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به نام خدا

خالصه گزارش مديريتي
اسكانهاي غيررسمي در ايران در پي مهاجرتهاي ناشي از سياستهاي چهاردهه اخير پديد آمده است .امواج
اين مهاجرتها در مقاطع دهه  33پس از اصالحات ارضي ،دهه  53در پي افزايش قيمت نفت ،دهه  63پس از
جنگ ايران و عراق و باالخره در دهه  73با افزايش فقر در برخي از كالن شهرها ،نمايان شد و سكونتگاههاي
غيررسمي جديدي را بوجود آورد.
اين پديده باعث شد كه بافت اصلي شهر در عدم تجانس با بافتهاي غيررسمي قرار گيرد و به تبع آن
پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي عديدهاي را به جاي گذارد.
استان سيستان و بلوچستان بعنوان دومين استان پهناور كشور ،با باالترين نرخ رشد جمعيت ( )0/3و نيز
دارابودن آخرين رتبه شاخص توسعه انساني در ميان  03استان كشور با اين پديده مواجه است .شهر زاهدان
بعنوان مركز استان هم اينك حدود 03درصد جمعيت خود را در هشت سكونتگاه غيررسمي جاي داده است كه
عبارتند از :شيرآباد ،كريمآباد ،مرادقلي ،چليآباد،پشت فرودگاه ،پشتگاراژ ،كارخانه نمك و بابائيان.
تجربه جهاني و تا حدودي تجارب ملي در مواجهه با اين پديده نشان از آن دارد كه در دهه اخير سياستهاي
جديدي در بهسازي مناطق غيررسمي به كار گرفته شده است .رويكردهاي جديد سعي دارد سهم فعالتري براي
فقرا در راهبردهاي توسعه قائل شوند و زمينه را براي مشاركت آنان با هدف توانمندسازي و به منظور اصالح
كيفيت زيست فراهم كنند .استراتژي جديد بر مبناي سه محور اصلي:
بهبود فرصتها،
تبديل توانمندسازي
و افزايش امنيت
پي ريزي شده است.

أ

تحقق عملي بهسازي اين مناطق عالوه بر تدوين برنامه مناسب براي عمران و آبادي بر مبناي اصول علمي
شهرسازي ،نيازمند ايجاد بستر مناسب براي مشاركتهاي مردمي و توانمندسازي آنان در مسير پذيرش تغييرات
جديد و نقش آفريني طبقات مختلف سكونتگاههاي غيررسمي در اين بستر است.
با اين رويكرد طرح توسعه مهارتهاي پايه در سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان با حمايت بانك جهاني ،به
سفارش وزارت مسكن و توسط شركت خانه پژوهش نوانديش بعنوان مشاور اجرا شد.
هدف اصلي طرح ،توانمندسازي و ظرفيتسازي جوامع هشتگانه سکونتگاههاي غيررسمي شهر
زاهدان به منظور ارتقاء ساماندهي ،بهبود و توسعه مديريت شهري و سازگار با اولويتهاي محلي
مناطق مورد نظر است .به عبارت روشنتر هدف آن است كه  099نفر از ساكنين سکونتگاههاي هشت-
گانه غيررسمي شهر زاهدان(با تأكيد بر زنان و جوانان) با كسب مهارت و آموزشهاي فني و حرفهاي
به قابليتهائي دست يابند تا بتوانند براي خود در بازار كار محلي و يا شهر زاهدان فرصتهاي شغلي
و درآمدزا ايجاد كنند.
بر اين اساس برنامه طرح در سه مرحله :
 شناخت وضع موجود و آمادهسازي
 پيادهسازي و اجرا
 مستندسازي
طراحي و به مورد اجرا گذاشته شد.
در مرحله نخست اولويت ها در اقدامات زير خالصه شد:
 -1بازديد از سكونتگاهها
 -1شناخت سازمانها و مراجع محلي
 -0برگزاري جلسات معارفه و توجيه دستگاههاي مرتبط
 -3برپائي نشستهاي مشترك با مسئوليت استان و نمايندگان محلي
 -5انجام ارزيابي سريع از سكونتگاههاي هشتگانه.
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 -6محيطشناسي و مروري بر مدار اقتصادي ،اجتماعي استان سيستان و بلوچستان و شهرزاهدان
 -7شناسائي ذينفعان اصلي طرح يعني مهارتآموزان
 -3شناسائي و اقدام جهت همكاري با سازمان فني و حرفهاي در دو بخش دولتي و خصوصي
 -3شناخت برنامههاي مهارتآموزان و طراحي و معرفي نيازهاي آموزشي جديد
 -13آمادهسازي جامعه محلي و تنظيم برنامه براي اجرا
دستاوردهاي اين مرحله توجه مشاور را به نكات كليدي وتأثيرگذار در طرح افزون نمود و كمك كرد تا ادامه
مسير در مرحله اجرا هموارتر شود از جمله:
 نکات كليدي استان :خط ترانزيت مواد مخدر ،ميل بارز خدماتي ،توليدكننده پول ،داراي شكاف
قوميتي و مذهبي ،سازماندهي دولتي ،مرد محور بودن فعاليتهاي اقتصادي ،شكاف دانش -اشتغال ،دارا
بودن رتبه آخر در شاخص توسعه انساني كشور در عين حال صاحب كرانه تجاري.
 نکات كليدي شهر زاهدان :جمعيت مركب(مهاجران ساير شهرها) ،پائين بودن سطح انتظارات ،جامعه
رخوتدار ،برخوردار از 03درصد جمعيت حاشيهنشين
 نکات كليدي سکونتگاهها :فقر و اعتياد ،كمسوادي ،بيكاري ،باال بودن جمعيت خانواده ،محدوديت-
هاي فرهنگي – اجتماعي زنان ،ناامني محالت ،يأس و نااميدي جوانان.
در عين حال برخوردار از مزيتهائي همچون :وجود حوزههاي بكر در اقتصاد بومي مانند صنايع دستي و
هنرهاي سنتي ،امكانپذيري فعاليتهاي مشاركتي مانند صندوق مالي محلي ،جواني جمعيت ،تأثيرگذاري مثبت
مراجع مذهبي – قومي ،تجربه توانمندسازي در برخي محالت و به رسميت شناختن تشكلهاي اجتماعي
(NGOها)
 نقش موثر و كمككننده معتمدين محلي در طول اجراي طرح از جمله مولويها ،شهردارمحلهها،
رابطين بهداشت ،مديران مكتبخانه ،فعالين محلي
 آگاهي مشاور نسبت به آثار و پيامدهاي طرحهاي قبلي توانمندسازي و ديدگاههاي محلي نسبت
به نتايج طرحهاي مورد اشاره (ناتمام ماندن طرحها) كه منجر به بياعتمادي و ناباوري نسبت به اجراي
موفقيتآميز چنين طرحي شده بود.

 حضور مداوم و پيوسته تيم مشاور در محل و پيوند دائمي با محالت
 استفاده موثر از همکاران محلي
 تشخيص نيازها و درک واقع بينانه شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مهارتآموزان  -به
طور مثال مهارتآموزان از نظر اقتصادي و زنان عالوه بر جنبه اقتصادي ،از نظر فرهنگي امكان حضور در
آموزشگاههاي شهر را براي دورههاي فني و حرفهاي نداشتند .در نتيجه مشاور طرح به اين نتيجه رسيد
كه وسيله اياب و ذهاب از جمله الزامات اجراي طرح است و نسبت به تأمين آن اقدام نمود .مثال ديگر
تأمين وسايل و ابزار كار دورههاي فني از جمله قاليبافي ،آرايش و پيرايش ،خياطي و عكاسي بود كه
بدليل عدم توانائي تهيه آن توسط مهارتآموزان ،مشاور نسبت به تأمين آن اقدام نمود.
مرحله دوم به پياده سازي و اجراي طرح اختصاص داشت.
با اينكه وظيفه مشاور در طرح ،اجراي دورههاي فني و حرفهاي و مطابق  63ساعت آموزش براي هر نفر
بود ،بر اساس نتايج حاصل از مطالعات ارزيابي سريع ،چنين به نظر رسيد كه قبل از آموزشهاي فني،
مهارتآموزان نياز به آموزش مهارتهاي اجتماعي بعنوان آموزش مکمل فني و حرفهاي دارند .افزايش
انگيزه حضور و مشاركت در طرح و كاهش جو بي اعتمادي در جامعه محلي مهمترين هدف برگزاري اين
دورهها بود .در نتيجه  5موضوع مورد نياز آنان كه عمدتاً از نتايج پژوهشهاي محلي حاصل شد در دستور
كار قرار گرفت و قرار شد هر مهارتآموز حداقل در  1كارگاه آموزشي شركت كند.
در اين مرحله 613نفر در  6دوره شامل آموزش مهارتهاي ارتباطي ،كارگروهي ،مديريت خانواده ،كاريابي
و محيط زيست شركت كردند كه جمعاً  6133نفر ساعت را پوشش داده است.
در مرحله آموزشهاي فني و حرفهاي 733نفر شامل  536زن و  130مرد در  5رشته شركت گزيدهاند .به
عبارتي به جاي  00999نفر ساعت تعهد آموزشي مشاور حدود  000999نفر ساعت آموزش و با
احتساب آموزشهاي مهارتهاي اجتماعي جمعاً  002099نفر ساعت آموزش اجرا كرده است .نكته
قابل توجه آن است كه  73درصد آموزشها در آموزشگاههاي خصوصي فني -حرفهاي16 ،درصد در نهادهاي
رسمي (شهرداري ،صنايع دستي ،انجمن سينماي جوان ،كشتارگاه) و تنها  6درصد در آموزشگاههاي دولتي
فني و حرفهاي انجام شده است .نكته ديگر آنكه عالوه بر رشتههاي رايج فني و حرفهاي ،مشاور بر اساس
شناخت پتانسيل و تقاضاي بازار محلي نسبت به طراحي و اجراي  6رشته جديد با همکاري
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نهادهاي رسمي و بخش خصوصي اقدام كرد .رشتهها عبارتند از :باغباني شهري و درختكاري ،آسفالت
ريزي و جدول چيني ،بازيافت ،ذبح و بستهبندي ،گياهان داروئي ،البسه محلي
عملكرد آموزشهاي اجرا شده از زواياي زير مورد ارزيابي و در گزارش حاضر تحليل شده است.
 تعداد مهارتآموزان به تفكيك جنسيت
 وضعيت سواد
 رشته هاي انتخابي
 گروههاي سني
 محالت هدف
 نهادهاي آموزشي دولتي ،خصوصي
فرايند ارزيابي كيفي و پايش دورهها از ابتداي آموزش نيز آغاز شد به طوريكه در ابتدا و انتهاي هر دوره بر
اساس طراحي از قبل انجام شده ،مهارتآموزان و مربيان هر رشته تصوير اوليه خود را از سطح دانش ،مهارت و
انتظارهاي دوره ترسيم كردند .در انتها نيز همين ابعاد مورد ارزيابي آنان قرار گرفت .مشاور نيز ضمن تحليل
ارزيابيهاي اول و پايان دوره به تفكيك مهارتآموز و مربي نسبت به تحليل مقايسهاي دو مرحله اقدام نمود.
تحليلها نشاندهنده آن است كه مهارتآموزان در هر رشته به توانائيها و قابليتهائي دست يافتهاند كه امكان
حضور آنان را در بازار كار فراهم ميكند .بررسي فرصتها در هر رشته در گزارش حاضر به صورت مشروح بيان
شده است.
مرحله سوم طرح به مستندسازي پرداخته است كه مشاور از ابتداي طرح همواره مقيد بوده است تا
كليه فرايندها و نتايج ارزيابيها و پايشها در مراحل مختلف را مستند نمايد.
نگاهي كلي به آثار و پيامدهاي فرهنگي – اجتماعي طرح نشانگر موارد زير است:
 -1افزايش اعتقاد و باور عمومي محالت نسبت به طرحهاي توانمندسازي بدليل اجراي كامل و خاتمه طرح
حاضر
 -1افزايش انگيزه عمومي محالت نسبت به آموزش و يادگيري در تنوعي از رشتهها بويژه با كسب مدرك
رسمي از مراكز فني و حرفهاي

 -0كاهش و حتي رفع موانع فرهنگي بسياري از زنان و دختران براي كسب علم و يا اشتغال در خارج از
محالت بدليل برقراري امكان آموزش مهارتآموزان زن در آموزشگاههاي شهر زاهدان
 -3توسعه ارتباطات اجتماعي محالت بدون تعصبات قومي -مذهبي بدليل تجميع و حضور مشترك آنان در
دورههاي مهارتآموزان و نيز مشاركت در اجتماعات محلي طرح
 -5اشتغال نيروهاي محلي در طرح بعنوان عوامل اجرائي و علمي از جمله مربيان بومي ،همكاران محلي،
رانندههاي وسائل نقليه عمومي.
با توجه به حضور بالغ بر  733نفر مهارتآموز در اين طرح و نيز مشاركت فعاالنه جامعه محلي كه سبب ايجاد
انگيزه ،تحرك و نشاط جوانان براي يادگيري و دستيابي به شغل مورد عالقه و باالخره درآمدزائي شده است،
مشاور اميدوار است تا كارفرماي طرح و به ويژه مسئولين محلي براي پايداري و نهادينهسازي طرح
در محالت به موارد زير دقت ويژه كنند:
 -0زمينهسازي اجراي آموزشهاي پيشرفته و تکميلي براي مهارتآموختگان
 -0اعطاي تسهيالت الزم براي مهارتآموختگان شايسته و داراي شرايط الزم براي ايجاد خود
اشتغالي و يا كسب و كارهاي جديد به صورت فردي و يا گروهي
 -3تکميل پروژه ساخت و تجهيز آموزشگاه فني و حرفهاي كريم آباد و امکان آموزش رايگان براي
دختران و پسران محالت
 -0اولويت بخشي به اشتغال مهارتآموزان رتبههاي اول تا پنجم هر يك از دورههاي طرح
 -0ارائه نتايج طرح در جمع مسئولين كليدي استان توسط كارفرما و مشاور
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طرح توسعه مهارتهاي پايه در سكونتگاه هاي غيررسمي شهر زاهدان به قصد شناسايي ،طبقه بندي و آموزش
مهارتهاي پايه و فني و حرفهاي  333نفر از ساكنان هشت سكونتگاه غيررسمي شهر زاهدان (شيرآباد ،كريم آباد،
كارخانه نمك ،بابائيان ،مرادقلي ،چلي آباد ،پشت گاراژ و پشت فرودگاه) ،با تاكيد بر زنان و جوانان و نيازهاي محالت و
همچنين به منظور ايجاد آمادگي آموزشگيرندگان براي ورود به بازار كار ،در خرداد ماه  1033با افق زماني  15ماه آغاز
به كار كرد.
اين طرح با هدف ظرفيت سازي و توانمندسازي ذينفعان اصلي طرح از طريق:
 آموزش مهارت هاي فني و حرفهاي (اولويت نخست) آموزش مهارتهاي اجتماعي (نقش مكمل)درصدد آن بود تا زمينه هاي الزم براي پيوستن ذينفعان به بازار كسب و پيشه و دستيابي به شغل مناسب را
فراهم آورد ،به بياني روشنتر ذينفعان اصلي از طريق كسب مهارت و آموزشهاي اوليه و قابل استفاده سريع در بازار كار
محلي و شهر زاهدان ،خود بتوانند با دستيابي به فرصتهاي شغلي و خوداشتغالي به درآمدزايي رسيده و اقتصاد محلي را
رونق و محيط زندگي خود را بهبود بخشند.
به بياني ديگر طرح بر آن است تا با
 ارايه آموزشهاي منجر به استخدام پذير شدن آموزش گيرندگان تجهيز به آموزش هاي متناسب با بازار محلي و نيازها و تقاضاهاي محلي كه امكان دسترسي به شغل را در بازارمحلي و زاهدان تسهيل كند
 عرضه آموزش مهارتهايي در جهت بهبود معيشت و ارتقاي محيط زندگي ساكنان محلياهداف مورد نظر در زمينه "ميدان آفريني" و "توانمندسازي" جوامع مورد نظر را محقق سازد.
رويكرد و سمت گيريهاي طرح را مي توان در چهار سطح زير بيان كرد:
 نسبت طرح با نقطه عزيمتهاي تقاضا محور يا عرضه محور
 نسبت طرح با ايجاد اشتغال
 نسبت طرح با آموزشهاي فني و حرفهاي و آموزشهاي اجتماعي
 نسبت طرح با حوزههاي رسمي و غيررسمي منطقه
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نسبت طرح با نقطه عزيمتهاي تقاضا محور يا عرضه محور:
با عنايت به رويكرد راهنما و چارچوب پذيرفته شده "اجتماع محوري" ،نقطه عزيمت و آغازگري طرح از "تقاضاي
محل" خواهد بود .اين تقاضا قابل تجهيز به سه عنصر
 تقاضاي آموزشي ذينفعان اصلي (مهارت آموزان) تقاضاي بازار كار محلي ديدگاه تجربي سازمان آموزش فني و حرفهاي و مركز كاريابي شهرخواهد بود.
مجري در پي اشراف بر "تقاضاي ذاتي محل" آموزشهاي متناسب خود را "عرضه" خواهدكرد .زين رو ارايه
خدمات آموزشي ،معطوف به تقاضاي محل خواهد بود.
نسبت طرح با ايجاد اشتغال:
طرح به طور ويژه بر اشتغال پذيري تاكيد دارد .با اين مالحظه كه آموز ش گيرنده بتواند با اتكا به آموزشها ،به
ساختار اشتغال منطقه وارد شود.
آموزش ها مي بايد به آسان سازي دست يابي به شغل بيانجامد .به تعامل حوزه رسمي و غيررسمي در منطقه نظر
دارد .در اين تعامل سكونتگاه هاي غيررسمي به عنوان مبنا و حوزه رسمي يا شهر زاهدان به عنوان شرط خارجي و مدار
پيراموني تلقي ميشود.
به عبارتي ،نگرش به محالت هشت گانه ،هم پيوند با حوزه رسمي شهر زاهدان سامان مييابد.
نسبت طرح با آموزشهاي فني و حرفهاي و آموزشهاي اجتماعي:
تجهيز آموزش گيرندگان به مهارتهاي فني و حرفهاي ،دستور اصلي طرح تلقي ميشود و آموزشهاي اجتماعي
به عنوان تجهيز جانبي و كمك كار براي مواجهه مناسب تر فرد با بازار كسب و پيشه و نيز ارتقا سطح زندگي در محالت
هدف و شهروند شده ساكنان قلمداد ميشود.
نسبت طرح با حوزههاي رسمي و غيررسمي منطقه:
طرح به تعامل دو حوزه رسمي و غيررسمي در منطقه نظر دارد .در اين تعامل سكونتگاههاي غيررسمي به عنوان
مبنا و حوزه رسمي يا شهر زاهدان به عنوان شرط خارجي و مدار پيراموني تلقي ميشوند.
به عبارتي نگرش به محالت هشت گانه ،هم پيوند با حوزه رسمي شهري زاهدان سامان مييابد.

پيام طرح:

طرح به محالت آمده است تا مجموعه آموزشهاي مهارتي و اجتماعي را براساس
نياز و تقاضاي محل به منظور تجهيز و آماده سازي ذينفعان اصلي براي دستيابي به كسب
و پيشه و شرايط زيست بهتر ارايه دهد.
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پيش آغاز

بحث در خصوص فقر به عنوان يك مفهوم فلسفي ،خود قدمت زيادي دارد اما با گذر زمان ،بررسي جنبههاي
مختلف آن به شاخههاي متنوع علوم اجتماعي سپرده شدهاست .فقر به عنوان يك پديده در عرصههاي مختلف زندگي
اجتماعي پديدار ميشود ،اما همواره بررسي نمود و ماهيت اقتصادي فقر ،به معناي عدم توانائي فرد در برآوردن نيازهاي
ماديش ،بيش از ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است .اين مسئله از آنجا نشات ميگيرد كه اقتصاد قادر به كمّي كردن
اين پديده بوده است .با گذشت زمان ،لزوم پرداختن به مسئله فقر با استفاده از رويكردهاي ميان رشتهاي آشكار شد و در
راستاي اين تحول ،تعريف فقر در اقتصاد نيز كه بسيار متاثر از تئوريهاي رايج در آن بود تغيير يافته و جنبههاي پنهان
فقر آشكارتر شده است .از جمله پرسشهايي كه در ابتدا پيش رو قرار ميگيرد آن است كه به راستي فقر چيست؟ فقير
كيست؟ آيا فقر نيز چون ساير واژگان و مفاهيم ،سير تحول و تكوين را طي كرده است؟ آيا ميتوان انتظار داشت سه
كلمه ،فقر ،نابرابري و بيكاري همواره با يكديگر همراه باشند؟
فارغ از بحثهاي فلسفي در مورد پديده فقر دراين نوشتار سعي برآن است تا پس از واكاوي مفهومي و رهگيري
مسير تحول و تكوين انديشه ها حول اين پديده ،به تغيير پارادايم در مواجهه با پديده فقر اشاره شود .اين تغيير پارادايم نه
تنها نگرش به مسئله فقر را متحول ساخته بلكه راهحلهاي جديدي براي كاهش فقر پيش روي متخصصين و
سياستگذاران قرار داده است.
نظم تحليلي نوشته حاضر در قالب محورهاي اصلي ذيل سامان مييابد:
نخست در چارچوب عنوان "مفهوم شناسي"  ،برخي مفاهيم رايج در مطالعات فقر كه در اين نوشتار بدان اشاره شده
است مورد بررسي قرار ميگيرد.
در گام دوم فقر هم از بعد مفهوم شناختي و هم از بعد ابزار سنجش در بستر ديدگاهها و مكاتب در كانون مداقه
واقع ميشود.
سوم به تغيير پارادايم در مواجهه با پديده فقر اشاره ميشود و در همين مجال به خاستگاههاي اين تغيير پارادايم
نيز پرداخته خواهد شد؛ تغييري برآمده از مفهوم جديد ،متدولوژي جديد و راهبردهاي جديد كه هر يك مالحظات
ويژه خود را دارند.
چهارم ،هسته مركزي نوشتار با عنوان توانمندسازي ،پردازش شده و سپس به جايگاه ،خاستگاه و اهميت آن درحوزه
برنامههاي فقرزدايي عنايت ميشود.
در گام پنجم نوبت به بررسي ريشههاي تشكيل كانونهاي فقر شهري در ايران ميرسد .در اين بخش بررسي عوامل
تشكيلدهنده ،ماهيت فقر در اين مناطق و نسبت برنامههاي توانمندسازي با بهبود كيفيت زيست در اين مناطق ،در
مركز توجه قرار خواهد گرفت.
در بخش پايانيِ مباني نظري سعي ميشود استراتژي پيشنهادي براي اجراي طرح توانمندسازي در جامعه هدف با
محوريت مهارتآموزي فني -حرفهاي ارائه شود.
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 .0مفهوم شناسی در مطالعات فقر:
كمتر مخالفتي بر سرپيچيدگي و چندبعدي بودن پديده فقر در ميان انديشمندان وجود دارد .دست كم آثاري كه
فقر از خود به جاي ميگذارد در عرصههاي مختلف زيستي ،جلوههاي خود را آشكار ميسازند .هدف اين بخش ارائه
مفاهيمي است كه در مطالعات فقر ،كاربرد عمومي دارند.
 .1.1فقير :كسي است كه درآمد او از منابع مختلف براي تامين تمام يا برخي از نيازهاي ضرورياش نظير خوراك،
پوشاك ،مسكن ،بهداشت ،درمان و آموزش كفايت نكند (وزارت رفاه و تامين اجتماعي .)1033 ،اگرچه عدم
كفايت درآمد تنها شاخص سنجش فقر نيست اما در ارزيابيهاي اقتصادي به عنوان ملموسترين و قابل
سنجشترين شاخص فقر به شمار ميآيد.
 .1.1خط فقر :مرز جدايي فقرا از غيرفقراست كه مبناي اندازهگيري آن ،دو شيوه مرسوم سنجش تعيين خط فقر
نسبي و خط فقر مطلق است.
 .1.0فقر نسبي :ناتواني شخص در دستيابي به سطح خاصي از استاندارهاي زندگي است كه در جامعه او الزم يا
مطلوب به شمار ميآيد .اين سطح از توانايي بهطور معمول با  53يا  66درصد ميانه درآمد جامعه محقق مي-
شود.
 .1.3فقر مطلق :عدم دسترسي به استانداردهاي مطلقي است كه براي بهرهمندي از نيازهاي اساسي ضروري است.
اگر فرد نتواند درآمد الزم براي تحقق اين استانداردها را به دست آورد سالمت جسمي خود يا خانوارتحت
سرپرستياش به مخاطره مي افتد .اغلب براي محاسبه خط فقر مطلق از مجموع هزينه الزم براي تامين سبد
غذايي پايه و مبلغي براي هزينههاي غيرغذايي استفاده ميشود.
 .1.5آسيبپذيري :0منظور از آسيبپذيري احتمال ابتال به فقر در زمان حال يا در زمان آيندهاست .اين آسيب-
پذيري مي تواند ساختاري بوده (ازدياد جمعيت فقير ،نابرابري زياد ،فقدان دسترسي به خدمات اساسي ،فصلي
بودن اشتغال و درآمد ،سياستگذاريهاي ضعيف در حوزه اقتصاد كالن  -اشتغالزدايي -و مشكالت جغرافيايي و
قومي) و يا ناشي از عوامل گذرا (حوادث طبيعي ،بحران هاي اقتصادي نظير ركود ،تورم ،بيكاري و  ...و درگيري-
هاي داخلي و خارجي) باشد.
 .3مفهوم فقر و ابزارهای رایج سنجش آن در بستر دیدگاهها و مكاتب منتخب
در اين بخش به بررسي مفهوم فقر ،تحليل و تعليل بروز و نيز ابزارهاي سنجش آن در گذر از انديشههاي غالب
تاريخ اقتصادي پرداخته خواهد شد .ابتدا فقر از ديدگاه ارتدوكس كه نوعي نگرش كالسيك به موضوع فقر است تشريح

Vulnerability
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ميشود و سپس نوبت به رويكرد ساختارگرايانه به اين مسئله ميرسد و سرانجام ديدگاه نهادي به مسئله فقر در دوره
معاصر ،در كانون توجه قرار ميگيرد .دليل انتخاب اين طيف از مكاتب آن است كه گزارههاي مطرح شده از سوي آنها
در هر برهه از زمان به تغييرات عميقي در ديدگاههاي رايج انجاميده و اصول و تعاريف پايهاي را دگرگون ساختهاند.
فقر از ديدگاه ارتدوكس:

.0.0

نگرش متأثر از ديدگاه ارتدوكس ،بر پايه چند فرض بنيادي بنا شده است كه ريشه در رويكرد فلسفي و نگاه
انديشمندان اين نحله فكري به انسان دارد .اين فروض پيشيني ،عبارتند از
برابري فرصتها،
جدائي فرد از پيشينه تاريخي
و
جدائي فرد از زمينههاي اجتماعي.
بنا بر فروض ياد شده" ،عامليت" از آنِ فرد بوده و فرد به تنهايي مسئول پيامد انتخابهاي خود و وضعيتي است كه
در آن قرار دارد.
ابزارهايي كه در اين ديدگاه براي سنجش فقر و تبيين آن مورد استفاده قرار ميگيرند نيز متأثر از فروضِ پيش ياد
شدهاند .به عبارت ديگر ،ابزارها بر اساس نگرشِ پس از وقوع 1بوده و آنچه هست را تصوير ميكنند.
ابزارهاي تحليل فقر در مكتب نئوكالسيك عبارتند از مطلوبيت و محدوديت بودجه كه انتخاب مصرفكننده را
در قالب سبد كااليي وي آشكار ميسازند .هر چه اقالم سبد كااليي به لحاظ مقداري ،بيشتر باشند( ،با فرض نرمال بودن
كاالها) مطلوبيت و در نتيجه رفاه فرد بيشتر خواهد بود .از آنجا كه محدوديت بودجه  -يا همان ميزان درآمد فرد -عامل
موثري در مطلوبيت است ،بنابراين مطلوبيتِ كمتر به معناي سبد كااليي محدودتر بوده و شاخصي از فقر به شمار
ميآيد.0
با توجه به نمودار صفحه بعد ،فرد Pنسبت به فرد  Rفقيرتر است زيرا در فضاي دو كااليي مفروض ،سهم مقداري
فرد Pحداقل از يكي از كاالهاي  Aيا  Bبيشتر است:

Ex-post
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در آينده بحث ،شاخص هاي طرح شده در انديشه نئوكالسيك به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
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بنابراين:

بنابراين فقر از ديدگاه ارتدوكس ،به مفهوم تعادلهاي مقداري پايين در مختصات مطلوبيت-مقدار است .محل
عنايت است كه عوامل قيمتي نيز در قالب بودجه خانوار وارد مختصات فوق شدهاند.
.0.0

فقر از ديدگاه ساختاري
ساختارگرايان اغلب در پيِ چرايي فقر در كشورهاي توسعهنيافته هستند و آن را ناشي از عدم تطابق ساختار

اقتصادي كشورهاي جنوب با ساختار اقتصادي كشورهاي شمال ميدانند .به عبارت ديگر ،عنصر ماهوي نظام سرمايه-
داري ،توليد بر اساس مزيت است .اما خودبسندگي يا توليد بر اساس نياز معيشتي ،ويژگي ساختار اقتصادي حاكم بر
كشورهاي پيشاسرمايهداري است .ادغام اقتصاد معيشتي در اقتصاد مزيتي باعث ميشود نيرويكار قابل توجهي آزاد شود.
عدم جذب بخش عظيمي از نيروي كار آزاد شده در ساختار توليدي جديد كه سرمايه محور بودن ،ويژگي برجسته آن به
شمار ميآيد ،به بروز بيكاري ميانجامد.

نيروي كار بيكار شده سعي ميكند در بخش خدمات  -كه عموماً در كشورهاي جنوب با "واسطهگري كاذب"
مرادف است  -جذب شود و دريافتيهاي ن اچيزي را به عنوان درآمد كسب كند كه اين امر به توسعه فقر در كشورهاي
جنوب ميانجامد.
از اين روي ،ساختارگرايان
"تغيير ساخت توليد" و
"عدم جذب كافي نيروي كار در بخش توليد"
را علل بروز بيكاري و به تبع آن فقر در كشورهاي توسعه نيافته ميدانند.
.0.3

فقر از ديدگاه نهادي
در اين ديدگاه نه تنها فقر به عنوان يك پديده اقتصادي -اجتماعي به صورت اثباتي مورد ارزيابي قرار ميگيرد

(رويكرد پس از وقوع) بلكه برخورد فعال با روند پيدايش اين پديده نيز مدنظر واقع ميشود (رويكرد پيش از وقوع )3و
پديده فقر ،ناشي از تعامل "عامليت" 5و "ساختار فرصت" 6مورد بررسي قرار ميگيرد.
"عامليت" به معناي توانائي يك كنشگر يا گروه كنشگران در اتخاذ تصميمات هدفمند است" .ساختار
فرصت" نيز جنبههايي از بستر نهادي است كه كنشگران در آن فعاليت ميكنند .ساختار نهادي ،توانائي عامليت
در تبديل انتخابها به عمل را تحت تاثير قرار مي دهد و از اين طريق مسير انتخاب و عمل را نيز تعيين ميكند (بانك
جهاني  .)1336عامليت ،تابعي از ذخيره دارايي 7كنشگر است .ذخيره دارايي بر كيفيت تصميمات و انتخابها و
همچنين توانايي عملياتي كردن اين انتخاب ها توسط عامل تاثير ميگذارد(همان).
سن ( )1333در قالب مفاهيمي چون ظرفيت و قابليت ،به بسط تاثير ذخيره دارايي بر انتخابها ميپردازد و سعي
دارد فقر قابليتي را جانشين فقر مطلوبيتي كند .از سوي ديگر دسوتو ( )1337در پروژههاي خود با تاكيد بر "هزينه
انتخابهاي آلترناتيو" ،ساختار فرصت را به عنوان عامل تاثيرگذار برنحوه وكيفيت انتخاب عامالن اقتصادي برميشمارد.
وي دراثر معروف خود با عنوان "راز سرمايه" هزينههاي باالي قانوني شدن را علت اصلي رشد بخش غيررسمي در
اقتصاد ميداند.
سرانجام نهادگرايان ،فقر را ناشي از كمبود ذخيره دارايي عامليت ،در كنار ساختار فرصتِ ناكارا ميدانند .ذخيره
دارايي ناكافي به عدم توانايي در انتخاب يا انتخابهاي نادرست ميانجامد و ساختار فرصت ناكارا ،مجال تبديل
انتخابهاي بهينه به پيامدهاي مطلوب را سلب ميكند .تمركز اين نوشتار بر "عامليت" در الگوي نهادي است و اينكه
چگونه ميتوان ذخيره دارايي را به گونهاي بهبود بخشيد كه انتخابها ،بهينه و موثر شوند.
4
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 .2تغيير پارادایم در مواجهه با پدیده فقر:
در اين بخش ابتدا به خاستگاههاي تغيير پارادايم در مواجهه با پديده فقر پرداخته ميشود .سپس در سه محور
تغيير مفهومي ،تغيير متدلوژيك و تغيير راهبردي ،به بسط موضوع خواهيم پرداخت.
.3.0

خاستگاه تغيير پارادايم در مواجهه با فقر
در بخشي از گزارش توسعه جهاني سال  1331-1333بانك جهاني با عنوان "مبارزه با فقر" به تغيير رويكرد كاهش

فقر در  53سال اخير اشاره و اين تغييرات به عنوان واكنشي نسبت به پيچيدگيهاي توسعه ذكر شده است.
در دهههاي 1353و 1363توسعه به عنوان تابعي از انباشت سرمايه فيزيكي و تقويت زير بناها مطرح بود .اما در
دهه 1373سرمايهگذاري فيزيكي تنها به عنوان عنصر الزم توسعه مورد پذيرش قرار گرفت و عدم كفايت آن به عنوان
عنصر يگانه ،مطرح شد .در نتيجه اين مجادالت ،آموزش و بهداشت براي كيفيت بخشيدن به رشد مورد توجه قرار
گرفتند .در گزارش توسعه جهاني سال 1333آموزش و بهداشت به عنوان عواملي كه فارغ از ارزش ذاتي ،به رشد درآمد
فقرا نيز انجاميدهاند مطرح شده است .برنامههاي تامين اجتماعي در قالب چترهاي تاميني 3در همين دوران شكل بست.
چترهاي تاميني در بردارنده پرداختهاي انتقالي به فقرا و قشر آسيبپذير جامعهاند تا از سقوط آنها به سطح مشخصي
از فقر جلوگيري شود .چترهاي تامين اجتماعي شاملاند بر:3
 پرداختهاي انتقالي به صورت نقدي
 برنامههاي حمايتي خوراك محور از قبيل ارائه كوپن براي دريافت مواد غذايي (روجرز و كوتز)1331 ،
 كمكهاي جنسي از قبيل اعطاي لوازم التحرير و يونيفورم مدرسه
 يارانههاي قيمتي روي مواد غذايي ،الكتريسيته و حمل و نقل عمومي
از سوي ديگر نسل دوم از نسلهاي سهگانه حقوق بشري كه به اين دوران باز ميگردد و حقوق رفاهي از جمله
حقوق اجتماعي و اقتصادي را در خود جاي مي دهد ،تاثير زيادي بر تغيير رويكرد به مسئله فقر و هويت اقتصادي
اجتماعي فقرا دارد.
نسل هاي سهگانه ( )Waldron, 1335:575حقوق بشري هريك به اقتضاي دوران مطرح شدن آنها بر ابعاد
خاصي از زندگي انسانها تاكيد كرده اند )Shue,1337:031(.منظور از نسل اول حقوق بشر )1333( 13همانا حقوق و
آزاديهاي سياسي -مدني است .حق هايي از قبيل آزاديهاي مذهبي ،بيان ،مصونيت از بازداشت خودسرانه و بدون دليل،
حق راي ،آزادي رفت وآمد و انتخاب محل اقامت ،به اين نسل از حقوق بشر تعلق دارد .حقوق اقتصادي ،اجتماعي و

Safety net
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براي مطالعه بيشتر به گروش و سايرين ( )1333مراجعه كنيد.
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فرهنگي به عنوان حق هاي متعلق به نسل دوم حقوق بشر )1373-1363( 11طبقه بندي ميشوند .حقوقي چون حق
بهرهمند ي از آموزش ،حق بهره مندي از مسكن مناسب ،مراقبت هاي بهداشتي ،حق كار ،حق بهره مندي از حداقل
امكانات آموزشي ،نيز تاكيدات نسل سوم از حقوق بشر هستند.
در حالي كه نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و ديگر افراد تاكيد دارد ،حقهاي نسل دوم مستلزم مداخله و
حمايت دولتها است.حق هاي نسل دوم ماهيتي جمع گرايانه دارند و به حقوقي همچون حق بر محيط زيست سالم ،حق
بر صلح و حق بر توسعه اطالق مي شوند .بنابراين مي توان گفت كه حق هاي رفاهي (حقوق اجتماعي و اقتصادي) در
زمره نسل دوم حقوق بشر قرار دارند.
در مركز حقوق اجتماعي (يا رفاهي) حقِ بر استاندارد مناسب زندگي قرار دارد (ماده  15اعالميه جهاني حقوق
بشر ،ماده  11ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و مادة  17كنوانسيون حقوق كودك) بهره مندي از اين حق،
حداقل مستلزم اين است كه هر شخصي از حقوق ضروري معاش (گذاران زندگي) از جمله غذاي مناسب و حقوق تغذيه،
لباس ،مسكن و شرايط ضروري بهداشت بهره مند باشد( .مادة  13ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و مادة 17
كنوانسيون حقوق كودك)
مطابق ماده  15اعالميه جهاني حقوق بش ر هر كس حق دارد كه از سطح زندگي مناسب براي تامين سالمتِِي و
رفاه خود و خانوادهاش به ويژه از حيث خوراك ،پوشاك ،مسكن ،مراقبتهاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري
برخوردار باشد .اين حق بشري در بند يك اصل چهل و سوم قانون اساسي ايران نيز عيناً منعكس شده است و مطابق آن
تامين نيازهاي اساس ي شامل مسكن ،خوراك ،پوشاك ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امكانات الزم براي تشكيل
خانواده براي همه از وظايف دولت قلمداد شده است.
بهرهمندي از اين حقوق اجتماعي يا رفاهي همچنين به برخورداري از برخي حقوق اقتصادي نياز دارد .اين
حقوق شامل حق بر اموال (مادة  17اعالميه جهاني حقوق بشر) حق بر كار (مادة  10اعالميه جهاني حقوق بشر و مادة 6
ميثاق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي) و حق بر تأمين اجتماعي (مواد  15و  11اعالميه و مادة  3ميثاق و مادة 16
كنوانسيون حقوق كودك) است .حق بر اموال بايد با دو حق ديگر تكميل شود :حق بر كار كه مي تواند درآمدي كه به
نوبة خود يك استاندارد مناسب زندگي ر ا تضمين كند و حق بر تأمين اجتماعي كه مي تواند (و در مواردي كه ضرورت
دارد بطور كامل جانشين شود) درآمد ناكافي ناشي از اموال و درآمد ناكافي ناشي از كار را تكميل كند .اگرچه حق بر
آموزش (مادة  16اعالميه جهاني حقوق بشر و مواد  10و  13ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و مواد  13و 13
كنوانسيون حقوق كودك) ارتباط نزديكي با حقوق فرهنگي دارد ،اما اين حق همچنين يك عنصر اساسي در حقوق
اقتصادي و اجتماعي است؛ آموزش به طور فزاينده اي در جهت استفاده مطلوب از اموال براي تأمين يك استاندارد مناسب
زندگي ،براي يافتن كار رضايتبخش و انجام بهتر آن و همينطور كسب توانايي استفاده از درآمدي كه از اموال ،كار يا
تأمين اجتماعي در يك روش مطلوب براي يك استاندارد مناسب زندگي ،از اهميت برخوردار است.
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گام هاي فوق در دستيابي به زيست بهتر بسيار نقش داشته و دارند ،اما بروز بحران بدهيها و ركود جهاني در دهه
 1333راه حلهاي پيشين را نيازمند تكمله كرد .بنابراين در گزارش توسعه جهاني سال  1333توجهات به يك راهبرد دو
وجهي جلب شد؛ راهبردي كه از يك سو بر فرايندهاي توليدي كاربر 11در بستر آزادسازي اقتصادي و سرمايهگذاري در
زيربناها تاكيد داشت و از ديگر سو تامين خدمات پايه در زمينه آموزش و بهداشت براي فقرا را الزم ميدانست.
در دهه  1333رويكردهاي جديدي شكل گرفت كه سعي داشتند سهم فعالتري براي فقرا در راهبردهاي توسعه
قائل شوند و زمينه را براي مشاركت آنان فراهم كنند .در ديدگاه جديد فقرا نه به عنوان موجودات منفعلي كه بايد در
انتظار دريافت كمك و اعانه باشند بلكه به عنوان انسانهاي فعالي كه ميتوانند در فرايند ارتقاي توانمنديهاي خود
بكوشند و در اين رهگذر در شكل دهي به سرنوشت خويش و شاختن جامعه مطلوب مشاركت كنند ،نگريسته ميشود
(وزارت رفاه و تامين اجتماعي .)1033 ،استراتژي جديد برمبناي سه محور اصلي پي ريزي شده است (بانك جهاني،
:)1331-1333
 بهبود فرصتها :همواره انتخابها در بستر مجموعه اي از فرصتها شكل ميبندند به بيان روشنتر افراد
از سبد انتخابي كه پيش رو دارند با توجه به توانايي و قدرت انتخاب خود كه متاثر از ظرف داراييهايشان
است اقدام به گزينش ميكنند .بهبود فرصتها به معناي گسترش كمي و كيفي سبد انتخابي است كه
پيش روي افراد قرار ميگيرد.
 تسهيل توانمندسازي :توانمندسازي ،توانايي انتخاب افراد را كه متاثر از ذخيره دارايي آنهاست بهبود
ميبخشد ،به گونهاي كه افراد بتوانند در ميان گزينههايي كه پيش رو دارند بهترين را انتخاب كرده و در
مسير بهبود وضعيت خود نقش محوري ايفا كنند
 افزايش امنيت :فقدان احساس امنيت همواره معضلي است كه فقرا از آن رنج ميبرند .چنين عدم امنيتي
در شئون مختلف زندگي آنها جريان دارد :عدم امنيت در حس تعلق ،عدم امنيت در مقابل سوانح
طبيعي ،عدم امنيت در مقابل نوسانات اقتصادي از جمله اين موارد به شمار ميآيند .افزايش امنيت اين
افراد ميتواند به بهبود وضعيت زيستيشان بيانجامد و دغدغه اصلي آن ها را برطرف كند.
در يك نظرافكني مجمل در مييابيم كه بانك جهاني نيز سه موج را براساس رويه عمل از سرگذرانيده است:
نخست -رويه ابالغ كه پس از بحران بدهيها و عدم توانايي كشورهاي آمريكاي التين در باز پرداخت وامهايشان در
دستور كار بانك قرار گرفت و هدف اصلي آن تقويت بخش خصوصي در قالب برنامههاي تعديل ساختاري بود.
دوم -رويه تسويه و تعبيه كه پس از مشاهده معجزه آسياي جنوب شرقي لزوم درس آموزي از تجارب بينالملل را
گوشزد ميكرد .تسويه به اين معنا كه بدهيهاي كشورهاي جنوب به قطبهاي اعتباري نظام اقتصادي غرب بخشوده شد
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يا تخفيف گرفت و تعبيه نيز به معناي تاكيد بر مهندسي و استقرار برنامههاي تامين اجتماعي و تقويت حوزههاي
حمايتي بود.
سوم -رويههاي مشاركتي كه برنامههاي توانمندسازي را دركانون توجه قرار ميدهند و در يك فرايند چهار
مرحلهاي ،جامعه هدف را براي مشاركت فعال آماده ميكنند .اين چهار مرحله عبارتند از:
 باور :اعتقاد به مطلوبيت وضع فعلي ،زمينه را براي اقدامات توسعهاي به مثابه تغيير خوب (سامنر و ترايب؛
 )1333:3باز ميدارد .همسازي با فقر تاثير ناتوانكننده فقر است كه ابتكار ،انرژي و جستجو براي وضعيتي
بهتر ،همه و همه را نابود ميكند و بنابراين به امري كه به خود تداوم ميبخشد مبدل ميشود (گالبرايت؛
.)1035
 آگاهي و آموزش :كسب آگاهي موجب ميشود افراد وضعيت كنوني را مطلوب ندانسته و نياز به تغيير را
در خود احساس كنند .در اين حالت ميتوان تالش فرد براي تغيير را جهت بخشيد.
 مهارت :تغيير مطلوب در دنياي واقع ،نياز به ابزار دارد و در عين حال اين ابزارها ذخيره دارايي افراد را
تشكيل ميدهند .كسب مهارت ،فرد را مسلح به ابزار تغيير ميكند و زمينه ارتقاي كيفي را براي زندگي
وي فراهم ميآورد.
 مشاركت :تا زماني كه فرد خود را جزء موثري از فرايند تغيير نداند؛ فرايند تغييري كه بازتاب خواستها،
نيازها و دغدغه هاي اوست ،به عنصر فعالي در اين تغيير تبديل نخواهد شد .زيرا لزوماً مشكالتي كه در
طرحهاي غيرمشاركتي تالش بر حل آنهاست ،از نظر وي مولفههاي تغيير مثبت به حساب نميآيند .در
رويكردهاي جديد از آغاز فرايند توسعهاي (طرح و برنامهريزي) تا پايان آن (اجرا ،پايش و ارزيابي) جامعه
هدف ،نقش كليدي دارد.
اما وقايع و رويدادهايي كه بانك جهاني را به پيمودن اين مسير واداشت در چنين زنجيرهاي نمايان است:
 )1شكاف معنادار درآمد و ثروت ميان كشورهاي شمال و جنوب در دهه 1373
 )1انقالب هاي سياسي  -اجتماعي دهه 1373
 )0بغض هاي اجتماعي و شورشهاي شهري در دهه1333
 )3عملكرد ضعيف بانك جهاني در كشورهاي آمريكاي جنوبي و منطقه كارائيب در دهه 1333
 )5بروز جو بياعتمادي شديد به سياستهاي بانك جهاني پس از اجراي برنامههاي تعديل در دهه1333
 )6تشديد شكاف فقر و طرح اين پديده به عنوان يك معضل بشري در دهه 1333
 )7وقوع معجزه آسياي جنوب شرقي به دور از تيررس سياستهاي بانك جهاني در دهه 1333
همه اين رخدادها ،دست به دست دادند تا بانك جهاني تالش خود را معطوف به آموختن از تجربيات و اجراي
سياست هاي برآمده از مطالعات تجربي كند .دگرگوني در سه سطح مفهوم ،متدولوژي و راهكار در مواجهه با فقر ،به تغيير
پارادايم در اين بستر فكري و عملياتي انجاميد كه در امتداد مطلب بدان خواهيم پرداخت:
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گري بكر ( )1033هدف اصلي علم اقتصاد را درك فقر و كمك به كاهش آن ميداند .از سوي ديگر بسياري از
اقتصاددانان ،رشد و توسعه اقتصادي را هدف غايي علم اقتصاد ميدانند .بنابراين ميبايست رابطه معناداري بين مفهوم
فقر و مفهوم رشد و توسعه برقرار باشد .در گام نخست در اين بخش به مفهوم فقر در بستر رشد و توسعه ميپردازيم .پس
از آن نيز مفهوم فقر از ديدگاه آمارتيا سن به عنوان تعريف مبنايي در اين پژوهش ،مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .3.0.0مفهوم فقر در بستر رشد و توسعه
در دهههاي  1353و  1363توسعه اقتصادي متناظر با رشد اقتصادي بود و در ادبيات رايجِ اين رشته ،همواره
دستيابي به رشد از طريق سرمايهگذاريهاي فيزيكي به عنوان هدف اصلي به شمار ميآمد .با گذشت زمان با ورود
متغيرهايي نظير سرمايه انساني و عوامل تقويتكننده آن در الگوهاي رشد ،توان تخمينها و قدرت توضيحدهندگي
بهبود يافت .اين مهم ،سرآغاز فصل جديدي بود كه مباحث توسعه به معناي چندوجهي خود ،وارد ادبيات اقتصادي
شد .توسعهاي كه محور آن زيست بهتر بشر بود.
در اين دوران سياستهاي توزيعي جايگاه ويژهاي يافت و به عنوان عنصر همزاد رشد ،در كنار آن قرار گرفت .اما
برخي كشورها كه پيش از اين ،از قافله رشد باز مانده بودند ،كارنامه قابل قبولي در مسير توسعه نيز از خود بر جاي
نگذاشتند و استراتژيهاي توسعه ،تنها دامنه سياستهاي توزيعي و بازتوزيعي را در آنها گسترش داد كه به ظهور
دولتهاي ورشكسته انجاميد.
در اواخر دهه  1333نسخههاي متأخر ،جايگزين نسخههاي مياني رشد و توسعه شدند .نسَخي كه اولويت را به
رشد ميدادند اما رشدي كه از طريق استراتژيهاي توسعهاي محقق شود.
غرض از پيجويي سير تحول نظريات رشد و توسعه در اين مكتوب ،بررسي جايگاه فقر و فقرا در هر يك از
نسخههاي ياد شده است .در نسخههاي سنتي كه هدف ،دستيابي به رشد اقتصادي بود ،سرمايه فيزيكي را به عنوان
آنچه فقرا كامالً از آن بيبهره هستند در مركز توجه قرار ميداد .سرنوشت فقرا در اين دوران ،به ساز و كارهاي توزيعي
سپرده شده بود .اوج اين تفكر در قالب تئوري "رخنه به پايين" 13توسط اقتصاددانان نئوكالسيكِ طرف عرضه
مطرح شد .براساس اين تئوري ،رشد اقتصادي در فضاي نابرابري درآمدي از طريق تراوش درآمد و ثروت به سمت
پايينِ هرم ،رفاه كليت جامعه را افزايش ميدهد .از اين منظر ،تشديد شكاف درآمدي بين دهكهاي پايين و دهك-
هاي باال ،خبر از شكست بازار 15در عرصه توزيع درآمد نميداد.
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اين جمله برگرفته از پراهاالد ( )1036است
Trickle down
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در نسخههاي مياني رشد كه دربردارنده مفاهيم توسعهاي بودند ،پرداختن به فقرا و تأمين حداقل معيشت،
بهداشت و آموزش به عنوان وظايفي مبرم ،بر عهده دولت قرار گرفت .در اينجا گاه دولتها به فقرا و هزينههاي آنها
به عنوان اقالم تحميلي مينگريستند.
سرانجام با ظهور نسخههاي متأخر ،فقرا به عنوان عامل رشد ،وارد ادبيات جديد شدند .آمارها در سال 1331
نشان ميدهد كه حدود  73درصد جمعيت جهان ،درآمد ساالنهاي زير  1533دالر دارند و فقير محسوب ميشوند
(پراهاالد  .)1036بنابراين فقرا در بازار توليد  -الاقل از بعد كمّي  -بخش قابل توجهي از نيروي كار را شامل ميشوند
و از سوي ديگر در بازار كاال و خدمات ،حتي در سطح كاالهاي اساسي نيز خيل عظيم مصرفكنندگان را تشكيل
ميدهند .پراهاالد ( )1036استدالل ميكند كه با توجه به نقش تعيين كننده فقرا در سمت توليد و مصرف،
حساس كردن اين افراد نسبت به قيمتهاي بازار و خروج آنها از جمع اعانه بگيران ميتواند به رشد
اقتصادي بيانجامد.
 .3.0.0مفهوم فقر در انديشه سن
آمارتيا سن يكي از پژوهشگران برجسته حوزه فقر به شمار ميآيد .افكار وي متأثر از ارسطو ،آدام اسميت ،كارل
ماركس و جان رالز است .شايد سهم اصلي وي در مباحث فقر ،تالش براي جايگزيني مفهوم مطلوبيت با مفهوم
قابليت
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(ارسطويي) باشد .ارسطو در دوردست تاريخ ،وضعيت فقرا را به كاستي ذاتي قابليتهاي آنان مربوط

ميدانست.
سن ( )1031معتقد است ارزشيابي براساس مطلوبيت ،سه فرض را در خود جاي ميدهد؛
نخست نتيجه گرايي يعني كليه انتخابها براساس نتايج ،مورد ارزيابي قرار ميگيرند .وي به طور ضمني به
رويكرد پس از وقوع انديشه نئوكالسيك در بررسي و تبيين فقر نظر ميافكند.
دوم ،اشاره ميكند كه مطلوبيتگرايي به معناي رفاهگرايي است و سطح رفاه هر كس ،محدود به مطلوبيت
ناشي ازسبد كااليي وي ميشود.
سوم ،رتبه بندي ،مبتني بر جمع مطلوبيتهاست يعني اگر بخواهيم مطلوبيت يك خانوار را محاسبه كنيم جمع
مطلوبيت آنها بدون توجه به ميزان نابرابري در توزيع مطلوبيتها به دست ميآيد و عواملي چون جنسيت و نقش
فرد در خانوار از نظر پنهان ميماند.
سن ( )1031در ادامه ،سه محدوديت اصلي براي رويكرد مطلوبيت گرايانه برميشمارد:
 .1بيتفاوتي توزيعي :جمعپذيري مطلوبيت باعث ميشود نابرابري توزيعي آن از نظر دور بماند.

capability
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 .1غفلت از حقوق ،آزاديها و ساير عاليق غير مطلوبيتي :رويكرد مطلوبيتگرا ،برخي مطالبات انساني نظير
آزاديها و حقوق اساسي را آنجا كه بر مطلوبيتهاي مصرفي اثر نميگذارند ،وارد ارزيابي نميكند.
 .0مشروط بودن شرايط ذهني و انطباق :مطلوبيت شاخصي است كه بر مشخصههاي ذهني از قبيل لذت،
خشنودي و آرزو تمركز دارد .در صورتي كه اين برداشت ذهني نميتواند براي همه افراد قابل مقايسه و لذا
قابل تعميم باشد.
وي سپس چنين بحث ميكند كه اگر بخواهيم مطلوبيت را به عنوان شاخصي از رفاه به حساب آوريم بايد
ويژگيهاي چند را در نظر بگيريم:
 )1ناهمگنيهاي شخصي
 )1گوناگونيهاي محيطي
 )0تنوع شرايط جغرافيايي
 )3تفاوت ديدگاههاي ارتباطي
 )5توزيع درون خانواده
حلقه ديگري كه نئوكالسيكها در تبيين فقر از آن استفاده ميكنند درآمد است .سن ( )1031انتقاداتي نيز به
توانايي مفهوم درآمد در تبيين فقر دارد .وي به تحليل جان رالز از كاالهاي اوليه ميپردازد .رالز معتقد است كاالهاي اوليه
شامل ابزارهاي همه منظورهاي است كه به فرد كمك ميكند تا اهدافش از جمله "حقوق ،آزاديها و فرصتها ،درآمد و
ثروت و مباني اجتماعي عزت نفس" را ارتقا دهد (سن  .)1031آمارتياسن اعتقاد دارد نسخه بهتري ،حداقل در پژوهش-
هاي فقر وجود دارد .بر همين اساس قابليت را جايگزين مطلوبيت ميكند؛ قابليت يك فرد به معناي توانايي فرد
براي دستيابي به هر آن چيزي است كه وي ارزش ميپندارد و مطلوب اوست .به عبارت ديگر توانايي فرد در
تبديل تصميم به عمل مطلوب است.
سن معتقد است رابطه تنگاتنگي ميان قابليت ها و درآمدها وجود دارد .به عنوان مثال درآمد پايين مي تواند ناشي از
بيسوادي ،بهداشت پايين و ساير كمب ودهاي قابليتي باشد و از سوي ديگر تحصيالت باال به كسب درآمدهاي بيشتر
ميانجامد؛ در عين حال وي اشاره به  0نكته مثبت درباره رويكرد قابليتي به فقر مي كند:
اول -قابليت ،مفهومي ذاتي و قابل شناسايي است اما درآمد ،مفهومي ابزاري است.
دوم -محروميتِ قابليتي دربردارنده عوامل تأثيرگذار بيشتري نسبت به درآمد پايين است.
سوم -تأثير درآمد روي قابليت ،مشروط است و درآمد پايين لزوماً به معناي قابليت پايين نيست.
سه ويژگي ياد شده باعث ميشود سن استدالل كند كه فقر قابليتي مي تواند واقعيتهاي بيشتري را نسبت به فقر بر
مبناي مطلوبيت ،آشكار سازد و راهكارهايي را كه بر اين اساس ارائه مي شود نيز موثرتر ميپندارد.
مفهوم ديگري كه از ديدگاه سن اهميت دارد "آزادي" است .آزادي مجموعه فرصتهايي است كه به فرد اجازه انتخاب
مي دهد .آزادي در كنار ذخيره قابليتي فرد ،كيفيت انتخاب و پيامدهاي آن را مشخص مي سازد .به طور خالصه

ميتوان عنوان داشت كه سن ابزار تحليل نئوكالسيكها (مطلوبيت و درآمد) را با ابزارهاي تحليلي جديدي (قابليت و
آزادي) جايگزين كرده است .از ديدگاه وي ،ارتقاي ذخيره دارايي از طريق سرمايه گذاري در بهداشت ،آموزش و
مهارت ،منجر به افزا يش قابليت عامليت مي شود؛ آزادي نيز ساختار فرصت را عادالنه مي سازد و از تعامل
عامليت و ساختار فرصت نتايج توسعهاي سربرمي آورد.
.3.3

تغيير در متدولوژي و ابزارها در پژوهشهاي فقر :صحبت با فقرا به جاي صحبت درباره فقرا
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در ادامه بررسي كيفيت تغيير پارادايم در مواجهه با پديده فقر به تغيير در متدولوژي و ابزارها راه ميبريم .پيش از
اين ،تحليل وضعيت و تصميم گيري در خصوص مواجهه با پديده فقر و فقرا به عهده جمع محدودي از نخبگان 13بود.
تالش براي پيوند زدن مباحث آكادميك كه اغلب توسط نخبگان دانشگاهي مطرح ميشد با آنچه به واقع در زندگي فقرا
جريان داشت ،به رويکرد اجتماع محور در پژوهشهاي فقر تحت عنوان "گوش كردن به دانش زندگي" انجاميد.
در اين روش دو هدف عمده محقق مي شود:
نخست تصوير دقيقي از واقعيتهاي زندگي در شرايط فقر به دست ميآيد و دوم به افراد فقير ،هويت داده ميشود.
(كرومر)1030،
ويژگيهاي اصلي رويكردهاي اجتماع محور عبارتند از:
 عرضه محوري
 استخراج نيازها و راهكارها از درون جامعه هدف
 اعتماد به دانش جامعه هدف نسبت به ترجيحات و وجوه مختلف مشكالت (كرومر)1030،
ورود رويكرد اجتماع محور در پژوهشهاي فقر در قالب "گوش دادن به دانش زندگي" به دهه  1333بازميگردد.
پس از آن بانك جهاني در سال  1331اقدام به چاپ گزارشي با عنوان "صداي فقر" 13كرد كه نشان از اقبال به اين روش
در مجامع بينالمللي داشت .اين گزارش به نوبه خود شامل سه نوشتار است:
 آيا كسي صداي ما را مي شنود؟()1333
 فريادي براي تغيير()1333
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 از سرزمين هاي بسيار()1331

17
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اين عبارت از كرومر( )1030گرفته شده است.
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گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

براي تهيه اين گزارشها بانك جهاني با  3پرسش كليدي وارد مناطقي شد كه از فقر شهري يا روستايي رنج
ميبردند( :بانك جهاني :)1331
 -1زندگي خوب چيست؟ زندگي بد چيست؟
 -1اولويتهاي مردم فقير كدامند؟
 -0ماهيت و كيفيت تعامالت مردم فقير با دولت ،بازار و نهادهاي مدني چگونه است؟
 -3روابط اجتماعي و جنسيتي در طول زمان چگونه دچار تغيير ميشوند؟
آنچه از اين مصاحبهها بهدست آمد و در قالب  0گزارش منتشر شد ،سهم عمدهاي در تهيه گزارش توسعه انساني
 1331-1333با عنوان مبارزه با فقر داشت 10و چنين اثبات كرد كه تجزيه و تحليل آنچه فقرا در  5قاره بدان اشاره
كردهاند ،ميتواند منبعي براي مطالعات فقر باشد.
فرايند پيش ياد شده در مواجهه با مسئله فقر ،لزوم بكارگيري ابزارهاي جديد در پژوهشهاي فقر را آشكار ميسازد.
اما پيش از آن الزم است اشاره شود كه نسخههاي سنتي در مطالعه فقر از ابزارهاي زير بهره ميجستند:
 .1تعيين خط فقر :براي تعيين سطح فقر دو شاخص عمده طرح ميشود:
 فقر مطلق :ميزان درآمدي كه شخص را قادر ميسازد احتياجات اساسي خود را برآورده سازد.
 فقر نسبي :ميزان درآمدي كه شخص را قادر ميسازد به سطح استاندارد زندگي در جامعه خويش
دست يابد.
فقر مطلق ،شاخصي است كه ميتواند به صورت بينالمللي مورد بررسي قرار گيرد .اما شاخص فقر نسبي تابعي از
شرايط جامعه مورد نظر بوده و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.13
 .1تعيين ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي مردم فقير :در اين سطح از تحليل ،با استفاده از آمارهاي رسمي
جمعيتي ،برخي اطالعات فرآوري شده نظير سن ،جنسيت ،سواد و مواردي از اين قبيل ،براي مردم فقير
استخراج شده و مورد تحليل قرار ميگيرند.
 .0تهيه مختصات اقتصادي براي فقرا :مواردي از قبيل منبع درآمد ،وضعيت مالكيت داراييها ،الگوي مصرف و
ميزان دسترسي به خدمات براي جامعه فقرا ،از طريق پيمايش هاي ساختارمند تهيه مي شوند و به عنوان
مختصات اقتصادي فقرا در اختيار سياستگذاران قرار مي گيرند.
در يك نگاه گذرا مشاهده ميشود كه محروميت مادي به دست آمده از اطالعات و آمارهاي مربوط به بودجه خانوار،
شاخص اصلي سنجش فقر در ديدگاه نئوكالسيك به شمار مي آيد (بانك جهاني  .)1331-1333چنين برداشتي از فقر

23

البته مستندات اين گزارشات پس از انتشار گزارش توسعه انساني  1331-1333به چاپ رسيد.
24
شايان ذكر است شاخصهاي ديگري براي سنجش فقر در همين بستر فكري وجود دارد از جمله "شاخص فقر كالريك" .دو شاخص فقر مطلق و فقر نسبي
براساس درآمد محاسبه ميشوند اما شاخص فقر كالريك كامالً مبتني بر سبد مصرف است.

رويكردي كالن به شمار مي آيد و در محاسبات ملي و جهاني ،كاركرد در خوري دارد اما برخي نارسايي هاي اين نوع
روشها نيز نبايد از نظر دور بماند:
اول -خطاهاي آماري كه اغلب به دو دليل رخ مي دهند ،نخست تعاريف متفاوت از برخي مفاهيم كليدي
نظير بيكاري .دوم عدم تمايل افراد در اظهار دقيق درآمدها يا هزينه هايشان.
دوم -تفاوت ماهيت فقر براي تك تك اعضاي خانوار :واحد اصلي در تعيين و تبيين فقر در محاسبات
كالسيك ،خانوار است .بايد توجه داشت اعضاي خانوار ،بسته به نقش و نيازهاي خود تعاريف متفاوتي از فقر
ارائه ميدهند.
سوم -مخاطره سياستگذاري :سياستمداران براي كاهش آمار فقر ،اقدامات سياستگذارانه خطرناكي را
صورت ميدهند و سعي ميكنند جامعه هدف خود را نزديكترين گروه درآمدي به خط فقر تعريف كنند.
اين امر منجر به تشديد فقر در دهك هاي پاييني كه نياز بيشتري به كمكهاي درآمدي دارند ،خواهد شد.
نقدهاي وارده به نسخه سنتي در پژوهش هاي فقر به معناي نفي دستاوردها و يا رد روش هاي مورد استفاده در آن
نيست .نسخه متاخر نيز با عنوان نسخه تكميلي
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مطرح شده است و تركيبي از نسخه سنتي و ارزيابي مشاركتي

فقر )PPA(16است PPA .در پي فهم و ادراك فقر در بستر اجتماعي  ،نهادي و سياسي جامعه محلي است .از ويژگيهاي
اصلي نسخه تكميلي مي توان به مواردي چند اشاره كرد:
 .1دگرگوني نحوه پيمايش :تشكيل گروههاي بحث و مصاحبه غير ساختارمند از روشهاي متداولي است كه در
روش  PPAمورد استفاده قرار مي گيرد.
 .1توجه به نقش افراد درخانواده و عدم تقارن قدرت
 .0فاصله گرفتن از دادههاي تجميعي 17به سمت داده هاي خرد :داده هاي تجميعي بسياري از مالحظات جنسيتي
نظير سهم اقتصادي غيردستمزدي زنان 13در خانوار را منعكس نمي سازد و در نتيجه ،ادراك و برداشت ذهني
افرادي كه با فقر مواجهند با آنچه از دادههاي تجميعي به دست ميآيد ،متفاوت است.
سرانجام الزم به تاكيد دوباره بر اين مهم است كه استفاده از نسخه تكميلي به هيچ وجه به معناي كم رنگ شدن
توان تحليلي شاخصهاي مطرح در نسخه سنتي نيست بلكه به بسط مفاهيم و شاخص ها براي روشن شدن جنبههاي
جزئيترِ آنچه فقرا با آن مواجهند ،نياز دارد.
.3.0

تغيير راهبردها در مواجهه با مسئله فقر :مبارزه با فقر به جاي مبارزه با فقرا
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اين عبارت از گزارش آن الين ( )1333انتخاب شده است
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اگر بخواهيم به ماهيت تغيير راهبردها در مواجهه با مسئله فقر پي ببريم بايد سير تحول آن را دريابيم .راهبردهاي
اقتدارگرايانه ناشي از عدم هويت بخشي به افراد فقير در حل مشكالتشان ،تصميمگيري از باال به پايين را در اين حوزه در
پي داشت .پس از مدتي اين روشها به هدف مطلوب نرسيد و نارضايتيهايي را در ميان فقرا برانگيخت و دليل آن هم
عدم آگاهي سياستگذاران از واقعيتهاي جاري در زندگي اين افراد بود.
اين واقعيات ،سياستگذاران را بر آن داشت كه از سياستگذاري به سياق اقتدارگرايانه به سياستگذاريهاي
مشاركتي روي بياورند و سهم فقرا در تصميمگيري و اجراي طرحهاي تاثيرگذار بر زندگيشان را مورد احترام قرار دهند.
نمونه اي كه در بستر اين نوشتار قابل طرح است و حكايت از نحوه مواجهه با فقر در كانونهاي فقر شهري از جمله
سكونتگاهاي غيررسمي دارد را مي توان در چهار فاز عمده رهگيري كرد:
در فاز نخست ،تخريب كامل يا امحاي فيزيكي سكونتگاههاي غيررسمي در دستور كار قرار گرفت .اين امر
نارضايتيهاي زيادي را در پي داشت وگاه به شورشهاي خشن شهري مي انجاميد .از سوي ديگر بازتوليد پس از امحا
امري بود كه پس از مدتي به وقوع ميپيوست.
در فاز دوم ،تخريب و نوسازي مجدد بافتهاي نامرغوب در سكونتگاههاي غيررسمي مورد توجه قرار گرفت .در اين
طيف از اقدامات بنا بر آن بود كه تمامي يا بخشي از هزينههاي نوسازي توسط ساكنان اين مناطق اما به صورت اقساط
مدتدار پرداخت شود .به هر شكل اين تجربيات نيز به شكست انجاميد زيرا هزينه هاي بااليي دربرداشت و عموماً
ساكنان مناطق غيررسمي قادر و مايل به پرداخت اقساط حتي در بلند مدت نيز نبودند( .قانعي راد )1033،
در فاز سوم ،اصالح محيط زيست ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با تمركز بر بهسازي كالبدي به عنوان استراتژي
فقرزدايي در سكونتگاههاي غيررسمي مطرح و اجرا شد .در چنين برنامههايي گسترش تسهيالت زير بنايي نظير آب
تصفيه شده ،برق ،گاز و جاده در كانون توجه قرار ميگيرد.
فاز چهارم شامل اصالح كيفيت زيست در قالب ارتقاي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي است .اگرچه در
پيمايشهاي صورت گرفته در سكونتگاههاي غيررسمي سراسر دنيا ،ساكنان اين مناطق ،اهميت بيشتر را به نيازهاي
زيرساختي و كالبدي مي ده ند اما تالش براي ارتقاي شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي اجتناب ناپذير است زيرا بسياري
از مشكالت مبتالبه ساكنان اين مناطق ناشي از دانش پايين زندگي و كم مهارتي در بازار كار است كه امكان توسعه
پايدار را از اين طيف افراد سلب ميكند .در سالهاي اخير تمركز برنامههاي فقرزدايي در سكونتگاههاي غيررسمي بر دو
مورد آخر يعني بهبود محيط زيست و اصالح كيفيت زيست ،مبتني است.
 .4جایگاه توانمندسازی در برنامه های فقرزدایی
پس از بررسي سير تغيير پارادايم حاكم بر نحوه مواجهه با مسئله فقر ،دريافتيم كه توانمندسازي در قالب برنامههاي
كالبدي و اقتصادي – اجتماعي ،جايگاه ويژهاي دربرنامههاي فقرزدايي دارد.

هم اكنون در بخش سوم از اين نوشتار قصد برآن است تا خاستگاه توانمندسازي ،در بستر تحول تاريخي برنامههاي
بانك جهاني مورد بررسي قرار گيرد .سپس اهميت توانمندسازي در مواجهه با فقر در سكونتگاههاي غيررسمي مورد دقت
واقع شود و سرانجام يك مدل تحليلي كالن براي بررسي تاثير توانمندسازي بر سپهر زيستي ساكنان سكونتگاههاي
غيررسمي ارائه شود.
اما پيش از آن الزم است تعريفي از مفهوم توانمندسازي ارائه و جايگاه آن در الگوي تعاملي سن بررسي شود:
"توانمندسازي عبارتست از افزايش ظرفيت و بهبود قابليت افراد يا گروهها (عامليت) براي صورت دادن انتخابهاي بهتر و
تبديل اين انتخابها به اعمال و نتايج مطلوب (بانك جهاني  ")1333،1331يا به بيان ديگر "توانمندسازي فرايندي است
كه طي آن افراد ،گروه ها و جوامع از وضعيت موجود زندگي و شرايط حاكم بر آن آگاهي پيدا كرده و براي رسيدن به
وضعيت مطلوب ،اقداماتي آگاهانه و سازمانيافته انجام ميدهند" (وزارت رفاه و تامين اجتماعي.)1033 ،
در كتاب "توانمندسازي در عمل :از تحليل تا اجرا" (بانك جهاني  )1336كه تازهترين ادبيات بانك در اين حوزه است ،با
توجه به نظريات سن ،مدل زير ارائه شده است .بانك جهاني استدالل ميكند كه از تعامل"عامليت" و"ساختار فرصت"
نتايج توسعهاي به دست ميآيد:

عامليت

همانطور كه مشاهده ميشود ،درجه توانمندي متغيري است كه هم بر "عامليت " ،هم بر "ساختار فرصت" و هم بر
تعامل اين دو تاثير دارد .اما در اين نوشتار و به دليل رسالتي كه طرح آموزش مهارتهاي پايه در سكونتگاههاي
غيررسمي شهر زاهدان بر عهده دارد تاثير درجه توانمند سازي بر عامليت ،بيشاز همه مد نظر قرار ميگيرد.
.0.0

خاستگاه توانمند سازي در بستر تاريخي برنامه هاي بانك جهاني
آغاز دهه  ،1333موعد نهايي سر رسيد وام هاي كشورهاي امريكاي التين و بخش مهمي از كشورهاي افريقايي و

چند كشور آسيايي بود اما وضعيت اقتصادي اين كشورها به قدري ضعيف بود كه عمالً بازپرداخت وامهاي بانك
جهاني ،صندوق بينالمللي پول ،ديگر نهادهاي مالي و برخي دولتهاي ثروتمند را غير ممكن ميكرد .بانك تصميم
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گرفت براي تضمين باز پرداخت وامهايش اعطاي وام را مشروط به اجراي برنامههاي ابالغي خود كند .برنامههاي
تعديل ساختاري در اين دوران در قالب برنامههاي دستوري از سوي بانك و صندوق به كشورهاي وام گيرنده ابالغ
شد .نتايج نامطلوب ناشي از اجراي دستورالعمل بانك جهاني و صندوق ،بدبيني فراگيري را در سطح بينالمللي به
وجود آورد .در كنار عملكرد ضعيف كشورهاي امريكاي التين و برخي از كشورهاي آفريقايي ،معجزه جنوب شرق آسيا
به وقوع پيوست .عملكرد مثبت كشورهاي جنوب شرق آسيا بر اساس نسخههاي متداول دوراني بانك جهاني نبود.
پس از آن بانك تصميم گرفت ارائه توصيه وتدبير را جايگزين برنامههاي دستوري كند .هدف و تمركز اصلي اين
توصيهها متوجه گسترش سيستمهاي تاميني (امنيت اجتماعي) بود .پس از مدتي سياستمداران تمايل شديدي به
بلوپرينتهاي آنگلوامريكن 03نشان دادند اما نهادها و بسترهاي تاريخي – اجتماعي كشورها به گونهاي بود كه نتايج به
دست آمده از اعمال سياستهاي يكسان ،متفاوت وگاه متناقض بودند (رودريك .)1036
تكرار تجربيات ناكارآ و گسترش انديشه طرفدار رويههاي مشاركتي ،نهادهاي سهيم در نظريهپردازي و پيشبرد امر
توسعه از جمله بانك جهاني را در مسير تازهاي قرار داد كه باعث شد به انديشهجويي كشورها در حل مشكالت خود
اهميت داده شود و با رويكردهاي توانمندسازي تالش شود كيفيت جامعه هدف چنان ارتقا يابد كه مشكالتي كه از
بطن جامعه برآمده ،توسط اهالي همان جامعه نيز رو به حل رود.
در چنين فرايندي برنامه هاي توانمندسازي در كانون توجه قرار گرفت؛ برنامه هايي كه تالش دارند در جهت
فقرزدايي ،ذخيره دارايي عامليت را افزايش داده و ساختار فرصت را عادالنهتر سازند.
.0.0

اهميت توانمندسازي افراد فقير
براي پايداري اجتماعي ،آن رويكرد توسعهاي مطلوب است كه نهتنها سياستها و سازوكارهاي جدي براي

كاهش فقر تعريف كرده و به اجرا بگذارد ،بلكه سياستهاي پيشگيرانهاي نيز براي جلوگيري از توليد و توزيع فقر داشته
باشد .عالوه بر اين به فقرا نه بهعنوان خدماتگير و نفعبر برنامههاي فقرزدايي بلكه به مثابه عامالن و پايشگران اين
برنامهها نگريسته و فرصت ايفاي چنين نقشي را براي آنان ايجاد كند .با چنين منظري ،فقر و كاهش آن در متن دستور
كار توسعه قرار گرفته و جزء تفكيكناپذير آن تلقي خواهد شد و با تبديل فقرا از «مزاحمان توسعه» و در خوشبينانهترين
حالت «نفعبران توسعه» به عامالن و كارگزاران آن ،برنامههاي كاهش فقر ،ذينفعها و شركاي جديدي پيدا ميكنند كه
خود اساساً در تعريف و تحقق اين برنامهها (به ويژه در سطح محلي) مسئوليت ويژهاي خواهند داشت .توانمندسازي با
ايجاد قابليت در گروههاي محروم و افراد فقير ،زمينه را جهت مشاركت فعال و آگاهانه آنها براي تامين رفاه فردي و
اجتماعي فراهم ميسازد.
از اين منظر فقرزدايي نيازمند رويكردي وسيع به فقر و تمايز چهار بعد مرتبط و به هم پيوسته آن است:
30

منظور دستورالعمل ها يا پيشنهاداتي است كه بر اساس تجربه كشورهاي غربي و بي توجه به تفاوت شرايط محيطي كشورهاي شمال با كشورهاي جنوب
تهيه شده و به كشورهاي توسعه نيافته پيشنهاد مي شود و به بيان ديگر حاوي "بهترين رويه ها" براي دستيباي به اهداف است.

الف) فقر درآمد و دارايي -معيشت ماندگار يا پايدار
ب) فقر دسترسي به خدمات اساسي
ج) فقر مشاركت و قدرت
د) فقر آزادي و تصميم سازي
كاهش فقر در يك بعد (همانند فقر درآمدي) اغلب مستلزم كاهش فقر در ابعاد ديگر است .براي كاهش پايدار
فقر ،فقرا بايستي توانمند شوند تا از فقر خويش بكاهند يعني اين كه بايد ابزارهايي در اختيار داشته باشند تا خودشان به
كاهش فقر مبادرت ورزند .با اين حال دولتها مسئوليتهاي عمدهاي دارند يعني شرايطي را توسعه ميدهند كه براي
فقرا كاهش فقر را آسان سازد(ESCAP, March 1330) .
از اين ديدگاه است كه رويكرد اجتماعمدارِ توانمندسازي به كاهش فقر اهميت مييابد زيرا اجتماع ،مهمترين و
پايدارترين محيط بالفصلي است كه مشاركت فقرا را متبلور ميسازد .افزون بر اين ناكارآمدي و شكست برنامههاي
متمركز و سياستهاي اجتماعي از باال به پايين دولتي براي كاهش فقر كه از دهه  1373ميالدي بيشتر نمايان شد و
همينطور ناكارآيي برنامههاي بازار محور در اينخصوص ،نگرش اجتماعمدار به توسعه و كاهش فقر را رونق بخشيده
است .بهطوريكه در دهه ( 1333ميالدي) با غلبه ديدگاه نئوليبرالي به توسعه و متعاقب آن مطرح شدن رويكرد «توانمند
شدن» ،مقولههاي جامعه مدني و «حكمراني خوب» 01به مباحث جدي توسعهاي در دهه  1333و سالهاي اخير تبديل
شدهاند .همه اين رويكردها و گفتمانهاي توسعهاي به تقويت نقش و جايگاه اجتماع در توسعه و بهتبع آن در برنامههاي
فقرزدايي انج اميده است .در اين ميان گسترش ابعاد جهاني شدن و آميخته شدن زمان و مكان در اين فرايند ،رويكرد
جديدي را بر مبناي «جهاني محلي» 01شكل داده است؛ همزمان هم ميتوان محلي بود و هم نمود جهاني داشت .شايان
توجه است كه اين فرايند با جهانيسازي ارادي و از باال كه ادغام فرهنگها و يكسانسازي جهاني را بهعنوان يك پروژه
دنبال مي كند در تعارض است كه براي مقابله با اين پروژه نيز به ويژه در كشورهاي درحال توسعه ،مشاركت اجتماعات در
اداره امور خود ،تقويت فرهنگهاي محلي و توسعه محلي به اموري حياتي تبديل شدهاند.
 .0.0.0رويکرد نيازهاي اساسي توسعه براي توانمندسازي افراد فقير
رويکرد نيازهاي اساسي يكي از چهار ابتكار اجتماعمداري است كه سازمان جهاني بهداشت ) (WHOبراي
پيشبرد و بهبود سالمتي در سطح جهاني از دهه  1333به بعد پي گرفته و كشورهاي عضو را براي اتخاذ و توسعه چنين
رويكردهايي مورد تشويق و حمايت قرار داده است .سه رويكرد ديگر ،برنامه شهر سالم ،برنامه روستاهاي سالم و
برنامه زنان در توسعه هستند .هدف مشترك اين رويكردهاي تحقيقاتي و توسعهاي ايجاد خط مشيهاي سياسي،
كالبدي و اقتصاديِ پشتيبان و براي برنامهريزي همه بخشهاي اجتماعاتي است كه بر محيط زيست و كيفيت زندگي اثر
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مثبت به جاي مي گذارند .در مقايسه چهار ابتكار بايد اشاره كرد كه برنامه روستاهاي سالم ) (HVPو رويكرد نيازهاي
اساسي توسعه ) (BDNاساساً در مناطق روستايي اجرا ميشوند و در اين مناطق ،اهداف ،ساختارها و فرايندهاي مشتركي
را تعقيب ميكنند .برنامه شهر سالم ) (HCPدر محالت شهري به ويژه در حومههاي محروم (و سكونتگاههاي غيررسمي)
براي بهبود شرايط زيستمحيطي و گنجاندن سالمتي در دستور كار توسعه محلي ،فعال است و برنامه زنان در توسعه
) (WHDاز طريق ساختارهاي موجود برنامههاي اجتماعمدار و توانمندساز از منظر سازمان جهاني بهداشت ،تسهيل
يكپارچگي سياستها و برنامههاي سالمتي ،در دستور كار توسعه راهبردي ملي است .اين ابتكارها به بهبود سالمتي و
شرايط زيستمحيطي ،كاهش فقر و نيل به كيفيت زندگي بهتر ،از طريق دستيابي به اهداف توسعه هزاره(MDG) 00
كمك ميكنند.
رويكرد نيازهاي اساسي توسعه كه به اختصار به  BDNمشهور است ،فرايندي است كه افراد و اجتماعات را براي
دستيابي به كيفيت بهتر زندگي كمك ميكند .در اين فرايند هدف سالمتي نسبت به ساير اهداف ارجحيت دارد.
به تعبير سازمان جهاني بهداشت ) (WHOراهبرد نيازهاي اساسي توسعه ،توسعه اجتماعي اقتصادي يكپارچهاي
است كه بر دخالت كامل اجتماع محلي 03متكي است BDN .خوداتكايي را از طريق مديريت و تأمين مالي توسط مردم
تشويق ميكند BDN .راهبردي است معطوف به مردم كه با همكاري بين بخشي ،حمايت حياتي را به مردم عرضه
ميكند.05
ابتكار نيازهاي اساسي توسعه از دوازده هدف و پنج راهبرد اساسي پيروي ميكند.
اهداف:
 .1بسيج و سازماندهي اجتماعات ،پيشبرد خويشفرمايي 06و خوداتكايي برآمده از توانمندسازي
 .1تشويق اجتماعات به مثابه شركاي برنامهريزي ،اجرا و پايش سياستهاي توسعه؛
 .0حمايت از اجتماعات براي ايفاي نقش رهبري و تقويت ظرفيتهاي آنها از اين منظر؛
 .3تشويق حكومت به توسعه همكاري مؤثر بين دستگاههاي درگير در برنامه ،شراكت با جامعه مدني و ساير
ذينفعها و هماهنگي فعاليتهاي بين بخشي در حمايت از جوامع؛
 .5ارتقاء ظرفيتهاي مديريتي و فني در سطوح مختلف دولتي؛
 .6بسيج منابع اجتماعات و دولت در مسير واحد معطوف به توسعه اجتماعي و اقتصادي يكپارچه؛
 .7تعريف و پيشبرد فناوريهاي دوستدار سالمتي براي توسعه اجتماعات و تشويق سبكهاي زندگي سالم
در درون اجتماعات؛
33

Millennium Development Goals
Community
35
www. Emro. Who. Int/cbi/BDN-documehnt. Htm
34

Self- Management

36

 .3آغاز مداخالت اجتماعي و اقتصادي و حمايت از بسيج منابع اجتماع و وروديهاي فني ،فيزيكي و مالي
دولت و كارگزاريهاي بينالمللي؛
 .3كاهش فقر بهعنوان علت اساسي آالم اجتماعي و ناخوشيها؛
 .13تحقيق عملياتي براي طراحي مدلهاي توسعه و تسهيل تكرارپذيري برنامهها در ساير اجتماعات؛
 .11تقويت وضعيت آموزشي ،سواد و آگاهي افراد ،به منظور مسئوليتپذير كردن آنان بهعنوان شركاي جامعه؛
 .11بهبود شاخصهاي سالمتي از طريق ارائه خدمات جامع سالمتي و كيفيت زيست بهتر به عنوان دستاورد
توسعه اجتماعي و اقتصادي.
 BDNبراي تحقق اهداف فوق از پنج راهبرد بهره ميگيرد:
 .1سازماندهي اجتماع و مشاركت فعال جوامع هدف :اجتماع بسيج و سازماندهي ميشود ،آموزش داده ميشود تا براي
ايفاي نقش پيشتاز در توسعه خويش توانمند گردد .در اين فرايند ،افراد توانمند ميشوند تا عهدهدار زندگي خود
شده و براي بهبود كيفيت زندگي خويش دست به كار شوند؛
 .1حمايت بين بخشي هماهنگ :وزارتخانهها و دستگاههاي اصلي بخش عمومي در توسعه محلي درگير ميشوند و
منابعشان را براي حمايت از اجتماعات بسيج ميكنند؛
 .0برنامهريزي از پايين به باال :اجتماع ،برنامه هاي قابل اجرا را به منظور مواجهه با مسايل اولويتدار ،تعريف و تدارك
ميبيند.
 .3توسعه يكپارچه و پايدار :اجتماع ،مداخالت چندرشته اي يكپارچه متكي بر نيازهاي محلي و اهداف ترسيم شده در
قرارداد اجتماعي و سازگار با برنامههاي ملي و منطقهاي را به اجرا ميگذارد .بستههاي آموزشي سالمتي و اجتماعي و
توسعه اين فرايند را تسهيل ميسازند؛
 .5خوداتكايي و خويشفرمايي :اجتماعات به واسطه بسيج و با مساعدت منابع خودشان براي تضمين پايداري برنامه،
فعاليتها را خود مديريت ميكنند(Ibid: 10-13) .
.0.3

اهميت توانمند سازي در سکونتگاههاي غيررسمي
سكونتگاههاي غيررسمي را ميتوان به عنوان كانون هاي فقر شهري تصور كرد .اين مشخصه حكايت از آن دارد كه

كشف فقر قابليتي در اين مناطق نيازمند غربالگري جامعه هدف نيست.
اجراي برنامه هاي فقرزدايي در يك منطقه يا يك كشور نيازمند گذر از مراحلي است كه ما را به جامعه هدف
نزديكتر كند اما با نگاهي گذرا به وضعيت سكونتگاههاي غيررسمي مي توان به نياز مبرم اين مناطق به اصالح
محيط زيست در قالب پروژههاي كالبدي و همچنين توانمندسازي به منظور اصالح كيفيت زيست در قالب
پروژههاي اقتصادي -اجتماعي نظير مهارت آموزي پي برد.
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جداافتادگي سكونتگاه هاي غيررسمي تنها ماهيت جغرافيايي ندارد بلكه از لحاظ برخورداري از امكانات زيربنايي و
اوليه نيز محروميت هايي براي ساكنانش در پي دارد؛ امكاناتي همچون بهداشت ،آموزش و مداخله در تصميمسازي.
آموزش و كسب مهارت به عنوان عامل پيوند نيروي كار با بازار كار يكي از فرصتهايي است كه عموماً ساكنان مناطق
حاشيه نشين از آن بيبهره هستند .بنابراين فراهم شدن بستري براي دستيابي به فرصت مهارتآموزي ميتواند اثرات
مثبتي در پي داشته باشد.

