعتماد كنند. به خصوص آنکه محله هاي جديدي نيز انتخاب شده بود و الگوي اصلي براي 

محالت جديد  تجربه مردم شيرآباد بود.
 مسئله ديگر كه آسيب جدي بر فعاليتهاي توانمندسازي دراين دوره زماني زد استفاده از مفهوم "سکونتگاه هاي 
غيررسمي" در بين مردم بود. يعني از زبان سياست گذاران و برنامه ريزان براي اطالع رساني به مردم درجرايد 

محلي و حتي اطالع رساني در طرح استفاده شده بود و مردم به شدت از اين مفهوم نگران و ناراضي بودند. 
يافته  رهايي  نشيني"  "حاشيه  مفهوم  از   )1381 )پيران  متخصصان  قبلي  تالش هاي  خاطر  به  كه  زاهدان 
بودند با مفهومي جديد و باز هم منفي براي ناميدن خود از سوي مديران و متخصصان مواجه شده بودند و 
در جلسات عمومي به آن انتقاد مي كردند و"گاليه مردم اين بود كه وقتي رسميت ندارند، چگونه مي خواهند 

توانمند شوند 
مفهوم  از  مناقصات  برگزاري  براي  طرح  آگهي هاي  مورد  دراين   ) شاد  پور  مصطفي  مهديه  با  ")مصاحبه 
پروژه هاي  در  كه  كالبدي  درپروژه هاي  تنها  نه  مسئله  اين  بود.  كرده  استفاده  غيررسمي  سکونتگاه هاي 

توانمندسازي و ظرفيت سازي نيز وجود داشت.
آموخته ديگر انکه پروژه هاي توانمندسازي با پروژه پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و كاهش اثرات سوء استفاده 

از مواد مخدر آغاز شده بود. اگر چه مسئله 
اعتياد از نظر مردم به عنوان مشکل مطرح شده و هر چند كه در اولويت آنها نيز قرار داشت، اما اين پروژه با 
فضاي شخصي مرتبط و يکي از بهره برداران آن نيز نيروي انتظامي بود كه تصور ناامني درسکونت را برايشان 

ايجاد كرده و براي مردم هر دو وجه نگران كننده بود.
از ديگر مسائل كه برفعاليتهاي توانمندسازي به جز موارد ذكر شده تاثيرداشت، عدم هماهنگي بين فعاليتهاي 
توانمندسازي و مداخالت كالبدي بود. در آغاز طرح اقدامات كالبدي چارچوب مستقل و زمان بندي ديگري را 
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دنبال مي كردند كه ابتدا با شتاب زياد آغاز و به ناگاه با تأخير و توقف مواجه شدند كه بر اعتماد مردم تاثير منفي 
گذاشت و فعاليتهاي توانمندسازي را نيز با مشکل مواجه كرد. ايجاد هماهنگي و توجه به آهنگ حركت ساير 

فعاليتهاي پروژه و نيز تالش براي تعريف اقدامات مکمل در اينگونه پروژه ها بسيار اهميت دارد.
 پس از دو سال و نيم از شروع طرح، ارزيابي سريعي از اقدامات انجام شد و نقائص پيش گفته شناسايي گرديد 
ابتدا تيم تسهيلگر از سوي كارشناسان شهرداري و شوراي شهر زاهدان معرفي وبراي پيگيري ساير مطالبات 
مردم در اين دو نهاد تشکيل و آموزش داده شدند. همچنين براي طراحي برنامه جبران و كاهش اثرات منفي 
اقدامات انجام شده، پروژه آماده سازي فعاليتهاي توانمندسازي با تيم متخصص در زمينه توسعه اجتماع محور 
تعريف گرديد حاصل اين پروژه طراحي مدل مداخله در زاهدان از طريق شناسايي نيروهاي كليدي و نيز طراحي 
زبان طرح براي اطالع رساني و به روز رساني اولويتهاي اهل محل و فهرست بندي جديد از پروژه ها بود. حاصل 
اين مطالعه نشان داد كه تعهد به اولويتهاي اهل محل مي بايست از اميد و نگرش مثبت آغاز و به فعاليتهاي 
توانمندسازي درجهت كاهش اثرات آسيبهاي اجتماعي برسد. به منظور باز گشت اعتماد مردم به فعاليتهاي طرح 
پروژه هاي كوچك محلي تعريف گرديد وآش آشتي كنان با طرح به ابتکار اهل محل تهيه و توزيع شد. و از سال 
سوم دور تازه اي از اقدامات توانمندسازي آغاز گشت. در آگهي خانه محله مفهوم "مناطق هدف"به كار رفت و 