 .0.3.0نسبت طرح آموزش مهارتهاي پايه با طرح هاي توانمندسازي
اهدافي چند از اجراي طرحهاي توانمندسازي در سطح كالن را ميتوان مد نظر قرار دارد:
 .1بهبود كيفيت زيست در جامعه هدف
 .1پيوند بخش غيررسمي به بخش رسمي از طريق ايجاد شبكه اشتغال مرتبط و ارتقاي شاخصهاي
مادي و كيفي زيست
 .0ايجاد فرصت براي افرادي كه به دليل محروميتهاي متعدد از فرصتهاي سطح نرمال 07دور ماندهاند.
 .3ارتقاي وضعيت معيشت افرادي كه به دليل كمبود ذخيره دارايي به حاشيه بازار كار رانده شدهاند
ذخيره دارايي افراد در قالب سرمايه انساني ،قدرت چانه زني آنان در بازار كار را مشخص ميكند .از سوي ديگر
توانمندسازي از طريق آموزشهاي فني ،قابليت پيوند به بازار كار را براي فرد فراهم ميكند وسرانجام ساز و كار بازار
كار و اشتغال از طريق دستمزد و همچنين پوشش بيمهاي ،از فقرا محافظت به عمل ميآورد.
به طور مشخص كيفيت نيروي كار از دو مجرا ارتقا مييابد :نخست آموختن دانش كالسيك و دوم كسب
دانش مهارتي .از آنجا كه كسب دانش مهارتي براي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي در بردارنده مزايايي است،
تجهيز به مهارت بيش از آ موزش دانش كالسيك در اين مناطق مورد توجه قرار ميگيرد .اين مزيتها از سه بعد
زمان ،نياز و توان قابل بررسي هستند:
 از لحاظ زماني دورههاي مهارت آموزي فني-حرفهاي ،كوتاهمدت بوده و نسبت به دانش كالسيك در
مدت زمان كوتاهتري به بازدهي مالي ميرسند.
 از منظر نياز بازار كار ،مناطق محروم نيروي كار ماهر را راحتتر و سريعتر از نيروي كار مجهز به
دانش كالسيك ،جذب ميكند.
 مطالعات معطوف به عامل توان نيز نشان ميدهند ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي توان و تمايل
بيشتري براي آموزش در زمينههاي تجربي و عملي دارند و پرداختن به دانش كالسيك  -كه در آن
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منظور از فرصتهاي سطح نرمال ،فرصت هايي است كه در اختيار سطح مياني منزلت و درآمد هر جامعه براي پيشرفت و دستيابي به وضعيت بهتر در
عرصه فردي و اجتماعي قرار ميگيرد.

بخش عمدهاي از زمان و توان افراد به يادگيري مباحث تئوريك محض مصرف ميشود -جذابيت
خاصي ندارد.
با توجه به عوامل ياد شده ،ارتقاي كيفيت نيروي كار براي ورود به بازار كار و بهبود معيشتي از طريق كسب
درآمد براي ساكنان اين مناطق ،نيازمند اجراي برنامه هاي مهارت آموزي فني -حرفه اي است.
.0.0

ارائه الگوي تحليلي كالن
در اين بخش ،هدف ،ارائه الگويي است كه نمايانگر كيفيت تغيير و انتظارات ما در خصوص نحوه تعامل ساكنان

سكونتگاه هاي غيررسمي با محيط پيراموني خود ،در دو مرحله پيش و پس از اجراي طرح توانمندسازي باشد.
اگر فضاي پيراموني ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي را متشكل از سه مدار بازار ،دولت و نهادهاي مدني بدانيم و
همچنين هدف برنامه هاي توانمندسازي را ارتقاي ذخيره دارايي افراد در جامعه هدف فرض كنيم ،در دو مرحله
مذكور به مدل هاي زير دست خواهيم يافت:

مرحله اول :پيش از اجراي طرح توانمندسازي
 رابطه ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با بازار
اگر بازار را مشتمل بر دو بخش رسمي و غيررسمي فرض كنيم ،بخش اعظم جريان درآمدي ساكنان
سكونتگاههاي غيررسمي از بخش غيررسمي تامين ميشود .بر اساس استدالل دسوتو ( )1035هزينه قانوني
شدن براي اين افراد بسيار باالست .بنابراين اغلب جذب بخش غيررسمي بازار مي شوند (پيكان  1در نمودار الف
صفحه بعد) .اما همچنان افرادي نيز وجود خواهند داشت كه در قسمت پايين هرم مهارتي و يا به عنوان خويش
فرما ،جذب بازار رسمي ميشوند و از آنجا كه قدرت چانهزني پاييني دارند ،اغلب جريان درآمدي ناچيزي از
بخش رسمي بازار عايد آنان مي شود (پيكان  1در نمودار الف).

 رابطه ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با نهادهاي مدني
در اين مرحله نهادهاي مدني اغلب نقش نهادهاي خيريه و حامي را بر عهده دارند و عموماً به امور توزيعي و باز
توزيعي ميپردازند (پيكان  0در نمودار الف) .در بيشتر موارد اين نهادها از سوي افرادي خارج از سكونتگاههاي
غيررسمي اداره مي شوند و ساكنان مناطق حاشيه نشين ،نقشي در نحوه مديريت اين نهادها ندارند.

 رابطه ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با دولت
ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي اغلب اهرمي براي القاي خواستههاي خود به دستگاه سياسي ندارند و
كمكهاي محدود دولت به صورت پرداختهاي انتقالي در قالب يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم يا از طريق
توزيع مستقيم پول و كاال صورت ميگيرد (پيكان  3در نمودار الف) .در چنين فضايي دولت همواره به ساكنان
اين مناطق به عنوان هزينه سربار مي نگرد و گاه رفتارهاي تحقيرآميز و خشني با آنان دارد.
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نمودار الف
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مرحله دوم :پس از اجراي طرح توانمندسازي
 نحوه تعامل ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با بازار
پس از اجراي طرح توانمندسازي انتظار ميرود ذخيره دارايي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي در قالب ارتقاي
كيفيت نيرويكار افزايش يابد و آنان به قدرت چانهزني بيشتري در بخش رسمي بازار دست يابند .بنابراين
جريان درآمدي بيشتري از بخش رسمي نسبت به بخش غيررسمي نصيب ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي
ميشود و اين امر گامي به سوي الحاق اين مناطق به بخش رسمي است (پيكانهاي  1و  1در نمودار ب صفحه
بعد).

 نحوه تعامل ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با نهادهاي مدني
در اين مرحله ،نهادهاي مدني ،خاستگاهي براي چانهزني و ابراز خواستههاي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي
است و آنان مشاركت فعالي در اداره نهادهاي مدني دارند .عدهاي از ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي در اين
مرحله سعي ميكنند به سايرين ياري برسانند .ديگر ،نهادهاي مدني نقش صرف خيريه ايفا نميكنند بلكه به
امكاني براي القاي خواستههاي ساكنان اين مناطق تبديل ميشوند (پيكانهاي  0و  3در نمودار ب) .

 نحوه تعامل ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي با دولت
همانطور كه پيشتر اشاره شد انتظار ميرود با موفقيت طرح توانمندسازي در مناطق غيررسمي ،افراد بيشتري
جذب بخش رسمي بازار شوند .يكي از ويژگيهاي اصلي بخش رسمي اقتصاد ،التزام فعاالن اين بخش به
پرداخت ماليات است .بنابراين يك جريان درآمدي به طور غيرمستقيم از سوي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي
به سوي دولت ايجاد مي شود (پيكان  5در نمودار ب) .در اين حالت بخشي از پرداختهاي انتقالي دولت به اين

مناطق از طريق ماليات تا مين مي شود و در نتيجه دولت انگيزه بيشتري براي اصالح زيرساختها و رسيدگي به
اين مناطق خواهد يافت (پيكان  6در نمودار ب).

نمودار ب
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 .5ریشه های تشكيل كانون های فقر در ایران
در بخش پنجم اين نوشتار ،مباحث ذيل سه عنوان اصلي پي گرفته ميشوند :نخست به بررسي عوامل تشكيل دهنده
كانونهاي فقر شهري در ايران در دو برش تاريخي پيش از انقالب  57و پس از آن پرداخته خواهد شد .در ادامه ،چرخه
زاينده سكونتگاه هاي غيررسمي در ايران مورد تدقيق قرار خواهد گرفت كه خود ،نشاءت گرفته از تحوالت اين دو برش
تاريخي است .در گام دوم نوبت به شناسايي ماهيت فقر در سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان ميرسد .در اين قسمت
شرايط و عوامل تاثيرگذار بر تشكيل سكونتگاههاي غيررسمي و همچنين تشديد فقر در اين مناطق تبيين ميشود.
سرانجام نسبت طرح آموزش مهارتهاي پايه ،با كيفيت زيست مشخص ميشود و قصد بر آن است به اين سئوال
پاسخ داده شود كه اين طرح با تاثيرگذاري بر كدام عوامل مي تواند به مسير فقرزدايي و توانمندسازي اين مناطق ياري
رساند.
.0.0

شرايط و عوامل تشکيلدهنده كانونهاي فقر شهري در ايران

از زمان تقسيمبنديهاي نوين جغرافيايي كشور و سطحبندي و عنوانگذاريهاي مدرن و بهره جستن از واژگان
استان ،شهرستان ،شهر ،بخش ،روستا و آبادي ،قريب به  3دهه ميگذرد .از ميانه اين تاريخ  33ساله و بطور دقيقتر از
آغاز دهه  ،33مناسباتي با ماهيت تاثير متقابل ،مابين حوزههاي شهر و روستا ناشي از تحوالت عمده اقتصادي -اجتماعي،
برقرار شد .اين مناسبات ،هم به جابجاييهاي جمعيتي از روستا به شهر منجر گرديد و هم شكلبنديهاي جديد
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اجتماعي و طبقاتي و مدارهاي حواشي شهرها را پديد آورد .رخدادهاي اصلي اقتصادي – اجتماعي چهار دهه اخير و
مناسبات و مدارهاي شكل يافته مترتب بر آن را در دو برش زماني قبل و بعد از سال  57ميتوان پي گرفت:
در برش زماني پيش از  ،57دو موج بلند مهاجرتي از روستا به شهر در
 ابتداي دهه  33متاثر از تقسيم اراضي و طيفي از تصميم گيريهاي مهم اقتصادي -اجتماعي
و
 سالهاي آغازين دهه  53ناشي از افزايش فوراني درآمدهاي نفتي و توزيع ويژه آن در جغرافياي سياسي
كشور و عمل تاريخي جاذبههاي شهري و دافعههاي روستايي
پديده شكل بستن حلقههاي حاشيه نشين و به ادبيات امروز" ،سكونتگاههاي غيررسمي" در چند كالن شهر بويژه
پايتخت را ،نمايان كرد.
در برش زماني پس از سال  57نيز تحوالتي چند از جمله
 انقالب بهمن 57
 تقسيم زمين در روستا
 واگذاري اراضي شهري
 وقوع جنگ ايران و عراق
 افزايش تمركز اقتصادي و سياسي در شهرهاي بزرگ
 رشد بيمهار بخش خدمات
 زاد و ولدهاي طبقاتي سه دهه اخير
به تكميل حلقه ها و گسترش حاشيه نشيني ياري موثري رسانيد.
 .0.0.0چرخه پديداري سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
امواج بلند مهاجرتي پيشا  57و تحوالت عظيم اقتصادي – اجتماعي پسا  ،57در پيوند با يك چرخه
قانونمند ،سكونتگاههاي غيررسمي پيرامون كالنشهرها را به عنوان يك واقعيت اقتصادي -اجتماعي،
پديدار ساخت .چرخه پديداري سكونتگاههاي غيررسمي در ايران را در دو اليه مرتبط با يكديگر ميتوان
ترسيم كرد (نمودار ج در صفحه بعد).

نمودار ج

آنچنان كه از اليه دروني اين چرخه هويداست ،در آمدهاي ناشي از صادرات نفت در يك ساز و كار
شكل بسته رانتي به زاد و ولد طبقاتي خاص و دوره به دوره ميانجامد .همچنان كه دو بار در دهههاي
 33و  53و نيز سه نوبت در دوره زماني  1033-1053به پيدايي طبقات نو با ماهيتها و هيئتهاي
متفاوت ،منجر شد .نظام چند شهروندي ،پيآيند منطقي زاد و ولدهاي طبقاتي است كه در عمل،
ساكنان شهرهاي بزرگ را متناسب با دوري و نزديكي به قدرت سياسي،منابع ثروت و بهرهمنديهاي
زيستي به
شهروندان ممتاز و طراز اول
شهروندان متوسط
و
شهروندان نازل زيست
تقسيم ميكند.
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طيفهاي اجتماعي مهاجرتكرده از روستا و رويآورده به شهر به عنوان شهروندان درجه سومِ نازل
زيست ،در حلقههاي پيراموني شهرهاي بزرگ ،الگوي زيست جانبي و وابسته خاص خود را ،سهم ميبرند
و تجربه ميكنند.
آنچنان كه در نمودار مشاهده مي شود اليه بيروني چرخه مورد بحث ،از انباشت درآمد نفت آغاز
ميشود و به انباشت طيف بيبضاعتها و "ندارها" ميانجامد .انباشت درآمد نفت با توزيع ويژه و سازمان
يافته ،بخش تجارت و داللي را در موضع بخش مسلط اقتصاد قرار ميدهد و اقتصاد ملي را به طور
مستمر از عناصر پيشرفت و عدالت ،فاصله دار ميكند .اين روند ،سپاهِ كار فرودست را به عنوان مستخدم
بخش تجارت و داللي كه هم "بي مهارت" اند و هم مكاني در نظام توليدي نمييابند ،در قطبهاي پايين
دستي درون شهر و در مدارهاي حاشيهاي شهر ،سكني داده و بدين ترتيب طيفهاي تودهوار بدون
بضاعت را پيش روي اقتصاد ملي قرار ميدهد .اين طيفها كه هماينك  7/5تا  3ميليون نفر از جمعيت
كشور (معادل  11درصد كل جمعيت) را شامل ميشوند؛ افرادي كم مهارت يا بي مهارت ،خوگرفته به
حداقل درآمد و باالخره در چنبره گذران معيشت و روزمرگي گرفتارند.
در دو دهه اخير ،حلقه هاي جانبي ،تنها به تهران ،اصفهان ،اهواز و تبريز محدود نشده و به شهرهايي
چون زاهدان كه در رديف شهر هاي درجه سوم كشور قرار دارد نيز سرايت كرده اند.
.0.0

ماهيت فقر در سکونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان
اگر بخواهيم حلقههاي تشكيل دهنده و تشديد كننده فقر در سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان را
وارسيم با مواردي چند مواجه خواهيم شد:
 فقر مهارتي :ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي شهر زاهدان اغلب غيرماهر بوده يا از سطوح مهارتي
پاييني برخوردارند و نمي توانند نيازهاي مهارتي بازار كار را برآورده سازند و اغلب در شغل هاي فصلي
و يا به عنوان كارگر ساده به كار گرفته ميشوند.
 دانش محدود  :اين مورد ،هم شامل دانش كالسيك و هم شامل مهارتهاي پايه مي شود .ساكنان
مناطق هدف اين طرح ،هم به لحاظ دانش كالسيك و هم به لحاظ دانش پايه كه به نحوه مواجهه با
مسائل مبنايي و روزمره زندگي ارتباط دارد ،دچار محدوديت هستند.
 جمعيت انبوه :يكي از معضالتِ بارز اقتصادي -اجتماعيِ جامعه هدفِ طرح ،ازدياد جمعيت در اين
منطقه است .خانوارهاي چندهمسري و پرفرزند ،از مشخصات ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي شهر
زاهدان به شمار مي آيد كه به تشديد فقر ،عدم كفايت منابع اقتصادي خانوار و باالخره نزول كيفيت
زيست مي انجامد.

 اقليم خشك :شهر زاهدان از كم آبترين مناطق ايران به شمار ميآيد .بيآبي در اين منطقه باعث
شده كشاورزي حتي در حد توليد معيشتي امكانپذير نبوده و موجب شود فقر مادي در اين منطقه
تشديد شود .خشكساليها خود ،در شكلگيري اوليه اين مناطق ،نقش موثري ايفا كردهاند.
 ارتزاق از سرريزهاي خرد ترانزيت :زاهدان شهري مرزي است و از مسير آن و از طريق گذرگاه
ميرجاوه ،قاچاق كاال و مواد مخدر از كشورهاي همسايه امكانپذير ميشود .اما ريسك باالي چنين
فعاليتهايي و همچنين سرريزيهايي كه براي افراد دارد ،نمي تواند مسير مطمئن و تحول آفريني در
زندگيشان به شمار آيد.
 تنش قومي و مذهبي :تنوع قومي يكي از ويژگي هاي جامعه شبهقبيلهاي زاهدان به شمار مي آيد اما
آنچه منجر به تنش مركز و پيرامون شده است ،مذهب اكثريت ساكن در اين منطقه است .بخش اعظم
جمعيت شهر زاهدان ،اهل سنتاند و اين امر منجر شده تا از برخي امكانات دولتي محروم باشند كه
خود ،موجب تشديد فقر در اين منطقه شده است.
.0.3

نسبت طرح مهارت آموزي با مهار فقر در سکونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان
اهداف و رسالت اين طرح ،حداقل دو حلقه از مدار فقر در جامعه هدف را مورد اصابت قرار مي دهد :نخست
در قالب آموزشهاي مکمل ،دانش معمولي افراد در مواجهه با امور و مشكالت روزمره افزايش مي يابد و دوم
از طريق مهارتآموزي فني -حرفهاي و حل معضل فقر مهارتي ،افراد آمادگي بيشتري براي ورود به بازار كار
پيدا ميكنند.
بنابراين انتظار مي رود حلقه هاي معيوب دانش محدود و فقر مهارتي ،از مدار فقر در اين منطقه
تحت تاثير قرار گيرند و از طريق توانمندسازي در اين حوزه ها ،كيفيت زيست در منطقه افزايش
يابد.

 .6استراتژی پيشنهادی در خصوص مهارت آموزی فنی -حرفه ای
استراتژي پيشنهادي در سه سطح قابل طرح است:
الف) توسعه كمي :در اين سطح بر كميت و تنوع ضرور در رشته هاي مورد نياز بازار كه منطقه به نوعي در اين
زمينه ها دچار كمبود است ،تمركز خواهد شد .اطالعات برآمده از سه مدار بررسي ميتواند مسير را تا حدودي روشن
كند:
 ارزيابي تقاضاي بازار كار محالت و شهر :مصاحبه با دست اندركاران بازار منطقه شامل صاحبان كسب و
كارها ،گردانندگان صنوف و مديران مراكز كاريابي ،شناسايي قطبهاي باالدستي صنايع و كشاورزي شهر و
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استان ،بررسي آمارهاي ثبت شده در مراكز كاريابي از جذب نيروي كار در مشاغل و صنوف مختلف از جمله
منابع قابل رجوع براي ارزيابي تقاضاي بازار كار به شمار ميآيد.
 بررسي توان آموزشي منطقه :با مراجعه به مركز آموزش فني-حرفهاي و مراكز آموزشي خصوصي و مدرسين
منفرد ،امكان دستيابي به توان آموزشي منطقه فراهم خواهد آورد.
 بررسي تمايالت مهارتي گروه هدف :از طريق مصاحبههاي عميق با ذينفعان طرح و همچنين بررسي
توانمندي بالفعل افراد ،زمينه براي تعيين و تشخيص تمايالت آنها مهيا ميشود .اقدامات ارشادي و نه
مداخله جويانه ميتواند جامعه هدف را از تحديد در نقشهاي سنتي و تقسيم كار متاثر از جنسيت خارج
كرده و فرصتهاي جديدي را در مقابلش قرار دهد.
ب) توسعه كيفي :در برخي رشته ها ،شمار نيروي كار به لحاظ كمي تا حد اشباع يا بيش از آن پيش رفته است .در
اين بخش بر ارتقاي كيفي نيروي كار فعلي توجه خواهد شد .بازار كار منطقه در برخي رشتهها با تجمع نيروي كار و
در عين حال ،با كيفيت پايين ارائه خدمات روبروست .شناسايي چنين رشتهها و تجهيز به مهارت ،براي ارائه بهتر
خدمات نيز از اهداف اين طرح به شمار ميآيد.
ج) توسعه آينده نگر :با بررسي افق هاي آتي بازار كار زاهدان به رشتههايي بر خواهيم خورد كه نيازمند تربيت
نيروي كار ماهر هستند .بنابراين تقاضاي آتي بازار نيروي كار در اين منطقه نيز مي تواند به عنوان معياري براي
مهارت آموزي باشد .بررسي افق هاي شغلي كوتاه مدت و ميان مدت در قالب مطالعه سندهاي راهبردي منطقه كه
نشان از گرايشها و فرصت هاي آتي بازار كار خواهد داشت مي تواند زمينه پرداختن به رشته هاي مهارتي مورد نياز
باشد.
محصول مشترك و نهايي اين سه سطح ،تجهيز ،دارا كردن و توانمند ساختنِ ساكنان اين سكونتگاهها خواهد
بود.
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نوع تحقيق
اين تحقيق ماهيتي اكتشافي و نيز توصيفي دارد.
 شناخت و تحليل جامعه محلي ،مطالعه توصيفي است.
 تحليل استراتژيهاي بهبود وضعيت زيست و ارزيابي موقعيت محيطي و تقاضاي بازار ماهيت اكتشافي دارد.
 شناسائي اولويتها و چگونگي برقراري پيوند ميان جامعه محلي با تقاضاي بازار نيز داراي ماهيت اكتشافي است.

روش تحقيق
مطالعه مورد نظر در قالب يك پروژه پژوهشي به شيوه عملي قابل ارائه است  .در اين روش ضمن مطالعه و بهرهگيري از
يافتههاي تجربي موجود و مطالعات موردي ،منابع و فرصتهاي محيطي مورد بررسي و شناسائي قرار ميگيرد و از طريق
تكنيك گروههاي نمونه ( )Focus Groupو بحتهاي گروهي ( )Discussion Groupميتوان چارچوب مناسبي
تدوين و به صورت عملي ارائه كرد .در اين فرآيند ،مفهومسازي و پيادهسازي برنامه مورد نظر توأم با هم انجام خواهد
شد.
به طور كلي فرآيند پژوهش در عمل شامل  6مرحله است كه به صورت دوراني و متأثر از هم و مكمل يكديگر طي مي-
شوند.

يافتن راه حل
مناسب

تشخيص
مساله

واكنش نسبت
به راه حل
جديد

جمع آوري
اطالعات

اجراي عمل
انتخاب شده

ارزيابي نتايج
بدست آمده

حوزه تحقيق

حوزه تحقيق طرح حاضر ،سكونتگاههاي غير رسمي شهر زاهدان را شامل ميشود .اين سكونتگاهها در شرايط زير
اشتراك دارند:
 زيرساختهاي ابتدائي و نامناسب
 فقر مفرط
 پائين بودن سطح دانش و مهارتها
 كارگري (به صورت روزمزد) و خردهفروشي به عنوان اصليترين روش درآمدزائي
 تراكم زياد خانهسازي
جامعه مورد نظر اين طرح ،هشت سكونتگاه غير رسمي شهر زاهدان شامل:
شيرآباد ،كريمآباد ،مرادقلي ،چلي ،پشت فرودگاه ،پشت گاراژ ،كارخانه نمك و بابائيان است.
 333نفر از ميان جامعه محلي سكونتگاههاي هشتگانه با تاكيد بر زنان و جوانان براي آموزش انتخاب خواهند شد.
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فصل چهارم؛

سازمان كار

طرح حاضر با هدف توسعه آموزش و مهارتهاي فني-حرفهاي به منظور توانمندسازي و ظرفيت سازي جوامع
هشت گانه سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان به اجرا درآمد .سازمان كارِ طرح را ميتوان در دو زيرمجموعه بررسي
كرد:
 روابط سازماني
 برنامه اجرايي طرح
در اين بخش ابتدا روابط سازماني و وظايف گروههاي مختلف دستاندركار در طرح بيان شده و در ادامه مروري
اجمالي بر مراحل طرح صورت گرفته است.

روابط سازمانی
طرح حاضر با حضور يك راهبر علمي ،يك مدير اجرايي ،دو مشاور اقتصادي ،يك مشاور جامعه شناسي ،يك
مشاور آموزشي ،دو كارشناس سازمانده ميداني ،چهار كارشناس پژوهشي و يك پشتيبان اداري ،با افق زماني  15ماه
(معادل  53نفر ماه) آغاز به كار كرد .كارشناساني كه در اين طرح با مجري همكاري داشتند ذيل سه گروه پژوهش،
مداخله و آموزش جاي ميگيرند .در همين حال گروهي متشكل از اعضاي هئيت علمي به عنوان مكمل سه گروه پيش-
گفته مسئوليت مشاوره و هدايت علمي طرح در مراحل مختلف را بر عهده داشتند .در ادامه اعضاي هر يك از اين گروهها
به همراه وظايف محوله بر آنها آمده است:
مدير اجرائي طرح :مسئوليت نظارت ،پيش برندگي و هدايت اجرائي طرح با مدير اجرايي است كه سابقه فعاليت
آموزشي و كارآفريني و همچنين تجربه كافي در اين زمينه را دارا است .مسئوليت نظارت بر ارتباطات ميان كارفرما ،محل
(نهادهاي محلي و ادارات محلي) ،اعضاي هيئت علمي و ساير گروهها با مدير اجرايي طرح است.
مشاور و مسئول پژوهش :به عنوان عنصر اصلي در برقراري ارتباط با كارفرما ،محل (نهادهاي محلي و ادارت
محلي) ،اعضاي هيئت علمي ،گروه پژوهش ،آموزش و مداخله ايفاي نقش ميكند .هماهنگي و ايجاد اتفاق نظر بين
اعضاي دستاندركار طرح از ديگر مسئوليتهاي مسئول پژوهش است.
هيئت علمي :اعضاي هيئت علمي عبارتند از  1اقتصاددان ،جامعه شناس و متخصص آموزش كه مسئوليت
مشاوره و هدايت علمي در زمينههاي طراحي و اجراي مراحل طرح را برعهده دارند.
گروه پژوهش :اعضاي گروه پژوهش مسئوليت مطالعات كتابخانهاي ،پژوهش ميداني ،همراهي با گروه ميدان و
گزارشنويسي را بر عهده دارند .همچنين در طول طرح پشتيباني و همراهي ساير گروهها (ميدان و آموزش) نيز از ديگر
مسئوليتهاي گروه پژوهش است.
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گروه مداخله :تخصص اين گروه در مددكاري اجتماعي است و ورود به محالت هدف از طريق آماده سازي اوليه
محلي ،شناخت ذينفعان جامعه محلي ،شناسايي مهارتآموزان و طبقهبندي و معرفي  333مهارت آموز از وظايف گروه
مداخله است.
گروه آموزش :شناخت برنامههاي مهارت آموزي ،طراحي و معرفي پودمانهاي جديد مهارتآموزي مورد نياز بازار
محلي ،آماهدهسازي دورههاي آموزشي و تفاهم با فني-حرفهاي و اجراي آموزش از وظايف گروه آموزش است.
به منظور معرفي طرح در محل از چهارراه ارتباطي در منطقه كمك گرفته شد كه اين چهارراه ارتباطي عبارتست
از مولوي ،مكتبدار ،شهردار محله و رابط بهداشت .افراد مذكو ر به دليل ارتباط خوب و مؤثري كه با ساكنان محلي دارند
و نيز اعتمادي كه مردم محالت به اين گروه دارند ،جهت همكاري با طرح انتخاب شدند.

برنامه اجرایی طرح
سير مطالعاتي و اجرايي طرح مهارت آموزي ،با همكاري اعضاي گروه طرح در سه مرحله به اجرا درآمد كه هر
گروه منطبق با وظايف تعريف شده براي آن گروه در مراحل مختلف وارد عمل شده است.
مرحله اول ،شناخت وضع موجود و آماده سازي طرح است ،اين مرحله خود شامل مراحلي بدين شرح است:،
 آمادهسازي و باز شناسي محلي
 شناخت ذينفعان جامعه محلي
 شناخت تقاضاي بازار و مهارتهاي مورد نياز
 شناسايي مهارت آموزان و نهادهاي آموزشي
 شناخت برنامههاي مهارت آموزي
 طراحي و معرفي پودمانهاي جديد مهارت آموزي مورد نياز بازار محلي
 آماده سازي دورههاي آموزشي جديد براي اجرا
 تنظيم برنامه اوليه مهارت آموزان
مرحله دوم ،پياده سازي و اجراست كه با عبور از مرحله شناخت وضع موجود و آماده سازي طرح در دستور كار
قرار گرفت .در اين مرحله اقدامات زير صورت گرفت:
 تفاهم نهايي با مراكز آموزش فني-حرفهاي
 تنظيم برنامه زماني و ثبت نام از مهارت آموزان
 اجراي آموزش
 صدور گواهينامه
 طراحي و اجراي سيستم پايش و ارزيابي عملكرد برنامه

 تحليل مقايسهاي ارزيابي قبل و بعد از آموزش
 ارزيابي اثرات رفتاري برنامه
 ارزيابي ميزان اشتغالزايي مهارت آموختگان
مرحله سوم مستندسازي است ،به منظور ثبت و ضبط فرايند اجراي طرح و امكان قابليت تعميم آن براي ساير
مناطق ،مرحله سوم به مستندسازي تجارب طرح اختصاص يافته و در دو سرفصل:
 مستند كردن كليه مراحل طرح
 ارايه راهكارهاي بهبود و تعميم طرح
صورت ميگيرد.
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مرحله اول :شناخت وضع موجود و آماده سازی طرح:
در مرحله نخست اجراي طرح ،به منظور شناسايي و درك آگاهانه از موقعيت منطقه و ويژگيهاي بومي هر
سكونتگاه ،بازديد از محالت ،با حضور مشاوران و كارشناسان طرح صورت گرفت .همزمان با اين اقدام ،طي برگزاري
نشستي با حضور مسئولين استان و دست اندركاران طرح ،اطالع رساني پيرامون اهداف ،مأموريت و مراحل اجرايي آن
انجام شد .به دنبال اعالم موجوديت ط رح در محل ،جهت برقراري تعامالت اداري و عملياتي با سازمانها و دستگاههاي
ذيربط ،گفتگو و هماهنگيهاي الزم به عمل آمد.
يكي از مهمترين اقدامات انجام شده در اين مرحله ،انجام ارزيابي سريع و تعيين استراتژي مداخله بود .براين
اساس ،ارزيابي سريع با هدف ترسيم استرات ژي مداخله و در محالت و انتخاب محله اول براي ورود ،صورت پذيرفت .اين
اقدام ،از طريق بازبيني محالت ،شناسايي افراد كليدي محلي ،شهردار محله ها ،مولويها ،فعاالن محلي و نيز گفتگو و
مصاحبه با ساكنان سكونتگاهها به انجام رسيد.
پس از تجميع يافتهها و ترسيم استراتژي مداخله ،دو محله كريم آباد و مرادقلي به ترتيب به عنوان محلههاي دارا
و فاقد تجربه توانمندسازي ،همزمان براي ورود طرح در اولويت قرار گرفتند و محله شيرآباد به علت دارا بودن پيشينه
ناموفق توانمندسازي ،به فاصله اندكي از اين دو محله ،براي ورود انتخاب شد.
به عالو ه ،در مرحله نخست ،مقدمات الزم جهت راه اندازي دفتر محلي با هدف تسهيل ،تسريع و سازماندهي
ارتباطات در سازمانها و محالت ،فراهم شد.
گام دوم از مرحله نخست ،با هدف كسب شناخت و آگاهي از موقعيت منطقه و نيز شناسايي ويژگيهاي محلي در
قالب؛


مطالعه و بررسي اجمالي ويژگيهاي جمعيتي و نيروي انساني سكونتگاهها



مطالعه و بررسي اجمالي ويژگيهاي اقتصاد محلي



مطالعه و بررسي اجمالي موقعيت اجتماعي و فرهنگي سكونتگاهها



شناسايي آموزشهاي مهارتي موجود در سطح جامعه مورد نظر



تحليل وضعيت سكونتگاهها از نظر كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

از طريق انجام مطالعات ميداني
 در سطح محالت
رهبران محلي ،شهرداران محالت ،افراد كليدي ،معتمدين ،مولويها و فعاالن محلي
و
 مسئوالن استان

استانداري ،فرمانداري ،شهرداري ،بهزيستي ،مراكزكاريابي ،كميته امداد و سازمانها و ارگانهايي همچون
اداره بازرگاني ،اداره تعاون ،جهاد كشاورزي ،ميراث فرهنگي و جهانگردي ،بهداشت ،كار و امور اجتماعي
انجام پذيرفت.
در پي اتمام اين مرحله" ،وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي سكونتگاهها" مورد تحليل قرار گرفت.
رويكرد طرح توسعه مهارتها ،جلب مشاركت گروههاي جامعه محلي به عنوان عوامل كمك كار و موثر در پيشبرد
و توفيق طرح بوده است .به همين دليل شناسايي آنان و ايجاد ساز و كارهايي مناسب براي تعامل و همكاريهاي هر چه
بيشترشان در فرايند طرح ،به عنوان امري ضروري پيگيري شد .از اين رو ،عالوه بر آموزش گيرندگان كه مخاطبان اصلي
طرح به شمار ميآيند ،ساير گروههاي محلي نيز شناسايي و با آنان در قالب نشستهاي مشترك فردي و گروهي ،تعامل
صورت گرفت و از ديدگاهها ،نقطه نظرها و همكاري آنها در روند اجراي طرح از طريق تشكيل هشت نشست محلي در
هشت محله و تشكيل گروههاي نمونه ( )Focus Groupبهره گيري به عمل آمد.
در را ستاي نيل به هدف نهايي طرح ،مبني بر "دستيابي گروههاي مهارت آموخته سكونتگاههاي غيررسمي به
فرصتهاي اشتغال زا و كسب و كارهاي درآمدآفرين" ،شناخت آگاهانه تقاضاي بازار و مهارتهاي مورد نياز محالت ،به
عنوان يكي از ضروريترين اقدامات ،در مرحله اول در نظر گرفته شد .از اين رو ،جهت دستيابي به فهرستي از مهارتهاي
مورد نياز ساكنان ،شناسايي خألهاي مهارتي در بازار كسب و كار و نيز فرصتهاي موجود در بازار محلي ،استاني و ملي
مورد توجه قرار گرفت و از طريق:
 بررسي و اولويت بندي نيازهاي اساسي خانوارهاي سكونتگاههاي غيررسمي براي بهبود سطح زندگي و
رفاه اجتماعي
 بررسي و معرفي فرصت هاي محيطي با رويكرد اشتغال و كسب و كارهاي كوچك و درآمدزا در بازار
محلي
 بررسي تقاضاي بازار كار و اطالعات موجود در مراكز كاريابي و تحليل مشخصههاي آن از نظر ظرفيت
منابع انساني ،منابع مالي و موقعيت اجتماعي
 بررسي مطالعات انجام شده در مورد وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن آموزش فني وحرفهاي محلي
 ايجاد آم ادگي اوليه پذيرش ذينفعان طرح (آموزش گيرندگان) در مراكز آموزش فني و حرفهاي از
طريق مذاكره با مديران مربوطه
 بررسي مهارتهاي مشاغل و كسب و كارهاي مورد نياز بازار كار
فرصتهاي پيش رو ،شناسايي و برآن اساس مسير مهارت آموزي گروههاي ذينفع و ساير گروههاي محلي تعيين
شد .در پي شناخت تقاضاي بازار و مهارت هاي موردنياز و همچنين شناسايي آموزش گيرندگان و نهادها و برنامههاي
آموزشي ،پودمانهاي جديد مهارت آموزي مورد نياز بازار محلي و استاني ،طراحي و معرفي شدند .همچنين با اتكا به
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آماده سازيهاي پيشيني ،برنامه اوليه آموزش گيرندگان ،تنظيم شد .اين آموزشها ،شامل آموزش مهارتهاي اجتماعي
در قالب  5كارگاه در درون محالت بود و كارگاههاي مديريت خانواده ،مهارتهاي ارتباطي ،كارگروهي ،بهبود وضعيت
محيط زيست ،كاريابي و ارائه شرح وضعيت شغلي براي ذينفعان اصلي طرح پيش از دورههاي فني و حرفهاي و خارج از
تعهدات مشاور براي آموزش ذينفعان اصلي طرح برگزار شد.
مرحله دوم :پياده سازی و اجرا:
با عبور از مرحله شناخت وضع موجود و آماده سازي طرح ،مرحله پياده ساز ي و اجرا در دستور كار قرار گرفت .در
اين مرحله ،تمامي عوامل و عناصر موثر در فرآيند پيشبرد طرح ،آمادگيهاي الزم براي ايفاي نقش خود را به وسيله؛
 تفاهم نهايي با مراكز آموزش فني – حرفهاي (دولتي و خصوصي)
 تنظيم برنامه زماني و ثبت نام از آموزش گيرندگان
 اجراي آموزش
 صدور گواهينامه
 طراحي و اجراي سيستم پايش و ارزيابي عملكرد برنامه
كسب كردند .سيستم ارزيابي برنامه مبتني بر مأموريت اوليه اهداف اصلي ،طراحي شد .بدين ترتيب ارزيابي در
سه مقطع زماني و در پنج مرحله توسط گروههاي مختلف به شرح زير انجام گرفت.
 ارزيابي قبل از آموزش:با هدف تعيين نسبي سطح مهارت گروه هدف قبل از ارائه برنامههاي آموزشي
 ارزيابي پس از آموزش:با هدف تعيين سطح و نسبت افزايش مهارت آموزش گيرندگان پس از اجراي برنامه آموزشي
 تحليل مقايسه اي ارزيابي قبل و پس از آموزش:با هدف شناخت اثربخشي برنامه مهارت آموزي
 ارزيابي اثرات رفتاري برنامه:با هدف سنجش اثرات غيرمستقيم برنامه آموزشي
مرحله سوم :مستندسازی:

به منظور ثبت و ضبط فرايند اجراي طرح و امكان قابليت تعميم آن براي ساير مناطق و همچنين تجربه اندوزي
براي طرحهاي مشابه در سطح ملي ،مرحله سوم به مستندسازي تجارب طرح اختصاص يافت .اين مرحله با هدف انتقال
تجربه طرح و تعميم آن از طريق:


مستند كردن كليه مراحل انجام كار ،فرايندها ،روشهاي عملياتي و نظامهاي اجرايي



تهيه و تدوين مطالعه موردي ( )Case Studyبا هدف فراهم شدن فرصت يادگيري در

طرحها و برنامههاي آموزش توانمندسازي و فقرزدايي


تهيه فهرست پيشنهاد راهكارهاي جديد براي بهبود و تكميل طرح



تهيه فهرست پيشنهاد طرحها و برنامههاي جديد براي جوامع مشابه



تهيه خالصه گزارش مديريتي طرح

به انجام رسيد.
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فصل پنجم؛

بسترشناسی و محيط شناسی؛
مروری بر مدار استان سيستان و بلوچستان
و
شهر زاهدان

پس از ارائه مبانی نظری درنگی در مبانی نظری"تحول و تکوین مفهوم فقر ،رویکردها و
راهبردها" ،در این فصل به مطالعه دو سطح سازنده محیط پیرامون مناطق حاشیه نشین شهر
زاهدان میپردازیم .به عبارتی یکی از گامهای اولیه در طرح "توسعه مهارتهای پایه در
سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان" شناسایی بستر اجرای طرح است.
محیط شناسی طرح در سه مدار استان سیستان و بلوچستان ،شهر زاهدان و سکونتگاههای
غیررسمی زاهدان صورت گرفته است .در فصل حاضر دو مدار استان سیستان و بلوچستان و
شهر زاهدان مورد نظر است.
در این فصل سعی بر آن است تا با تأکید بر موقعیت استراتژیک منطقه ،جایگاه منطقه در
اقتصاد ملی ،ظرفیتها ،مزیتها و چالشهای موجود در آن آشنایی اجمالی با بستر اجرای طرح
صورت گیرد و در پی آن معرفی ویژگیها و موقعیت خاستگاه اصلی طرح که همانا سکونتگاههای
غیررسمی شهر زاهدان هستند ،صورت گیرد.
بستر شناسی و محیط شناسی طرح براساس یک سری مطالعات ،مصاحبهها و مشاهدات صورت
گرفته ،مطالعات کتابخانهای با استفاده از اطالعات مرکز آمار ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن،
سالنامههای آماری ،کتابهای تاریخی و نیز اطلسهای ملی و استانی بوده است .مصاحبه با
دستگاهها ،افراد محلی ،صنوف و بازاریان ،آموزشگاههای خصوصی صورت گرفته و مشاهدات نیز
از طریق حضور در میدان و مشاهده نزدیک موقعیت منطقه ،بوده است.
در ادامه به منظور آشنایی با منطقه هدف طرح و شناسایی نیازها ،محدودیتها و فرصتهای
محل ،کلیاتی پیرامون ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان و
شهر زاهدان ارائه میشود.
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استان سيستان و بلوچستان
 .0پيشينه:
بلوچستان در زمان ساسانيان با خاك سند ،كه جزو ايران بوده ،ناحيه مستقلي را تشكيل ميدادهاند .پس از حمله
عربها به ايران و رسيدن قواي عرب به حدود كرمان ،بلوچها كه ساكن حدود كرمان بودند به داخل بلوچستان مهاجرت
كردند .همواره از ويژگيهاي مهم حيات اجتماعي -سياسي بلوچستان طايفهگرايي بوده و به دليل ساختار قبيلهاي خود
همواره مورد توجه دولتهاي مركزي بوده است.
حكومت قا جار توانست بلوچستان را تحت كنترل بگيرد ،اما قادر به از بين بردن سرداران قدرتمند طوايف بلوچ نيز
نبود ولي تالش زيادي براي مطيع كردن اين افراد صورت گرفت كه تا حدودي موفق بود ،زيرا نيروهاي نظامي بلوچ و
مسئله جمع آوري ماليات براي دولت ايران ارزش زيادي داشت.
در اواخر دوران قاجار ،قدرت قاجار در بلوچستان رو به ضعف گذاشت و در پي اين شرايط نفوذ دولت مركزي در
سيستان و بلوچستان كاهش يافته و باعث تشديد قدرت رهبران طوايف شد.
با روي كار آمدن رضاشاه ،و با شكلگيري دولت متمركز و مدرن در دوره گذار از سلطنت قاجار به پهلوي ،وي درصدد
برگرداندن بلوچستان تحت حكومت مركزي برآمد .در سال  1037رضاشاه پس از شكست حاكم بلوچستان ،با اعمال
سياست هاي اداري و تشكيالتي اقتدار دولت را در بلوچستان گسترش داد .بلوچستان صحنه حضور مستقيم نيروهاي
ارتش شد و در شهرهاي عمده آن (زاهدان ،ايرانشهر ،سراوان و خاش) پادگانهاي نظامي تشكيل شد .و با وقوع انقالب
اسالمي كه اقتدار دولتي را موقتاً تضعيف كرد ،چند سازمان سياسي بلوچ شكل گرفت.
 .3جایگاه استان در تقسيمات كشوری:
استان سيستان و بلوچستان دومين استان پهناور كشور ،با مساحتي بالغ بر  137531كيلومتر مربع معادل  %11/3از
مساحت كشور را در بر ميگيرد .همچنين وسعت استان برابر با مجموع وسعت  11استان كشور است.
استان سيستان و بلوچستان با همجواري دو كشور افغانستان و پاكستان با بيش از  1533كيلومتر مرز آبي و خاكي
( 1133كيلومتر مرز خاكي و  033كيلومتر مرز آبي) طوالنيترين مرز را در بين استانهاي كشور داراست.
استان سيستان و بلوچستان از شمال به خراسان جنوبي ،از مغرب به استان كرمان و هرمزگان و از جنوب به درياي
عمان و از شرق به افغانستان و پاكستان محدود است.

نقشه  .0نقشه استان سيستان و بلوچستان

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

اين استان به لحاظ تقسيمات كشوري داراي  13شهرستان 33 ،بخش 131 ،دهستان و بيش از  13333روستا و
آبادي است و مركز آن شهرستان زاهدان است.
.3.0

مذهب و قوميت:

بيشتر ساكنان استان سيستان و بلوچستان پيرو مذهب تسنن و از نوع فرقه حنيفه شدند .يكي از انگيزههايي كه
موجب گرايش مردم بلوچ به اين شاخه از طريقت تسنن شده است ،وابستگي و همبستگي نژادي و عرق مليت گرايي
است -در تاريخ حركت هاي سياسي قوم بلوچ ،مسئله هويت قومي و آگاهي بخشيدن بدان همواره مورد توجه بوده است،-
كه اياالت بلوچ نسبت به بنيانگذار اين شاخه از تسنن احساس ميكنند زيرا براساس نوشته ريحانه االدب موسس و
بنيانگذار مذهب حنفي "ابوحنيفه" ايراني االصل بوده است .و دليل ديگر سازگاري و مطابقت فقه حنفي با روحيات ،عرف
و عادات عشيره اي كه در جامعه عشايري و بلوچ باديه نشين آن زمان رواج داشته ،است؛ زيرا يكي از ويژگيهايي كه
مذهب حنفي را از ساير مذاهب اهل سنت و جماعات متمايز ساخته و وجه تمايز آن محسوب ميشود ،استفاده وسيع اين
مذهب از حقوق محلي در مفهوم عرف و عادات است كه پيش از مسلمان شدن مردم در فرهنگ آنها بوده است .فقه
حنفي بيش از مذاهب ديگر از نرمش برخودار بوده و به قبايل و ايالت و عشاير فرصت ميداد تا با قبول اين مذهب عادات
و خصلتهاي قديمي خويش را حفظ نمايند.
قسمتهاي شمالي استان مشخصاً سيستان (فارس زبانها) به مركزيت زابل شيعه مذهباند ،ولي قسمت جنوبي كه
تحت عنوان بلوچستان شناخته ميشوند و همانطور كه بيان شد اكثريت جمعيت استان را تشكيل ميدهند ،بلوچ زبان
اهل سنت از فرقه حنفيه هستند.
استان سيستان و بلوچستان از تنوع قومي و فرهنگي بااليي برخوردار است به گونهاي كه  1133قبيله ،طايفه و تيره
در استان وجود دارد .بلوچها خود شامل قبايل و تيرههاي متعددي هستند و در قالبهاي بزرگ و كوچك سازماندهي
ميشدند ،طوايف حاكم بر بخشهاي گوناگون بلوچستان مركب از دهها تيره بود كه از آن ميان ميتوان از بارانزايي
(بوكزايي) ،الشاري ،نارويي ،مباركي ،نوشيرواني ،ريگي ،اسماعيلزايي (كه بعداً شه بخش نام گرفت) ،يارمحمدزايي،
ياراحمدزايي (بعدها شهنوازي شد) و گمشادزايي نام برد.
همانگون ه كه بيان شد اكثريت ساكنان استان را مسلمانان سني تشكيل ميدهند و بعد از انقالب در مقايسه با مناطق
شيعه نشين ،از امكانات برخوردار بوده و محروم تر بودند و موجبات تشديد محروميت و توسعه نيافتگي استان فراهم شد.
بي توجهيها به جامعه اهل سنت موجب تشديد تضاد شيعه و سني در استان شده و براساس نظر افراد محلي اين تضادها
در  5-3سال اخير تشديد شده است .به اين ترتيب هويت قومي -مذهبي به يكي از چالشهاي اساسي استان تبديل شده
است و نمود اين تضادها را ميتوان در شعارنويسيهايي كه بر ديوارهاي شهر قابل مشاهده است ،جست.
در مجموع مي توان اينگونه بيان نمود كه استان سيستان و بلوچستان همواره در طول تاريخ خود به لحاظ وجود اقوام
مختلف و بويژه دو مذهب شيعه و سني ،از حساسيتهاي خاصي برخوردار بوده است و حاكمان در زمينه اداره امور
سياسي و به منظور جلوگيري از تالشهاي استقاللطلبانه توجه ويژهاي به اين منطقه داشتهاند .اين عوامل باعث شده كه

همواره مورد غضب حاكمان بوده و از موهبتهاي مادي و فرهنگي بي نصيب بمانند و در كنار اين كم توجهيها از سوي
دولت هاي مركزي ،اقوام مختلف با پيوندهاي پايدار دروني و دوري گزيدن از نيروهاي حكومتي اين محروميتها و نواقص
را افزايش دهند ،طبيعت خشك و خشكسالي هاي ممتد در كنار عوامل اجتماعي نتايج ناگواري به بار آورده كه فقر در
دانش زندگي و فقر مهارتي در كنار فقر مادي نمونههايي از آن است.
.3.3

دادهها و شاخصهای جمعيتی

براساس آمارهاي سرشماري  1035جمعيت استان 1،335،731 ،نفر است كه در مقايسه با سال  33 ،1075درصد
افزايش يافته و نرخ رشد جمعيت استان در اين  09سال  3/0درصد است .يكي از داليل رشد باالي جمعيت ،جنگ
افغانستان در مرحله جديد و مهاجرت افغانها به ايران است .متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت كشور طي دهه  75تا ،35
معادل  1/61درصد دوره است .در بين استانهاي كشور ،بيشترين نرخ رشد ساالنه طي دهه گذشته مربوط به استان
سيستان و بلوچستان ( )%3/0و بعد از آن استانهاي كرمان و هرمزگان و كمترين آن مربوط به استان همدان (3/15
 )%و بعد از آن استانهاي اردبيل و كرمانشاه مي باشد.
استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود  11درصد مساحت كشور 0/31 ،درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده
است به عبارتي يكي از كم تراكمترين استانهاي كشور است ،تراكم نسبي جمعيت در اين استان  03/0نفر در
كيلومتر مربع است ،كمبود آب و اقليم خشك را ميتوان از داليل اصلي پراكنندگي جمعيت دانست.

جدول شماره .0تركيب جنسيتی جمعيت

جمعيت
كشور
استان

جمعيت
70495782
2405742

مرد
35866362
0 .51
1221240
0 .51

زن
34629420
0 .49
1184502
0 .49

ايران كشور جواني است و نسبت باالي جواني جمعيت در استان سيستان و بلوچستان نيز مشاهده ميشود و متوسط
سني در استان از ميانگين كشوري جوانتر است .براساس اطالعات موجود ميانگين سني جمعيت استان در سال
 00/07 ،0320سال است اين در حالي است كه ميانگين سني جمعيت كشور در همين سال  16/63سال است .فراواني
جمعيت در دو گروه سني جوانان ( 15تا  13سال) و ميانساالن ( 15تا  63سال) جلب توجه ميكند.
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تركيب جنسيتي استان تقريباً برابر بوده و  00درصد مردان و  00درصد زنان جمعيت استان را تشكيل ميدهند.
 53درصد جمعيت استان را جمعيت شهري و  53درصد را جمعيت روستايي تشكيل ميدهد.
يكي از معضالت اصلي استان ،پايين بودن نسبت باسوادي و سطح سواد است 62 .درصد افراد باالي  6سال استان
باسواد هستند كه  56درصد آنها مرد و  33درصد زناند .از اين باسوادان  56درصد جمعيت ،شهري و  33درصد
جمعيت روستايياند 03 .درصد جمعيت استان سيستان و بلوچستان ،بيسوادند كه در مقايسه با آمار كشوري ( 11درصد
بيسواد) نسبت بااليي است 03 .درصد جمعيت استان ،در سطح تحصيلي ابتدايي و راهنمايي قرار دارند و  11درصد
جمعيت تحصيالت متوسطه دارد ،كه نشاندهنده سطح پايين تحصيالت در افراد باسواد استان است .فقر تحصيلي بين
زنان بيش از مردان بوده كه در كنار ساير عوامل موجبات محروميت بيشتر ِزنان را فراهم كرده است.
جدول شماره  .3وضع سواد جمعيت به تفكيک جنسيت
باسواد

كشور
استان

بي سواد

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

مرد

زن

54082184
0 .85
1378548

28835359
0 .53
765442

25246825
0 .47
613106

9837973
0 .1 5
648539

3658861
0 .37
263114

6179112
0 .63
385425

0 .68

0 .56

0 .44

0 .32

0 .41

0 .59

براساس آمارهاي موجود جمعيت شهرنشين استان طي سالهاي  1035-1075از  36درصد به  53درصد افزايش
يافته است .افزايش ميل شهرنشيني در اين استان نيز موجب تخليه روستاها و مهاجرت روستائيان به شهر شده است ،و
در حالي كه شهرها ظرفيت جذب جمعيت مهاجر را نداشته و مهاجران نيز توانايي مادي زيست در شهر را ندارند و در
مناطق حاشيه شهر سكني ميگزينند و اين امر افزايش جمعيت حاشيهنشين در شهرهاي استان را بهدنبال داشته است.
بيكاري گسترده يكي از معض الت اساسي جوامع است ،اين مسئله در جوامعي كه جمعيت جوان بااليي دارند تبعات
شديدي بر جاي ميگذارد .استان سيستان و بلوچستان يكي از استانهايي است كه نرخ باالي بيكاري در مقايسه با كشور
را داراست 0 ،درصد نيروي كار كشور در استان سيستان و بلوچستان است .بيكاران استان سيستان و بلوچستان  7درصد
جمعيت بيكار كشور را تشكيل ميدهند .با توجه به سهم نيروي كار استان مشاهده ميشود كه نسبت بيكاري استان از
بيكاري كشور بيش از سهم نيروي كار استان از نيروي كار كشور است و اين نكته ميتواند باال بودن نرخ بيكاري استان را
در مقايسه با كشور نمايان كند .براساس اطالعات سرشماري سال  1035نرخ بيکاري استان  30درصد است در حالي
كه در همين سال نرخ بيكاري كشور  10درصد برآورد شده است.

باال بودن نرخ بيكاري يكي از عوامل شكلگيري اقتصاد زيرزميني و قاچاق كاال و مواد مخدر در استاني است كه
زمينه الزم براي اين گونه فعاليت ها را از طريق مرزهاي طوالني با كشورهاي همسايه دارد.

جدول شماره  .2وضع فعاليت اقتصادی نيروی انسانی
كل
جمعيت

جمعيت فعال از نظر اقتصادي
جمع

شاغل

بيکار

10ساله وبيشتر

كشور

استان

جمعيت غير فعال از نظر اقتصادي

59522747

23468693

1780565

623073

20476395

2992298

0.87

0.13

426694

196379

0.68

0.32

نرخ
مشاركت

داراي
جمع

محصل

خانهدار

درآمد

ساير

بدون كار

35537896

13117384

16057437

2973962

3389113

0.39
1114662

409031

489955

64664

151012

0.35

عالوه بر باال بودن نرخ بيكاري در استان ،نرخ مشاركت 03زنان در فعاليتهاي اقتصادي بسيار متفاوت از مردان بوده و
اين نسبت عبارت است از  00درصد زنان در مقابل  79درصد مردان .جامعه مرد محوري كه زنان در آن شهروند
درجه دو هستند و با در نظرگرفتن تعصبات قومي و مذهبي حاكم بر جامعه ،زندگي اجتماعي زنان با تنگناهاي بسياري
همراه است .مسئله اشتغال زنان نيز همانند تحصيلشان با چالشها و محدوديتهاي فراواني مواجه بوده است .زيرا در
ديدگاه قوم بلوچ (كه جمعيت غالب استان را تشكيل ميدهند) حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي اشتباه است و اين
امر از سوي بسياري از زنان نيز به اجبار پذيرفته شده است و تالشي براي خروج از اين وضعيت مشاهده نميشود.
يكي از نيازهاي اساسي زنان براي بازگشت به فعاليتهاي اجتماعي ،آگاهي بخشي نسبت به حقوقشان است .اين امر
در سايه آموزش به ويژه آموزش دانش زندگي و مهارتهاي اجتماعي امكانپذير است.
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نرخ مشاركت اقتصادي كه از تقسيم جمعيت فعال يك گروه سني به جمعيت متناظر با آن گروه سني به دست ميآيد ،يك شاخص تجمعي است كه

نشانگر و يا تابعي از وضعيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي يك جامعه ميباشد .در بررسي وضع بازار كار كشورها و جوامع ،تقريباً ميتوان گفت كه
هر چه اين نرخ باالتر باشد ،آن جامعه از سطح رفاهي باالتري برخوردار بوده و به طور معمول كمتر كشور پيشرفتهاي را مي توان يافت كه داراي نرخ پايين
مشاركت نيروي كار باشد .و برعكس بندرت كشورهاي در حال توسعه داراي نرخ مشاركت بااليي ميباشند .اين نرخ به نوعي گوياي بار تكفل در جامعه است،
يعني اگر جمعيت فعال را به كل جمعيت يك كشور تقسيم كنيم ،مي توان دريافت كه يك نفر بار معيشتي چند نفر را در يك جامعه بايد به عهده بگيرد.
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جدول شماره  .4وضع فعاليت نيروی انسانی به تفكيک جنسيت
جمعيت غير فعال از ن ظر اق تصاد ي

جمعيت فعال از ن ظر اق تصاد ي
جمعيت 1 0
سال هوب يشتر

جمع

شاغل

ب يکار

داراي

نرخ

جمع

مشاركت

م حصل

خان هدا ر

درآم د

ساي ر

بدون ك ار

م رد

17694521 19839578 30244270

كشور
استان

كشور
استان

902526

532094

29278477

3629115

878039

90979

6565044 10179466

2145057

0 .89

0 .1 1

375070

157024

0 .70

0 .30

2781874

847241

0 .77

0 .23

51624

39355

0 .57

0 .43

59852

1691212 1863358

0 .66
347407

223083

3198

38296

82830

0 .59
زن
6552340 25358430

1697901 1110604 15997585

0 .1 2
767255

185948

486757

26368

68182

0 .1 0

با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي استان كه زمينه هاي ترانزيت كاال و مواد را فراهم كرده و همچنين دسترسي به
مبادي متعدد ورودي مرزي ،ميل فعاليتهاي اقتصادي در استان به سمت فعاليتهاي غيررسمي و تجارت است ،كه در
ادامه براي مشخص شدن وسعت فعاليتهاي رسمي در استان ،سهم فعاليتهاي اقتصادي استان در مقايسه با كشور آمده
است.

.3.2

جایگاه استان در اقتصاد ملی:

استان پهناور سيستان و بلوچستان همواره با محدوديتها و موانع توسعهاي مواجه بوده است .رشد سريع جمعيت
شكاف بين شاخصهاي توسعه استان و شاخص هاي نظير آن در سطح كشور را به رغم تالشهايي در زمينه اقدامات
زيربنايي و گسترش امكانات فيزيكي ،عميقتر ساخته است.
در حال حاضر استان سيستان و بلوچستان از نظر تعداد واحدهاي صنعتي ،رتبه  13و از نظر سرمايهگذاري رتبه  13و
از نظر اشتغال رتبه  11را در كشور دارد .در ادامه برخي شاخصها در مقايسه با كشور آمده است كه تأمل بر آنها درجه
توسعه نيافتگي استان را آشكارتر ميسازد.
محصول ناخالص داخلي سرانه ( GDP :)GDPسرانه استان سيستان و بلوچستان در سال  1035معادل 3/7
ميليون ريال بوده است .اين رقم در همه سالها كمتر از  GDPسرانه كشور است .اين استان از نظر شاخص  GDPسرانه
در رديف  03قرار دارد .با وجود اينكه  0/31درصد جمعيت كشور در اين استان قرار دارد اما تنها  3/33درصد توليد

ناخالص داخلي در اين استان توليد مي شود .از نظر سهم استان در توليد ناخالص داخلي كشور ،استان سيستان و
بلوچستان در رتبه  11از بين  03استان قرار دارد.
سطح توليد استان بسيار پايين است ،علت اصلي اين مشكل را ميتوان فقر مهارتي نيروي كار استان دانست .فقر
مهارتي عامل عمده اي است كه باعث نفوذ ناپذيري حلقه فقر شده و اين حلقه را تشديد ميكند ،به همين دليل براي
خروج از اين حلقه ،ميبايست براي توسعه سرمايه انساني و نيروي كار ماهر سرمايهگذاري شده و زمينههايي براي فعاليت
آنها طراحي شود.
سهم بخشهاي عمده اقتصادي در  :GDPماهيت استان سيستان و بلوچستان ماهيتي تجاري است و در مرحله
ماقبل توسعه قرار دارد ،دسترسي وسيع مرزي و كرانه باز تجاري در كنار سطح پائين توليد ،كمبود زيرساختها ،سطح
پايين سرمايه انساني ،و عدم بهرهگيري مناسب از تواناييها و قابليتهاي نيروي انساني ،ناكارآمدي نهادهاي تشكيل
سرمايه و نيز سود قالب مالحظهاي كه از فعاليتهاي غيرمولد به دست ميآيد ،را ميتوان از ويژگيهاي اساسي دانست
كه اين شرايط را در اقتصاد استان رقم زده است.
بخش اعظم فعاليت هاي اقتصادي در استان در بخشش خشدمات صشورت مشيگيشرد كشه سشيمايي دوگانشه دارد :رسشمي و
غيررسمي .موقعيت جغرافيايي زاهدان و دسترسي آن به مناطق مرزي و بنادر باعث شده است تا ميزان قابل مالحظشه اي
از سرمايه گذاري هاي خصوصي و برخي اوقات عمومي نيز جذب حوزه تجارت شود .در همين حال واسشطه گشري مشالي و
كسب و كارهاي مرتبط با آن بيشترين سهم را در بخش خدمات دارند.
در مجموع عوامل باال باعث ايجاد اقتصاد فلج در منطقه شده كه تنها بر بازار غيررسمي خود تكيه داشته و ساير تواناييها
بي استفاده و زير ظرفيت مانده است .در بين بخشهاي اقتصادي ،سهم بخش صنعت در استان بسيار پايين است و بخش
كشاورزي بسيار كمتر از حد ممكن در توليد استان نقش دارد اين در حالي است بخش كشاورزي استان ظرفيت ويژهاي
را در توليد محصوالت با ارزش صادراتي باال داراست و همچنين ظرفيتهاي بااليي در شيالت و فرآوردههاي دريايي وجود
دارد كه بهره برداري شايسته از آن صورت نگرفته است .بخش خدمات با سهم ارزش افزوده معادل  00/0درصد در
محصول ناخالص داخلي استان در سال  1035داراي بيشترين سهم از بخشهاي عمده اقتصادي است .كشاورزي ،شكار،
جنگلداري و ماهيگيري با دارا بودن  15/3درصد دومين سهم را دارد .ارزش افزوده بخشهاي فوق روي هم  33/1درصد
محصول ناخالص داخلي استان را فراهم ميكنند.
نكته حائز اهميت اين است كه باالبودن سهم خدمات در فعاليتهاي اقتصادي در صورت وجود زيرساختهاي الزم
مي تواند به عنوان نقطه قوت تلقي شود ،در حالي كه در استان سيستان و بلوچستان به دليل فاصله بين بازار رسمي و
غيررسمي و وسعت بازار كاالي قاچاق ،و نيز سطح پايين مهارت نيروي كار ،خدمات محدود به خدمات ساده و غيرمولد
است .از اين رو سهم با الي خدمات و عدم پيوند آن با بخش توليدي استان موجب تعميق توسعه نيافتگي استان شده
است .اين در حالي است كه به دليل برخورداري از معابر ترانزيتي مناسب و ساير زيرساختهاي مورد نياز در تجارت و
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ترانزيت كاال ،استان ميتواند به عنوان دروازه پيونددهنده آسياي مركزي با خاورميانه ،نقش استراتژيك و كليدي در
توسعه تجارت خارجي و توليد ناخالص كشور داشته باشد ،كه فقدان اين زيرساختها زمينه مساعدي براي قاچاق كاال و
مواد مخدر و توسعه اقتصاد غيررسمي و زيرزميني را فراهم كرده است .برغم اينكه استان به عنوان پل مواصالتي شرق به
غرب و شمال به جنوب همواره مطرح بوده اما اين نقشپذيري تنها در حد نظر و ايده بوده و تا عمل فاصله زيادي دارد،
بايد توجه داشت كه رونق يافتن ترانزيت استان نه تنها باعث رونق فعاليتهاي اقتصادي و توسعه استان ميشود بلكه
مزيتها و منافع بسياري براي كشور نيز در بر خواهد داشت ،كه از همه مهمتر آسيبپذيري استان در زمينه قاچاق را
كاهش داده و زمينه پيوستن بخش غيررسمي اقتصاد به بخش رسمي را فراهم ميآورد.
سهم استان در سپردههاي كشور :براساس آمارهاي بانك مركزي ايران ،استان سيستان و بلوچستان با اختصاص
 3/3درصد از سپردههاي كشور به خود ،رتبه  17را در بين استانهاي كشور داراست .در مقايسه با ساير استانهاي توسعه
نيافته ،استان سيستان و بلوچستان يكي از باالترين نسبتهاي سپرده گذاري را داراست اما نسبت تسهيالت به سپرده كه
ميزان بهرهبرداري از سپردهها را نشان ميدهد 63 ،درصد است ،اين رقم در مقايسه با ميانگين كشوري ( 115درصد)
پائين است .كه نمايانگر عدم استفاده مكفي از سپرده ها در زمينه سرمايهگذاري است
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همچنين براساس شاخصهاي توسعه صنعتي كه توسط معاونت برنامهريزي ،توسعه و فناوري محاسبه شده است و
معيار اين محاسبه سرمايهگذاري و اشتغال طرحهاي صنعتي ،ارزش افزوده بخش صنعت برپايه جمعيت است ،33استان
رتبه سيام را (در بين  03استان) به خود اختصاص داده است ،كه دليلي ديگر بر عدم بكارگيري سرمايه و نيز عدم
توانايي مردم استان براي بكارگيري سرمايه انباشته و گردش مالي در استان است.
نقش استان در فعاليتهاي اقتصادي كشور 1/7 :درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي 3/5 ،درصد ارزش افزوده
بخش صنعت 1/0 ،درصد ارزش افزوده بخش خدمات كشور در اين استان ايجاد ميشود .نقش استان در تأمين ارزش
افزوده بخش كشاورزي ،شكار ،جنگلداري و ماهيگيري بيش از ساير بخشهاست .بخش خدمات فعالترين بخش استان
سيستان و بلوچستان است ،و بخش كشاورزي  16درصد و صنعت  3درصد سهم فعاليتهاي اقتصادي استان را به خود
اختصاص دادهاند .در بخش خدمات هم ساختمان و خرده و فروشي و عمده فروشي بيشترين سهم را در گروههاي فعاليت
دارند.31
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سايت بانك مركزي  ،آمار كل مانده تسهيالت و سپردههاي ريالي و ارزي بانكها و موسسات اعتباري توسعه به تفكيك استاني ،در پايان سال 1033
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رده بندي استانهاي كشور با بهره گيري از مدل برنامه ريزي چند منظوره به روش وزن دهي ساده كه اطالعات پايه آن از مركز آمار ايران ،دفتر آمار و
فرآوري داده هاي وزارت صنايع و معادن ،سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و بر اساس سرمايه گذاري و اشتغال طرحهاي صنعتي معدني با
پيشرفت فيزيكي باالي  63درصد و مساحت زمين هاي اختصاص يافته براي سرمايه گذاري هاي صنعتي و نهايتا ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و بر
پايه جمعيت هر يك از استانها مور د محاسبه و پردازش قرار گرفته و رتبه هر استان از نظر رده توسعه يافتگي صنعتي سرانه تعيين مي گردد.
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جدول شماره  .5سهم گروههای فعاليت در توليد ناخالص داخلی (درصد)
كشور

سيستان و ب لوچستان

كشاورز ى

0 .1 8

0 .1 6

صنعت

0 .1 7

0 .0 9 4

ساخ تمان

0 .1 3

0 .1 4

عمده فروشى و خرده

0 .1 4

0 .1 3

فروشىقل
حمل ون

0 .0 9

0 .1 2

ام ورعمومى

0 .0 9

0 .1 2
0 .0 9

آم وزش

براساس اطالعات سرشماري مركز آمار سال  ،1035بيشترين ميل نيروي كار استان در گروههاي شغلي كاركنان ماهر
كشاورزي ( 17درصد شاغالن) ،كارگران ساده ( 15درصد شاغالن) و صنعتگران ( 15درصد شاغالن) است.

جدول شماره  .6سهم گروههای شغلی از اشتغال (درصد)

كشور
سيستان
وب لوچستان

كارك نان

كارك نان م اه ر

خدم اتي

كشاورز ي
0 .1 6

0 .2

0 .1 7

0 .1 5

م تخصصان

تکنسينها

كارم ندا ن

0 .0 9

0 .0 5

0 .0 4

0 .1 3

0 .1

0 .0 4

0 .0 3

0 .1 1

صنعتگرا ن

م تصدي ان
0 .1 2
0 .1 4

ك ارگران ساده

0 .1 5

شاخص توسعه انساني استان در مقايسه با كشور :ا رتقاي توسعه انساني در دنياي معاصر به ظرفيت كسب علم و
دانش ،دسترسي به امكانات مادي زندگي و برخورداري از عمر طوالني و توأم با سالمتي بستگي دارد .شاخصهاي
آموزش ،اميد به زندگي و توليد ناخالص داخلي تشكيلدهنده اجزاي شاخص توسعه انساني است و در واقع ميانگين اين
سه شاخص است .بهبود وضع سرمايه گذاري و تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي ،ارتقاي سطح كيفيت زندگي را فراهم
ميآورد .ارتقاي سطح كيفيت زندگي افراد يك جامعه در گرو تحول اساسي در متغيرهاي اقتصادي ،آموزشي و بهداشتي
است و وجود انگيزه كافي و داشتن عزمي راسخ در حصول به توسعه انساني باالتر و برخورداري از آزادي عمل براي
حركت و مشاركت فعال از عوامل كليدي در اين خصوص است .شاخص توسعه انساني كشور كه ميانگيني از سه شاخص
توليد ناخالص داخلي ،آموزش و اميد به زندگي در بدو تولد است ،در سال  3/733 ،1035بوده است .شاخص توسعه
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انساني در استان هاي سيستان و بلوچستان ،كردستان ،آذربايجان غربي و خراسان شمالي از ديگر استانها پايينتر است،
به گونهاي كه در اين سال شاخص توسعه انساني در استانهاي مذكور به ترتيب عبارت است از 3/736 ،3/637 ،3/603
و . 3/716
مقايسه شکاف درآمدي استان با كشور :به منظور مقايسه شكاف درآمدي استان با سطح كشور از ضريب جيني
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استفاده ميكنيم .ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد درصد) كه براي بيان مفهوم عدالت بكار
ميرود و در آن صفر به معني توزيع كامالً برابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است .ضريب
جيني شهري استان در سال  30 ، 1035درصد و روستايي  03/3درصد است كه در مقايسه با كل كشور باالتر است،
ضريب جيني روستايي كل كشور  03/1درصد و شهري  31درصد ميباشد .باال بودن اين ضريب ،خود بيانگر وجود شكاف
طبقاتي در سطح استان است.
 .2ظرفيتها و توانمندیها (مزیتهای نسبی منطقه):

بررسي ظرفيتها و توانمنديهاي استان به منظور دستيابي به شناخت دقيق و هدفمند در جهت درك محدوديتها و
تالش براي رفع موانع و به بالفعل تبديل كردن توانايي ها الزامي است .به اين منظور در ادامه به بررسي اجمالي
مجموعهاي از مزيتها و ظرفيتهاي استان سيستان و بلوچستان پرداخته شده است.
.3.0

حمل و نقل و ترانزيت:

موقعيت جغرافيايي ويژه و مناسب استان سيستان و بلوچستان به لحاظ همجواري با كشورهاي افغانستان ،پاكستان و
جمهوريهاي جديد آسياي ميانه و همچنين دسترسي به آبهاي بينالمللي خارج از تنگه هرمز و امكان ارتباط با
كشورهاي شرق آسيا ،شبه قاره هند ،شيخنشين هاي عربي و بازارهاي آفريقايي جايگاه اين استان را از اهميت ويژهاي
برخوردار نموده است .وجود موقعيت ياد شده و اشتراكات قومي و طايفهاي در دو سوي مرز ،باعث مراودات دو جانبه شده
و از ديرباز تجارت و بازرگاني را به عنوان اهرم اقتصادي در منطقه قرار داده است.
مرزهاي طوالني استان كه قسمت اعظمي از مرزهاي شرقي كشور را شامل ميشود ،شرايط ممتاز تصدي نقش در
بازرگاني ملي و ترانزيت خارجي ميان اروپا و آسياي مركزي با آسياي شرقي و جنوبي و شاخ آفريقا و امكان ايجاد و
توسعه تبادالت قانوني را فراهم كرده است .بهرهمندي از مزيت نزديكترين مسير به كشورهاي آسياي ميانه براي ترانزيت
كاالهاي بينالمللي و انتقال محصوالت و شاهراه ترانزيت كاال از جنوب به شمال ،امكان دسترسي به بازار وسيعي را براي
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عددي بين صفر و يك (يا صفر و صد درصد) كه براي بيان ميزان عدالت بكار مي رود و در آن صفر به معني توزيع كامالً برابر درآمد يا ثروت و يك به
معناي نابرابري مطلق است.

استان و در كل كشور فراهم كرده است .همچنين دسترسي استان به آبهاي آزاد جنوب شرايط ممتازي براي ايفاي
نقش موثر در اين زمينه را ايجاد كرده است.30

.3.0

كشاورزي:

به دليل شرايط جوي ،طوفان هاي شن و خاك نامساعد كشت ،همچنين كمبود آب در اين استان كشت محصوالت
كشاورزي محدود است .بر اين اساس كشت محصوالت زراعي در استان صورت نميگيرد در حالي كه منطقه قابليت
بااليي در كشت محصوالت باغي داشته و امكان گسترش سطح زيركشت نيز وجود دارد .شايان توجه است كه اقليم
مناسب ،كشت محصوالت سودآور صادراتي از قبيل خرما ،مركبات ،موز ،انبه ،و نيز توسعه فرآوري و تأكيد بر صنايع
تبديلي اين محصوالت را در استان امكانپذير كرده است .با توجه به دشتهاي هموار و اراضي مستعد در شمال و جنوب
استان و بهرهمندي از نژادهاي دام بومي و امكان ايجاد صنايع وابسته به محصوالت گرمسيري از قابليتهاي مهمي است
كه در بخش كشاورزي استان قابل بهرهبرداري است .همچنين در بخش شيالت ،وجود صنايع غني دريايي و آبزيان و
اراضي و اقليم مناسب در سواحل جنوبي براي توسعه فعاليتهاي شيالت و صيادي و صنايع مرتبط با شيالت از مزيت-
هاي استان است .و نيز به لحاظ واقع شدن استان در مجاورت آبهاي گرم و درياي عمان و اقيانوس هند ،همچنين وجود
 3بندر صيادي ،منطقه داراي تواناييهاي بالقوه در زمينه گسترش فعاليتهاي ماهيگيري و شيالت است .توسعه صنايع
تبدلي و فرآوري محصوال ت شيالت تا مرحله مصرف نهايي و بسته بندي محصوالت دريايي از تواناييهايي است كه
ميتواند اشتغال همراه با توليد را در استان رونق دهد.
.3.3

صنعت و معدن:

استان سيستان و بلوچستان از نظر مراحل توسعهاي ،در مرحله پيشاصنعتي قرار دارد ،توجه به صنعت و توليد صنعتي
از راه هاي توسعه استان و افزايش سطح توليد است ،استان سيستان و بلوچستان بهرغم اينكه  0/31درصد جمعيت كشور
را داراست ،كمتر از  1درصد توليد ناخالص داخلي كشور را برعهده دارد ،و در مدار تبادل داد و ستد با اقتصاد منطقه
كمتر حضور دارد .ميتوان چنين بيان نمود كه ظرفيتهاي توليدي خالي در استان قابل توجه است .وجود  10شهرك
صنعتي فعال در مناطق مختلف استان از ديگر مزاياي استان است كه براي فعالتر شدن بخش صنعت ،بايد توجه ويژهاي
به اين شهركها صورت گيرد .شهركهاي صنعتي در زمينه اشتغالزايي و گذر به اقتصاد صنعتي بايد ظرفيت بااليي
داشته باشد كه ركود نسبي متاثر از واردات بيرويه از مرزها و ساير استانها ،در توليدات صنعتي استان مانعي بر سر راه
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طبق اظهارات مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سيستان و بلوچستان در فروردين ماه سال جاري ( ،)1033بهرهبرداري از محور ترانزيتي چابهار به
ميلك براي  11هزار نفر به طور مستقيم و براي  53هزار نفر به طور غيرمستقيم در بخش حمل و نقل و ترانزيت ،مجتمعهاي رفاهي ،گمرك و غيره شغل
ايجاد خواهد كرد .نمونه مذكور تأييدي بر ظرفيت اشتغال زايي باالي بخش حمل و نقل استان است.
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فعاليت اين مراكز توليدي است .رتبه  03در توسعه صنعتي كه پيشتر به آن اشاره شد نشاندهنده ظرفيتهاي بكارگرفته
نشده استان است.
همچنين استا ن سيستان و بلوچستان بر روي كمربند فلزات معدني جهان كه از اروپاي شرقي تا كشور پاكستان ادامه
دارد قرار دارد .وجود معادن نسبتاً غني و متنوع معدني گشوده و ناگشوده فلزي و غيرفلزي و سهم باالي استان در
برخورداري از اين معادن و امكان توسعه فعاليتهاي معدني ،از ديگر امكانات بالقوه استان است.

.3.0

منطقه آزاد -بندر:

وجود نهادهاي مهم اقتصادي و توسعهاي در سطح استان بهويژه منطقه آزاد چابهار و بازارچههاي مرزي از ديگر
توانمندي هاي استان است .مناطق آزاد با هدف تشويق صادرات ،جلب سرمايهگذاري خارجي و محروميت زدايي از
مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند ،شكل گرفتند .استان سيستان و بلوچستان نيز با داشتن منطقه آزاد
تجاري چابهار داراي نقطه قوتي در زمينه توسعه و ارتقاء معيشت است .در نگاهي ديگر ،تنها بندر مهم كشور در سواحل
درياي عمان و شرق تنگه هرمز بندر چابهار است كه مزيت بزرگي در توسعه صنعتي استان و پيوند با آبهاي آزاد است.
همچنين وجود نهادهاي مهم اقتصادي و توسعهاي ديگر در سطح استان از قبيل وجود  7بازارچه مرزي فعال در طول
نوار مرزي استان با همسايه افغانستان و پاكستان ،منطقه ويژه اقتصادي زابل ،از جمله ويژگيهايي است كه استان را
متمايز كرده و جايگاه استراتژيك و ويژهاي به استان داده است .وجود تأسيسات زيربنايي مهم از جمله شبكههاي وسيع
حمل و نقل جادهاي ،دريايي ،ريلي و هوايي ،همچنين وجود  6گمرك فعال در سطح استان ،توسعه تجارت در اين منطقه
را سهل الوصولتر كرده است.33
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آموزش:

براساس اطالعات  3ماهه منتهي به آذر  ،1036صادرات از گمركات و بازارچههاي مرزي استان با كاهش  10درصدي در ارزش روبرو بوده است در

حالي كه بررسيها نشان ميدهد نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات  53درصد در ارزش رشد داشته است.
در مجموع ميزان كل درآمد وصولي گمركات استان در نه ماهه سال  517 ،1036ميليارد و  37ميليون و  333هزار ريال بوده است ،كه اين ميزان نسبت
به مدت مشابه سال قبل  10درصد كاهش را نشان ميدهد.

استان سيستان و بلوچستان در زمينه آموزش عالي ،ظرفيت قابل اتكايي دارد ،از اين جمله ميتوان به نيروي كار
تحصيلكرده و ظرفيتهاي آموزشي استان اشاره كرد .استان برخوردار از حدود  05مركز آموزش عالي با بيش از  73هزار
دانشجو و مركز آموزش فني-حرفهاي در سطح استان ،است.
.3.6

مزيت فرهنگي:

وابستگيهاي قومي و وجود روحيه مليگرايي در ميان مردم استان را ميتوان از كمك كارهاي توسعه در منطقه به
شمار آورد .روحيه قوميت گرايي كه در ميان بلوچ ها وجود دارد اتحاد قابل اتكايي را ايجاد كرده كه ميتواند در
حركتهاي جمعي هدايت شده در جهت توسعه و باروري استان مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
از ديگر مزيتهاي فرهنگي استان ميتوان به توجه به رسوم و سنتهاي پيشين اشاره كرد براي مثال ميتوان به
گردش موروثي هنرهاي دستي بين بانوان استان اشاره كرد به گونهاي كه تقريباً در هر خانوادهاي آشنايي با هنر
سوزن دوزي و بلوچي دوزي وجود دارد .با اين وجود ،در بازارهاي استان صنايع دستي پاكستاني و هندي به مراتب بيشتر
از توليدات بومي به چشم ميخورد كه با بررسيهاي صورت گرفته علل مورد غفلت واقع شدن هنرهاي بومي را ميتوان
در نبود مواد اوليه به ويژه در سوزن دوزي ،عدم وجود طراحيهاي نوين در صنايع دستي و بها ندادن به هنرهاي بومي
دانست .با اندكي سرمايهگذاري در آموزش و توجه به طراحيهاي نوين و امكانات بسيار محدود ميتوان هنرهاي بانوان
اين خطه از كشور را جدي گرفت و اشتغال خانگي كه به دليل مسائل قومي از محدود راههاي مشاركت زنان در
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي است را با قدرت و توان بااليي راهاندازي كرد و حتي به بازارهاي شهرهاي بزرگ و
كشورهاي خارجي كه تقاضاي بااليي براي صنايع دستي دارند ،دست يافت.
.3.7

اولويتهاي سرمايهگذاري استان سيستان و بلوچستان:

براساس پيشنهادات اداره صنايع و معادن استان ،اولويتهاي سرمايهگذاري استان و به بيان ديگر مزيتهاي قابل اتكا
استان در زمينه توليد اينگونه دسته ب ندي شده است :صنايع معدني (فرآوري آنتيموان ،فرآوري مس ،توليد پالك
سنگ هاي گرانيتي ،سنگ مصنوعي و ،)...صنايع غذايي (صنايع تبديلي خرما ،بسته بندي خرما ،بستهبندي گوشت ،صنايع
تبديلي دام ،صنايع تبديلي ماهي ،روغنكشي از دانههاي روغني و ، )...صنايع نساجي و سلولزي (توليد چرم ،نخ پلي استر،
پوشاك ،بازيافت كاغذ و مقوا و ،)...صنايع شيميايي (اسيد كروميك ،داروسازي ،شيشه دو جداره ،انواع تورهاي پالستيكي
و ،)...صنايع فلزي و برق الكترونيكي خودرو (قطعات خودرو ،درب و پنجرههاي دو جداره آلومينيوم و.) ...
.3.2

اقليم:

از جمله محدوديتها و در عين حال مزيتهاي استان ميتوان به اقليم استان اشاره كرد .آب و هواي خشك وكويري
استان در فصل گرما و فصل سرما كاركردهاي متفاوتي از خود برجاي ميگذارد .در وضعيت هواشناسي اين منطقه بادهاي
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شديد موسمي ،طوفان شن ،رگبارهاي سيل آسا ،رطوبت زياد و مه صبحگاهي پديدههاي قابل توجه است .اين استان
تابستانهاي گرم و طوالني و زمستانهاي كوتاه دارد .در فصل گرما خشكسالي و طوفان شن دشواريهايي را پيش روي
مردمان اين استان قرار ميدهد .كويري بودن اين سرزمين باعث پيدايش سيالبهايي در فصل بارش ميشود كه اينها
در كنار هم ضررهاي زيادي را به اقتصاد استان وارد ميكند .از سوي ديگر اقليم مناسب و اعتدال هوا در زمستان شرايط
مناسب براي كاشت محصوالت نوبرانه و صادراتي را فراهم ميكند ،كه از قابليت مزبور استفاده درست و بهينه صورت
نميگيرد.
 003روز آفتاب ساالنه ،ويژگي منحصر به فردي براي استان محسوب ميشود .انرژي خورشيد حاصل از آن و باد از
ديگر مزيتهاي نسبي استان است كه ميتوان از اين انرژيها براي جايگزيني انرژي فسيلي و الكتريكي استفاده كرد .به
بياني ديگر به جاي تحمل هزينه باال براي گازرساني به مناطق مختلف استان ،زمينههاي بهرهبرداري مطلوب از انرژي
خورشيدي و بادي فراهم شود.

 چالشها و تنگناها
اقليم:
شرايط طبيعي و اقليمي دشوار ،كمبود منابع آب ،محدوديت امكانات توليد ،آب و هواي گرم و وزش باد و حركت
شنهاي روان به ويژه در شمال استان ،به شدت فعاليتهاي اقتصادي استان را تحت تاثير قرار ميدهد .اين استان
تابستانهاي گرم و طوالني و زمستانهاي كوتاه دارد .در فصل گرما خشكسالي و طوفان شن دشواريهايي را پيش روي
مردمان اين استان قرار ميدهد .كويري بودن اين سرزمين باعث پيدايش سيالبهايي در فصل بارش ميشود كه اينها
در كنار هم ضررهاي زيادي را به اقتصاد استان وارد ميكند .همچنين تناوب دورههاي خشكسالي و پيامدهاي زيانبار
زيست محيطي و آثار مخرب آن بر ساختار توليدي استان نيز اين آثار مخرب را تشديد ميكند.
كمبود شديد آب براي مصارف توليدي و شرب و بهداشتي در بيشتر نقاط شهري و روستايي از چالشهاي اساسي
پيش روي ساكنان اين استان است.
جغرافياي راهبردي استان:
حاشيه اي بودن و دورافتادگي استان از مراكز و محورهاي توسعه كشور ،پراكندگي نقاط زيست ،فقر منابع طبيعي يا
كمبود شديد آنها ،دورافتادگي منطقه از شبكههاي انتقال انرژي مانند شبكه سراسري برق و گاز از ديگر محدوديتهاي
زيست و كسب وكار در استان است.
موقعيت استان به عنوان گذرگاه بين المللي مواد مخدر و همسايگي با دو كشور پاكستان و افغانستان زمينه ناامني و
ترددهاي غيرمجاز از مرزهاي استان ،را فراهم كرده است كه اين امر مانع برقراري امنيت و انباشت سرمايه و گسترش
فعاليتهاي رسمي اقتصادي در استان است.

محروميت استان در زمينه زيربناها و شكاف گسترده در مقايسه با سطح ملي عليرغم سرمايهگذاريهاي زياد براي
توسعه آنها ،مانع سامان و رونق توليد در استان ميشود.
شكاف بين وضع موجود و مطلوب زيربناها بهويژه در زمينههاي تأمين آب ،راه ،سوخت و انرژي از يك سو و شكاف
بين شاخص هاي زيربنايي و توسعه اجتماعي و فرهنگي از سوي ديگر ،از ديگر تنگناهاي پيش روي توليد و توسعه در
استان است.
اقتصاد:
عدم رشد بخش رسمي اقتصاد در استان ،گسترش تجارت زيرزميني و واردات قاچاق از كشورهاي همجوار ،انتقال
غيرقانوني بسياري از كاالهاي يارانهاي بهويژه سوخت و آرد به كشورهاي همسايه و تهديد بخشهاي توليد داخلي از ديگر
مسائلي است كه بدليل عدم بهرهبرداري و استفاده درست از ظرفيتها ،براي استان به چالش تبديل شده است.
نرخ بيكاري استان در مقايسه با سطح كشور بسيار باالست؛ رشد سريع و ضريب جواني باالي جمعيت استان از
قابليتهايي است كه عدم توجه و برنامهريزي براي آن ،موجب شده اين امر به چالش اساسي استان تبديل شود.
درآمد سرانه پايين ،گستره و عمق فقر در شديدترين شكل آن در استان ،وجود تعداد بسيار زياد خانوادههاي
بيسرپرست و بدسرپرست ،از مسائل اصلي است كه به نوعي بازتاب تمامي چالشهاي مذكور است.
فعاليت هاي اقتصادي استان به شدت تحت تاثير خشكسالي ،اقتصاد غيررسمي ،تجارت زيرزميني و واردات قاچاق كاال
از كشورهاي همجوار قرار گرفته ،به گونهاي كه فعاليت بخشهاي توليدي را كم صرفه ساخته و زمينه انتقال غيرقانوني
كاالهاي يارانه اي به ويژه سوخت و آرد را به كشورهاي همسايه فراهم نموده و بخش قابل مالحظهاي از نيروي كار استان
را از فعاليتهاي اقتصادي سالم باز داشته و براي امرار معاش وابسته به اين گونه فعاليتها نموده است.
همچنين فقدان مشاركت مؤثر مردم در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي از ديگر مسائل استان است كه به دنبال خود
ضعف جدي در برخورداري از نهادهاي كارفرمايي ،سرمايهگذاري ،پيمانكاري و مشاوره بخش خصوصي را منجر شده است.
شاخص توسعه انساني:
استان سيستان و بلوچستان بيرون از مدار توسعه قرار دارد .فاصله شاخصهاي توسعه انساني با سطح ملي يكي از
نشانهاي اصلي محروميت در استان است كه موجب تشديد محروميتها در منطقه شده و فقر را به عنوان ويژگي اصلي
زيست در استان قرار داده است .از نظر شاخص توسعه انساني استان رتبه  03را در بين  03استان كشور داراست.
فرهنگ:
رواج فرهنگ عشيرهاي و طايفهاي و برخي باورها و نگرشهاي سنتي و ضد توسعه به عنوان عامل بازدارنده نهادهاي
نوين اقتصادي و اجتماعي و ناكارآمدي آنها از اصليترين چالشهاي اجتماعي در منطقه است.
همچنين استان سيستان و بلوچستان با چالشهاي متعددي در زمينه امنيت و مسائل قومي و مذهبي مواجه است كه
به مانعي در زمينه توسعه استان تبديل شده است .اين در حالي است كه كاهش تنشهاي قومي و مذهبي زمينه توسعه
را در سطح منطقهاي فراهم خواهد كرد.
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سطح پايين آموزشهاي عمومي و ترويجي و محروميت گسترده بسياري از زنان و مردان بهويژه در مناطق روستايي و
حاشيهاي و نيز فقدان اثربخشي بسياري از سياستها و اقدامات توسعهاي در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي از
چالشهاي اساسي استان است.

 درک و دریافتهای کلیدی از استان
خط ترانزيت مواد مخدر :همسايگي با دو كشور پاكستان و افغانستان و نيز مرزهاي طوالني با اين كشورها ،باعث
امتداد خط ترانزيت مواد مخدر در استان شده و نيز استان را به يكي از معابر اصلي ترانزيت مواد مخدر مبدل ساخته
است .درآمدهاي سهلالوصول كه از راه مواد مخدر قابل دستيابي است يكي از عوامل اصلي در ناكارايي نيروي انساني
استان و عدم احساس نيازها آنها به مهارت به منظور اشتغال است.
استان مرز باز :استان سيستان و بلوچستان با  1533كيلومتر مرز آبي و خاكي ،وسيعترين استان مرزي كشور است.
همين امر ماهيت استان را ماهيتي سياسي -امنيتي كرده است.
صاحب كرانه تجاري :مرزهاي طوالني در شرق و جنوب استان ،آن را صاحب كرانه تجاري كرده ،بر پايه همين
دسترسي مرزي ،استان سيستان و بلوچستان در مراحل اوليه توسعه قرار داشته و اقتصاد آن بر پايه تجارت شكل گرفته
است.
ميل بارز خدماتي :فقر مهارتي نيروي كار استان و نيز ساختار اقتصادي استان (تجارت رسمي و غيررسمي) موجب
شده است كه ميل بارز نيروي كار در فعاليت هاي خدماتي و آن هم خدمات ساده و فاقد مهارت باشد .آمارها نشان مي-
دهد كارگر ساده باالترين نسبت نيروي كار را در اين استان به خود اختصاص ميدهد.
توليدكننده پول :انباشت سرمايه به دليل تجارت مرزي ،ترانزيت مواد مخدر و رونق بازار غيررسمي نسبت به ساير
استانهاي توسعه نيافته باالتر است .اما اين انباشت سرمايه يا به سمت ساير شهرها از جمله تهران سرازير ميشود يا در
فعاليتهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري ميگردد .به بيان ديگر سيستان و بلوچستان در مقايسه با ساير استانهاي توسعه
نيافته يكي از باالترين نسبت هاي سپرده را داراست و مشكل اصلي در چگونگي گردش پول است ،گردش پول و
بكارگيري سرمايه در استان با مشكل مواجه است.
داراي شکاف قوميتي -مذهبي :بيشتر جمعيت استان اهل تسنن هستند 1133 ،قبيله ،طايفه و تيره در استان
وجود دارد .براي نمونه از طايفه ريگي كه يكي از بزرگترين طوايف بلوچ است 30 ،تيره منشعب ميشود .تعدد اقوام و
مذاهب در استان پديده اي دو وجهي است هم داراي وجه مثبت است و هم منفي .وجه مثبت اين پديده را ميتوان در
ميل به همكاري درون قومي و انسجام درون قومي مشاهده نمود اما در وجه منفي چالشها و تضادهاي موجود در سطح
جامعه است .در سالهاي اخير سياستها و اقدامات دولت منجر به تشديد شكافهاي قومي -مذهبي در استان شده
است.

سازماندهي دولتي :ماهيت سياسي -امنيتي استان منجر به سازماندهي دولتي شده است .آن بخشش از جمعيشت كشه در
فعاليتهاي دولتي مشغول به كار هستند داراي سواد و تخصص بوده و معموالً از ساير استانها بشه ايشن منطقشه آمشده انشد.
بوميان منطقه از سواد كافي برخوردار نبوده و اغلب در كارهاي غيرقانوني يا مشاغلي كه نياز به تخصص ندارند مشغول بشه
كارند .و افراد متخصص بومي نيز از فرصتهاي برابر براي حضور در فعاليتهاي دولتي برخوردار نيستند زيرا نگشاه قشومي-
مذهبي عامل اصلي در انتصاب اشخاص بوده و شايد بتوان يكي از داليل اصلي ناكارآمدي ادارات دولتي در استان است.
مرد محور :مقايسه نرخ مشاركت زنان و مردان در فعاليت هاي اقتصادي نمايانگر مرد محور در بازار استان است ،نرخ
مشاركت مردان در فعاليتهاي اقتصادي  63درصد و نرخ مشاركت زنان  13درصد است و شكافهاي قومي-مذهبي در
كنار پايين بودن سطح سواد از عوامل اصلي نرخ مشاركت پايين زنان در فعاليتهاي اقتصادي -اجتماعي است .باالبردن
سطح آگاهي زنان به منظور آشنايي با حقوق شهرونديشان از نيازهاي اساسي استان است زيرا تجربه نشان داده در
جوامعي كه زنان وارد فعاليتهاي اجتماعي شدهاند بسترهاي توسعه سريعتر فراهم شده و به نتيجه مطلوب ميرسد.
شکاف دانش -اشتغال :بيشترين نسبت باسوادان استان در مقاطع ابتدايي و راهنمايي جاي ميگيرند و نسبت نيروي
كار متخصص در استان بسيار پايين است ( 7درصد داراي تحصيالت عالي هستند) .بيشترين نيروي كار استان در گروه
كارگران ساده در بخش هاي عمده فروشي و خرده فروشي و حمل و نقل مشغول به كارند ،اين مشاغل فاقد مهارت بوده و
نشان دهنده سطح مهارتي پايين نيروي كار استان است .نيروي انساني متخصص در پايينترين سطح اشتغال قرار دارد و
بيان كننده شكاف دانش -اشتغال در استان است.
شاخص توسعه انساني :به اعتبار شاخص توسعه انساني ميتوان بيان داشت كه استان سيستان و بلوچستان بيرون از
مدار توسعه قرار دارد .شاخص توسعه انساني مشتمل بر  0شاخص اميد به زندگي ،شاخص آموزش و شاخص درآمدي
است كه استان سيستان و بلوچستان پايينترين حد شاخصهاي مذكور را در بين  03استان كشور داراست .ناامنيهاي
موجود در استان بويژه در چند سال اخير شرايط روحي و رواني ساكنان استان را به شدت تحت تاثير قرار داده و به نظر
ميرسد اين عامل در كنار مشكالت عديده اقتصادي موجب تنزل شاخص توسعه انساني در منطقه شده است.
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شهر زاهدان
مناطق حاشيه نشين شهر زاهدان (محالت هدف طرح) ،چسب شهر هسشتند و بسشياري از ويژگشيهشاي ششهر را دارا
ميباشند ،به همين دليل در اين بخش از گزارش ،مروري بر شهر و تحليل ساختار آن در جهت شناسايي منشاطق هشدف
صورت گرفته است.
 .0پيشينه:
علت پيدايش شهر زاهدان را نه ميتوان مثل بسياري از شهرها و آباديهاي قديمي ايران استقرار در كنار آبهاي
روان و توليد كشاورزي دانست و نه مي توان در امكان فراهم آوردن مازاد توليد غيركشاورزي و مبادله و توزيع آن جستجو
كرد .بلكه آنچه هسته اوليه زاهدان را پايهريزي كرد مطامع دولتهاي استعماري خصوصاً انگليس در بهرهبرداري از
سرزمين هند بود .نياز به وجود يك نقطه آباد كه بتواند پايگاه مطمئن انگلستان در بخش شمالي بلوچستان باشد و در
عين حال ارتباط با هند را ميسر كند .پيش از اين انتخاب دزداب نقطه تالقي راههاي كاروانرويي بود كه از سيستان و
كرمان با هند ارتباط داشتند .همين محل تالقي امتياز خوبي بود كه انگليس ميتوانست از آن بهرهبرداري كند و آن را به
يك مقر مطمئن براي خود تبديل كند .پس از اين انتخاب در خالل جنگ جهاني اول راه آهن كويته به دزدآب احداث
گرديد .اگرچه انگلستان از احداث اين راه آهن اهداف ديگر را دنبال ميكرد ولي كشيدن خط آهن امكان مبادله و روابط
بازرگاني بين ايران و هند را تسريع كرد .به اي ن ترتيب از همان ايام دزدآب به عنوان سرپل ورود و خروج كاال در بخش
شرقي ايران اهميت يافت و نقش خود را در اين رابطه بازيافت.
با تشكيل دولت متمركز نياز به يك نقطه مقتدر به عنوان پايگاه اداري و سياسي و اعمال سلطه نيروهاي دولتي در
منطقه ،دزدآب مورد توجه حكومت اي ران قرار گرفت و امكانات و خدمات دولتي در اين منطقه متمركز شد .بدنبال اين
نقش جديد در سال  1013نام دزدآب به زاهدان تغيير يافت.
شهر زاهدان با كاركرد امنيتي ،سياسي و تجاري به جغرافياي سياسي ايران پيوست .مرزي بودن شهر ،اشتراكات
فرهنگي با دو كشور افغانستان و پ اكستان ،پل ارتباطي غرب با شرق ،خط ترانزيت كاال ،مواد مخدر و  ،...دسترسي به
آبهاي آزاد از عواملي است كه ماهيتي اين چنيني براي شهر زاهدان رقم زده است.

 .3جایگاه شهر در استان:
موقعيت شهر زاهدان نيز همانند استان ،مرزي است .شهرستان زاهدان در سال  1013با چهار شهرستان ديگر
(چابهار ،ايرانشهر ،زابل و سراوان) از استان كرمان و هرمزگان جدا شده و در سال  1005استان سيستان و بلوچستان نام
گرفت.
شهرستان زاهدان با سطحي حدود  06531كيلومترمربع ،در نيمه شمالي استان قرار دارد و  11درصد مساحت
استان را به خود اختصاص داده است.

زاهدان ،مركز استان سيستان و بلوچستان است .اين شهرستان داراي  0مركز شهري 3 ،بخش 3 ،دهستان و 1311
آبادي داراي سكنه است .سه مركز شهري عبارتند از سه شهر زاهدان ،ميرجاوه و نصرت آباد است.
جمعيت شهرستان زاهدان  631،363نفر است كه  13درصد جمعيت استان را شامل ميشود .تراكم نسبي جمعيت
شهرستان  13/6در كيلومتر مربع است اگرچه در مقايسه با كشور ( )31/3اين تراكم نسبتاً پايين است ولي نسبت به
تراكم استان ( )10/1باالتر بوده و علت آن را ميتوان تمركز نسبي امكانات در شهر دانست.
شهر زاهدان با  567333نفر جمعيت 33 ،درصد ساكنان شهرستان زاهدان و  10درصد ساكنان استان سيستان و
بلوچستان را در خود جاي داده است .شهر داراي هويتي مركب است و اين هويت از مهاجرپذيري خارجي ،ملي و درون
استاني آن ناشي مي شود .مهاجران افغان ،پاكستاني و تاجيك تركيب مهاجران خارجي شهر را تشكيل ميدهند .همچنين
مردمان ي از شهرهاي گرگان ،يزد ،كرمان و ...جمعي از مهاجران ملي شهراند و نيز از ساير شهرهاي استان بهويژه زابل
شمار زيادي مهاجر در زاهدان ساكن اند .شهر زاهدان براساس تقسيمات شهري به سه بخش منطقه  1 ،1و  0تقسيم
ميشود.
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نقشه  .3نمایی از شهر زاهدان

دادهها و شاخصهای جمعيتی
عليرغم وسعت نسبتاً زياد شهرستان در مقايسه با ديگر شهرستانها (دومين شهرستان از نظر وسعت بعد از
ايرانشهر) جمعيت در بخش نسبتاً محدودي از ناحيه استقرار يافتهاند .نگاهي به نقشه ناحيه نشان ميدهد كه استقرار
كانونهاي جمعيتي عمدتاً تحت تأثير وضعيت جغرافيايي و توپوگرافي زمين و منابع حياتي مثل آب بوده است .از لحاظ
منابع طبيعي خصوصاً آب اين ناحيه يكي از كم پتانسيل ترين نواحي استان است .به طور قطع اين كمبود در شيوه توليد،
ساختار اقتصادي و اجتماعي ،گذران معيشت و نحوه استقرار كانونهاي جمعيتي نقش بسزايي داشته است.
جمعيت شهر زاهدان جوان است و بيشترين فراواني جمعيتي شهر در گروههاي سني  15تا  13سال قرار دارد.
پراكندگي جنسيتي جمعيت شهر زاهدان تقريباً برابر بوده و  51درصد جمعيت شهر را مردان و  33درصد آن را زنان
تشكيل ميدهند .توجه به جواني جمعيت و توزيع جنسي آن ،از الزامات تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهر است.
نيمي از جمعيت شهر را زنان تشكيل مي دهند ،سطح پايين سواد در بين زنان و تعصبات قومي و مذهبي از
چالشهاي اساسي جامعه زنان است ،به همين دليل برنامهريزي و سياستگذاري در جهت مشاركت زنان در فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعي در جهت رشد و توسعه اقتصادي و فرهنگي جامعه ضروري است .ارتقاء سطح دانش بانوان جامعه،
سرريزهاي بسياري را در سطح خرد (كانون خانواده) و كالن (جامعه) خواهد داشت كه با در نظر گرفتن اين مالحظات
گامهاي بلندي در جهت توسعه برداشته خواهد شد.

جدول شماره  .7تركيب جنسيتی جمعيت شهر

جمعيت

كشور
استان
شهر زاهدان

جمعيت
70495782
2405742
567449

مرد
35866362
0 .51
1221240
0 .51
291575
0 .51

زن
34629420
0 .49
1184502
0 .49
275874
0 .49

بيشتر ساكنين اين شهرستان مسلمان شيعه و سني هستند .اكثر مردمان بومي زاهدان بلوچاند كه از مسلمانان اهل
سنت هستند .تضادهاي شديدي كه بين اي ن دو گروه مذهبي وجود دارد يكي از چالشهاي اساسي شهر است كه
ناامنيهايي را در سطح جامعه ايجاد كرده است.
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 77درصد جمعيت زير  6سال در شهر زاهدان باسوادند 55 .درصد جمعيت باسواد را مردان و  35درصد آن را زنان
تشكيل ميدهند .با وجود آنكه آمار باسوادي و نرخ ثبت نام در مدارس در سالهاي اخير افزايش يافته ،اما همچنان
نسبت بيسوادي در شهر باالست.
جدول شماره  .3وضع سواد جمعيت به تفكيک جنسيت
بي سواد

باسواد

كشور
استان
شهر زاهدان

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

مرد

زن

54082184
0 .85
1378548

28835359
0 .53
765442

25246825
0 .47
613106

9837973
0 .1 5
648539

3658861
0 .37
263114

6179112
0 .63
385425

0 .68

0 .56

0 .44

0 .32

0 .41

0 .59

368699
0 .77

200683
0 .54

168016
0 .46

111955
0 .23

46327
0 .41

65628
0 .59

با توجه به آمارهاي كشوري نرخ بيكاري در شهر زاهدان باالست .جوانيِ جمعيت شهر ،نشان دهنده توان بالقوه
نيروي كار براي شركت در فعاليتهاي اقتصادي است و اين در حالي است كه نرخ بيکاري شهر زاهدان  00درصد
است ،نرخ بيكاري باالي شهر اگرچه از نرخ بيكاري استان ( )%01كمتر است ولي از نرخ بيكاري كشور ( )%10بيشتر
است .نيروي كار بيمهارت و كم مهارت يكي از اصليترين معضالت بازار كار شهر است كه اين امر منجر به عدم حضور
شهر در تقسيم كار ملي است ،به عبارت ديگر به رغم وجود ظرفيت و توان شهر در نقش پذيري در بخش حمل و نقل و
ترانزيت ،حضور فعال در اين عرصه مشاهده نميشود.
قاچاق كاال و مواد مخدر به عنوان تجارت غيررسمي و غيرقانوني سهم بااليي در اشتغالزايي دارد ،كم توجهي در
زمينه برنامه ريزي براي اشتغال جوانان و ارتقاء سطح كيفي نيروي كار ،يكي از عوامل اصلي گرايش به اين مشاغل و
دسترسي به درآمدهاي سهلالوصول است كه جذابيت اين فعاليتها را بيشتر كرده است.

جدول شماره  .1وضع فعاليت نيروی انسانی
كل
ج معيت
1 0ساله
وبيشتر
59522747

كشور

استان

شهر زاهدان

ج معيت غير فعال از ن ظر اقتصادي

ج معيت فعال از ن ظر اقتصادي
ج مع

شاغل

20476395 23468693

1780565

623073

422643

151453

بيکار

ن رخ
مشاركت

0 .87
426694

196379

0 .68

0 .32

128382

23071

0 .85

0 .1 5

ج مع

خانهدار

محصل

بدون ك ار

13117384 35537896

2992298
0 .1 3

داراي درآم د

ساير

16057437

2973962

3389113

0 .39
1114662

409031

489955

64664

151012

0 .35
263189

105038

110554

12874

34723

0 .36

نيروي كار بي مهارت و كم مهارت در توافقي ناگفته جذب بازار كار خدماتي شهر شده ،نه تقاضايي در جذب نيروي
كارماهر است و نه عرضه اي در نيروي كار ماهر .نيروي انساني داراي مهارت شهر نيز به دليل فقدان فرصتهاي شغلي
معموالً مهاجرت كرده و در شهرهاي ديگر اسكان ميگزينند .همچنين بيشتر مشاغل دولتي و ردههاي باالي سازماني به
نيروي انساني غيربومي سپرده شده است .اين عوامل در كنار يكديگر بازار ساده و پيشاصنعتي مبتني به تجارت
غيررسمي شهر و خيل بيكاران را رقم زده است.
جدول صفحه بعد وضع فعاليت اقتصادي را در بين جامعه زنان و مردان شهر نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده
ميشود نرخ مشاركت مردان در فعاليت هاي اقتصادي بسيار بيشتر از زنان بوده و اختالف موجود با توجه به نسبت

جنسيتي تقريباً برابر جمعيت شهر ،قابل توجه است؛  69درصد مردان و  09درصد زنان .به بياني ديگر بازار كار شهر
زاهدان مرد محور است .همانگونه كه بيان شد افزايش نرخ مشاركت زنان ،سرريزهاي توسعهاي قابل اتكايي براي جوامع
خواهد داشت كه به اين منظور آموزش مهارت هاي اجتماعي و دانش زندگي از اصول اوليه باال بردن نرخ مشاركت زنان
است .با بررسي تجارب توسعه مي توان مشاهده كرد جوامعي كه زنان توانمند و با سطح سواد باالتر دارند و نسبت
مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي باالست در روند توسعه نيز موفقتر بودهاند.
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جدول شماره  .01وضع فعاليت نيروی انسانی به تفكيک جنسيت
جمعيت فعال از ن ظر اق تصاد ي

جمعيت 1 0
سال هوب يش
تر

جمع

شاغل

ب يکار

جمعيت غير فعال از ن ظر اق تصاد ي
داراي

ن رخ

جمع

مشاركت

م حصل

خان هدا ر

درآم د

ساي ر
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بخشهاي ساختمان ،عمده فروشي -خرده فروشي و حمل و نقل ،قطبهاي اصلي اقتصاد شهر (زاهدان)اند .و
همچنين نيروي كار غير ماهر در قالب كارگر ساده ،كارورز خدماتي و صنعتگر محدود ،ميلهاي غالب اشتغال شهر به
شمار ميروند ،كه خدمات محور بودن فعاليتهاي اقتصادي را نشان ميدهد .بازار شهر خدماتي ساده است.
نيرويكار بي مهارت و بدون انگيزه ،شاخصه اصلي بازار كار شهر زاهدان است .بخش قابل توجهي از نيروي كار شهر
در بازار غيررسمي فعال است .خدماتي بودن و غيررسمي بودن فعاليتهاي اقتصادي موانع اساسي پيشروي توليد و
توسعه در شهر است.

جدول شماره  .00سهم گروههای شغلی در اشتغال شهر زاهدان (درصد)
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در بخش استان نيز اشاره شد كه خدمات محور بودن در معناي عام ،نشان از توسعه نيافتگي نيست ،ولي در مورد
زاهدان مطالعات بازار كار نشان ميدهد خدمات ،شامل خدمات غيرمولد و در سطح پايين است و عالوه بر فلج كردن
توليد مولد ،نيروي كار غيرماهر را به اشتغال در ميآورد و باعث افول و ركود فعاليتها و نيز افزايش نرخ بيكاري به ويژه
در نيروي كار متخصص ميشود.

 شهر در نمای نزدیک
 اقليم:
آب و هواي شهرستان زاهدان ،بياباني و گرم و خشك است كه يكي از داليل عدم رونق بخش كشاورزي در اين
شهر را ميتوان مشكالت آب و هوايي دانست ،به گونهاي كه سهم بخش كشاورزي در توليدات شهر زاهدان نزديك به
صفر است .اما از سوي ديگر براساس ظرفيتهاي شهرستان زاهدان ،توليد محصوالت كشاورزي و صادراتي از قبيل خرما و
انبه و فرآوري اين محصوالت ميتواند يكي از زمينههاي توسعه بخش كشاورزي شهر زاهدان باشد ،در بازار شهر زاهدان
محصوالت فرآوري شده از قبيل سبزيجات ،ترشيجات و  ...كه از خاش و زابل به زاهدان عرضه ميشوند بسيار است و با
ايجاد اشتغال در زمينه بسته بندي و فرآوري اين محصوالت عالوه بر خوداتكايي باعث رشد بخش كشاورزي در اين شهر
نيز ميشود.
 شهر مرزي:
شهر زاهدان مرزي است و بازار مرزي ميرجاوه در نزديكي شهر قرار دارد .شهر به دليل موقعيت ترانزيتي كه دارد و
نيز دسترسي به بازارچه مرزي ميرجاوه و مجاورت با مرز پاكستان و نزديكي به مرز افغانستان همواره از معابر ورود و
خروج قانوني و غير قانوني كاال از مرزهاي شرقي و جنوب شرقي بوده است و اين امر موجبات شكلگيري بخش خدمات
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شهر و نيز مشاغل كاذب شهر را فراهم كرده است و زمينه ساز افول ساير بخشهاي فعاليت اقتصادي بوده است .همانگونه
كه اشاره شد ،بخش حمل و نقل و خرده فروشي و عمده فروشي در شهر زاهدان بيشترين درصد شاغالن را به خود
اختصاص داده است و قطبهاي اقتصادي استان را تشكيل ميدهند .اين در حالي است كه موقعيت ترانزيتي ميتواند به
عنوان يك مزيت بالقوه شهر مورد نظر قرار گرفته و موجبات توسعه توليد و ايجاد اشتغال مولد را فراهم آورد.
 خط ترانزيت:
زاهدان نيز همانند استان سيستان و بلوچستان داراي كرانه تجاري بوده و در مرحله پيشاصنعتي قرار دارد .ماهيت
تجاري منطقه كاربردي دو وجهي براي شهر ايجاد كرده است كه ترانزيت كاال و مواد مخدر هر دو در آن صورت ميگيرد.
استفاده مناسب از قابليت ترانزيتي شهر براي دسترسي به بازارهاي مجاور به منظور صادرات كاالهاي توليدي داخل
بايد مورد توجه واقع شود .از سويي ديگر برنامهريزي به منظور ايجاد زمينه رشد و توسعه صنعتي استان و شهر زاهدان با
توجه به وجود شهرك هاي صنعتي در اين منطقه ،نيروي كار قابل توجه و نزديكي به بازارهاي خارجي و توانايي بالقوه
منطقه در جذب قاچاق كاال و مواد مخدر الزامي است ،افزايش سهم صنعت و صنايع پشتيبان توليد صنعتي در اين
منطقه ،از جمله راههاي توسعه و بهرهبرداري بهينه از ظرفيتهاي منطقه است.
 بخشهاي اقتصادي:
همانگونه كه پيشتر نيز بيان شد ،استان سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان در دوره پيشاتوسعه هستند .يك تلقي
رايج بين سياستگذاران و برنامهريزان اين است كه توسعه را تنها به معناي صنعتي شدن ميدانند و همواره اولين گامها
در جهت توسعه منطقهاي ايجاد صنايع و شهرك هاي صنعتي بوده ،اين در حالي است كه در مناطق مختلفِ كشور بارها
تجربه شده كه وجود صنايع نتوانسته توسعه و رشد را در منطقه ايجاد كند و تنها بخشي از منابع ملي اتالف شدهاند.
زاهدان نيز از اين جرگه جدا نمانده و با وجود شهركهاي صنعتي ،بخش صنعت در اين منطقه (استان و شهر) غيرفعال
بوده و بازديد از شهرك صنعتي ميرجاوه ،تأييدي بر اين ادعاست-تقريباً تمامي كارخانهها و كارگاههاي موجود در اين
شهرك صنعتي ورشكسته و يا در آستانه ورشكستگي هستند .-اگر سياستمداران توان ترانزيتي منطقه را به رسميت
بشناسند و برنامههاي توسعه اي منطقه را بر آن اساس تدوين كنند ،با تأكيد بر بخش حمل و نقل و موقعيت جغرافيايي
ويژه استان ،ميتوانند بخش خدمات مولد را توسعه دهند .از عوامل مورد نياز براي شكلگيري بخش خدمات مولد ،نيروي
انساني آموزش ديده و ماهر در اين زمينه است .با توجه به اينكه نيروي كارِ منطقه بيمهارت و ساده است ،لزوم آموزش و
برنامهريزي آموزشي براي آن به شدت احساس ميشود.
همانگونه كه بيان شد خدمات ،بخش مسلط اقتصاد شهري است و اين بخش در پيوندهاي پيشيني با دو بخش
صنعت و كشاورزي قرار نداشته و اقتصاد شهر به شكل آنسفالي خدمات درآمده است .با وجود  030واحد صنعتي در
شهر و نيز  0شهرك صنعتي تقريباً همه ظرفيت صنعتي شهر غيرفعال است .ورود بيش از حد و غيرقانوني كاالي بي-
كيفيت خارجي موجب فلج شدن توليد داخلي بويژه توليد در امتداد مرزها شده است .بازارهاي زاهدان مملو از كااليي

است كه جايگزين داخل ي دارند ولي نظارت بر ورود به دليل گستردگي مرزها بسيار نامطلوب است .شايد بتوان گفت كه
عامل اصلي در شكلگيري صنعت خاموش شهر فقدان نيروي كار ماهر در سمت عرضه نيروي كار است .همچنين بي-
توجهي اداره صنايع استان به اين كمبود دانست .رخوت در اداره صنايع استان كامالً مشهود است ،به عنوان نمونه در
مراجعه به اداره صنايع به منظور جلب همكاري آموزشي در طرح ،با عدم تمايل مديران اين اداره به آموزش و برنامهريزي
آموزشي كه نتيجه آن در صنايع رو به زوال و ورشكسته شهر متبلور شده است ،مواجه شديم .توليد بخش كشاورزي شهر
صفر است و اين بخش در اقتصاد شهر كامالً غيرفعال است .و بخش خدماتي كه در شهر وجود دارد در خدمت توليد
صنعت و كشاورزي نيست .نيروي كار بيمهارتي كه بيشترين سهم را در دو فعاليت حمل و نقل و عمده فروشي و خرده
فروشي دارند ،نماد اصلي بخش خدمات غيرمولد شهر است.
براساس توافق نانوشته اي كه در بازار كار شهر قابل مشاهده است و نيز با بررسيهاي صورت گرفته در مراكز كاريابي
تأييد شد ،عرضه و تقاضاي نيروي كار بيشتر از همه گروههاي شغلي ،حول كارگران ساده خدماتي است .به اين ترتيب كه
عرضه كارگر ساده  30درصد بوده در حالي كه تقاضاي نيروي كار خدماتي ساده كه تحقق يافته  37درصد است .به
عبارت ديگر نه نيروي كار ماهر در بين كارجويان وجود دارد و نه تقاضايي براي نيروي كار ماهر است.
 جمعيت مركب و تعدد فرهنگي:
رشد جمعيت در شهر ،رشدي فوارهاي است ،مهاجرت برون مرزي ،بين استاني و درون استاني به همراه عقايد
قومي كه بر تعداد زياد فرزندان تأكيد دارد ،منجر به رشد باالي جمعيت شده است.
قابليت مهاجرپذيري شهر ،ماهيتي مركب را براي آن ايجاد كرده است؛ خراساني ،بيرجندي ،مشهدي ،يزدي،
اصفهاني و گرگاني بيشترين نسبت مهاجران شهر را تشكيل ميدهند .افغانها ،پاكستانيها و تاجيكها تركيب مهاجران
برون مرزي است .اين تنوع قومي و نژادي منجر به ايجاد چالشها و تضادهاي قومي -مذهبي در شهر زاهدان شده است.
نمود بارز اين تقابل ها بويژه از ديوارهاي شهر ملموس است .سطح پايين سواد در شهر و تعصبات شديد بين قومي را
ميتوان عامل تشديد اين تضادها دانست ،به عبارت ديگر هرچه آگاه سازيها و آموزش بيشتر شود ،ميتوان انتظار كاهش
تضادها را داشت.
تعصبات شديد قومي -مذهبي اثرات ديگري نيز در زندگي اجتماعي شهر داشته كه عدم مشاركت زنان در
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و محدود بدون زنان به خانهداري يكي از آثار آن است .اين تعصبات شديد همچنين
مانع اصلي پيش روي تحصيل زنان است.
 مرد محوري:
بازار مردانه شهر و نرخ مشاركت پايين زنان در فعاليتهاي اقتصادي از ويژگيهاي ديگر زاهدان است .با وجود اينكه
زنان نيمي از جمعيت شهر را تشكيل ميدهند تنها  11درصد در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت دارند .توانمندسازي زنان
از راههاي كاهش شكاف موجود بين نرخ مشاركت مردان ( 63درصد) و زنان است .عدم توجه به آموزش زنان در كنار
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عقايد افراطي مذهبي و قومي كه خود نشأت گرفته از ناآگاهي افراد است موجبات اين كاستيها را فراهم كرده ،اين در
حالي است كه در مراحل مختلف طرح ميل مشاركت زنان بيش از مردان بوده است.
با وجود پيشرفت هاي چشمگير آموزشي زنان در كشور ،در زاهدان به داليل مختلف (عقايد قومي ،مذهبي و
بيتوجهي به آموزش زنان و نگاه به زنان به عنوان شهروند درجه دوم) اين تحوالت صورت نگرفته است .در ميان قوم بلوچ
كه درصد بااليي از جمعيت شهر زاهدان را تشكيل ميدهند به نوزاد دختر نگاهِ منفي وجود دارد- ،به گونهاي كه در زبان
محلي به دختران سياه سر ميگويند و براي بسياري از دختران در هنگام تولد شناسنامه و كارت هويت تهيه نميشود كه
اين نشاندهنده بيتوجهي به فرزندان دختر است.-
 آموزش:
نرخ باالي بيسوادي ( 10درصد) در كنار نيروي كار جوان و بي مهارتِ شهر (بيشترين نيروي كار شاغل شهر با
نرخ  13درصد در گروه كارگران ساده قرار دارد) ،نشاندهنده شكاف دانش و اشتغال در سطح نيروي انساني شهر است .با
توجه به مطالب فوق و دسترسي آسان به درآمدهاي سهل الوصول قاچاق مواد مخدر و كاال از طريق مرزهاي شهر لزوم
تجهيز نيروي كار به منظور دوري از اين منابع وجود دارد.
شهر زاهدان مركب از دو بخش رسمي و غيررسمي است كه در اين ميان بخش غيررسمي فعالتر از بخش رسمي
است .براي گذار از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب كه همانا توسعه بخش رسمي است الزم است كه ذخيره دارايي
افراد افزايش يابد و افراد به نوعي مجهز به دارايي (مهارت) شوند .زيرا نيروي كار بيمهارت عامل اصلي شكلگيري بخش
غيررسمي گسترده در شهر است و به منظور الحاق تدريجي اين بخش به بخش رسمي ميبايست نيروي كار را در بخش
رسمي به كار گرفت.
 تسهيالت عمومي:
در زمينه امكانات فرهنگي ،ورزشي و آموزشي محدوديتهاي ويژهاي در زاهدان وجود دارد و به رغم رشد باالي
جمعيت ،امكانات شهري در نازلترين حد ممكن طراحي شدهاند .براي نمونه  0كتابخانه در شهر موجود است :كتابخانه
سازمان برنامه و بودجه ،تخصصي ،كامل و با دسترسي محدود ،كتابخانه اداره ارشاد با دسترسي محدود و همچنين
كتابخانه دانشگاه با دسترسي خاص .كتابخانه عمومي كه دسترسي آزاد داشته باشد و امكان استفاده عمومي از آن باشد،
در شهر وجود ندارد .همچنين هيچ قرائتخانه براي استفاده عموم در شهر مشاهده نميشود .زاهدان دو سينما دارد كه
هر دو تعطيل اند .كيوسك روزنامه فروشي بسيار معدود و شايد دو كيوسك در شهر وجود دارد ،روزنامههايي كه به شهر
ميرسند فاصله زماني داشته و به روز نيستند.
امكانات تفريحي و ورزشي شهر بسيار محدود است ،هيچ ورزشگاهي در شهر وجود ندارد .در هيچ رشته ورزشي تيم
و يا فرد مطرح در سطح كشور از استان سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان وجود ندارد .حتي كمتر مشاهده ميشود كه
كودكان و نوجوانان مشغول بازي فوتبال يا ساير ورزشها در كوچه و خيابان باشند.

سازمان فني -حرفهاي و آموزشگاههاي آژاد نهادهاي آموزشي شهر هستند .علي رغم تعدد آموزشگاههاي آزاد فني-
حرفهاي و امكانات به نسبت مطلوب اداره فني -حرفهاي ،آموزشها كيفي نبوده و بيشتر آموزشها كالسيك است .صنوف
و بخش خصوصي به بيكيفيت بودن آموزشهاي فني -حرفهاي و مهارت آموزان اين سازمان اذعان دارند.
برغم وجود ظرفيت هاي آموزشيِ صنوف ،مسئله آموزش نيروي كار تقريباً در هيچ يك از صنوف به عنوان پيش نياز
اشتغال مطرح نيست ،صاحبان صنوف بدون برنامهريزي به منظور ارتقاي سطح كيفي نيروي كار تنها از بيمهارتي آنها
گله ميكنند.
نهادهاي شهري زاهدان شامل شهرداري ،شوراي شهر و شوراياريهاست .شهرداري از نظر ساختاري سازمان نيافته
بوده و با تغييرات پياپي شهردار مواجه است .شوراي شهر كارنامه نسبتاً مطلوبي داشته و به عنوان نهاد رسيدگي كننده به
مشكالت مردم در حد متوسط به مسائل و مشكالت پرداخته و عملكرد متوسطي دارد و توانسته رضايت مردم را جلب
كند .شوراياريها نهادي تازه تأسيس است و به منظور بررسي عملكرد به زمان نياز دارد.
از آنجا كه تجارت بخش اصلي فعاليت اقتصادي زاهدان است ،آشنايي با بازار براي شناخت شهر نياز است .دو بازار
نسبتاً متشكل چهارراه رسولي و بازار مسقف سنتي در شهر وجود دارد ،و نيز دو بورس موبايل و لوازم يدكي در شهر
زاهدان وجود دارد كه ظاهري نسبتاً منسجم به بازار شهر داده است.
ادارات دولتي از كمبازدهترين بخشهاي بازار كار است ،ساعات كار اداري در شهر زاهدان  13-7بعدازظهر است .در
مجموع فعاليت در شهر بين ساعات  6صبح تا  13بعدازظهر است ،در بين ساعات  17-13شهر كامالً تعطيل است و در
باقي ساعات روز نيز شهر نيمه تعطيل و كم تحرك است ،به عبارتي بيشتر ساعات روز افراد بيكارند.
 خط طولي دانشگاهها:
خيابان دانشگاه ،نام خياباني است كه در آن دانشگاه دولتي ،آزاد و پيام نور زاهدان در امتداد هم قرار دارند ،و
امكانات محدود فرهنگي از قبيل چاپ و نشر ،كافي نت و  ...به حالت جزيرهاي در آن تجميع شدهاند .در سطح شهر
زاهدان نمي توان امكانات مذكور را مشاهده كرد و اين خيابان به گونهاي فوق بافت شهر شكل گرفته و به نوعي از بافت
فقير و محروم شهر جدا افتاده است.
 ماقبل مدنيت:
شهر زاهدان ماقبل مدنيت است ،عدم اعتنا به برنامههاي توسعه فرهنگي در شهر از داليل اصلي اين مهم است.
فقدان سينما ،تئاتر ،فرهنگسرا ،پاتوق ،كافي شاپ و در مجموع محلهاي كالسيك فكر و هم انديشي از نشانههاي ماقبل
مدنيت بودن شهر است .در سطح شهر هيچ  NGOفعالي مشاهده نميشود .در حاليكه توسعه فرهنگي جوامع بر حول
اين محورها قرار دارد.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

درک و دریافتهای کلیدی از شهر:



جمعيت مركب:
مهاجران قطبهاي اقتصادي شهر را تشكيل ميدهند .مهاجران بيرجندي ،كرماني ،يزدي و  ...بخش
اعظم جمعيت مهاجران را شامل ميشوند.



پايين بودن سطح انتظارات:
غالب افراد جامعه به سطح زندگي فعلي خود قانع بوده و هيچ تالشي براي بهبود كيفي زندگي خود در
سطح اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي نداشته و ميل غالب به حفظ وضعيت موجود است .و اين ميل به
فقر نهادينه شده در ذهن افراد باز ميگردد.



جامعه رخوت دار:
جامعه رخوتدار ،بي انگيزه ،بي مهارت و به دور از امكانات توسعهاي به همراه محروميت ناخواسته،
نمودهاي فقر همه جانبه در زيست شهر زاهدان است .فقر مادي ،فرهنگي ،مهارتي همواره همراه مردماني
است كه فقر را همزاد خود ميدانند و تالشي براي خروج از آن نميكنند .در اين ميان كسي هم به فكر
تلنگر زدن بر باورهاي اين افراد نيست ،باورهايي كه به غلط و با بيتوجهيهاي دولتهاي مركز در طول
ساليان ،در اين مردم ايجاد شده و بايد تغيير كند.
گام اصلي در جهت شکستن و تغيير باور فقر ،آموزش است .آموزش دانش زندگي ،آشنايي
افراد با حقوق شهروندي و. ...

توجهات اساسی
در مجموع ميتوان بيان داشت كه نيازهاي مشتركي بين شهر و استان وجود دارد كه الزم است در جايگاه ويژهاي
مورد بررسي قرار گيرند .و نيز براي پيشبرد اهداف طرح منطقه كمك كارهايي را در اختيار قرار ميدهد و به عنوان
نقاط قابل اتكا ميتوان از آنها استفاده كرد ،در ادامه اين دو دسته نياز و قابليت برشمرده ميشود.

نیازهای مبرم مشترک استان و شهر

 توسعه چند وجهي :همواره يكي از حلقه هاي مفقوده توسعه ،توسعه همه جانبه اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي بوده است ،و توسعه به اشتباه تنها در رشد بخشهاي اقتصادي معنا يافته است در حالي كه از نيازهاي
اساسي كشور و استان توسعه همه جانبه و چندوجهي است .شاخص توسعه انساني به عنوان معياري براي سنجش
جايگاه توسعه چندوجهي قابل استناد است كه بر اساس اين شاخص استان سيستان و بلوچستان كمترين ميزان
 HDIرا در مقايسه با ساير استانهاي كشور داراست .در كشور توسعه منطقهاي و محلي نقش انكارناپذيري در روند
توسعه انساني در ابعاد ملي ايفا ميكند .و پايداري توسعه انساني تا حدود زيادي بستگي به آثار و پيامدهاي توسعه
در بين گروههاي منطقه اي و محلي دارد .استان سيستان و بلوچستان كمترين ميزان شاخص توسعه انساني را در
بين استانهاي كشور داراست .ب ه منظور بهبود اين شاخص تمركز بر متغيرهاي اقتصادي ،آموزشي و بهداشتي
اجتناب ناپذير است.
 تخفيف دو كانون تنش قوميتي-مذهبي :تخفيف تنشهاي قومي و مذهبي از مجراي ايجاد گفتمان مشترك
قومي و مذهبي بايد در صدر برنامههاي توسعهاي منطقه قرار گيرد زيرا در صورت وجود اين تنشها تالشهاي
صورت گرفته به نتيجه نرسيده و گاه در جهت عكس ،باعث تشديد تضادها ميشود .همانگونه كه در چند سال
گذشته غلفت از اين تضادها ،جنگهاي قومي-قبيلهاي با هزينههاي باالي اقتصادي و اجتماعيِ استان را در پي
داشته است.
 موازنه توسعه و امنيت :همانگونه كه پيشتر ذكر شد ماهيت استان ،ماهيتي سياسي -امنيتي است و توسعه
اقتصادي در استان بدون توسعه سياسي -امنيتي امكانپذير نيست ،به همين منظور توسعه استان بطور اجتناب ناپذير
بايد در موازنه بين امنيت و اقتصاد صورت گيرد.
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 انتقال آرام از تجارت و خدمات به توليد :استان سيستان و بلوچستان ماهيتي تجاري داشته و اقتصاد آن بر
مبناي دو بخش تجارت رسمي و غيررسمي شكل گرفته است .براساس شاخص توسعه صنعتي ،استان رتبه  03را در
بين  03استان كشور به خود اختصاص داده است و بخش كشاورزي استان نيز به داليل متعددي از جمله اقليم
نامناسب غيرفعال است .فقدان نيروي كار ماهر و حجم عظيم نيروي كار بيمهارت در گروه كارگران ساده و  ...عامل
تعيين كننده اي در گسترش بخش تجارت و خدمات رسمي و غيررسمي بوده است .تقويت بخشهاي توليدي
(صنعت و كشاورزي) و توجه به توليد ،تأكيد بر تربيت نيرويكار مهارت ديد ه در جهت انتقال تدريجي از تجارت و
خدمات به توليد بايد در دستور كار سياستگذاران و برنامهريزان قرار گيرد.
 كاهش شکاف دانش و اشتغال :ميانگين سطح سواد در منطقه ،براي مردان راهنمايي و براي زنان ابتدايي است ،بر
اين اساس سطح سواد در استان پايين است و فقر دان ش و مهارت در بازار كار به وضوح قابل مشاهده است ،كارگر
ساده بيشترين سهم را در گروه هاي شغلي به خود اختصاص داده و عمده فروشي و خرده فروشي و حمل و نقل نيز
گروه هاي اصلي فعاليت در استان است ،به عبارت ديگر ،براساس توافق ناگفتهاي در سمت عرضه و تقاضاي بازار كار
وجود دارد ميل اصلي فعاليت و قطبهاي اقتصادي استان در گروههايي است كه بينياز از مهارت بوده و با ويژگي-
هاي نيروي كار استان مطابقت دارد .استفاده كارا از امكانات آموزشي دولتي استان نظير اداره فني -حرفهاي و تأكيد
اين سازمان بر باال بردن سطح آموزشها و كاربردي كردن آموزشها و فاصله از آموزش كالسيك ،و نيز برنامهريزي-
هاي آموزشي در جهت مهارتهاي مورد نياز بازار كار از راههاي تقليل شكاف دانش و اشتغال است.
 تقليل فواصل جنسيتي :به رغم اينكه زنان نيمي از جمعيت استان را تشكيل ميدهند ،به عنوان شهروند درجه دو
با آنها برخورد ميشود و نگاه جنسيتي در استان نگاه مسلط است .باورهاي قومي – مذهبي در كنار سطح سواد
پايين و فقدان مهارت زنان و نيز عدم مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصاد از عمدهترين داليل فواصل جنسيتي
است كه بايد با آموزش اين خالها پر شود .آموزش مهارتهاي پايه و مكمل از نيازهاي اساسي جامعه زنان در استان
است و به دنبال آن ايجاد فرصت ها و امكانات آموزشي با در نظر گرفتن تنگناهاي زنان در منطقه (نميتوانند از محل
زندگي خود فاصله زيادي بگيرند و )...بايد مورد توجه قرار گيرد.

کمک کارهای منطقه
در راستاي تحقق اهدافي كه در قسمت قبل به آنها اشاره شد ،منطقه كمك كارهايي را در اختيار قرار ميدهد و به
عنوان نقاط قوت استان و شهر قابل اتكاست كه عبارتند از:



جامعه جوان :ميانگين سني جمعيت استان 11/37 ،سال است .جواني جمعيت يكي از كمك كارهاي منطقه است،
جمعيت جواني كه در آستانه ورود به بازار كار است و به دنبال تغيير در محيط زندگي خود است .پتانسيل باالي
جوانان و ميل به تغيير از قابليتهايي است كه به منظور موفقيت در طرح الزم است مورد توجه قرار گيرد.



ميل همکاري درون قومي :مجموع  1133طايفه ،قبيله و تيره جمعيت استان سيستان و بلوچستان را تشكيل
ميدهد .همانگونه كه پيشتر بيان شد تنشهاي قومي -مذهبي ،پديدهاي دووجهي است كه وجه مثبت آن
همكاريهاي درون قومي است ،پيوندهاي محكم درون قومي به عنوان عنصر اتحاد اقوام ميتواند موتور محركهاي در
پيشبرد فعاليتهاي توسعهاي ايفاي نقش كند.



ميل مشاركت ويژه زنان :مشاهدات ميداني و مواجهه جامعه محلي با طرح نشان داد كه زنان ميل بااليي براي
مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دارند ،متأسفانه زمينههاي اجتماعي و فرهنگي فعاليت اين بخش از
جمعيت وجود ندارد .به عنوان مثال بانوان برغم تمايل به شركت در دورههاي آموزشي با محدوديتهاي ويژهاي كه
تا حد زيادي ناشي از تعصبات قومي-مذهبي و عدم آگاهي در سطح منطقه است ،نميتوانند در اين دورهها شركت
كنند .به فعليت تبديل كردن ميل مشاركت زنان ميتواند عامل مهمي در توسعه فرهنگي -اجتماعي منطقه باشد.



عنصر معتمد -ريش سفيد :ساختار طايفه اي ،تنوع قوميتي و وجود تضاد و تنازعات قومي كه نياز به يك جمع
كننده را مي طلبد ،باعث شده تا فرد معتمد و ريش سفيد به عنوان عنصري تأثيرگذار در منطقه مطرح باشد .در
همين راستا به منظور پيشبرد برنامه ها و دستيابي به اعتماد محلي فرد معتمد و ريش سفيد به عنوان شاهراهي
مطرح است و بدون گذر از اين راه امكان جلب همكاري محلي بسيار كم است.

 ديدگاه مذهبي :اعتقادات مذهبي و پايبندي به اصول مذهب از نقاط مثبت منطقه است ،از سوي ديگر افراطي-
گري هايي در زمينه عدم فعاليت زنان در منطقه كه برگرفته از آموزههاي مذهبي است تا حدود زيادي مانع مشاركت
زنان در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي شده است.



پيشينه و تجارب توانمندسازي :منطقه داراي سابقه يك دههاي در برنامههاي توانمندسازي است و از معدود
مناطق كشور است كه تجربه برنامههاي توانمندسازي نهادهاي بينالمللي (سازمان ملل ،بانك جهاني) را دارد و به
رغم شكست برخي برنامهها مواجه با طرح به دليل پيشينه اجراي ساير برنامهها مثبت بوده و به عنوان نقطه قوت
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منطقه ميتوان برشمرد .از سرريزهاي پيشينه طرح هاي توانمندسازي ميتوان به نيروهاي رشد يافته در روند طرح-
هاي قبلي ياد كرد كه شهردار محلهها ،رابطين بهداشتNGO ،هاي فعال ،مولويها از جمله اين نيروها هستند كه
ميتوانند همياران و همكاران هر طرح توانمندسازي كه در منطقه اجرا ميشود باشند.

و در مجموع...
جامعه مورد بررسی ،جامعهای است که:
 آنسفالی بخش خدمات (خدمات بیش از اندازه بزرگ ،بدون حلقه پیشینی به تولید
صنعتی و کشاورزی) در آن کامالً مشهود است .عامل اصلی این نقیصه نیروی کار
غیرماهر و فقدان مهارت است.
 جامعه بی مهارت که کارگران ساده بیشترین سهم را در گروه شغلی داشته و حمل
و نقل و عمده فروشی و خرده فروشی باالترین نسبت گروههای فعالیت را داراست.
 نرخ مشارکت  01درصدی در نیمی از جمعیت منطقه یعنی زنان ،به همراه نرخ بیکاری
باال در جمعیت که با توجه به جوانی آن ،بحران در جامعه زنان و جوانان را نشان میدهد.
براین اساس نیاز اساسی به توانمندسازی با تأکید بر زنان و جوانان وجود دارد .توانمندسازی از
طریق آموزش مهارتهای اجتماعی و فنی ،موجب ایجاد ذخیره دارایی برای زنان و جوانان و نیز
خوداتکایی آنان در ایجاد کسب و پیشه میشود.
طرح توسعه مهارتها با هدف فعال شدن در شکافها و نیازهای منطقه به محل گام نهاده
است.
براین اساس هدف اصلی طرح ،توانمندسازی جامعه محلی به منظور ارتقا معیشت و بهبود
محیط زندگی است .جامعه مورد نظر طرح را میتوان آسیبپذیرترین منطقه استان و شهر
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دانست .مناطق حاشیه نشین شهر زاهدان محرومترین در میان محرومان شهر هستند و همچنین
تأکید طرح بر دو قشر آسیب پذیر از میان ساکنان محالت یعنی زنان و جوانان است.
توانمندسازی از طریق مجهز کردن افراد به دارایی ،تحقق مییابد .ایجاد ذخیره دارایی برای
جامعه هدف (زنان و جوانان) از طریق آموزش مهارتهای مکمل و فنی امکانپذیر است .با این
هدف که افراد پس از کسب مهارتهای مذکور قادر به ایجاد کسب و پیشه شوند.

فصل ششم؛
گزارش تحليلی
وضعيت كالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی سكونتگاهها
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پيش از متن

در سال  ،1353يك سوم جمعيت جهان در شهرها زندگي ميكردند .پس از نيم قرن ،ايشن نسشبت
به يك دوم افزايش يافت و بنابر پيشبينيهاي صورت گرفتشه ،در سال  1353به دو سوم خواهد رسشيد كشه
تمام اين افششزايش ،در كششورهاي در حشالتوسعه رخ خواهد داد .بطششوري كه شهرها و ششهركهشاي ايشن
كشورها ،جمعيتشي بيش از دو برابر جمعيت كنونشي خود را خواهنشد داششتThe Un-Habitat ( .
)strategic vision,1330
يكي از داليل رشد روزافزون جمعيت شهرها در كشورهاي در حشال توسشعه ،وجشود پهنشههشاي
نوظهوري است كه بطور غيررسمي در داخل و يا پيرامون محدوده قانونشي شهرها پديد آمده اند .از اين
پهنهها ،با عنششوان «سکونتگاههاي غيررسمي »00ياد ميشود .سكونتگاههاي حاشيه شهر ،از مدتها
قبل در جهششان شكل گرفته اند و از وجودشان در جوامشع كهنسشال نيشز يشاد ششده اسشت .بطشوري كشه
«انگلس» ،36يكصد سال پيش به وجود چنين زاغههايي در انگلستان اششاره و آنهشا را ناششي از انقشالب
صنعتي ميداند(.زنگيآبادي )1033،اما بروز اين پديده به شكل گسترده امروزي آن ،ناشي از تغييشر در
روابط و مناسبات سنتي انسان بوده كه با ورود سرمايهداري به دومين مرحله خود ،يعنشي سشرمايهداري
صنعتي ،عينيت بيشتري يافته است.
شكلگيري و گسترش پديده »اسكان غيررسمي» ،با معضالت گونشاگوني همشراه بشوده اسشت .از
ديدگاه كارشناسان ،اسكان غيررسمي ،يكي از عوامل عمده ناپايداري شهرهاست كه به دنبال نارسشايي-
ها و كاستيهاي موجود در مديريت شهري و سياست دولتها بشويژه در بخشش زمشين و مسشكن پديشد
آمده است .از اين رو ،اتخشاذ سياستها و راهششكارهاي مختلف جهت رفششع و يشا تخفيشف آسشيبهشاي
برخواسته از آن مورد توجشه سياستگششذاران و برنششامهريزان شهري قرار گرفت .بررسي سير چگشونگي
برخورد با سكونتگاههاي غيررسمي نشان مشيدهشد كشه رويكردهشاي حشاكم ،از مواجهشه تخريبیي يشا
بولدوزري به سازش ،پذيرش و بهبود اين سكونتگاهها تغيير يافته است.
به دنبال اين تغيير رويكرد ،در ايران نيز در چارچوب تدوين برنامشههشاي راهبشردي جهشت رفشع
مشششكالت ناشششي از اسششكان غيررسششمي در شششهرها و جلششوگيري از گسششترش و تعميششق آن در آينششده،
«بستییرسازي بییراي ارتیقاي شرايط محيطییي سکییونتگاههیاي غيررسیمي بصیورت
پايدار ،اتخاذ رويکرد جامع و پيش نگر و الحاق اين مناطق به فضاي رسمي شیهرها» رويكشرد
settlement

45 Informal
46 Engels

محوري تلقي ميشود .بطوري كه در «سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههشاي غيررسشمي» بشه
منظور چارهجويي براي سكونتگاههاي غيررسمي و پيشگيري از تكوين آن ،بر اصول هادي زيشر تأكيشد
ويژه صورت گرفته است:
 بازنگري سياستهاي موجود و تأمين فضاي شهري برنامهريزي شده براي
كمدرآمدها
 بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده
 تقويت نقش و وظيفه نهادهاي مديريت محلي در فرآيند توانمندسشازي و
ساماندهي اسكان غيررسمي
 حق اقامت و امنيت در سكونتگاهها به همراه مسئوليت پذيري
 نقش تسهيل كننده و هدايتگر بخش دولتي  -عمومي
و
 تقويت بنيانهاي اقتصادي – اجتماعي خانواده با تأكيد بر مسکن
و اشتغال
اصول ياد شده ،رويكرد اصلي «توانمندسازي» را مبني بر اصالح كيفيت زيست در قالب ارتقشاي
شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي از طريشق افزايش ظرفيت و بهبود قابليیت افیراد بیراي انجیام
انتخابهاي بهتر جهت تبديل اين انتخابها به فعاليتهاي مطلوب و موثر نشان ميدهد.
بايششد توجششه داشششت كششه تقويششت بنيششانهششاي اقتصششادي از طريششق خوداشششتغالي و افششزايش
گسششتره انتخششابهششاي افششراد ،تنهششا زمششاني محقششق خواهششد شششد كششه سششاكنان سششكونتگششاههششاي
غيررسششمي «سششبد مهششارتي» خششود را جهششت ورود و پششذيرش در بششازار كششار ،غنششيتشششر و متنششوعتششششر
سششازند .از ايششن رو اجششششراي طششرحهششاي توانمنششششدسازي بششا محوريششت مهییارتآموزي(بییويژه
مهییارتهییاي فنییي و حرفییهاي) و دارا كششردن سششاكنان بششه لحششاظ تششوان و قابليششت ،بششه عنششوان
راهكششاري مششوثر در جهششت ايجششاد تحششوالت سششاختاري ،ريشششهكنششي فقششر ،توسششعه همششهجانبششه و در
نهايت ايجاد تعادلهاي منطقهاي بشمار مي رود.
"شهر زاهدان" نيز ،به عنوان مركز استان سيستان و بلوچستان ،پس از وقوع انقشالب اسشالمي و
جنگهاي داخلي افغانستان ،به تأسي از فرآيندهاي حاكم بر غالب شهرهاي كششور ،ششاهد پيشدايش و
گسترش سكونتگاههاي غيررسمي بر پهنه خود بوده است .ايشن سشكونتگشاههشا تحميیل شیده بیه
جغرافياي شهراند و يك سوم تنه اصلي شهر را شامل ميشوند.
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سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان ،خود جلوهاي كامل از فقر را نمايان ميسازند .محروميت
اين مناطق در زمينه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،عدم رشد بخش اقتصاد رسشمي و گسشترش
تجارت زيرزميني ،نرخ بيكاري باال ،درآمد سرانه پايين ،وجود شكاف عميق ميان وضع موجود و مطلوب
زيربناها بويژه در زمينه آب ،راه ،سوخت و انرژي ،فاصله قابل توجه شاخصهاي توسعه انساني با سطح
استان و ملي ،شمار قابل توجه خانوادههاي بيسرپرست و بدسرپرست ،سطح پايين آموزشهاي عمومي
و ترويجي و ...را رقم زده است.
برغم وجود تنگناها و محدوديتهاي ياد شده ،اين مناطق از قابليتهشا و ظرفيشتهشاي درخشور
توجه ،به منظور بهبو د وضعيت موجود و دستيابي به سطوح بشاالتر توسشعه برخوردارنشد .از جملشه ايشن
ظرفيتها مي توان به پذيرش عمومي و توسعه خشواهي سشاكنان (بشويژه نسشل جشوان) ،ارتقشاي سشطح
فرهنگ عمومي ،افزايش اهميت كسب علم و دانش انشدوزي نشزد سشاكنان ،افشزايش تعشداد نيشروي كشار
تحصيلكرده ،وجود تشكلهاي داوطلب غيردولتي ،ميل افزون نهادهشا و انجمنهاي مستقششر در محالت
به خشدماترساني ،فعاليت شهردار محله هشا و فعشاالن محلشي ،نگشرش مثبشت جامعشه بشه فعاليشتهشاي
توانمندسازي ،سازمانپذيري و مشاركت جويي ،وجود روحيه قناعت و ...اشاره كرد.
«طرح توسعه مهارتهاي پايه در سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان» با هشدف بهشرهمنشدي
حداكثري از ظرفيتها و قابليتهاي منطقشه و نيشز توانمندسشازي و ظرفيشتسشازي سشكونتگشاههشاي
غيررسمي هشت گانه شهر زاهدان و به منظشور ارتقشاء ،سشاماندهي ،بهبشود و توسشعه مشديريت ششهري
سازگار با اولويتهاي محلي ،به دنبال آن است تا جوامع مورد نظر ،از طريق كسب مهارت و آموزش-
هاي اوليه و قابل استفاده سیريع در بیازار كیار ،بتواننشد بشا دسشتيابي بشه فرصشتهشاي ششغلي و
خوداشتغالي به درآمدزائي رسيده و اقتصاد محلي را رونق بخشند.
با اين رويكرد ،مرحله نخستِ اجراي طرح به شناخت وضع موجود ،انجام آمادهسازيهاي الزم و
آگاهي از موقعيت سكونتگاه ها و نيازهاي اساسي آنها اختصاص يافت .در اين مرحله پس از اعالم
موجوديت طرح در محالت ،برقراري تعامل اداري و عملياتي با دستگاههاي مرتبط و نيز شناساييهاي
مقدماتي از طريق:
 بازديد از سكونتگاهها
 مراجعه به سازمانها و مراجع
 برگزاري جلسات معارفه و كارگاه اطالعرساني با افراد و دستگاههاي
كمك كار
 برپائي نشستهاي مشترك با مسئولين استان و نمايندگان محلي

 انجام ارزيابي سريع از سكونتگاههاي هشتگانه
«گزارش ارزيابي سريع» از سكونتگاههاي هشتگانه تنظيم و در انتها استراتژي ورود به
محالت ترسيم شد .بر اساس اين استراتژي ،در ميان هشت سكونتگاه غيررسمي شهر زاهدان ،محالت
شيرآباد ،كريمآباد و مرادقلي به عنوان محالت پيشرو و مدخل ورودي « طرح آموزش مهارتهاي پايه»
انتخاب شدند.
در مرحله بعد ،به منظور آشنائي و درك آگاهانه از موقعيت منطقه ،شناخت ويژگيهاي بومي
هر سكونتگاه و انجام تحليل واقعبينانه با نگرشي عميقتر به محالت ،بررسي


ويژگيهاي جمعيتي و نيروي انساني سكونتگاهها



ويژگيهاي اقتصاد محلي شامل فعاليتهاي اقتصادي ،كسشب و

كارهاي موجود ،اشتغال و بيكاري و سطح درآمد خانوار


مطالعه و بررسي اجمالي موقعيشت آموزششي محلشي بشا رويكشرد

آموزش فني و حرفهاي
و


موقعيت اجتماعي و فرهنگي سكونتگاهها

از طريق مطالعات اسنادي و ميداني گسترده در دو سطح محلي و استاني صورت پذيرفت.
در سطح محلي مصاحبه با:
 شهردارمحلهها روحانيون معتمدين افراد كليدي فعاالن محلي-

مسئولين NGOها

در سطح استاني مصاحبه با:
 مراكز كاريابي كميته امداد اداره كار و امور اجتماعي اداره صنايع معاونت نظارت راهبردي سازمان فني و حرفهاي جهاد كشاورزي شهرداري آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي -اصناف
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بر اين اساس ،از توان و ظرفيت تمامي مسئولين و عوامل محليِ كمك كار و موثر در پيشبرد طرح بهره
گرفته شد.
گزارش حاضر پس از تجميع تمامي يافتهها ،بشه تحليل وضعيت سکونتگاهها از نظر كالبدي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي اختصاص دارد .توصيف و ترسيم موقعيت و وضعيت هر يك از محالت ،در  11سرفصشل ذيشل
تنظيم و طبقهبندي شده است:
 -1توصيف كلي محله
 -1الگوي ساختار محله و تحليل كالبدي
 -0ويژگي هاي جمعيتي و نيروي انساني سكونت گاه
 -3امكانات عمومي محله و خدمات شهري
 -5اقتصاد محله
 -6موقعيت اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي سكونت گاه
 -7پيشينه توانمندسازي
 -3شناسايي گرايش هاي موجود در سطح محله

چالش ها
مزيتها
 -3ظرفيتها
 -13ضرورتهاي پيش رو

بخش اول

توصیف ها :
موقعیت و وضعیت شناسی محالت هدف
 oشیرآباد
 oکریم آباد و پشت فرودگاه
 oبابائیان
 oپشت گاراژ و کارخانه نمک
 oمرادقلی
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محله شیرآباد

 -0توصيف كلی محله

محله شيرآباد با مساحت  177هكتار در انتهاي شمال شرقي محدوده قانوني شهر زاهدان قرار دارند .نقششه و عكشس
هوايي زير موقعيت جغرافيايي محله را نشان مي دهد.

اين محله حدود  03سال قدمت دارد و شكلگيري آن به اواخر دهه  1053باز ميگردد .در پي وقوع انقالب و پس از آن
آغاز جنگ هاي داخلي افغانستان ،زاهدان به علت نزديكي به افغانستان و وجود تشابهشات فرهنگي ،بشه اولشين سرمنشششزل
آواره هاي افغاني تبديل شد .بتدريج تعداد بيشتري از افاغنه بدليل عدم توانايي مالي براي خريد مسكن و يا پرداخت اجاره
در داخل شهر ،به مناطق حاشيه اي روي آوردند .به اين ترتيب با گسترش روزافزون آلونك نششيني و كپرنششيني ،زمينشه
هاي ايجاد محله شيرآباد فراهم آمد.
شيرآباد وسيع ترين محله در ميان ساير سكونتگاههاي شهر زاهدان است .محلههاي قاسم آباد و چلّشي آبشاد نيشز
در محدوده شيرآباد قرار گرفتهاند .محله قاسم آباد كه در شرق محله ششيرآباد و ششمال محلشه سشيكسشوزي واقشع ششده،
جديدترين سكونتگاه غيررسمي خارج از محدوده قانوني شهر است .چَلّي آباد (در زبان محلي چلّي به معناي كولي است)
نيز محلهاي كوچك واقع در ميان دو كوه است .ميزان محروميت چليآباد (بويژه نقشاط انتهشايي آن) در مقايسشه بشا سشاير
نقاط شيرآباد بسيار بيشتر است .بطوري كه هر چه به قسمتهاي داخلي اين محله پيش ميرويم بر ميزان فقر ،فالكشت و
محروميت ساكنان افششزوده ميشود .تجمع تعداد زياد معتادان ،وقوع انواع جرائم و رواج فحشاء در اين بخشش از ششيرآباد
موجب شده است تا دو كوچه انتهايي اين محله به "كوچه مرگ" شهرت يابد و جلوهاي سياه و كثيف در ميشان سشاكنان
محله داشتششه باشششد.تششا جايي كه ساكنان ديگر قسمتهاي محله ،حتي ساكنان بخشهاي ابتداييِ چليآباد نيشز از ورود
به آن واهمه دارند .اين امر موجب شده است تا افرادي كه در مبادي محله چليآباد سكني گزيدهاند ،سكونتگاه خود را با
عنوان محله «صنعتگران» معرفي كنند و چليآباد را تنها محدود به بخشهاي انتهايي بدانند .همچنين در نزديكشي محلشه
شيرآباد دو روستاي همّت آباد و احمد آباد وجود دارد كه ساكنان آن بسيار محشروم و فقيرنشد و جهشت تشأمين مايحتشاج
خود ناگزير به شيرآباد مراجعه مي كنند.
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 -3ساخت كالبدی محله و وضعيت ترابری

اغلب واحدهاي مسكوني محله غير مستحكماند و در ساخت آنها از اسكلت فلزي و يا بتون اسشتفاده نششده اسشت.
عمده مصالح بكارفته در ساخت سرپناه ها بلوك سيماني ،خشت و آجر است كه در برابر سيل و باران هاي شديد مقاومتي
ندارند و احتمال تخريب آنها باالست .ساكنان براي ساخت خانهها مجوزي دريافت نميكننشد و تنهشا بشراي ديواركششي ،از
شهرداري كسب اجازه ميشود.

در اين محله تعداد معدودي ساختمان با نمايي مدرن به چشم مي خورد كه غالباً با شرايط بومي محل سازگاري نداشته و
صرفاً تقليدي از نماهاي شهري است .به عنوان مثال در نماي اين ساختمان ها از شيشه هاي جيوه اي استفاده ششده كشه
نورخورشيد را به شدت بازتاب مي دهند .اين در حالي است كه منطقه به جهت آفتابي بودن بخش عمدهاي از سشال ،بشه
«ديار آفتاب» شهرت دارد .تابش شديد نور خورشيد و انعكاس آن از طريق شيشه ساختمانهاي ششبه مشدرني كشه بشرغم
برخورداري از نمايي به ظاهر مدرن از استحكام چنداني برخوردار نيستند ،نه تنها براي خانششههاي مجاور مزاحمشت ايجشاد
ميكند ،بلكه در توليد حرارت بيشتر نيشز مشوثر اسشت .همچنشين در نتيجشه رواج اسشتفاده از مصشالح و ادوات سشاختماني
ناسازگار با منطقه ،بر ميزان مصرف وسايل سرمايشي و اتالف انرژي نيز افزوده شده است.

معبرهاي اصلي محله شيرآباد آسفالت شده است اما اكثر معبرهاي فرعي همچنان خاكي است و تنها تعداد معدودي
از آ نها آسفالت است .نكته شايان توجه آن است كه به علت عدم هماهنگي ميان سازمان هاي مختلف در انجام طشرحهشاي
عمراني ،برخي از خيابان هاي آسفالت شده جهت انجام اقدامات كالبدي تخريب مي شود.

حمل ونقل محله بيشتر از طريق تاكسي و خودروهاي شخصي صورت مي گيرد .برخي از جوانان محل ،از دوچرخشه
نيز استفاده مي كنند.حمل ونقل عمومي در سطح محله وجود ندارد و اهالي جهت استفاده از اتوبوس بايد از محلشه خشارج
شوند.
 -2ویژگی های جمعيتی و نيروی انسانی سكونتگاه

شيرآباد محلهاي وسيع و پرجمعيت است .طبق اطالعات برگرفته از مركز آمار ،47جمعيت ايشن محلشه بشيش از 33
هزار نفر برآورد مي شود .در جدول شماره  1جمعيت شيرآباد به تفكيك جنسيت نشان داده شده است.
جدول شماره :1تعداد جمعيت محله شيرآباد به تفكيك جنسيت – نفر  /درصد
زن

مرد
كل جمعيت

33067

تعداد

سهم

تعداد

سهم

15371

51

10135

33

مأخذ :مشاور1033،

ميانگين سني جمعيت شيرآباد 17/11 ،سال است كه از جوان بودن جمعيت اين محله حكايت مي كند .با مقايسشه
ميانگين سني محالت در جدول شماره  ،1مشخص مي شود كه شيرآباد ،جوانترين محله در ميان تمامي محشالت هشدف
است.
جدول شماره  : 1مقايسه ميانگين سني جمعيت محالت هدف
ميانگين سني

كل محالت

شيرآباد

كريم آباد

كارخانه نمك

بابائيان

پشت گاراژ

پشت فرودگاه

مرادقلي

13.30

17.11

13.75

17.16

13.35

13.30

13.30

13.3

مأخذ :مشاور1033،

بطور معمول خانوارهاي ساكن در اين محله از نوع خانوار گسترده هستند و بصورت فاميلي با يكشديگر زنشدگي مشيكننشد.
بطوري كه ممكن است در يك واحد مسكوني  0خانواده با هم زندگي كنند .تعداد جمعيت هر خانوار متناسب بشا پديشده
چند همسري متغير است .اما بشطور كلشي متوسط جمعيت هر خانشواده  7نفشر است .مردم شيشرآباد بيششتر بلشوچ و اهشل
47

داده هاي محالت هدف كه از مركز آمار به دست آمده به طور تقريبي منطبق بر واقعيتهاي آماري آنهاست .زيرا با توجه به ساختار قوميتي در اين محالت ،به نظر نمي-

رسد كه پاسخ هاي شفاف در همه موارد از سوي ساكنان ارائه شده باشد .بهرغم وجود اين نقصان ،به دليل اينكه مركز آمار اصليترين مرجع اطالعاتي كشور است و دادههاي
اطالعاتي محالت نيز در پايگاه رسمي ديگري موجود نيست ،از اطالعات موجود در مركز آمار براي دستيابي به يك پايگاه نسبي در خصوص ساختار جمعيتي محالت استفاده
ميشود.
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سنتاند كه اغلب در بخشهاي مركشزي شيشرآباد سكشونت دارنشد .يكي از داليل گسترده بودن خانوارهاي ايشن محشل آن
است كه بلشوچها بر اين باورند بمنظور حفظ و ازدياد نسل بلوچ و نيز جامعه اهل سشنت بايشد زاد و ولشد بيششتري داششته
باشند.
از نظر سطح سواد ،متوسط تحصيالت مردان در شيرآباد پنجم ابتدايي ذكر مشي ششود كشه بشه تشششازگي پسشششران
خانواده هايي كه داراي سرپرستند و از وضعيت اقتصادي مناسب تري نيز برخوردار هستند ،سوادشان به سشطح راهنمشايي
افزايش يافته است .اما تعداد معدودي از آنها ادامه تحصيل داده و تا اخذ مدرك ديپلم پيش رفتشهانشد .چراكشه بسشياري از
پسران ارشد خانواده ها برا ي كمك به تأمين معاش ،بسيار زود وارد بازار كار مي شوند و اقدام به ترك تحصيل مي كننشد.
در اين ميان تعداد پسراني كه تمايل زيادي براي ادامه تحصيالت حوزوي دارنشد ،قابشل توجشه اسشت .بطشور كلشي ششرايط
اقتصادي خانوار ،چندمين فرزند خانواده بودن و ميزان حمايت اعضاي خانواده از يكديگر ،بر گرايش پسشران جهشت تشرك
تحصيل تأثيرگذار است.
 -4امكانات عمومی محله و خدمات شهری

محله تقريباً بي بهره از خدمات اصلي شهري است .در شيرآباد منازل بصورت غير قانوني برق خود را تشأمين مشي-
كنند .به وفور مشاهده ميشود كه از يك تير چراغ برق ده ها كابل به سمت منازل كشيده شده است.همچنين توزيشع آب
شُرب از طريق تانكر صورت مي گيرد .مردم محل با مراجعه به تانكرها دبّه هاي خود را پُر و به منازل حمل ميكنند.
از آنجا كه زاهدان خود فاقد شبكه توزيع گاز شهري است ،لذا محالت نيز از اين امكان بي بهره اند .به همشين دليشل
مردم از طريق كپسول هاي گاز ،سوخت الزم براي پخت وپز را تأمين مي كنند .در ميان كليه خدمات شهري قابل عرضه،
تنها خطوط تلفن در محالت ديده مي شود بطوري كه در اكثر منازل تلفن ثابت وجود دارد .عشالوه بشر خشط تلفشن ثابشت،
تعداد زيادي از ساكنان داراي تلفن همراه نيز هستند .يكي از داليل اين امر ارزان بودن خطوط تلفن در مقايسشه بشا سشاير
خدمات است و همچنين از آنجا كه اين خدمت نياز چنداني به انجام اقدامات زيربنايي ندارد از امكان عرضه سشريع تشر و
ارزان تري برخوردار است .شايان ذكر است كه خطوط تلفن ثابت و همراه تعداد زيادي از ساكنان بشه علشت عشدم توانشايي
مالي در پرداخت آبونمان ،مسدود يا قطع است.
در محله ،سيستم جمع آوري زباله وجود ندارد.به همين علت زباله ها در سراسر محلشه پراكنشده انشد و كودكشان بشر
روي زباله ها مشغول بازي اند .پراكندگي زباله و فاضالب در سطح محله ،فقر شديدي اقتصادي و فقدان امكانات بهداششتي
همگي شرايطي فراهم آورده است تا اين محله ازنظر بهداشت درسطح پاييني قرار گرفته باشد.