واژه غيررسمي از تيتر آگهي حذف شد.
از نقاط قوت طراحي پروژه هاي توانمندسازي حاكميت رويکرد برنامه محوري به جاي پروژه محوري در اين 
پروژه ها بود. خروجي همه شرح خدماتها سه عنصراصلي تهيه بانك داده، ظرفيت سازي براي خدمات رساني در 
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بهره برداران به مناطق هدف و اجراي پروژه هاي پيشگام را به عنوان آزمون نتايج مطالعات طرح در برداشت. 
شرح خدماتها در زبان تخصصي فعاليتهاي توانمندسازي چه درحوزه برنامه ريزي و چه سياست گذاري مناسب 
و موثر بودند. اما شناخت زبان مخاطبان به عنوان محور مستقل در ابتداي كار مد نظر قرار نگرفته شده بود. 
درسالهاي پاياني طرح به شرح خدمات پروژه هاي آموزش مهارتهاي پايه و بانك پذيري و تشکيل گروه هاي 
كارآفرين بندي با عنوان تهيه استراتژي اطالع رساني اضافه شد كه هر چند با هدفي كه اين مقاله آن را طرح 
مي كند فاصله دارد، اما پروژه آموزش مهارتهاي پايه در زاهدان الگوي مناسبي از طراحي و به كار گيري اين 

استراتژي را دراختيار مي گذارد. 

4- تجربه بندر عباس 
فعاليتهاي توانمندسازي و مشاركت در مناطق هدف بندر عباس از درس آموخته هاي زاهدان بهره مند شد. 
بررسي فضاي مشاركت در طرح آماده سازي پروژه هاي توانمندسازي نشان داد كه مناطق هدف در بندر عباس 
براي فعاليتهاي مشاركتي به دليل فضاي مناسب براي مشاركت زنان از پتانسيلهاي ويژه اي برخوردارند و تجربه 
اين مناطق از فعاليتهاي مشاركتي اگر چه اندك اما در همکاري با شهرداري منطقه 2 و سازمان بهزيستي مثبت 
است. شهرداري منطقه 2 كه مناطق هدف را زير پوشش داشت به مشاركت واقعي با مردم باور داشت)اسکندري 
1387( و"به مركز مراجعه اهالی محل برای حل مسائل و مشکالتشان تبديل شده بود. شهرداری منطقه در 
بندرعباس توانسته بود. عالوه بر جلب مشاركت زنان و مردان، حضور آنان را به عنوان يك شخصيت حقوقی 
شکل داده تا از طريق افرادی )شهردار محله( مسائل و مشکالت محالت را شنيده و برای حل آن اقدامات 
موثری داشته باشد. بنابراين اين مقبوليت باعث ايجاد اعتماد در بين اهل محل شده بود")پورشاد :1387( اين 
امکان باعث شد تا پروژه هاي توانمندسازي با محوريت شهرداري منطقه هماهنگ و اجرا شود و "شهرداري  

توانست پل ارتباطی پروژه با مردم و به ويژه زنانی كه در نقش شهردار محله بودند باشد.")همان( 
بنابراين انتقال زبان تخصصي طرح به مخاطب هدف از طريق شهرداري منطقه 2 انجام مي شد و به اطالع 
مردم مي رسيد اين وحدت در زبان، و مديريت واحد اقدامات مشاركتي، رمز پشبرد پروژه هاي توانمندسازي در 

بندر عباس بود.
بر اساس درس آموخته هاي زاهدان، فعاليتهاي مشاركتي در بندرعباس متناسب با آهنگ اقدامات كالبدي 
تعريف و آغاز شد. شروع اين اقدامات از بهره برداري از پروژه بهسازي معابر و پارك شهداي محله 2000 با 
مشاركت مردم و مديريت شهرداري منطقه 2 بود )اقام مثبت (، كه توضيح آن دراين مقاله نمي گنجد. زبان و 
هدف مشترك باعث شد تا انباشت ظرفيت هاي مشاركتي براي اقدامات تازه و انتقال و گسترش آن به بهسازي 
محله صورت بگيرد. پروژه اعتبارات خرد  بامحوريت شهرداران محالت تعريف و اجرا شد. بنابراين مطالبات مردم 
در هماهنگي فعاليتهاي طرح و مديريت شهري پيش مي رفت و فزاينده و موثر بود. مديريت طرح در بندرعباس 
مصاحبه هاي  برگزاري  و  مرحله  سه  طي  محلي  روزنامه-هاي  طريق  از  را  اقدامات  مورد  در  رساني  اطالع 