با اين وجود مركز بهداشت شيرآباد با سه شعبه فعال ،نهادي است كه سعي ميكند حداقل نيازهاي بهداشتي مردم
محله را فراهم آورد .عالوه بر اين مركز ،تعدادي پايگاه بهداشت نيز به عنوان زير مجموعه ايشن مركشز فعاليشت مشي كننشد.
طبق آمار مركز بهداشت شيرآباد ،هر پايگاه بهداشتي جمعيتي حدود  16هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد و بشه نظشر
مي رسد كه مركز بهداشت و پايگاههاي آن بيشترين سطح ارتباط را بصورت مستمر با خانواده هشا ،خصوصشاً زنشان برقشرار
ميكنند .در اين محلششه پايشگشاه هاي ديگري نيز ديده مي شوند كه در حد بضاعت خود به ارايشه خشدمت مشي پردازنشد.از
جمله؛ مجتمع خدمات بهزيستي ،پايگاه زايمان و شوراي حل اختالف .محلشه از پسشت بانك،باجشه خودپرداز،بانك،تاكسشي
تلفني،مهدكودك خصوصي و 0زمين فوتبال خاكي نيز بهره مند است.
برغم اينكه محله شيرآباد جوانترين محله در ميان محالت هدف است ،نهادها و پايگشاههشاي فرهنگشي مشورد عالقشه
جوانان مانند كتابخانه ،سالن ورزشي ،كافي نت و  ...وجود ندارد.
 -5اقتصاد محله

جريان هاي اقتصادي موجود در محله غالباً غيررسمي است و نوع اشتغال مردم به انجام مبادالت خرد محشدود مشي-
شود .در اين محله كه وسيعترين و پرجمعيتترين سكونتگاه غيررسمي شهر زاهدان است تعداد قابل تشوجهي مغشازه بشا
يك نفر كاركن ديده مي شود اما از بنگاه هاي اقتصادي با مقياس متوسشط خبشري نيسشت .تعشدادي از صشاحبان حِشرف و
مشاغل در سطح محله وجود دارد كه سطحي از مهارت را در حرفه خود كسب كرده و از آن اسشتفاده مشيكننشد .تعميشر
يخچال ،موتور ،دوچرخه و موبايل ،سيم كشي اتومبيل،تعويض روغن ،كفاشي ،عكاسي وفيلمبرداري و كارواش حرفه هايي
است كه در اين دسته قرار ميگيرند .در اين ميان تعدادي از افراد كه توانايي پرداخت هزينه هاي آمشوزش را داششته انشد
مهارت هايي نظير تعمير موبايل را آموخته اند و كارگاه تعميرات موبايل داير كردهاند .به نظر مي رسد مهارت هاي حرفشه
اي مردان و پسران تنها از طريق آموزش هاي غيررسمي كسب ميشود .چنانچه روال سنتي آموزش پدر به پسشر و اسشتاد
– شاگردي بسيار مرسوم است .در سطح محله ،شغل تعداد قابل توجهي از مردان ،كشارگري فصشلي اسشت .ايشن كشارگران
اغلب به فعاليتهاي ساختماني مشغولند و يا به شهرهاي اطراف ماننشد يشزد و رفسشنجان مسشافرت مشيكننشد .در ميشان
فعاليتهاي اقتصادي جاري در محل ،آنچه كه بيش از همه جلب توجه ميكند ،دستفروشي است .تعداد زيادي از پسشران
نوجوان و مشردان از طشريق سوخت فروششي،آبفروشي و خرده فروشيهاي پراكنده مانند وسائل تزئيني و لباسهاي زنانه
مانند لباس زير ،روسري ،پارچه و نيز لباس بچه امشرار معاش ميكنند .اما حتي يك فروشنده زن را نمي توان ميان آنهشا
مشاهده كرد.
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ساختار بازار محلي شيرآباد بگونهاي است كه هر چه به بخش هاي ابتدايي بازار محلي نزديشك ششويم از تعشداد
دستفروشان كاسته و در عوض بر تعداد مغازه ها افزوده ميشود.بنظر مي رسد كه اين مغازه ها داراي سرقفلي باشند.
عالوه بر كسب وكارهاي ياد شده ،تعدادي از مردان محل به كار قاچاق كاال ،مشواد مخشدر و اسشلحه مششغولند .بيششترين
حجم جابجايي اينگونه از كاالها در محدوده قاسم آباد صورت مي گيرد.
ارزيابي سريع نشان مي دهد كه زنان محله بيشتر در خانه به انجام كارهايي نظير خياطي ،بلوچي دوزي و بطور كلشي
صنايع دستي مشغولند .با توجه به مشكالت فرهنگي و قومي موجود در منطقه ،زنان نه تنها اجازه انجام كشار در خشارج از
منزل را ندارند بلكه تمايلي نيز از خود نشان نمي دهند .با اين وجود برخي از زنان محروم و فقير كه از توانايي و مهشارت
الزم برخوردار نيستند ،به عنوان كارگر در منازل ديگران به كار مشغول مي شوند.
مسئله نداشتن هويت و كارت شناسايي ،تمامي ابعاد زندگي مشردان را تحشت تشأثيرخود قشرار داده اسشت بطوريكشه
نداشتن كارت شناسايي بسياري از آنان را از فرصت تحصيل و يا يادگيري حرفه محروم ساخته اسشت .امشا اصشلي تشرين
مانع براي دستيابي به شغل مناسب ،نرفتن به سربازي به دليل نداشتن شناسنامه است .نداشتن كارت پايان خدمت تنهشا
به دليل نداشتن مدرك شناسايي نيست؛ بلكه بسياري از فرزندان ارشد خشانواده كشه از خانوارهشاي فقيشر و محرومنشد بشه
عنوان عنصر موثر در تأمين هزينه هاي زندگي خانواده هايشان ،نمي توانند به خشدمت سشربازي برونشد .زيشرا كشه نگشران
چگونگي امرار معاش خانواده هاي خود هستند .مستقل از آنچه عنوان شد ،داشتن سرمايه اوليه براي راه اندازي كار،يكي
از دغدغه هاي اصلي جوانان بشمار مي رود.
بنابر نتايج به دست آمده از ارزيابي سريع ،متوسط درآمد روزانه دستفروشان بين  5533تا  6333تومشان اسشت كشه
اين سطح از درآمد تحت تأثير شرايط فصلي تغيير مي كند.استادكاران بنّا نيز روزانه  17هزار تومان درآمد دارند كشه ايشن
دستمزد به نسبت ميزان مهارت آنان متغير است.همچنين كارگران فصشلي در نيمشه اول سشال بطشور متوسشط روزانشه 11
هزارتومان درآمد كسب مي كنند.
زنان ساكن در شيرآباد معتقدند كه با درآمد ماهانه 73هزارتومان مي توان گذران زندگي در حد سشد جشوع كشرد .در
اين ميان ،برخي از خانوارها تحت پوشش حمايتي كميته امداد هستند كه هشر سشه مشاه يكبشار حشدود  133هشزار تومشان
دريافت ميكنند .به گفته زنان محله ،يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر هزينه هاي خانوار اعتياد اسشت.از آنجشا كشه بخشش
قابل توجهي از مردان محل اعتياد دارند ،هزينه تأمين مواد ،ضربه سنگيني به اقتصاد و معيشت خانواده وارد كرده است.
عالوه بر مردان ،زنان محله نيز بخشي از بار اقتصادي خانواده را به دوش مي كشند.به همين علشت بشا انجشام كارهشاي
خانگي سعي در تأمين هزينه هاي خانواده دارند.بلوچي دوزي و سوزن دوزي از منابع مهم درآمد زا براي زنشان مششحسوب
ميشوند و آنها احساس قرابت خاصي با اين نوع حرفه دارند .عالوه بر سوزن دوزي و بلشوچي دوزي ،زنشان ششيرآبادي بشه
خياطي نيز ميپردازند .به نظر مي رسد زنان بيشترين درآمد خود را از خياطي كسب مي كنند كه ميزان آن بين  5تشا13

هزار تومان براي هر دست لباس ،متغير است .امروزه با ورود طرح هاي بلوچيِ كامپيوتري بشه بشازار زاهشدان ،33زنشان كشم
درآمد به علت ارزان بودن اين طرح ها ،در دوخت لباس بلوچي از آن استفاده مي كنند .از آنجا كه استفاده از طرح هشاي
كامپيوتري در دوخت لباس تا حد زيادي در زمان صرفه جويي مي كند به همين علت برخي زنان به استفاده از اين طشرح
ها روي آورده اند .زنان طبقات محروم تر و نيز كم سوادتر ساكن در شيرآباد كه با پخت نان سنتي آشنايي دارند ،به كشار
پخت نان سنتي و سمبوسه مشغولند كه در نهايت محصوالتشان توسط مردان خانواده در بازار شيرآباد بفروش مي رسد و
از اين طريق كسب درآمد مي كنند.
نان ،قوت اصلي مردم محله به شمار مي آيد و اين حقيقت را مي توان از ازدحام مردم در نشانوايي هشا درك كشرد .از
گروه مواد غذايي ،آنچه كه بيشتر در بازار محلي بفروش مي رسد نان ،سيب زميني ،پياز و گوجه فرنگي است .بشه عبشارت
ديگر سبد اصلي كاالي خانوار را اين اقالم تشكيل ميدهند.
 -6موقعيت اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی سكونتگاه

نگاهي اجمالي به وضعيت محله ،از موقعيت پايين اجتماعي و فرهنگي آن حكايشت مشي كنشد .در بازديشد مقشدماتي از
محالت ،تراكم قابل مالحظه جمعيت در بازار محلي به چشم مي خورد .در همين حال تعداد افاغنشه سشاكن در ششيرآباد
قابل توجه است .بيشترين جمعيت افغاني ساكن در شيرآباد در محله قاسم آباد(محله اي در مجشاورت بشاغهشاي در حشال
تخريب پسته و عناب) مستقر شده اند.
زنان و مردان از پوشش محلي استفاده مي كنند .تعداد زيادي از زنان (در مقابل در منشازل) و مشردان در طشول روز
ميان كوچه ها و بعضاً به شكل تجمعات كوچك ديده مي شوند .حضور زنان و دختران در معابر اصلي ،كمتشر بشه چششششم
ميخورد.
از ديگر سو حضور كپه هاي جوانان در قسمت هاي مختلف محله و بازي انبوه كودكان پشا برهنشه ،در نگشاه اول جلشب
توجه مي كند .درِ اكثر منازل باز است و ديوارهاي آن مملو از شعارهايي است كه از وجشود تشنش هشاي قشومي و مشذهبي
حكايت ميكند .چهره اغلب اهالي محل در برخورد اوليه با آنها كامالً بي تفاوت مي نمايد.
اعتياد عنصر الينفك معضالت اجتماعي محله محسوب مي شود .بطوري كه طبق گفته هشاي يشك فعشال محلشي كشه در
مركز گذري اعتياد مشغول بكار است ،تنها در چلّي آباد بيش از  133پاتوق تزريق مواد مخدر با الگوي مصرف كريسشتال
وجود دارد .اين فعال محلي معتقد است كه الگوي مصرف مواد مخدر به تازگي به شيشه تبديل ششده و بشا قيمشت بسشيار
ارزان تر از مركز ،قابل دسترسي است .چلّي آباد به گفته فعاالن محلي و نيز طبق مشاهدات صورت گرفته در زمره آسشيب
خيزترين محلههاي غيررسمي به شمار مي رود.
امكانات آموزشي و فرهنگي شيرآباد محدود است به 1 :دبستان پسرانه1 ،دبسشتان دخترانشه و 1دبيرسشتان دخترانشه.
يك خانه فرهنگ و يك خانه محله متروكه نيز از جمله دارايي هاي اجتماعي محله اسشت .ششيرآباد در مقايسشه بشا سشاير
48

طرح هاي كامپيوتري عمدتاً از يزد وارد زاهدان مي شود.
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محالت تعداد بيشتري نهاد عمومي را در خود جاي داده است كه خود به دليل سابقه بيشتر ايشن محلشه در اجشراي طشرح
هاي توانمندسازي استN.G.O.هاي نوانديشان ،زيتون ،پايگاه سالمت فرزانه و تالشگران جامعه هدف ،از آن جملهاند.
مساجد امام هادي ،امام ابوحنيفه ،رباني و ذوالنورين ،مسجدهاي محوري محله هستند و در اين ميان مسشجد ابوحنيفشه و
ذوالنورين به عنوان مكان تجمع مردم محل به شمار مي روند .مولشوي ناصشر ريگشي ،مولشوي آبيشل و مولشوي كششادزهي،
سرشناس ترين مولوي هاي محل هستند .مهدي گرگيج ،حاج مهدي اربابي و سردار احمد روديني نيز معتمدان ششاخص
محلهاند .از سويي محمد گرگيج پهلوان به عنوان شهردار محله به ايفاي نقش اجتماعي مي پردازد.
 -7پيشينه توانمندسازی

محله شيرآبادِ زاهدان ،به لحاظ اجراي طرح هاي توانمندسازي پيشتاز ساير محالت است .تاكنون طرح هاي مختلفي
از سوي نهادهاي دولتي و يا بين المللي براي محله در نظر گرفته شده است كه اغلب به سرانجام نرسيده اند .همشين امشر
منجر به بروز موجي از بي اعتمادي در سطح محله نسبت به طرح هاي توانمندسازي شده است .تا بدانجا كه مردم محلشه
به اين باور رسيده اند كه به نام آنها طرح هاي توانمندسازي آغاز ،ولي در نهايت منافع آن متوجه افشرادي غيشر از جامعشه
محلي مي شود.با اين وجود در برخي از قسمت هاي محله ،آثار اجراي نيمه تمام برخي از طرح ها را مشي تشوان مششاهده
كرد.
در طول دهه اخير سه پروژه اصلي توانمندسازي درشيرآباد به اجرا درآمده است:
 طرح"كاهش فقر در استان سيستان و بلوچستان – مورد محله شيرآباد" بشه سشفارش  UNDPدر سشال
 1033به مديريت دكتر پرويز پيران به اجرا گذاشته شد .در ايشن پشروژه ششناخت مششكالت منشاطق بشا
مركزيت نظرات ساكنان آنها در اولويت قرار گرفت .اجراي پروژههاي سخت افزاري و سپس نشرمافشزاري
جهت بشهبود شاخصهاي اقتصادي -اجتماعي مورد تأكيد اين طرح قرار گرفت(.متن گزارش مجري)
 پروژه "امكان سنجي بهبود محيط شهري و توانمندسازي ساكنان سكونتگاههشاي غيشر رسشمي زاهشدان"
توسط مهندسين مشاور معمارعرش در  1031به سفارش بانك جهاني اجرا شد .هشدف از اجشراي طشرح،
ارائه استراتژي نوسازي ،كاهش فقر ،توانمندسازي مجتمعهاي زيستي و جلوگيري از تكثيشر محلشههشاي
فقير بوده است (.متن گزارش مجري)


پروژه "ساماندهي صنايع دستي در سكونتگاههاي غيررسمي شهر زاهشدان" بشه قصشد تثبيشت موقعيشت
صنايع دستي در فرهنگ و بازار منطقه توسط مهندسين مشاور شرق آينشد در تابسشتان  1037بشه اجشرا
درآمده است .شيرآباد ،كريم آباد ،كارخانه نمك و پشت گاراژ ،جوامشع هشدف ايشن طشرح بشودهانشد(.متن
گزارش مجري)

 -3شناسایی آموزش های مهارتی موجود در سطح محله و گرایش ها

پيشينه آموزش مهارت هاي حرفه اي در محله شيرآباد به طور عمده محدود به آموزش هايي در سطح خُشرد بشوده
و به نظر مي رسد آموزش هاي ارايه شده در چارچوب مهارت هاي فني  -حرفشه اي بشه آمشوزش هشايي نظيشر قاليبشافي و
خياطي (بلوچدوزي) ،سوزن دوزي و  ...محدود بوده است.
گرايش زنان جوان و دختران شيرآباد به سمت صنايع دستي نظير خياطي ،بلوچي دوزي ،سوزن دوزي ،قاليبافي و برخشي
كارهاي هنري از قبيل مليله دوزي ،گلسازي و  ...است .اما عده اي نيز به دنبال تغيير طرح و مدل لباس سنتي بلوچي اند
و سعي مي كنند مدل لباس هاي زنانه را با نياز بازارهاي خارج از محل تطبيق دهند .عالوه بشر خيشاطي ،آرايششگري نيشز
طرفداران زيادي را به خود جذب كرده است و دختران عالقه وافري به اين حرفه پيدا كشرده انشد .بطشوري كشه در سراسشر
محله ،متعدد آرايشگاه زنانه ديده مي شود .در مقابل ،پسران به خريد و فروش و تعمير موبايل و كامپيوتر عالقه دارند.
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محله کریمآباد

 -0توصيف كلی محله

محلششه كششريم آبششاد بششا مسششاحت  077هكتششار در گوشششه شششرقي و شششمال شششرقي محششدوده قششانوني شششهر زاهششدان
قرار دارد .كريم آباد در حد فاصشل فلكشه كششاورز تشا انتهشاي فرودگشاه قشرار گرفتشه اسشت .در ضشلع ششرقي ايشن محلشه،
اراضي فرودگاه بينالمللشي زاهشدان واقشع اسشت كشه بشه وسشيله ديشوار حائشل ،جشدا ششده و خشود مشانع از توسشعه محلشه
است .اين محدوده به محله پشت فرودگشاه ششناخته مشي ششود .محلشه كشريم آبشاد بشا وسشعتي كمتشر از محلشه ششيرآباد،
در نزديكشي آن قششرار دارد  .نقششه و عكششس هشوايي زيشر محششدوده ايشن محلششه و موقعيشت مكششاني آن را نسشبت بششه شششهر
زاهدان به نمايش گذاشته شده است.

محله كريم آباد از قدمتي  03ساله برخوردار است .اين محله با هجوم افاغنه در اواخر دهه  53و نيشز در پشي بشاز ششدن
مرزهاي كشور در سال هاي پس از انقالب به روي آوارگان افغان و در نتيجه گسترش آلونك نشيني پديدار شد.
در ميان سكونتگاه هاي حاشيه اي شهر زاهدان ،كريم آباد از وسعت قابل توجهي برخشوردار اسشت .ايشن سشكونتگاه داراي
بافت روستايي و شبه شهري است .بخش هاي انتهايي كريم آباد كه در نزديكي ديوار فرودگاه بشين المللشي ششهر زاهشدان
واقع شده ،محل سكونت بسياري از اهالي فقير و محروم اين محله است .اين قسمت ها بيشتر بافشت روسشتايي دارنشد امشا
بخشهاي مركزي كريم آباد از وضعيت مناسب تري برخوردارند و به نوعي داراي بافت شبه شهري هستند.
 -3ساخت كالبدی محله و وضعيت ترابری

در محله كريم آباد سرپناه ها اغلب از خشت و آجر ساخته شده اند .تعداد اندكي از آنها نيز داراي نماي سنگياند.
ضمن آنكه تعداد قابل توجهي بيغوله نيز در سطح محله ديده مي شود .سرپناه هاي واقع در قسمت پشت فرودگاه ،بشدون
استحكام اند و مصالح مناسب در ساخت آنها بكار نرفته است .اهالي ساكن در اين محدوده از هر وسيله اي بشراي سشاخت
سقف و ديوار استفاده كردهاند
معبرهاي اصلي محله ،آسفالت شده است اما معبرهاي فرعي غالباً خاكي است .بخش هاي ورودي خيابان اصلي كريمآبشاد
كه به بازار محلي منتهي مي شود ،آسفالت است اما انتهاي خيابان (محدوده نزديك به بازار) آسفالت نششده اسشت .بشاران
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هاي شديد و براه افتادن سيل در مسيل ،يكي از شوك هايي است كه مردم كريم آباد آن را تجربه مي كنند و بسشياري از
اهالي از اين مسئله شكايت دارند.

در خيابانهاي كريم آباد وسايل نقليه عمومي ديده نمي شود و بيششترين جابجشايي مسشافر از طريشق خودروهشاي
شخصي انجام ميشود .ميزان تردد وسايل نقليه شخصي در محله زياد است .كه يكشي از علشل اصشلي آن اسشتقرار مركشز
بهداشتِ تاحدودي مجهز و همچنين يك درمانگاه دندانپزشكي در اين محله است كه مراجعان بسياري از ساير محشالت را
به خود جذب مي كند.
 -2ویژگی های جمعيتی و نيروی انسانی سكونتگاه

كريم آباد محلهاي است با تراكم جمعيتي باال .همانطور كه در جدول شماره  0پيداست  10771نفر در اين محلشه
سكني گزيده اند و از اين تعداد  51درصد مرد و  33درصد زن هستند.
جدول شماره  :3جمعيت محله كريمآباد به تفکيك جنسيت –
نفر/درصد
كل جمعيت

مرد
تعداد

زن
سهم

تعداد

سهم

10771
7131

51

6603

33

مأخذ :مشاور1033،

در سطح محله انبوه كودكان مشاهده مي شوند كه مشغول بازياند .تجمع كپشهاي مشردان و پسشران جشوان در مقابشل در
منازل را نيز مي توان شاهد بود .اما حضور زنان در سطح محله بسيار كم رنگ است .تعداد افغاني هاي پناهنشده در كشريم
آباد قابل توجه است و طبق آمار مركز بهداشت حدود  033خانوار افغان در اين محله تحت پوشش درماني قرار دارند .بشه

نظر ميرسد كه ميانگين تعداد افراد هر خانوار  7نفر است و بطور متوسط در هر خانه 3 ،خانوار با يكشديگر زنشدگي مشي-
كنند .فرهنگ حاكم بر قوم بلوچ مبني بر ترويج چند همسري و نيز زندگي كشردن بشه ششكل خشانواده گسشترده ،رابطشه
مستقيمي با تراكم خانوار دارد .اين شيوه زندگي حتي در ميان نسل جوان آنها نيز ديده مي ششود .بيششتر اهشالي داراي
تحصيالت ابتدايياند .بطور كلي سطح سواد زنان پايين است .به نظر مي رسد كه مسئله ادامه تحصيل با سطح اقتصشادي
و درآمد خانوار ارتباط مستقيم دارد چنان كه جواناني كه تا مقطشع راهنمشايي ادامشه تحصشيل داده انشد عمومش ًا صشاحبان
مشاغل و حِرف در محله هستند.
 -4امكانات عمومی محله و خدمات شهری

در منازل محله كريم آباد بصورت غيررسمي از برق استفاده مي شود .آب لوله كشي در معدودي از خانه هشا وجشود
دارد اما اغلب ساكنان آب شرب را از طريق تانكر تأمين ميكنند .در اين محله نيز اهالي از خطوط تلفن ثابت بهره مندنشد.
سوخت مورد نياز براي پخت و پز از طريق كپسول گاز تأمين مي شود .جاي توجه است كه برخي از خانه هشاي واقشع در
كريم آباد حتي از امكانات اوليه بهداشتي نظير دستشويي بي بهره اند .در اين محله سيستم جمع آوري زباله وجود نشدارد
و انبوه زباله درسطح محله پراكنده است.

از جمله امكانات عمومي محله مي توان به خانه بهداشت ،49شوراي حل اختالف ،خانه محله (غيرفعشال) و زمشين فوتبشال
كوچك خاكي اشاره كرد.
 -5اقتصاد محله

در كريم آباد كسب و كارهاي متنوعي در جريان است از آن جمله :سوخت فروشي،آب فروششي ،تعشداد قابشل توجشه
آرايشگاه هاي زنانه ،تعميرگاه يخچال و لوازم برقي ،صافكاري ،سوزن دوزي  ،خياطي دستي ،خياطي با چرخ(سبك عربشي،
هندي ،بلوچي ،فارسي) ،شكسته بندي،خرازي ،فروش آهن قراضه ،قاليشويي ،دامداري -شترداري .اخيراً برخي حرفههشاي
جديد نظير فروش و تعميرات موبايل ،عكاسي ديجيتال و مركز بشازيهشاي رايانشهاي در سشطح محشل بخصشوص در ميشان
33

دو پايگاه بهداشتي مستقر در محله01 ،هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده اند.
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جوانان رواج يافته است .در اين ميان تعداد زيادي نيز به دستفروشي ميپردازنشد .در ميشان مششاغل موجشود ،مغشازه داري
يكي از حشرفههاي درآمدزا و پرطرفدار است .اما در حال حاضر به علت ركود ايجاد شده ،شاگرد مغازه هشا و حتشي گشاهي
خود مغازه داران به ناچار به كارگري روي ميآورند.
در مورد هزينه هاي مربوط به كار ،برخي از جوانان اظهار كرده اند هزينه هاي آغازكشار بسشته بشه نشوع آن متغيشر
است بطور مثال سرمايه مورد نياز براي راه اندازي يك مغازه تعمير موبايل  1ميليون تومان است اما براي راه اندازي يشك
تعميرگاه ماشين به 0تا 3ميليون سرمايه احتياج است .
وجود اشكال گوناگوني از قاچاق سوخت ،بخصوص بنزين در محله قابل رويت است .زباله گردي و فروش مشواد قابشل
بازيافت ،جمع آوري آهن قراضه و فروش آن در كارگاه هاي پِرس نيز از ديگر مشاغل اهالي اين محله است كشه در نهايشت
اين مواد به پاكستان منتقل ميشوند .همانطور كه عنوان شد يكي از مشاغل موجود در محله آب فروشي به شكل كلي و
جزئي است .تعدادي از مغازهداران داراي تانكرهاي آب هستند و به آب فروشي به شكل عمده مشي پردازنشد .امشا در ايشن
ميان تعدادي از اهالي آب را در حجم كمتر بصورت گالني  ،يا دبه اي از قرار هشر  13ليتشر  153تومشان بشه فشروش مشي
رسانند.
كارگران فصلي روزمزد اظهار داشته اند درآمدشان تقريباً برابر با هزينه هاي جاري خانوار است و به هيچ وجشه توانايشششي
پس انداز ندارند .كساني كه به كار فروش سوخت مي پردازند نيز به ازاي هر گالن سوخت 3 ،هزار تومان دريافت ميكننشد.
درآمد برخي استادكاران در حرفه هاي مختلف مانند طالسازي باال است .بطوري كه آنها يك ميليشون تومشان درمشاه تنهشا
براي آموزش ،از مهارت آموزان خود دريافت مي كنند.
از مجموع مشاهدات اينگونه برميآيد كه مهمترين مسئله ساكنان بعد از مشكالت زيرساختي و كالبشدي ،بيكشاري اسشت.
در سراسر محله تجمع جوانان بيكار را مي توان ديد .نداشتن شناسنامه يكي از داليل مهم بيكاري آنها محسوب مي شود.
سبد اصلي كاالي مردم در اين محله متشكل است از نان،سيب زميني،پياز وگوجه فرنگي.اين سبد كااليي به نشوعي سشطح
درآمد خانوار را نشان مي دهد.
 -6موقعيت اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی سكونتگاه

در بدو ورود به كريم آباد آنچه كه بيش از همه جلب توجه مي كند ديوارهاي مملو از شعارهشا است كشه از وجشود
تنش هاي قومي و مذهبي در محله حكايت مي كند .بر اين اساس معتمدين محلي بر دو نكتشه كليشدي تأكيشد داششتند :
مذهب و ناموس .آنها معتقد بودند مردم محله به شدت نسبت به اين دو حوزه حساسند و اجشراي طشرح نبايشد بشا اصشول
مذهبي مردم در تضاد باشد.همچنين معتمدان اظهار كردند كه اهالي نسبت به دختران و زنانشان تعصشب دارنشد و اجشازه
خروج آنها به خارج از محل را نميدهند .اين دختران بطور معمول بعد از سن  11سالگي ازدواج ميكنند .در برخي موارد
ديشده مششيشود كه دختران حتي قبل از رسيدن به سن بلوغ ،به جرگه زنان متأهل مي پيوندند.
در محششدوده پشششت فرودگششاه  ،دو مكتششب خانششه دخترانششه فعششالانششد كششه بششه تششدريس علششوم دينششي مششي پردازنششد.
همچنين در محدوده اصلي كريم آباد نيز تعدادي مدارس ديني و حوزوي پسرانه به چشم مي خورد.

مكتب خانه حضرت سميه

ارزيابي سريع نشان مي دهد كه بخش هاي مركزي كريمآباد از وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مناسبتري
برخوردارند .رابطين و مسئولين مركز بهداشت نيز ،عنوان داشتهاند سطح فرهنگ ساكنان قسمت هاي مركزي كريم آباد
نسبت به ساير محدوده هاي آن باالتر است .در اين محله نيز به مانند ساير محالت ،زنان در سطح محل رفت و آمد
محدودي دارند.
اعتياد بصورت پنهاني در محله جريان دارد بطوري كه هيچيك از افراد مصاحبه شونده به اعتيشاد اششاره نكردنشد امشا
تجمع مردان وجوانان داخل پارك كوچكي در كريم آباد ،مي تواند نشانگر يكي از مكان هاي مصرف مواد مخدر باشد.
يكي ديگر از مسائل موجود ،وجود بيماري هاي مسري از جمله سل در محله است كه ريشه در سشوء تغذيشه و ضشعف
جسمي و همچنين عدم رعايت بهداشت در محله دارد .وجود گرد و خاك شديد و سشاير آلشودگي هشاي محيطشي نيشز بشر
شدت بيماري هاي عفوني و مسري افزوده است.
نكته بارز در ميان پسران جوان  ،احساس خشم و سرخوردگي آنان نسبت به شرايط موجود است .تا بدانجاكه گشاهي
احساس طردشدگي و حقارت از ميان كلمات و نيز عكس العمل هايششان قابشل درك اسشت .وقتشي از كشودك ده سشالهاي
پرسيششده شد كه "دوست داري چه كاره شوي ؟" جواب داد " :مولوي .براي اينكه مولوي ها عزت دارند و همشه بشه آنهشا
احترام ميگذارند ".
در كريم آباد برخي امكانات آموزشي مستقر است كه خود ،پاسخگوي كافي نيازهاي آموزشي محل نيست3 .دبسشتان
پسرانه1 ،دبستان دخترانه1 ،راهنمايي دخترانه5 ،حوزه علميه و 0مكتبخانه خواهران ،مجموعشه بضشاعتهشاي آمششوزشي
كريششمآباد را شامل ميشوند .شعبهاي از سازمان غيردولتي زيتون واقع در محله شيرآباد و كارگروهِ فرهنگي مسجد جامع
به عنوان نهادهاي عرصه عمومي در اين محله فعاليت ميكنند.
تعداد مساجد محله قابل توجه است كه مهمترين آنها مساجد جامع ،اميرحمزه ،عزت النبي و مدرسه علميهانشد .در ايشن
ميان مسجد جامع ،محل تجمع مردم محل است .مولوي روح اله شاهوزهي ،مولوي سفر ريگي ،مولوي اياز حسشن زهشي و
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مولوي داوود ،برجسته ترين مولوي هاي محلهاند .محمدرضا شاهوزهي و نظام الدين ريگي نيز شهرداران محلشه هسشتند و
اهالي محل به آنها اعتماد كامل دارند.
-7پيشينه توانمندسازی

محله كريم آباد تجربه طرح هاي توانمندسازي را داراست .پروژه "سشاماندهي صشنايع دسشتي در سشكونتگاههشاي
غيررسمي شهر زاهدان" توسط مهندسين مشاور شرق آيند در سال  ، 1037از پروژههاي توانمندسازي با هدف آمشوزش
صنايع دستي و تثبيت موقع اين صنعت پرپيشينه در اين محله به اجرا درآمده است .امشا ايشن طشرح هشا كشاركرد مشوفقي
نداشته و حتي در برخي زمينه ها آثار نامطلوبي را در محل بجا گذاشتهاند.

شهردارمحله كريمآباد معتقد است ،يكي از

داليل به ثمر نرسيدن طرحهاي پيشين ،عدم مشاركت فعال و بكارگيري افراد كليدي در طرحها بشوده اسشت .زيشرا بشدون
حضور معتمدان و افراد كليدي ،پشتوانههاي محلي و مششاركت سشاكنان فشراهم نششده و در عمشل طشرحهشا بشه شكسشت
انجاميدهاند.
 -3شناسایی گرایشهای موجود در سطح محله

در محله كريم آباد  ،بسياري از جوانان و نوجشوان بشه ورزش فوتبشال عالقمنشد هسشتند و فوتباليسشت ششدن آرزوي
بسياري از آنها است .بعالوه پسران جوان گرايش زيادي به انجام حِرف جديد مانند خدمات كامپيوتري دارند .امشا گشرايش
غالب دختران كارهاي هنري ،صنايع دستي و آرايشگري است .اظهارات فعاالن  NGOها حشاكي از آن اسشت كشه سشاكنان
محله ،بويژه جوانان از آموزشهاي جديد و نوظهور بيشتر استقبال ميكنند .آنها ابراز داشتهانشد كشه در ايشن محلشه تعشداد
قابل توجهي رابط بهداشت و فعال محلي وجود دارد كه خواستار يشادگيري و بهشرهمنشدي از دورههشاي آموزششي نشوين و
پيشرفتهاند.
عالوه بر آموزشهاي فني و حرفهاي ،مسئولين مركز بهداشت كريمآباد ابشراز داششتهانشد ،منشاطق حاششيهاي زاهشدان
متفاوت از ساير مناطق حاشيه نشين كشور است .عمق فقر و محروميت در اين محالت به مراتب شديدتر است .سشاكنان،
در طول زندگي خود همواره فقر ،تنگدستي و انواع محروميتهاي اجتماعي را تجربه مي كنند .از همين رو ،بيمشاريهشاي
روحي و رواني بشدت در تمامي اقشار و در هر رده سني شايع است .بطوري كه بسياري از ساكنان ،بشويژه جوانشان تمايشل
به برگزاري دورههاي آموزشي پيرامون «بهداشت روان» دارند.

محله بابائیان
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 -0توصيف كلی محله

محله بابائيان در قسمت شمالي محدوده قانوني شهر زاهدان واقشع ششده و  135هكتشار وسشعت دارد .در حشال حاضشر
بخشهايي از منتهي اليه شمالي محله در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته است كه به «غريبآباد» معروف است .در
نقشه زير موقع جغرافيايي محله نشان داده شده است.

اين محله قديمي ترين سكونتگاه نابسامان زاهدان با قدمتي حدود  33سال است .قديميترين قسشمت بابائيشان در جنشوب
اين محله قرار دارد .خشكسالي ،يكي از زمينه هاي اصلي شكل گيري محله بابائيان است .به طوري كه سيستانيها بر اثشر
خشكسالي از دهه  33به زاهدان آمده و در اين محله اسكان يافتند .فقر و گراني مسكن در مركز شهر نيشز عامشل ديگشري
است كه موجب شده است تا مهاجرين ،اين بخش از حاشيه شهر را به عنوان محل سكونت خود انتخاب كنند.
بطور كلي محله بابائيان به دو بخش باال و پايين كوه تقسيم مي شود .منظور از باالي كوه ،قسشمت راسشت انتهشاي جشاده
منتهي به محله بابائيان است و پايين كوه در سمت چپ جاده واقع شده است .ساكنان قسمت هاي باالي كوه بسيار فقيشر
و محششروماند اما در مقابل ،پايين كوه وضعيت به مراتب بهتري دارد و طيف گستردهتشري از امكانشات و تسشهيالت در آن
مستقر است.
همچون ساير محالت ،بابائيان از ديرباز پذيراي مهاجرين پشتو ،تاجيك ،ازبك و ...بوده اسشت .از ايشن رو هشم اينشك اقشوام
گوناگوني در جوار قوم بلوچ زندگي مي كنند كه سطح تعامالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگيشان روز بشه روز عمشق مشي
يابد.
 -3ساخت كالبدی محله و وضعيت ترابری

در بابائيان پايين كوه ،سرپناهها عموماً خشتي است و در ساخت تعداد معدودي از خانه ها آجر بكشار رفتشه اسشت.البته
تعداد قابل توجهي خانه با نماي سنگي و يا آجر سه سانتي نيز مشاهده مي شود .اما در بابائيشان بشاالي كشوه ،سشرپناه هشا
اغلب خشتي و آجري بوده و استحكام كافي ندارند.از جمله مشكالت و مسائلي كه اهالي اين قسشمت ( بخصشوص خشانواده

هاي نزديك به رودخانه) با آن مواجه اند ،سيل هايي است كه براثر بارش باران هاي شديد بوجود آمده و خانه هايششان را
تخريب مي كند.

بابائيان پايين كوه به لحاظ كيفيت راه هاي عبور و مرور از وضعيت بهتري در مقايسه بشا سشاير محشالت برخشوردار اسشت.
بطوري كه تعداد زيادي از معبرهاي اصلي و فرعي محله آسفالت شده است .همين امر موجب شده تا فضاي غبار آلشود در
سطح محل پديد نيايد .اما در بابائيان باالي كوه عمالً هيچ گونه راه دسترسي استانداردي وجود ندارد .بطوري كشه تمشامي
معبرها ،تپهاي و ناهموار اند و حتي در بخش هايي از محله ،وسيله نقليه نمي تواند وارد ششود .در محلشه بابائيشان حمشل و
نقل بيشتر از طريق خودروهاي شخصي و تاكسي صورت مي گيرد.آنچه كه در اين زمينشه جلشب توجشه مشي كنشد ،تشردد
تعدادي اتومبيل پژو ،136 ،پرايد و زانتيا در بخش پايين كوه است كه اغلب به ساكنان محل اختصاص دارد.

 -2ویژگی های جمعيتی و نيروی انسانی سكونتگاه

باباييان جمعيتي معادل  05611نفر دارد كه  13113نفر( 51درصشد) مشرد و  17331نفشر( 33درصشد) زن
هستند.
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در محله باباييان ميزان زاد و ولد باالست و اين واقعيت را از تعداد زياد كودكان پراكنده در سطح محل مشيتشوان براحتشي
دريافت .سيستاني هاي ساكن در اين محل پايبندي بيشتري بشه رعايشت تنظشيم خشانواده دارنشد و از وسشايل جلشوگيري از
بارداري استفاده مي كنند .اما بلوچ ها ،تنظيم خانواده را كمتر رعايت مي كنند و ميشزان زاد و ولشد در آنهشا بشاالتر اسشت.
تعداد جمعيت خانواده ها بسته به قوميت و نگرش هاي ناشي از آن متفاوت است .اما بطور كلي تعداد افراد هر خشانواده 5
نفر به باال است و گاهي در يك واحد مسكوني تا  13نفر هم زندگي مي كنند .نكته حائز اهميتِ ديگر ،حضور قابشل توجشه
افاغنه با ويژگي هاي خاص فرهنگي و اجتماعي خود در سطح محله است.
به لحاظ سطح تحصيالت ،بنظر مي رسد اكثر ساكنان از سطح باالي سشواد برخشوردار نيسشتند .بشه ايشن ترتيشب كشه
معموالً كودكان(بخصوص پسران) تنها تا مقطع راهنمايي تحصيل مي كنند .بطور كلي سطح سواد مشردان از زنشان بيششتر
است .اما عدهاي از دختران جوان كه به عنوان رابط بهداشت فعاليت مي كنند ،ديپلمه بوده و دوره آموزش هشاي فنشي و
حرفه اي برگزار شده از سوي مركز بهداشت را نيز گذرانده اند.
 -4امكانات عمومی محله و خدمات شهری

سشاكنان پشايين كشوه از بششرق بصشورت قشانوني اسشتفاده مششي كننشد .آب ششرب نيشز از طريششق تانكرهشاي مسشتقر بششر
پشت بام ها و تانكرهشاي متحشرك تشأمين مشي ششود .همچنشين اغلشب منشازل از خطشوط تلفشن بهشره مندنشد .در بخشش
باالي كو ِه محلشه نيشز مشردم اغلشب از خطشوط تلفشن برخوردارنشد امشا سشاير خشدمات در سشطح بسشيار محشدودي عرضشه
مي شود .منازل بصورت غيرقانوني از بشرق اسشتفاده مشي كننشد كشه اغلشب ششب هشا بشه علشت فششار بشيش از حشد ،بشرق
منازل قطع مي شود.
دربخششش هششاي پششايين كششوهِ محلششه بابائيششان ،سيسششتم جمششعآوري زبالششه وجششود دارد .بششه همششين علششت ميششزان زبالششه
پراكنششده در سششطح محششل بششه حششداقل رسششيده اسششت .وجششود جششوي هششاي هششدايت كننششده آب گششذرا و فاضششالب ،در
بهداشت و پاكيزگي ظشاهري محشل تشأثير بسشزايي داششته اسشت .امشا در قسشمت هشاي بشاالي كشوه ،فاضشالب در سشطح
محله جاري است و بوي بسيار تندي را در فضا پخش مي كند.

در اين محلشه بشه ماننشد ديگشر محشالت حاششيه ،زبالشه و خاكروبشه مشأمن اصشلي بشازي كودكشان و نوجوانشان اسشت.
گشاه ديشده مششيششود كشه كودكششان پابرهنشه و بشا دسششت مششغول سشاخت كپششه و يشا خانشههششاي بشازي از جشنس زبالششه و
فضششوالت حيششواني هسششتند .بششه علششت تمششاس دسششت آلششوده ،چشششمان غالششب ايششن كودكششان تششراخم و يششا پوسششت سششر و
صورت آنها عفونت كرده است .بطوري كه حتي برخي از آنها به بيماري «كچلي» دچار شدهاند.
 -5اقتصاد محله

درمحله بابائيان( بيشتر در بخش پايين كوه)كسب وكارهاي متنوعي در جريان اسشت ،همچشون  :آب فروششي،نانوايي،
دستفروشي ،خوارو بار فروشي ،اغذيهفروشي ،بستنيفروشي ،ميوهفروشي ،مرغ و ماهي فروششي ،قنشادي ،سشبزيخردكنشي،
بلوچيدوزي ،آرايشگري ،رانندگي ،عطاري ،بنگاه معامالت ملكي ،سوزندوزي مردانه و سشبزي پشاككنشي .اخيشراً برخشششي
حرفشههاي جديد نيز نظير فروش و تعميرات موبايل ،فروش ،CDعكاسي بانوان ،خدمات كامپيوتر و ويدئو كلوپ نيشز رواج
يافته است.عالوه بر اين مشاغل ،برخي از مردان ،كارگران فصلي ساختماني و يا خدماتي هستند .تعداد معدودي از مردان
نيز به عنوان كارمند مشغول به كارند .بنا به اظهارات رابطين بهداشت ،برخي مشردان بشه دنبشال دريافشت وام از سشازمان و
نهادهاي دولتي و يا بانكها به منظور راهاندازي فعاليتهاي اقتصادياند .اما در عمشل بشا مششكالت بيششماري مواجشه مشي
شوند و تنها عده معدودي از طريق برقراري روابط خاص اداري به اين وامها(در حدود  0ميليون تومان) دسشت مشييابنشد.
طبق نتايج حاصل از ارزيابي سريع،اغلب پسران جوان محل بيكار هستند و تعدادي نيز به كار قاچاق مي پردازند.
زنان اغلب خانه دارند و بيشتر بشه كارهشاي دسشتي نظيشر خيشاطي ،سشوزن دوزي ،گلسشازي و خصوصشاً بلشوچ دوزي
مشغولند .همچنين آرايشگري از مشاغل پر طرفدار ميان زنان است.عده اي از زنان نيز كه از مهارت هاي كمتشري دارنشد،
به عنوان كارگر در منازل مردم به كار نظافت مي پردازند .نكته جالب توجه آن است كشه تعشداد انشدكي از زنشان بابائيشانِ
پايين كوه ،به دبيري اشتغال دارند .در اين محله نيز به مانند سشاير محشالت ،تعشدادي زن سرپرسشت خشانوار وجشود دارد.
رابطين بهداشت بر اين باورند از هر  03واحد مسكوني 1 ،واحد داراي زن سرپرست خانوار است.
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بطور كلي مردم محله( بخصوص ساكنان باالي كوه) از لحاظ اشتغال و اقتصاد در مضشيقه هسشتند و مسشئله اصشلي
آنها تأمين درآمد است .از اين رو بدنبال راه هاي مختلف حتي غيرمتعارف و غيرقانوني جهت كسب درآمدند.
درآمد مردان به حدي است كه گاهي حتي جوابگوي نيازهاي تغذيه اي خانواده نيست .بنا به اظهارات ،اين خانواده ها
تنها در هفته يكبار ميوه و در ماه  133گرم گوشت مصرف مي كنند .درآمد اغلب خانواده ها از  153هشزار تومشان بيششتر
نيست و برخي بيان كرده اند كه اين درآمد براي معيشت حداقليِ يك خانواده  0تا  3نفره كافي است .بطور كلي زنشان بشا
مشكالت مالي دست به گريبانند و بنظر مي رسد كه درآمد آنها كمتر يا برابر با هزينه هايشان باشد.متوسط درآمد ماهانشه
زنان سرپرست خانواده 73 ،هزار تومان است و آنان بيشترين درآمد خود را از خياطي بدست مي آورند .خانواده هشا اغلشب
مستأجرند و ميزان اجاره ماهانه در سطحي ميان  73تا 133هزار تومان با پول پيش  133تا  533هزار تومان قشرار دارد.
اين رقم بسته به موقعيت محلي متفاوت است .
سبد اصلي كاالي مردم اين محل متشكل از نان ،سيبزميني ،گوشت ،پياز،گوجهفرنگي و ميوه اسشت.اقالم ايشن سشبد
به نوعي از سطح پايين درآمد خانوار حكايت مي كند.چرا كه اين سبد از كيفيت و تنوع قابل قبولي برخوردار نيست.
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موقعيت اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی سكونتگاه

اهالي ساكن در اين محله ،تركيبي از دو قوم بلوچ و سيستاني و از نظر مذهبي سني و شيعه اند .گرچه ازدواج ميشان
آنها جريان دارد اما اين مسئله مانع از وقوع درگيري هاي ميان دو قوم نيست  .از منظر اجتماعي و فرهنگي ،بخش هاي
واقع در پايين كوه ،در موقعيت مناسب تري نسبت به بخش باالي كوه قرار دارنشد و مشردم سشاكن در بخشش بشاالي كشوه،
فقيرتر و محروم تر و با سطح فرهنگ پايين ترند .اظهارات مسئوالن بهداشت محل حاكي از آن است كه سشطح اطالعشات
وآگاهي زنان در زمينه برنامه هاي تغذيه بسيار كم است و از سوي ديگر ميزا ن اعتياد در آنها حتي نسبت به زنشان سشاير
محالت باالست .در سطح محله،تعداد دختران ازدواج نكرده و در حال تحصيل (به احتمال زيشاد در ميشان سيسشتانيهشا )
باالست .حتي در برخي بلوكها (مانند بلوك سيستان  ،) 03در هشر خشانواده يشك نفشر دانشجوسشت .در ايشن محلشه نيشز
همچنان حضور زنان و دختران در محالت نادر است و تنها محل تجمع آنان مقابل در منازل است.
پوشش اغلب ساكنان ،بخصوص جوانان از لباس محلي به بلوز و شلوار تغيير يافته اسشت .پوششش كودكشان سشاكن در
پايين كوه ،تميزتر و مرتب تر از باالي كوه است .بنا به اظهارات مسئوالن بهداشت ،تولد كودكشان كشم تشوان ذهنشي و بشا
بيماري هاي مادرزادي در محل شايع است .
محله بابائيان از امكانات آموزشي وسيعي برخوردار است1 :دبستان پسشرانه1 ،دبسشتان دخترانشه1،راهنمشايي پسشرانه،
1راهنمايي دخترانه1 ،كاردانش پسرانه1 ،دبيرستان پسرانه و 1دبيرستان دخترانه .از ديگر امكانشاتِ قسشمت هشاي پشايين
كوه مي توان به خانه بهداشت ،مركز بهداشت ،انجمن و مركز گذري كاهش آسشيب ،بانشك ،گرمابشه ،كشارواش ،داروخانشه،
آموزشگاه كشامپيوتر ،آموزششگاه فنشي -حرفشهاي 53خيشاطي ،آموزششگاه راننشدگي پايشه يشك ،پايگشاه هميشاران سشالمت و
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در بابائيان  1مركز فني و حرفه اي وجود دارد كه از آنها استفاده نمي شود .اما ساختمان فني و حر فه اي خيابان شهيد رجايي فعال است.

مهدكودك هاي خصوصي اشاره كرد.در اين محله دو نهاد عمومي نيز فعاليت دارند :انجمن بانوان شمس و پايگاه هميشاران
سالمت.
مسجدهاي سيدالشهدا،قدس،صديقيه و امام رضا از مساجد محوري محله هسشتند و مركشز تجمشع مشردم ،بيششتر در
مساجد صديقيه و امام حسن است.مولوي كريم كشته ،مولشوي خمّشر و مولشوي عبشدالرحمن ششاهوزهي سرششناس تشرين
مولوي هاي محل هستند .غالم نبي براهويي به عنوان شهردار محله و موسي شايسشته نشژاد و حشاج عظشيم اكراميشان بشه
عنوان معتمدان محل ،به ايفاي نقش اجتماعي مي پردازند.
 -7پيشينه توانمندسازی
محله بابائيان از تجربه اجراي طرح هاي توانمندسازي برخوردار است .طرح Community Based Rehabilitation

) ، (CBRطرح توانبخشي مبتني بر اجتماع بود كه سازمان ملشل در سشال  1337-1336در ايشن منطقشه بشه مشورد اجشرا
گذاشت .هدف اين طرح ايجاد توانمندي در افراد مبتال به معلوليت و ناتواني جسمي بود .در سال  1333طرح ديگشري بشا
عنوان  Afghan health workerاز سوي سازمان ملل با كمك يك  NGOبريتانيايي و نيز مركشز بهداششت اسشتان انجشام
شد كه در پي اجراي آن پايگاه بهداشتي حضرت مريم تأسيس و تجهيز شد .عالوه بر ايشن اقشدام ،در خشالل طشرح ،بشراي
133تا 033خانوار توالت هاي بهداشتي ساخته شد NGO .ديگري بشا عنشوان  ، Global partnerآمشوزش مهشارت هشايي
نظير خياطي ،آرا يشگري و نجشاري را در دسشتور كشار خشود قشرار داد .طشرح ديگشري بشا عنشوان Community Based

) ، Organization (CBOكه طرح فقرزدايي است از سوي سازمان ملل با همكاري سازمان بهزيسشتي در ايشن محلشه بشه
مورد اجرا گذاشته شده است.
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شناسایی گرایش ها ی موجود در سطح محله

در اين مح له بطور كلي دختران جوان به كارهاي هنري عالقمندند و پسران جوان بيشتر بدنبال مشاغلي چون
خدمات فني و كامپيوتر و فروش و تعمير موبايل هستند.
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محله
کارخانه نمک و پشت گاراژ

 -0توصيف كلی محله
محلههاي پشت گاراژ و كارخانه نمك در شمال غربي زاهدان و در نزديكي ترمينال مسشافربري قشرار دارنشد .نقششه و
عكس هوايي زير موقع جغرافيايي اين محله ها را در شهر زاهدان نمايش ميدهد.

محدوده پشت گاراژ

محدوده كارخانه نمك

محدوده كارخانه نمك و پشت گاراژ

اين دو محله هر دو در يك محدوده جغرافيايي واقع شدهاند و خيابان كوثر و بلوار بهشت ،آنها را از يكشديگر جشدا مشي-
كند .محالت پشت گاراژ و كارخانه نمك در مجموع  137هكتار مساحت دارند و  13سشال از ششكلگيشري آنهشا مشيگشذرد.
زمينه اصلي ايجاد اين محله ها ،مهاجرت طيفهاي كم بضاعت به اين محدوده بدليل گراني مسشكن در مركشز ششهر و نيشز
هجوم افاغنه در سال هاي پس از انقالب بوده است .پشت گاراژ و كارخانه نمك جزء محله هاي كم وسعت سشكونتگاه هشاي
حاشيه اي زاهدان محسوب مي شوند .اين دو محله در نزديكي يكديگر قرار دارند و تنها يك خيابان ،حائشل دو محلشه ششده
است .براي رسيدن به محدوده پشت گاراژ و كارخانه نمك مي بايست از ميدان و منطقه بازار مشترك 51عبور كرد.
محله كارخانه نمك ،از نظر بافت كالبدي و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي تفاوت هاي بارزي با محدوده پششت گشاراژ
51

بازار مشترك،بازاري است كه در آن كاالها و اجناس بازارمشترك(عموماً قاچاق) عرضه مي شود.
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دارد .در گذشته به دليل آنكه حجم زيادي از نقل و انتقاالت و جابجايي هاي بار و مسافر در محله پشت گشاراژ صشورت مشي
گرفته ،اين محله از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار بوده است .در سال هاي اخير اين طيف از خدمات به مكان ديگشري از
شهر انتقال يافته اما همچنان اين محله به گاراژ معروف است .آنچه كه بيش از همه در اين محالت جلشب توجشه مشيكنشد،
محيطي عاري از فضاي سبز است .اظهارات شهردارمحلهها حاكي از آن است كه دستگاههاي دولتي هيچگونه سرمايهگذاري
بر روي فضاي سبز اين محالت نكرده است .به منظور رفع اين معضل ،افراد محلي خود دست به اقداماتي زدهاند .بشه عنشوان
مثال برخي از ساكنان در داخل حياط و يا مقابل در منازلشان درختكاري كردهاند .از طرفي ششهردار محلشه كارخانشه نمشك
نيز ،با ارايه طرح "يك خانه ،يك درخت" بشه ششهرداري سشعي در تلطيشف فضشاي محلشه داششته اسشت .امشا بشرغم تقشدير
«فرهنگسراي تفكر تهران» از اين طرح ،شهرداري زاهدان استقبال چنداني به عمل نياورده است.
شهرداري منطقه0
محل احداث فضاي سبز!

 -3ساخت كالبدی محله و وضعيت ترابری

در محله پشت گاراژ منازل بصورت فشرده در كنار يكديگر قرار گرفته و غالباً از آجر و خششت سشاخته ششده انشد .در
محله كارخانه نمك نيز سرپناه ها بصورت فشرده و متراكم ساخته شده اند و بيشتر خشتي و آجري هستند .اما تعشدادي
سرپناه نيمه مخروبه نيز در اين محله ديده مي شود .در بسياري از كوچه هاي محلشه پششت گشاراژ  ،سشاخت و سشازهاي
جديدي در دست انجام است كه به نظر مي رسد بيشتر در تدارك افزودن يك اتاق به واحد مسكوني و يا بازسازي ،گچ
كاري و سيمانكاري مجدد خانه ها برآمده اند.

در محله كارخانه نمك ،دكان بيشتر مغازه داران خصوصاً خوار و بارفروششان ،در مجشاورت خانشه هايششان اسشت و در
برخي موارد ديده مي شود كه يكي از اتاق هاي مشرف به كوچه تبديل به دكان شده است .محله پشت گاراژ فاقد راسشته
بازار محلي است و تك مغازههاي پراكنده در آن ديده مي شود اما در محله كارخانه نمك يك بازار خرد و ابتدايي با تنشوع
گسترده (ميوه ،صيفي ،ديگ و قابلمه،كاه ،گوسفند و )...وجود دارد .مساجد موجود در اين محله بشرخالف سشاير محشالت،
بزرگ و از آجر ساخته شده اند و از معماري جديدتري برخوردارند .در محله پششت گشاراژ ،معبرهشا اغلشب خشاكي اسشت و
خيابان هاي آسفالت كمتر در آن ديده مي شود .اما در محله كارخانه نمك معبرهاي اصلي آسفالت شده اند اما معبرهشاي
فرعي بيشتر خاكي هستند .به لحاظ كالبدي هشر دو منطقه داراي كوچششههايي پهن و ماشين رو هستند .حمل و نقشل در
اين محالت بيشتر از طريق تاكسي و يا خودروهاي شخصي 51صورت مي گيرد.برخي اهالي نيز از دوچرخشه اسشتفاده مشي
كنند.

51

در محله كارخانه نمك تردد تعدادي اتومبيل مدل باال جلب توجه مي كند.
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 -2ویژگی های جمعيتی و نيروی انسانی سكونتگاه ها

محلههاي كارخانه نمك و پشت گاراژ در مجموع  31633نفر جمعيت دارند .در جدول شماره  ،5جمعيت اين محالت
را به تفكيك مي توان مي توان مشاهده كرد .عمده ساكنان محله ،بلوچ و از طايفه گشرگيج هسشتند .برخشي سشاكنان ايشن
محلهها افغانند كه تعداد آنها در محله پشت گاراژ بيشتر است.
جدول شماره :0جمعيت محلههاي پشت گاراژ و كارخانه نمك به تفکيك جنسيت -نفر/درصد

نام محله

زن

مرد

كل
جمعيت

تعداد

سهم

تعداد

كارخانه نمك

33770

07070

00

06090

پشت گاراژ

7290

3000

00

3209

سهم
00
00

مأخذ :مشاور1033،

به نظر ميرسد كه در هر دو محله ،بيشتر خانوادهها بيش از  0فرزند دارند و معموالً در يك خانه مشترك بشا بشيش
از  3خانوار با يكديگر زندگي ميكنند .باال بودن تعداد افراد ساكن در يك واحد مسشكوني بشا فرهنشگ چنشد همسشري در
منطقه و نيز شيوه زندگي به شكل خانواده گسترده ،رابطه مستقيم دارد .
در اين محالت نيز به مانند ساير مناطق بلوچ نشين ،اغلب زنان كم سواد و يا بي سواد هستند و بسشياري از آنهشا ،تشا
بيش از كالس پنجم نمي توانند تحصيل كنند .بطور عام آموزش هاي مخصوص زنان ،آموزش هاي ديني اسشت و مكتشب
خانه هاي دخترانه يكي از مكان هاي مهم آموزش دختران بشمار مي رود .سطح تحصشيالت مشردان در مقايسشه بشا زنشان
باالتر است.بطوري كه برخي فراتر از تحصيالت ابتدايي ،مقاطع راهنمايي و دبيرستان را نيز گذرانده اند.
 -4امكانات عمومی محله و خدمات شهری

در محله پشت گاراژ استفاده از برق ،به هر دو صورت قانوني و غيرقانوني ديده مي شود .اهالي ،از طريق لوله كشي به
آب شيرين دسترسي دارند.در اغلب منازل از تلفن استفاده مي شود و ساكنان از طريق كپسشول گشاز سشوخت مشورد نيشاز
خود براي پخت و پز را تأمين مي كنند .حجم انباشت زباله در محله پشت گاراژ نسبت به كارخانشه نمشك بيششتر اسشت.
فضوالت حيوانيِ پراكنده در سطح محل ،به همراه علوفه دام ها بوي نامطبوعي را در فضا پراكنده است.

در اين ميان كودكان زيادي را مي توان مشاهده كرد كه با دست مشغول جمع آوري زباله ها (بخصوص فضوالت
حيواني) از مقابل خانههايشان هستند .

در هر دو محله ،فاضالب در سطح كوچه ،خيابان و مقابل در منازل جاري است .به علت عشدم خشدماترسشاني از
سوي شهرداري ،جمعآوري زباله و فاضالب توسط ساكنان (اغلب كودكان) صورت ميگيرد .اما محله كارخانهنمشك از ايشن
حيث تميزتر بنظر مي رسد.
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عالوه بر آلودگيهاي محيطي ،بواسطه وجود كارخانه آرد شهركي ،ساكنان اين محالت از آلودگيهاي تنفسي نيز
رنششج مشيبرند.

زمين خاكي كوچكي نيز در مركز محله پشت گاراژ وجود دارد كه به هنگام غروب آفتاب محل تجمع بسشياري از
نوجوانان است كه به ورزش فوتبال عالقه زيادي نشان مي دهند .عالوه بر اين زمين خاكي ،اخيراً يك زمين چمن محصور
در اين محله احداث شده است كه با استقبال زياد جوانان همراه بوده است.

اما در محله كارخانه نمك وضعيت بگونه ديگري است.كوچه ها در مقايسه با محلشه پششت گشاراژ بسشيار تميزتشر
بنظر مي رسند .بسياري از مغازه داران براي جلوگيري از ايجاد فضاي غبارآلود ،جلوي در مغشازه هشا را عصشر هنگشام  ،آب
پاشي مي كنند .در داخل بسياري از كوچه ها ،جوي آبي وجود دارد كه پسماند فاضالب حياط خانه ها را جمع و هشدايت
مي كند.
در اين محله ساكنان از برق بصورت غيرقانوني استفاده مي كنند.در داخشل اغلشب منشازل تلفشن وجشود دارد و از
كپسول گاز براي پخشت و پشز بهشره مشي گيرنشد .در محشدوده ايشن منطقشه ،يشك مركشز نيشروي انتظشامي و نيشز دو مركشز
بهداشت(مركز بهداشت امام رضا و مركز بهداشت الغدير) براي ارايه خشدمات بهداششتي مسشتقراند .در ميشان افشراد تحشت
پوشش اين مراكز ،حدود  633خانوار افغاني نيز از خدمات بهره مي گيرند.

شايان توجه است كه به علت كمبود واحدهاي درماني و محدوديت امكانات و تجهيزات مراكز بهداشتي مسشتقر
در محالت ،ساكنان به اجبار به بيمارستانهاي سطح شهر و يا خارج آن مراجعه ميكنند .به همين علشت آنهشا عشالوه بشر
هزينههاي سنگين درمان ،بناچار هزينههاي حمل و نقل را نيز متحمل ميشوند .از آنجا كشه دريافشت خشدمات درمشاني از
پاكستان به مراتب كم هزينهتر است ،اغلب ساكنان به پاكستان مسافرت ميكنند.
 -7اقتصاد محله

در محله پشت گاراژ فعاليت هاي اقتصادي مختلفي در جريشان اسشت .هماننشد :خيشاطي ،كشارگري ،آرايششگري و
دستفروشي .در محله كارخانه نمك نيز حرفه هاي گوناگوني ديده مي شود كه از تنوع بيشتري در مقايسه با محله پششت
گاراژ برخوردارند ،همچون فروش سوخت قاچاق ،فروش آب،خواروبارفروشي ،خرازي ،خياطي ،آرايشگري ،رانندگي ،مغشازه
داري ،كارمند ،كارگري ،سوزن دوزي ،آينه كاري و سكه دوزي .در هر دو محلشه ،مشردان بيششتر بشه كشار آزاد مششغولند .
همچنين در سطح محالت ،مشاغل خدمات فني جديد مانند تعمير موبايل نيز ديده مي شود .در كارخانه نمك تعدادي از
مردان در بازار چهارراه رسولي مغازه دارند .در ميان ساكنان اين محله ،تعدادي كارمنشد و تعشدادي ديگشر نيشز راننشدهانشد.
تعدادي از مرداني كه از تحصيالت باالتري برخوردارند ،خدمات كامپيوتري عرضه ميكنند .همانطور كه پيشتر عنوان شد،
در محدوده اين دو محله ،يك بازار مشترك وجود دارد كه خارج از معيارهاي تعريف شده براي يك بازار اسشتاندارد اسشت.
در اين بازار ،مردان بيشتر به ميوه فروشي و دست فروشي اشتغال دارند .غالب آنها فاقد يك مكان سرپوشيده براي فروش
اجناس خود هستند و با استفاده از چادر يا كپر ،فضايي را جهت فروش اجنشاس خشود ايجشاد كشردهانشد .ايشن افشراد بشرغم
پرداخت ماهانه  33تا  33هزار تومان عوارض به شهرداري ،هيچگونه خدمات و تسهيالتي دريافت نميكنند.

شهردارمحلهها بر اين باورند ،آنچه كه بيش از همه مانع از شكلگيري كسب و كار مولد اقتصادي در منطقه ششده  ،نبشود
سرمايه اوليه است .به گفته ايشان براي برخي حرفههاي جديد و مورد نياز بازار ،مانند عرضه خدمات كامپيوتري ،حشداقل
به پنج ميليون تومان سرمايه نياز است كه خارج از توانايي مالي بسياري از جوانان است.
در اين محالت ،اكثر زنان به كارهاي خانگي مشغولند اما بطشور كلشي دو حرفشه آرايششگري و خيشاطي بيششتر مشورد
استقبال است .بشعالوه در محله چند نفر استادكار زن بلوچششي دوز ،فعاليت دارند .در همين حشال برخي هنرهشاي دسشتي
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ماننشد مليشلهدوزي،گلدوزي ،سوزن دوزي و سكه دوزي نيز ميان زنان رايج اسشت .بنشابر گشزارش ارزيشابي سشريع ،درآمشد
خانواده ها در محله كارخانه نمك نسبت به پشت گاراژ بيشتر است و كسب و كار آنها اغلب رسمي اسشت .امشا بنظشر مشي
رسد كه در محدوده پشت گاراژ  ،مشاغل غيررسمي مانند گازوئيل فروشي و بنزين فروشي بيششتر رايشج اسشت .همچنشين
كارگران فصلي و ساختماني نيز بيشتر در همين محله سكونت دارند.

به نظر مي رسد اكثر اهالي در هر دو محدوده مستأجر باشند .كرايه خانه در محله پششت گشاراژ تقريبشاً مشاهي 103
هزار تومان است اما در كارخانه نمك متوسط اجاره خانه ماهي  133هزار تومان با  1ميليشون تومشان پشول پشيش اسشت.
قدرت خريد مردم در محله كارخانه نمك بيشتر از پشت گاراژ است حتي بسياري از زنان توانشايي پشس انشداز هفتگشي
دارند .اما در محله پشت گاراژ بسياري از خانواده ها ،تنها توانايي برآوردن نيازهاي اساسي خود را دارند و تعدادي از آنها
تحت پوشش كميته امداد هستند .برخي نيز براي تأمين معاش خود ،ناگزير به قاچاق سشوخت روي مشي آورنشششد .طبشق
اظهارات شهردار محله پشتگاراژ ،برخي از ساكنان متمول ،كه به نوعي سرمايه داران محله بشمار ميرونشد ،سشرمايههشاي
خود را صرف تجديد بناي ساختمان ،احداث ساختمان هاي مسكوني ،خريشد خودروهشاي مشدل بشاال و در نهايشت تجديشد
فراش ميكنند.
هزينه حمل و نقل يكي از اقالم مهم هزينه خانوار بشمار مي رود .تمشامي اتوبشوس هشاي موجشود در محشالت ،ريشالي
هستند و به ازاي هر سفر درون شهري 753 ،تا  1333ريال دريافت مي كنند .عالوه بر اتوبوس ،تاكسي نيز مورد اسشتفاده
قرار مششيگيرد .اما ميزان كرايه تاكسي به نسبت درآمد ساكنان باالست .به عنوان نمونشه پرداخشت كرايشه  1333تومشاني
جهت رسيدن به سطح شهر ،براي يك كارگر كه روزانه تنها  3333تومان درآمد دارد ،درخور توجه است .اين امر خود ،به
مانعي بر سر راه خروج مردان از محل ،براي كار كردن تبديل شده است.
درآمد زنان از خياطي تقريباً با سا ير محالت برابر است .بطور مثال معموالً براي دوخت يك دست لبشاس بلشوچي بشه
همراه سوزن دوزي يك ماه زمان الزم است و درآمد حاصل از آن 11تا  11هزار تومان ذكر مي شود .آرايششگري نيشز بشه
عنوان دومين حرفه پرطرفدار درآمد مناسبي به همراه دارد .بطور مثال ،يك آرايشگر خانم كه داراي مكاني مناسب اسشت،
بطور متوسط ماهانه  153هزار تومان درآمد دارد.

در پشت گاراژ ،سبد اصلي كاال كه اغلب مورد استفاده ساكنان قرار مشي گيشرد ششامل نششان ،سشيبزمينشي ،پيشششاز و
گوجششهفرنگي است .اما در كارخانه نمك سبد اصلي كاال متنوع تر است و اقالمي چون نان ،سشيبزمينشي ،پيشاز ،گوجشه-
فرنگي ،خربزه و سيب را دربرمي گيرد.
 -3موقعيت اجتماعی و فرهنگی و آموزشی سكونتگاه ها

با وجود آنكه محله هشاي پششت گشاراژ و كارخانشه نمشك در يشك محشدوده جغرافيشايي قشرار دارنشد ،امشا بشه لحشاظ
اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ،تفاوت هاي آشكاري ميانشان ديده مي شود .از اين منظشر ،وضشعيت در كارخانشه نمشك بشه
مراتب بهتر است .تجمع زنان در خانه ها بصورت فاميلي يا همسايگي شكل مي گيرد.اين زنان اغلب تنها  5كالس سشواد
دارند و نمي توانند ادامه تحصيل دهند.چرا كه به علت وجود تعصبات قومي و فرهنگي ،خانواده ها اجازه ادامه تحصيل بشه
دخترانشان را نمي دهند و آنها را در سنين پايين مجبور به ازدواج مي كنند .غلظت اين تعصبات تا حدي است كه حتشي
مدارس دو شيفته ( يك نوبت دختران  -يك نوبت پسران) وجود ندارد و تالش ميشود تشا تمشامي عرصشههشا و فضشاهاي
اجتماعي براي پسران و دختران مجزا باشد .در هر دو محله زنان حضور محسوسي در فضاي عمشومي ندارنشد و بيششتر در
آرايشگاه ها و خياطخانه ها مي توان آنها را يافت .زنان و مردان محل از پوشش سنتي اسشتفاده مشي كننشد و تعشدادي از
زنان نيز براي پوشش صورت ،روبند ميبندند .در سراسر محله حلقههاي متعددي از جوانان و نوجوانشان بيكشار ،مقابشل در
منازل ديششده مششي شوند.

بر بام برخي از خانه ها ديش ماهواره مستقر است كه اغلب جوانانِ بيكار ،الگوي رفتاري خود را از شبكه هاي مشاهوارهاي
انتخاب ميكنند .در پشت گاراژ تعداد زيادي كودك پابرهنه با پوشش نامناسب ،در سطح محله ديشده مشي ششوند كشه بشر
روي زباله ها مشغول بازياند .در كارخانه نمك نيز كودكان پراكنده در سطح معابر ،چشمگير است.
به گفته مسئول مركز بهداشت ،50اعتياد در ميان زنان افغان رايج است و اغلب آنهشا از نشاس اسشتفاده مشي كننشد .در
ميان زنان بلوچ نيز كشيدن قليان مرسوم است و ممكن است در تنباكو ،مواد مخدر مخلوط كنند .ترياك ،الگشوي مصشرف
مواد در اين دو محله است .گاهي اوقات زنان باردارِ معتاد نيز به مركز بهداشت مراجعه مي كنند  .شهردار محلهها نيشز بشر
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مركز بهداشت ،هر دو محله پشت گاراژ و كارخانه نمك را تحت پوشش خود دارد.
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شيوع استفاده از ناس و حشيش صحه گذاشته و به گفته ايشان ،حتي قبل از سيگار ،بسياري از جوانان ،ناس مصرف مشي
كنند .آنها بر اين باورند ميزان اعتياد افاغنه بيش از ايراني هاست .بطشوري كشه مهشاجران بيرجنشدي و مهشاجراني كشه در
اطراف خاش سكني گزيدهاند ،اعتياد كمتري دارند .معتمدين محلي نيز از همهگير بودن مصشرف مشواد مخشدر در تمشامي
سنين و رواج ماده مخدر كريستال ،ميان جوانان به شدت ابراز نگراني مي كنند.
يكي از پديدههاي ناگوار اجتماعي كه به تازگي در اين محالت رواج يافته ،تهديد و ارعاب كودكان اسشت .ايشن مسشئله بشه
شدت بر عدم امنيت محله دامن زده و موجي از نگراني را در ميان خانوادهها پديد آورده است .اين درحالي است كشه ايشن
معضل بارها به مسئولين ذيربط و نيروي انتظامي توسط شهردار محله گزارش شده است اما تاكنون هيچگونه پيگيشري از
سوي آنها صورت نگرفته است.
كارخانه نمك از امكانات آموزشي نسبتاً وسيعي در مقايسه با سشاير محشالت برخشوردار اسشت.بطوري كشه 1دبسشتان
دخترانه و پسرانه 1،دبستان پسرانه 1،مدرسه راهنمايي دخترانه1 ،مدرسشه راهنمشايي پسشرانه1 ،دبيرسشتان دخترانشه و 1
هنرستان فني پسرانه در اين محله وجود دارد.امكانات آموزشي موجود در محله پشت گاراژ ششامل  1دبسشتان پسشرانه1 ،
دبستان دخترانه 1 ،راهنمايي دخترانه و  1دبيرستان دخترانه است .طبق اظهارات شهردارمحله كارخانشه نمشك ،متناسشب
با نيازهاي آموزشي محالت و برغم وسعت اراضي منطقه ،بودجه كافي براي توسعه فضاهاي آموزشي اختصشاص داده نمشي
شود .اين امر در پايين بودن سطح تحصيالت محالت تأثير بسزايي داشته است.
همچنين در كارخانه نمك موسسه پرچم سبز و شوراياري بهعنوان دو نهاد عمومي فعالاند كه در حل مسائل و مششكالت
محله ،نقش موثري ايفا ميكنند .اما در پشت گاراژ هيچ گونه نهاد عمومي وجود ندارد.
در محله كارخانه نمك بيشترين رفت و آمد اهالي به دو مسجد عثمانيه و فاروغيه جريان دارد و ساكنان ،اغلشب از ششاخه
حنفي هستند  .عالوه بر اين دو مسجد ،مساجد ديگري نظير قبا و پيامبراعظم نيشز بشه عنشوان مراكشز محشوري در سشطح
محل شناخته مي شوند.در اين محله مولويها عبدالرئوف ،محمود و عبشدالكريم ششاهوزهي سرششناستشر و ششاخصتشر از
ديگرانند .همچنين عبدالصمد شه بخش ،محمد حنيفه براهويي ،شهركي و حبيب الشه حسشن زهشي بشه عنشوان معتمشدان
محل شناخته مي شوند .احمد براهويي نژاد و علي وحيدي فر شهردار محله هستند و ايفاگر نقش اجتماعي اند.
در محله پشت گاراژ مسجدهاي پيامبراعظم ،حضرت عبداله ،محمد رسول اله ،حضرت ابراهيم خليل الشه و مركشز توحيشد،
مساجد محوري محله محسوب مي شوند .مولوي عبدالعزيز در مركز توحيد و مولوي حبيشب الهشي در مسشجد ابشراهيم در
زمره برجسته ترين مولوي هاي قرار دارند .در اين محله نيز علي وحيدي فر ،احمد براهويي و عيدو نارويي ششهردار محلشه
هستند.حاج عبدالرئوف و شه بخش نيز عالوه بر پشت گاراژ در زمره معتمدان اين محلاند.
 -1پيشينه توانمندسازی

در محله كارخانه نمك تاكنون هيچ گونه طرح توانمندسازي به اجرا درنيامده است .اما محله پشت گشاراژ يشك طشرح
توانمندسازي را تجربه كرده و آن به پروژه "ساماندهي صنايع دستي در سكونتگاه هاي غيررسمي ششهر زاهشدان" كشه بشا

هدف تقويت صنايع دستي در بازار منطقه توسط مهندسين مشاور شرق آيند در سال  1037اجرا شده ،باز مي گردد .امشا
اين طرح بطور كامل به اجرا درنيامده است.
-01

شناسایی گرایش های موجود در محله

با توجه به اينكه در اين محالت طرح هاي توانمندسازي به اجرا در نيامده و يا بطور كامل پشيش نرفتشه اسشت ،هشيچ
گونه پيش زمينه آموزش مهارت وجود ندارد .
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محله مرادقلی

 -0توصيف كلی محله

با هجوم افاغنه در اواخر دهه  53و در پي باز شدن مرزهاي كشور در سشال هشاي پشس از انقشالب بشر روي آوارگشان
افغان ،آلونك نشيني در بخش هاي حاشيه اي شهر زاهدان شدت يافت .بتدريج با گسترش اين روند ،شرايطي فراهم آمشد
كه محله مرادقلي به عنوان يكي از سكونتگاه هاي حاشيه اي شهر زاهدان پديدار شد .عكس هوايي زير موقعيت اين محله
را نششان ميدهد.

در ميان سكونتگاه هاي حاشيه اي شهر زاهدان ،محله مرادقلي به شهر نزديكتر است .اين قرابت ،در ايجشاد ششباهتهشاي
ظاهري ميان ساختار محله با بخش هاي مركزي شهر تأثير بسزايي داشته است .در نگاهي كلي به سطح محله ،از به ثمشر
رسيدن تعداد بيشتري از طرح هاي عمراني در مقياس كوچك نشان مي يابيم .بگونه اي كه منظر عمومي اين محله كامالً
متفاوت با ساير محالت است.
 -3ساخت كالبدی محله و وضعيت ترابری

مصالح ساختماني بكار رفته در سرپناه هاي محله ،بيشتر از جنس آجر و سيمان است و نماي اغلب خانشه هشا تميشز
است .بنظر مي رسد كه در اين محله سرپناهها از استحكام بيشتري برخوردارند .در محله مرادقلي راسته مغشازه هشا و نيشز
تك مغازهها ديده مي شوند .نحوه استقرار اين مغازه ها و نيز چيدمان داخلي آنها بسيار شبيه به سشوپرماركت هشاي مركشز
شهر است .در عين حال مي توان برخي از دكانها را ديد كه در حقيقت يكي از اتاقهاي واحد مسكوني اسشت كشه بشا بشاز
كردن در بيروني آن بسوي خيابان تبديل به دكان شده است.
معبرهاي اصلي محله ،آسفالت شده اما معبرهاي فرعي همچنان خاكي است .در برخي از خيابان ها و پياده روها نيشز
قسمت هايي از آسفالت كَنده شده است .مسئله خاكي بودن معبرهاي فرعي و برخي خيابشان هشا همشواره مشورد اعتشراض
مردم محله بوده است .همچنين آنها از عدم استحكام تيرهاي چراغ برق كه سركوچه ها قرار دارند نيز شكايت مشي كننشد.
چراك ه هر آن ممكن است تيرها شكسته و بر روي واحدهاي مسكوني بيفتند و يا راه عبور و مرور را سد كنند .با توجه بشه
مشاهده صورت گرفته ،ميزان تردد تاكسي در محله باالست .همچنين طبق گفته ششهردار محلشه تعشداد زيشادي از اهشالي
محل ،راننده تاكسي اجارهاي هستند و يا خود تاكسي دارند .به همين علت در اكثر خانه هشا بخششي از فضشاي حيشاط بشه
صورت پاركينگ درآمده كه درِ آن از جنس كركره مغازههاست.
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 -2ویژگی های جمعيتی و نيروی انسانی سكونتگاه

اين محله به نسبت وسعت خود ،تراكم جمعيتي بااليي دارد اما در مقايسه با ساير محالت خلوت تر بنظر مشي رسشد.
جدول شماره 6نشان مي دهد كه محله مرادقلي  03536نفر جمعيت دارد كه از اين تعداد  51درصد مرد و  33درصد زن
هستند.
جدول شماره  : 6جمعيت محله مرادقلي به تفكيك جنسيت – نفر  /درصد
زن

مرد
كل جمعيت

03536

تعداد

سهم

تعداد

سهم

15533
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13361
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مأخذ:مشاور1033،

در اين محله تجمع جوانان در كوچه ها و خيابان ها كمتر است اما همچنان تعداد كودكان پراكنده در معشابر قابشل توجشه
است .حضور زنان نيز در سطح محله كمرنگ است و تنها معدودي از آنها در معابر مشاهده ميششوند .در محلشه مرادقلشي
هر خانواده متشكل از  5تا  6نفر است و در هر واحد مسكوني  1تا  3خانواده با هم زندگي مي كنند .اما ديده ميشود كه
در برخي واحدهاي مسكوني 11 ،تا  15نفر با يكديگر زندگي مي كنند .به بيان ديگر در اين محله نيز "خانواده گسترده"
قابل مشاهده است .بر اساس اظهارات رابطين بهداشت ،سن ازدواج دختران از  11تا  13سال و پسران بشيش از  13سشال
است .بطور معمول پسران در حين دوران سربازي نامزد كرده و پس از اتمام آن ازدواج مي كنند .امشا در سشالهشاي اخيشر
سن ازدواج پسران باال رفته است و آنها تنها پس از يافتن شغل مناسب تن به ازدواج ميدهند.
سطح تحصيالت طيفي از مردان در حد ديپلم است كه تعدادي ليسانسه نيز به آنها افزوده ميششوند .ايشن طيشف معمشوالً
كارمند و يا معلم هستند .سطح سواد زنان در مقايسه با مردان پايين تر است ولي بنظر مي رسد كه سشطح سشواد آنشان از
زنان ساير محالت بيشتر باشد.
 -4امكانات عمومی محله و خدمات شهری

در مرادقلي مردم محل از طريق كشيدن كابل از تيرچراغ برق به داخل منازل ،بصورت غيررسمي از برق استفاده مشي
كنند.

همچنين آب شرب محل را تانكرهاي آب تأمين مي كنند .اغلب ساكنان نيز از تلفن همراه و خطوط تلفن ثابت
برخوردارند.
آنچه كه بيش از همه درمحله مرادقلي جلب توجه مي كند ،پراكندگي كمتر زبالشه در سشطح محلشه اسشت.زيرا در
اين محله شهرداري اقدام به جمع آوري منظم زباله ها مي كند .نزديك بودن محله به شهرداري زاهدان خود كمكي است
به ،در ميدان ديد بودن اين محله و سعي شهرداري براي نظافت مناسبتر آن .اين مزيت ،خود به عامل جذب خانوارهشايِ
با وضعيت درآمدي بهتر جهت سكونت در مرادقلي تبديل شده است.
در اين محله يك خانه بهداشت وجود دارد كه نيازهاي اوليه درماني و بهداشتي مشردم محشل را مرتفشع مشي كنشد.
همچنين يك واحد كلينيك دامپزشكي ارايه دهنده خدمات بهداشتي مربوط به دام است .يك مجموعشه ورزششي بشه نشام
مجموعه ورزشي كشاورز از جمله امكانات محلي است كه زمين آن چمن است و به مكان جاذبي براي تجمع جوانان محل
تبديل شده است.
 -5اقتصاد محله

در اين محله فعاليت هاي اقتصادي متنوعي انجام مشي ششود .حرفشه هشاي محسشوس در سشطح محلشه ششامل آب
فروشي ،مغازه داري،تاكسي راني ،تعميراتومبيل ،تعميرگاه لوازم يدكي ،صشافكاري ونقاششي اتومبيشل ،سشيم كششي ،پمشپ
بنزين ،كليدسازي ،بنّايي ،گاوداري ،گوشت فروشي ،آپاراتي ،قنادي والكتريكي است .عالوه بر آن ،امروزه جوانان به فعاليشت
هاي جديدي روي آورده اند كه روز به روز بر رونق آن ها افشزوده مشي ششود ،از آن جملشه عكاسشي ديجيتشال و تعميشرات
موبايل.
در محله ،برخي از مردان كارگر فصلي هستند و به طور عمده در فعاليت هاي ساختماني مششغول بكارنشد .عشده اي
ديگر نيز كه از تمكن مالي باالتري برخوردارند به بنگاه داري روي آورده اند .تعدادي از مردان محل نيز در اطشراف ششهر و
يا خارج از آن (يزد و رفسنجان) به عنوان كارگر مشغول به كارند .به نظر مي رسد كه در ميان تمام حرفه ها ،مغازه داري
از رونق بيشتري در اين محل ،برخوردار باشد .تعداد زياد مغازههاي خوار و بار،پوششاك ،لشوازم آرايششي و بهداششتي و  ...از
اين امر نشان دارد .در ميان مردان محله ،تعداد اندكي كارمند و معلم ديده مي شوند كه در ششهر كشار مشي كنند.تعشدادي
استادكار محلي نيز در حِرف مختلف وجود دارند كه دانش خود را بشه ششاگردان آمشوزش مشي دهنشد .از سشويي برخشي از
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ساكنان كه از بيرجند به اين محله نقل مكان كرده اند ،عمدتاً به گشاوداري مششغولند .در مرادقلشي تعشدادي از اهشالي نيشز
بيكارند .شهردار محله بر اين باور است كه تعداد جوانان بيكار در محله زياد است و برخي از آنها از ناگزير به انجام كارهاي
غيرقانوني روي مي آورند
در اين محله تعداد زنان سرپرست خانوار كم است و بيشتر آنها خانهدارند .عده كمي از آنها در خانه بشه آرايششگري
مشغولند كه گاه اين حرفه را بصورت رايگان نيز به سايرين آموزش مي دهند امششا پششس از آمشوزش هيشششچ مشدركي بشه
مهارتآموزان اعطا نمي شود.
از آنجا كه تعداد قابل توجهي از مردان محل به مغازهداري مششغولند و مغشازهداري نيشز از درآمشد خشوبي برخشوردار
است .ميتوان نتيجه گرفت كه وضعيت درآمدي خانواده ها در اين محله بهتر از سشاير محشالت باششد .از سشويي كشارگران
فصلي روزانه  7تا  13هزار تومان درآمد دارند .بنا به اظهارات رابطين بهداشت ،هزينه يك خشانواده بطشور متوسشط ماهانشه
 133تا  033هزار تومان است .اما در خانوادههاي با درآمد باالتر اين رقم به  533هزار تومان افزايش مي يابد .طبق گفتشه
هاي ايشان درآمد مطلوب و مورد انتظار ساكنان اين محله ماهانه  633هزار تومان است .عشده اي از مشردم كشه در سشطح
پايين تر اقتصادي بسر مي برند تحت پوشش كميته امداد قرار دارند.بنا به اظهارات شهردار محله ،افراد فقير وكشم درآمشد
بيشتر دركوچه هاي مراد قلي شماره  03به پايين مجتمع اند.
تعداد قابل توجهي از ساكنان محل مستأجرند و اجاره اي كه پرداخت مي كنند بين  33تا  113هشزار تومشان اسشت كشه
براي عده اي از آنها پرداخت اين ميزان اجاره با توجه به ميزان درآمدي كه بدست مي آورند ،سنگين است.
هزينه حمل و نقل يكي ديگر از اقالم هزينه خانوار بشمار مي رود .ساكنان ،اغلب با تاكسشي ،خودروهشاي شخصشي و يشا
اتوبوس جابجا مي شوند .هزينه نقل و انتقال با اتوبوس به مانند ساير محالت ،به ازاي هر مسير  753تا  1333ريال است.
برخي خانوادهها به منظور حل مشكالت مالي خود اقدام به ايجاد صندوقهاي پس انداز خانوادگي كرده انشد .بشه ايشن
ترتيب كه تمامي اعضاي مشاركتكننده ،مبالغي را به ريش سفيد خود داده و او به فراخور زمان و ضرورت مسشائل ،اقشدام
به اعطاي وام مي كند .الزم به ذكر است كه واريز پول به اين صندوقها بصورت ماهانه صورت نمشي گيشرد .بلكشه بشا بشروز
مشكالت ،اعضا وجوه خود را ميپردازند .ساكناني كه در اين صندوقها مشاركت دارند ،ابراز داشتهانشد كشه تششكيل پشس-
اندازهاي مالي تنها در سطح اقوام و بستگان جريان دارد و در سطح ساكنان محله ديده نمي شود.
نان ،به عنوان عنصر اصلي سبد غذايي مردم محل ،داراي قيمتي معادل هر قرص  115تا  153تومان است .نشان بشه-
رغم گران بودن ،از كيفيت مناسبي نيز برخوردار نيست .همچنين قيمت هر كيلو گوشت  3533تومان است كه برخشي از
مردم توانايي خريد آن را ندارند .سبد اصلي غذايي مردم در اين محل از تنوع بيشتري برخشوردار اسشت كشه بشه نشوعي ،از
باالتر بودن ميزان درآمد مردم مرادقلي نسبت به ساير محالت حكايت مي كند .اقالم اين سبد نشان ،سشيب زميني،كششك
زرد ،گوشت ق رمز ،گوشت مرغ ،گوجه فرنگي ،پياز ،گوشت وخربزه است .بطور متوسط خانوادههشا در هفتشه  0تشا  3مرتبشه
گوشت مرغ به قيمت هر كيلو  1333تومان مصرف مي كنند .اما در خانوادههاي كم درآمد اين ميشششزان مصشرف بشه يشك
وعششده در هفتشه مي رسد.

 -6موقعيت اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی سكونتگاه

ساكنان محله مرادقلي ،بلوچ و سيستانياند و در اين محله جمعيت اهل تسنن اندكي بيشتر از جمعيت شيعه است.
در اين محله گاهي اوقات بين مردم شيعه و سني درگيري هايي رخ مي دهد .بافت فرهنگشي ايشن محلشه همچشون سشاير
محالت بگونهاي است كه امكان برقراري هيچ گونه تعامل و همكاري ميان دختران و پسران وجود ندارد .معتمشدين محشل
اعتقاد دارند كه در زاهدان و بخصوص در محالت حاشيهنشين ،به هيچ وجه امكان شكلگيري ارتباط موثر و مثبت ميشان
جنس مخالف فراهم نيست .به باور آنها اين محدوديتها در بروز خشونت و آسشيبهشاي اجتمشاعي تشأثير بسشزايي داششته
است.
در اين محله نيز به مانند ساير محالت ،گاه ميان جوانان ماجراجو و قدرت طلب محله درگيري هايي رخ مي دهشد كشه در
مواردي به درگيري هاي مسلحانه منتهي مي شود.
طي مصاحبه هاي صورت گرفته ،يكي از مصاحبه شوندگان اظهار داشت كشه مسشأله اصشلي جوانشان محشل ،اعتيشاد و
قاچاق است و ثروت برخي از خانواده ها نيز از اين راه تأمين مي شود .شهردار محله نيز بر دو مشكل اعتيشاد و سشرقت در
ميان جوانان صحه ميگذارد .در اين محله نيز انواع مواد مخدر از قبيل ناس ،حشيش و ترياك رواج دارد اما طبق اظهارات
شهردار محله ،طي سالهاي اخير ،مصرف ماده مخدر كريستال ميان جوانان شايع شده است.
در محله مرادقلي مدارس ابتدايي و راهنمايي دخترانه ،راهنمايي پسرانه و نيز 1واحد دبيرسشتان دخترانشه دايشر
است .تعداد قابل توجهي از كودكان و نوجوانان نيز در مدرسه علوم ديني به آموزش دروس حوزوي مشغولند.
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر زاهدان در نزديكي محله مرادقلي قرار دارد كه خشود ،امتيشازي ديگشر بشراي
محله برشمرده مي شود .چراكه فعاليت آن مي تواند تأثير بسزايي بر ارتقاي سطح فرهنگ محله و نيز تشرويج كتشابخواني
ميان كودكان و جوانان داشته باشد .به نظر مي رسد كه تعريف يك كاركرد مناسب براي كانون پرورش فكري كودكشان بشا
توجه به نيازهاي محلي مي تواند حساسيت نوجوانان و جوانان را نسبت به مسائل مربوط به محله شان افزايش دهد.
در مصاحبه با يكي از زنان سيستاني ،وي خواستار پرداخت پول بطور مستقيم به خانواده ها بود .اين امر به نشوعي گويشاي
گسترش فرهنگ گداپروري در منطقه ،بخصوص در 3سال اخير است.
در اين محله هيچ موسسه غيردولتي فعاليت نميكند .اما تعداد قابل توجهي مسجد وجود دارد كه به نشوعي نقشش
نهاد اجتماعي و فرهنگي محل را نيز ايفا ميكنند .مسجد نعمان ومسجد االقصي مهمتشرين مسشاجد محلشهانشد كشه مركشز
اصلي تجمع مردم محسوب ميشوند.
مولشوي زمششان و مولشوي عنايششتالششه ششهبخششش ،حشاج محمششد ريگششي و محمشد علششي رحشششمان زاده (معتمششششد) و
خششدارحششششم حسششنزهي(شششهردار محلششه) نقششش كليششدي در حششل و فصششل مسششائل محششل را بششر عهششده دارنششد و كششانون
فعاليتهاي خود را در مسجد قرار داده اند.
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 -7پيشينه توانمندسازی

محله مرادقلي ،فاقد پيشينه اجراي پروژههاي توانمندسازي است و در آن تنها برخي اقدامات كالبدي در سطح خُشرد
از سوي شهرداري به انجام رسيده است.
 -3شناسایی آموزش های مهارتی موجود در سطح محله و گرایش ها

جوانان محله عموماً به شركت در كالس هاي آموزشي تمايل دارند  .پسران محل به كشالس هشاي ورزششي خصوصشاً
فوتبال و همچنين تعمير موبايل و آموزش كامپيوتر عالقه مندند .همچني آنها به كاسبي عالقه ويژه اي دارنشد و متمايلنشد
كه اين حرفه را به عنوان شغل خود انتخاب كنند .عده اي ديگر كه از سرمايه كشافي جهشت راه انشدازي كسشب برخشوردار
نيستند،تمايل دارند طلبه شوند.اين گرايش عالوه بر نياز به تأمين درآمد ،مي تواند بيشانگر اهميشت اعتقشادات مشذهبي در
مردم ،الگوبرداري مردم از علماي ديني و نيز احساس نياز آنها به برخورداري از كرامت و احترام باشد .چراكشه اهشل سشنت
همواره احترام زيادي براي علماي ديني خود قائل اند و در برخي مصاحبه ها جوانان ابزار كرده اند كه براي كسب احترام و
عزت مي خواهند مولوي شوند.
دختران و زنان جوان به شركت دركالس هاي اخالق و خياطي تمايل نشان مي دهند .همچنين آنها به انجام كارهاي
دستي و هنري نيز عالقمندند .به نظر مي رسد دختران جوان به دليل سابقه تاريخي تعصبات قومي و فرهنگشي در محشل،
كمتر بدنبال يادگيري كامپيوتر و رشته هاي جديدند.
در اين محل ه تعدادي استادكار محلي وجود دارد كه توان و ظرفيت خود را براي آموزش جوانان و نوجوانان بكار ميگيرند.
بنا به اظهارات علما و روحانيون اين محله ،برگزاري دورههاي آموزشي نبايد تنها با اتكا به صنايع دستي منطقه باشد .بلكه
امروزه جوانان از آموزشهاي جديد كه متناسب با نياز بازار و عاليق آنان است استقبال ميكنند.
رابطين بهداشت نيز معتقدند نسل جديد ،رو به پيشرفت و تحول اند .ميل و گرايش آنها به يادگيري بيش از گذشته است
و از ارايه آموزشهاي نوين به شدت استقبال ميكنند.

بخش دوم

 چالشها
 مزیتها
 ظرفیتها
 ضرورتها

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

پيش از متن

برداشتي كلي از وضعيت محالت هدف نشان مي دهد كه سكونتگاههشاي غيررسشميِ هشدف طشرح ،در
داخل شهر واقع شده و به نوعي چسب شهراند .اين سكونتگاهها طي سه دهشه اخيشر بشه دنبشال بشروز
جنگهاي داخلي كشور افغانستان و مهاجرت افاغنه به زاهدان و خشكسالي شديد سشالهشاي گذششته
پديد آمدهاند .در بدو ورود به اين محالت ،وجود خانههايي غيرمستحكم ،بنا ششده از خششت ،سشيمان و
آجر خودنمايي ميكند .اين محالت مملو از گرد و غبار برخاسته از خيابانهاي خاكي اسشت .در تمشامي
محالت ،تنها تعداد معدودي خيابان آسفالت به چشم مي خورد و تمامي خيابانهاي فرعي خاكي است.
جمعيت ساكن در محالت به رقم  173550نفر مي رسد كه از اين تعداد  51درصد مشرد و  33درصشد
زن هستند .ساختار سني محالت با ميانگين  ،13/30از جواني جمعيت حكايشت مشيكنشد .ازدواجهشاي
زودهنگام ،فرزندآوري متعدد ،خانوادههاي گسترده ،رواج چندهمسري ،وجود تعشداد قابشل تشوجهي زن
خود سرپرست و مردان تارك خانواده از ويژگي هاي بارز جمعيتي محالت بششمار مشي رود .سشاكنان از
سواد كافي برخوردار نيستند .بطوري كه سطح سواد زنان بطور عمده ،پنجم دبستان است و مردان نيشز
اغلب تا مقطع راهنمايي ادامه تحصيل ميدهند .مردم اين محالت بي بهشره از خطشوط بشرق ،آب لولشه
كشي ،گاز ،سيستم جمعآوري زباله و فاضالب اند .اين امر موجب شده است تا تمامي محالت در سشطح
بسيار پاييني از بهداشت قرار گيرند .فعاليتهاي اقتصادي مولد در منطقه جريان ندارد .از اين رو غالب
مردان به مشاغل فصلي ،روزمزدي ،دستفروشي و در نهايت قاچاق روي مي آورند .درآمد حاصل از ايشن
فعاليت ها مستمر و پايدار نيست و به همين دليشل سشاكنان همشواره بشا مششكالت معيششتي دسشت بشه
گريبانند .نرخ بيكاري  13درصدي ،نبود فرصتهاي شغلي را به مهمترين معضشل سشاكنان بشدل كشرده
است .در جايجاي محالت ،دستههاي متعددي از جوانان بيكار را ميتوان مشاهده كرد كه هيچ چششم
اندازي براي آينده شغلي خود متصور نيستند .برخشي محلشههشا از تجربششه طششرحهشاي توانمندسشازي
برخوردارند .آنچه كه از اجراي اين طرح ها بجاي مانده ،موجي از بي اعتمادي و بدبيني ساكنان نسشبت
به ستاد توانمندسازي و طرحهاي بهسازي و بهبود محيط است .اين مسئله ،خود به مشكلي بدل ششده
كه ورود طرحهاي توانمندسازي و پذيرش آن از سوي ساكنان را بسيار دششوار سشاخته اسشت .توصشيف
كلي محالت از ساختار نابسامان كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حكايت ميكنشد كشه بشا ايجشاد
محدوديتها و تنگناها ،منجر به بروز دور باطل توسعه نيافتگي در منطقه شده است.
تمامي موارد برشمرده ،موانع و چالشهاي متعددي را فراروي طرح مهارتآموزي قرار ميدهد .اهميشت
و ضرورت توجه به اين چالشها تا حدي است كه موفقيشت هرگونشه فعاليشت آموزششي در گشرو مرتفشع
ساختن آنهاست .از اين رو در اين بخش ،بطور مجزا به «چالشهاي طرح مهارتآموزي» ميپردازيم.

برغم موانع ،تنگناها و محدوديت هشاي يشاد ششده ،ايشن محشالت كماكشان از مزيشتهشا و قابليشتهشايي
برخوردارند كه به نوعي نقطه عزيمت تحول و توسعه آنها محسوب مي شوند.
اين مزيتها و ظرفيتها را مي توان در سه حوزه
 اقتصادي اجتماعي فرهنگيدسته بندي كرد.
آنچه كه از بطن مزايا و پتانسيلهاي ياد شده استخراج مي شود ،مجموعشهاي از ضشرورتهشا و الزمشات
است كه حركتي در مسير ارتقا و تحول منطقه بششمار مشيرود .از ايشن رو در انتهشاي گشزارش حاضشر،
ضرورتها و توجهات كليديِ برآمده از نتايج بررسيها ،بطور ويژه مورد توجه قرار گرفتهاند.
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چالشهای مهارتآموزی
چالشهاي طرح مهارتآموزي را ميتوان در سه حيطه چالشهايِ مختص؛
o

زنان و دختران

o

مردان و پسران

و
o

مشترك

عنوان كرد.
 مهمترين چالشهاي مهارتآموزي مختص زنان و دختران به شرح زير است:
 پايين بودن سن ازدواج( 11تا 15سالگي) و فرزند آوريهاي متعدد و با فاصله كم ،امكان استفاده از كشالس-هاي آموزشي حرفه آموزي را براي زنان محدود ساخته است.
 تقسيمبندي وظايف خانواده در محالت حاشيهنشين بگونهاي است كه زنان به تنهايي تمامي مسئوليتهشايداخلي خانواده را بر عهده ميگيرند .آنها عالوه بر اداره امور منزل ،تربيت و پرورش فرزندان را بطور كامل بر
دوش دارند .سنگيني اين مسئوليت زماني بيشتر احساس ميششود كشه بطشور متوسشط هشر زن موظشف بشه
نگهداري و پرورش  7فرزند است .از اين رو بسياري از زنان عالقمند ،فرصت و تشوان كشافي بشراي حضشور در
دورههاي آموزشي را ندارند.
 به علت كثرت فرزندان و لزوم رسيدگي و رفع احتياجات آنها ،زنشان فقشط صشبحهشا يعنشي قبشل از تعطيلشيمدارس و بازگشت همسر به منزل ،امكان حضور از دورههاي آموزشي را دارند.
 تعداد زيادي از زنان جوان به علت بارداري و يا شيردهي ،ناچار در كالسهاي حرفهآموزي ششركت نكشرده ويا نيمهكاره آن را رها ميكنند.
 زنان و دختران به دليل مسائل فرهنگي و نيز ناامني موجود در محله نمي تواننشد از كشالس هشاي آموزششيخارج از محله خود استفاده كنند.
 تعداد معدودي از زنان كه ميتوانند به خارج از محله خود رفت و آمد كنند ،در غالب موارد بشه سشبب عشدمتوانايي مالي در پرداخت هزينههاي حمل و نقل بطور مداوم و مستمر در كالسهاي آموزشي حاضشر نمشي-
شوند.
 مردان محله نسبت به زنان و دخترهايشان بسيار متعصبند .آنها عالوه بر اينكه اجازه خشروج از محلشه را بشهزنششان نميدهند ،بلكه در مواقعي مانع از حضور آنها در دورههاي آموزشي ميشوند.

 تنها مكانهايي كه زنان آزادانه رفت و آمد ميكنند مراكز بهداشت ،مكتبخانه و مشدارس اسشت .از ايشن روآنها از بيشتر دورههاي آموزشي داير در خارج از محله و يا سطح شهر محروم ميشوند.
 به علت پششائين بودن سواد و سطح آگاهي ساكنان ،والدين و يا شوهران مانع از ورود دختشران و زنشششان بشهدورههاي آموزشي جديد ميشوند .بطوري كه زنان و دختران تنها امكان حضور در برخي رشتههاي مرسشوم
و مورد تأييد مانند خياطي ،بلوچيدوزي و آرايشگري دارند.
 مهمترين چالشهاي مهارتآموزي مردان و پسران جوان را ميتوان در قالب موارد زير برشمرد:
 چالش اساسي آموزش مشردان  ،ايجشاد احسشاس نيشاز و برانگيختگشي و جشذب پسشران جشوان اسشت .چراكشهسرخوردگي ،خشم ،يأس و نااميدي محسوسي در آنها به چشم ميخورد.
 فقر و نداشتن درآمد كافي موجب شده است تا جوانان به سمت مشاغل غير رسمي ،قاچاق و نيزدرآمششدهاي سهلالوصول گرايش يابند و ضرورتي براي يادگيري حرفههاي جديد حس نكنند.
 شيوع بي حد اعتياد موجب كاهش انگيزه و تمايل مردان و پسران جوان براي يادگيري حرفههاي مختلفشده است.
 مسئله اصلي مردان براي دستيابي به شغل ،سرمايه اوليه است و بسياري از جوانان بدليل نداششتن سشرمايهاوليه ،توانايي راه اندازي شغل و استفاده از مهارتهايشان را ندارند .از ايشن رو بسشياري از آنشششها ششركت در
دورههاي مهارتآموزي را بيفايده ميدانند.
 به دليل عدم موفقيت طرحهاي آموزشي پيشين ،پسران جوان كمتششر از دورههششاي مهشارتآمشوزي كنشونياستقبشال ميكنند.
 در كنار تمامي عوامل محيطي كه انجام فعاليتهاي توانمندسازي را بشا چشالش مواجشه مشيسشازد ،رخشوت،سستي و عدم اتخاذ تصميمات راسخ و پايدار تعدادي از قابل توجهي از مردان نيز در به ثمشر نرسشيدن ايشن
فعاليتها تأثيرگذار بوده است.
 چالشهايي كه مردان و زنان بطور مشترك در فرا راه مهارتآموزي با آن مواجهند ،به شرح زير بيان ميشوند:
 ساكنان اين محالت به شدت نسبت به طرح هاي توانمندسشازي بشدبين هسشتند و بشروز ايشن امشر بشه عشدمموفقيت طرحهاي پيشين بازميگردد .از اين رو متقاعد ساختن مجدد آنها براي شركت در دورههاي حرفشه-
آموزي به سختي امكانپذير است.
 در طرحهاي قبلي كه در محالت به اجرا درآمدهاند ،به سبب ايجاد فاصله زماني طوالني از مرحله شناسايي-ها تا برگششزاري دوره ،از كارايي و در برخي موارد ،كيفيتِ محتواي آموزشي كاسته شده اسشت .ايشن امشر در
كاهش ميزان استقبال ساكنان از دورههاي آموزشي جديد تأثيرگذار است.
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 به علت عدم تطابق فعاليتها و اقدامات بهسازانه دستگاههاي دولتي با نيازهاي محله ،ساكنان ،انششجامهشرگونه فعاليتهاي توانمندسازي و حتي برگزاري دورههاي اجتماعي و فرهنگي را چنشدان مفيد و
راهگشششا نميدانند.
 به علت پايين بودن سطح فرهنگ و نيز سطح سواد ساكنان ،ارايه آموزش ها از طريق  ،CDكتشاب و جشزوه-هاي آموزشي كمتر راهگشاست .چنانچه مسئوالن پايگاه بهداشت نيز تجربه موفقي از اين اقدامات نداششته-
اند.
 موضعگيري منفي و برخورد نامناسب نهادها و دستگاههاي دولتشي همچشون نهضشت سشوادآموزي ،سشازمانآموزش و پرورش و برخي شعب سازمان فني و حرفهاي با اهل سنت ،موجب شده است كشه زنشان و مشردان
بلوچ تمايلي براي يادگيري مهارت و حرفهآموزي نداشته باشند.
 فقر مضاعف اجتماعي و فرهنگي سشكونتگشاه هشاي غيررسشمي زاهشدان موجشب ششده اسشت كشه عشالوه بشرپايين بودن س طح سواد سشاكنان محشالت نسشبت بشه سشاير نقشاط ششهر ،كيفيشت آن نيشز بسشيار نامناسشب
باشششد .بششه عبششارت بهتششر سششطح دانششش و آگششاهي حاشششيهنشششيناني كششه درمقششاطع مختلششف فششارغالتحصششيل
مششيشوند ،به مراتب كمتششر از دانشششآمشوزان فشارغ التحصشيل در ششهر زاهشدان اسشت .ايشن امشر موجشب
شششده اسششت تششا تعششدادي از سششاكنان توانششايي درك و دريافششت محتششواي آموزشششي برخششي رشششتههششا فنششي و
حرفهاي را نداشته باشند.
 غالب دوره هاي آموزششي ارايشه ششده از سشوي سشازمان فنشي و حرفشهاي و ديگشر سشازمانهشا ،متناسشب بشاسطح سواد سشاكنان محشالت حاششيهنششين نيسشت .از ايشن رو آنهشا از برخشي دورههشاي آموزششي محشروم
ميشوند.
 از آنجا كه مردان مي بايشد بشه نشوعي مايحتشاج خشانواده خشود را تشأمين كننشد و زنشان نيشز مسشئوليتهشايداخلششي خششانواده را بششه تنهششايي بششر عهشششششده دارنششد ،امكشششان حضششور طششوالني مششدت آنششان در دورههششاي
مهارتآموزي فراهم نيست.
 امشروزه بشا توجشه بششه افشزايش تعشدد و تنشوع نيازهششاي بشازار كشار ،رششتههششاي نوظهشوري در مراكشز فنششي وحرفهاي و آموزششي تشدريس مشي ششوند .عشدم اطشالع و آگشاهي كشافي سشاكنان از ايشن رششتههشا موجشب
شده است كه آنها تنهشا بشه تعشداد معشدودي رششته تمايشل داششته باششند و از دورههشاي آموزششي جديشد
استقبال نكنند.

مزیتها
همانطور كه پيشتر عنوان شد برغم تمامي محدوديتها ،تنگناها و چالشهاي موجود ،اين محالت از برخي مزيتها و
ظرفيتها برخوردارند كه شناسايي هوشمندانه و بهرهمندي از آنها ،خود بستري براي ساماندهي و بهسازي سكونتگاه-
هاي غيررسمي ايجاد خواهد كرد .اين مزيتهاي و ظرفيتها در سه حوزه؛
 اقتصادي
 اجتماعي
و
 فرهنگي
دستهبندي شدهاند .وجود هر يك از مزيتها و ظرفيتهاي برشمرده ،چشماندازي را براي اين سكونتگاهها و كل استان
رقم ميزند كه در انتهاي اين بخش ،به چشمهاي بلندمدت نيز اشاره شده است.
مزیتهای اقتصادی
 گرایش جوانان به انجام فعاليتهای جدید اقتصادی

بر اساس نتايج مصاحبه با معتمدين ،روحانيون ،رابطين بهداشت ،شهردارمحلهها و نيز يافتههاي "گزارش
ارزيابي سريع" ،امروزه جوانان محالت به يادگيري حرفههاي جديد ،تمايل بيشتري نشان ميهند و از رواج
آنها استقبال ميكنند .وجود تعداد قابل توجهي واحد خدمات كامپيوتر ،فروش و تعمير موبايل ،عكاسي،
آرايش و پيرايش و ...از تغيير گرايش نسل جوان به سمت فعاليتهاي نوين حكايت ميكند .از سوي ديگر
نتايج برآمده از تحليل "فرمهاي اعالم آمادگي داوطلبان" گوياي آن است كه تعداد زيادي از داوطلبان به
يادگيري دورههاي آموزشي ،پيرامون تعميرات موبايل و كامپيوتر عالقهمندند.
 وجود حوزههای بكر در اقتصاد بومی

يكي از داليشل باال بودن نرخ بيكاري(13درصد) در محشالت ،عدم شناسايي و بششهرهگيري از فرصتهاي
موجود در اقتصاد بومي است .برخي از اين حوزههاي بكر ،به شرح زير هستند:
-

توليد و عرضه صنايع دستي منطقه مانند سوزندوزي ،سكهدوزي و بلوچيدوزي ،صورتي زنانه به
خود گرفته است و بطور انحصاري ،توسط زنان انجام ميشود .به عبارت ديگر مردان در هيچ يك
از مراحل توليد و بازاريابي اين فعاليتها وارد نميشوند .بديهي است با حضور مردان در اين حوزه،
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بويژه در مرحله بازاريابي ،عالوه بر رونق بيشتر صنعت بومي منطقه ،از ميزان بيكاري كاسته خواهد
شد.
 «رقص چوب» و «سُرنازني» هنرهاي ديرينه خطه سيستان و بلوچستان است و غالب مردان وزنان اين خطه ،بخوبي بر آن اشراف دارند.
برغم امكان بهرهگيري از اين فعاليتهاي هنري در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي ،تنها در اعياد
و مراسم ازدواج از آنها استفاده ميشود .از آنجا كه تعداد قابل توجهي از ساكنان محالت ،آشنايي
كافي با اين فعاليتهاي هنري دارند ،ميتوان در هتلها ،تورهاي ايرانگردي و جهانگردي،
نمايشگاههاي هنري ،تئاتر ،فرهنگسراها ،پاركها و ...به عنوان فعاليتهاي اقتصادي و هنري از آنها
بهره جست.
-

وجود برخي ميوه هاي گرمسيري مانند خرما و انبه امكان ديگري است براي فعاليت ساكنان
محالت .زيرا با انجام سرمايهگذاري در كشت ،فرآوري ،بستهبندي و صدور اين محصوالت ،امكان
جذب تعداد قابل توجهي از زنان و مردان منطقه در اين حوزه فراهم ميشود.

-

استان سيستان و بلوچستان ،در قسمت مناطق خشك و بياباني كشور جاي گرفته است .اين امر
تأثير بسزايي بر كمبود شديد فضاي سبز منطقه داشته است.
امروزه با بكارگيري علوم نوين كشاورزي و باغباني و نيز شناسايي گشياهان قابل رويش ،ميتوان از
خشكي و عرياني مناطق گرمسير كاست .از اين رو توجه مسئولين و دستگاههاي مرتبط ،به
باغباني شهري و درختكاري و جذب نيروي كار در اين حوزه ،ميتواند جلوهاي تازه در منطقه
ايجادكرده و بر ميزان اشتغال بيفزايد.

-

فرهنگ حاكم بر محالت و باورهاي مذهبي ساكنان بگونهاي است كه تنها زماني اقدام به
خريداري گوشت و مرغ ميكنند كه نسبت به ذبح شرعي حيوانات اطمينان داشته باشند .از اين
رو ذبح دام در حضور ايشان و در سطح محله انجام و گوشت بصورت غيربهداشتي عرضه ميشود.
حال با توجه به حساسيت ياد شده ،ميتوان تمهيدا تي را اتخاذ كرد كه به موجب آن ذبح و كشتار
دام صورتي بهداشتي بخود گيرد و عرصهاي ديگر براي ورود افراد در سنِ فعاليت به بازار كار
فراهم شود.
 انتخاب قصاب مورد وثوق ،از ميان ساكنان
 انتقال مكان كشتار دام به خارج از محالت
 بستهبندي گوشت و مرغ
 عرضه آن به بازار محلي و شهر
هر يك به تنهايي ،زمينهاي براي جذب نيروي كار و افزايش سطح اشتغال بشمار ميرود.

-

هشت سكونتگاه غيررسمي هدف طرح ،در داخل شهر زاهدان واقع شدهاند .همانطور كه پيشتر
عنوان شد ،اين محشالت يك سشوم تشنه اصلي شهر را دربرميگيرند و ساكشنان اين سكونتگشاهها
با شهر پيوندي مستمر دارند .اما غالب راههاي دسترسي موجود در محالت از ويژگيهاي استاندارد
مسيرهاي درون شهري برخوردار نيستند .اين مسيرها خاكي ،بدون روشنايي و ناهموارند.
حال با ارايه خدمات جادهاي به اين مناطق مانند آسفالتريزي ،جدولكاري ،روشنايي و
تابلوگذاري عالوه بر ساماندهي جادههاي درون شهري و بهبود كالبد محالت ،تعداد قابل توجهي از
جوانان در اين بخش مشغول بكار خواهند شد.

-

شهرها همواره كانون توليد و عرضه كاالها و خدمات جديد هستند« .تبليغات» يكي از موثرترين
شيوههاي رايج ،جهت معرفي و فروش اين كاالها بشمار ميرود .اما در شهر زاهدان ،به عنوان مركز
استان ،جلوهاي كمرنگ از اين فعاليت مهم اقتصادي ديده ميشود .بنابراين با توجه به اسشتقبال
جوانان ،از فعشاليتهاي نوظهور مانند بازاريابي و تبليغشات ،ميتوان اقدامي موثر در جهت افزايش
اشتغال جوانان انجام داد.

 امكان ایجاد و گسترش صندوقهای خانوادگی و محلی

 در سكونتگاههاي غيررسمي زاهدان ،روابط مستحكم خويشاوندي و همسايگي برقرار است .اينهمپيوندي عميق ،گاه به حوزههاي اقتصادي نيز گسترش مييابد .با بهرهگيري از اين روابط و
منششاسبات ،ميتوان پايههاي ايجاد صندوقهاي اعتبارات خُرد را بنيان نهاد .به اين ترتيب كه با
توجه به اعتماد و عمق روابط بستگان و همسايگان به يكديگر ،صندوقهاي قرضالحسنه خانوادگي
و محلي ايجاد شود تا با استفاده از وامهاي صندوق ،امكان راهاندازي كسب و كار براي جوانان
فراهم شود.
مزیتهای اجتماعی
 نسبت جمعيت محالت به كل جمعيت شهر زاهدان

نقشههاي موجود از سكونتگاههاي هدف نشان مي دهد كه اين سكونتگاه ها در داخل شهر قرار گرفتهاند.
بشطوري كه بخش قابل توجهي از جمعيت شهر(01درصد) را ساكشنان محالت تشكيل ميدهند.
جدول شماره :7نسبت جمعيت محالت به كل جمعيت شهر زاهدان – نفر /درصد
جمعيت شهر زاهدان

567333

جمعيت محالت

173550

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

01

نسبت جمعيت محالت به كل جمعيت شهر
مأخذ:مشاور1033،

 جوانی جمعيت

به دنبال ازدواجهاي زودهنگام و فرزندآوريهاي متعدد ،ميانگين سني جمعيت محالت پايين است .در
جدول شماره  3ميانگين سني محالت به تفكيك نشان داده شده است .ارقام جدول از برجستگي هرم سني
محالت ،در ردههاي سني جوانان حكايت ميكند.
جدول شماره : 2مقايسه ميانگين سني جمعيت محالت هدف
كل محالت

شيرآباد

كريم آباد

كارخانه نمك

بابائيان

پشت گاراژ

پشت فرودگاه

مرادقلي

00.93

07.00

02.70

07.06

09.00

00.03

00.03

00.0

ميانگين سني
مأخذ:مشاور1033،

 وجود مدارس و آموزشگاهها

ساختار اقتصادي و اجتماعي محالت بگونه اي است كه امكان ادامه تحصيل دختران و پسران را محدود
مششي سازد .از سوي ديگر وضعيت نابسامان نهادهاي آموزشي و اداري نيز بر تشديد اين امر دامن زده است.
اما وجود بيش از  13مدرسه و نهاد آموزشي حداقل فرصتها را پيش روي نوجوانان و جوانان مايل به ادامه
تحصيل قرار مي دهد.
 مساجد و مكتبخانهها

مسجد محوري ترين محل اجتماع ساكنان محالت بشمار مي رود .به دليل جايگاه خاص مسجد در ميان
ساكنان ،بويژه اهل سنت ،در هر محله بيش از  33مسجد وجود دارد .بطور معمول در كنار مساجد ،مكان-
هاي ديگري به عنوان «مكتبخانه خواهران» داير است كه به آموزش دروس ديني براي زنان اختصاص
دارد .مساجد كانون همگرايي ساكنان و زمينهساز تأسيس نهادهاي مدني است .از اين رو از قابليت ايجاد
صندوق اعتبارات خرد براي هر محله و جلب ساكنان براي مشاركت در اين امر برخوردارند.
 گردهمایی مردان در نمازجمعه هرهفته

يكي از سنتهاي ديرينه جامعه اهل سنت ،حضور در نما ز جمعه است .پس از انجام فريضه نماز ،شرايطي
فراهم مي شود تا نمازگزاران نسبت به احوال يكديگر و اخبار پيرامون اطالع حاصل كنند .به همين دليل
بدون نياز به وسايل ارتباطي مانند تلوزيون ،روزنامه ،پوستر ،آگهي ،اينترنت و ،...وقوع هرگونه رخداد و
تحول در محالت به سرعت ميان اهالي منتشر مي شود.
 تعامل تنگاتنگ ساكنان با مراكز بهداشت

بافت فرهنگي و اجتماعي محالت ايجاب مي كند كه زنان ،حضور پررنگ در مكانهاي عمومي و معابر
نداشته باشند .مكتب خانه و مركز بهداشت تنها مكانهايي اند كه زنان بيشتر در آنها ديده مي شوند .اين
مكان ها م ورد پذيرش مردان است و هيچ مخالفتي با حضور زنان در اين مكان ها از خود بروز نمي دهند .از
اين رو مسئولين كلينيك و رابطين بهداشت در تعاملي تنگاتنگ با زنان قرار دارند .زنان ،بسياري از
مشكالت جسمي ،روحي و حتي خانوادگي خود را با آنها در ميان مي گذارند .از اين رو رابطين بهداشت از
جايگاهي خاص نزد ساكنان برخوردارند .ساكنان اعم از مرد و زن به آنها اطمينان داشته و براي حل
خصوصيترين مشكالت خود ،آنها را طرف مشاوره قرار مي دهند.
 باال نبودن سطح انتظارات ساكنان

فقر و فالكت حاكم بر محالت حاشيهنشين شرايطي را ايجاد كرده است كه ساكنان از كوچكترين روزنه
ايجاد تغيير و تحول استقبال مي كنند .نتايج مصاحبه ها حاكي از آن است كه غالب ساكنان از فقر مهارتي
و مادي به شدت رنج مي برند .بسياري از آنها خواستار يادگيري ساده ترين آموزشها هستند.


وجود NGOها و نهادهای عمومی

در پي اجراي طرح ها ي توانمندسازي در برخي محالت مانند شيرآباد ،كريمآباد و باباييان ،تعدادي  NGOو
نهاد عمومي همچون مركز گذري كاهش آسيب( ،)DICانجمن نوانديشان ،زيتون ،تالشگران جامعه هدف،
شيداي جنوب شهر و ...پايهگذاري شده و به بهره برداري رسيدهاند.
گرچه هم اكنون سطح فعاليت تعد ادي از اين نهادها كاهش يافته ،اما برخي از آنها نزد ساكنان از جايگاه
ويژهاي برخورداند و با حمايت مراجعان به فعاليت خود ادامه مي دهند.
 تجربه توانمندسازی در برخی محلهها

همانطور كه اشاره شد در برخي محلهها طرح هاي توانمندسازي و پروژههاي ارتقاي معيشت و بهبود محيط
به انجام رسيده است .حتي اگر اين پروژه ها به اهداف مطلوب خود دست نيافته باشند گام نخست در ايجاد
تفكر توانمندسازي و درك ضرورت آن براي محالت حاشيه اي را ايجاد كرده اند  .اين محله ها در مقايسه
با محلههايي كه فاقد هرگونه تجربه توانمندسازي هستند ،از آمادگي افزونتري براي پذيرش تغيير در
راستاي بهبود محيط برخوردارند.
مزیتهای فرهنگی
 ميل افزون نسل جوان به پيشرفت

مجموع مصاحبه ها و شناسايي هاي صورت گرفته از محالت هدف نشان مي دهد كه با گسترش وسايل
ارتباطي مانند ماهواره و اينترنت ،آگاهي نسل جديد نسبت به دنياي پيرامون افزايش يافته است .امروزه
جوانان به دنبال دستيابي به آينده اي متحول و پيشرفته اند و به حفظ وضع موجود اكتفا نمي كنند.
 افزایش آگاهی رو به افزایش ساكنان بویژه در دهه اخير
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طبق اظهارات رابطين بهداشت ،سطح آگاهي عمومي ساكنان در سال هاي اخير در حيطه هاي گوناگون
افزايش يافته است .از آنجا كه رابطين بهداشت داراي ارتباط مستمر با مردم هستند اين تغيير را بخوبي
درك مي كنند .به گفته آنان درگذشته انجام هرگونه فعاليت بهداشتي – درماني و يا طرح هاي
توانمندسازي مستلزم صرف وقت و پيگيري مداوم از سوي مجريان اين طرح ها بود .اما اكنون مادران و
بطور كلي ساكنان خود ،مراجعات مكرر به مراكز بهداشت داشته و از هرگونه اقدام اجتماعي و فرهنگي
استقبال مي كنند.
 تعلق خاطر ساكنان به قوميت و فرهنگ بلوچی

در ايران زماني كه از واژه قوميت سخن به ميان مي آيد ،اولين نكتهاي به ذهن متبادر مي شود بروز
درگيريها و تنش هاي قومي است .حال اگر بطور مشخص قوم بلوچ مطمح نظر باشد ،به دليل شرايط خاص
استان ،اين تلقي پررنگتر مي شود .اما بايد توجه داشت كه بر خالف ديدگاه رايج ،همبستگي و وحدت
موجود ميان مردمان يك قوم ،مي تواند عاملي باشد براي ايجاد انگيزه و تقويت اذهان ،جهت نيل به توسعه
و پيشرفت .قوم بلوچ نيز يكي از اقوام بزرگ ايران بشمار مي رود .آنها تعلق خاطر زيادي به قوميت و
فرهنگ خود دار ند و سعي در حفظ نمودهاي قومي خود همچون لباس ،موسيقي و رقص بلوچي دارند .از
اين رو در سطح محالت مي توان تعداد زيادي از مردان و زنان را ديد كه لباس بلوچي به تن كرده اند54.
 جایگاه خاص روحانيون و شهردارمحلهها و معتمدین نزد ساكنان اهل سنت

پايبندي به مذهب و حفظ اصول و ارزش هاي آن ،ركن محوري تفكرات ديني اهل سنت بشمار مي رود .از
اين رو بلوچ ها براي روحانيون و علماي خود جايگاه خاصي قائلند و همواره به تأسي از آنها سعي در حفظ
شعائر و آرمان هاي خود دارند .عالوه بر روحانيون ،معتمدين و شهردارمحله ها نيز به سبب پيگيري و حل
مشكالت ساكنان ،مورد وثوق آنها بوده و مرجعي مطمئن براي ساكنان محسوب مي شوند.
استقبال جوانان از كاميپوتر و اينترنت
براساس گفته هاي رابطين بهداشت امروزه استفاده از كامپيوتر و اينترنت ميان جوانان و حتي در داخل
خانوادهها به شدت مورد استقبال واقع شده است .بطوري برخي والدين متناسب با رشته هاي تحصيلي
فرزندانشان اقدام به خريد كامپيوتر كرده اند .وجود اين دستگاه و رواج بهره گيري از آن ،نقش موثري در
افزايش ارتباطات ساكنان با محيط پيراموني خواهد داشت.
استحكام روابط فاميلي و همسايگي و شكلگيري ارتباطهاي سريع ميان آنها با توجه به آنكه زنان براي
حضور در مجامع و محافل عمومي محدوديت دارند ،آنها با تشكيل گروههاي فاميلي و همسايگي سعي در
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در سال هاي اخير تعداد معدودي از جوانان بلوچ به تقليد از الگوهاي شهري از پوشش بلوچي استفاده نمي كنند .اما همچنان تعداد جوانان ملبس به لباس
بلوچي بسيار بيشتر از آنهاست.

ايجاد ارتباط با محيط پيراموني خود دارند .يكي از مزاياي اين گروه هاي فاميلي ،شكشلگيري ارتباطهاي
سريع و اطالع رساني و نيز امكان پايه گذاري مشاغل خانگي زنانه است.

ظرفیتها
ظرفيتهای اقتصادی
 وسعت استان و وجود اراضی بایر

يكي از ويژگي هاي بارز استان ،وسعت قابل مالحظه آن است .اين استان  11/3درصد از مساحت كشور را بشه خشود
اختصاص داده است .اين وسعت به نوعي مزيت استان محسوب مي شود .زيرا با ايجاد صرفههاي اقتصادي ،مي توان
از اراضي باير به نسبت هموار ،براي ايجاد كارخانههاي صنعتي وسيع كه امكان پايهگذاري آنها در شهر وجود نشدارد،
بكارگرفته شوند.
 آفتابگير بودن منطقه

استان سيستان و بلوچستان در منطقه اي آفتابگير واقع شده است .بگونهاي كه  033روز سال ،آفتابي است .امشروزه
با پيشرفت تكنولوژي امكان بكارگيري انرژي خورشيدي فراهم شده است .از اين رو در بسياري از كشورها از انشرژي
خورشيدي به عنوان پاكترين انرژي استفاده مي شود .در يكي از روستاهاي كششور مشا نيشز بشه منظشور تشأمين بشرق
ساكنان از اين انرژي استفاده شده است .به اين ترتيب كه با نصب صفحات خورشيدي در پشت بام منازل برق مورد
نياز ساكنان تهيه مي شود.
با توجه به مشكل بشرق رسشاني در محشالت حاششيه اي زاهشدان و اسشتفاده غيرقشانوني از بشرق ،ايجشاد انشرژي بشرق
خورشيدي در اين محالت عالوه بر رفع نيازهاي ساكنان و جلب سرمايهگذاري مي تواند تعدادي از افشراد غيرششاغل
را به خود جذب كند.
 وجود ظرفيتهای بالاستفاده انسانی

نرخ بيكاري  13درصدي از ظرفيت هاي بال استفاده انساني در محالت حكايشت مشي كنشد .در سراسشر محلشه هششا،
دستششههاي متعدد جوانان بيكار را مي توان مشاهده كرد .با عنايت به تغيير تعريف سرمايه ،از سرمايه فيزيكي بشه
سرمايه انساني در عصر حاضر ،ميتوان گفت سرمايه گذاري بر روي جوانان به منظور ارتقشاي ظرفيشتهشاي آنشان،
مطمئنترين روش براي افزايش منابع و داراييهاي منطقه است.
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 ابراز تمایل زنان به حضور در بازار كار

تكميل  01درصد فرم هاي مراكز كاريابي توسط زنان ،از تمايل آنها به حضشور در بازاركشار حكايشت مشي كنشد .امشا
تقاضاي بازاركار به سمت مردان متمايل است .بطوري كه  71درصد تقاضاي بازاركار از مردان و تنهشا  13درصشد
تقاضا از زنان صورت گرفته است .اين درحالي است كه زنان نيمي از جامعه محالت حاشيه نششين را تششكيل مشي
دهند .بديهي است كنار گذاشتن اين گروه به معناي از دست دادن ظرفيت ها و قابليت هاي نيمي از جامعه اسشت.
بنابراين با توجه به تمايل و اعالم آمادگي زنان براي حضور در بازار كار ،فراهم سشاختن بسشترها و پشيش نيازهشاي
الزم براي ورود آنها به جرگه شاغلين ،گام موثري دركاهش بيكاري و ارتقاي محيط برداشته خواهد شد.
 تمایل جوانان به كسب مشاغل جدید

گرايش جوانان به يادگيري و كسب مهارتهاي جديد و نرم افزاري ،از تغييشر جهشت تشدريجي بازاركشار از مششاغل
سنتي و قديمي به حرفه هاي جديد حكايت مي كند .از سشوي ديگشر نيازهشاي سشاكنان نيشز دسشتخوش تغييشر و
تحوالتي شده و از حالت نيازهاي سنتي صِرف خارج شده است .با توجه به نيازهاي رو به گسشترش سشاكنان ،رواج
مشاغل جديد نقش بسزايي در رفع احتياجات آنها خواهد داشت.
 وجود ظرفيتهای خالی در بخش صنعت

در گزارش بازار كار تصريح شده است كه بازار زاهدان ،خدمات محور است .اين امشر موجشب ششده اسشت تشا سشاير
بخشها از جمله كشاورزي و بويژه بخش صنعت جايگاه خود را در اقتصاد استان و منطقه بازنيابد .آمارها اين طشور
نشان مي دهد كه تنها  5درصد متقاضيان شغل ،به اشتغال در بخشش صشنعت تمايشل دارنشد و از سشوي ديگشر 0
درصد تقاضا براي جذب نيروي كار در بخش صنعت وجود دارد .با توجه بشه بشاال بشودن نشرخ بيكشاري در اسشتان و
منطقه ،بخش صنعت از ظرفيت هاي قابل توجهي براي جذب نيروي كار و ايجاد تحول در اقتصاد منطقه برخوردار
است.
 وجود ظرفيتهای پایين دستی در بخش تجارت

بخش تجارت ظرفيت قابل توجهي براي ايجاد مشاغل پايين دسشتي ماننشد مششاغل خشدماتي ،رسشتوران و اغذيشه،
آپاراتي ،مكانيكي و پمپ بنزين و ...داراست .استفاده از ظرفيت هاي مششاغل پشايين دسشتي بخشش تجارت،كمشك
شاياني براي بهبود شاخصهاي كالن اقتصادي منطقه خواهد كرد.
 مزیت استان در بخش ترانزیت

موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي 55استان بگونه اي است كه بخش ترانزيت يكي از مزيتهاي اصلي منطقه بشمار
مي رود .از يك سو امكان جابجايي كاال به كشورهاي همجوار از راه زميني و با كمترين هزينه امكانپذير است و از
سوي ديگر سيستان و بلوچستان معبر ورود وخروج كاال از محور شرقي است .باتوجه به وجود مسائل مختلف در
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پستي و بلندي زمين

كشورهاي همسايه مانند جنگ و درگيري ،ناامني و نياز كشورهاي همسايه به توليدات ايراني ،سيستان و
بلوچستان از مزيت ويژه اي در اين بخش برخوردار است.
 احيای بخش كشاورزی و ورود آن به چرخه توليد

بخش كشاورزي ،بخشي است كه بطور كامل مغفول واقع شده و هيچ سهمي در ايجاد ارزش افزوده اسشتان نشدارد.
اقليم خشك و كاهش شديد نزوالت جوّي طي سال هاي گذشته ،نقش موثري در حذف بخشش كششاورزي اسشتان
داشته است .اما در كنار موانع طبيعي ،نارسايي سياستهاي كالن در بخش كشاورزي ،عدم بهشرهگيشري از قابليشت
هاي كشاورزي منطقه را تشديد كرده است .امروزه با بكارگيري روش هاي نوين كششاورزي و باغشداري در اسشتان-
هاي مجاور منطقه ،شاهد رشد قابل توجه بخش كشاورزي در حسابهاي ملي استان هستيم .استفاده از ظرفيشت-
هاي بالاستفاده بخش كشاورزي مانند پرورش قارچ ،پرورش ماهي و كشت گلخانهاي و ...
 توجه به تقاضای بازار و كارفرمایان

با توجه به نتايج بدست آمده از فرمهاي نظرخواهي از كارفرمايان و مديران صنوف ،بازار كار منطقه بيشش از همشه
به رشتشه هاي خياطي ،ساختمان و تعمير لوازم خانگي احتياج دارد .همچنين حرفشه هشاي جديشدي چشون برنامشه
نويسي ،بسته بندي و حسابداري نيز مورد نياز بازار است .بنابراين پرورش نيروي كار در حوزههاي ياد ششده عشالوه
بر رفع خالء بازار ،اقدام موثري در كاهش بيكاري خواهد بود.
 توجه به نيازهای برآمده از محالت هدف

بر اساس مصاحبه ها و مشاهده هاي انجام شده و واكاوي بافت محالت و بازارهشاي مسشتقر در آن ،مششاغل مشورد
نياز محالت تا حد امكان شناسايي شدند .فهرست اين مشاغل در جدول صفحه بعد آمده است.
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اين بخش به تفصيل در گزارش بازار كار زاهدان مورد بررسي قرار گرفته است.
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جدول شماره  : 3فهرست مشاغل مورد نياز محالت(برآمده از مصاحبه ها و مشاهده ها)
رشتههاي آموزشي مردان

رشتههاي آموزشي زنان
آرايشگري

نازك دوزي

تعمير و نصب آبگرمكن

لوله كشي گاز

پرده دوزي

بلوچي دوزي

تعمير خودروهاي بنزيني

تعمير خودروهاي سنگين

خياطي

چادر دوزي

مخابرات

مخابرات

قاليبافي

البسه محلي

كاشي كاري

نقاشي ساختمان

پرورش قارچ

عكاسي

آرايشگري

بلوچي دوزي و پرده دوزي

حسابداري

رايانه

تعميرات موبايل

حسايداري

رايانه

عكاسي
ذبح و بسته بندي گوشت و

كاربر گياهان دارويي

باغباني شهري و فضاي سبز

مرغ

آسفالت ريزي و جدول

بازيافت زباله

چيني
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ظرفيتهای اجتماعی
 تمایل ظهور یافته ساكنان به كسب مهارتهای زندگی و اجتماعی

امروزه با توجه به گسترش وسايل ارتباطي مانند تلوزيون ،راديو ،ماهواره ،اينترنشت ،روزنامشه و  ...سشطح آگشاهي و
اطالعات عموم جامعه افزايش يافته است .محالت حاشيه نشين نيز از اين قاعشده مسشتثني نيسشتند .بطشوري كشه
تمامي خانوارها ،تلوزيون و تعداد قابل توجهي نيز به ماهواره و اينترنت دسترسي دارند .رششد آگشاهي سشاكنان تشا
حدي است كه آنها خواستار بهبود شرايط زندگي خود هستند و بخوبي مي دانند كه پيش ششرط هرگونشه تغييشر
محيط در گرو ايجاد تغيير و تحول در ساكنان است .بدين سشبب سشاكنان( بشويژه زنشان) بشه كسشب مهشارتهشاي
اجتماعي و مهارت هاي پايه تمايل نشان مي دهند .با توجه به عالقه ساكنان جهشت فراگيشري مهشارتهشاي يشاد
شده ،برگزاري دوره هاي مرتبط با اين گرايش ها مورد استقبال واقشع ششده و ششكلگيشري بسشترهاي اجتمشاعي
توسعه را تسهيل خواهد كرد.
 ميل افزون جامعه به پيشرفت و تحول

سمت و سوي رشته هاي آموزشي مورد تقاضا از سوي ساكنان ،بويژه جوانان ،حاكي از تمايل آنهشا بشه پيششرفت و
دگرگوني است .تأكيد بسياري از زنان و مردان بر كسب مهارت هاي اجتماعي مانند مشاوره قبشل از ازدواج ،دوره-
هاي ترك اعتياد ،كودك ياري و ...و نيز مهارتهاي فني جديد مانند كامپيوتر(سخت افزار و نرم افشزار) ،تعميشرات
موبايل ،طراحي(اسكيس ) و ...تغيير گرايش ساكنان از سنتي به جديد را نشان مي دهشد .بايشد توجشه داششت كشه
رشته هاي مورد تقاضا با توجه به تمامي محدوديت هاي ارتباطي و فرهنگي اعالم شدهاند .در صورتي كه سشاكنان
از ديگر دوره هاي مربوط به مهارتهاي اجتماعي و فني اطشالع حاصشل كننشد ،قشدر مسشلم از ايشن دوره هشا نيشز
استقبال خواهند كرد.
 قابليت افزایش سطح سواد ساكنان

نرخ باسوادي در كل كشور در سال 35 ،1035درصد است .اين نرخ براي استان و شهر زاهدان در همين سشال بشه
ترتيب  63و  77درصد بوده است .نرخ باسوادي محالت كمتر از سه سطح ديگراست .بطوري  65درصشد مشردان و
زنان محالت باسوادند و ميزان باسوادي مردان بيش از زنان است .بطوري كه  56درصد باسوادان مرد و  33درصد
زن هستند .برغم تعداد كمتر زنان باسواد در مقايسه با مردان ،زنشان بشه ادامشه تحصشيل گشرايش بيششتري دارنشد.
بطوري كه بر اساس گزارش "تحليل فرمهاي اعالم آمادگي داوطلبان" ،تعداد زنان ديپلمه و يشا دانششجو بشيش از
مردان است .با توجه به تمايل ساكنان (بويژه زنان) به ادامه تحصيل ،گسترش فرصت هاي آموزشي ،نقش مشوثري
در افزايش سطح سواد و ارتقاي شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي محالت خواهد داشت.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

جدول شماره : 00مقايسه سطح سواد در سه سطح كشور ،استان ،زاهدان و محالت به تفکيك جنسيت0320،

بي سواد

باسواد

كشور
استان
شهر زاهدان
محالت

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

مرد

زن

54082184
0.85
1378548

28835359
0.53
765442

25246825
0.47
613106

9837973
0.15
648539

3658861
0.37
263114

6179112
0.63
385425

0.68

0.56

0.44

0.32

0.41

0.59

368699

200683

168016

111955

46327

65628

0.77
96611
0.65

0.54
54018
0.56

0.46
42593
0.44

0.23
51116
0.35

0.41
21745
0.43

0.59
29371
0.57
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 مكان افزایش تعداد محصلين

با توجه به جدول وضع فعاليت نيروي انساني 13 ،درصد از جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي ،محصل هسشتند .ايشن
نسبت در مقايسه با رقم معادل در سطح كشور( 07درصد) پايين است .نظر به اينكه تعداد زيادي از افشراد غيرفعشال
اقتصادي ،خانهدار و يا داراي درآمد بدون كار هستند ،فراهم كردن بسترهاي الزم براي ادامه تحصشيل ايششان ،قابشل
اتكاترين مسير براي ايجاد شغل اين افراد در آينده است.
ظرفيتهای فرهنگی
 بهرهگيری از پيوندهای مستحكم فاميلی و نقش محوری ریش سفيدان

بافت فرهنگي و اجتماعي محالت بگونه اي است كه خانواده ها ،بزرگان و ريش سفيدان خشود را بسشيار تكشريم مشي
كنند .ريش سفيدان ،كانون مراجعات بستگان و مورد وثوق آنهايند .زين رو ايشن افشراد از قشدرت و نفشوذ زيشادي در
خانواده ها برخوردارند.
در راستاي انجام فعاليت مشاركتي ،به منظور تقليل مشكالت اقتصادي خانواده ها ،راه انشدازي صشندوق هشاي مشالي
فاميلي مي تواند راهگشا باشد .اما بطور معمول به علت نبود يك فرد محوري بشراي مشديريت صشندوقهشا ،ضشمانت
اجرايي اين فعاليت مشاركتي كاهش مي يابد .ريش سفيدان بلوچي و زابلي مي توانند چنين نقشي را پشذيرا ششده و
مشوق انجام اقدامات مشاركت جويانهاي از اين دست باشند.

 استفاده از ظرفيت جوانان برای گسترش ارتباط منطقه با محيط خارج

همانطور كه گفته شد ،غالب جمعيت ساكن در محالت بسيار جوانند .تفاوت عمده اي كه ميان نسل امشروز و نسشل
گذشته ديده مي شود ،بهرهگيري جوانان از وسايل ارتباطي متنوع همچون اينترنت و ماهواره است .از اين رو امكشان
آگاهي از شرايط و وضعيت دنياي پيرامون ،بيش از پيش فراهم شده است.
همگير شدن وسايل ارتباطي نويت از يك سو شرايط الگوبرداري ناصحيح جوانان از سشبك و ششيوه غربشي را ايجشاد
ميكند كه بروز دوگانگي اجتماعي را به دنبال دارد .اما از ديگر سو ،دنيايي متفاوت از محالت را پشيش روي جوانشان
مي نهد .امروزه جوانان بخوبي به كمبودها ،نداشته ها و كم توسعه يافتگي محالت خود و نيز شرايط بهتشر زيسشت و
سطوح باالتر توسعه در محيط پيرامون واقفند .اين امر به عاملي تبديل شده است كه نسل امروز نسلي پرسششگر و
طالب بهبود شرايط و ويژگي هاي زندگي خود باشد .بنابراين افزايش سطح آگاهي جوانان از ويژگيها ،دسشتاوردها و
راهكارهاي محيط خارج ،مي تواند انگيزه الزم در جوانان براي كاهش شكاف توسعه محالت ايجاد كند.
 استفاده از ظرفيت های خالی بخش آموزش

يكي از داليل پايين بودن سطح سواد در محالت كمبود آموزشگاهها و مدارس و كيفيشت نامناسشب ايشن واحشدهاي
آموزشي است .عالوه بر افزودن كمّ و كيف اين واحدها مشي تشوان بشا ايجشاد واحشدهاي جشانبي نظيشر خانشه محلشه،
فراهنگسرا ،سينما و تئاتر سيار ،كتابخانه و نمايشگاه سيار خالء و ضعف سيستمهاي آموزشي موجود را برطرف كرد.
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ضرورتها
دستيابي به توسعه متعادل و متوازن در منطقه ،شناسايي و بكارگيري مزيتهاي ياد شده و ايجاد ظرفيتهاي اقتصشادي و
اجتماعي ،مستلزم درك پارهاي از توجهات كليدي و ضرورتهاست .اين ضرورتها در  3حوزه؛
 ضرورتهاي توسعهاي
 ضرورتهاي اقتصادي
 ضرورتهاي اجتماعي
و
 ضرورتهاي مهارت آموزي
جاي ميگيرند.
درك ودريافت صحيح از ضرورتها و الزامات توسعهاي ،اقتصادي و اجتماعي و اتخاذ تهميدات متناسشب بشا آنهشا نيازمنشد
صرف زمان و اقدامات بنيادي و گسترده است .اما توجه به اين ضرورتها ،هر چند اجمالي ،در شكلگيري بينشي آگاهانشه
و نزديك به واقع از ضرورتهاي توانمندسازي و بطور ويژه «مهارتآموزي» و در نهايت تجهيز و دارا كردن افراد فقيشر بشه
دارايي مهارت ،نقش بسزايي خواهد داشت .از اين رو ضمن گذري بر ضرورتهاي و الزامات پايهاي( ضرورتهاي توسشعه-
اي ،اقتصادي و اجتماعي) ،بطور مشخص ضرورتهاي مهارتآموزي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
ضرورتهای توسعهای
 فراگيری توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سياسی

شاخص توسعه انساني ( )HDIنشان مي دهد كه استان سيستان و بلوچستان در جايگاه توسعه نيافته تشرين
و محروم ترين استان كشور در مقايسه با ساير استان ها جاي گرفته است .همچنين بررسي سشطوح توسشعه
داخلي استان نيز از وجود شكاف عميق توسعه حكايت مي كند .به اين معنشي كشه بخششهشايي از اسشتان و
شهر زاهدان بطور نسبي ،توسعهيافتهتر از ساير بخشها هستند .در اين ميان ،سشكونتگشاههشاي غيررسشمي
شهر زاهدان حائز پايينترين سطوح توسعه هستند.
بنابراين ضروريترين اقدام براي خروج استان از دور باطل توسعهنيافتگي ،حاكميت رويكرد توسعه متوازن و
متعادل در سطح استان ،شهر و محالت است .اين رويكرد ،ضمن كاهش ششكاف توسشعه ،منجشر بشه فراگيشر
شدن توسعه اقتصادي ،اجتماعي و نيز توسعه سياسي خواهد شد.

 دگردیسی روابط موجود و شكلگيری روابط مدرن

يكي از عوامل مهم توسعه نيافتگي و شكلگيري شكافهاي عميق توسعه در استان و منطقه ،عشدم تغييشر و
دگرگوني روابط و مناسبات حاكم ،متناسب با تغيير و تحوالت عصر حاضر است .روابط اقتصادي ،اجتمشاعي،
سياسي و فرهنگي استان بگشونه اي است كه خود منجر به توليد فقر مي شود .از اين رو تحول و دگرديسشي
در مناسبات كنوني و شكلگيري روابط مدرن ،گام بعدي در افزايش سطح توسعه استان است.
 ایجاد سرمایه اجتماعی

سرمايه فيزيكي و انساني ضرورت حتمي براي دست يابي به رششد و توسشعه پايشدار اسشت  .بشه ويشژه بشدون
انششسانهاي كارآمد ،امكان انجام اقدامات بنيادين ميسر نخواهد شد " .امروزه در كنار سرمايههشاي انسشاني،
مالي و اقتصادي  ،سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي ( )Social Capitalمورد توجه قرار گرفته اسشت .
سرمايه اجتماعي  ،نقشي بسيار مهم تر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي كنشد .در
جامعه امروزين بدون سرمايه اجتماعي ،دستيابي به توسعه امكشانپذير نخواهد بود زيرا بدون ايشن سشرمايه ،
استفاده از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام نخواهد شد .سرمايه اجتماعي  ،شبكه اي از روابشط اجتمشاعي
است كه با هنجارهايي مانند اعتماد و مشاركت مدني و اجتماعي سنجش مي شود

57".

بررسي شبكههاي اجتماعي منطقه گوياي آن اسشت كشه اعتمشاد درون گروهشي در ميشان سشاكنان باالسشت.
معتمدين ،شهردارمحلهها ،ريش سفيدان و مولوي ها نقش موثري در پي ريزي و ايجاد اعتماد اجتماعي ايفا
مي كنند .اما با ورود افراد خارجي به شدت از ميزان اعتماد اجتماعي كاسته مي شود .بطوري كه مردم بلوچ
و بويژه ساكنان محالت ،به افراد تازه وارد و نمايندگان دستگاه ها و نهادهشاي دولتشي و خصوصشي اطمينشان
ندارند .از سوي ديگر فقر و تنگدستي حاكم بر منطقه انگيزه و تشوان انجشام هرگونشه فعاليشت اجتمشاعي را از
ساكنان سلب كرده است .مجموعه اين عوامل موجب شده است تا ميشزان سشرمايه اجتمشاعي در منطقشه در
سطح بسيار نازلي باشد.
ايجاد هرگونه تغيير و تحول در منطقه مستلزم درگير شدن تمامي گروه ها و نهادهاي موجشود در منطقشه و
برخورد فعال ساكنان با اين قبيل اقدامات است .و تحقق سشرمايه اجتمشاعي ضشامن موفقيشت فعاليشت هشاي
مشاركت جويانه است .بنابراين ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي از ضرورتهاي مبرم منطقه بشمار مي رود.


جلب مشاركت اجتماعی و نهادسازی

در پي شكلگيري سرمايه اجتماعي ،ميزان مشاركت اجتماعي ساكنان افزايش مي يابد .اما بايد توجه داشت
كه تداوم و استمرار اين فعاليت ها زماني تضمين مي ششود كشه انجشام فعاليشت هشاي اجتمشاعي و مششاركت
مدني ،نهادينه شود .گام نخست در نهادسازي فعاليت هاي مششاركتي ،ايجشاد نهادهشاي درونشي در سشاكنان
است .به اين معني كه افراد همواره در برابر انجام فعاليت هاي مششاركتي احسشاس وظيفشه كشرده و خشود را
57

رحمت اله قلي پور ،دانشگاه تهران1036،
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ملزم به انجام آن بدانند .ايجاد نهادهاي عمومي و مدني در اجتماع ،در اولويشت بعشدي قشرار دارد .بشا ايجشاد
نهادهاي عمومي و خصوصي ،پايگاه هاي اجتماعي براي انجام فعاليت هاي مشاركت محور ايجاد مي شود.
 مشاركت مردم در تدوین ،اجرا و نظارت برنامهها

تاكنون طرح هاي گوناگون پيرامون توانمندسازي سكونتگاههشاي غيررسشمي ،از جملشه سشكونتگشاههشاي
غيررسمي شهر زاهدان به اجرا درآمده است .اما ميزان موفقيت اين طشرح هشا انشدك بشوده و يشا برخشي بشه
شكست انجاميده است .يكي از داليل موفقيت محدود و يشا شكسشت ايشن طشرح هشا ،عشدم مششاركت فعشال
ساكنان در تهيه ،اجرا و نظارت آنها است .بطور معمول برنامه هاي توانمندسازي بصورت متمركز و با اتكشاي
صرف به نيروهاي كارشناسي دولتي تهيه و تدوين مي شوند .از آنجا كه افراد محلي در ايشن فرآينشد نقششي
ندارند ،نيازها و نظرات آنان ناديده گرفته مي شود .در نهايت پروژه هايي به اجرا درمي آيد كشه متناسشب بشا
شرايط و ويژگي هاي خاص سكونتگاههاي غيررسمي نيست.
امروزه تمامي كارشناسان و صاحبنظران برنامه ريزي ،بر بكارگيري و مشاركت افراد محلي در مراحل تهيشه و
اجراي طرح هاي توانمندسازي تأكيد ويژه دارند .بطوري كه اجراي طرح هاي مشاركتي توانمندسازي ،يكشي
از شرايط اساسي پذيرش اين طرح ها از سوي نهادهاي بين المللي همچون بانك جهاني است.
بديهي است در شرايطي كه ساكنان خود در مرحله تنظيم ،اجرا و پايش طرح مشاركت داشته باشند ،نيازها
و خواسته هاي آنان بطور واقعي درنظر گرفته مي شود ،ساكنان نسبت به طرح تعلق خاطر پيدا مشي كننشد،
ميزان موفقيت پروژه افزايش مي يابد و در نهايت انجام فعاليت هاي مشاركتي تداوم مي يابد.
ضرورتهای اقتصادی
 ایجاد و گسترش روابط اقتصادی مدرن و پویا

بررسيهاي صورت گرفته پيرامون اقتصاد محالت حاكي از آن است كه غالب فعاليتهشاي اقتصشادي ،مولشد
نيستند .مقايسه سهم بخش هاي اقتصادي نشان مي دهد كه اقتصاد استان ،خدمات محور اسشت و فعاليشت
چشمگيري در بخش هاي صنعت و كششاورزي رخ نمشي دهشد .از سشوي ديگشر حجشم زيشاد قاچشاق كشاال و
موادمخدر ،ره آورد مالي قابل توجهي را نصيب فعاالن اين حوزه ها مشي كنشد .از ايشن رو جوانشان بشه دليشل
فقدان فرصت هاي شغلي مناسب ،به انجام فعاليت هاي غيرقانوني روي مي آورند .در اين ميان فعاليت هاي
اقتصادي رسمي و قانوني نيز اغلب سنتي و موروثي اند و ظرفيت ايجاد تحول در ساختار اقتصادي منطقه را
ندارند.
مجموعه موارد ياد شده منجر شده است تا روابط اقتصادي حاكم بر منطقه پويا و به روز نباششند .از ايشن رو
هرگونه تغيير و تحول در ساختار اقتصادي منطقه در گرو ايجاد تحشول در روابشط اقتصشادي و همگرايشي بشا
تحوالت اقتصادي عصر حاضر است.

 ایجاد نظامهای مالی تسهيلگر و ظرفيت ساز

يكي از اقدامات موثر در شكلگيري روابط اقتصادي پويا ،پايهگذاري نظامهاي مالي تسهيلگر و ظرفيت سشاز
است .نظام مالي منطقه اغلب به تخصيص يك جانبه منشابع مالي(بصشورت محشدود) از سشوي دسشتگاه هشا و
نهادهاي دولتي خالصه مي شود .ناكارآمدي ايشن سيسشتم بخشوبي مششهود اسشت .زيشرا بشرغم اعطشاي وام و
تسهيالت مالي به متقاضيان ،تحول چشمگيري در نوع فعاليت هاي اقتصادي آنها پديد نيامده است.
رويكرد دستگاه هاي دولتي جهشت بشرون رفشت از فقشر و توسشعه نيشافتگي منطقشه ،رويكشرد اعانشهاي اسشت.
مسئولين ،به تصور اينكه اينگونه اقدامات موجب ارتقاي سطح معيشت ساكنان مي شود ،به تزريق مسشتقيم
منابع مالي مي پردازند .اين رويكرد عالوه بر ايجاد روحيه گداپروري ،مانع از ايجاد و گسترش فعاليشت هشاي
اقتصادي مولد مي شود.
ضرورتهای اجتماعی
 الحاق بخش غيررسمی و به بخش رسمی

نگاهي كلي بر سكونتگاههاي غيررسمي ،از طردشدگي ساكنان و بافت محشالت حاششيه اي از بدنشه اصشلي
شهر حكايت مي كند .دامنه روابط اقتصادي و اجتماعي محالت با بخش رسمي شهر بسشيار محشدود اسشت.
يكي از داليل اين امر باور عمومي حاكم بر شهر است كه محالت حاششيه اي را در زمشره بخشش غيررسشمي
طبقه بندي مي كنند .از اين رو مسئولين و ساكنان شهر سطح تعامالت خود با سكونت گاه هاي غيررسشمي
را به نازلترين ميزان ممكن رسانده اند .تا جايي كه برخي تشاكنون هشيچ گونشه مراجعتشي بشه ايشن منشاطق
نداشته اند.
از اين رو كارشناسان بر اين باروند كه حل مششكالت منشاطق حاششيه نششين(به عنشوان بخشش غيررسشمي)
مستلزم الحاق و بشمارآوردن آنها در شهر( به عنوان بخش رسمي) است .اين الحاق ابتدا مشي بايشد در بشاور،
فرهنگي و مناسبات اجتماعي رخ دهد و سپس به روابط اقتصادي و سياسي نيز تسري يابد.
 شهروند شدن ساكنان

يكي از اقدامات اساسي جهت تسهيل الحاق بخش غيررسمي به رسشمي ،آششنا ششدن سشاكنان بشا حقشوق و
مسئوليتهاي شهروندي و ارتقاي آنها از شهروند درجه دو به شهروند درجشه يشك اسشت .اهميشت ايشن امشر
زماني دوچندان مي شود كه يكي از داليل ناكارآمدي مديريت شهري و شكلگيري و گسشترش بافشتهشاي
حاشيه اي ،نبود شهروند و عدم توجه به حقوق شهروندي است .بنابراين درك صشحيح از مفهشوم ششهروند و
حقوق آن ،گامي موثر در راستاي ممانعت از ايجشاد سشكونتگشاههشاي غيررسشمي و نيشز تخفيشف مششكالت
حاشيهنشيان است.
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 گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات

شاهراه ورود به مسير تحول در منطقه ،افزايش سطح اطشالع رسشاني ،گسشترش ارتباطشات و ميشزان آگشاهي
ساكنان از محيط پيرامون است .امروزه با پيشرفت فناوري اطالعات اين امكان فراهم است كه به راحتشي بشا
محيط خارج ارتباط برقرار كرد .از آنجا كه تعداد قابل توجهي از منشازل سشاكنان ،مجهشز بشه رايانشه اسشت و
جوانان نيز به استفاده از آن عالقه نشان مي دهند ،اينترنت نقش بسزايي در ايجاد رابطه با محشيط پيرامشون
خواهد داشت.
ضرورتهای طرح مهارتآموزی

توانمندسازي نيازمند انجام فعاليت هاي خرد مقياس و با مشاركت ساكنان محلههاي هدف است.
 ضرورت ارایه آموزشهای فنی و اجتماعی

باال بودن نرخ بيكاري در محالت ،درآمد اندك و نيشاز مبشرم سشاكنان جهشت دسشتيابي بشه ششغل ،ضشرورت
يادگيري مهارت هاي فني و حرفه اي را دوچندان مي كند .از ديگشر سشو ،پشايين بشودن سشطح سشواد و فقشر
شديد ،موجب شده است تا ساكنان در مناسبات اجتمشاعي و خشانوادگي بشا مششكالت عديشدهاي دسشت بشه
گريبان باشند .از اين رو ضرورت برگزاري دورههاي مربوط به مهارتهاي اجتماعي نيز بخوبي احساس مشي-
شود.
 تأكيد بر آموزش رسمی

امروزه يكي از شرايط ورود به بازار كار ،ارايه مدركي دال بر دارا بودن مهارتي خشاص اسشت .كارفرمايشان بشر
اساس تأييد مدارك از نوع و سطح مهارت متقاضيان اطالع حاصل كرده و اقدام بشه جشذب آنهشا مشي كننشد.
بنابراين ارايه گواهينامه به مهارتآموزان در انتهاي دورههاي آموزشي ضروري است.
 توجه به مذهب

همانطور كه پيشتر عنوان شد جمعيت ساكن در محالت بطور عمده مركبند از بلوچها و زابلشيهشا .زابلشيهشا
شيعه و بلوچ ها اهل تسنن اند .هم اكنون اين دو تيشره قشومي و مشذهبي بشدون كشوچكترين تنششي دركنشار
يكديگر زندگي مي كنند .ساكنان ،درك متقابلي از حساسيتهاي مذهبي يكديگر دارند و عالوه بر مشرادوات
اقتصادي و اجتماعي ،پيوندهاي زناشويي نيز برقرار ميكنند .بر اسشاس مصشاحبههشا و مطالعشات ،بشه دنبشال
ايشجاد حسششاسيتهاي ساختگي و تحريكات بيروني ،برخي اختالفات و درگيريها ميان آنها بروز مي كند.
بر اين اساس مي بايد مجري ،باورهاي مذهبي ساكنان را درك كرده ،به آنها احترام گذارد و بشدون هرگونشه
سوگيري سعي در اجراي هرچه بهتر طرح داشته باشد.
 توجه به ساخت فرهنگی و اجتماعی

ساختار اجتماعي و فرهنگي زاهدان و به ويژه محالت هدف بگونهاي است كه مانع از حضور پررنگ زنشان در
عرصه اجتماع مي شود.

 توجه به جنسيت

تجارب طرح هاي توانمندسازي در سطح بين الملل و كشور نشان مي دهد كه زنشان در مقايسشه بشا مشردان
همواره مشاركت بيشتري در اين طرح ها داشته اند .طرح مهارت آموزي نيز تأييد كننده مطلب اسشت .زيشرا
نتايج فرمهاي اعالم آمادگي داوطلبان نشان مي دهد كه  73درصد از متقاضيان دوره هشاي مهشارت آمشوزي
زنان هستند و  03درصد مردان .بنابراين ضروري است تا برخورد فعال با مششاركت حشداكثر زنشان محشالت
صورت گيرد.
 توجه به سن

تحليل فرمهاي اعالم آمادگي داوطلبان حاكي از آن است كه  63درصد از داوطلبان در فاصله سشني 15-16
سال قرار دارند .يعني بخش عمده متقاضيان ،جوان هستند .بنابراين ضروري اسشت تمهيشدات الزم ،مخشتص
اين گروه اتخاذ شود و دورههاي مهارت آموزي توجه ويژه به اين گروه از داوطلبان داشته باشد.
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سخن پایانی
انديشه و ديشدگاه كنشوني توسشعه بشر «توسیعه انسیان محیور »53بشه عنشوان عشاملي متمشايز و متفشاوت
با رشد صرفاً اقتصادي تأكيشد مشيورزد .ششواهد زيشادي وجشود دارد كشه نششان مشيدهشد نشرخ بشاالي رششد
اقتصششادي متششرادف بششا بهبششود سششريع شششاخصهششاي زنششدگي بششراي اقشششار فقيششر جامعششه نيسششت و افششزايش
سششطح اسششتانداردهاي زنششدگي از طريششق اعمششال اسششتراتژيهششايي قابششل حصششول اسششت كششه تنهششا بششر رشششد
اقتصششادي متمركششز نباشششد .مفهششوم ايششن چنششين توسششعهاي چيششزي جششز توسششعه و پيشششرفت انسششان نيسششت
وسطح آگاهي ،توانايي و درک انسانها عاملي تعيينكننده در آن بشمار ميرود.
با اتكا بر رهيافت انسان محور ،نيروي انساني ماهر و متخصص از عوامل كليشدي و انكارناپشذير در توسشعه
اقتصادي و اجتماعي بشمار ميرود و هرگونه سرمايهگذاري در خصوص آموزش آنها ،رشد اقتصادي سشالم و
مولد را به همراه خواهد داشت .به همين دليل انديشمندان توسعه بر ايشن باورنشد كشه ارتقشاي مهشارتهشاي
فردي و گسترش فعاليتهاي كارآفريني در جامعه ،نقش قابل توجهي در فرآينشد توسشعه اقتصشادي جوامشع
دارد .هم اكنون تجارب فراواني از كشورهاي توسعهيافته وجود دارد كشه نششان مشيدهشد بخشش عظيمشي از
دستاوردهاي توسعه اقتصادي آنها مرهون ارتقاي سطح آگاهي فشردي ،مهشارتهشاي فنشي نيشروي انسشاني و
توسعه كارآفريني است .اين نتايج چشمگير موجب شده است تا مقوله آموزش بطور اعشم و آمیوزشهیاي
فني و حرفهاي بطور اخص ،به يكي از ساختارهاي محوري جوامع پيشرفته بدل شود .زيرا تصميمسشازان و
تصميمگيران اين كشورها به اين باور رسيدهاند كه توسعه اقتصادي ،بطور مستقيم و يا غيرمسشتقيم در گشرو
فعاليتهاي افرادي است كه در حِرف و مهارتهاي گوناگون تخصص دارند.
با توجه به جايگاه خطير آموزشهاي فني و حرفهاي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ،در غالب كششورها
بويژه كشورهاي در حال توسعه از اين آموزشها در جهت؛
-

ارتقاي كيفيت نيروي انساني

-

افزايش بهرهوري نيروي كار

-

افزايش توليد كاال و خدمات

 كاهش نرخ بيكاري-

كاهش شكاف تواناييهاي نيروي كار سنتي با تحوالت نوظهور بازار كار

-

تأمين نيروي انساني جانشين

-

انتقال مهارتها به نيرويهاي جوان جامعه

Humman centered
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و در انتها
-

توزيع عادالنه درآمد

بهرهگيري ميشود.
در كشور ما نيز ،طي سالهاي اخير ارايه طيف وسيعي از آمشوزشهشاي فنشي و حرفشهايِ اثشربخش ،بشه
منظور بهرهمندي از مزاياي اين آموزشها در امر توسعه و افزايش كارآفريني خالق ،مطمح نظر مسئوليششن
و سياستگذاران بوده است .به همين جهت در غالب طرحهاي توانمندسازي مختصِ مناطق محروم ،بشر دارا
كردن افراد فقير به ثروت مهارت و تواناييهاي فردي تأكيد ويژه صورت گرفته است.
در استان سيستان و بلوچستان نيز به عنوان يكي از محرومترين استانهشاي كششور ،رويكشرد اصلششششي
طرحهاي توانمندسازي ،ارتقاي داراييهاي غيرمادي و غير فيزيكي ساكنان بشوده اسشت .در همشين راسشتا ،
طرح توسعه مهارتهاي پايه در سکونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان ،با محوريت ارتقاي مهارت-
هاي فردي ،ترويج خوداشتغالي و فعاليتهاي كارآفريني به دنبال آن بوده است تا از طريق؛
 ايجاد مهارتهاي فكري و ذهني
 افزايش پويايي در تواناييهاي فردي
 آشنايي با آموزشهاي نوظهور
و
 آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي مورد نياز بازار كار
بستري را فراهم آورد تا ساكنان اين سكونتگاهها ،خود بتوانند به عرصه فعاليتهاي اقتصادي مولد گام نهشاده و
در حالت متعالي با ايدهپردازيهاي خالقانه راهي براي ايجاد كسب و كارهاي جديد بگشايند.
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فصل هفتم؛
شناساییها و ارزیابیها

 .0دیدارها و مذاكرات گروه آموزش با دستگاهها و
نهادهای مرتبط با اهداف طرح
 .3ارزیابی اداره فنی -حرفه ای شهر زاهدان
 .2ارزیابی آموزشگاه های خصوصی شهر زاهدان

 .0دیدارها و مذاكرات گروه آموزش با دستگاه ها و نهادهای مرتبط با اهداف طرح
گروه آموزش طرح "آموزش مهارت هاي پايه در سکونتگیاه هیاي غيررسیمي شیهر زاهیدان" ،
همزمان با برنامه سفر گروه هاي پژوهش و مداخله ،ديداري دو روزه از زاهدان داشت كه ضمن آن نشست هشايي
چند با دستگاه ها و نهادهايي كه از امكانات آموزشي ،ترويجي و اعتباري برخوردارند و در سفر مردادماه گروه بشه
زاهدان ،تمايل خود را براي همكاري با طرح اعالم كرده بودند ،برگزار كرد .از آن جمله :
 -1سازمان فني – حرفه اي  :آقاي خليقي ،معاون سازمان
 -1اداره كار و امور اجتماعي :آقاي عرب ،مدير كل و خانم سرابندي ،رئيس اداره اشتغال
 -0كميته امداد :آقايان غالميان ،مدير كل ،جعفري ،مسئول آموزش و پودينه كارشناس مسئول اشتغال
 -3سازمان جهاد كشاورزي :آقاي دهباشي ،معاون ترويج
 -5سازمان صنايع دستي :آقاي مهندس شهركي ،رئيس سازمان
در مجموع نشست هاي انجام شده مثبت ارزيابي مي شود و مديران دستگاه هاي طرف مذاكره ،آمادگي خود
را جهت همكاري با طرح اعالم كردند .نتايج كلي مذاكرات را مي توان در چهار سطح ،طبقه بندي كرد :
 -1امكان استفاده مناسب از موقعيت هاي آموزشي سازمان ها و نهادهاي مربوطه (بويژه سازمان
فني – حرفه اي ،سازمان صنايع دستي و اداره كار و امور اجتماعي)
 -1فرصششت اسششتفاده از داده هششاي اطالعششاتي موجششود در سششازمان هششا و اداره هششاي مربوطششه(بويژه سششازمان
فني – حرفهاي ،اداره كار و امور اجتماعي ،صنايع دستي ،كميته امداد)
 -0معرفي داوطلبان آموزش بر اساس شاخص هاي مورد نظر نوانديش از طرف كميته امداد
 -3اصالح سياست هاي جاري دستگاه ها ،متناسب با نيازهاي طرح از طريق مشاركت سازمان هاي مادر در
تهران( از جمله امكان ثبت نام افراد فاقد كارت هويت در مراكز فني – حرفه اي ،امكشان ثبشت نشام مشدارك
پائينتر از ديپلم ،تأمين هزينه مهارت آموزان كه از طريق بخش خصوصي ثبت نام مي شوند ،كشاهش مشدت
دورههاي آموزشي بر حسب نياز ،تعريف استانداردهاي رشتههاي جديد پيشنهادي)
گزارش هر ديدار ،شامل زمينه هاي همكاري ،امكانات قابل دسترسي ،محدوديتها ،توصيه ها و توافق ها به قصد
آگاهي و تصميمگيريها و اقدامات پي آيند آن ،در اين مكتوب ارايه شده است.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

 oمركز آموزش فنی – حرفه ای



زمينه های همكاری

 آموزش مهارت هاي فني – حر فه اي به مهارت آموزان از طريق چهار مركز در شهر زاهدان اطالع رساني در مورد موقعيت تحصيلي كارآموزان فعلي مركز كشه سشاكن محشالت هشدف طشرح انشد.(در سال  37در چهار مركز شهر زاهدان 075 ،كارآموز از  6محله كريم آباد ،شيرآباد ،مرادقلشي ،كارخانشه
نمك ،بابائيان و جاده قديم مشغول به تحصيل بوده اند كه  33درصد آنان زيرديپلم و  13درصد ديپلمشه
بوده اند).



امكانات قابل دسترسی

 فضاي آموزشي  3مركز فني – حرفه اي فضاي آموزشي مركز كريم آباد (از سال )33 مربيان آموزشگاه هاي دولتي فني – حر فه اي تأمين احتمالي هزينه تحصيلي افراد معرفي شده از سوي كميته امداد و بهزيستي جهشت تحصشيل درآموزشگاه هاي خصوصي(اين امكان در سال  37قطع شده است)
 برگزاري آزمون مهارت آموزان در آموزشگاه هاي دولتي و خصوصي صدور گواهينامه براي كارآموزان ثبت نام كارآموزان داراي تحصيالت كمتر از ديپلم ساكن در محالت هدف آموزش سيار در صورت وجود تجهيزات و فضاي آموزشي الزم در محالت (در شرايط تداوم دوره تا دوماه ،مركز امكان تجهيز فضاي آموزشي محالت را خواهد داشت).
 آموزش دوره هاي كارآفريني (53ساعت مقدماتي و  113ساعت تكميلي) آموزش دوره آمادگي شغلي براي فارغ التحصيالن دانشگاهي آموزش معلولين در دوره هاي جاري( پيش از اين ،يك دوره تعمير لوازم خانگي بشه طشور اختصاصشيبراي معلولين برگزار شده است).



محدودیت ها

 انتقال  61رشته آموزشي به مراكز خصوصي فني – حرفه اي ( براساس سياست انتقال رشته هايي كهشرايط تدريس آن در آموزشگاه هاي خصوصي مهيا است ،ايشن رششته هشا از مراكشز دولتشي حشذف و بشه
موسسات خصوصي واگذار شده است).
 عدم امكان آموزش افاغنه و افراد فاقد كارت هويت(سيستم اطالعات مركز براساس شماره كارت ملشيطراحي شده است).
 امكان جذب حداكثر  13نفر در اكثر رشته ها(متوسط مدت دوره  633سشاعت و طشي  5مشاه متشوالياست).



توصيه ها

 با توجه به دانش محدود ساكنين محالت ،فرهنگ سازي از طريق آموزش هاي اجتماعي در اين طرحبسيار مهم است.
 هدف طرح ،جذب افراد تحصيل كرده نبوده و افراد ضعيف مدنظر باشند. -جذب افراد از طريق معتمدين محلي و با برگزاري نشستهاي جمعي صورت گيرد.



توافقها

 -1تنظيم تفاهم نامه اي براساس تعهدات طرفين(مركز فنشي و حرفشه اي و كارفرمشا -وزارت مسشكن) -
توسط نوانديش
 -1حداقل  1ماه قبل از شروع دوره هاي آموزشي مورد توافق ،تعداد و رشته هشاي مشورد نظشر از طشرف
نوانديش به مركز اعالم شود.
 -0به منظور پذيرش كارآموزان فاقد كارت هويت ،مقرر شد تا نوانديش در راستاي اصالح سيستم ثبشت
نام كارآموزان در مركز ،توافق سازمان فني – حرفه اي تهران را جهت حذف شماره كارت ملي جلب كند.
 -3قرار بر اين شد دوره هاي كوتاه مدت درخواستي نوانديش ابتدا به مركز زاهدان اعالم شود .چنانچشه
موضوع در حوزه اختيار عمل مركز قرار داشت ،نسبت به اجراي آن اقدام كند .درغير اينصورت موضوع از
طرف نوانديش به سازمان مركزي در تهران منعكس و پس از تأييد آن سازمان ،دوره ها توسط مركز قابل
اجرا خواهد بود.
 -5قرار شد دوره هاي جديد فني و حرفه اي مورد نظر نوانديش به مركز فني – حرفه اي زاهدان اعالم
و از طريق آن مركز ،دورههاي جديد براي تصويب به سازمان مركزي در تهران ارجاع شود.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

 -6سعي نوانديش براي جلب توافق سازمان مركزي جهت تشأمين هزينشه مهشارت آموزان(تحشت پوششش
كميته امداد و بهزيستي)براي بهره مندي از آموزشهاي خصوصي.
اداره كار و امور اجتماعی



زمينه های همكاری

 مهيا ساختن امكاتات آموزش كسب و كار و كارآفريني و تأمين هزينههاي آن ارايه اطالعات مربوط به متقاضيان كار در شهر زاهدان و اطالعات مربوط به استانداردهاي رشته هايشغلي بخش خدمات



امكانات قابل دسترسی

 آموزش دوره هاي كسب و كار و كارآفريني و در صورت امكان ،تأمين فضاي آموزشي آمادگي براي اجراي دوره هاي سيار كسب و كار در محالت در اختيار قرار دادن سالن همايش اداره ( با ظرفيت  153نفر و امكانات صوتي و تصويري) به منظشوربرگزاري همايش هاي يك روزه.



محدودیت ها

 براي محصوالت خانگي درشهر زاهدان بازار وجود ندارد. حداقل سطح سواد الزم براي آموزش گيرندگان دوره هاي كسب و كار ،ديپلم است. براي افراد فاقد كارت هويت ،گواهينامه صادر نمي شود.توصيه ها

 نوانديش در مسير اجراي طرح به نكاتي چند توجه كند: زيرساخت هاي اشتغال در استان فراهم نشده است.
 بازارهاي هدف در دو كشور افغانستان و پاكستان فرصت هشاي عديشده اي پشيش روي قشرار
مي دهند اما در مسير دستيابي به آنها ،از مرزهشاي ايشن دو كششور بهشره بشرداري مناسشبي
نمي شود.
 قوانين جداگانه اي در حوزه اشتغال و كسب و كار ،متناسب با ششرايط اسشتان وضشع نششده
است.

 بخششش خششدمات نسششبت بششه سششاير بخششش هششاي اقتصششادي در زاهششدان فعششالتششر اسششت.
( بويژه در زمينه حمل و نقل به دليل بازارچه مرزي زابل ،راه هاي ارتباطي استان و فعاليت
صنايع دستي)
 برخي از دوره هاي آموزش هاي فني – حرفه اي ،قديمي و غيرقابل استفاده است.
 تنها  13درصد از وام هاي زود بازده استان بازگشت داشته است.
 استان ،طرح هاي كوچك را بيشتر پذيراست.
 برنامه ريزي طرح بيشتر متمركز بر مردان باشد ،چون  35درصد زنان ساكن سكونت گاه ها ،بيسشوادهستند.
 -آموزش به كساني پوشش دهد كه منبع درآمد خانواده اند.



توافقها

 -1ارايه اطالعات درخواستي نوانديش درمورد بيكاران مراجعه كننده به مراكز كاريشابي زاهشدان از
جمله ساكنين محالت هشت گانه
 -1تعيين تعداد مهارتآموزان واجد شرايط استفاده از دورههاي كارآفريني ،توسط نوانديش بشراي
آموزش آنان در دوره هاي كارآفريني اداره كار
 -0معرفي مهارت آموزان(تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي)
o

كميته امداد



زمينههای همكاری

 -معرفي بخشي از مددجويان كميته به طرح براي مشاركت در دوره هاي آموزشي



امكانات

 ارايه خدمات فني – تخصصي به طرح مهارت اموزي(از جملشه  65نشاظر پشاره وقشت در بخششكشاورزي)
 تأمين احتمالي بخشي از هزينه هاي آموزشي مهارت آموزان تحت پوشش در صشورت توافشق وتأمين بودجه آن توسط كميته امداد مركز



محدودیت ها

 فقدان مكان آموزشي برخي رشته هاي آموزشي در زاهشدان(قالي بشافي در زابشل ،كششاورزي درسيستان ،تعطيل شدن تراش سنگ هاي قيمتي در زاهدان)

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

 كميته امداد افراد فاقد كارت هويت را فقط طي شش ماه تحت پوشش قرار مي دهشد و پشس ازآن مي بايست اين افراد كارت شناسايي خود را به كميته ارايه دهند.