مطبوعاتي در اين خصوص پيش برد كه تاثير ويژه بر اقدامات در سطح شهرداشت.
توانمندسازي  پروژه هاي  اجراي  تجربه  در  ضعف  و  پروژه ها  دروني  سازوكارهاي  به  فعاليتها  ضعف  نقطه 
در  توانمندسازي شکل گرفته  اقدامات  به  پرخطر  رفتارهاي  از  پيشگيري  پروژه  بازمي گردد.  بين مشاوران  در 
باعث شد  پروژه،  اين  در  رساني  اطالع  نحوه  و  اهل محل  از  اطالعات  زد. روش جمع آوري  آسيب  محالت 
تاثيرگذار محله بود منحل شود. همچنين  از شهرداران  از فعالترين گروه هاي خوديار كه مسئول آن  تا يکي 
واژه "غيررسمي" اگر چه به صورت طنز از سوي اهل محل مطرح مي شد، اما مورد انتقاد بود ودر مقايسه با 

سايرمحالت برخوردار شهر مطرح مي گرديد.

5- جمع بندي: درس آموخته ها و پيشنهادها
و  محلي  جامعه  در  هدف  مخاطبين  بين  مشترك  زبان  يافتن  مشاركتي،  طرح هاي  در  موفقيت  كليد   -1
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متخصصين است. اين زبان متناسب با ويژگيهاي جامعه محلي و تجربه ذهني آنها از مشاركت و مشخصه هاي 
پروژه طراحي مي گردد.

2- زبان متخصصان، قانون گزاران، مديران و برنامه ريزان با زبان مخاطبان در سطح مناطق هدف متفاوت 
است. نبايد از زبان برنامه ريزي كه براي توجيه طرح و ارائه به مديران استفاده مي شود براي مخاطبان محالت 

هدف نيز استفاده كرد.
پروژه  اجراي  از  پيش  هدف  مخاطبان  به  اطالع رساني  سازوكار  طراحي  و  گفتگو  شيوه  به  انديشيدن   -3

مي بايست طراحي و مطالعه شود و جزئي از شرح خدمات منظور گردد.
4- درگفتگو با ساكنان از به كار بردن واژه غيررسمي پرهيز شود. تجربه نشان مي دهد كه اين واژه منجر به 
ايجاد شکاف، انفعال در اهل محل و حتي جبهه گيري آنها شده است. به جاي سکونتگاه هاي غيررسمي واژه 

مناطق هدف در برنامه هاي اجرايي و مصاحبه هاي مطبوعاتي پيشنهاد مي شود.
4- زبان آگهي مناقصات براي پروژه ها درجلب مشاركت ساكنان در مناطق هدف اهميت ويژه اي دارد. سابقه 
هر پروژه مي بايست درآگهي ها تنظيم شود به نحوي كه اهل محل آن را آشنا بدانند و نسبت به آن احساس 

تعلق كنند.
6 – يکي از راههاي توليد زبان مشترك با اهل محل آگاهي رساني است. اما بايد توجه داشت كه آگاهي 
رساني، نصب آگهي در مورد طرح در اماكن و معابر عمومي نيست. آگاهي رساني ترغيب رسانه ها به خصوص 
جرايد محلي، به ارائه گزارش و اخبار مربوط به طرح است. اين نوع از آگاهي رساني بايد در ارتباط با چارچوب 
جامع اطالع رساني اعمال گردد. تا به تاثيرات ناخواسته مطبوعاتي و رسانه اي كشيده نشود. آگاهي رساني به 
تخصص و زمان نياز دارد. تهيه استراتژي اطالع رساني به تفکيك مخاطبان ضروري است تا متناسب با نياز 

انها پروژه بازتعريف وارائه گردد.
7 – پروژه هايي كه به مسائل وآسيب هاي اجتماعي مربوطند نياز به طراحي زبان ويژه دارند به دليل اين 

حساسيت و ريسك اجراي اين نوع پروژه ها به عنوان اقدامي آغازين مناسب نيستند.
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