توصيه ها

 -توجه به ايجاد اشتغال براي مهارت آموزان ساكن سكونتگاه هاي غيررسمي



توافقها

 -1تنظيم و انعقاد تفاهم نامه اي ميان كميتشه امشداد بشا وزارت مسشكن جهشت همكشاري
فيمابين در طرح مهارتآموزي زاهدان
 -1معرفي  533نفر از واجدين شرايط براي طرح مهارت آموزي از ميان مددجويان تحشت
پوشش كميته در محالت(پرسشنامه هاي مربوطه توسط كميته امداد تكميشل خواهشد
شد).
 oصنایع دستی



زمينه های همكاری

 برگزاري دوره هاي آموزشي صنايع دستي براي مهارت اموزان -ارايه اطالعات هنرجويان ساكن در سكونتگاه هاي غيررسمي به خانه پژوهش نوانديش



امكانات قابل دسترسی

 آمششوزش رايگششان بششه هنرجويششان سششاكن سششكونتگاه هششا در زاهششدان ،از جملششه آمششوزش سششيار( مركز آموزش صنايع دستي پيش از اين در شيرآباد فعال بوده است)
 برخورداري از مربي در كليه رشته هاي صنايع دستي تجهيز كوتاه مدت فضاي آموزشي محالت جهت آموزش صنايع دستي -استفاده از فروشگاه صنايع دستي توسط هنرجويان در زاهدان



محدودیت ها

 ناتواني هنرجويان براي بازاريابي محصوالت خود استمرار سياست نادرست منع خريد محصول از صنعتگران توسط سازمان صنايع دستي زاهشدانهمچون ساير نقاط كشور(حتي امكان بسته بندي محصوالت آنها از طرف سازمان وجود ندارد)
 -موجود نبودن بازار رقابتي صنايع دستي در زاهدان



توصيه

 -كمك به ايجاد بازار صنايع دستي در خارج از منطقه



توافقها

 -1اعالم نياز رشته هاي صنايع دستي به همراه تعداد و شرايط هنرجويان از سوي نوانديش بشه
سازمان صنايع دستي ،جهت برگزاري دوره هاي آموزشي متمركز و سيار به طور رايگان
 -1در اختيار نهادن اطالعات هنرجويان فعلي ساكن سكونتگاه هاي غيررسمي از سوي سشازمان
بر اساس درخواست نوانديش

 oمعاونت ترویج جهاد كشاورزی



زمينه همكاری

 برگزاري دوره هاي آموزشي در بخش كشاورزي از طريق آموزشگاه هاي خصوصي معتبر و تحشتنظارت سازمان نظام مهندسي



امكانات

 هموار نمودن امكان آموزش هاي مورد نياز از طريق آموزشگاه هاي معتبر بخش خصوصي -ارايه خدمات تخصصي در حوزه كشاورزي و دامپروري از طريق سازمان فني – حرفه اي



محدودیت ها

 نبود فعاليت كشاورزي در سكونتگاه هاي غيررسمي وجود فعاليت كشاورزي در خارج از زاهدان عدم امكان واگذري زمين تا محدوده  33كيلومتري زاهدان -عدم امكان گسترش فعاليت هاي كشاورزي در زاهدان



توصيه ها

 توجه به گسترش صنايع تبديلي كشاورزي در محالت هدف -مقرون به صرفه نبودن فعاليت كشاورزي در محالت



توافقها

 اعالم نياز رشته هاي كشاورزي بر اساس مطالعات انجام شده نوانديش به سازمان جهاد كشاورزيو فراهم كردن امكان آموزش هاي الزم از طريق سازمان نظام مهندسي

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

 .3ارزیابی اداره فنی -حرفه ای شهر زاهدان

گزارش وضعيت مركز آموزش فني -حرفهاي زاهدان برگرفته از يافتههاي حاصل از
مشاهدهها و مصاحبههايي است كه به قصد ارزيابي از ظرفيتها ،قابليتها و
محدوديتهاي اين مركز به عنوان همكار اصلي طرح صورت پذيرفته است.
اين موارد شامل:
 بازديد تير ماه  37از مركز و مصاحبه با آقايان ميرفتحالهي (مدير مركز) ،محمدي
گل (مدير فني مركز) و خليقي (معاون مركز)
 گفتگو و مذاكره تير ماه  33با آقاي جهان تيغي از مديران مركز آموزش فني-
حرفهاي (تهران)
 بازديد تيرماه  33از مركز آموزش در حال احداث كريم آباد در حاشيه شهر
زاهدان و مصاحبه با آقايان ميرفتحالهي ،محمدي گل ،و شهرياري (مسئول واحد
آموزشگاههاي آزاد مركز)
 مصاحبه مرداد ماه  33با آقايان خليقي ،عاليپور (مدير آموزش مركز) و شهرياري
 مصاحبه مرداد ماه  33با آقاي حيدري مدير سابق مركز
است.
گزارش در پي آن است تا امكانات و تنگناهاي مركز را كه همكار اصلي طرح قلمداد
مي شود ،روشن و شفاف ساخته ،چگونگي همكاري مركز با طرح و رويه هاي مرسوم
منجر به انعقاد توافقنامه را توضيح داده و براي رفع تنگناهاي مورد بحث كه از موانع
اجراي طرح محسوب مي شوند ،ارائه طريق كند.

ساختار مدیریتی مركز
مركز آموزش فني -حرفه اي استان سيستان و بلوچستان مستقر در شهر زاهدان از يك ساختار مديريتي
نه چندان گسترده بهره ميگيرد .اين ساختار دربرگيرنده مشديريت كل،معاونشت وسشه مشديريت فني،مشالي-
اداري و امورعمومي است:

مديرمركز
مهندس ميرفتح الهي

معاون مركز
مهندس خليقي

مديرآموزش

مديرفني

مديرمالي -اداري

مديرامورعمومي

مهندس عالي پور

مهندس محمدي گل

آقاي حسينعلي سرگزي

آقاي عليرضا سرگزي

واحدآموزشگاه هاي آزاد
مهندس شهرياري

در اين ساختار مديرمركز از مجراي يك معاونت با چهارمديريت مرتبط است .از ميان ايشن چهارمشديريت،
آموزش از وزن وجايگاه سنگينتر و شاخصتري برخورداراست .اين مديريت كه ايفاگر مأموريشت اصشلي مركشز
(آموزش فني -حرفه اي مهارت آموزان) است از طريق واحد آموزشگاههاي آزاد با مجموعه موسسات خصوصي
آموزش فني -حرفه اي در استان پيوند و تعامل دارد .در همين ساختار ،مديريت فني ،سامانده و پيگير كليشه
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پروژه هاي ساخت و ساز و نيز تعمير و نگهداري مركز آموزش فني حرفهاي استان است و دو مديريت ديگشر
نيز وظيفه پشتيبباني اداري -مالي و امور عمومي مركز را بر عهده دارند.
 مالحظات:
 مدير مركز نسبت به شرايط اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي استان و شهر زاهدان آگاه استو به عنوان يك فرد صاحب تحليل ميتواند طرف مشورت درحوزه مسائل كالن منطقشه قشرار
گيرد.
 معاون و مديريت آموزش مركز از روحيه همكاري مناسبي برخوردار وكمك كار اجراي طشرحتلقي مي شوند.
 مسئول واحد آموزشگاههاي آزاد ،در زمينه معرفي و انتخاب آموزشگاههشا ومربيشان خصوصشيكارا ،ياري رسان طرح خواهد بود.
 مدير فني مركز بسيار صميمي و راهگشاست.فضای عمومی مركز و تعداد مراكز آموزشی در استان و در شهر زاهدان
مركز فني -حرفهاي استان سيستان و بلوچستان در سطح استان داراي  13مركز آموزشي و در شهر
زاهدان داراي  3مركز آموزشي اصلي است .اين مراكز چهارگانه عبارتند از :مركز شماره  ،0مركز شماره ،0
مركز  ITو مركز خواهران .تعداد رشتههاي ارائه شده در هر يك از اين مراكز متفاوت بوده و به ترتيب
شامل  15 ،13 ،03و  11مورد ميشود.
برخي از رشتههاي ارائه شده در اين مراكز آموزشي عبارتند از:
مركز شماره  0برادران :اتومكانيك درجه 1و ،1اتومكانيك  13ماهه ،درودگري ،جوشكاري در و پنجره،
جوشكاري آرگون ،لولهكشي آب گرم و سرد ،تاسيسات ،CNC ،مكانيك برق خودرو سايپا
مركز شماره  0برادران :برق ساختمان درجه 1و ،1برق صنعتي ،سيمپيچي الكتروموتور،
مخابرات(عمومي) ،فنورز نصب شبكه كابل ،الكترونيك ،تعمير تلويزيون ،نقشهكشي ساختمان ،تعمير لوازم
خانگي گردنده ،تعمير لوازم خانگي سردكننده ،برق خودرو ،لولهكشي گاز خانگي ،كابينت سازي چوبي
مركز خواهران :خياطي و زيررشتههاي آن (لباس شب ،لباس عروس ،گلدوزي ،نازكدوزي و،)...
سفالگري ،نقشهكشي ساختمان درجه  ،1عكاسي ،مكرومهبافي ،سفرهآرايي عقد
مركز :ITزيرمجموعههاي رشته كامپيوتر

مستقل از اين مراكز ،امكانات آموزشي در زندانها و پادگانها نيز فراهم شده است؛ به گونهاي كه 5
رشته فني -حرفهاي در زندان خواهران و  7رشته در زندان برادران و همچنين  1رشته در پادگانها آموزش
داده ميشود.
در بخش خصوصي  133مركز آموزش فني -حرفه اي در سطح استان موجود است كه از اين بين هم
اكنون  157واحد فعالند .در  1سال اخير در حدود  73رشته از حوزه آموزشي مركز فني -حرفه اي خارج
شده و به بخش خصوصي سپرده شده است.
نيروی انسانی مركز
مجموعه نيروي تحت اختيار مركز در استان سيستان و بلوچستان مشتمل بر  533نفر است كه 133
نفر از آنها در حوزه اداري و  333نفر در حوزه آموزشي مشغول به كارند .از اين ميان  136نفر تحت عنوان
استاد مربي ،سرمربي و كمك مربي در حوزه تدريس فعاليت ميكنند كه اغلب آنها

حقالتدريسي بوده و

 33درصد نيز بومي هستند.
از ميان اين  136كادر آموزشي  0درصد (6نفر) استاد مربي15 ،درصد (03نفر) سرمربي و بقيه
(173نفر) كمك مربياند.
وضعيت مربيان و سطح بندی آنها
در مجموع  136مربي در سه سطح استاد مربي ،سر مربي و كمك مربي در سطح استان فعال هستند
كه رتبهبندي آنان بر اساس سطح تحصيالت ،كيفيت آموزش و سابقه كار صورت ميگيرد.
حداقلِ تحصيالت مربيان در مراكز آموزش فني -حرفهاي استان ديپلم است و هم اكنون تعداد قابل
توجهي از مربيان مركز داراي مدرك فوق ديپلم و ليسانس هستند و تعداد اندكي از مربيان نيز فوق ليسانس
دارند .در برنامههاي جديد استخدامي و همچنين برنامه واگذاري رشته ها و كارگاه ها به بخش خصوصي به
ويژه در سطح آموزش هاي پيشرفته سعي مي شود سطح تحصيالت مربيان باالتر از ليسانس باشد.
مالحظه:
 مديران مركز زاهدان و نيز مديران مركز در تهران به ضعف نسبي مربيان اشاره مي كنند.
 مركز براي جذب مربيان بوميِ خارج از كادر خود مشكلي ندارد ،تنها محدوديت پيش روي متقاضيان
داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم است.
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 مربيان هر ساله ملزم به گذراندن  33تا  133ساعت آموزش در كرج هستند .طرح ميتواند بر ضرورت
بازآموزي و ارتقاي كيفيت مربيان تاكيد ورزد.
 مربيان بومي به ويژه در محالت از ظرفيتهايي هستند كه الزم است در طرح مورد توجه قرار گيرند زيرا
مربيان بومي با ساكنان مناطق حاشيه نشين سهلتر و كاراتر رابطه برقرار ميكنند.
ظرفيتهای آموزشی و تعهدات سه سال اخير
از مجموع  1333رشتهاي كه از سوي سازمان فني -حرفه اي به عنوان رشته هاي استاندارد شده معرفي
شدهاند ،تعداد  135رشته در استان سيستان و بلوچستان تدريس ميشود.
تعهدات آموزشي اين مركز در سال  36معادل  30333نفر -دوره بوده است كه در سال  37با حدود 10
درصد افزايش به سطح  51733نفر -دوره رسيد .باعنايت به تغيير واحد آموزش از نفر-دوره به نفر-ساعت،
ميزان تعهدات مركز در سال جاري به  6133333نفر -ساعت رسيده است.
محل اطالع است كه در سال گذشته ( )37بيش از  133درصد تعهدات مركز انجام شده است.
امكانات فيزیكی و تجهيزات در راه
از ابتداي سال  36پروژه احداث مركز آموزش فني -حرفهاي خواهران و برادران در محله كريم
آباد واقع در حاشيه شهر زاهدان با حمايت بانك جهاني و با هدف توانمندسازي قشر آسيبپذير و
ارتقاي شاخصهاي آموزشي ،فرهنگي و اجتماعي به ويژه در ميان جوانان جوياي كار آغاز شد .انتظار ميرود
اين مركز حداكثر تا دو ماه آينده به بهره برداري برسد.
اين مركز ظرفيت پذيرش  763نفر مهارت آموز مرد در  7رشته (جوشكاري درب و پنجره ،تعمير لولزم
خانگي ،تعميركار برق خودرو ،لوله كشي ،اتومكانيك ماشينهاي سواري ،رايانه و حسابداري) و  1133نفر
مهارت آموز زن در  3رشته (سوزن دوز بلوچ ،رودوز سنتي ،قاليبافي ،گليم بافي ،خياطي ،گلسازي ،گلدوزي،
توپ دوزي و رايانه) را داراست.
مالحظه:
 بنا به توصيه مهندس شعليبر مسئول ستاد توانمندسازي و هماهنگ كننده محلي طرح ،خانه پژوهش
پس از شناسايي نيازهاي آموزشي ذينفعان مي تواند در سمتدهي رشتههاي آموزشي اين مركز نو
احداث ايفاي نقش كند.

رشته های اصلی مورد آموزش
در سال هاي اخير مشتريمداري در كانون توجه مركز آموزش فني -حرفهاي استان سيستان و
بلوچستان قرار گرفته و رشتهها بر اساس نيازسنجيهايي كه در منطقه صورت مي گيرد ارائه ميشوند .اين
نيازسنجيها در قالب بوميسنجي ،مردم سنجي و محلي سنجي صورت ميگيرد .بر اساس نيازسنجيهاي
گذشته ،نيازهاي آموزشي مهارت آموزان شهر زاهدان لولهكشي گاز ،ساخت و ساز ،لولهكشي پكيج ،برق
ساختمان و صافكاري بودهاند.
هماكنون اصليترين رشتهها براي آقايان اتومكانيك (صافكاري و برق خودرو) ،جوشكاري ،لوله كشي و
تاسيسات و تعميرات لوازم خانگي است و به تازگي رايانه و تعمير موبايل نيز به رشته هاي مورد تقاضاي
مهارت آموزان افزوده شده است.
براي خانمها نيز رشتههاي اصلي مورد تقاضا عبارتند از صنايعدستي ،خياطي ،آرايشگري ،كه به تازگي
رشتههاي عكاسي و فيلمبرداري ،حسابداري و رايانه نيز به جمع رشتههاي مورد تقاضاي بانوان اضافه شده
است.
بدليل تعدد بيشتر در زيررشتههاي بانوان ،تعداد رشتههاي بانوان و تنوع آنها در مقايسه با

رشتههاي

آموزشي آقايان بيشتر است.
اولویتهای آموزشی مركز از منظر گروههای هدف
اولويت بندي مركز فني -حرفهاي استان سيستان و بلوچستان بر مبناي هدف گذاري برنامه چهارم به
ترتيب عبارتند از:
 .1شاغليني كه بر اساس درخواست بنگاهها نياز به ارتقاي مهارت دارند
 .1فارغ التحصيالن و دانشگاهيان
 .0زنان
 .3كارجويان روستايي
 .5كارجويان شهري
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طيفهاي هدف طرح مهارت آموزي يعني زنان و جوانان محالت حاشيه نشين در اولويت هاي سوم
و پنجم برنامه آموزشي مركز قرار ميگيرند.
تركيب جنسی مهارت آموزان
در سطح استان سيستان و بلوچستان حدود  33درصد از متقاضيان آموزش هاي فني -حرفهاي را زنان
و حدود  63درصد از متقاضيان را مردان تشكيل مي دهند .اين نسبت در شهر زاهدان به  05درصد براي
زنان و  65درصد براي مردان تغيير مييابد.
در آموزشگاههاي آزاد (بخش خصوصي) اين نسبت  53-53است.

سطح سواد مهارتآموزان
غالب مهارتآموزاني كه در دورههاي آموزشي مركز شركت ميكنند ،ديپلمهاند اما مهارتآموزاني تا
سطح فوق ليسانس نيز در اين مراكز ثبت نام ميكنند .آموزشها در دو سطح كلي آموزشهاي پيشرفته و
عادي انجام ميپذيرد؛ در سطح آموزش هاي پيشرفته ميبايست سطح سواد افراد باالتر از فوق ديپلم باشد
اما در آموزشهاي عادي امكان شركت افراد بيسواد و كم سواد نيز فراهم شده است.
ارفاق خاصي در خصوص مهارت جويان بي سواد از سوي اين مركز اعمال نميشود و مدرك اعطايي به
آنها نيز همانند مدرك مهارت آموختگان باسواد ،باارزش محسوب ميشود .از جمله تسهيالتي كه مركز براي
اين افراد قائل ميشود تغيير نسبت سئواالت تئوري به سئواالت عملي است .امتحانات تئوري اين دسته از
افراد يا از طريق منشي و يا از طريق پرسش و پاسخ شفاهي انجام ميپذيرد.
از ديدگاه تجربي مديران مركز آموزش فني -حرفهاي ،كارآموزان به طور عمومي زير ديپلم و بعضاً ديپلم
با ضريب هوش پايين و نيز از طبقات محروم بوده و روحيهاي عملگرا دارند.

تمایالت و ترجيحات آموزشی مهارت آموزان
اغلب مردان مهارتآموز مايل هستند در رشته اتومكانيك ،جوشكاري ،تراشكاري و تعمير لوازم خانگي
آموزش ببينند .كارهاي ساختماني نيز در بازار كار از تقاضاي خوبي برخوردار است اما به دليل آب و هواي
گرم اين مناطق تمايل محدودي از سوي مهارت آموزان براي يادگيري مهارتهاي ساختماني وجود دارد .در
ميان جوانان تمايالت جديدي در خصوص يادگيري تعميرات موبايل و تا حدودي رايانه ابراز مي شود.

خياطي ،آرايشگري و صنايع دستي صاحب بيشترين تقاضا در بين زنان مهارت آموز اند .به تازگي رشته
هاي عكاسي و فيلمبرداري و كار با رايانه نيز به جمع رشته هاي مذكور افزوده شده است.
نكته جالب توجه حضور زنان در دوره هايي است كه پيش از اين تنها آقايان در آنها شركت ميكردهاند،
از آن جمله اتومكانيك و درودگري.
مديران مركز تقاضاي آموزشي مراجعان را در سه سطح غريزي ،نياز بازار كار و گرايش به

آموزشهاي

جديد طبقه بندي ميكنند.

ميانگين مدت زمان دوره های آموزشی
آموزش رشتههاي فني -حرفهاي در دو گروه نرمافزاري و سختافزاري ارائه ميشوند .حداقل زمان مورد
نياز براي آموزش در رشته هاي فني -حرفهاي  033ساعت و حداكثر زمان مورد نياز  1333ساعت مي باشد.
ميانگين زمان آموزش در مجموعه رشتههاي فني -حرفهاي  633ساعت برآورد مي شود.
حداقل زمان آموزش براي رشتههاي نرم افزاري و سخت افزاري متفاوت بوده به گونهاي كه براي رشته
هاي نرمافزاري  33ساعت و براي رشتههاي سختافزاري  533ساعت است.
امكان تعديل دوره در آموزشهاي سيار و آموزشهايي كه در صنايع و صنوف ارائه ميشود ،در صورت
تاييد سازمان مركز فني -حرفهاي امكانپذير است .در كارگاههاي ثابت امكان تعديل دوره وجود ندارد و
مهارتآموزان براي كسب گواهينامه بايد ساعت استاندارد دوره را بگذرانند.
آموزش های متمركز و سيار
مركز آموزش فني– حرفهاي زاهدان مستقل از ارائه آموزشهاي متمركز در مراكز  1و  ،1مركز خواهران
و مركز  ،ITتوان راه اندازي آموزش سيار را نيز داراست .آموزشگاههاي سيار اغلب در زندانها ،پادگانها،
روستاها و در جوار كارخانه ها و كارگاهها راه اندازي ميشوند.
در صورت وجود تقاضا ارائه آموزشهاي سيار امكانپذير است .اگر سازمانها ،ارگانها و شركتها تقاضاي
آموزش سيار ارائه دهند و سازمان فني-حرفهاي هم امكان ارائه داشته باشد ،دورهها بهصورت سيار برگزار
ميشود.
مالحظه:
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 در آموزشهاي سيار و در محالت هدف ،تامين مكان آموزش با مجري (خانه پژوهش نوانديش) است.
اين مكان مي تواند مسجد ،حسينيه ،محل تجمع و يا خانه محلهها باشد .در همين مورد ميتوان از مكان
ارگانهاي دولتي نظير بهزيستي و كميته امداد بهره گرفت.
آزمون دورهها و اعطای گواهينامه
آزمون در رشته هاي فني -حرفه اي در دو بخش تئوري و عملي صورت مي گيرد .مهارت آموزان ابتدا
ميبايست در آزمون تئوري شركت كرده و پس از كسب موفقيت وارد مرحله آزمون عملي شوند.
در حالتي كه آموزش به عهده بخش خصوصي باشد ،ممتحنان از سوي مركز فني – حرفه اي معرفي
ميشوند .در صورت قبولي  33درصد (قبالً اين نسبت  53درصد بود) از مهارت آموزان آموزشگاههاي آزاد در
آزمون ،هزينه دوره آموزشي توسط مركز به اين آموزشگاهها پرداخت خواهد شد .در صورتي كه آمار قبولي
باالتر از  33درصد باشد تسهيالت و جوايزي به بخش خصوصي پرداخت خواهد شد.
آزمون دورههاي سيار همانند دورههاي ثابت است .اين آزمونها هم در محل و هم در سازمان امكان
برگزاري دارند.
نسبت دارندگان گواهينامه به كارآموزان
به طور متوسط حدود  73درصد افرادي كه در آزمون شركت مي كنند موفق به دريافت گواهينامه مي
شوند .اين نسبت در رشته هاي مختلف متفاوت است و گاهي قريب به  133درصد نيز مي رسد.
مهارتآموختگان در صورتي كه در يك مرحله آزمون مردود شوند ،ميتوانند در دو مرحله ديگر شركت
كنند و در صورتي كه در هيچيك از سه مرحله موفق نشوند بايد تجديد دوره شوند .بخشي از ريزش
مهارتآموزان در مرحله آزمون به اين دليل است كه گروهي فقط متقاضي آموزشاند و به دنبال كسب
گواهينامه نيستند و با همان سطح از آموزش براي خود كسب وكار راه مياندازند.
نسبت كارآموزان شاغل به دارندگان گواهينامه
يكي از دغدغه هاي اصلي در آموزش فني -حرفه اي پيوستن مهارت آموختگان به بازار كار است .زيرا
تنها در اين صورت سرمايه گذاري هاي آموزشي مي تواند ثمربخش واقع شود .خاصه آنكه اگر مهارت آموز
در فاصله كوتاهي جذب بازار كار نشود به تدريج آموخته هاي خود را از ياد ميبرد.

ميزان جذب مهارت آموختگان به بازار كار با رشته انتخابي و سطح مهارت آنان ارتباط دارد .به عنوان
مثال در طرح هاي  13ماهه آموزشي حدود  33درصد مهارت آموختگان جذب بازار مي شوند .بر اساس
رشته ها نيز در رشته هايي چون درودگري و مخابرات به طور معمول تا  33درصد مهارت آموزان جذب بازار
كار مي شوند .اين نسبت براي رشته تعميرات لوازم خانگي  75درصد است .به طور متوسط  63درصد
كارآموزان مهارت ديده گواهينامه دارند و  53درصد مهارت آموختگان در پايان دوره آموزشي جذب بازار كار
ميشوند.
به علت فراهم نبودن زمينه مساعد جذب در بازار كار تنها  03تا  05درصد مهارت آموختگان جذب
مشاغل مرتبط با رشتهشان مي شوند.
راهبرد خصوصی سازی و واگذاری كارگاهها و عملكرد آن ()0233-0237
از سال  1037سازمان فني – حرفه اي در جهت اجرايي كردن اصل  33قانون اساسي و مواد  01و 33
برنامه چهارم توسعه ،سياستهايي را به منظور تحقق خصوصي سازي در حوزه آموزش فني -حرفهاي به كار
بسته است.
راهبرد خصوصي سازي در مركز آموزش فني -حرفه اي زاهدان در دو سطح دنبال ميشود :واگذاري
رشته و واگذاري كارگاه .واگذاري رشتهها از بدو ابالغ سياستهاي كلي اصل  33به اين سازمان مورد توجه
قرار گرفت و از سال گذشته نيز واگذاري مديريت كارگاهها آغاز شده است .در اين سطح از واگذاري دولت
نقش حمايتي ،هدايتي و نظارتي را بر عهده دارد .درواگذاري كارگاه ،مركز فني -حرفهاي امكانات ،تجهيزات
و فضا را به متقاضيان واجد شرايط واگذار ميكند و تامين مواد مصرفي و پرداخت دستمزد مربي به عهده
بخش خصوصي است.
اولويت در واگذاري كارگاه ها با مربيان فعال در كارگاههاي مركز است .اولويتهاي بعديِ واگذاري به
ترتيب عبارتند از آموزشگاههاي آزاد ،شركتها و تعاونيهاي داراي مجوز آموزش و افراد حقيقي و حقوقي.
واگذاري كارگاه براي يك دوره معين زماني انجام مي شود و در صورت رضايت مركز از مديريت و سطح
آموزشي ،مدت تمديد مي شود.
در جهت تحقق برنامه هاي خصوصي سازي در سال  1037تعداد  03رشته 0 ،مركز و  37كارگاه به
بخش خصوصي واگذار شد .الزم به ذكر است كه از ميان  37كارگاه واگذار شده  36مورد آن به مربيان مركز
واگذار شده است.
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تنگناها و محدودیتها مركز
مجموعه تنگناها و محدوديتهاي مركزآموزش فني -حرفه اي زاهدان را به ترتيب اهميت در چهار
سطح مي توان فهرست كرد:
سطح مديريتي
 احتمال تغيير مديريت مركز در چارچوب فعل وانفعاالت ناشي از شروع كاردولت جديد
 تغيير درسياست هاي مديريتي جاري وهدف گذاري ها
سطح آموزشي
 پايين بودن نسبي سطح دانش مربيان مركز
 اختالف دستمزد مربيان مركز با كاركنان مشابه در ديگر دستگاه ها بويژه مربيان درهنرستان هاي
فني-حرفهاي آموزش وپرورش
سطح مهارتآموزان
 اختالف سطح دانش وسواد كارآموزان دريك كارگاه(راهنمايي،ديپلم،ليسانس)
 اختالف سطح فرهنگي كارآموزان دريك كارگاه(شهرنشين،حاشيه نشين)
 ريزش كارآموزان ناشي از مراجعه بدون تحقيق وآينده نگري
سطح بازار كار
 عدم توانايي كافي بازاركار شهر زاهدان در جذب مهارت آموختگان فني-حرفه اي
مركز و طرح؛
نوع برخورد مدیریت مركز با طرح:

سازمان فني -حرفهاي به عنوان همكار اصلي طرح ،رويكرد مثبتي به طرح داشته و تمايل به همكاري با
طرح را ابراز كرده است.
مركز در زمينههاي مختلفي از جمله آموزش و مشاوره ،مايل به همكاري با مجري است.

سير اداری منجر به عقد تفاهم نامه با مركز آموزش فنی -حرفهای زاهدان:
در مرحله نخست بر اساس نيازسنجيهاي صورت گرفته از ذينفعان اصلي طرح توسط مجري،
رشتههاي مورد نياز آموزشي به مركز ابالغ مي شود .در مرحله بعد مركز متناسب با ظرفيتها و توان
آموزشي خود و آموزشگاههاي خصوصي ،حوزه دولتي و خصوصي آموزش و نيز مربيان مربوطه را تعيين
خواهد كرد.
پس از طي اين مرحله ،مهارت آموزان به مركز معرفي و روند آموزش آغاز مي شود.
اين سير با مرحلهبنديهاي خاص خود در چارچوب تفاهمنامهاي ميان مركز با كارفرماي طرح (طرح
عمران و بهسازي مسكن) شكل اجرايي به خود گرفته و قرارداد با محاسبه هزينه سرانه مهارت آموزان،
توسط سازمان مركزي آموزش فني -حرفه اي تأمين مالي خواهد شد.
براي استفاده از ظرفيت آموزشگاههاي خصوصي ميبايد در مورد هزينه سرانه آموزشي توافق حاصل
شده و پس از آن قرارداد با آموزشگاههاي مورد نظر منعقد ميشود.

استانداردسازی رشتههای جدید:
پس از كشف و معرفي رشتههاي جديد آموزشي توسط مجري ،مركز آموزش فني -حرفهاي زاهدان
رشته هاي تازه كشف شدهاي را كه در حوزه آموزشي مركز قرار ندارند براي استاندارد سازي آموزشي به
سازمان مركزي (تهران) ابالغ ميكند.
در اين چارچوب ابتدا نيازسنجي صورت ميگيرد و سپس متقاضي استانداردسازي ،رشته
مورد نظر را معرفي كرده تا رشته مورد نظر تحت بررسيهاي كارشناسان مركز قرار گيرد و در
صورت تاييد كارشناسان سازمان ،رشته جديد به مركز فني-حرفهاي محل براي آموزش ابالغ
ميشود تا به مدت يكسال بهصورت آزمايشي آموزش داده شود .رشته استاندارد شده در
صورت موفقيت آموزشي به يك رشته پايدار و ثبت شده تبديل ميشود.
مدت زمان استانداردسازي از  13روز تا  03روز پيش بيني ميشود.
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 مالحظه :آقاي جهان تيغي از مديران مركز تهران در نشست با مجري و نمايندگان كارفرما ( 13تير
 )33قول مساعد داده است كه ظرف  13روز استانداردسازي صورت پذيرد.

پيش نيازها ،ضرورت ها و اقدامات متناسب
به قصد عملي ساختن مأموريت اصلي طرح (آموزش مهارت به ذينفعان اصلي) سلسله اقداماتي چند مي
بايد در سه سطح سامان يابد:
سطح اول؛ مجري:
 oتنظيم و ارسال گزارش نهايي وضعيت مركز آموزش فني – حرفه اي زاهدان به كارفرما براي
انجام اقدامات و تمهيدات مقتضي درسطح كارفرما
 oشناسايي دقيق ظرفيتها واستانداردهاي آموزشگاه هاي خصوصي شاخص شهر زاهدان از
طريق مصاحبه با مديران ومشاهده كارگاهها و روش آموزش آنان
 oشناسايي دقيق ظرفيتهاي آموزشي دستگاه ها و نهادهاي محلي(سازمان كار وامور
اجتماعي ،ترويج كشاورزي ،كميته امداد ،صنايع دستي و )...براي بهرهگيري از اين ظرفيتها
در چارچوب اهداف طرح
سطح دوم؛ مجري-كارفرما:
o

تعيين تركيب جنسيتي ذينفعان اصلي

o

تعيين پراكندگي جغرافيايي ذينفعان ميان محالت هدف هشتگانه

o

مشخص كردن معيار اصلي گزينش ذينفعان اصلي(فقيرترين ها،آموزش ناديده ها و)...

سطح سوم :مجري ،كارفرما و مركز آموزش فني -حرفهاي
مذاكره مجدد ،جديتر و مشخصتر با مديران سازمان آموزش فني -حرفهاي مركزي با هدفِ:
 هم انديشي درخصوص تخفيف ورفع مشكل توان آموزشي مربيان مركز زاهدان
 تعيين يك رابط مشخص از ميان مديران مركز زاهدان براي همكاري مستقيم با طرح
 هم انديشي در مشخص كردن معيار اصلي گزينش ذينفعان اصلي
 طراحي اوليه چارچوب تفاهم نامه همكاري ميان كارفرما -مركز
 مشخص كردن دقيق چالش هاي طرح با هم انديشي كارفرما ومديران مركز
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 .2ارزیابی آموزشگاه های خصوصی فنی – حرفهای شهر زاهدان

بازديد از آموزشگاههاي خصوصي در سفر دوم توسط گروه پژوهش ( 16-11مهرماه) به منظور ارزيابي از
توان ،ظرفيت ،امكانات و محدوديتهاي آموزشگاههاي خصوصي صورت گرفت .شناسايي ظرفيتهاي مركز
فني -حرفهاي دولتي در سفر اول انجام شد .براساس اهداف طرح و به منظور استفاده حداكثري از امكانات شهر
زاهدان ،طرح در نظر دارد با توجه به توان و ظرفيتهاي فني -حرفهاي دولتي (به عنوان همكار اصلي طرح) و
توان آموزشگاههاي خصوصي ،ذينفعان اصلي طرح را در هر دو مجرا ،تحت پوشش آموزشي قرار دهد .انتخاب
اوليه از آموزشگاههاي خصوصي براساس نظرات واحد آموزشگاههاي آزاد مركز فني -حرفهاي استان صورت
گرفت .براساس مفاد قرارداد طرح ،سازمان فني -حرفهاي دولتي همكار اصلي طرح در روند آموزشها معرفي
شده بود ،اما در طول اجراي طرح و با رسيدن به سرفصل آموزش ،فني -حرفهاي اينگونه بيان نمود كه تنها در
برخي رشتهها آمادگي همكاري با طرح را داشته و به دليل خصوصي سازي رشتههايي كه بيشترين تقاضاي افراد
در آن ها بود مجري بايد از آموزشگاههاي خصوصي استفاده كند .به گونهاي كه  30درصد آموزشها توسط
آموزشگاههاي خصوصي صورت گرفت و آموزشهايي كه در قرارداد رايگان مفروض بود ،با هزينه آموزشگاههاي
خصوصي در اختيار ذينفعان قرار گرفت.
بر اين اساس ،ارزيابي آموزشگاههاي خصوصي يكي از گامهاي كليدي در طول بسترسازي آموزش بوده و
معرفي طرح به آموزشگاههاي خصوصي و توجيه آموزشگاهها براي پذيرش و ثبت نام افراد ساكن محالت
حاشيه نشين از كارهاي اوليه در پيشبرد طرح بوده است.
در ادامه نمونهاي از ارزيابي برخي آموزشگاههاي همكار در طرح آمده است.

آموزشگاه صدف
مشخصات:
 سال تأسيس1071 :
 مدير :خانم فريبا شه بخش (رئيس انجمن خياطي و طراحي دوخت)

 رشته ها :طراحي دوخت ،آرايش و پيرايش ،صنايع دستي
امکانات:
113 متر مساحت زيربنا (ملك شخصي)
 5 مربي طراحي دوخت1 ،مربي صنايع دستي1 ،مربي آرايش و پيرايش
محدوديتها و تنگناها:
 تعداد زياد آموزشگاههاي خصوصي با كيفيت پايين در سطح شهر
 فقدان حمايتهاي مالي از طرف مركز فني -حرفهاي به منظور بهبود امكانات
امکان آموزش سيار:
 در صورت فراهم بودن مكان آموزش امكان اعزام مربي وجود دارد
پيشينه انعقاد قرارداد آموزشي:
 قرارداد يكساله با آموزش و پرورش در زمينه آموزش طراحي دوخت به دانشآموزان
 سه دوره همكاري با جهاد كشاورزي در زمينه آموزش زنان روستايي در منطقه همت آباد
شرايط انعقاد قرارداد:
 امكان پرداخت شهريه به صورت قسطي وجود دارد
 مهارت جويان بدون كارت هويت تنها ميتوانند در دورهها شركت كنند و امكان شركت در آزمون را
ندارند ،مگر با توافق مركز فني -حرفهاي

ارزیابی:


این آموزشگاه که برای همکاری با طرح ابراز تمایل و همکاری میکند ،از جمله موسسات آموزشی
فعال و با پیشینه طوالنی و دارای توان آموزشی مطلوبی است.
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آموزشگاه نسل برتر:
مشخصات:
 سال تأسيس1031:
 مدير :خانم نگين رياحي
 رشتهها :فناوري اطالعات ،امور مالي ،كشاورزي
امکانات:
 5 مربي  6 ،ITمربي كشاورزي 1 ،مربي عمران0 ،مربي حسابداري در اين مركز مشغول فعاليت هستند
3 شعبه روستايي در روستاهاي چشمه زيارت ،خاش ،زهك ،الويز دارند
امکان آموزش سيار:
 در صورت وجود امكانات براي آموزش سيار ،مربي در اختيار طرح قرار ميدهند
نکات:
 اولويت آموزشيِ آموزشگاه در روستا و بخش كشاورزي است
ارزیابی:


این مؤسسه ضمن برخورد مثبت با طرح تمایل زیادی برای همکاری از خود نشان میدهد .به دلیل سابقه
آموزش روستایی و همچنین داشتن ظرفیت داوطلبانه برای کمک به مناطق محروم میتوان از توان این
آموزشگاه در زمینه اطالع رسانی و آموزش استفاده کرد

آموزشگاه امين:
مشخصات:
 سال تأسيس1031 :
 مدير :آقاي علي ريگي
 رشتهها :عمران ،اتومكانيك ،لوازم خانگي ،برق كشي
امکانات:
 تعداد مربيان براساس تعداد مهارت آموزان متغير است
محدوديتها و تنگناها:
 محدوديتهاي مالي و نبود حمايت مالي براي بازسازي و جايگزيني امكانات
امکان آموزش سيار:
 در صورت فراهم بودن مكان آموزش ،امكان آموزش سيار دارند و تجهيزات سبك را نيز ميتوانند براي
آموزش در اختيار طرح بگذارند ولي در مورد تجهيزات سنگين ،بايد در مكان فراهم شود.
پيشينه انعقاد قرارداد آموزشي:
 سابقه انعقاد قرارداد با آموزش و پرورش و فني -حرفهاي

ارزیابی:


بهرغم آنکه نوع مواجهه مؤسسه با طرح مثبت بود ،اما تجهیزات موجود آن فرسوده است ،گرچه
تجهیزات آن در حال بازسازی است .به نظر میرسد در صورت بازسازی تجهیزات بتوان از این مرکز در
زمینه آموزش استفاده کرد.
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و در پایان ...
 در مجموع براساس مشاهدات صورت گرفته اين گونه بيان شد كه:
 در صورتيكه امنيت در محالت فراهم باشد ،ظرفيت آموزش سيار در محالت ،در آموزشگاههاي
خصوصي وجود دارد .اين مؤسسات تنها مربي را در اختيار طرح قرار ميدهند و ساير امكانات بايد از
طرف مجري تأمين شود.
 تمايالت بانوان در سطح شهر بيشتر در زمينه رشتههاي بلوچي دوزي ،طراحي دوخت ،آرايش و
پيرايش است.
 تعداد زياد آموزشگاههاي خصوصيِ با كيفيت پايين از معضالت اظهار شده از سوي تمامي
آموزشگاههاي مورد بازديد بود.
 در صورت هماهنگي سازمان فني -حرفهاي استان ،آموزشگاهها براي جذب افراد بدون كارت
شناسايي مشكلي ندارند.
 محل توجه است كه تعدادي از آموزشگاههاي خصوصي ،ديدگاه مثبتي به اهالي محالت هدف
نداشته و آمادگي روحي -روانيِ حضور در روند آموزشيِ اينگونه از مهارت آموزان فاقدند( .به عنوان
نمونه آموزشگاه آزاد پيشگامان)
 هيچكدام از اين آموزشگاهها ،پيشينه همكاري با طرحهاي توانمندسازي قبلي را ندارند.
 نکته قابل تاكيد در مورد آموزشها و انتقال مهارت جويان به آموزشگاههاي آزاد واقع در
شهر اين است كه مجري با قرار دادن سرويس براي همه مهارت جويان در همه رشته ها
زمينه حضور در آموزشگاههاي واقع در شهر را فراهم كرد.

فصل هشتم؛

شناخت تقاضای بازار و مهارت های
مورد نياز
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پيشامتن
تحليل تقاضاي بازار كار شهر زاهدان يكي از سرفصلهاي اصلي در ارزيابي فرصتها و تهديدهاي پيشروي طرح
"توسعه مهارتهاي پايه در سکونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان" به شمار ميآيد .تخصيص اولويت به مهارت-
هايي كه بتوانند حتيالمقدور در كوتاهمدت وپس از تجهيز مهارتي ،فرد را به بازار كار پيوند دهد ،نيازمند بررسي سهم
فعاليتهاي اقتصادي و تعيين گروه هاي شغلي قائم بر اقتصاد منطقه هدف است .عالوه بر اين ،توجه به ظرفيتهاي
نيرويكار در قالب شاخصهايي كه در سمت عرضه بازار كار مطرحاند نيز از اهميت برخوردار است.
بنابراين ارزيابي تقاضاي بازار كار با تاكيد بر مالحظات بر آمده از عرضه نيرويكار ،ستونهاي اصلي گزارش
تحليلي تقاضاي بازار محسوب مي شوند؛ گزارشي كه به دنبال تخمين معادالت عرضه و تقاضا در بازار كار به شيوه
كالسيك نيست بلكه تالش ميكند چشمانداز كاربردي از ظرفيتها و كمبودهاي بازار كار را پيشِ روي بگذارد.
نوشتار حاضر از  6بخش اصلي تشكيل ميشود :نخست پيشامتني كه مشرف بر كل نوشتار است؛ پيشامتني كه
هدف ،جايگاه و مسير تحليلي گزارش را مشخص و الگوي مطالعه بازار كار را ارائه ميكند .سپس چهار سرفصل كه متن
اصلي را تشكيل ميدهند طرح خواهند شد .اين چهار ،اگرچه از يك بستر تغذيه ميشوند ،اما هم به اعتبار روش و هم به
اعتبار پايگاه اطالعاتي مستقل از يكديگرند:
 تحليل آمارهاي رسمي بازار كار،
 تجميع دانش مطلعان و دستاندركاران بازار كار،
 ارزيابي دادههاي مراكز كاريابي در قالب نمونهگيري و
 واكاوي بازارهاي محلي
سرفصلها پس از توضيح روش تحقيق و منابع اطالعاتي ،ذيل چهار عنوان مورد مداقه قرار ميگيرند:
 .1اهميت مبحث
 .1كاركرد تحليلي
 .0نتايج
 .3نكتهويژهها
در بخش آخر نيز با عنوان جمعبندي و نتيجهگيري نهايي عصاره گزارش عرضه ميشود و ضرورت
آموزش،
مهارت،
اشتغال و
الحاق
مورد تاكيد ويژه قرار ميگيرد.

الگوی مطالعاتی بازار كار
پديدههاي اجتماعي و انساني از آن جهت كه از پيچيدگي خاص خود برخوردارند ،نمي توانند تنها معلول يك يا چند
علت محدود باشند .از سويي طرح اين ادعا كه كليه عوامل تاثيرگذار بر يك پديده اجتماعي مشخص را ميتوان با
ابزارهاي رايج و شاخصهاي مورد پذيرش در يكي از شاخه هاي علوم اجتماعي تبيين كرد ،مورد قبول نخواهد بود.
جلوگيري از خطاي كاهشگرايي 53در علوم اجتماعي ،ما را بر آن ميدارد تا به طور اجمالي اشارهاي به ساير عوامل
تاثيرگذار داشته باشيم .اگرچه ممكن است بررسي متغيرهاي اقتصادي به عنوان متغيرهاي تشخيصي 63مد نظر قرار گيرد
اما عرصه تاثيرپذيري پديدههاي اجتماعي را نميتوان تنها در يك شاخه علوم اجتماعي جستجو كرد .براي نيل به اين
هدف در بررسي بازار كار كه مأموريت اصلي اين گزارش به شمار ميآيد ،توجه داريم كه روابط حاكم بر اين بازار متاثر از
متغيرها و علل مختلفي است كه لزوماً ماهيت يكساني نداشته و با شاخههاي مختلف علوم اجتماعي همپيوند هستند.
بنابراين در فرآيند ايجاد فرصتهاي شغلي بايد به اين موضوع پراهميت توجه داشت كه تمامي انواع و سطوح مبادالت
اقتصادي كه باعث ايجاد فرصت شغلي ميشوند ،اگر چه در مدار اقتصادي جامعه قرار دارند ولي به واقع محاط در
محيطي هستند كه مي توان از آن به عنوان سپهر زيستي ياد كرد .سطح و نوع فعاليتهاي اقتصادي در تمام بازارها بويژه
بازار كار ،در فضاي عمومي يا سپهر زيستي -كه داراي عناصر و مؤلفههاي بسياري است -شكل ميگيرند و از آن تأثير
ميپذيرند .در حالت كامالً انتزاعي ميتوان سپهر زيستي را به زيرمجموعههايي ،مانند سپهر دانايي ،سپهر سياسي ،سپهر
حقوقي و سپهر اقتصادي تقسيم كرد .سپهرهاي مذكور نيز هريك داراي عناصر و مؤلفههاي خاص خود هستند:
سپهر دانايي را سطح عمومي سواد و تخصص و آگاهي اجتماعي ،سطح اطالعات ،دانش ،ارتباطات ،تنوع و كاركرد
رسانهها ،تجربيات و ارزشها و چگونگي بهره مندي جامعه از آنها ،همچنين نهادها و فرايندهاي آموزشي ،جايگاه انديشه و
تفك ر در نزد مردم ،توجه به علم و پذيرش علم در استفاده و حل مسائل عمومي جامعه در گذار به مراحل باالتر توسعه،
ميتوان قلمداد كرد .عناصر و مؤلفههاي موجود در اين سپهر در واقع سطح توانمنديهاي علمي جامعه و درك شعور
اجتماعي را مشخص مي سازند.
سپهر سياسي جامعه را مي زان تمايل و خرد الزم براي همكاري بين خانوارها ،بنگاهها و دولت از يك سو و در
تعامل با دنياي خارج از سوي ديگر و همچنين رعايت قواعد بازي در عرصه اجتماع توسط قواي سهگانه كشور ،احزاب
سياسي ،تشكلهاي صنفي ،نهادهاي علمي و تخصصي ،تشكلهاي غيردولتي ،مطبوعات ،رسانهها و… ميتوان تعريف كرد.
عناصر و مؤلفه هاي موجود در اين سپهر ،تعيين كننده سطح اميد به آينده و شكلگيري صحيح انتظارات و تصميم
گيري هاي منطقي عامالن اقتصادي است.

Reductionism
Diagnostic variables
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سپهر حقوقي جامعه را مجموعه قوانين و مقررات موجود ،پويايي ،كارآمدي و پايداري نسبي آنان ،حسن نظارت بر
اجراي قوانين توسط مردم ،نهادها و حكومت و همچنين ميزان پايبندي افراد ،نهادها و حكومت به قوانين و مقررات
مي توان تعريف كرد .اين سپهر تعيين و تثبيت كننده حقوق و امنيت عامالن اقتصادي و اجتماعي است.
سپهر اقتصادي جامعه شامل سطح موجودي سرمايههاي مالي ،انساني ،طبيعي و فيزيكي از يك سو و سطح
تكنولوژي و نحوه به كارگيري و تلفيق عوامل توليد ،ميزان تكامل نهادها و بازارها ،رقابتپذيري ،فرهنگ بهرهوري ،نگرش
جامعه به كار و تالشهاي انساني و ريسك پذيري در بين عامالن اقتصادي ،از سوي ديگر است .همچنين وجود
كارفرمايان ،كارآفرينان ،مديران ،مشاوران ،نظريهپردازان و نوآوران در محيط هاي كسب و كار ،تعيين كننده سطح چرخه
فعاليت هاي اقتصادي در اين سپهر است.
بنابراين ،شكلگيري فرصتهاي شغلي در سمت عرضه و در سمت تقاضا به عوامل بيشماري بستگي دارد كه هرگاه
اين عوامل دچار تغيير يا تحولي شوند ،بيدرنگ در بازار كار تأثير ميگذارند .لذا از ديدگاه مسأله شناسي ميتوان گفت
كه «تقاضاي نيروي كار» به مثابه پديده اي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در ارتباط با عوامل متعددي است كه بر سطح
توليدات و سپهر زيستي جامعه اثر ميگذارند.
بهدنبال تحوالت سپهر زيستي جامعه يا فضاي عمومي يك كشور ،توليدات جامعه دستخوش دگرگونيهاي بسياري
ميشوند .تغييرات ايجاد شده در سطح توليدات ،منجر به ايجاد تغييراتي در بازار اشتغال شده و پيوندي تنگاتنگ با اين
بازار برقرار ميكند .چرا كه توليدات صورت گرفته در يك جامعه ،حاصل كنشهاي عامالن اقتصادي در چرخه اقتصادي
است.
بطششور كلششي چرخششه اقتصششادي يششك جامعششه متشششكل از عییامالن اقتصییادي وبازارهییاي اقتصییادي اسششت.
منظوراز عامالن اقتصادي:
 -1خانوارها (به عنوان عرضه كننده عوامل توليد وتقاضاكننده كاال وخدمات)
 -1بنگاه ها(به عنوان عرضه كننده كاال وخدمات وتقاضاكننده عوامل توليد)
 -0دولت(به عنوان عرضه كننده كاالهاي عمومي)
و در نهايت
 -3بخش خارجي
است.
بازارهششاي اقتصششادي نيششز خششود مشششتمل بششر بازارهششاي ديگششري نظيششر بازاركاالوخششدمات ،بازاركششار ،بششازارپول و
بازارسرمايه است.
كارشناسان براين باورندكشه عرضشه وتقاضشاي نيشروي كشار (بازاركار)پديشده هشايي چنشد بُعشدي هسشتند كشه همشواره
متأثر از عوامل گوناگوني انشد وهنگشام تحليشل آن هشا بايشد بشه همشه عوامشل مشوثر برچرخشه اقتصشادي ،وقشوف و اششراف
داشت.

از آنجا كه بشازار كشار و ميشزان توليشد يشك جامعشه ،ارتبشاطي دوسشويه بشا يكشديگر دارند،شناسشايي عوامشل مشؤثر بشر
آنهششا از اهميششت شششاياني برخورداراسششت.اين عوامششل را مششي تششوان در دو دسششته عوامییل فنییي وعوامییل محيطییي بششه
شرح زيرخالصه كرد:
 عوامل فني :به طور مششخص ،مربشوط بشه روش تلفيشق يشا تركيشب منشابع توليشد بشراي نيشل بشه سشطح معينشي
از توليد مشي باششند و بشديهي اسشت كشه ميشزان موجشودي عوامشل و قيمشت آنهشا (دسشتمزد ،نشرخ بهشره ،نشرخ
ارز ،قيمت انرژي و …) بر انتخاب روش توليد مؤثرند.
 عوامششل يششا شششرايط محيطششي :بششر سششطح توليششد جامعششه نيششز اثششر گذارنششد و نقشششي تعيششين كننششده دارنششد .ايششن
شرايط را به طور خالصشه مشي تشوان بشه صشورت عوامشل سياسشتي ،فضشاي اجتمشاعي و سياسشي ،ويژگشي هشاي
فرهنگي ،اعتماد متقابل عامالن اقتصادي و ترتيبات نهادي ،طبقه بندي كرد.
حال از آنجا كه شناسايي تقاضاي بازارمحلي در شناسايي و انتخاب نوع خدمات آموزشي ارائه شده به مهارت آموزان،
از اهميت بسزايي برخوردار است ،بازار كار بطور مشخص مورد بررسي قرار ميگيرد.
بازارهاي اقتصادي خود مشتمل است بر بازار كاال و خدمات ،بازار پول ،بازار سرمايه و بازار كار .بازار كار نيز متشكل
از دو عنصر عرضه و تقاضاي نيروي كار است .از آنجا كه اين دو ،عناصر اصلي تشكيل دهنده بازار كار هستند ،تحليل
اين بازار نيز بر پايه همين عناصر صورت ميگيرد .بنابراين ،شناخت ويژگي هاي عناصر ياد شده ،گام موثري است در
تحليل هر چه بهتر بازار كار.
در راستاي دستيابي به ويژگي هاي عرضه نيروي كار مي بايد داده هايي چون:
 جمعيت  ،جمعيت در سنين فعاليت ،جمعيت فعال برحسب جنس ،گروه سني ،سطحتحصيالت و  ...همچنين نرخ مشاركت زنان و مردان در بازار كار
و
 تعدادخانوارها و ويژگيهاي آنانرا در نظر گرفت.
و در سمت تقاضا نيز توجه به
 تعدادكارگاهها و واحدهاي بهرهبرداري كشاورزي
 ميزان توليد ناخالص و سرمايه گذاري
 گروه هاي فعاليت (كشاورزي  ،معدن  ،صنعت و ) ...
 گروه هاي شغلي(متخصصان ،مديران ،قانونگذاران،كاركنان ماهر)...
 وضع شغلي( شاغل در بخش خصوصي يا عمومي)
ضروري است.
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مدار اول :تحليل آمارهای رسمی بازار كار
در گزارش "محيط شناسي؛ مروري بر مدار استان سيستان و بلوچستان و شهر زاهدان" در سه سطح استان،
شهرستان و شهر شاخصهاي كالن اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است .در اينجا با تمركز بر شاخصهاي بازار كار در
دو سطح شهر و محالت ،فضاي حاكم بر بازار كارِ محيط بر جامعه هدف مورد بررسي قرار ميگيرد:
مختصات بازار كارِ شهر زاهدان
در اين بخش سعي ميشود با بررسي شاخصهاي زير مختصات بازار كار شهر زاهدان تبيين شود:
 .1جمعيت به تفكيك زن و مرد
 .1جمعيت به تفكيك وضعيت سواد
 .0تركيب سني جمعيت
 .3جمعيت فعال
 .5وضعيت اشتغال
 .6نرخ مشاركت
 .7نرخ بيكاري
 .3سهم گروههاي شغلي
در نمودار صفحه بعد شاخصهاي فوقالذكر در الگويي مطبق جاي داده شدهاند تا ارتباط منطقي و سطح محاسباتي
آنها آشكار شوند .در ادامه بر اساس همين نمودار مختصات بازار كار شهر زاهدان استخراج خواهد شد.
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جمعيت

تركيب جنسي

تركيب سني

تركيب تحصيلي

جمعيت فعال

وضعيت اشتغال

نرخ بيكاري

سهم گروه هاي شغلي

نرخ مشاركت

 .0ویژگیهای عام جمعيتی شهر زاهدان :تركيب جنسی ،سنی و تحصيلی
 33درصد ساكنان شهرستان زاهدان و  10درصد ساكنان استان سيستان و بلوچستان ،جمعيتِ  567333نفري
زاهدان را تشكيل ميدهند .از سه شاخص كليدي براي بررسي رونماي جمعيتي شهر ميتوان استفاده كرد .اين سه
شاخص عبارتنداز تركيب جنسي ،تركيب سني و تركيب تحصيلي.
 .0.0تركيب جنسي:
جمعيت  567333نفري شهر زاهدان از  131575نفر مرد ( 51درصد) و  175373نفر زن ( 33درصد) تشكيل شده
است كه نشان از تركيب جنسي متعادل جمعيت در اين شهر دارد .نمودار زير تركيب جنسيتي جمعيت اين شهر را به
تصوير ميكشد:

تركيب جنسي جمعيت در شهر زاهدان

مرد
51%

زن
33%

 .0.0تركيب سني:
جمعيت شهر زاهدان ماهيت مركب دارد كه برآمده از ويژگي مهاجرتپذيري اين شهر از ساير استانها و از خارج
از كشور است .نياز تخصصي اين شهر به عنوان مركز استان سيستان و بلوچستان عامل اصلي مهاجرت در سطح داخلي
به شمار ميآيد .در عرصه خارجي نيز دافعه كشورهاي همجوار به ويژه پاكستان و افغانستان و جاذبه نسبي سيستان و
بلوچستان منجر به مهاجرت اتباع خارجي به اين شهر شده است.
بنابراين در حوزه تركيب سني كه در سمت عرضه بازار كار از اهميت برخوردار است بايد دو الگو مورد توجه قرار
گيرد :نخست -تركيب سني جمعيت شهر زاهدان و دوم -تركيب سني جمعيت رقيب در شهر زاهدان.
منظور از جمعيت رقيب ،اتباع خارجي هستند كه الگوي جمعيتي آنها بر بازار كار زاهدان سايه ميافكند و به
دليل برخي مالحظات مانند هزينههاي بيمه و حداقل دستمزد ،گاه نيروي كار ارجح به شمار ميآيند.
همانطور كه در نمودار مشاهده ميكنيد بيشترين فراواني در رده سني  13-15سال جاي گرفته است .از آنجا كه
اين دادهها متعلق به سرشماري سال  1035است هم اكنون بخشي يا كلِ اين فراواني جمعيتي به رده سني بعدي انتقال
يافته يا در حال انتقال است .بنابراين هم اكنون بخش اعظم عرضه نيروي كار را جوانان جوياي كار يا در ابتداي مجاري
بازار كار تشكيل ميدهند.
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تركيب سني جمعيت (درصد از كل)
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از اين جهت ميتوان نتيجه گرفت كه نقطه اوج هرم جمعيتي در شهر زاهدان بين سنين  15تا  13سال قرار دارد.
اين رده سني را ميتوان مفصل نيروي كار فعال با بازار كار دانست .اين واقعيت از دو سو قابليت پردازش دارد .نخست
سمت تقاضاي بازار كار بايد به گونهاي باشد كه بتواند فرصتهاي شغلي پايايي براي اين افراد فراهم كند كه اين امر
بستگي به تقسيم كار استاني و نقش شهر زاهدان در توليد ملي دارد .از سوي ديگر و در سمت عرضه توان نيروي كار به
عنوان دار ايي قابل مبادله در بازار كار از اهميت برخوردار است .ميزان توليد نهايي نيروي كار به عنوان توجيه اقتصادي
سطح دستمزد بستگي مستقيمي با سطح توانايي افراد دارد .به هر شكل ،فراواني نيروي كار جوان در مجراي ورودي بازار
كار هم ميتواند به عنوان فرصتي براي بازار كار به شمار آيد و در عين حال ميتواند در قالب ارتش بيكاران منجر به بروز
ناهنجاريهاي اقتصادي اجتماعي شود.
يكي از تهديدهايي كه در كوتاه مدت وجه گريزناپذير بازار كار شهر زاهدان است الگوي سني جمعيت رقيب،
متشكل از اتباع خارجي ميباشد .تركيب سني جمعيتِ  77337نفري رقيب كه  13درصد كل جمعيت شهر زاهدان را
تشكيل ميدهند در نمودار نشان داده شده است.

تركيب سني جمعيت رقيب در بازار كار (درصد از كل)
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در ميان جمعيت رقيب نيز تركيب سني به گونهاي است كه بيشترين فراواني در سال  1035در فاصله سني -13
 13واقع شده است .اگرچه اين جمعيت هم اكنون در رده سني  13-15سال قرار گرفتهاند اما جواني نيروي كار مهاجر
حكايت از همپوشاني سني آنها و نيروي كار بومي دارد .بنابراين نيروي كار مهاجر فارغ از الگوي مهارتي كه دارد به
عنوان عامل ازدياد عرضه نيروي كار در اين شهر عمل ميكند.
از دو شاخص فوقالذكر ميتوان به هرم زير دست يافت كه نمايانگر تركيب سني -جنسي جمعيت شهر زاهدان
است.
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در نمودار فوق نسبت زنان و مردان به كل جمعيت در هر رده سني نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده
ميشود اين هرم در سنين  15تا  13سال به صورت متورم است كه نشان از تراكم هر دو جنس در دو رده سني 13-15
و  13-13سال دارد.
 .0.3وضعيت تحصيلي
ذيل اين عنوان به سادهترين طبقه بندي رايج براي سنجش سپهر دانش يك جامعه در قالب نسبت باسوادان و بي-
سوادان به كل جمعيت بسنده شده و در بخشهاي بعد با توجه به نمونهگيري صورت گرفته از مراكز كاريابي ،اطالعاتي
در خصوص سطوح تحصيلي شهروندان در زاهدان ارائه خواهد شد .به هر حال دادههاي جزئي در خصوص سطوح
تحصيلي در سطح شهر زاهدان در ميان آمارهاي مركز آمار ايران موجود نيست.
نمودار زير نشان ميدهد كه  77درصد ساكنان شهر زاهدان باسواد و  10درصد آنها بيسواد هستند .فارغ از
سطح كيفي آموزش در اين منطقه نسبت قابل قب ولي از افراد باسواد هستند و اين امر ميتواند تا حدي زيرساخت توسعه
مهارت هاي مورد نياز بازار كار باشد .با اين وجود ،مشاهدات نشان از كيفيت پايين سواد در اين منطقه دارد و آمارهاي
رسمي نيز نشان ميدهد كه حدود يك سوم از جمعيت بيسواد هستند.

وضعيت سواد در شهر زاهدان

بي سواد
10%

باسواد
77%

اين نسبت در ميان زنان و مردان متفاوت است .دو نمودار زير اين تفاوت را به تصوير ميكشند:

وضعيت سواد در شهر زاهدان

وضعيت سواد در شهر زاهدان

(زنان)

(مردان)

بي سواد
13%

بي سواد
13%

باسواد
71%

باسواد
31%

همانطور كه مشاهده ميكنيد نسبت باسوادان به بيسوادان در ميان مردان  31درصد به  13درصد ميباشد و اين
نسبت در ميان زنان تضعيف شده و  71درصد به  13درصد است .اگچه اختالف معنيدار نيست اما تعداد مردان باسواد
بيش از زنان باسواد است.
.3

جمعيت فعال

بر اساس تعريف مركز آمار ايران تمام افراد در سن كار (حداقل سن تعيين شده) كه در هفته تقويمي قبل از هفته
آمارگيري طبق تعريف كار ،در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا از قابليت مشاركت برخوردار بودهاند
(بيكار) جمعيت فعال محسوب مي شوند .آنچه از تعريف بر ميآيد مفهوم جمعيت فعال چيزي بيش از شاغلين و ويژگي
توانايي ورود به بازار كار و قرارداشتن در سن كار عناصر تعيينكننده هستند .به بيان ديگر جمعيت فعال ظرفيت
بالقوه اقتصاد در تامين نهاده نيرويكار را نشان مي دهد اين نيروي كار در عرصه فعل ،ممكن است بيكار يا شاغل باشند.
جمعيت فعال شهر زاهدان  17330نفر معادل  05درصد كل جمعيت در سن فعاليت شهر زاهدان است كه  33درصد از
اين جمعيت شاغل و  16درصد بيكار هستند .الزم به ذكر است كه  35درصد كل جمعيت فعال را مردان و تنها 15
درصد از اين جمعيت را زنان تشكيل ميدهند.
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.2

وضعيت اشتغال :نرخ مشاركت ،نرخ بيكاری و سهم اشتغال گروههای شغلی

بررسي وضعيت اشتغال در بازار كار با توجه به محدوديت آمارهاي رسمي شهر زاهدان با استفاده از سه شاخصِ


نرخ مشاركت


نرخ بيكاري


سهم اشتغال گروههاي مختلف شغلي

صورت ميپذيرد.
 .3.0نرخ مشاركت
منظور از نرخ مشاركت نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت در سن كار ( 13سال به باال) ميباشد .اين نرخ براي
شهر زاهدان  05درصد است .نرخ مشاركت جنسيتي در شهر زاهدان حكايت از اختالف معني داري ميان زنان و مردان
دارد .نرخ مشاركت در شهر زاهدان براي مردان  63درصد و براي زنان  11درصد است كه نشان از بازار كار مردانه اين
شهر دارد.
نمودار زير نرخ مشاركت ويژه سني در شهر زاهدان را نشان ميدهد .منظور از نرخ مشاركت ويژه سني ،نسبت
جمعيت فعال به كل جمعيت در هر گروه سني است.

نرخ مشاركت بر حسب ردههاي سني
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همانطور كه مشاهده ميكنيد باالترين نرخ مشاركت ويژه سني ( 57درصد) متعلق به ردههاي سني  13-15سال و
 03-03سال است.

 .3.0نرخ بيکاري
نرخ بيكاري يكي از شاخصهاي تعيينكننده در بازار كار و فراتر از آن در اقتصاد كالن به شمار ميآيد .اشتغال يا
بيكاري رابطه مستقيمي با سطح معيشت افراد دارد و از اين جهت بسيار تعيينكننده است.
نرخ بيكاري در شهر زاهدان  15درصد و باالتر از نرخ متوسط بيكاري در سطح ملي (10درصد) است .نمودار زير نرخ
بيكاري ويژه سني را براي شهر زاهدان نشان ميدهد.

نرخ بيكاري برحسب ردههاي سني
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در ميان ردههاي سني مختلف ،نرخ بيكاري دو ردة  13-13سال و  13-15سال از اهميت برخوردار است .اين دو
رده سني ،آستانه ورود به بازار كار را نشان ميدهند .اين در حالي است كه در مناطق محرومتر سن پيوند نيروي كار به
بازار پايين تر از حد متوسط كشوري است و بنابراين تا حدودي نرخ بيكاري در سنين  13-15سال نيز در اين شهر مهم
جلوه ميكند.
همانطور كه در نمودار فوق مشاهده ميشود نرخ بيكاري ويژه سني در ميان  13تا  13سالهها باالست .به بيان
ديگر افرادي كه در اين رده سني قرار دارند براي پيوستن به بازار كار رسمي با مشكل مواجه هستند كه اين مشكل را
ميتوان در دو سطح توان جذب بازار كار و كيفيت ذخيره قابل مبادله نيروي كار مورد بررسي قرار داد.
.3.3

سهم اشتغال گروههاي مختلف شغلي

سهم اشتغال در گروههاي مختلف شغلي توان جذب بالفعل بازار كار به تفكيك گروههاي شغلي را نشان ميدهد.
نمودار زير نسبت اشتغال جمعيت شاغل شهر زاهدان در گروههاي شغلي نهگانه را به تصوير ميكشد.
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سهم اشتغال گروههاي شغلي در شهر زاهدان
نسين ها
تك
5%

متخصصان
10%
ساير موارد
14%

كارمندان
4%

كاركنان خدماتي
15%

كاركنان ما هر
كشاورزي
1%

صنعتگران
15%

كارگران ساده
20%

تصديان
م
16%

همانطور كه در نمودار فوق مشاهده ميشود كارگران ساده بيشترين سهم معادل  13درصد از شاغلين در
گروههاي شغلي را به خود اختصاص مي دهند .اين امر مويد ماهيت خدماتي بازار كار شهر زاهدان در حداقل سطح
مهارت مي باشد .كاركنان خدماتي كه سطح باالتري از خدمات را ارائه ميدهند در كنار صنعتگران  15درصد جمعيت
شاغل را تشكيل ميدهند .متخصصات با  13درصد سهم و تكنسينها و كارمندان به ترتيب با  5و  3درصد سهم رتبه-
هاي بعدي را به خود اختصاص ميدهند.

نكته ویژههای بر آمده از مدار اول تحليل
حوزه تحليل

واقعيت

تركيب جنسي

زنان نيمي از توان توليدي بازار كار

تركيب سني

نقطه تمركز
ارتقاي ظرفيت زنان در قالب برنامه
هاي توانمندسازي

تراكم نيروي كار جوان در مجراي

نياز به تقويت ذخيره دارايي براي

ورودي به بازار كار

حضور موثر و پايا در بازار كار
امكان ارتقاي كيفيت نيروي كار با

وضعيت سواد

يك سوم جمعيت بي سواد

استفاده از دورههاي آموزش كوتاه
مدت

نرخ مشاركت

مشاركت بسيار پايين زنان در بازار

توانمندسازي زنان براي مشاركت

كار رسمي

بيشتر در بازار كار

نرخ بيكاري باالتر از متوسط ملي و
نرخ بيكاري

تشديد آن در رده سني 13-13
سالهها

سهم گروههاي شغلي

لزوم ارتقاي سطح مهارت به عنوان
دارايي قابل مبادله در بازار كار

باالترين سهم از آنِ نازلترين سطح

ارتقاي سطح مهارت براي مهار

مهارتي (كارگران ساده)

آنسفالي خدمات نازل
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مدار دوم :تجميع دانش مطلعان و دست اندركاران بازار كار
بررسي وضعيت كنوني بازار كار و نيازهاي فعلي و آتي آن يكي از عناصر تعيينكننده در تحليل تقاضاي بازار كار
به شمار ميآيد .براي دستيابي به اين منظور 5 ،گروه از افراد درگير در بازار كار شهر زاهدان ،شناسايي و اطالعات آنها
در قالب مصاحبه و پرسشنامه استخراج شد.
پنج گروه مذكور عبارتنداز:
 .1كارفرمايان صنعتي
 .1مديران صنوف
 .0مديران مراكز كاريابي دولتي
 .3مديران مراكز كاريابي خصوصي
 .5ساير صاحبنظران بازار كار
هدف از طرح سئواالت در قالب پرسشنامه و مصاحبه استخراج اطالعات زير است:
 .1تشخيص گروه رشتههاي مهارتي مورد نياز بازار كار
 .1اولويت بندي رشتههاي مورد نياز
 .0بررسي امكان استفاده از ظرفيتهاي آموزشي اصناف
 .3بررسي تجربه شغلي مشترك با ساكنان مناطق هدف طرح

مدار سوم :ارزیابی دادههای مراكز كاریابی در قالب نمونهگيری
اگرچه رسالت طرح توسعه مهارتهاي پايه در سكونتگاههاي غيررسمي ،ايجاد اشتغال نيست اما در عين حال بهبود
كيفيت زندگي زماني رخ خواهد داد كه فرد در بازار كار مشغول و به درآمد دست يابد .به همين جهت ميبايد مهارتها
به نحوي انتخاب شوند كه احتمال جذب افراد در بازار كار شهر زاهدان يا محالت هدف افزايش يابد .از اين حيث تحليل
بازار كار شهر زاهدان ميتواند راهگشا باشد زيرا فرصتهاي شغلي و ظرفيتهاي جذب نيروي كار را آشكار ميسازد.
يكي از مسيرهاي دستيابي به اطالعات بازار كار شهر ،مراجعه به مراكز كاريابي است .شهر زاهدان داراي چهار مركز
كاريابي فعال است .اين مراكز كاريابي در ناحيه مركزي شهر زاهدان واقع شدهاند .بنابراين انتظار ميرود مراجعات به اين
مراكز به لحاظ جغرافيايي داراي توزيع نرمال باشد .بنابراين تحليلهاي به دست آمده از داده هاي مراكز كاريابي ميتواند
نمودي از واقعيات موجود بازار كار شهر زاهدان به حساب بيايد .ذكر اين نكته حائز اهميت است كه جذب نيروي كار در
برخي گروههاي شغلي از مسيري غير از مراكز كاريابي صورت ميگيرد اما ماهيت و ويژگيهاي نيروي كار ساكن در
محالت هدف (مهارت كم ،سطح سواد پايين و مالحظات قومي) به گونهاي است كه با ويژگي هاي غالب افراد ثبت نام
شده در مراكز كاريابي همخواني دارد.
به هر شكل ،دادههاي به دست آمده از مراكز كاريابي ميتواند در خصوص بازار كار شهر زاهدان اطالعات مفيدي به
دست دهد .اين اطالعات از دو فرم "ارائه آمار عملكرد كاريابيهاي غيردولتي" و همچنين يك نمونه تصادفي  133فرمي
تكميل شده توسط متقاضيان كار استخراج شده است .فرمهاي ارائه عملكرد شامل اطالعاتي از قبيل:
 تعداد جويندگان كار ثبت شده به تفكيك جنسيت ،وضعيت سوادِ جويندگان كار ،وضع مهارتِ جويندگان كار،
وضع سنِ جويندگان كار
 تعداد بكارگماردهشدگان به تفكيك جنسيت ،وضعيت سواد بكارگماردهشدگان ،وضع مهارت بكارگماردهشدگان،
وضع سن بكارگماردهشدگان
 تعداد معرفي شدگان به فرصتهاي شغلي اعالم شده به تفكيك جنسيت ،فرصتهاي شغلي به تفكيك فعاليت و
فرصتهاي شغلي به تفكيك مالكيت
 بكارگماردهشدگان در بخشهاي مختلف اقتصادي به تفكيك جنسيت ،تعداد بكارگماردهشدگان به تفكيك نوع
فعاليت اقتصادي و نوع مالكيت واحدهاي متقاضي نيروي كار
 توزيع جويندگان كار به تفكيك مشاغل عمده ،توزيع فرصتهاي شغلي بدست آمده به تفكيك فعاليتهاي
عمده اقتصادي ،توزيع بكارگماردهشدگان به تفكيك گروههاي عمده شغلي ،توزيع بكارگماردهشدگان به تفكيك
فعاليتهاي عمده اقتصادي
هستند.
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فرمهاي ثبت تقاضاي كار كه  133مورد آن توسط گروه پژوهش طرح به صورت تصادفي انتخاب و تحليل شده است
شامل جنسيت مراجعان ،سن مراجعان ،محل سكونت ،سطح سواد ،شغل در خواستي ،طول مدت بيكاري ،وضعيت مهارتي
(داراي مهارت يا بدون مهارت) /نوع مهارت ،وضعيت تأهل ،تعداد افراد تحت سرپرستي و درآمد درخواستي ميشود.
شاخصهاي به دست آمده از دادههاي مربوط به مراكز كاريابي در يك طبقهبندي هشتگانه قرار ميگيرد كه عبارتنداز:
جنسيت ،سن ،سطح تحصيالت ،نهاد آموزشي ،مهارت ،بخشهاي اقتصادي ،گروههاي شغلي ،فعاليتهاي اقتصادي.
شايان ذكر است نتايج به دست آمده از اين شاخصها در دو سمت عرضه و تقاضا ،مورد پردازش و تحليل قرار
گرفتهاند و به طور تقريب در امتداد روند داده هاي باالدستي (شهرستان و استان) قرار دارند .نمونه تصادفي  133فرمي
نيز براي دستيابي به دو هدف مورد استفاده قرار مي گيرد :نخست آنكه مشخص شود اطالعات به دست آمده از اين نمونه
تصادفي تا چه اندازه آمارهاي استخراج شده از فرمهاي ارائه عملكرد مراكز كاريابي را تأييد ميكنند و دوم اينكه اطالعاتي
را از ساكنان محالت هدف كه در نمونه تصادفي قرار گرفتهاند به دست دهد و مميزههاي افراد ساكن در اين منطقه در
ارتباط با شاخصهاي بازار كار را مشخص كند.
نتايج به دست آمده از اين گزارش ،گروه پژوهش را در انتخاب نوع مهارتها ياري ميدهد .اين نتايج در وهله نخست
مشخص ميسازد چه مهارتهايي با تقاضاي بيشتري در بازار كار مواجه هستند و از سوي ديگر روشن ميكند آيا افرادي
كه در سكونتگاههاي غيررسمي ساكن هستند توانايي الزم براي كسب اين مهارت ها را دارند يا نه.

در ادامه....
تحليل بازار كار شهر زاهدان بر اساس دادههاي مراكز كاريابي در حلقه سهگانهاي جاي ميگيرد كه به تحليل
دقيقتر از فرصتها و پتانسيلهاي بازار كار ميانجامد .اين دستهبندي سهگانه عبارتست از:
)1

نتايج مشاهده بازار شهر

)1

نتايج مصاحبه با توليدكنندگان

)0

تحليل بازار كار شهر زاهدان با استفاده از داده هاي مراكز كاريابي

در گزارش حاضر ابتدا شرح مختصري در مورد هر يك از مراكز كاريابي شهر زاهدان ارائه و سپس فهرست كلي
اطالعات جمع آوري شده از اين مراكز ذكر مي شود .در بخش بعد به برخي نكته ويژهها كه از مشاهده واقعيات بازار كار و
مصاحبه با مديران مراكز كاريابي و ساير دستاندركاران اين بازار به دست آمده است پرداخته خواهد شد .در گام بعد با
استفاده از آمارهاي به دست آمده از مراكز كاريابي شهر زاهدان ،تحليلي از وضعيت بازار كار اين استان در دو سمت
عرضه و تقاضاي نيرويكار ارائه ميشود .پيش از اين گزارش ،تحليلهايي در سطوح استان و شهرستان نيز صورت گرفته
است؛ با نيم نگاهي به تحليلهاي پيشين سعي مي شود با استفاده از آمارهاي به دست آمده از بازار كار سطح تحليل به
جامعه هدف (محالت) نزديك شود .در پايان دادههاي به دست آمده از نيرويكار محالت كه در نمونه  133فرمي منتخب
از مراكز كاريابي قرار گرفتهاند ،تحليل خواهد شد.
)0

معرفی مراكز كاریابی

)0-0

مركز كاريابي زاگرس
مركز كاريابي زاگرس در خيابان اميرالمومنين ،نبش كوچه اميرالمومنين  1واقع شده است .اين مركز در سال

 1036تاسيس شده و مديريت آن به عهده خانم دكتر اربابي ميباشد .تاكنون اين مركز حدود  1333فرم درخواست كار
را ثبت كرده است.
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)0-0

مركز كاريابي تفتان
مركز كاريابي تفتان در خيابان شريعتي ،مجتمع تجاري ستاره بلوچ واقع شده است .اين مركز در سال  1035آغاز

به كار كرده و مديريت آن را آقاي براهويي عهدهدار است .تاكنون در اين مركز  7333فرم درخواست كار ثبت شده است.
)3-0

مركز كاريابي كارپويا
مركز كاريابي كارپويا در خيابان مسجد جامع واقع شده است .اين مركز در سال  1033با مديريت آقاي نخعي

پايهگذاري شده است .الزم به ذكر است تاكنون حدود  13333فرم درخواست كار در اين مركز به ثبت رسيده است.
)0-0

مركز كاريابي نيمروز
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مركز كاريابي نيمروز مركزي تازه تاسيس (مهر  )1033به شمار ميآيد .اين مركز در خيابان مصطفي خميني حد
فاصل شريعتي و اميرالمومنين در مجتمع تجاري ميالد نور تحت اداره آقاي هدايت فعاليت خود را شروع كرده است.
تاكنون تنها حدود  133مورد فرم درخواست كار دراين مركز به ثبت رسيده است.
)3

اطالعات جمعآوری شده از مراكز كاریابی
اطالعات اين مراكز از دو فرم اصلي جمع آوري شده است:
 .1فرم در خواست كار كه توسط كارجويان تكميل ميشود
 .1فرم ارائه آمار عملكرد كاريابي هاي غيردولتي كه به صورت ماهانه به اداره كار و امور اجتماعي زاهدان فرستاده
ميشود.
عناوين اطالعات جمع آوري شده از فرم اول شامل مواردي از جمله :
تعداد مراجعان ،جنسيت مراجعان ،سن مراجعان ،محل سكونت ،سطح سواد ،شغل درخواستي ،طول مدت بيكاري،

وضعيت مهارتي (داراي مهارت يا بدون مهارت) /نوع مهارت ،وضعيت تأهل ،تعداد افراد تحت سرپرستي و درآمد
درخواستي ميباشد.
فرم دوم حاوي اطالعات زير است:
تعداد جويندگان كار ثبت شده به تفكيك جنسيت ،وضعيت سوادِ جويندگان كار ،وضع مهارتِ جويندگان كار،
وضع سنِ جويندگان كار ،تعداد بكارگماردهشدگان به تفكيك جنسيت ،وضعيت سواد بكارگماردهشدگان ،وضع مهارت
بكارگماردهشدگان ،وضع سن بكارگماردهشدگان ،تعداد معرفيشدگان به فرصتهاي شغلي اعالم شده به تفكيك
جنسيت ،فرصتهاي شغلي اعالم شده به تفكيك جنسيت ،فرصتهاي شغلي به تفكيك فعاليت ،فرصتهاي شغلي به
تفكيك مالكيت ،بكارگماردهشدگان در بخشهاي مختلف اقتصادي به تفكيك جنسيت ،تعداد بكارگماردهشدگان به
تفكيك نوع فعاليت اقتصادي ،نوع مالكيت واحدهاي متقاضي نيروي كار ،توزيع جويندگان كار به تفكيك مشاغل عمده،
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به دليل تعداد كم ركوردها به اين مركز مراجعه نشد.

توزيع فرصتهاي شغلي بدست آمده به تفكيك فعاليتهاي عمده اقتصادي ،توزيع بكارگماردهشدگان به تفكيك گروههاي
عمده شغلي ،توزيع بكارگماردهشدگان به تفكيك فعاليتهاي عمده اقتصادي.
شايان ذكر است كه با مديران مراكز كاريابي نيز مصاحبه صورت گرفته و از اطالعات تجربي آنان در تحليل نهايي
استفاده شده است.
)2

نكته ویژه ها؛ دانستنیهای ضروری
 اغلب فرم هاي درخواست كار توسط افرادي پر شده است كه در سال هاي دهه  63تا دهه  73متولد شدهاند.
 به نظر مي رسد مسئوالن كاريابي نيز اصرار زيادي به كامل بودن اطالعات ثبتي در فرم كاريابي ندارند و به
اطالعات اوليه بسنده ميكنند.
 ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي در برخي موارد به آدرسهايي ارجاع ميدهند كه به طور مستقيم دربردارنده
نام سكونتگاه غيررسمي نباشد.
 گفتگو با مشاوران شغلي و مديران مراكز كاريابي حاكي از آن است كه كارفرمايان تمايل كمي براي استخدام
كارجويان ساكن در سكونتگاههاي غيررسمي داشته و در اين خصوص داليل زير را بيان ميكنند:
 oظاهر اين افراد به لحاظ نوع پوشش و نظافت ،مناسب نيست.
 oنحوه برخورد اين افراد با كارفرما چه به لحاظ گفتاري و چه به لحاظ رفتاري از كيفيت پاييني
برخوردار است.
 oدر برخي موارد نيز قوميت اين افراد (بلوچ) به عنوان عاملي بازدارنده در استخدامشان ذكر ميشود.
 مديران و مشاوران شغلي اين مراكز ،رشتههاي زير را به عنوان رشتههاي پرتقاضا در بازار كار زاهدان معرفي
ميكنند:
 oكارگر ساده
 oخدمتكار خانه
 oمنشي
 oحسابدار
 oاپراتور كامپيوتر
 از نظر مديران و مشاوران شغلي مراكز كاريابي ،مدت زماني كه از ارائه درخواست شغل تا جذب كارجو به طول
مي انجامد بستگي به نوع مهارت افراد دارد؛ اما در مجموع مي توان گفت افرادي كه متقاضي شغلهاي ساده
خدماتي نظير كارگري ساده و ارائه خدمت در خانه هستند سريعتر جذب ميشوند .رشتههايي نظير حسابداري
و كار با كامپيوتر نيز از جمله رشته هاي رايج و پرتقاضا در بازار كار شهر زاهدان به شمار مي آيند.
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 در برخي موارد ساكنان ديگر شهرهاي استان سيستان و بلوچستان از جمله زابل ،سراوان ،نوك آباد و خاش نيز
اقدام به پر كردن فرم در مراكز كاريابي شهر زاهدان كردهاند.
 كليه مراكز كاريابي به لحاظ موقعيت مكاني در منطقه مركزي شهر زاهدان واقع شده اند و بنابراين انتظار
ميرود مراجعات به اين مراكز از نظر جغرافيايي داراي توزيع نرمال باشد.
)4

مالحظات آماری
آمارهاي رسمي مرتبط با گستره هدفِ طرح ،به آمارهاي استان سيستان و بلوچستان و در سطح نزديكتر به

آمارهاي شهرستان زاهدان (شامل شهرهاي زاهدان ،ميرجاوه و نصرت آباد) منتهي ميشود و آمارهاي رسمي مربوط به
شهر زاهدان بسيار محدودند .داده هاي مركز آمار بر اساس سرشماري سال  1035براي شهر زاهدان تنها شامل گروه
سني و نيروي انساني (شامل جمعيت فعال ،جمعيت غيرفعال ،وضع شغلي به تفكيك بخش خصوصي و بخش عمومي)
ميشود .اگرچه اين اطالعات بسيار محدودند اما تحليل آن در قالب گزارش ديگري ارائه خواهد شد.
با مراجعه به  0مركز كاريابي شهر زاهدان واقع در نواحي مركزي اين شهر ،اطالعات قابل قبولي در اختيار گروه
پژوهش قرار گرفت .اين اطالعات از آن جهت قابل قبول هستند كه با مشاهدات كارشناسي و واقعيات ارائه شده از سوي
دستاندركاران و همچنين با تحليلهاي به دست آمده از داده هاي استاني و شهرستاني انطباق دارند.
)5

حجم نمونه
مراكز كاريابي شهر زاهدان عبارتند از مركز كاريابي تفتان با  7333ركورد ثبت شده ،مركز كاريابي زاگرس با

 1333ركورد ثبت شده و مركز كاريابي كارپويا با  13333ركورد ثبت شده .اطالعات مربوط به فرمهاي عملكرد اين مراكز
كه ماهيانه به اداره كار استان ارسال مي شوند ،در  11ماهه منتهي به مهر ماه  ،33مورد بررسي قرار گرفت و  133فرم
نيز به صورت تصادفي از فرم هايي كه در  6ماهه منتهي به مهر  33پر شده بود براي تحليل انتخاب شد.
)6

معرفی و تحليل شاخصها
پيش از معرفي شاخص ها پرداختن به تعريف دو مفهوم كليدي در اين گزارش يعني عرضه نيروي كار و

تقاضاي نيروي كار كه عوامل تشكيل دهنده بازار كار هستند ،مفيد به نظر ميرسد:
 عرضه نيروي كار شامل افرادي مي شود كه اوالً در سن كار قرار دارند و ثانياً مايل و قادر به كار كردن در
سطح دستمزدهاي رايج هستند .به عبارت ديگر عرضه نيروي كار همان جمعيت فعال است.
 تقاضاي نيروي كار عبارت است از تعداد افرادي كه در دستمزدهاي معين مايل و قادر به كاركردن
هستند .به عبارت ديگر تقاضاي نيروي كار همان جمعيت شاغل به شمار مي آيد.

شاخصهايي را كه در اين گزارش از آنها استفاده شده است مي توان در قالب موارد كلي زير طبقه بندي كرد:
 جنسيت
 سن
 سطح تحصيالت
 نهاد آموزشي
 مهارت
 بخشهاي اقتصادي
 گروههاي شغلي
 فعاليتهاي اقتصادي
 .6.0ساختار جنسي بازار كار
براي استخراج نسبت جنسيتي در سمت عرضه بازار كار ،نسبت زنان و مرداني كه به مراكز كاريابي مراجعه كرده
بودند به كل مراجعه كنندگان استخراج شد (نمودار  30 .)1درصد از مراجعه كنندگان را زنان و  57درصد را مردان
تشكيل مي دهند .اگرچه اين دو رقم اختالفي معادل 13درصد را نشان مي دهند اما با عنايت به ويژگي هاي قومي و
مذهبي حاكم بر اين منطقه نسبت هاي به دست آمده مطلوب هستند و نشان مي دهند زنان براي ورود به بازار كار تمايل
قابل قبولي دارند.

نمودار  .0تركيب جنسيتی عرضه نيرویكار
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اما سمت تقاضاي نيروي كار حاكي از "مرد محور بودن" بازار كار شهر زاهدان است (نمودار)1؛ سهم زنان از كل
تقاضاي نيروي كار  13درصد و سهم مردان از كل تقاضاي نيروي كار  71درصد ميباشد يعني نسبت جذب مردان به
جذب زنان در بازار نيروي كار حدود  0به 1است.

نمودار  .3تركيب جنسيتی تقاضای نيرویكار

نتيجه اينكه عرضه نيروي كار زن در بازار كار وجود دارد اما بازار ،توانايي فراهم كردن زمينه مساعد براي استخدام
زنان را ندارد .با مشاهده بازار كار زاهدان مي توان پي برد كه مشاغل يدي كه قدرت بدني مردانه را طلب مي كنند نسبت
به ساير مشاغل از سهم بيشتري برخوردارند .موانع فرهنگي نيز شايد يكي ديگر از داليل مردانه بودن بازار كار شهر
زاهدان باشد اما نياز به بر رسي بيشتري در اين خصوص وجود دارد .اعالم آمادگي زنان و ثبت تواناييهايشان در بازار كار
نشان ميدهد كه شايد در بخش عرضه نيروي كار موانع فرهنگي بازدارنده كمرنگتر شده باشند.
 .6.0ساختار سني بازار كار
بررسي آمارهاي به دست آمده نشان ميدهد كه بيش از نيمي از متقاضيان كار در گروه سني  15 -15سال قرار
دارند (جدول  .)1نياز اصلي چنين بازار كاري ،ايجاد فرصتهاي شغلي با دوام است زيرا اين افراد در مراحل ابتدايي
فرايند جستجوي شغل قرار دارند.
در نمودار  0هر چه از گروه سني  15 -15سال به سمت گروه هاي سني باالتر پيش ميرويم از فراواني متقاضيان
كار (عرضه نيروي كار) كاسته ميشود .بر اساس جدول  1بيش از  50درصد متقاضيان كار در گروه سني  15-15سال
قرار دارند .اين رقم براي گروه هاي سني  55-35 ،35-05 ،05-15و بيش از  55سال به ترتيب  1/3 ،10/1 ،13/3و 3/0
درصد مي باشد كه نمايانگر سير نزولي ياد شده است.

از منظر جنسيتي نيز روند كاهشي ،قابل مشاهده است اما هر چه به گروههاي سني باالتر نزديك ميشويم شكاف
ميان عرضه نيروي كار زنان و مردان به نفع مردان افزايش مييابد .براي نمونه حدود  33درصد از متقاضيان كار در گره
سني  15-15سال را زنان و  56در صد را مردان تشكيل مي دهند كه نسبت تقريبا يكساني است اما در گروه سني -35
 55سال وضعيت به گونه اي ديگر است و  03/0از عرضه نيروي كار در اين گروه سني را زنان و  63/7درصد را مردان
تشكيل مي دهند.
جدول  .0ساختار سنی  -جنسی عرضه نيروی كار شهر زاهدان (درصد)

بيش از 00

00-00

30-00

00-30

00-00

3.01

1.30

10.15

13.33

50.70

كل

10.0

03.0

07.3

33.3

30.3

زن

36.7

63.7

53.1

55.7

56.1

مرد

نمودار  .2ساختار سنی عرضه نيروی كار
0.60
0.50
0.40
زن

0.30

كل

0.20

مرد

0.10
0.00
more than
55

45-55

35-45

25-35

15-25

بر اساس جدول  1در سمت تقاضا نيز روند كلي حفظ ميشود به اين معنا كه اغلب استخدامشدگان (تقاضاي
نيروي كار) از گروه سني  15 -15سال ( 51/5درصد) ميباشند و اين رقم براي گروه سني  55-35 ،35-05 ،05-15به
ترتيب  1/1 ،11 ،05/1درصد است .همانگونه كه در نمودار  3مشاهده ميشود با افزايش سن ،روند تقاضاي نيرويكار
سير نزولي دارد.
از بعد جنسيتي تقاضاي نيروي كار به سمت نيروي كار مردانه تمايل دارد كه يافتههاي پيشين مبني بر مردانه
بودن فرصت هاي شغلي را تاييد ميكند .براي نمونه در گروه سني  15-15سال حدود  73درصد استخدام شدگان را
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مردان و تنها  03درصد را زنان تشكيل ميدهند .هر چه از گروه سني  15-15سال به سمت گروه سني بيش از  55سال
پيش مي رويم اين نسبت افزايش مي يابد .براي نمونه در گروه سني  55-35سال تنها  6درصد از استخدام شدگان را
زنان و  33درصد را مردان تشكيل مي دهند.

جدول  .3ساختار سنی  -جنسی تقاضای نيروی كار شهر زاهدان (درصد)

بيش از 00

00-00

30-00

00-30

00-00

3

1.15

13.33

05.13

51.53

كل

3

6.67

11.70

15.53

03.30

زن

3

30.00

77.17

73.31

63.57

مرد

نمودار  .4ساختار سنی تقاضای نيروی كار
0.6
0.5
0.4
زن

0.3

كل

0.2

مرد

0.1
0
more than
55

.6.3

45-55

35-45

25-35

15-25

سطح تحصيالت در بازار كار
براساس اطالعات موجود در مراكز كاريابي (جدول  30 ،)0درصد زنان و  57درصد مردان در سمت عرضه نيروي

كار در شهر زاهدان ،باسواد هستند .نمودار  5فراواني نسبي سطح تحصيالت در سمت عرضه را نشان ميدهد؛ 03درصد
متقاضيان كار داراي تحصيالت زير ديپلم بوده و بيشترين فراواني متقاضيان در سطح تحصيلي ديپلم (فني و غير فني) و
معادل  03درصد كل ميباشد .كارشناسي غيرفني ( 13درصد) ،كارداني غيرفني ( 7درصد) ،كارداني فني ( 6درصد)،
كارشناسي فني ( 5درصد) به ترتيب ردههاي بعدي فراواني نيروي كار در سمت عرضه را به خود اختصاص ميدهند.

جدول  . 2عرضه نيروی كار به تفكيک سطح تحصيالت (درصد)
ارشد غيرفني

كارشناسي

ارشد فني

كارشناسي

غيرفني

كارشناسي

فني

كارشناسي

كارداني فني

كارداني

غيرفني

ديپلم غيرفني

ديپلم فني

راهنمايي

پايان دوره

ابتدايي

پايان دوره

نوشتن

خواندن و

بيسواد

0.29

0.19

9.73

5.13

6.28

6.86

20.90 18.12 19.27

8.91

1.17

2.89

كل

0.63

0.29

17.37

7.28

10.24

8.59

15.96 22.95

8.01

4.51

1.21

2.47

زن

0.04

0.11

3.93

3.48

3.63

5.54

30.59 19.70 16.43

12.22

1.14

3.08

مرد

نمودار  .5عرضه نيروی كار به تفكيک سطح تحصيالت

خواندن و نوشتنكارشناسي ارشد غير
بيسواد
فني
پايان دوره ابتدايي %0
%3
%9
%0

كارشناسي ارشد فني كارشناسي غيرفني
%9

كارشناسي فني
%0

%09

كارداني فني

%6
پايان دوره راهنمايي

كارداني

%00

غيرفني
%7

ديپلم فني
%02

ديپلم غيرفني
%09

نمودار  6و جدول  3تقاضاي نيرويكار براساس ميزان تحصيالت را نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده ميشود
بيشترين تقاضا براي نيروي كار در سطح تحصيالت ديپلم غيرفني ( 03درصد) ،پايان دوره راهنمايي ( 11درصد) ،ديپلم
فني ( 13درصد) است .به عبارت ديگر تقاضا براي نيروي كار تحصيلكرده ناچيز است كه اين امر از غيرتخصصي بودن
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بازار كار شهر زاهدان خبر مي دهد .براي نمونه سهم نيروي كار با مدرك كارشناسي غيرفني از تقاضاي نيروي كار 5
درصد و با مدرك كارشناسي فني  0درصد ميباشد.
يك فرضيه ديگر نيز براي تبيين علت پايين بودن تقاضاي نيروي كار تحصيلكرده بر اساس آمارهاي مراكز كاريابي
قابل طرح است :جذب نيروي كار تحصيلكرده از طريق مراكز كاريابي صورت نميگيرد و يا نيروي متخصص از ساير
شهرها يا استان ها به بازار كار اين منطقه تزريق ميشوند.

جدول  .4تقاضای نيروی كار به تفكيک سطح تحصيالت
ارشد غيرفني

كارشناسي

كارشناسي

ارشد فني

غيرفني

كارشناسي

كارشناسي فني

كارداني فني

كارداني غيرفني

ديپلم غيرفني

ديپلم فني

راهنمايي

پايان دوره

0

0

3.77

3.07

2.37

5.31

28.63

21.09

23.46

8.80

0.98

2.65

مرد

ابتدايي

0

0

0

1.46

8.76

3.28

32.85

11.68

17.52

8.76

1.09

0.73

زن

پايان دوره

خواندن و نوشتن

بيسواد

0

0

5.10

2.55

4.18

4.80

30.10

18.67

21.94

8.88

1.02

2.14

كل

نمودار  .6تقاضای نيروی كار به تفكيک سطح تحصيالت
خواندن و نوشتن بيسواد كارشناسي كارشناسي غيرفني
 %1ارشد فني
%1
%5
كارشناسي فني كارداني فني
%3
%3
%0
كارداني غيرفني
پايان دوره ابتدايي
%5
%3

پايان دوره راهنمايي
%11

ديپلم غيرفني
%03
ديپلم فني
%13

در نمودار  7ميزان عرضه نيروي كار به تقاضاي نيروي كار به تفكيك سطح تحصيالت در بازار كار ،براساس
اطالعات مراكز كاريابي نشان داده شده است .همانگونه كه مشاهده مي شود در همه سطوح تحصيلي اختالف فاحشي

ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار وجود دارد .شكاف ميان عرضه و تقاضا در سطح تحصيلي كارشناسي غيرفني به اوج
خود مي رسد .مي توان چنين نتيجه گرفت كه هر چه سطح تحصيالت افزايش مي يابد شكاف ميان عرضه و تقاضا نيز
افزايش مي يابد به عبارت ديگر بازار توان جذب نيروي كار تحصيلكرده را ندارد.
نمودار  .7عرضه و تقاضای نيروی كار به تفكيک سطح تحصيالت
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

عرضه
تقاضا

نمودار  3ميزان حساسيت بازار كار به تحصيالت را نشان مي دهد .در اينجا حاصل تقسيم تقاضاي نيروي كار به عرضه
نيروي كار به تفكيك سطح تحصيالت به عنوان شاخص حساسيت بازار كار به تحصيالت مورد ارزيابي قرار گرفته است
(جدول.)5
جدول  .5ضریب جذب نيروی كار بر اساس سطح تحصيالت
كارشناسي
ارشد
غيرفني

كارشناسي كارشناسي كارشناسي كارداني كارداني

ديپلم

ديپلم پايان دوره

ارشد فني

غيرفني

فني

فني

غيرفني

غيرفني

فني

راهنمايي

پايان
دوره
ابتدايي

خواندن و
نوشتن

بيسواد

0

0

0.11

0.10

0.14

0.14

0.32

0.21

0.22

0.20

0.18

 0.15كل

0

0

0

0.03

0.11

0.05

0.19

0.10

0.29

0.26

0.12

 0.04زن

0

0

0.25

0.23

0.17

0.25

0.46

0.28

0.20

0.19

0.23

 0.23مرد

با توجه به آنكه كشش ،حساسيت و شاخص هايي از اين نوع به صورت اعشاري بيان مي شوند در اين بخش
ضريب جذب كه به نوعي حساسيت بازار كار به ميزان تحصيالت را نشان ميدهد ،به صورت اعشار بيان خواهد شد.
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بيشترين نسبت جذب متعلق به سطح تحصيلي ديپلم غيرفني ( )3/01و پايان دوره راهنمايي ( )3/11است كه نسبت به
سطوح تحصيلي باالتر (كارداني غيرفني  ،3/13كارداني فني  ،3/13كارشناسي فني 3/1و كارشناسي غيرفني  )3/11و يا
حتي ديپلم فني ( ،)3/11نيروي كار نامطلوبتري به شمار ميآيند .به نظر ميرسد اغلب اين افراد جذب بخش يدي بازار
نيرويكار ميشوند و اغلب به صورت كارگر ساده به استخدام درميآيند.
نمودار  .3ضریب جذب نيروی كار (براساس ميزان تحصيالت)
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بيسواد

نكته قابل توجه ديگري نيز در نمودار  3به چشم مي خورد :هر چه از سمت نيروي كار بيسواد به سمت نيروي كار
با سطح تحصيلي ديپلم پيش ميرويم ضريب جذب نيروي كار افزايش مييابد .اين نشان مي دهد عامل انگيزشي مناسب
براي تحصي ل تا سطح ديپلم وجود دارد و افراد قابل توجهي در اين گروه هاي تحصيلي قرار دارند .قدرت آموزشپذيري
اين افراد به گونه اي است كه مي توان مهارتهاي بيشتري را متناسب با عالئق و خواستهاي بازار به آنان آموزش داد و
ميزان تحصيالت آنها به عنوان يك فرصت براي مهارت آموزي به شمار ميآيد.
سرانجام براساس آمارها و همچنين مشاهدات عيني ميتوان چنين استنباط نمود كه تقاضاي بازار كار شهر
زاهدان بيشتر حول محور نيروي كار غيرماهر ميگردد.
.6.0

مهارت و نهاد آموزشي
براساس اطالعات مراكز كاريابي  53درصد افرادي كه متقاضي كار هستند داراي مهارت فني ميباشند؛ از اين 53

درصد 31 ،درصدِ افراد مهارتديده ،در مراكز آموزش فني -حرفهاي دولتي3 ،درصد در آموزشگاههاي خصوصي و 0درصد
نيز در آموزشگاههاي وابسته به دولت تحت آموزش قرار گرفته اند (نمودار .)3

نمودار  .1عرضه نيروی كار بر حسب نهاد آموزشی

آموزشگاههاي

آموزشگاههاي آزاد

وابسته به دولت

%0

%3
فاقد مهارت
%06

فني  -حرفه اي
%00

بر طبق اظهارات كارفرمايان بخش خصوصي ،افراد آموزشديده در مراكز آموزش فني -حرفهاي از مهارت كافي
برخوردار نيستند .علي رغم اين نگرش براساس آمارها افرادي كه صاحب مهارت از مركز آموزش فني -حرفهاي هستند
بيش از سايرين جذب بازار كار ميشوند .نمودار  13چگونگي جذب نيروي كار مهارت ديده به تفكيك نوع نهاد آموزشي
را ترسيم ميكند.

نمودار .01استخدام نيروی كار براساس نهاد آموزشی
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بر اساس نمودار  13حدود  36/5درصد از نيروي كار استخدام شده در مراكز آموزش فني حرفه اي دولتي آموزش
ديده اند .اين رقم براي آموزشگاههاي آزاد به حدود  11درصد و براي آموزشگاههاي وابسته به دولت به  3درصد ميرسد.
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نمودار  13نكته قابل تاملي را آشكار مي سازد :بيش از  03درصد افرادي كه استخدام شدهاند فاقد هر گونه مهارت
هستند .از يك سو عدم تخصص گرايي در بازار كار ،تعقيب حداقل معيشت و تمايل به مشاغل واسطهگري و از ديگر سو
نياز مالي ساكنان منطقه و لزوم ورود سريع به بازار كار ،تمايل اين افراد به آموختن مهارت را كاهش داده است.
.6.0

بازار كار به تفکيك بخشهاي اقتصادي
براساس آمار به دست آمده از مراكز كاريابي شهر زاهدان بيشتر افراد در بازار كار متقاضي مشاغل خدماتي هستند.

به عبارت ديگر  35درصد افراد تمايل دارند در بخش خدمات مشغول به كار شوند 5 ،درصد متقاضي كار در بخش صنعت
هستند و تقاضاي كار در بخش كشاورزي وجود ندارد و در مجموع بخش كشاورزي شهر زاهدان عليرغم بنيه توليدي در
برخي زمينهها غيرفعال بوده و تمايلي هم براي اشتغال در اين زمينهها وجود ندارد .از سوي ديگر با وجود نيروي كار
مهارت ديده در زمينه هاي فني ،تمايل به اشتغال در بخش صنعت نيز بسيار محدود است .براساس اطالعات موجود بخش
خدمات همانند ساير مناطق كشور بيشترين متقاضي كار را به خود اختصاص ميدهد .نمودار  11تمايالت نيروي كار در
بخشهاي اقتصادي را نمايش ميدهد.

نمودار .00تمایل متقاضيان به تفكيک بخشهای اقتصادی
كشاورزي صنعت
%9

%0

خدمات
%00

در سمت تقاضاي بازار كار (نمودار  )11بيشترين ميزان تقاضا (37درصد) مربوط به بخش خدمات است و 0درصد
باقيمانده نيز متعلق به بخش صنعت ميباشد .نكته قابل توجه اينكه بخشي از نيروي كار عرضه شده در بخش صنعت به
علت عدم وجود ظرفيت جذب ،ناگزير در بخش خدمات جذب ميشوند؛ به طوريكه  35درصد كل عرضه نيروي كار
مربوط به بخش خدمات است اما  37درصد افراد در بخش خدمات استخدام ميشوند .اين اختالف  1درصدي توسط
افرادي پر مي شود كه در اصل تمايل و توانايي كار در بخش صنعت را داشته اند.

مشاهده شهرك صنعتي زاهدان واقع در جاده زاهدان -ميرجاوه مويد وضعيت نابسامان بخش صنعت در زاهدان
است .از  133واحد توليدي موجود در اين شهرك صنعتي تنها  03واحد فعال هستند و از اين تعداد  13واحد با حدود
 33درصد ظرفيت توليدي و  13واحد زير  1درصد ظرفيت توليدي فعاليت ميكنند .اگر چه فعاالن بخش خصوصي
سياستهاي كالن اقتصادي خصوصاً واردات مهارگسيخته و قانون كار را از داليل اصلي وضعيت نابسامان صنعت در اين
استان مي دانند اما مهارت ناكافي نيروي كار كه نمي تواند به ميزان حقوق و دستمزد (جبران خدمات نيروي كار)
بازدهي داشته باشد از عوامل مهمي است كه كارفرمايان و صاحبان واحدهاي توليدي بر آن تاكيد مي گذارند و يكي از
علل نارضايتي از قانون كار را عدم تناسب حقوق و كارايي نيروي كار مي دانند.

نمودار  .03تقاضای نيروی كار به تفكيک بخشهای اقتصادی
كشاورزي

صنعت

%9

%3

خدمات
%07

.6.6

بازار كار به تفکيك گروههاي عمده شغلي
با توجه به جدول  6و نمودار 10در راستاي تائيد خدمات محور بودن بازار كار ،بيشترين تمايل نيروي كار نيز در

گروههاي شغلي خدماتي از جمله كارگر ساده ( 33درصد) ،كارمندان امور اداري و دفتري ( 16درصد) و كاركنان خدماتي
( 16درصد) است .متصديان و مونتاژكاران ( 17درصد) ،متخصصان ( 10درصد) و تكنسينها ( 11درصد) در رتبههاي
بعدي تمايالت نيروي كار به تفكيك گروهها شغلي هستند .رتبه هاي آخر نيز به صنعتگران ( 3درصد) و كاركنان
كشاورزي ( 1درصد) اختصاص مييابد.
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جدول  .6تمایل متقاضيان به تفكيک گروه های عمده شغلی
كارگر ساده

40.46
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مشاغل مربوطه

كشاورزي

فروشندگان

اداري و دفتري

دستياران

10.20
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نمودار  .02تمایل متقاضيان به تفكيک گروههای عمده شغلی
تکنسين ها ،دستياران
%7
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%2

دفتري
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در نمودار  13نسبت تقاضا براي نيروي كار بر حسب گروههاي عمده شغلي نمايش داده شده است .در سمت
تقاضاي نيرويكار ،بر طبق اطالعات موجود در مراكز كاريابي (جدول  ، )7بيشترين تقاضا متوجهِ نيروي كار غيرماهر
(كارگر ساده) با سهم  50درصد است و بعد از آن تقاضا براي كاركنان خدماتي و فروشندگان با رقم  11درصد در رتبه
بعدي قرار دارد .كارمندان امور اداري و دفتري با سهم  3درصد ،تكنسين ها با سهم  6درصد ،متصديان و مونتاژكاران با
سهم  5درصد ،متخصصان با سهم  3درصد و سرانجام صنعتگران با سهم  1درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص
مي دهند.

جدول  7تقاضای نيروی كار به تفكيک گروه های عمده شغلی
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نمودار  .04تقاضای نيروی كار به تفكيک گروههای عمده شغلی
تکنسين ها ،دستياران
كارمندان امور اداري و
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متخصصان
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دفتري
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%03
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%00
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%0
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%0

در مجموع براساس يافته هاي بازار كار ،تقاضا براي نيروي كار نيمه ماهر و فاقد مهارت بيشتر از نيروي كار ماهر
است و نيرويكار مهارت ديده با فرصت هاي شغلي محدودتري روبروست .همچنين عرضه نيروي كار فاقد مهارت و نيمه
ماهر نيز بيش از نيروي كار ماهر است ،از تلفيق اين دو عنصر ميتوان شكاف بين عرضه نيروي كار و تقاضاي نيروي كار
را تحت عنوان عرضه غيرموثر بهدست آورد .نمودار  15شكاف بين عرضه نيروي كار و تقاضاي نيروي كار را برحسب
گروههاي عمده شغلي نشان ميدهد.
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نمودار  .05شكاف عرضه و تقاضای نيروی كار بر اساس فرصتهای شغلی مورد نياز
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.6.7

بازار كار به تفکيك گروههاي فعاليت
بيشترين تمايالت نيروي كار بر حسب گروههاي فعاليت معطوف به خدمات است .بر اساس نمودار  16خدمات

عمومي ( 01درصد) ،عمده فروشي ،خرده فروشي ،تعمير لوازم نقليه موتوري ،موتور سيكلت و كاالهاي شخصي (10
درصد) ،مستخدمانِ خانوارهاي معمولي ( 11درصد) ،بخش ساختمان ( 3درصد) به ترتيب بيشترين فراواني عرضه نيروي
كار را به خود اختصاص دادهاند(جدول .)3

جدول  .3تمایل متقاضيان به تفكيک گروه های فعاليت

نمودار  .06تمایل متقاضيان به تفكيک گروههای فعاليت
تامين برقاستخراج معدن
 %9ماهيگيري
و گاز و آب صنعت
%9
%3
%0

عمده فروشي ،خرده فروشي،
تعمير لوازم نقليه موتوري،

كشاورزي ،شکار و جنگلداري
دفاتر و ادارات مركزي

%9

%7

خانوارهاي معمولي داراي
مستخدم

ساختمان

موتور سيکلت و كاالهاي

%00

%0

شخصي
%03

هتل و رستوران

ساير فعاليت هاي خدمات

%2

عمومي ،اجتماعي و شخصي
%30
آموزش

حمل و نقل ،انبارداري و

%3

ارتباطات
%0
واسطه گري هاي مالي
%3

اداره امور عمومي ،دفاع و

مستغالت ،اجاره و فعاليت

تامين اجتماعي

هاي كسب و كار

%0

بهداشت و مددكاري اجتماعي
%9

%0

نمودار  17تقاضاي نيرويكار را در گروههاي مختلف فعاليت ترسيم كرده است .بر اساس جدول  3تقاضاي
نيرويكار نيز بر اساس اطالعات موجود بيشتر در بخش خدمات متمركز شده است .خدمات عمومي ( 03درصد)،
عمده فروشي و خرده فروشي ( 17درصد) ،هتل و رستوران ( 13درصد) ،حمل و نقل ،انبارداري و ارتباطات ( 6درصد)
به ترتيب بيشترين فرصتهاي شغلي را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .1تقاضای نيروی كار به تفكيک گروههای فعاليت

دفاتر و ادارات مركزي

مستخدم
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10.19 5.91 1.01

17.48

5.79

2

0 0 4

0.13

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

نمودار  .07تقاضای نيروی كار به تفكيک گروههای فعاليت

كشاورزي ،شکار و
استخراج معدن

جنگلداري
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كسب9و%كار
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توجهات اساسی
برخي ويژگيهاي بازار كار شهر زاهدان كه در سطور تحليل و نماهاي نموداري به صورت كامالً برجسته به
چشم ميآيند ،اجراي طرح مهارت آموزي در محالت هدف به عنوان بخشي از شهر زاهدان كه از آسيب پذيري
بيشتري رنج مي برند را توجيه ميكند.
 )1يكي از ويژگي هاي برجسته بازار كار شهر زاهدان مرد محوري است كه اين ويژگيها با آمارهاي به دست
آمده در سطح استان و شهرستان در سال  35نيز دقيقاً انطباق دارد .اگرچه زنان سهم قابل توجهي در عرضه
نيروي كار دارند ،اما ماهيت مشاغل به گونهاي است كه قابليت الزم براي جذب زنان را فراهم نميكند و به
رغم آنكه  30درصد از مراجعان به مراكز كاريابي ،زن و  57درصد مرد بوده اند ،بازار كار شهر زاهدان ،جذب
 13درصد زن و  71درصد مرد را در كارنامه دارد .شايان ذكر است كه برخي بسترهاي مساعد در قالب
شغلهاي جديد نظير عكاسي و كار با رايانه ،زمينه را براي حضور زنان در بازار كار فراهم كردهاند كه هم از
انتخاب بر اساس تقسيم كار سنتيِ زنان همانن د خياطي و آرايشگري فاصله دارند و هم تا نقطه اشباع فاصله
زيادي دارند .بنابراين چنين مهارتهايي ميتواند راه را براي جذب بخش قابل توجهي از ظرفيت فعال در بازار
كار ،هموار سازد.
 )1مميزه ديگر بازار كار زاهدان خدمات محوري آن است .اعالم تمايل  35درصدي متقاضيان به اختيار كردن
مشاغل خدماتي در سمت عرضه و ميل بازار كار به جذب  37درصدي جويندگان كار در مشاغل خدماتي در
سمت تقاضا حاكي از يك توافق ناگفته و شكلبسته ميان نيروي كار از يك سو و مديرت صنفي -كارفرمايي از
ديگر سو است .اگرچه خدمات محور بودن بازار كار في نفسه ويژگي منفي بازار كار به شمار نمي آيد اما
كيفيت اين خدمات نيز از اهميت برخوردار است .به رغم آنكه آمارهاي جزئي و با دقت باال در خصوص
زيرمجموعه بخش خدمات در دست نيست اما مشاهده عيني از اين منطقه نشان مي دهد كه بخش خدمات از
كيفيت نازلي برخوردار است .بنابراين مي توان از طريق آموزش مهارت به نيروي كار فعال در اين بخش به
توسعه كيفي مشاغل خدماتي كمك كرد.
 )0بخش صنعت و توليد نيز با وجود ظرفيتهاي خالي و امكان فراوان (تصاوير شماره  1و  )161براي جذب نيروي
كار ،قرباني سياستهاي كالن بوده و هر روز از سهم توليد و اشتغال معطوف به آن از اقتصاد زاهدان كاسته
ميشود .فارغ از آثار ويرانگر سياستهاي كالن اقتصادي خصوصاً واردات لجام گسيخته محصوالت بيكيفيت با
قيمتهاي ارزان به اين منطقه ،فعاالن و كارفرمايان بخش خصوصي ،قانون كار را مقصر شمارة دو شكست توليد
و صنعت در اين منطقه مي دانند .آنها بر اين باورند كه كيفيت نيروي كار به لحاظ مهارت و دانش در حدي
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تصاوير شماره 1عدم استفاده از تجهيزات نصب شده در كارخانه هاي كابين سازي و يخچال سازي را نشان مي دهند و در تصاوير شماره  1قالب هاي
حامل يخچال در اتاق رنگ نمايان است كه به دليل عدم بكارگيري تارعنكبوت بسته اند.
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نيست كه بتواند هزينه هاي تحميل شده را پوشش داده و ارزش افزوده براي واحد توليدي به همراه داشته
باشد .اين امر تالش براي اجراي طرح مهارت آموزي را توجيه مي كند زيرا كارفرمايان و فعاالن بخش
خصوصي قانون كار را از آن جهت تحميلي ميدانند كه نيروي كار به آن اندازه كه براي كارفرما هزينه در
بردارد ،كارايي نداشته و دستمزدش بيشتر از توليد نهايي وي ميباشد و توانايي هاي مهارتي كارگران مي تواند
تا حدود زيادي اين خال را پر كند .به عبارت خالصه تر ،جذب  0درصد نيروي كار در بخش صنعت گوياي
امكان ظرفيت سازي محدود در اين بخش با اتكا به نيروهاي مهارت آموخته است.
تصاوير شماره 0

تصاوير شماره 1

 )3بخش كشاورزي در اين شهر عليرغم وجود زمينههاي رشد ،غيرفعال و تقاضا در اين بخش بسيار پائين و
نزديك به صفر است .بنابراين برخي زمينههاي مساعد بخش كشاورزي ميتواند براي انتخاب دورههاي
آموزشي متناسب با آن به عنوان يك فرصت اشباع نشده مورد توجه قرار گيرد.
 )5عرضه نيروي كار نيمه ماهر و فاقد مهارت در بازار كار باالست و در سمت عرضه ،تنها  53درصد متقاضيان از
مهارت فني برخوردارند .در همين حال تقاضاي بازار كار شهر زاهدان نيز ،نيروي كار غيرماهر جذب ميكند.
نسبت كارگران غيرماهر جذب شده در بازار كار به كل نيروهاي جذب شده 50 ،درصد است .چنانچه كاركنان
خدماتي و فروشندگان را كه آنان نيز از مهارتي برخوردار نيستند و  11درصد نيروي كار جذب شده را شامل
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مي شوند به آن اضافه كنيم ،مجموع نيروهاي فاقد مهارت جذب شده به بازار در سطح  73درصد ،خود
مينمايانند .اين افراد مي توانند تحت پوشش طرح مهارت آموزي قرار گيرند زيرا بالقوه قادرند پايگاهي براي
تجهيز به مهارتهاي مورد نياز در بازار كار باشند.
 )6بازار كار زاهدان به طور عام توان جذب نيروي كار تحصيلكرده را ندارد .عدم جذب نيروي كار تحصيلكرده
نشان از آن دارد كه بازار كار زاهدان بيشتر به مهارتهاي فني نياز دارد تا آموزش هاي آكادميك .سهم قابل
توجه افراد استخدام شده داراي مهارت فني  -حرفه اي چنين آشكار ميسازد كه اين منطقه بيش از تمركز بر
تحصيالت آكادميك كه به زمان و هزينه بيشتري نسبت به دوره هاي آموزش فني حرفه اي نياز دارد و محتاج
تمركز بر آموزش هاي فني حرفه اي است كه با مدت زمان كمتري افراد را به بازار كار گسترده تر و
فرصتهاي شغلي بهتر نزديك مي كند .با عنايت به آنكه  36/5درصد از نيروي كار استخدام شده در بازار كار
زاهدان ،در مراكز آموزش فني -حرفهاي دولتي ،مهارت آموختهاند ،اين مركز از نوعي وزانت و مرجعيت در
حوزه آموزش برخوردار است.

تحليل  331فرم كاریابی منتخب از مراكز كاریابی با استفاده از نمونه گيری

توضيح آغازین
گرچه دادههاي استخراج شده از "فرم ارائه عملكرد ماهانه كاريابيهاي غيردولتي" و سرريز آنها به ظرف تحليل،
ما را نسبت به تمايالت "سمت عرضه" و واقعيات "سمت تقاضا" ي بازار كار منطقه آگاه و تا حد امكان مشرف خواهد
كرد ،اما فرم اوليه تقاضاي ثبت شده توسط متقاضيان كار نيز با تاكيد و توجه ويژه بر داده هايي چون:
 تفكيك جنسيتي متقاضيان
 موقعيت تحصيلي متقاضيان
 طول مدت بيكاري
 درآمد مورد انتظار
 تمايل به آموختن مهارت
از نمايي ديگر ،ما را از وضعيت و گرايش هاي متقاضيان كار مطلع خواهد ساخت .به ويژه آنكه بخشي از اين
متقاضيان ،ساكنان محالت هدف طرح هستند.
تحليل كلي داده هاي مربوط به  133فرم كاريابي منتخب از  0مركز كاريابي خصوصي شهر زاهدان كه  73مورد
آن توسط ساكنان محالت هدف پر شده است ،كمك كار تحليل فرمهاي پردازشيافته و رسمي پيش ياد شده ،تلقي
ميشود و موقعيتها و گرايشهاي متقاضيان كار را شفافتر مي سازد.

با هدفِ دستيابي به ويژگيهاي اقتصادي و تمايالت شغلي جامعه هدف در طرح توسعه مهارتهاي پايه در
سکونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان 133 ،فرم تقاضاي ثبت شده در  6ماهه اول سال  33از  0مركز كاريابي
مستقر در شهر زاهدان به طور تصادفي انتخاب و اطالعات آن ها در قالب دادههاي زير از فرم ها استخراج شد:
سن ،محل سکونت ،سطح سواد ،طول مدت بيکاري ،درآمد درخواستي ،تمايالت مهارتي.
دادههاي استخراج شده ،در دو سطح تنظيم شده است :سطح نخست كه كليه اطالعات را به عنوان يك نمونه
تصادفي مورد تحليل قرار مي دهد و سطح دوم كه اطالعات مربوط به ساكنان سكونتگاههاي غيررسميِ غربال شده از اين
نمونه تصادفي ،را مورد بررسي قرار ميدهد.
سطح اول -تحليل كلی اطالعات مربوط به  331فرم كاریابی منتخب

 0.0مالحظات جنسي و سني
نسبت فرم هاي پر شده توسط زنان و مردان به كل فرم هاي منتخب به ترتيب  31درصد و  53درصد است .اين
ارقام مويد اين فرضيه است كه ميزان عرضه نيروي كار به تفكيك زن و مرد در بازار كار شهر زاهدان به يكديگر نزديك
است .نمودار  13اين نسبت را به تصوير كشيده است.

نمودار  .03نسبت فرم های پرشده توسط زنان و مردان به كل

زن
%31
مرد
%53

تفكيك اين نمونه هاي تصادفي به گروههاي سني نمي تواند اطالعات مفيدي در اختيار قرار دهد اما نكته قابل
توجه ،متوسط سن كارجوياني است كه اين فرم ها را پر كرده اند .اين ميانگين 16 ،سال است كه نشان از جواني نيروي
كار در بازار كار شهر زاهدان دارد.
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 0.0وضعيت تحصيلي كارجويان
نمودار  13وضعيت تحصيلي كارجويان را نشان مي دهد .براساس اين نمودار بيشترين افرادي كه به مراكز كاريابي
مراجعه داشته اند داراي ديپلم فني ( 10درصد) بوده اند .در همين حال ديپلم غيرفني سهمي معادل  16درصد را
داراست .سطح حداكثري تحصيالت مراجعهكنندگان نيز مدرك كارشناسي و تنها يك نفر از  133مورد ،مدرك
كارشناسي ارشد (غير فني) داشته است.
نمودار  .01وضعيت تحصيلی كارجویان
دوره ابتدايي بي سواد
%7

كارشناسي ارشد كارشناسي فني
%0

%3

%5
كارشناسي غير فني

دوره

%16

راهنمايي
كارداني فني

%20

%5
كارداني غيرفني

ديپلم غيرفني
%16

ديپلم فني

%5

%23

از ميان افرادي كه مدرك تحصيلي آنها ،مدرك كارشناسي ( 11درصد) است ،تنها  5درصد مدرك كارشناسي
فني داشته و  16درصد بقيه ،مدرك كارشناسي غيرفني دارند .صاحبان مدرك فوق ديپلم فني و غير فني هر يك 5
درصد سهم را به خود اختصاص مي دهند و  13درصد افراد نيز تحصيالتشان تا سطح سوم راهنمايي است .سهم
بيسوادان تنها  0درصد و آنان كه دوره ابتدايي را سپري كرده اند نيز  7درصد كل نمونهها را تشكيل مي دهند.
 0.1طول مدت بيكاري
حدود  133نفر از  133نفري كه فرم ها را پر كرده بودند به سئوال "طول مدت بيكاري؟" پاسخ گفتهاند .بر همين
اساس ،متوسط مدت بيكاري اين طيف از افراد  13ماه رقم خورده است .اين ميانگين نشان از توان پايين جذب بازار كار
دارد .اما اين نكته نبايد از نظر دور بماند كه رابطه معكوسي ميان ميزان مهارت و طول مدت بيكاري وجود دارد .نگاهي
گذرا نشان ميدهد اغلب اين افراد از مهارت و سواد پاييني برخوردارند .اگرچه در مقاطع تحصيلي باالتر از ديپلم نيز سير
صعودي مدت بيكاري تكرار مي شود.
 0.0درآمد مورد انتظار
نزديك به  53نفر از  133نفر متقاضي كار كه در اين نمونههاي تصادفي قرار دارند به پرسش درآمد مورد انتظار
پاسخ دادهاند .بر همين اساس ،متوسط درآمد درخواستي افرادي كه به مراكز كاريابي مراجعه مي كنند  1166333ريال

است .نكته قابل توجه آن كه رقم متوسط درآمد درخواستي كه انتظارات درآمدي نيروي كار منطقه را نشان مي دهد،
اندكي كمتر از حداقل دستمزد مصوب (حدود  1733333ريال) است.
 5.1تمايل به مهارت آموزي
حدود نيمي از  133نفر كارجويي كه نمونه هاي تصادفي ما را تشكيل مي دهند به سئوال "آيا به آموختن مهارتي
تمايل داريد" پاسخ گفتهاند .از اين تعداد 63 ،درصد تمايل به آموختن مهارت دارند و  06درصد نيز به اين سئوال پاسخ
منفي داده اند.
محل اطالع است كه اين افراد ،رشته هايي چون كامپيوتر و حسابداري و همچنين جوشكاري را به عنوان تمايالت
مهارتي خود اعالم كردهاند.

سطح دوم -اطالعات مربوط به ساكنان سكونتگاههای غيررسمی
از مجموع  133فرم نمونه 73 ،فرم توسط ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي پر شده است كه حدود  13درصد از
كل حجم نمونه را تشكيل ميدهند .اين رقم حاكي از آن است كه از هر  3نفر مراجعه كننده به مراكز كاريابي  1نفر از
ساكنان محالت هدف طرح بوده است كه خود ،سهم قابل توجهي به شمار ميآيد و نشان از تمايل اين افراد براي حضور
در بازار كار رسمي شهر زاهدان دارد .در ادامه به بررسي كيفيت و ويژگيهاي اين گروه از نيروي متقاضي كار خواهيم
پرداخت.
 1.1مالحظات جنسي و سني
همانطور كه در نمودار  13مالحظه مي كنيد نسبت مراجعه زنان و مردان ساكن سكونتگاههاي غيررسمي به مراكز
كاريابي شهر زاهدان به ترتيب  01درصد و  63درصد است .اين نسبت نشان از وجود موانع يا عدم تمايل هايي در ميان
زنان ساكن اين مناطق دارد .با اين حال نسبت سه به يكِ مراجعان مرد به مراجعان زن ،با عنايت به حساسيتهاي
فرهنگي موجود در اين مناطق ،به طور كلي مطلوب به نظر مي رسد.
نمودار  .31نسبت مراجعه زنان و مردان ساكن در سكونتگاههای غيررسمی

زن
%30
مرد
%62
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با اين حال منطقه هدف ،نيازمند توجه بيشتر به زنان و تقويت نقش اقتصادي و اجتماعي آنهاست .مهارت آموزي
ميتواند تا حدودي به تحقق اين مهم كمك كند و نقش اقتصادي – اجتماعي زنان منطقه را بارزتر سازد.
متوسط سن كارجوياني كه از سكونتگاههاي غيررسمي به مراكز كاريابي مراجعه كردهاند 15 ،سال است كه حاكي
از جواني نيروي كار ساكن در اين سكونتگاهها است .اين امر ،فضاي مساعدي براي اجراي پروژه مهارتآموزي فراهم
ميآورد زيرا جوانان ،بيش از ساير گروههاي سني ،داراي انگيزه و توان مشاركت در دورههاي آموزشي اند.
 1.1ميزان تحصيالت
يكي از شاخصهاي مهمي كه ميزان آمادگي و توان افراد در فراگيري مهارت را نشان ميدهد سطح تحصيالت
آنان است .نمودار  11وضعيت تحصيلي كارجويان ساكن در سكونتگاههاي غيررسمي را نشان ميدهد .بيشترين فراواني
متعلق به سطح تحصيلي سوم راهنمايي است كه  03درصد افراد را در بر ميگيرد .ديپلم غيرفني با سهم  15درصدي،
رتبه دوم را به خود اختصاص مي دهد .دوره ابتدايي با سهم  10درصدي و با اختالفي ناچيز ،از ديپلم فني با سهم 11
درصد پيشي مي گيرد .پس از آن ،دارندگان فوق ديپلم غيرفني و طيف بي سوادان به طور مشترك با سهم  5درصدي
رتبه بعد را به خود اختصاص مي دهند .صاحبان ليسانس غير فني و فوق ديپلم فني هر يك  3درصد و ليسانس فني 1
درصد حجم كل نمونه را تشكيل داده اند.
نمودار  .30وضعيت تحصيلی كارجویان سكونتگاههای غيررسمی
بي سواد ليسانس فني ليسانس غير فني
%0

%0

%0

كارداني فني
 %0كارداني غيرفني
%0

دوره ابتدايي
%03
ديپلم فني
%00
دوره راهنمايي
%39

ديپلم غيرفني
%00

نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه اغلب افراد ،سطح تحصيلي مورد نياز براي آموختن مهارتهاي فني را دارا
هستند .به عبارت ديگر  31درصد افراد كه داراي تحصيالت دوره راهنمايي به باال هستند توانايي آموختن اغلب مهارتها را
دارند.

توجهات اساسی

اگرچه ويژگي هاي عام نيروي كار ساكن در اين مناطق جدا از ماهيت و كيفيت نيروي كار شهر زاهدان نيست اما
برخي نكته ويژه ها ،جلب نظر مينمايند:
 )1سطح مشاركت زنان در بازار كار سكونتگاههاي غيررسمي نسبت به شهر زاهدان كاهش مييابد.
 )1جواني بازار كار در سكونتگاههاي غيررسمي تشديد ميشود.
 )0سطح تحصيالت نسبت به متوسط آمارهاي تحصيلي شهر زاهدان كاهنده است اما از اين جهت كه اغلب افراد
ساكن در اين مناطق به ويژه جوانترها ،داراي حداقل تحصيالت دوره راهنمايي اند ،خود اميدوار كننده است.
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ضرورت های پيش رو؛
 oچنانچه مدار دوم را به عنوان وسيع ترين و پرداده ترين مدار در ميان مدارهاي شناسايي هاي چهارگانه قلمداد
كنيم ،داده هاي آن را بس معنادار خواهيم يافت.
در اين عرصه" ،جويندگان" كار به طور عمده (بيش از نيم) از نيروهاي بي مهارت تشكيل شده و
"جذبكنندگان" نيز حدود سه چهارم نيروي كار مورد نياز خود را از ميان فاقدان مهارت ،بر ميگزينند .در
چنين شرايطي ،آموزش "مهارت" از ضرورتي ويژه برخوردار است.
 oبازار كار غيرتخصصي شهر زاهدان ،چنانچه طيف قابل توجهي از نيروهاي مهارت آموخته را در مقابل خود
ببيند ،به طور طبيعي ضريب جذب باالتري را در مواجهه با آنان پديدار خواهد ساخت.
 oبا توجه به دافعه مديريت كارفرمايي و صنفي شهر زاهدان به نوع رفتار و محاوره ساكنان محالت هدف ،ارائه
آموزش هاي جانبي براي طيفي از مهارت آموزان طرح براي كسب جايگاه در بازار كار شهر ،ضروري است.
 oنيمي از متقاضيان مراجعه كننده به مراكز كاريابي در گروه سني  15-15سال قرار دارند و اغلب
استخدامشدگان نيز در همين گروه سني واقعند .از سويي حدود  73درصد از داوطلبان محلي حضور در طرح
آموزش مهارتهاي پايه در همين رده سنياند .طراحي دوره هاي آموزشي ميبايد با دقت بر جوان بودن بخش
مهمي از ذينفعان ،صورت پذيرد.
 oوجود  73متقاضي در ميان  133متقاضي كار كه به صورت نمونه تصادفي از ميان متقاضيان مراجعه كننده به
مراكز كاريابي زاهدان برگزيده و داده هاي اطالعاتي آنان مورد تحليل قرار گرفته است ،ساكنان محالت هدف
طرحاند.
اين داده ،خود حاكي از گرايش بخشي از نيروي كار محالت هدف براي الحاق به حوزه اقتصاد رسمي است.
 oبازار كار شهري زاهدان در عين مردمحوري ،فضاهايي براي پذيرش و جذب زنان مهارت آموخته دارد كه طرح
مي بايد به كشف فضاها مبادرت ورزد.
 oداوطلبان ديپلم به باال براي حضور در طرح ،چنانچه به مهارتي مجهز شوند ،نيروهاي راه باز كن محالت در
اقتصاد شهري قلمداد ميشوند.

واكاوی بازارهای محلی
اين بخش با استفاده از مشاهدات هدفمندي كه در پي مراجعات متعدد و مصاحبههاي چهره به چهره با ساكنان محالت
صورت گرفته به رشته تحرير درآمده و هدف از آن استخراج مهارت هاي مورد نياز از ديد افراد محلي و مشاهده
كمبودهاي عيني است.
در نخستين مشاهدات بازارهاي غرفهاي غيرمتشكل توجه را به خود جلب ميكند .اين بازارها به لحاظ اندازه و گستره
مبادالت در محالت مختلف با يكديگر متفاوت هستند اما مبادالت خرد مقدارِ معيشت گذران از ويژگي همه اين
بازارهاست .اين بازارها در زمين هاي مسطح بزرگي برگزار مي شوند و افراد به خريد مايحتاج خود ميپردازند.
بنگاه هاي اقتصادي با مقياس كوچك نيز بخش ديگر از احتياجات را بر طرف ميسازند .اين مغازه ها حداكثر زمينه
اشتغال سه نفر را فراهم كرده و به صورت خانوادگي و حداكثر فاميلي اداره مي شوند .مغازه هاي كوچك و پراكنده
نيازهاي كااليي (اغلب كاالهاي مصر في) نظير خوار و بار و ميوه و نيازهاي خدماتي از قبيل تعمير يخچال ،جوشكاري
درب و پنجره ،تعويض روغن ،تعمير خودرو و عكاسي ساكنان محالت را برطرف مي كنند .در اين سطح كه نمود بيروني
دارد بافت اصلي كسب و كار ماهيت مردانه دارد و گاه زنان سالمندي نيز غرفه هاي موقتي را اداره مي كنند.
برخي مشاغل نظير تعمير موبايل و خدمات كامپيوتر به تازگي در اين محالت با اقبال جوانان روبرو شدهاند كه ظاهري نه
چندان مدرن داشته و سطح مهارت در آن ها پايين است .در اين ميان زنان نيز در فضاهايي كه كمتر نمود بيروني دارند
و تنها تابلوها و پرد ه نوشته ها معرف آن ها هستند به فعاليتهايي نظير آرايشگري ،خياطي و فروش لباسهاي زنانه
مشغول هستند .مشاغلي همچون سوختفروشي و آبفروشي نيز در ميان پسران نوجوان و برخي مردان رواج دارد كه گاه
مخاطراتي را براي آن ها به همراه ميآورد.
در ميان غرفه هاي بازارهاي غيرمتشكل ،قفسه هاي مرغ زنده توجه را به خود جلب مي كند و از شلوغترين قسمت هاي
بازار به شمار مي رود .در كنار اين قفسه ها ،ذبح مرغ به صورت غيربهداشتي انجام ميگيرد و به فروش رسانده مي شود.
زمين هاي وسيعي نيز به نگهداري و ذبح گوسفند به صورت غيربهداشتي اختصاص يافته است .اگرچه نگرشهاي مذهبي
خاص باعث تشكيل چنين بازاري شده است اما بسياري افراد به مخاطرات بهداشتي آن واقف هستند.
در يك جمع بندي ميتوان گفت مهارت پايين ،روش استاد  -شاگردي و پدر  -پسري در راه اندازي مشاغل و فقدان
روحيه گسترش كسب و كار از ويژگي هاي اصلي بازارهاي محالت هدف طرح است .بر اين اساس در تعيين نيازهاي
مهارتي محالت هدف بايد دو نكته مورد توجه قرار گيرند:
 مهارت ها به گونه اي طراحي شوند كه به ارتقاي وضعيت معيشت بيانجامند
 مهارت ها به گونه اي طراحي شوند كه به بهبود محيط زيست و بهداشت در محالت هدف بيانجامند
مهارت هايي كه به ارتقاي معيشت مي انجامند به شدت وابسته به تقاضاي نيروي كار در مناطق شهري است اما
مهارتهايي كه به بهبود محيط زيست و بهداشت مي انجامد در ارتباط با كيفيت زندگي در محالت است .نمونه هاي
برجسته اين امر حجم وسيع زباله رها شده در سطح محالت است كه مي تواند از طريق بازيافت منجر به ايجاد درآمد از
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يك سو و بهبود محيط زندگي از ديگر سو بيانجامد .ذبح غيربهداشتي گوشت و مرغ كه در اين محالت رواج دارد نيز از
ديگر تهديدهايي است كه مي تواند به فرصت تبديل شود.
كسب مهارت در اموري نظير آسفالت ريزي و جدول چيني و همچنين باغباني مي تواند به تغيير سيماي محالتي
بيانجامد كه اغلب معابر آن خاكي است و از فضاي سبز مورد نياز برخوردار نيست.
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براساس شرح خدمات تفصيلي و برنامه عملياتي زمانمند " طرح توسعه مهارت هیاي پايیه در سیکونتگییاههیاي
غيررسمي شهر زاهدان" مرحله اول اجراي طرح بشه «ششناخت وضشع موجشود و آمشاده سشازي» بشراي عمليشات طشرح
اختصاص يافت .در اين مرحله ،به منظور آماده سازي و بازشناسي محل ،فعاليتهايي چند از جمله :
 مطالعه و بررسي ويژگي هاي جمعيتي و نيروي انساني سكونتگاه ها
 مطالعه و بررسي اجمالي ويژگي هاي اقتصاد محلي ششامل فعاليشت هشاي اقتصشادي ،كسشب و كارهشاي
موجود ،اشتغال و بيكاري و سطح درآمد خانوار
 مطالعه و بررسي اجمالي موقعيت اجتماعي و فرهنگي سكونتگاه ها
 شناسايي آموزش هاي مهارتي موجود در سطح جامعه مورد نظشر بشا رويكشرد آمشوزش فنشي وحرفشه اي
(دولتي ،خصوصي)
 تحليل وضعيت سكونتگاه ها از نظر كالبدي
مدنظر قرار گرفت.
بطور كلي گستردگي جامعه هدف در طرح هاي توانمندسازي و تعدد عوامل جغرافيايي ،تشاريخي ،محيطشي و انسشانيِ
درونياش " ،شناخت" آن جامعه را پيچيده و غامض ميكند .از آنجا كه مجموعه شناساييها ،الزمه گريزناپشذير طراحشي،
برنامهريزي و ترسيم نقشه راه براي مداخله در مسير اهداف طرح اند ،براي عبور از اين پيچيدگي،كسب ششناخت دقيشق از
جامعه هدف را ميبايد مرحله بندي كرد .بديهي است كه در هر مرحله از شناساييهشا ،يافتشههشا دقيشق تشر ،عميشق تشر و
جامع تر شده ،و از قابليت تحليلي افزونتري برخوردار خواهند شد تا آنجا كه پژوهشگران را به شناختِ تا حد امكان واقعي،
رهنمون خواهند كرد.
در ادبيات و عمليات توانمندسازي ،سطح اول از روند شناسايي ها به ارزيابي سريع موسوم اسشت .ارزيشابي سشريع در
يك مدت زمان كوتاه و با تكيه بر تكنيك و ابزار مصاحبه عميق و نيز مشاهداتِ تا حد امكان دقيشق ،دادههشايي را تجميشع
ميكند كه امكان تصميم گيري هاي مرحله اي را فراهم مي سازد .روش ارزيابي و پاسخ سريع ،يك روش كيفي ،سريع و
مبتني بر جامعه است و كاركرد نهايي آن ،دستيابي به استراتژي مداخله در محالت هدف است.
در طرح " توسعه مهارت هاي پايه در سکونتگاه هاي غيررسمي شیهر زاهیدان"  ،در مرحلشه ارزيشابي سشريع،
پرسششهاي اساسي مشتمل بر پنج مدار مطرح شد:
 ويژگي هاي اصلي محالت هدف( اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،قومي -مذهبي ،جمعيتي )...
 استراتژي هاي معاش( سطح درآمد ،مشاغل فعلي ،راه هاي كسب درآمد)...
 ذينفعان عام طرح
 ساختار قدرت محلي
 فرصت ها و محدوديت هاي موجود بر سر راه اجراي طرح

به منظور پاسخگويي به اين پرسشها ،گفتگوهاي مقدماتي با طيف نخست از مطلعان محلشي اعشم از ششهرداران محلشه،
رابطين بهداشت C.B.O ،ها و  N.G.Oهاي محلي ،گروه داوطلبان محلي و  ...انجام پذيرفت و سطح جامعه هدف نيشز بشا
پديدارهاي گوناگون آن شامل ريخت شناسي ،كالبدشناسي ،زيربناها ،امكانات ،روحيات و رفتارهاي اهالي و  ...مشورد دقشت
مشاهداتي قرار گرفت .در انتها يافته هاي تجميع شده اعم از داده هاي برگرفته از مصاحبههشا و مششاهدههشا ،گشامهشاي
بعدي گروه را مشخص ساخت و زمينههاي الزم جهت تدوين گزارش ارزيابي سريع را فراهم آورد.

گفتگو با شهردارمحلههاي پشت گاراژ

گفتگو با شهردار محله كارخانه نمك و فعال محلي شيرآباد
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در پشششي انجشششام بشششازبينيهشششاي اوليشششه محشششالت هشششدف و تنظشششيم و ارايشششه « گشششزارش ارزيشششابي سشششريع» ،تنظشششيم
«استراتژي اطالع رساني» به منظور برقراري ارتباط با محالت هدف و ورود بشه آنهشا از اولويشت هشاي اصشلي مجشري و
همكاران قلمداد ميشد .از اين رو مولفههاي اصلي استراتژي اطالعرساني و چگونگي ورود بشه محشالت ،در  5محشور مشورد
وفاق گروه قرار گرفت:
 روش اطالع رساني بگونهاي باشد كه دسترسي به تمامي گروههاي هدف را تسهيل كند.
 اطالع رساني نقطشه ششروع و مبنشاي مناسشبي بشراي اتصشال بشه گشروه هشا و ايجشاد اعتمادسشازي
در آنان قلمداد شود.
 سطوح اطالع رساني ،متناسب با شرايط و جايگاه طيفهاي مخاطبان طراحي شود.
 اطالع رساني باعث ايجاد كشمكش در قدرتهاي محلي نشود.
 در جريششان اطششالع رسششاني از نيروهششاي محلششي در جايگششاه مشششخص و متناسششب بششا اه شداف طششرح
استفاده شود.
در همين ارتباط چند پرسش اساسي پيشاروي واقع بود:
 كدام محله به عنوان محله اول انتخاب شود؟
 با چه كساني به عنوان همراهان محلي پيش رويم؟ و چگونه؟
 نحوه و روش اطالع رساني ما بهتر است چه باشد؟
 چششه مسششائل و تنگناهششايي ممكششن اسششت طششرح را تحششت تششأثير خششود قششرار دهد؟(ماننششد تضششاد و
منافع ،اختالفات محلي و )...
 ديگر افراد كليدي كه تا به حال نشناختهايم كدامند؟
در پششي مشششخص كششردن مولفششههششا و نيششز طششرح پرسشششهششا ،بششا اسششتفاده از شناسششاييهششاي اوليششه در ارزيششابي سششريع،
فهرستي از عناصر كليدي محالت شامل؛
 رابطين مراكز بهداشت
 شهردار محلهها
 مولويها
 CBO ها و  NGOهاي محلي
 گروه داوطلبين محلي

تهيششه شششد .مجموعششه عناصششري كششه مششيتواننششد در مسششير معرفششي طششرح و كمششك بششه شششروع اعتمادسششازي در محششالت
هدف موثر و كارساز واقع شوند.
در خالل ايشن اقشدامات ،گشروه بشراي آنكشه خشود را بشه تجشارب طشرح هشاي پيششين اجشرا ششده در محشالت هشدف،
پيوند زند ،الگوي مداخالت محلشي معمیارعرش ،شیرق آينید و دكتیر پيیران  -برگرفتشه از گشزارش طشرح هشا -بشه
همششراه الگششوي اوليششه ارايششه شششده از سششوي كارفرمششا بششا تأكيششد بششر شششوراي داوطلبششين محلششي ،در يششك روش مقايسششهاي
مورد بررسشي قشرار داد و نقشاط قشوت و ضشعف هشر يشك از آنهشا ،را فهرسشت كشرد ( .هشر سشه الگشو كشه از مشتن گشزارش
طرحهاي ياد شده استخراج شده است در صفحات بعد قابل مشاهده است).
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مدل مداخله محلي در پروژه معمارعرش:

بازبيني سريع از محل وانجام پيمايش هايي براي دستيابي به اطالعات مورد
نياز
تشكيل "گروههاي بحث" با استفاده از  3تا  13سرپرست خانوار در هر منطقه

تجديد نظردر روش فوق وافزايش حجم نمونه به كليه خانوارهاي ساكن در اين مناطق

استفاده از تجربيات  NGOهايي كه به نوعي در منطقه درگير بوده اند

استفاده از كارشناساني كه پيشينه دانشگاهي ،دولتي يا فعاليشت در  NGOهشا در ايشن
مناطق راداشتند.

انجام "پيمايش غيرمستقيم" براي ساكناني كه در مقابشل جمشع آوري مسشتقيم آمشار
موضع گيري ميكردند وپياده سازي اين جلسات پيمايشي روي نوار يا ويشدئو (بشه طشور
نامحسوس) .

تهيه پرسشنامه هايي كه سئواالت را نه به طور مسشتقيم بلكشه بشه طشور هوششمندانه اي
غيرمستقيم مطرح مي كردند وحداكثر استفاده از مكالمه ضبط شده.

مدل مداخله محلي در پروژه شرق آيند:

استفاده از بررسي هاي ميداني،اسنادي ومصاحبه

مطالعات اسنادي وگفتگو ومصاحبه با مسئوالن سازمان هاي فنشي-حرفشه اي،ميشراث
فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري،نمايندگان ستادتوانمندسازي،آگاهان محلي و...

استفاده از فهرست وآمار شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي ويا فهرسشت فعشاالن
صنايع دستي ومعاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي استان

حضور در سکونت گاه ها وگفتگو با مسیئوالن  NGOهیا وتشیکل
هاي موجود در محله ها با استفاده از ارتباطات ستاد توانمندسازي

توزيع 133پرسشنامه درمحل واستفاده از 163مورد آن
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مدل مداخله محلي در پروژه شيرآباد -دكترپيران:

استفاده از روش هاي مشاركتي طي مراحل ذيل:

مروري برمطالعات وداده هاي آماري در دسترس

انجام مشاهدات مستقيم

انجام مصاحبه عميق با 53خانواده كه به طور تصادفي انتخاب شدند.

توجهات:

تأكيد بر عدم استفاده از پرسشنامه در سكونت گاه هاي غيررسمي

پس از مجموعه بحث و بررسشيهشا ،گشروه مداخلشه " جشدول منشابع و فرصشتهشاي موجشود بشراي اطشالع رسشاني" را در
تركيب زيشر طراحشي و جريشان كشار اطشالع رسشاني طشرح و نحشوه مداخلشه در محشالت را ،بشه صشورت ششماتيك ارايشه
داد.

مناب و فرصتهای موجود برای اطالع رسانی
منابع

كاركرد مورد انتظار

مساجد (مولوي ها )

پشتيباني عمومي از پروژه و پايه ريزي اعتمادسازي اوليه

رابطين بهداشت

دسترسي آسانتر به خانواده ها وبخصوص زنان در همه
گروه ها
كمك به تسهيل ارتباط با ساير منابع محلي

فعاالن محلي (زن ومرد)

تسهيل دسترسي به افراد و ساير گروه هاي مردمي

سازمان هاي محلي (غيردولتي)

اطالع رساني در سطح گروه هدف و مخاطبانشان

گروه هاي مردمي ( مانند گروه
خوديار و ساير گروه هاي داوطلب )

ارتباط با افراد و گروه هاي همتا

شهرداران محله
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مدل مداخله طرح توسعه مهارتهاي پايه در سکونتگاههاي غيررسمي شهر
زاهدان

بششدنبال سششامان يششافتن ايششن مجموعششه از تمهيششدات ،ورود جششدي تششر بششه منطقششه بششراي آغششاز مداخلششه و برقششراري ارتبششاط
كارآ با عناصر كليدي به قصد
 معرفي اهداف طرح
و
 جلب همكاري و تعريف رابطه آنان با طرح
صورت پذيرفت .بدين منظور ،در ابتدا سه نشست جمعي و مستقل با؛

 شهردار محلهها
 رابطين مراكز بهداشت
 مولوي هاي مساجد محالت هدف

به منظور توجيه عام برپا ششد و پشس از آن ،نشسشت هشاي خصوصشي و مسشتقل بشا فشرد فشرد ششهردارمحلههشا ،مولشوي-
هششا و رابطششين هششر يششك از مراكششز بهداشششت محششالت هششدف برگششزار شششد .در پششي اعششالم آمششادگي عناصششر كليششدي بششراي
همكاري بشا طشرح ،فشرم اوليشه " مشخصشات اصشلي داوطلبشان بشراي حضشور در دوره هشاي مهشارت آمشوزي" (پيوسشت)

بششه همششراه " آگهششي آغششاز بششه كششار دوره آموزشششي" (پيوسششت) در اختيششار آنششان قرارگرفششت .فششرم مشخصششات اصششلي
داوطلبششان ،بششه منظششور شششناخت ويژگششيهششا و خصوصششيات جامعششه هششدف و نيششز دسششتيابي بششه تمششايالت و
گرايشششهشاي آموزششي آنشان انجشام ششد .ايشن فشرم در بردارنشده مشخصشات اصشلي داوطلبشان همچشون سشن،
جشنس ،سششطح تحصششيالت وضشعيت اشششتغال ،وضششعيت تأهشل ،تعششداد فرزنششدان و نيشز حششاوي پرسششش هششايي در
بشاب مهششارت هششايي كششه داوطلبششان در گذششته فششرا گرفتششه انششد ،گششرايش هشاي آموزشششي و نيششز تمايششل آنهششا در
مورد محل اشتغال بود.

جلسه هم انديشي با شهردار محلهها و فعاالن محلي در محل شوراي شهر زاهدان
در ادامه اين روند ،عناصشر كليشدي بشا كشار توضشيحي و نيشز نصشب آگهشيهشا در قطشع  A0در مكشان هشاي قلمشرو خشود،
همكاري عملي خويش را با طشرح آغشاز كردنشد .بشا هشر يشك از ايشن عناصشر چنشين توافشق ششد تشا عهشده دار پشر كشردن
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فرم ها در محالت شده و خود يا توسشط يشك فشرد مسشئول ،اطالعشات منشدرج در فشرم هشا را بشراي داوطلبشان پشر كننشد.
( بدون آنكه داوطلب خود مبادرت به پر كردن فرم كند).
ضششمن حضششور در محششالت و نشسششت و گفتگششو بششا فعششاالن محلششي ،چنششين مشششخص شششد كششه مششديران و مدرسششين
مكتب خانه هشاي زنانشه نيشز از امكانشات ويشژه اي بشراي توضشيح طشرح و جشذب داوطلبشان برخوردارنشد .در نتيجشه ،ايشن
طيف نيز در فهرست فعاالن محلي همكار طرح جاي گرفتند.
نمودار "چهارراه ورودي به محیالت" نششانگر حضشور چهشار طيشف اصشلي فعشاالن محلشي همكشار طشرح اسشت كشه در
شناسايي داوطلبان شركت در دوره هاي آموزشي طرح ،از طريق پر كردن فرمها مشاركت داشتند.

مجموعششه فششرم هششا در دو مرحلششه بششا اسششتفاده از دو فرصششت دو هفتششه اي ،جمششع آوري و  1303نفششر آمششادگي خششود را
جهششت حضششور در دورههششاي مهششارتآمششوزي اعششالم كردنششد .سششپس فششرمهششاي جمششعآوري شششده طبقششه بنششدي و مششورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
پششس از شناسششايي مقششدماتي از داوطلبششين متقاضششي شششركت در دورههششاي مهششارتآمششوزي ،در گششام بعششد« ،اجتمییاع
محلي» با حضور فعاالن محلي ،افراد كليدي و داوطلبان( به تفكيك زن و مرد) به منظور؛

 گفتگوي رو در رو با داوطلبان و تأكيد مجدد پيرامون اهداف طرح پاسخگويي به سواالت داوطلبان و رفع هر گونه ابهام معرفي دوره آموزشهاي اجتماعي(مهارتهاي مكمل) تأكيششد بششر ضششرورت حضششور در دوره آمششوزشهششاي مكمششل بششه عنششوان پششيش نيششاز شششركت دردورههاي فني و حرفهاي
 معرفي رشتههاي آموزشي فني و حرفهاي و ارايه شرح مختصري از محتواي دورهها توزيع دفترچه ششرح رششتههشاي فنشي و حرفشهاي جهشت مطالعشه داوطلبشان و آششنايي بيششترآنان با رشتهها
 كار توضشيحي ،هشدايت و مششاوره داوطلبشان جهشت انتخشاب رششته ،متناسشب بشا سشطح سشواد،سن ،مهارتها و تواناييهاي فردي
و
 اعالم زمان ثبت نام قطعي داوطلباندر تمامي محالت هدف در مكانهايي همچون؛ مساجد ،مكتبخانهها و مراكز بهداشت برگزار شد.
پشس از تششكيل اجتمشاع محلشي بشه تفكيششك محشالت مشورد نظشر ،مرحلشه مصییاحبه و ثبیت نیام از داوطلبششان در
مدت زمان يك هفته و بشا حضشور ده نفشر كارششناس آغشاز ششد .در ايشن مرحلشه پايگشاه اطالعشاتي رايانشهاي ،بشه منظشور
جمعآوري اطالعات مورد نيشاز از داوطلبشان ،جهشت انجشام برنامشهريشزيهشاي آموزششي و پشايش و ارزيشابي آنشان پشس از
اتمام دوره ها ،طراحي ششد .بشه ايشن ترتيشب ضشمن انجشام مصشاحبه ،پايگشاه اطالعشاتي كشاملي از تمشامي افشراد ثبشت نشام
شششده ،بدسششت آمششد .در ايششن مرحلششه نيششز مجششدد كارشناسششان مداخلششه ،بششه مشششاوره و هششدايت مهششارتآمششوزان جهششت
تعيششين رشششتههششايي متناسششب بششا شششرايطشششان ،اشششتغال داشششتند .در پايششان ايششن مرحلششه ،مجموعششاً  1113نفششر از
متقاضيان شركت در دورههشاي مهشارتآمشوزي ،در مكشان هشاي تعيشين ششده حضشور يافتنشد و ثبشت نشام از آنهشا صشورت
پذيرفت.
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هششدف اصششلي «طششرح توسششعه مهششارتهششاي پايششه در سششكونتگاه هششاي غيررسششمي شششهر زاهششدان» ،آمششوزش
مهارتهاي فني و حرفشهاي بشه  333نفشر از سشاكنان ايشن محشالت بشوده اسشت .امشا بشا احتسشاب ريشزشهشاي احتمشالي
متقاضيان در مراحل مختلف ،عشالوه بشر آنكشه در مرحلشه مصشاحبه و ثبشت نشام از بشيش از 333نفشر ثبشت نشام بشه عمشل
آمد ،پس از آن نيز با ارايشه فراخشوان در چنشدين نوبشت ،فرصشت هشاي ديگشري بشراي حضشور سشاكنان واجشد ششرايط در
اين دورهها فراهم شد.
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فصششل بعششد بششه چگششونگي غربششال و گششزينش ثبششت نششام شششدگان در مراحششل مختلفششي كششه ذكرش شد ،اختصششاص دارد.
همچنين در انتهشا جشدولي تنظشيم ششده اسشت كشه آنشاليز نفشر – سشاعت گشروه مداخلشه را نششان مشيدهشد .بشر اسشاس
اين جدول ،در مجموع  5373ساعت ،صرف شناسايي مهارتآموزان طي چهار مرحله؛
-

توزيع ،جمع آوري و تحليل فرم هاي اعالم آمادگي

-

تشكيل اجتماع محلي در محالت هدف

-

مصاحبه

و
شده است.

ثبت نام

جدول آناليز ميزان نفر  -ساعت در مراحل توزيع ،تجميع و تحليل فرم هاي اعالم آمادگي ،تشکيل اجتماع محلي ،مصاحبه و ثبت نام

مرحله  -مجريان

مرحله توزيع ،جمع آوري و تحليل فرم هاي اعالم آمادگي

مرحله تشكيل اجتماع محلي در محالت هدف

تعداد
همكار(نفر)

متوسط
ساعت كار
روزانه هر نفر

تعداد
روزهاي
فعاليت

مجموع ساعت
كار

تعداد
همكار(نفر)

متوسط
ساعت كار
روزانه هر نفر

تعداد
روزهاي
فعاليت

مجموع
ساعت كار

رابط بهداشت

33

1

15

1133

10

1

5

103

شهردار محله

3

1

15

133

5

1

5

53

مولوي  -مدرس مكتب
خانه

16

1

15

333

16

1

5

163

فعال محلي

3

1

15

113

3

1

5

33

خانه پژوهش نوانديش

3

13

11

333

3

13

5

133

افراد محلي:

مجموع
ساعت كار
در مرحله اول

0009

مرحله  -مجريان

مجموع
ساعت كار در
مرحله دوم

مرحله مصاحبه

029
مرحله ثبت نام

افراد محلي:

تعداد
همكار(نفر)

متوسط
ساعت كار
روزانه هر نفر

تعداد
روزهاي
فعاليت

مجموع ساعت
كار

تعداد
همكار(نفر)

متوسط
ساعت كار
روزانه هر نفر

تعداد
روزهاي
فعاليت

مجموع
ساعت كار

رابط بهداشت

10

1

5

103

10

1

5

103

شهردار محله

5

1

5

53

0

1

5

03

مولوي  -مدرس مكتب
خانه

13

1

5

133

13

1

5

133

فعال محلي

3

1

5

33

3

1

5

33

خانه پژوهش نوانديش

11

13

5

633

7

13

5

053

مجموع
ساعت كار در
مرحله سوم
مجموع ساعت كار
در  0مرحله

009

مجموع
ساعت كار در
مرحله چهارم

609

0979
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فصل دهم؛
گزینش و غربال ذینفعان اصلی طرح

اولویتبندی محالت هدف
و
توزیع و تسهيم ذینفعان

با توجه به توزيع فرم هاي اعالم آمادگي داوطلبان حضور در دورههاي آموزشي طرح " توسعه مهارتهاي پايیه
در سکونتگاههاي غيررسمي شهر زاهدان" در محالت هدف و جمشع آوري  1303مشورد فشرم پرششده و برگرفتشه از
سطح محالت و آناليز و تحليل آن ،گروه در آستانه غربال و گزينش  333ذينفع اصلي طرح قرار گرفت .طراحشي مشاتريس
معيارهاي انتخاب و پرسشنامه استوار بر آن براي مصاحبه به قصد گشزينش نهشايي مهشارتآمشوزان ،دو پشيش نيشاز اصشلي
غربالگري محسوب ميشدند.
براي طراحي هر چه دقيقتر ماتريس معيارها و پرسشنامه مبتني بر آن كه دروازه انتخشاب نهشايي ذينفعشان اصشلي
قلمداد مي شدند ،تعيين تكليف با چند سرفصل از ضرورت برخوردار بود ،از آن جمله


ميزان بهره گيري از عناصر كيفي در سطح بندي محالت هدف


روش انتخاب ذينفعان اصلي


توزيششششششششع و تسششششششششهيم چنششششششششد وجهششششششششي ذينفعششششششششان

اصلي(جنسيت/سن/تأهل/تحصيل/اشتغال)
 وزن مخصوص عوامل موثر در تشخيص و تعيين مهارتها
 مالك هاي اصلي انتخاب ذينفعان
همزمان با تعيين تكليف با اين مجموعه سرفصلها ،برقراري پوششش مناسشب آمشوزش هشاي مكمشل ،متناسشب بشا
امكانات فراروي طرح نيز ضروري به نظر آمد و براي آن نيز برنامههاي خاصي انديشيده شد .و پس از انتخاب  333ذينفشع
اصلي و در اختيار داشتن فهرست كامل مهارتهاي منتخب نيز ميبايست به توزيشع رششته هشا ميشان مجموعشه نهادهشا و
دستگاه هاي آموزش دهنده توجه ميشد.
گروه هاي مداخله و پژوهش طرح ،پس از بحث و بررسي هاي مشترك ،مجموعه ره يافت هاي خود را براي تعيين
تكليف با سرفصل هاي ياد شده ،به گروه آموزش و نيز اعضاي هيئت علمشي عرضشه داششته تشا بشه عنشوان يشك چشارچوب
پيشنهادي مورد مداقه قرار داده و شرايط مساعد براي تصميم گيريهاي نهايي را فراهم سازند.
-

ميزان بهره گيری از عناصر كمّی و كيفی و تركيب این دو عنصر در سطح بندی محالت هدف

"آموزش" به عنوان مأموريت طرح ،خود يك امر كيفي تلقي ميشد كه بر ارتقاء كيفيت آمشوزش گيرنشدگان و
نهايتاً بهبود شاخص هاي كيفي در محالت متمركز بود .از اين منظر ،ذينفعان منتخب نيز مشيبايشد بشا برخشي معيارهشاي
كيفي منطبق ميبودند  .اما در مواجهه با محالت هدف و ذينفعان ساكن آنها ،تعشدادي از ششاخصهشاي كمّشي نيشز وجشود
داشتند كه امكان ناديده گرفتن آنها وجود نداشت.
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جدا از آنكه تسهيم  333ذينفع ميان هشت محله ،سهميه بندي جنسيتي و سني ،تركيب بندي مجرد و متأهشل و
شاغل و بيكار ،نيازمند توجهات كمّيِ كالن در آرايش انتخابي ذينفعان بود ،برخي عوامل كمّي نيز در مواجهشه بشا يكايشك
ذينفعان ،در زمره ملحوظات قرار گرفت ،از آن جمله ميزان درآمد ،سطح تحصيلي ،ميزان وقت گذاري و ...
گرچه معيارهاي كيفي در برخورد با محالت و ذينفعان ساكن آن ،برتر و از اولويشت بشاالتري برخشوردار بودنشد ،امشا
تركيب كيف و كمّ در گزينش هاي نهايي منظور نظر بود .به قصد تركيشب عناصشر كيفشي و كمّشي بشا درنظشر گشرفتن وزن
مخصوص افزونتر براي شاخص هاي كيفي ،رويكرد علمي و پژوهشي با هر دو عنصر مورد بحث ،ضشرورت يافشت .گشروه در
قدم نخست انتخابهاي خود ،پراكندگي جغرافيايي ذينفعان در محالت هدف و به عبارتي ،سهميهبندي ذينفعشان در
هشت محله را پيش روي داشت .از اين رو اختصاص ميانگين وزني به هر يك از محشالت ضشرورت يافشت و بشدين منظشور
براي تشخيص و تعيين وزانت محالت با تركيبي از عناصر كيفي و كمّي مواجه گشتيم .بشراي بهينشه سشازي ايشن تركيشب،
بطور موازي از دو روش بهره گرفته شد:
-

رتبه بندي سطح توسعه محالت با استفاده از روش تاكسونومي

-

كاربست سنجه هاي كيفي براي چينش ترجيحي محالت

در پي سامان دهي اين دوعمل روشمند ،درجه بندي محالت و تخصيص سهميه بر اساس آن صورت پذيرفت.
الف -رتبه بندی سطح توسعه محالت با استفاده از روش تاكسونومی

روش تجزيه و تحليل تاكسونومي يكي از روشهاي معمول در بررسي سطح توسعه مناطق يا نقاط مورد مطالعشه و
گروهبندي آنها در مجموعههاي همگن است كه در سشال  1363توسشط سشازمان يونسشكو بشراي سشنجش سشطح توسشعه
كشورها توصيه شد .در اين روش بطور معمول يكي از محدودههاي مورد مطالعه بعنوان نقطه يا منطقشه ايشده آل انتخشاب
شده و نقاط يا مناطق ديگر بر مبناي آن درجه بندي مي شوند .بدين ترتيب تفاوت يا فاصشله هشر منطقشه ،نسشبت بشه آن
منطقه ايده آل معين مي شود .در مواقعي كه تعداد نقاط يا مناطق مورد مطالعه زياد و از ناهمگني بااليي نيز برخوردارنشد،
تعيين يك منطقه بعنوان منطقه ايده آل و درجه بندي ساير نقاط بر مبناي آن و سپس ارايه برنامشه بشراي رسشيدن سشاير
مناطق به سطح توسعه يافتگي منطقه ايده آل ،چندان منطقي و ممكن بنظر نمي رسد و در ششرايط مطلشوب نيشز تحقشق
چنين هدفي ناممكن است .زيرا در طول زمان با همان آهنگي كه ساير مناطق در فرآيند توسعه حركت مي كنند تا خشود
را به سطح ايده آل برسانند ،نقطه يا منطقه ايده آل مورد نظر نيز در جهت ارتقا سطح توسعه خشود تشالش مشي كنشد .بشه
همين دليل تعيين نقطه ايده آل در مواردي كه اختالف و تفاوتهاي منطقهاي باالست و تعداد منشاطق مشورد مطالعشه نيشز
زياد است ،شيوه اي كارا تلقي نمي شود .براي رفع اين مشكل مي توان نقاط يا مناطق مورد مطالعه را ابتدا به چنشد گشروه
همگنتر تقسيم و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه يا منطقه ايده آل اقدام كرد.

نظر به اينكه سطح توسعه محالت هدف طرح "توسشعه مهشارتهشاي پايشه در سشكونتگشاههشاي غيررسشمي ششهر
زاهدان" ،تفاوت فاحشي با يكديگر نداشتند از روش تاكسونومي عددي با استفاده از برخي ششاخصهشاي اقتصشادي ماننشد
نرخ مشاركت اقتصادي ،نرخ بيكاري و اشتغال و ...و همچنين شاخصهاي اجتماعي مانند نشرخ مششاركت در فعاليشتهشاي
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اجتماعي ،ميزان باسوادي زنان و  ،...جهت سنجش سطوح توسعه محشالت هشدف بهشره گرفتشه ششد .نتيجشه حاصشل از
كاربست روش تاكسونومي در جدول زير ،هر يك از محلهها را بر اساس رتبهبندي سطح توسعه نشان ميدهد .هرچه رقشم
سطح توسعه( ) DLبه صفر ميل كند ،نشان از سطوح باالتر توسعه دارد و هرچه به عشدد يشك نزديكتشر باششد ،بشه سشطوح
پايينتر توسعه نزديك مي شويم .بنابراين محله كارخانه نمك طبق شاخصهاي بكاررفته ،از نظشر سشطح توسشعه در رتبشه
اول جاي گرفت و به بياني ديگر توسعهيافتهترين محله در ميان محالت هدف اسشت و محلشه پششتفرودگشاه كشم توسشعه
يافتهترين محله بشمار ميرود.
جدول رتبه بندي محالت بر اساس سطح نسبي توسعه
نام محله

سطح توسعه()DL

رتبه

كارخانه نمك

3.11

1

بابائيان

3.13

1

شيرآباد

3.11

0

مرادقلي

3.11

3

كريم آباد

3.31

5

پشت گاراژ

3.51

6

پشت فرودگاه

1.33

7

مأخذ :مشاور1033 ،
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برگرفته از برنامهريزي و توسعه منطقهاي(روشها و تكنيكها) ،خليل كالنتري ،خوشبين1033،
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ب -كاربست سنجه های كيفی برای چينش ترجيحی محالت
سنجههايي كيفي مورد استفاده چينش ترجيحي محالت ،سنجه هايي است مشتمل بر:
-

آگاهي و دانش عمومي محله

-

آشنايي با ادبيات و راه كارهاي توانمندسازي

-

سطح پيشرفتگي محله

-

ظرفيت گسترش و تجهيز بازار محلي

-

ميزان كارايي فعاالن محلي(مولوي ،مكتب دار زنانه ،شهردارمحلهNGO ،ها

و )...
-

امكانات محلي (خانه محله ،فضاي مساجد و مكتب خانه ها و)...

-

ظرفيت تحول و دگرگوني

با بذل عنايت همزمان به رتبه بندي محالت براساس سطح نسبي توسعه و سشنجه هشاي كيفشي فهرسشت
شده ،جدول زير براي اولويت بندي محالت و تعيين سهميه هر يك از آنها از  333ذينفع اصلي طشرح ،پيششنهاد
شد:
رتبه فرآوري شده

نام محله

سهميه توزيع -درصد

سهميه توزيع – نفر

1

شيرآباد

13

133

1

كارخانه نمك

13

163

0

بابائيان

17

153

3

كريم آباد

15

133

5

مرادقلي

15

133

6

پشت فرودگاه

3

73

7

پشت گاراژ

7

63

133

333

مجموع

در اين جدولِ تركيبي ،محله شيرآباد كه چلي آباد را نيز در برميگيرد با توجه به
-

دربرگرفتن  17درصد جمعيت كل محالت(پرجمعيت ترين محله)

-

وسيعترين محله در ميان محالت

-

برخورداري از پايين ترين ميانگين سني در ميان همه محالت( 17/11سال)

-

بهره مندي از گسترده ترين بازار قابل توسعه و قابل سامان محلي

-

دارا بودن بيشترين امكانات (فضا) محلي براي برگزاري آموزشهاي سيار در محل

-

باال بودن كارايي فعاالن ،بويژه  NGOها در مقايسه با ديگر محالت

به عنوان ظرفيت دارترين محله در ميان محشالت هشدف ،برگزيشده ششده اسشت و مشيتشوان  13درصشد
ظرفيت آموزشي ،معادل  133نفر را به آن اختصاص داد.
چنين پيشنهاد شد كه پس از شيرآباد ،محله كارخانه نمك با درنظر گرفتن
-

دارا بودن دومين جمعيت جوان با ميانگين سني( 17/16سال)

-

بهرهمندي از سه شهردار محله با ضريب فعاليت و مشاركت قابل توجه

-

حضور فعاالن فرهنگي – مطبوعاتي شهري در محله

-

خانه محله قابل احياء

-

ظرفيت تحول

به عنوان اولويت دوم با تخصيص  13درصد سهميه معادل  163نفر مهارتآموز ،قرار گيرد.
در پي اين دو ،محله بابائيان با لحاظ عواملي چند همچون
-

برخورداري ،از دومين بازار گسترده محلي در ميان محالت هدف

-

سطح پيشرفتگي قابل مالحظه

-

بهره مندي از بيشترين فضاهاي آموزشي

-

فعاليت نهادهاي محلي

-

بهرهمندي از باالترين ميزان سواد و آگاهي در ميان همه محالت

-

دارا بودن نرخ بيكاري  03درصد به عنوان باالترين نرخ بيكاري در ميان محالت هدف

اولويت سوم را به خود اختصاص داده و مي توان  17درصد از ذينفعان طشرح را ،معشادل  153نفشر از ايشن محلشه
برگزيد.
بدنبال سه محله اول ،محله هاي كريم آباد ،مرادقلي ،پشت فرودگاه و پششت گشاراژ ،مراتشب بعشدي را بشه خشود اختصشاص
دادند.
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روش انتخاب

طرح پس از اولويت بندي محالت هدف و توزيع سهميه ميان آنان ،از سشطح " كشالن" عبشور كشرده و در سشطح
"خرد" با تك تك ذينفعان مواجه شد .براي گزينش و غربال ذينفعان در چارچوب سهميه بندي محلي پيششنهادي ،سشه
روش انتخاب به كار گرفته شد:
روش هاي انتخاب

اتكا به داده هاي فرم ها
اتكا به داده هاي فرمها  +مجاري محلي
اتكا به داده هاي فرم ها  +مجاري محلي  +شناخت مجري

در ميان سه روش موجود ،ساده ترين روش ،اتكا به داده هاي فرم هاي تجميعي( 1303فرم) و برگزيدن واجدين
شرايط عام از ميان آنها براي انجام مصاحبه و سپس گزينش نهايي بود .از آنجا كه اين روش متكي به تك منبع شناسشايي
(فرمها) بوده و انتخاب اوليه را با باالترين ضريب خطا مواجه ميكرد و از سويي اطالعات داوطلب ،به طور انحصاري توسط
خود وي اعالم شده بود ،از مطلوبيت و كارايي الزم برخوردار نبود.
در روش دوم ،عالوه بر داده هاي فرم ها كه براي تجميع آنها صرف هزينشه  -و بشويژه هزينشه زمشاني  -صشورت
گرفته و قابل صرفنظر كردن نبود ،نقطه نظرهاي مشورتي مجاري محلي از جمله مولوي ها ،مشديران و مدرسشين مكتشب-
خانه ها ،شهرداران محله ،رابطين بهداشت و فعاالن محله كه فرمها توسط آنها توزيع و تكميل و جمع آوري شده بشود ،در
شناسايي دقيق تر داوطلبان و نيز شناخت و تعيين مهارت هاي مورد نياز ،لحاظ شد .به طشور طبيعشي گشزينش ابتشدايي و
نهايي مبتني بر اين روش ،كامل تر و قابل اعتمادتر از روش نخست بود.
در روش سوم ،عالوه بر دو منبع پيش ياد شده ،شناخت مجري از ويژگي هشا ،مزايشا ،امكانشات ،محشدوديت هشا و
نيازهاي هر محله كه محصول روند هفت ماهه لمس و اصطكاكهاي محلي بود ،نيز به كار آمشد .در ايشن روش بشا تركيشب
كردن اطالعات فرمها و مشورتهاي مجاري محلي با شناخت و تجربه مجري ،ضريب اعتماد باالتري در شناسايي اوليشه و
نهايي ذينفعان و تعيين رشته هاي مهارتي مورد نياز ،بدست آمد.
در نظرافكني بر جدول تمايالت آموزشي داوطلبان دريافتيم كه مهارتهاي
خياطي
آرايشگري
كامپيوتر
به ترتيب مورد توجه  557 ،533و  103نفر از زنان و مهارتهاي

كامپيوتر
مكانيكي
تعميرات موبايل
نيز به ترتيب مطلوب نظر  111 ،117و  35نفر از مردان قرار گرفتند .بس بديهي است كه اين ترجيحات آموزششي اعشالم
شده ،بسيار باالتر از نيازهاي واقعي محالت و حتي شهر زاهدان بوده و از سويي در برخي مهارتهشا كشه مشورد نيشاز مبشرم
محل و بازار محلي است يا ترجيحي اعالم نشده و يا در صورت اعالم ،تعداد تقاضاها بس قليشل اسشت .از ايشن رو ضشرورت
مشاوره فعال به متقاضيان اوليه حضور در دورههاي آموزشي و در مواردي ،هدايت آنان براي انتخاب مهارت هاي كشارا ،بشا
آينده شغلي و مورد تقاضاي بازار و داراي كاربست در محله ،پيش روي طرح قرار گرفت.
با دقت بر اين مهم ،در گزينه سوم كه گزينه مرجّح تلقي ميشد،
برپايي نشستهاي مشورتي با مجاري محلي (مولشوي ،مشدير مكتشبخانشه ،ششهردارمحله ،رابشط مركشز
بهداشت ،فعال محلي) به قصد دستيابي به امكان شناساييهاي دقيق تر
و
تشكيل اجتماع محلي در هر محله با حضور داوطلباني كه بشراي ششركت در دورههشاي آموزششي طشرح
اعالم آمادگي كردند به منظور توجيه آنان در خصوص
مهارتهاي مورد تقاضاي بازار
و
مهارتهاي مورد نيازهاي محله
منظور نظر قرار گرفت.
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 توزیع چند وجهی ذینفعان اصلی

در گزينش ذينفعان اصلي طرح ،توجه به تركيب بنديهاي چندگانه ،مقابل روي قرار داشت:
جنسيتي(مرد – زن)

توزيع ذينفعان

سني(گروه هاي سني)
تحصيلي(مقاطع)
تأهل(متأهل – مجرد)
اشتغال(شاغل  -بيكار)
توزيع ذينفعان اصلي طرح در حوزه تركيب بندي هاي ياد شده ،از ظرافتهاي خاص خود برخوردار بشود .گشروههشاي
مداخله و پژوهش ،تركيب بنديهاي مورد نظر خود را بدين ترتيب پيشنهاد كردند:


توزیع جنسيتی

براي توزيع جنسيتي ذينفعان دو گزينه با استداللهاي خاص خود مطرح بود:
گزينه اول :تخصيص  53 – 53ظرفيت بطور مساوي ميان زنان و مردان ( 353مرد و  353زن)
استداللها:
-

مشاركت جديتر و افزونتر زنان در مرحله اعالم آمادگي حضور در طرح (فرمها)

-

مشاركت فعاالنه مجاري زنانه در مسير توضشيح طشرح و جشذب داوطلشب(رابطين مراكشز
بهداشت و مديران مكتبخانهها)

-

اميد افزونتر زنان محالت به آينده

-

زنان ،عامل تحول در خانواده

گزينه دوم :تخصيص  63درصد سهميه به مردان و  33درصد به زنان( 533مرد –  063زن)
استداللها:
-

نانآور بودن مردان

-

افزايش درآمد مردان منجر به ارتقاء سطح معيشت خانواده و محل

-

محدوديتهاي زنان براي ايجاد كسب و پيشههاي غيرخانگي

-

محدوديتهاي زنان براي خروج از محل به قصد اشتغال

-

حوزه اشتغال خانگي اغلب مهارتهاي زنانه (صنايع دستي ،گلدوزي)

-

تنوع محدودتر مهارتهاي خاص زنان

 توزیع سنی
با دقت بر عواملي چند از جمله

-

-

تأكيد طرح بر جذب ويژه جوانان

-

استقبال  33درصدي و  15درصدي گروههاي سني  13 -16و  15-11ساله از طرح
ميانگين سني بس پائين محالت هدف (13/30سال)

چنين پيشنهاد شد كه  133درصد ذينفعان به ترتيب زير ميان  5گروه سني توزيع شوند:
گروه سني  13-16سال 03 ،درصد سهميه معادل  173نفر
با ضريب هوشي قابل توجه
ظرفيت جذب آموزش
در سر خط حضور اجتماعي
در آستانه ورود به بازار كار
گروه سني  15-11سال 33 ،درصد سهميه معادل  063نفر
طيف اصلي فارغ التحصيالن دبيرستاني
طيف پسران داراي پايان خدمت
در آستانه ازدواج
در مدار اتخاذ تصميم عقاليي تر و پخته تر
احساس نياز افزونتر به نان آوري
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گروه سني  03-16سال 13 ،درصد معادل 133نفر
طيف مجربتر
نان آور
متأهل يا در آستانه تأهل
پايداري جدي تر در تصميمگيري و طراحي
گروه سني  05-01سال 7 ،درصد معادل  60نفر
عموماً نان آور
عموماً متأهل
گروه سني  33-06سال 0 ،درصد معادل  17نفر
آخرين رده هاي سني تحت پوشش طرح

 توزیع تحصيلی
با توجه به تأكيد طرح به "دربرگيري" كه شامل بي سوادان نيز بوده است ،چنشين پيششنهاد ششد كشه بشه ميشزان 13
درصد از كل ذينفعان ،معادل  33نفر از ميان اين طيف و  33درصد نيز معادل  313نفر از ميان صاحبان سواد در سشطوح
و مقاطع مختلف تحصيلي براي دورههاي آموزشي بدين ترتيب برگزيده شوند:
 ابتدايي  15درصد معادل  115نفر
 راهنمايي  13درصد معادل  133نفر
 دبيرستان  5درصد معادل  35نفر
 ديپلم ردي  3درصد معادل  33نفر
 ديپلم  15درصد معادل  115نفر
 فوق ديپلم  1درصد معادل  15نفر
 كارشناس /دانشجو  1درصد معادل 13نفر
 نهضت سوادآموزي  5درصد معادل  35نفر


حوزوي  1درصد معادل  5نفر

با دقت برآنكه ميانگين تحصيالت زنان در سطح ابتدايي و ميانگين تحصيالت مردان نيشز در سشطح راهنمشايي بشوده،
سهميههاي  15و  13درصدي براي داوطلبان با تحصيالتي در سطح اين دو مقطع منظور شد .از آنجا كه دارندگان مدرك
ديپلم و فوق ديپلم از عامالن و حامالن تغيير در ساختار محالت هدف محسوب ميشوند ،براي مجموعه داوطلبشان ديشپلم
ردي ،ديپلم و فوق ديپلم ،سهميه اي معادل  133نفر پيشنهاد شد .از ديگشر سشو ،سشوادآموختگان نهضشت سشوادآموزي و
داوطلبان داراي دانش حوزوي كه مجموعاً  11نفر از  1303داوطلب به شمار مي روند ،جذب طشرح ششدند .توضشيح آنكشه
سهميه هاي پيشنهادي ،با نسبت مشاركت داوطلبان با سطوح تحصيلي مختلف ،تناسب و همخواني داشته است.
 توزیع بر حسب اشتغال
با توجه به آنكه مجموعه شاغالن محالت هدف ،چه مشغول در بازار محلي و چه مشغول در بشازار ششهري ،از حشداقل
دانش ،تجربه و مهارت برخوردارند ،چنين پيشنهاد شد كه  35درصد ظرفيت آموزشي طرح به بيكاران (معادل  353نفشر)
و  5درصد ظرفيت به شاغالن(معادل  53نفر) اختصشاص يابشد .محشل اطشالع اسشت كشه بشيش از  36درصشد از داوطلبشان
مشاركت كننده در طرح ،غيرشاغل و نزديك به  3درصد آنان ،شاغل بودند.
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 توزیع بر حسب تأهل
داده هاي برگرفته از  1303فرم اعالم آمادگي 1360 ،نفر مجرد معادل  56درصد و  776متأهل معادل  31درصشد را
فراروي طرح قرار داد .با درنظر گرفتن آنكه زنان متأهل ،با محدوديتهاي خاص خود براي حضور در دورهها مواجه بودنشد
(بارداري ،شيردهي ،فرزندآوري) و هم آنان  33/3درصد زنان داوطلب را تشكيل مي دادند و مشردان مجشرد نيشز از فراغشت
بيشتري براي حضور دردورهها برخوردار بودند ،رعايت نسبت  75درصشد مجشرد (معشادل  675نفشر) و  15درصشد متأهشل
(معادل  115نفر) براي جذب ذينفعان اصلي پيشنهاد شد.

وزن مخصوص عوامل موثر در تشخيص و تعيين مهارتها
براي توفيق طرح در اهداف از پيش تعيين شده از جمله تجهيز مناسب ذينفعان اصلي ،پاسخ به تقاضاي بازاركار منطقه،
پركردن خالءهاي مهارتي محالت هدف و بهبود وضعيت محيط ،عوامل مختلف دست اندركار تشخيص و تعيين مهارتها
براي طراحي دوره هاي آموزشي ،بنا به وزن و اهميت ،چنين فهرست شدند :
 -1تمايل ذينفع
 -1تقاضاي بازار منطقه
 -0خالء مهارتي محالت
 -3بهبود محيط زيست
 -5امكانات نهادهاي آموزش دهنده

مالکهای اصلی انتخاب ذینفعان اصلی
مالكهاي اصلي مورد نظر براي گزينش ذينفعان اصلي طرح ،بنا به وزن و اهميت ،چنين پيشنهاد شدند:
 -1انگيزه فراگيري
 -1وقت گذاري و تخصيص مناسب زمان
 -0پايداري فرد در روند آموزشها
 -3ضريب جذب آموزشها
 -5نانآوري و مشاركت در تأمين معاش
 -6عنصر تحول آفريني فرد در محل

در پايانِ تسهيم وتوزيعهاي پيشنهادي ،عنايت به "محذوفين"  ،خود از نوعي ضرورت برخوردار است؛ با توجه به
آنكه تعداد داوطلبان بيش از دو برابر ظرفيت طرح بود و با درنظر گرفتن عواملي چند همچون
وضعيت خاص سياسي  -امنيتي منطقه
بي اعتمادي عمومي به طرحهاي توانمندسازي
تكدر ذهن و خاطر اهالي از عملكرد مجريان طرحهاي قبلي
تأمين معاش اهالي از مجاري سهل الوصول و غيررسمي
استقبال از طرح ،بيش از پيش بينيهاي قبلي بود و با لحاظ اين مهم كه  5درصد داوطلبان ،معشادل يكصشد نفشر
در سنين زير  15سال قرار داشته و اولين اعالم حضور زندگي خود را تجربه ميكرند ،طرح تالش ورزيشد تشا بشا بهشره
گيري از مجموعه امكانات منطقه اي (نهضت سوادآموزي ،كميته امداد ،بهزيستي و )...و نيز با جذب امكانات بيشرون از
منطقه ،بتواند مجموعه محذوفين را تحت آموزشهاي مكمل قرار دهد تا همه ثبتنشامكننشدگان بشه نشوعي احسشاس
مشاركت كنند و طرح از اين مجرا بتواند ،آثار جانبي خود را در محالت هدف ،گسترش بخشد.
گروه پس از گزينش نهايي  333ذينفع اصلي و آمادهسازي نهايي فهرست مهارتهاي مشوردنظر مشي بايسشت بشه
توزيع ذينفعان ميان نهادها و دستگاههشاي آمشوزش دهنشده (مركشز آمشوزش فنشي – حرفشه اي ،موسسشات آموزششي
خصوصي ،سازمان صنايع دستي ،سازمان ترويج كشاورزي ،بهزيستي ،سازمان كار و امور اجتماعي و صشنوف) مبشادرت
ميورزيد .همين عمل توزيعي نيز مي بايست در حوزه نهادها و دستگاههاي آموزش دهنده دورههاي مكمشل ،تسشري
يابد.
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فصل یازدهم؛

گزارش كارگاههای مهارتهای
اجتماعی

مقدمه :
كارگاه هاي مهارت هاي اجتماعي از  33/1/13تا  33/1/13به مدت  0هفته و به صورت فشرده براي حدود 613
نفر شركت كننده زن و مرد ساكن سكونتگاه هاي غيررسمي شهر زاهدان برگزار شد .هر يك از مهارت آموزان به
طور متوسط در دو كارگاه آموزشي كه هر يك به مدت  3ساعت بوده حضور بهم رساندند  .انتخاب كارگاه ها به
عهده مهارت آموزان بود كه در زمان ثبت نام از آنان انجام شد  .برنامه به گونه اي تنظيم شد تا كارگاه هاي
آموزشي در محالت برگزار شود تا از اين طريق امكان حضور براي كليه شركت كنندگان فراهم شود  .اما با آنكه
تعداد ثبت نام شدگان بيش از  333نفر بوده تعداد  133نفر در برنامه ريزش داشت  .از اين تعداد حدود 133
نفر مرد و  133نفر زن بودند .
ضرورت اجرای كارگاه های مهارت های اجتماعی
با آنكه هدف اصلي اين طرح كسب مهارت هاي فني مهارت آموزان است اما براي استفاده بهينه از آموزش هاي
فني و حرفه اي و آماده سازي آنان براي ورود به بازار كار پس از بررسي انجام شده در محيط اقتصادي –
اجتماعي سكونتگاه هاي غيررسمي  ،مناسب تشخيص داده شد كه مهارت آموزان قبل از طي آموزش هاي فني
– حرفه اي در حداقل  1كارگاه آموزشي مهارت هاي اجتماعي شركت كنند  .اين برنامه فرصت يادگيري
چگونگي برقراري مناسبات و روابط اجتماعي را براي آنان فراهم ساخت .
موضوع كارگاه های مهارت های اجتماعی
كارگاه هاي مهارت هاي اجتماعي در پنج محور اصلي زير براي زنان و مردان مهارت آموز طراحي و اجرا شد :
 -0كارگاه مهارت هاي ارتباطي
 -0كارگاه كار گروهي
 -3كارگاه كاريابي
 -0كارگاه مديريت خانواده
 -0كارگاه محيط زيست
كليات و سر فصل هاي اصلي هر يك از كارگاه هاي فوق عبارتند از :
 oكارگاه مهارت های ارتباطی

هدف :آشنايي با شيوه هاي برقراري ارتباط مناسبتر و بيشتر با ديگران در زندگي فردي و اجتماعي
سرفصل هاي اصلي كارگاه
 تعريف ارتباط و مهارت هاي ارتباطي
 اجزاء ارتباط
 ارتباط كالمي و غيركالمي
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 گوش كردن فعال و موانع آن
 اصول يك ارتباط درست
 اصول مذاكره
روش اجرا
سخنراني ،مشاركت جمعي از طريق كارگروهي ،نقش بازي كردن در گروه هاي كوچك ،تمرينهاي عملي
 oكارگاه كاریابی و ارائه رزومه شغلی
هدف :آشنايي با راههاي شناسايي و اتصال به مراكز كار و كاريابي و چگونگي معرفي و عرضه تواناييهاي خود
براي دستيابي به شغل مورد نظر
سرفصل هاي اصلي كارگاه:
 آشنايي با مراكز كاريابي
 آشنايي با گروههاي اصلي شغلي
 نگارش نامه درخواست شغل
 تهيه شرح مشخصات فردي (رزومه)
 آماده شدن براي مصاحبه
روش اجرا
سخنراني ،تمرينهاي عملي ،دعوت از يكي از مديران مراكز كاريابي
 oكارگاه كار گروهی
هدف :آشنايي با روش هاي انجام كار گروهي و شيوه هاي مشاركت در شكلگيري گروه هاي كاري
سرفصل هاي اصلي كارگاه:
 آشنايي با انواع كار گروهي
 موانع مشاركت در كار گروهي
 نقش افراد و شيوه هاي مشاركت در گروه
 شيوه هاي تصميم گيري گروهي
 آثار و پيامدهاي كار گروهي
روش اجرا:
سخنراني ،تمرين هاي گروهي ،مشاركت جمعي (تكنيك طوفان مغزي)
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 oكارگاه مدیریت خانواده
هدف :آشنايي با شيوه هاي اداره هر چه بهتر همسرداري و فرزندداري همراه با اشتغال و درآمدزايي
سرفصل هاي اصلي كارگاه:
 آشنايي با نيازهاي مادي و معنوي همسر و فرزندان در خانواده
 شناخت بيشتر ويژگي ها و روحيات خود و خانواده
 مديريت زمان و برقراري تناسب ميان خانواده و كار
 توسعه توانايي ها و باال بردن نقش موثر در خانواده
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 محدوديت هاي ناشي از همزماني نقش مادري و همسري با كار
 راههاي مشاركت جمعي خانواده در باال بردن معيشت خانواده
روش اجرا:
سخنراني ،مشاركت جمعي (تكنيك طوفان مغزي) ،بازي كردن نقش

 oكارگاه بهبود محيط زیست
هدف :آشنايي با شيوه هاي ارتقاي بهداشت خانواده و كمك به افزايش سطح محيط زيست در خانه و محله
سرفصل هاي اصلي كارگاه
 آشنايي با اصول اوليه بهداشت در خانواده
 آشنايي با اصول و قوانين محيط زيست
 محدوديت هاي توسعه بهداشت خانواده
 شيوه هاي مناسب توسعه فضاي سبز در خانه و محله
 آشنايي با آسيب هاي ناشي از بحران توسعه نيافتگي محيط زيست
 راههاي مشاركت جمعي در بهبود و توسعه محيط زيست
روش اجرا
سخنراني ،مشاركت جمعي (تكنيك طوفان مغزي) ،دعوت از مسئولين محيط زيست و يا تشكل هاي غيردولتي
زيستمحيطي
تعداد مهارت آموزان
در مجموع  56كارگاه مهارت هاي اجتماعي در طرح توسعه مهارت هاي پايه در سكونتگاه هاي غيررسمي شهر
زاهدان برگزار شد  03 .كارگاه ويژه زنان و  11كارگاه ويژه مردان بود  .مهارت آموزان شركت كننده در كليه
كارگاه ها  1107نفر شامل  730نفر زن و  333نفر مرد بودند  .با احتساب حضور هر مهارت آموز در  1كارگاه
تعداد مهارت آموزان طرح در اين مرحله  613نفر بوده اند .
بيشترين تعداد مهارت آموزان در كارگاه مديريت خانواده با تعداد  056نفر و سپس كارگاه مهارتهاي ارتباطي
با  010نفر مرد و زن بودهاند .تعداد مهارت آموزان در كارگاه كاريابي  133نفر و در كارگاههاي محيط زيست و
كارگروهي هر يك  173نفر بوده اند .
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نسبت مهارت آموزان زن و مرد بر حسب رشته

کاریابی
%96

محیط زیست

مدیریت

%95

خانواده

مهارت های

%21
کار گروهی

ارتباطی

%94

%26

تركيب مهارت آموزان بر حسب جنس و رشته
300
250
200
زن

150

مرد

100
50
0
مدیریت
خانواده

کار گروهی

مهارت های
ارتباطی

کاریابی

محیط زیست
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تركيب مهارت آموزان بر حسب جنسيت
بررسي تعداد مهارت آموزان بر حسب جنسيت و به تفكيك رشته در جدول زير آمده است .
 زنان به ترتيب در كارگاه هاي مديريت خانواده با  176نفر و كارگاه مهارت هاي ارتباطي  133نفر بيشترين
تعداد را داشته اند .رتبه سوم براي زنان به كارگاه محيط زيست با  131نفر اختصاص دارد .كارگاههاي
كاريابي و كارگروهي به ترتيب  133و  37نفر مهارت آموز زن را در بر داشته اند .
 مهارت آموزان مرد بيشترين حضور را دركارگاه مهارت هاي ارتباطي با  103نفر و سپس در كارگاه
كاريابي با  133نفر داشته اند  .كارگاه كارگروهي  31نفر مهارت آموز مرد و در رتبه هاي آخر مديريت
خانواده با  33نفر و محيط زيست با  03نفر قرار دارند .
تركيب مهارت آموزان برحسب جنس و به تفکيك رشته
رشته

نسبت (درصد)

تعداد
زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

محيط زيست

000

32

070

70

00

099

كاريابي

099

099

099

09

09

099

مهارت هاي ارتباطي

020

030

303

00

00

099

كارگروهي

27

00

070

00

00

099

مديريت خانواده

076

29

306

72

00

099

جمع

703

000

0037

60

36

099

تركيب مهارت آموزان زن بر حسب رشته (درصد)
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محیط زیست
مدیریت خانواده

%93
کاریابی

%85

%92
مهارت های

کار گروهی

ارتباطی

%99

%24

تركيب مهارت آموزان مرد بر حسب رشته (درصد)

کاریابی

محیط زیست مدیریت خانواده
%1
%93

%22

کار گروهی

%29

مهارت های
ارتباطی
%80

تعداد كارگاه ها
از مجموع  56كارگاه برگزار شده  03كارگاه اختصاصي زنان و  11كارگاه اختصاصي مردان است  .جدول زير
نشان دهنده تعداد كارگاه هاي برگزار شده در هر رشته است .
تعداد كارگاه هاي برگزار شده بر حسب موضوع و جنسيت
رشته

زن

مرد

جمع
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محيط زيست

7

1

3

كاريابي

5

5

13

مهارت هاي ارتباطي

3

7

15

كارگروهي

3

3

3

مديريت خانواده

13

3

13

جمع

03

11

56

مدرسين
در مجموع  11مدرس تعداد  56كارگاه آموزشي را برگزار كرده اند  .اسامي مدرسين به تفكيك رشته ها عبارتند از :
محيط زيست  :خانم ها شهربانو ميمني -مرضيه گالوي
كاريابي  :آقاي ناصر نخعي – خانم بهناز نخعي
مهارت هاي ارتباطي  :خانم ها سمانه فوالدي – زهرا عمراني – سكينه سليماني – نصرت كياني – آقاي مهدي
كيخا
كارگروهي  :خانم ها فيروزه صابر – سمانه فوالدي – سكينه سليماني – آقاي مهدي كيخا
مديريت خانواده  :خانم ها سمانه فوالدي – صديقه سليماني – نصرت كياني
روش ارزیابی
ارزيابي كارگاه هاي مهارت هاي اجتماعي با هدف شناخت سطح آشنائي مهارت آموزان نسبت به موضوع هر كارگاه
قبل از شروع دوره و نيز پس از پايان دوره طراحي شده است  .به اين ترتيب كه دو سئوال اساسي به شرح زير قبل و
بعد از دوره از مهارت آموزان پرسيده شده است .
 -1آيا با موضوع كارگاه آشنايي داريد (.در حد پاسخ بله و خير)
 -1مواردي را كه در ارتباط با موضوع كارگاه انجام مي دهيد بنويسيد .در حد نگارش كارهائي كه تاكنون
مرتبط با موضوع انجام داده اند .
پس از پايان دوره نيز همان سئواالت به زبان ديگري پرسيده شد .
 -1پس از پايان دوره آيا با موضوع كارگاه آشنا شدند در حد بله و خير.
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 -1چه مهارت هايي را پس از پايان دوره فرا گرفته اند در حد گزارش مواردي كه ياد گرفته اند .
هدف مجريان آن بوده كه تفاوت اين دو مقطع را بررسي و ارزيابي كنند به طور كلي فرم ارزيابي دوره مهارت هاي
اجتماعي شامل سه بخش است :
 بخش نخست به تفاوت سطح آشنائي قبلي و يادگيري بعد از دوره به شرح فوق اختصاص دارد.
 بخش دوم ميزان رضايت مهارت آموزان از كالس و تدريس مدرس است .
 بخش سوم به انتقادات و پيشنهادات مهارت آموزان اختصاص يافته است .
فرم ارزيابي مربوطه به پيوست اين گزارش ضميمه است.

نتایج ارزیابی
نتايج ارزيابي هرگارگاه به طور جداگانه تحت پيوست گزارش حاضر ضميمه است .به طور كلي نتايج ارزيابي 56
كارگاه برگزار شده در سه بخش زير قابل بررسي است :
آشنائي با مفاهيم كارگاه قبل و پس از پايان دوره
در اين بخش با توجه به نظرات جمع بندي شده در هر فرم ارزيابي ،سه نكته از قبل و سه نكته بعد از خاتمه دوره كه
توسط مهارت آموزان بيشتر ارائه شده به تفكيك رشته و بر حسب مهارت آموزان زن و مرد به شرح جدول صفحه بعد
خالصه شده است .
بررسي اجمالي نتايج نشان دهنده آن است كه تا حدودي مهارت آموزان با كليات مفاهيم اصلي و كليدي هر كارگاه آشنا
شده اند  .به طوريكه در پايان دوره به آنها اشاره داشته اند.
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رشته
محيط زيست

مرد

زن
قبل از شروع دوره

بعد از خاتمه دوره

قبل از شروع دوره

بعد از خاتمه دوره

-0آشغال نريختن توي جوي آب و

-0ايجاد فضاي سبز در خانه و محله

-0رعايت نظافت و تميزي

 -0در مصرف آب صرفه جويي كنيم .

خيابان

-0جلوگيري از آلودگي هاي صوتي ،

 -0جمع آوري زباله ها

 -0ايجاد فضاي سبز و كاشت درخت

 -0رعايت نظافت

آبي  ،هوائي و خاكي

-3تذكر به ديگران براي رعايت

-3داشتن فاضالب خانگي

-3رعايت بهداشت

-3با جداسازي زباله ها آنها را براي

نظافت

بازيافت آماده كنيم .
كاريابي

-0به كارخانه ها مراجعه كنيم .

 -0مهارت ياد بگيريم .

-0به هر دري زديم پيدا

-0به مراكز كاريابي مراجعه مي كنم .

-0به آرايشگاه هاي زيادي رفتم ولي

-0مشاوره گرفتن از افراد با تجربه

نکرديم.

-0گذراندن كالس هاي آموزشي در

جواب منفي دادند .

-3مراجعه به مركز كاريابي

-0هيچ كاري نکرده ام .

رشته مورد نظر

 -3به همه جا سرزدم .

-3اطالعات كافي در مورد حرفه كسب

-3نامنويسي در كار و امور اجتماعي

مي كنيم .
-0سالم كردن

 -0ارتباط كالمي و غير كالمي

-0اخالق خوب داشتن

-0به جنبه هاي غيركالمي توجه كنيم .

مهارت هاي

-0با يکديگر صحبت مي كنيم .

-0دادن بازخورد

-0راستگوئي

-0دوست داشتن و صحبت و خوش

-3رفتار خوب

-3به حرف طرف مقابل گوش مي

-3نمي دانم چه كاري انجام

رفتاري

كنيم .

دهم .

-3خوب گوش مي دهم .

-0همديگر را تنها نگذاريم

-0داشتن هدف مشترک

-0بايد با هم متحد باشيم .

-0بايد هدف مشتركي داشته باشيم .

 -0كاري كه چند نفر با هم انجام مي

-0بايد با همديگر همکاري كنيم .

-0سعي و تالش بسيار

-0احترام گذاشتن به نظرات يکديگر و

دهند .

 -3تصميم مشترک

-3بايد با همفکري همديگر كار

تصميم گيري گروهي

كرد .

-3مسئوليت پذير باشيم .

مديريت

-0سعي مي كنم به فرمايشات رسول

-0احترام گذاشتن به طرف مقابل

-0تامين هزينه زندگي براي

-0تقسيم كار و مشاركت بين اعضاي

خانواده

اهلل (ص) عمل كنيم .

-0برنامه ريزي درست

خانواده

خانواده

-0تالش و همکاري با يکديگر

-3تفاهم داشتن زوجين با يکديگر

-0مديريت و نگهباني از حريم

-0برنامه ريزي مي كنيم

خانواده

-3احترام به نظر تمام اعضاء خانواده

ارتباطي

كارگروهي

-3با هم مشورت مي كنيم

-3احترام به اعضاء خانواده
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 -3طبق راهنمائي خدا و رسول
عمل مي كنيم .
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ميزان رضايت از كالس
بررسي ارزيابي در مورد رضايت مندي از كالس ها به تفكيك هر رشته و بر حسب درجات زياد  ،متوسط و كم  ،نتايج زير
را در بر دارد :
 محيط زيست :
از مجموع  3كارگاه برگزار شده با موضوع محيط زيست يك كارگاه به ميزان  133درصد و  5كارگاه بين  35تا 33درصد
ارزيابي شده است  .در سه كارگاه ديگر رضايت سنجي در سطح زياد از  67تا  73درصد بوده است .
ميزان رضايت متوسط در  7كارگاه از  3تا حداكثر  00درصد بوده است .
رضايت كم تنها در  1كارگاه و هر يك به ميزان  5درصد مشاهده مي شود .
 كاريابي :
نتايج ارزيابي در  13كارگاه كاريابي نشان دهنده آن است كه دو كارگاه به ميزان  33درصد و  5كارگاه بين  33تا
33درصد زياد داشته اند  .ميزان رضايت زياد در سه كارگاه ديگر بين  63تا  75درصد بوده است .
ميزان رضايت متوسط در 13كارگاه از  13تا حداكثر 33درصد بوده است .
رضايت كم در هيچ كارگاه كاريابي وجود نداشته است .
 مهارت هاي ارتباطي :
بررسي  15كارگاه مهارت هاي ارتباطي نشان ميدهد كه  1كارگاه با  133درصد رضايت بخشي همراه بوده است1 .
كارگاه نيز ارزيابي  33را به خود اختصاص داده است  7.كارگاه ديگر ارزيابي 33تا  33درصد را داشته اند  .ارزيابي 3
كارگاه ديگر در سطح زياد از  60تا كم تر از  33بوده است .
رضايت متوسط در  11كارگاه از  3تا  07درصد بوده است .
رضايت كم تنها در  1كارگاه به ميزان  3و  13درصد مشاهده مي شود .
 كارگروهي :
از  3كارگاه برگزار شده  ،يك كارگاه به ميزان  133درصد رضايت در سطح زياد ارزيابي شده است  3 .كارگاه از 33تا
 133و يك كارگاه  35درصد ارزيابي در سطح زياد داشته اند  1 .كارگاه ديگر هر يك به ميزان 73و  63در سطح ارزيابي
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زياد قرار دارند  7 .كارگاه در سطح متوسط نسبت هائي بين  13تا  33درصد رضايت داشته اند  .ارزيابي كم در هيچ يك
از كارگاه هاي كارگروهي مشاهده نشده است .
 مديريت خانواده :
نتايج ارزيابي در  13كارگاه مديريت خانواده نشان مي دهد كه  0كارگاه با ميزان  133درصد رضايت مندي در سطح زياد
قرار دارند 6 .كارگاه ارزيابي  33به باال دارند  .يك كارگاه ارزيابي  37درصد را در سطح زياد به خود اختصاص داده و 0
كارگاه ديگر از  75تا  65درصد رضايت مندي زياد را شامل مي باشند .
 11كارگاه نسبت هاي بين  0تا  15درصد را در سطح متوسط به خود اختصاص داده اند  .تنها در يك كارگاه به نسبت 1
درصد رضايت مندي كم وجود دارد .
ميزان رضايت از مدرسين :
ارزيابي مدرسين به حسب رشته نتايج زير را نشان ميدهد :
 محيط زيست
از  3كارگاه برگزار شده يك كارگاه با ميزان  133رضايت مندي در سطح زياد را از مدرس خود داشته اند 0 .كارگاه به
ميزان  33درصد به باال و  0كارگاه  33درصد به باال در اين سطح را به خود اختصاص داده اند 1 .كارگاه ديگر هر يك به
ميزان  71و  53درصد رضايت در سطح زياد داشته اند .
 6كارگاه ارزيابي متوسط به ميزان  5تا  36درصد داشته اند .
تنها در  1كارگاه ارزيابي كم از مدرس به ميزان هر يك  5درصد را داشته اند .
 كاريابي
ارزيابي مدرسين در  13كارگاه كاريابي نشان ميدهد كه در  3كارگاه  133درصد رضايت در سطح زياد بوده است  .يك
كارگاه در حد  33درصد و  5كارگاه از 33تا  33درصد ارزيابي زياد داشته اند  .تنها در يك كارگاه ارزيابي زياد به 03
درصد تقليل يافته است .
ارزيابي متوسط از مدرس شامل  5كارگاه به ميزان  3تا  15درصد بوده است .
ارزيابي كم از مدرس تنها در يك كارگاه و به ميزان  5درصد بوده است .
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 مهارت هاي ارتباطي
در  15كارگاه برگزار شده مهارت هاي ارتباطي  3كارگاه به ميزان  133درصد رضايت از مدرس در سطح زياد به چشم
مي خورد در  3كارگاه ارزيابي مدرس در اين سطح به نسبت  33به باال است  .در  3كارگاه بين  33تا  33درصد زياد
ارزيابي شده است  .در سه كارگاه ديگر ميزان رضايت از مدرس در سطح زياد بين  73تا  56بوده است .
ارزيابي متوسط از مدرس در  11كارگاه از نسبت  1درصد تا  33درصد است .
ارزيابي كم از مدرس تنها در  1كارگاه به ميزان  3و  13درصد است .
 كارگروهي
بررسي  3كارگاه كارگروهي نشان دهنده آن است كه  1كارگاه به ميزان  133درصد در سطح زياد از مدرس رضايت
داشته اند  .در  3كارگاه ديگر ميزان رضايت در اين سطح  33به باال و در  1كارگاه ديگر 33به باال بوده است .
ميزان رضايت متوسط از مدرس در  6كارگاه بين نسبت هاي  3تا  13درصد بوده است .رضايت كم از مدرس در كارگاه
كارگروهي مشاهده نشده است .
 مديريت خانواده
بررسي نتايج در  13كارگاه مديريت خانواده بيانگر آن است كه  0كارگاه به ميزان  133درصد رضايت از مدرس در سطح
زياد و  3كارگاه رضايت  33درصد به باال را كسب كرده اند  0.كارگاه ديگر به ترتيب 73 ، 31و  73درصد را به خود
اختصاص داده اند .
ميزان رضايت متوسط از مدرس در  13كارگاه از نسبت  0تا  13درصد را شامل مي باشند تنها در  0كارگاه ارزيابي كم از
مدرس به ميزان  1تا  11درصد مشاهده مي شود .
 انتقاد ها و پيشنهادها مهارت آموزان
در بخش پايان فرم هاي ارزيابي انتقادها و پيشنهادها مهارت آموزان جهت بهبود برنامه خواسته شده است  .مواردي كه از
سو ي مهارت آموزان مطرح شده عمدتاً مرتبط با زمان  ،مكان و گاهاً در مورد محتواي دوره بوده است كه در طول
برگزاري برنامه حتي االمكان امكان به آن توجه شده است  .در موارد زيادي مهارت آموزان درخواست اضافه شدن مدت
دوره را داشتند كه چون برنامه از قبل به ميزان هر كارگاه  3ساعت تنظيم شده است امكان پذير نبود .با توجه به عالقه و
اثر گذاري دوره در جمع مهارت آموزان  ،برگزاري دورههاي مهارتهاي اجتماعي براي جوانان سكونتگاه هاي غيررسمي
به مدت طوالني تر پيشنهاد مي شود.
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ارزیابی مدرسين
ارزيابي مدرسين
مدرسان دوره ويژگي هاي مخاطبين و مجريان را به شرح زير مورد ارزيابي قرار دادند .
 نکات مثبت
مدرسان بر اين باور بودند كه استقبال مخاطبين از طرح خوب بوده و به خصوص مشاركت خانم ها در بحث ها و
كارهاي گروهي بسيار مناسب بوده است .
مدرسان از نظم برگزاري كارگاه ها و همكاري صميمانه همكاران محلي رضايت زيادي داشته اند .
 نکات قابل اصالح
عدم تناسب سني و سطح تحصيلي افراد حاضر در يك كالس ،عمده ترين مساله قابل اصالحي است كه مدرسان بر آن
تاكيد داشته اند  .بهبود محل برگزاري كارگاه ها هم از جمله نكات قابل اصالحي است كه مدرسان همه به آن اشاره كرده
اند .
 پيشنهادات
تفكيك مهارت آموزان بر حسب سن و ميزان تحصيالت از پيشنهادهاي اصلي مدرسان بوده است  .همچنين اهميت
استمرار برنامه هاي ترويجي از ديگر مواردي است كه به آن اشاره شده است .بدين منظور مدرسان پيشنهاداتي چون
تكرار كالس ها  ،تهيه و توزيع جزوات آموزشي و نيز بروشور را پيشنهاد داده اند .در جدولهاي آتي كليه نقطه نظرات
مدرسان آمده است .
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نظرات مربيان
كارگاه بهبود وضعيت محيط زيست
مجريان

مخاطبين
نکات مثبت -پذيرش آقايان باال بود .
 -ميزان مشاركت خانم ها باال بود .

نکات قابل
اصالح

حوصله همه افراد گروه يكسان نبود .اگر افراد گروه پذيرش اساليد و  pptرا نداشتند وارزش آن رافهميدند .صحبت كردن براي آنها كافي بود .

نظم كارگاه ها خوب بود .پيگيري مجريان خيلي خوب بود.نوع برخورد ها خيلي خوب بود.همكاري همكاران محلي خيلي خوب بود .شرايط فيزيكي محل برگزاري كارگاه ها مناسب نبود.نمي

براي مربي هايي كه كارمند ادارات دولتي هستند بهتر است كارگاه عصرها برگزارشود.
براي جذب بيشتر مهارت آموزان از رابطين بهداشت استفاده شود براي اين منظوربه جاي دكتر مشائي از طريق معاونت بهداشتي مناطق ارتباط ها برقرار شود .
براي سنجش ميزان اثر بخشي دوره ها از مهارت آموزان امتحان گرفته شود و يا باآنها وارد بحث شويد و يا از طريق سرزدن به محل زندگي آنها ميزان تاثيرات دوره
را ارزيابي كنيد .
-در طرح هايي كه هدف تغيير رفتار افراد است  .برنامه بايد مستمر باشد.

پيشنهادات -تفكيك مهارت آموزان بر حسب سن و ميزان تحصيالت.
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نظرات مربيان
كارگاه كاريابي
مخاطبين
نکات مثبت -بعد از هر كارگاه چندين نفر از شركت كنندگان به مراكز كاريابي مراجعه كردند
و اين نشان از اثر بخشي دوره هاست .
نکات قابل
اصالح

پيشنهادات

مجريان
-همكاران محلي حضور فعالي در زمان برگزاري كالس ها داشتند .

اگر نسبت حضور بلوچ و غيربلوچ ها  53-53بود بهتر بود و معلم احساس راحتي -در برخي موارد محل برگزاري كالس ها مناسب نبود .مسئولين خدماتي كالس ها قبل از شروع كالس نسبت به نظافت و آمادگيبيشتري مي كرد .
كالس ها در برخي موارد سهل انگاري مي كردند .
سطح تحصيالت گروه زياد باال نبود كه بتوان صحبت هاي كالسيك با آنهابا توجه به ساعت اقامه نماز (حضور برادران طلبه تداخل و نا هماهنگي ايجادداشت .
ميكرد).
انتخاب محل مناسب تر براي تشكيل كالس هااستفاده از وسايل ارتباط جمعي و نشريه هاي درون و برون سازماني و سازمانهايمحلي
 استفاده از مكانيزم هاي تشويقي براي شركت كنندگان موفق در طول دورهآموزشي .
بيمه كردن شركت كنندگان در طول دوره آموزشي استفاده از زير مجموعه هاي بهزيستي به عنوان محل برگزاري كارگاه فراهم كردن امكان بازديد از مشاغل خانگيتهيه سرمايه اوليه براي راه اندازي كار
-تهيه بروشور و ترويج موضوع در محالت .
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نظرات مربيان
كارگاه هاي مديريت خانواده  ،مهارت هاي ارتباطي  ،كارگروهي
مجريان

مخاطبين
نکات مثبت

تعداد افراد در كارگاه مناسب بود .كارگاه در پايان بسيار تاثير گذار بود . استقبال مخاطبين خوب بود .-همكاري و مشاركت خوب خانم ها در بحث ها و كارگروهي .

 همكار محلي همكاري مناسبي داشتند . نظم كارگاه ها خيلي خوب بود و همه راس ساعت شروع و تمام مي شد. برقراري ارتباط با مساجد اهل سنت خيلي خوب بود و آنها هم خوب استقبال كردند. -حضور برگزار كنندگان كارگاه ها در محيط كارگاه باعث تسهيل كارها شد .

نکات قابل

شركت كنندگان هم سطح نبودند مثالً مطالب كارگاه براي دانشجويان كسل كننده بود.عدم همكاري مناسب آقايان در بحث ها .رعايت نكردن زمان حضور در كارگاه توسط شركت كنندگان .3-ساعت كارگاه با توجه به شرايط خاص مخاطبين ساكن حاشيه براي آنها زياد بود .

مطالب كارگاه با ساعت كارگاه همخواني نداشت .زمان كارگاه طوالني بود . ناظرين در كارگاه دائماً در حال رفت و آمد بودند. مكان كارگاه خوب نبود  .امكانات كم بود و هوا گرم بود .دستمزد همه مدرسان با هم برابر نبود.تعداد افراد در كارگاه هاي خانم ها ناهمخوان بود  .برخي كارگاه ها خيلي شلوغ و برخي خيلي خلوت
بود.
برخي از همكاران محلي در كار استاد دخالت مي كردند .رفتار برخي از همكاران تهران تند بود. ناظرين در مورد نحوه پر كردن برگ نظرسنجي و حضور و غياب مخاطبين خوب توجيه نشده بودند.
ناظرين در كارگاه با صداي بلند با تلفن همراه صحبت مي كردند كه تمركز كالس را به هم مي زد .-بعضي از ناظرين در درس مدرس دخالت مي كردند .

پيشنهادات

 -تقسيم بندي شركت كنندگان بر اساس سن و يا سطح تحصيلي منجر به بازدهي بيشتر خواهد شد .

يك كارگاه در دو روز برگزاري مي شود با زمان كوتاه تر. برگزاري دوره مديريت خانواده براي آقايان . تهيه وسايل مورد نياز اجرايي كارگاه ها براي مربي .تهيه و توزيع جزوات آموزشي گاه به گاه .-تجديد كالس ها .

اصالح
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آموزش مهارتهای
فنی – حرفهای
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پيادهسازي و اجراي برنامه آموزشي

با عبور از مرحله شناخت وضعيت اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي زاهدان و
محالت بويژه در ارزيابي سريع و با اتصال به زنجيره فعاليتهاي آمادهسازي
طرح حاضر آموزشهاي مهارتهاي اجتماعي بعنوان مكمل آموزشهاي فني
و حرفهاي برنامه اصلي طرح يعني اقدام جهت آموزش  333نفر در هشت
سكونتگاه غيررسمي شهر زاهدان انجام شد.
در اين مرحله تفاهم نهائي مشاور با سه نهاد آموزشگاه دولتي ،آموزشگاه
خصوصي و برخي نهادهاي عمومي (صنايع دستي ،شهرداري ،انجمن
سينماي جوان ،كشتارگاه) براي آموزش مهارت آموزان در  15رشته منعقد
شد .براساس تفاهم نامههاي انجام شده برنامه زماني هر دوره به تفكيك
آموزشگاهها و جنسيت تنظيم شد .در ادامه ثبت نام نهائي از مهارتآموزان بر
حسب محالت نيز صورت گرفت .همزمان با اجراي دوره ،فرايند ارزيابي
وپايش نيز در دستور كار مشاور قرار گرفت .تحليل عملكرد برنامه آموزشي و
ارزيابي و پايش انجام شده در پي آمده است.
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ارزیابی عملكرد در مرحله اجرا بر اساس شاخصهای جامع
در اين بخش با استفاده از اطالعات جمع آوري شده در پايگاه اطالعاتي از مشخصات افراد و كيفيت مشاركت
آنها در دورههاي مهارتآموزي موارد زير ،به تفكيك زن و مرد ،قابل استخراج هستند:
 تعداد و نسبت مهارتآموزان ثبت نام شده در هر رشته
 وضعيت سواد مهارتآموزان
 نسبت مهارتآموزان در سطوح مختلف تحصيلي
 نسبت فراواني مهارتآموزان به تفكيك گروههاي سني
 نسبت مهارتآموزان به تفكيك محالت هدف
 مشاركت فعاالن محلي در طرح
 نسبت مشاركت نهادهاي آموزشي همكار طرح به تفكيك خصوصي و دولتي
 نسبت مشاركت نهادهاي آموزشي با ذكر اسامي آنها
.0.0

تعداد و نسبت مهارتآموزان ثبت نام شده در هر رشته
در مجموع در اين طرح  15رشته فني حرفهاي در قالب  03دوره به مهارت آموزانِ محالت هدف ارائه شده است.

بر اساس نتايج نهايي  536زن در  10رشته (آرايشگري ،آشپزي ،پرورش قارچ ،چادردوزي ،حسابداري ،خياطي (نازكدوزي،
پردهدوزي ،بلوچي دوزي) ،رايانه ،عكاسي ،قاليبافي ،كاربر گياهان دارويي و البسه محلي) ثبت نام شدند و اين رشتهها در
قالب  15دوره به آن ها ارائه شده است .در همين حال  130مرد در  17رشته (آبگرمكن ،آرايشگري ،آسفالتريزي و
بازيافت ،باغباني شهري و درختكاري ،بلوچيدوزي ،پردهدوزي ،تعمير موبايل ،تعمير خودروهاي بنزيني ،تعمير اتومبيلهاي
سنگين و نيمه سنگين ،حسابداري ،رايانه ،صافكاري ،عكاسي ،كاشيكاري ،لوله كشي گاز و نقاشي ساختمان) مورد پذيرش
قرار گرفتند كه در قالب  13دوره به اجرا درآمده است.
همانطور كه پيشبينيهاي اوليه نيز نشان ميداد رشتههاي آرايشگري و خياطي با اختصاص  13/1درصد و 16/3
درصد به ترتيب با بيشترين اقبال از سوي زنان روبرو شدند .در خصوص مردان نيز رشتههاي رايانه با  06/5درصد و تعمير
موبايل با  11/3درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند.
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مهارت آموزان مرد به تفكيک رشته های فنی  -حرفه ای
تعداد مهارت آموزان ثبت

نسبت مهارت آموزان در هر

نام شده

رشته (درصد)

َآبگرمكن

6

0.0

آرایشگری

0

3.7

آسفالت ریزی و بازیافت

00

0.0

باغبانی شهری و درختكاری

3

0.0

بلوچی دوزی

00

7.2

پرده دوزی

2

3.3

تعمير موبایل

30

00.2

تعميركار اتومبيل های بنزینی

0

9.2

تعميركار خودروهای سنگين و نيمه سنگين

0

9.0

حسابداری

00

0.0

خياطی 3

03

0.3

ذبح و بسته بندی

2

3.3

رایانه 0

00

00.6

رایانه 3

02

00.0

صافكاری

0

9.0

عكاسی

00

0.0

كاشی كاری

00

0.2

لوله كشی گاز

0

0.6

نقاشی ساختمان

0

0.0

003

099

مردان

نام رشته

مجموع
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كالس بلوچي دوزي و پرده دوزي
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كالس آرايشگري
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كالس عكاسي

031

كالس حسابداري

كالس نقاشي ساختمان
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كالس كاشي كاري

030

كالس تئوري ذبح و بسته بندي
گوشت و مرغ

كالس تئوري آسفالت ريزي
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كالس رايانه

035

مهارت آموزان به تفكيک رشته های فنی  -حرفه ای
تعداد مهارت آموزان ثبت

نسبت مهارت آموزان در هر

نام شده

رشته (درصد)

آرایشگری

20

06.2

آشپزی

02

0.0

پرورش قارچ

00

0.3

چادر دوزی

2

0.6

حسابداری

00

0.0

خياطی

090

09.0

رایانه 0

090

09.9

عكاسی

00

0.0

قاليبافی

00

0.0

رایانه 3

00

0.0

كاربر گياهان دارویی

00

3.9

البسه محلی

00

0.7

البسه محلی 3

02

0.0

مجموع
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099

زنان

نام رشته

برخي رشته هاي ابتكاري از جمله پرورش قارچ و كاربري گياهان دارويي توانست با اقبال خوبي از سوي زنان مواجه شود.
آسفالت ريزي و بازيافت ،ذبح و بسته بندي گوشت و مرغ و باغباني شهري و درختكاري نيز براي مردان نتيجه مشابهي در
پي داشتند.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان
60

كالس قاليبافي

64

ب ه دليل باورهاي مذهبي و فرهنگي حاكم در مناطق هدف با محدوديت هايي در عكسبرداري از دوره هاي زنان مواجه بوديم .به همين دليل تعداد اين
عكس ها كمتر از دوره هاي مردان است.
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وضعيت سواد مهارت آموزان
"بيسوادان" يكي از گروههايي بودند كه از ابتدا به عنوان "هدفِ جذب" اين طرح مد نظر قرار گرفتند .با اين حال

پذيرش اين افراد در دورههاي مهارتآموزي با مشكل مواجه بود زيرا در اغلب رشتهها داشتن حداقل سواد شرط الزم براي
اعطاي مدرك به افراد به شمار ميآمد.

وضعيت سواد مهارت آموزان

وضعيت سواد مهارت آموزان

وضعيت سواد مهارت آموزان

(زن) بي سواد
%3

(مرد)
بي سواد
%0

بي سواد
1%

باسواد
%37

باسواد
33%

باسواد
36%

با اين حال در مجموع  0درصد از كل مهارتآموزان را بيسوادان تشكيل مي دهند كه اين نسبت براي زنان 3
درصد و براي مردان  1درصد ميباشد 37 .درصد باقيمانده از كل مهارت آموزان را باسوادان تشكيل ميدهند.
وضعيت سواد مهارت آموزان

.0.3

وضعيت سواد

نسبت از كل

نسبت از كل (مرد)

نسبت از كل (زن)

باسواد

07

02

06

بی سواد

3

0

0

نسبت مهارت آموزان در سطوح مختلف تحصيلي
بيشترين فراواني مهارتآموزان در سطح تحصيليِ ديپلم و معادل  15درصد از كل بوده است .همانطور كه در نمودار

زير به خوبي قابل مشاهده است بيشترين فراواني در دورههاي تحصيلي مياني (ابتدايي ،راهنمايي ،متوسطه و ديپلم) است و
هر چه به دو سر طيف سطح تحصيلي نزديك ميشويم از تعداد مهارتآموزان كاسته ميشود.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

سطح تحصيلي مهارت آموزان (درصد)
30

25
21

23

25
18

20
15

1

3

4

4

10
5

1

0

باالترين نسبت مهارتآموزان براي مردان نيز در سطح تحصيلي متوسطه ( 00درصد) بوده و هر چه به دو طرف
طيف نزديك مي شويم از فراواني مهارتآموزان كاسته ميشود.

نسبت فراواني مهارت آموزان مرد در سطوح تحصيلي

مختلف (درصد)
33
26
20

1

5

8
3

2

1

35
30
25
20
15
10
5
0

در عين حال اطالعات به دست آمده حاكي از آن است كه بيشترين نسبت فراواني براي مهارت آموزان زن در سطح
تحصيلي ديپلم (15درصد) و با كمي اختالف راهنمايي ( 13درصد) ميباشد .همانطور كه در نمودار زير مشاهده ميكنيد.
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نسبت فراواني مهارت آموزان مرد در سطوح تحصيلي
مختلف (درصد)
25

24

23

25
20

15

15

0

2

10

6

4

5

0

0

.0.0

نسبت فراواني مهارتآموزان به تفکيك گروههاي سني
بر اساس شرح خدمات و توافقاتي كه در ابتداي طرح شد ،زنان و مردان بين  16تا  33سال به عنوان گروه هدف

انتخاب شدند .بررسي نسبت فراواني مهارتآموزان در ردههاي پنجگانه سني نشان ميدهد بيشترين فراواني متعلق به گروه
سني  16تا  13سال و معادل  03درصد از كل مهارتآموزان است .به همين ترتيب گروههاي سني  11تا  15سال با 01
درصد سهم و  16تا  03سال با  13درصد سهم از كل در رتبه هاي بعدي قرار ميگيرند.

نسبت فراواني مهارت آموزان به تفکيك رده هاي سني
(درصد)
31

34
35
30

25

20

20
6

15

8

10
5
0

36-44

31-35

26-30

21-25

16-20

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

بر اساس نمودار فوق ميتوان نتيجه گرفت كه رابطه معكوسي ميان سن افراد و ميزان سهم آنها در طرح مهارت-
آموزي وجود دارد.
براي مردان نيز همين روند قابل مشاهده است با اين تفاوت كه سهم رده سني  16تا  13سال معادل  31درصد
است و سهم رده سني  11تا  15سال با كاهش زيادي نسبت به متوسط روبرو مي شود كه اين امر ناشي از دغدغه مردان
اين مناطق براي ورود سريعتر به بازار كار است.

نسبت فراواني مهارت آموزان مرد به تفکيك رده هاي سني
(درصد)
50

41

40

29

30

19

20
3

8
10
0

36-44

31-35

26-30

21-25

16-20

ب راي زنان وضعيت كمي متفاوت از روند پيش گفته است .رده سني  11تا  15سال بيشترين فراواني ( 00درصد) را
به خود اختصاص مي دهد و رده سني  16تا  13سال با كمي اختالف با رقم  01درصد از مهارت آموزان رتبه دوم را در
ميزان فراواني مهارتآموزان دارد.

نسبت فراواني مهارت آموزان زن به تفکيك رده هاي سني
(درصد)
33

31

40
30

21

20
7

8
10

0
36-44

31-35

26-30

011

21-25

16-20

.0.0

نسبت مهارتآموزان به تفکيك محالت هدف
محالت هدف طرح توسعه مهارتهاي پايه عبارتند از بابائيان ،پشت گاراژ ،شيرآباد ،صنعتگران ،كارخانه نمك ،كريم

آباد و مرداقلي كه سكونتگاه هاي غيررسمي شهر زاهدان را تشكيل داده و بيش از يك سوم جمعيت اين شهر را در خود
جاي ميدهند .جدول زير نسبت مشاركت هر يك از اين محالت را بر اساس نسبت مهارتآموزان ثبت نام شده از اين
محالت در طرح نشان ميدهد.
نسبت مهارت آموزان به تفكيک محالت هدف
نام محله

نسبت از كل

نسبت از كل (مرد)

نسبت از كل (زن)

بابائيان

06

00

02

پشت گاراژ

0

7

0

شيرآباد

00

09

02

صنعتگران

9

0

9

كارخانه نمک

02

00

00

كریم آباد

00

00

00

مراد قلی

00

00

06

مجموع

099

099

099

نمودارهاي زير سهم محالت در اين طرح را در سه سطح كل ،مردان و زنان نشان مي دهند.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

نسبت مهارت آموزان به تفکيك محالت هدف
مراد قلي
13%

بابائيان
16%

پشت گاراژ
3%

كريم آباد
11%
شيرآباد
15%
كارخانه نمك
13%

صنعتگران
3%

محله بابائيان در مجموع  16درصد از كل مهارت آموزان مرد و زن را به خود اختصاص ميدهد و كريم آباد با  11درصد و
كارخانه نمك با  13درصد رتبههاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.

نسبت مهارت آموزان مرد به تفکيك محالت هدف
مراد قلي
11%

بابائيان
13%

كريم آباد
11%

پشت گاراژ
7%
شيرآباد
13%
صنعتگران
1%

كارخانه نمك
15%

در مورد مردان كارخانه نمك با  15درصد ،بابائيان با  13درصد و كريم آباد با  11درصد به ترتيب بيشترين سهم را به
خود اختصاص دادهاند.
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نسبت مهارت آموزان زن به تفکيك محالت
هدف
مراد قلي
16%
بابائيان
13%
پشت گاراژ
1%
صنعتگران شيرآباد
13%
3%

كريم آباد
11%
كارخانه نمك
15%

در مورد زنان بابائيان با  13درصد بيشترين سهم را از مهارت آموزان زن در اين طرح داشته است و محلههاي كريم آباد
( 11درصد) و شيرآباد ( 13درصد) رتبه هاي دوم و سوم را در نسبت مهارتآموزان به خود اختصاص دادهاند.
به نظر ميرسد فعاليت شهرداران محله سهم بسزايي در اطالعرساني و جذب مهارتآموزان از محلههاي هدف
داشته است به گونه اي كه فعالترين شهرداران محله (بابائيان و كارخانه نمك) بيشترين سهم را در اطالع رساني و
ترغيب افراد براي پيوستن به اين طرح داشتهاند.
.0.6

مشاركت فعاالن محلي و سازمان هاي مرتبط با ساكنان محالت هدف در طرح
منظور از فعاالن محلي افراد شناختهشده اي هستند كه به نوعي در ميان مردم يك يا چندين محله مقبوليت عام

دارند .از فعاالن محلي درگير در اين طرح ميتوان به مولويها ،شهرداران محله ،مديران مكتب خانهها (براي زنان) ،رابطين
بهداشت اشاره كرد .برخي سازمان ها از جمله بهزيستي و كميته امداد نيز به دليل ارتباطي كه با ساكنان اين محالت
داشتند در اطالع رساني طرح و معرفي آن به افراد زيرمجموعه خود همكاري داشتند.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

مشاركت فعاالن محلی در طرح
معرفين

نسبت از كل (درصد)

بهزیستی

3

نسبت از كل (درصد) مرد

نسبت از كل (درصد) زن

0

رابطين بهداشت

07

6

30

شهرداران محله

00

06

00

فعاالن محلی

0

0

كميته امداد

0

0

مدیران مكتب خانه

03

09

مولوی

2

02

0

سایر

03

00

09

بر اساس نمودار زير و جدول فوق در مجموع رابطين بهداشت بيشترين سهم را در معرفي و ترغيب افراد به
شركت در دوره هاي مهارت آموزي فني حرفه اي داشته اند .شهرداران محله با سهم  13درصدي دومين رتبه را در
مشاركت فعاالن محلي دارند .اما رتبه مشاركت فعاالن محلي براي زنان و مردان متفاوت است.
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سهم مشاركت فعاالن محلي (افراد و سازمان ها)
بهزيستي
3%

ساير
10%
رابطين بهداشت
17%
مولوي
3%
شهرداران محله
13%

مديران مكتب خانه
10%
كميته امداد

فعاالن
محلي
1%

1%

بر اساس نمودار زير شهرداران محله ( 36درصد) و مولويها ( 13درصد) بيشترين مشاركت را درمعرفي مهارت-
آموزان مرد به طرح داشتهاند.

سهم مشاركت فعاالن محلي در خصوص مردان (افراد و
سازمان ها)
رابطين بهداشت
7%
ساير
13%

شهرداران
محله
36%

مولوي
13%

در خصوص زنان نيز همانطور كه در نمودار زير قابل مشاهده است ،رابطين بهداشت ( 03درصد) بيشترين سهم را
در معرفي و ترغيب افراد براي پيوستن به طرح مهارت آموزي را داشته اند .مديران مكتب خانه ها با  13درصد و شهرداران
محله با  11درصد رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادهاند.

گزارش نهایی طرح
توسعه مهارتهای پایه در سکونتگاههای غیررسمی شهر زاهدان

سهم مشاركت فعاالن محلي در خصوص زنان (افراد و
سازمان ها)

بهزيستي
3%

ساير
13%

مولوي
1%

رابطين
بهداشت
03%

مديران مكتب خانه
13%

شهرداران محله
11%
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فعاالن محلي كميته امداد
1%
1%

نسبت مشاركت نهادهاي آموزشي همکار طرح به تفکيك خصوصي و دولتي
مذاكرات براي تعيين نهادهاي آموزشي همكارِ طرح در سه حوزه انجام گرفت :آموزشگاههاي دولتي (مراكز فني-

حرفهاي) ،آموزشگاه هاي خصوصي و نهادهاي رسمي همكار .براي تعيين مورد اخير ظرفيت آموزشي سازمان ها و ارگان هاي
دولتي و مدني زاهدان مورد ارزيابي قرار گرفت و سرانجام شهرداري ،انجمن سينماي جوان (ارشاد) ،كشتارگاه پاكدام ،صنايع
دستي به عنوان نهادهاي آموزشي رسمي همكار طرح مورد پذيرش قرار گرفتند.
بر اساس جدول زير در مجموع  73درصد از كل آموزشها به عهده آموزشگاههاي خصوصي 15 ،درصد به عهده نهادهاي
رسمي همكار و تنها  6درصد به عهده آموزشگاههاي دولتي (مراكز فني -حرفهاي شماره  1و شماره  )1گذاشته شده است.

نهادهاي آموزشي همکار در طرح
نهادهاي رسمي
همكار
16%

آموزشگاههاي
دولتي
6%

آموزشگاه هاي
خصوصي
73%

اگرچه كليت نسبت هاي فوق به تفكيك دوره هاي زنان و مردان متفاوت است اما تفاوت هاي ناچيزي وجود دارد.
017

براي زنان آموزشگاه هاي خصوصي ،نهادهاي رسمي همكار و آموزشگاه هاي دولتي به ترتيب  17 ،33و  3درصد از كل
آموزش را برعهده داشتهاند .اين نسبت براي مردان به ترتيب  10 ،75و  11درصد بوده است.

سهم نهادهاي آموزشي همکار در

سهم نهادهاي آموزشي همکار در

طرح-مردان

طرح -زنان

نهادهاي
رسمي
همكار
10%

آموزشگاهها
ي دولتي
11%

آموزشگاه
هاي
خصوصي
75%
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نهادهاي
رسمي
همكار
17%

آموزشگاهها
ي دولتي
3%

آموزشگاه
هاي
خصوصي
73%

ليست مشاركت نهادهاي آموزشي با ذكر اسامي

نهادهاي آموزشي همكار در اين طرح را مي توان در قالب سه گروه طبقه بندي كرد:
 آموزشگاههاي دولتي مشتمل بر مراكز فني حرفهاي شماره ( 1رشتههاي صافكاري ،تعمير اتومبيلهاي
سنگين و نيمه سنگين ،تعمير خودروهاي بنزيني ،تعمير آبگرمكن و لوله كشي گاز) و شماره ( 1باغباني
شهري و درختكاري و حسابداري)
 آموزشگاههاي خصوصي مشتمل بر امين (رشته عمران ،)65نسل برتر (رشتههاي رايانه ،پرورش قارچ ،كاربر
گياهان دارويي) ،امير (پيرايش مردانه) ،اميركبير (تعمير موبايل) ،مونس (بلوچي دوزي و پرده دوزي
مردانه) ،صدف (آرايشگري و خياطي زنانه ،)66ربه كا (آرايشگري زنانه) ،چكامه (خياطي)( ،خياطي و
آرايشگري زنانه) ،مهديس (آرا يشگري زنانه) ،عسل بانو (آشپزي) ،پرشيا (خياطي زنانه) ،مدرن (خياطي
زنانه) ،مهر (قاليبافي)
 نهادهاي رسمي همكار مشتمل بر انجمن سينماي جوان (عكاسي) ،صنايع دستي (البسه محلي)،
شهرداري (آسفالت ريزي ،جدول چيني و بازيافت) ،كشتارگاه پاكدام (ذبح و بسته بندي گوشت و مرغ)
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عمران شامل دو رشته نقاشي ساختمان و كاشي كاري مي شود.
66
خياطي زنانه شامل دورههاي نازك دوزي ،پرده دوزي و بلوچي دوزي و چادر دوزي و البسه محلي ميشود.
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جداول زير سهم هر يك از نهادهاي آموزشي همكار را بر اساس تعداد مهارت آموزان و نسبت آن ها به كل را به تفكيك
زن و مرد نشان ميدهند.
نهادهای آموزشی همكار در طرح (مرد)
نام آموزشگاه ها

آموزشگاههای خصوصی

تعداد

در صد از كل

آموزشگاه امين

00

2

آموزشگاه نسل برتر

23

30

آموزشگاه امير

0

0

آموزشگاه اميركبير

30

03

آموزشگاه مونس

09

06

020

70

مركز فني حرفهاي شماره 1

00

0.760

مركز فني حرفهاي شماره 1

00

6.073

00

00

انجمن سينماي جوان

00

0

شهرداري

00

0

مجموع

آموزشگاههای دولتی

مجموع

نهادهای رسمی همكار

كشتارگاه پاكدام
مجموع
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2

3

30

03

نهادهای آموزشی همكار در طرح (زن)
نام آموزشگاه ها

تعداد

درصد از كل

صدف (آرايش)
ربه كا (آرايش)
چكامه(آرايش)

35

07

نازلي(آرايش)
مهديس(آرايش)

آموزشگاههای خصوصی

عسل بانو

13

6

نسل برتر (پرورش قارچ)

11

0

صدف (خياطي)
پرشيا(خياطي)
چكامه(خياطي)

131

09

مدرن(خياطي)

آموزشگاه های دولتی

مهر

15

0

نسل برتر (رايانه)

116

00

نسل برتر(كاربر گياهان دارويي)

15

3

مجموع

093

29

فني -حرفه اي خواهران

3

0

فني -حرفه اي خواهران

11

0

مجموع

00

0

11

0

صنايع دستي

71

00

مجموع

20

07

انجمن سينماي جوان
نهادهای رسمی همكار
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فصل سیزدهم ؛

طراحی و اجرای سيستم پایش
و ارزیابی عملكرد برنامه
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مقدمه
سيستم ارزيابي برنامه مبتني بر مأموريت اوليه و اهداف اصلي طرح در دو مقطع زماني شروع و پايان دوره
طراحي و اجرا شده است  .همچنين ارزيابي از دو زاويه مهارتآموزان و مربيان مورد پايش قرار گرفته است .
 -0ارزيابي قبل از آموزش
هدف:
 شناخت نسبي سطح مهارت و يادگيري مهارتآموزان قبل از اجراي برنامههاي آموزشي
فعاليتها:
 تهيه ابزار ارزيابي براي مرحله پيش از آموزش
 انجام ارزيابي از مهارتآموزان
 انجام ارزيابي از مربيان
 تهيه پرونده براي هر يك از مهارتآموزان و مربيان
روش اجرا:
 تست ارزيابي
يافتهها:
 تحليل ارزيابي مهارتآموزان و مربيان در مرحله قبل از آموزش
در اين مرحله دو فرم ارزيابي جهت دريافت نقطه نظرات مهارتآموزان از يك سو و دستيابي به نظرات
مربيان از از ديگر سو طراحي شد.
فرم ارزيابي شروع دوره مهارتآموزان:
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درمرحله قبل از شروع دوره و در نخستين جلسه از مهارتآموزان خواسته شد كه به  5سئوال اصلي پاسخ
دهند:
 -1ميزان آشنائي مهارتآموزان با دوره
 -1ميزان عالقه مهارتآموزان
 -0هدف مهارتآموزان از انتخاب دوره
 -3انتظار مهارتآموزان از مدرس و مجري دوره
 -5برنامه آينده مهارتآموزان پس از گذراندن دوره
فرم ارزيابي شروع دوره مدرسين:
در اين مرحله از مربيان دورهها و پس از پايان نخستين جلسه دوره نيز خواسته شد كه به  5سئوال پاسخ
دهند:
 -1سطح دانش مهارتآموزان در دورهاي كه شركت كردهاند
 -1ميزان عالقه مهارتآموزان براي يادگيري
 -0پيشنهاد مربيان براي استمرار حضور در دوره
 -3پيشنهاد مربيان براي باالبردن اثربخشي دوره
 -5ساير پيشنهادات و نظرات مربيان براي تأثير مثبت دوره
نتايج ارزيابي
بررسيهاي انجام شده در مورد نتايج ارزيابيهاي مهارتآموزان و مربيان در مرحله قبل از آموزش نشان
ميدهد:
مهارتآموزان:
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 -1حدود 33درصد كل مهارتآموزان آشنائي قبلي با دوره خود را نداشتهاند و تنها حدود  13درصد از آنان
اظهار داشته اند كه تا حدودي نسبت به دوره آشنائي دارند.
 -1ميزان عالقه مهارتآموزان به دوره بيش از  35درصد در سطح زياد و خوب بوده است .در مورد مهارت-
آموزان زن اين نسبت بيش از 35درصد است.
 -0هدف انتخاب از دوره در مجموع گرايش بيشتري به آمادگي براي بازاركار بوده است .در مرحله بعدي عالقه
كلي به يادگيري آموزش و در مرحله آخر كسب مهارت هدف بوده است .تمايالت مهارتآموزان در سه مورد فوق
به ترتيب حدود15،13و 55درصد بوده است13 .درصد باقيمانده به ساير اشاره داشته است.
نسبت عالقه به آمادگي براي بازاركار براي مهارتآموزان مرد بيشتر بوده است به طوريكه بالغ بر  65درصد است.
 -3انتظار عموم مهارتآموزان از مدرس كيفيت آموزش و برگزاري اجراي دوره بوده است .عالوه بر آن انتظار
برقراري امكانات و تسهيالت جانبي براي دوره از جمله تأمين وسيله اياب و ذهاب از مجريان مطرح شده است.
 -5در مورد برنامه آينده مهارتآموزان پس از خاتمه دوره بيشترين اشاره را به كسب درآمد و دستيابي به
شغل داشتهاند .در مجموع بيش از 73درصد كل مهارتآموزان به دستيابي به شغل اشاره كردهاند  .اين نسبت
براي مهارتآموزان مرد بالغ بر 35درصد است .مهارتآموزان زن بيش از دستيابي به شغل به كسب درآمد اشاره
داشتهاند برخي از آنان به اين مطلب اشاره كردهاند كه در خانه هم مي توانند با فعاليت در رشته مورد نظر خود
به كسب درآمد بپردازند .عالوه بر آن حدود 15درصد آنان به ادامه تحصيل و يا گذراندن دورههاي پيشرفته
رشته منتخب خود اظهارعالقه كردهاند .حدود 15درصد از مهارتآموزان زن عالقه خود را نسبت به ايجاد كسب
و كاري جديد توسط خودشان ابراز كردهاند.
مربيان:
 -1ميزان سطح دانش مهارتآموزان از نظر مربيان حدود 73درصد متوسط بوده است .
 -1مربيان ميزان عالقه مهارتآموزان را در جلسه نخست حدود 33درصد در سطح زياد تشخيص دادهاند.
 -0مربيان براي استمرار حضور مهارتآموزان تا انتهاي دوره عمدتاً به موارد زير اشاره داشته اند:
 -0-1آشنائي مهارتآموزان با كاربري رشتهها
 -0-1تأمين وسايل اياب و ذهاب براي مهارتآموزان
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 -0-0ايجاد شرايط مناسب در كالس
 -0-3تشويق مهارتآموزان توسط مربيان
 -3در مورد اثربخشي دوره ،مهارتآموزان عمدتاً به موارد زير اشاره كردهاند:
 -3-1تبليغ و اطالعرساني مناسب رشتهها براي مهارتآموزان
 -3-1كمك به فراگيرشدن رشتههاي مهارتآموزان در محالت
 -3-0كمك به ايجاد كسب وكار در زمينه رشتههاي مورد عالقه مهارتآموزان
 -3-3فراهمكردن امكانات كار در رشتههاي مورد نظر مهارتآموزان
 -0ارزيابي بعد از آموزش
هدف:
 شناسائي سطح مهارت و نسبت يادگيري مهارتآموزان پس از اجراي برنامه آموزشي
فعاليتها:
 تهيه فرم ارزيابي
 انجام ارزيابي از مهارتآموزان
 انجام ارزيابي از مربيان (نسبت به مهارتآموزان و برنامه)
 درج نتيجه در پرونده هر يك از مهارتآموزان و مربيان
روش اجرا:
 تست ارزيابي
يافته ها:
 تحليل ارزيابي مهارتآموزان و مربيان در مرحله بعد از آموزش
در مرحله پس از پايان دوره نيز دو فرم ارزيابي براي مهارتآموزان و مربيان طراحي و به آنان ارائه شد.
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فرم ارزيابي پايان دوره مهارتآموزان:
در مرحله پس از خاتمه دوره و در آخرين جلسه ،از مهارتآموزان خواسته شده كه به  3سئوال پاسخ دهند:
 -1مطالب دوره را تا چه حد مفيد و قابل استفاده ديدند؟
 -1مطالب دوره تا چه حد مورد عالقه آنها بود؟
 -0روش تدريس و نحوه انتقال مطالب توسط مدرس تا چه حد گويا و مفيد بود؟
 -3ميزان نظم در برگزاري دوره به چه ميزان بود؟
 -5ميزان رضايت بخشي از برخورد مجريان در اطالعرساني و ثبتنام اوليه چقدر است؟
 -6برخورد مسئولين آموزشگاهها ،مهارتآموزان تا چه حد رضايت بخش بوده است؟
 -7پس از پايان دوره به چه توانائيها و قابليتهائي دست يافتند؟
 -3برنامه مهارتآموزان پس از پايان دوره چه ميباشد؟
 -3انتقادات و پيشنهادات مهارتآموزان براي بهبود هر چه بهتر دوره چه بوده است؟
فرم ارزيابي پايان دوره مدرسين:
در مرحله پاياني دوره و در آخرين جلسه نيز از مدرسين خواسته شده كه به  6سئوال زير پاسخ دهند:
 -1ميزان عالقه مهارتآموزان براي يادگيري در طول دوره در چه حد بوده است؟
 -1توانائيها و قابليتهاي مهارتآموزان توسط مربيان در پايان دوره در چه حد ارزيابي ميشود؟
 -0قابليتهاي مهارتآموزان در پايان دوره براي ورود به بازار كار در چه حد ارزيابي مي شود؟
 -3آيا مربيان قابليت و شايستگي مهارتآموزان را در حدي مي بينيد كه برخي از آنان هم اكنون و يا در
آينده نزديك در رشته خود شاغل و يا خويشفرما شوند؟
 -5در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال  3پيشنهاد عملي خود را نام ببرند؟
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 -6چنانچه نظرات و يا پيشنهاداتي براي برگزاري هر چه بهتر برنامه دارند ،ارائه فرمائيد.
نتايج ارزيابي:
بررسيهاي انجام شده ديدگاهها و نقطه نظرها مهارتآموزان و مربيان در پايان دوره نشان دهنده نتايج زير
است:
مهارتآموزان
 -1مهارتآموزان بيش از  35درصد دوره را مفيد و قابل استفاده تشخيص دادند.
 -1نزديك به  133درصد مهارتآموزان عالقه خود را در پايان دوره نسبت به رشته خود در حد زياد و خيلي
زياد اعالم كردند.
 -0حدود 33درصد مهارتآموزان روش تدريس و نحوه انتقال مطالب را توسط مدرس در سطح كليه دورهها
درحد زياد و خيلي زياد تشخيص داده اند.
 -3ميزان نظم در برگزاري دوره از نظر مهارتآموزان كل دورهها حدود 33درصد در سطح زياد و خيلي زياد
اعالم شده است و حدود 13درصد در حد متوسط بوده است.
 -5برخورد مجريان دوره در اطالعرساني و ثبت نام اوليه به ميزان 33درصد در حد زياد و خيلي زياد است.
 -6مهارتآموزان برخورد مسئولين آموزشگاهها را در  35درصد در سطح زياد و خيلي زياد رضايت بخش
دانستند.
 -7مهارت آموزان حد قابليت و توانائي خود را پس از پايان دوره متناسب با مطالب ارائه شده دوره مناسب
تشخيص دادند و به ريز توانائيهاي انجام كار در رشتههاي آموزشي خود را ليست كردند .ليست توانائيهاي
مورد اشاره در ارزيابيهاي پيوست پايان گزارش حاضر ضميمه است.
 -3مهارتآموزان در پايان دوره درمورد برنامه آينده خود عمدتاً به اشتغال اشاره داشتند .اين نسبت در
مهارتآموزان مرد تقريباً  37درصد و در مهارتآموزان زن حدود  33درصد است .برخي از زنان بر عدم امكان
فرصت براي اشتغال و نيز تمايل به ادامه تحصيل اشاره كردهاند.
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 -3در بخش انتقادات و پيشنهادات اكثر مهارتآموزان بر انتظار از مسئولين براي فرصت كار و ادامه آموزشها
اشاره كردهاند .بسياري از مهارتآموزان مطرح كردهاند كه تحت تأثير برنامه و اثرات مثبت آن قرارگرفتهاند.
برخي از مهارتآموزان به وقت كم كالسها اشاره داشتند .شرح كامل نظرات و پيشنهادات مهارتآموزان به
صورت پيوست گزارش حاضر ضميمه است.

مربيان:
 -1ميزان عالقه مهارتآموزان براي يادگيري در طول دوره از نظر مربيان به ميزان  133درصد زياد و خيلي
زياد بوده است.
 -1توانائيها و قابليتهاي مهارتآموزان مرد 133درصد در حد زياد و خيلي زياد تشخيص داده شده است.
اين نسبت براي مهارتآموزان زن حدود  35درصد است.
 -0قابليتهاي مهارتآموزان براي ورود به بازار كار از نظر مربيان در مورد مردان 133درصد در حد زياد و
خيلي زياد و براي مهارتآموزان زن حدود 35درصد است.
 -3از نظر مربيان برخي از مهارتآموزان داراي قابليت و شايستگي اشتغال به كار و يا خويشفرمائي هستند
كه اسامي آنها را نيز نام برده اند .و در گزارش نتايج ارزيابيها به صورت پيوست ضميمه است.
 -5مربيان براي موفقيت مهارتآموزان پس از پايان دوره و در مرحله ورود به بازار كار پيشنهاداتي ارائه
دادهاند كه همه آن به ترتيب براي مهارتآموزان مرد و مهارتآموزان زن عبارت است از:
مهارتآموزان مرد:
 تأسيس كارگاههاي فني
 اعطاي وام اشتغال زائي
 كمك به ايجاد فضاي كار
مهارتآموزان زن:
 كمك به افزايش اعتماد به نفس آنان
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 حمايت از زنان و دختران براي ورود به بازار كار
 -6مربيان براي برگزاري هرچه بهتر برنامههاي آموزشي پيشنهادات زير را نيز ارائه دادهاند:
 -6-1ارائه ابزار و وسايل بيشتر به مهارتآموزان در طول دوره
 -6-1برگزاري دورههاي پيشرفتهتر
 -3تحليل مقايسه اي ارزيابي قبل و پس از آموزش
هدف:
 شناخت اثربخشي برنامه مهارتآموزي
فعاليتها:
 انجام مقايسه ارزيابي قبل و پس از آموزش مهارتآموزان براي مهارتآموزان
 انجام مقايسه ارزيابي قبل و پس از آموزش مهارتآموزان براي مربيان
 انجام مقايسه نتايج ارزيابي بعد از آموزش مهارتآموزان و مربيان
 انجام مقايسه نتايج ارزيابي قبل و بعد مهارتآموزان و مربيان
روش اجرا:
 پردازش اطالعات با استفاده از نرم افزار
يافتهها:
 تحليل اثربخشي برنامه
برنامه نتايج حاصل از ارزيابيهاي شروع و پايان دوره نشان ميدهد كه مهارتآموزان از سه زاويه زير تغييرات را
محسوس ديده اند:
 -0ميزان آشنايي با دوره
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حدود 33درصد از مهارتآموزان در شروع دوره اظهار داشتهاند كه آشنائي قبلي با دوره و رشته انتخابي خود را
نداشتهاند .در پايان دوره  35درصد دورهها را مفيد و قابل استفاده تشخيص دادهاند .عالوه بر آن مهارتآموزان
قابليت و توانائي كسب شده در طول دوره را مهم دانسته و در هر رشته توانائيهاي خود را فهرست كردهاند كه
در ضميمه گزارش حاضر است.

 -0ميزان عالقه به دوره
مهارتآموزان ميزان عالقه خود به دوره را در شروع دوره  35درصد و در پايان دوره 133درصد در سطح زياد و
خيلي زياد اعالم كردهاند .به طور طبيعي عالقه ابتداي دوره براساس آشنائي مقدماتي آنان به رشته انتخابي بوده
است .در حاليكه عالقه اعالم شده آنان در پايان دوره واقع بينانهتر و متكي بر توانائيهاي كسب شده در طول
دوره بوده است.
به طور مثال در رشته عمران (مردان) مهارتآموزان عالقه خود را به دوره به ترتيب 37درصد خيلي زياد،
00درصد زياد11،درصد متوسط و  3درصد كم اعالم كردهاند .پس از پايان دوره اين نسبتها در حد خيلي زياد
به 75درصد و در حد زياد به 15درصد افزايش يافته است .عالوه بر آن به قابليت هاي كسب شده در طول دوره
اشاره داشتهاند كه عبارت است از:
 توانائي انجام كار در اين رشته را دارم3(.مورد)
 توانائي تشخيص رنگها و نقاشي ساختمان را دارم1(.مورد)
 توانائي نصب كاشي و سراميك را بدون نقص دارم.
 توانائي اندازهگيري و متراژ سطح كار را دارم.
 توانائي چيدن كاشي را دارم.
مثال ديگر در رشته خياطي (مردان) است كه مهارتآموزان عالقه خود را در شروع دوره به ترتيب 53درصد
خيلي زياد03،درصد زياد13 ،درصد كم اعالم كردهاند .اين نسبتها در پايان دوره به 73درصد خيلي زياد،
16درصد زياد و 3درصد متوسط تغيير يافته است .توانائيهاي مورد اشاره مهارتآموزان در پايان اين دوره به
شرح زير است:
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 توانائي برش پارچه و دوخت شلوار را دارم 16(.مورد)
 توانائي آموزش پردهدوزي در كارگاه را دارم1(.مورد)
 توانائي پرده دوختن را دارم0(.مورد)
مثال ديگر در رشته بلوچيدوزي (زنان) است .مهارتآموزان ميزان عالقه خود را هر دو مرحله در شروع و پايان
دوره در حد  133درصد خيلي زياد اعالم كردهاند  .توانائيهاي كسب شده در پايان دوره از نظر مهارتآموزان
عبارت است از:
 توانائي دوختن و برشكردن لباسها را دارم5(.مورد)
 توانائي اندازهگيري را دارم.
مثال ديگر در رشته ( WORDزنان) است .مهارتآموزان ميزان عالقه خود را نسبت به اين رشته در شروع و
پايان دوره در حد 133درصد زياد و خيلي زياد اعالم كردهاند .توانائيهايي را كه در پايان دوره كسب كردهاند به
شرح زير برشمردهاند:
 با كامپيوتر ميتوانم كاركنم 1(.مورد)
 توانائي صفحهآرائي را دارم5(.مورد)
 توانائي تايپ را دارم5(.مورد)
 با  WORDآشنا شدهام.
 -3برنامه آينده
بررسيها نشان ميدهد كه مهارتآموزان در شروع دوره و پس از پايان دوره نسبت به برنامههاي شغلي آينده
خود واقع بيناتر برخورد كردهاند73 .درصد كل مهارتآموزان برنامه آينده خود را در شروع دوره دستيابي به
شغل انتخاب كردهاند و اين نسبت در مهارتآموزان مرد به 35درصد نيز رسيده بود .در پايان دوره اين
نسبتها براي مردان به 37درصد و براي زنان به 33درصد رسيده است نكته مهم آن است كه پس از پايان دوره
براساس توانائيهائي كه در طول دوره كسب كردهاند ،نشانههاي دقيقتري از برنامه خود را مطرح ميكنند.
به طور مثال در رشته عكاسي(مردان) قبل از دوره به دستيابي به اشتغال و يادگيري دوره اشاره داشتند .در
حاليكه پس از پايان دوره موارد زير را اعالم كردهاند .
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 دايركردن مغازه عكاسي(1مورد)
 شركت در دورههاي پيشرفته(3مورد)
مثال ديگر در رشته تعمير موبايل (مردان) است .قبل از دوره به دستيابي به شغل ،استقالل و خودكفا شدن،
عالقه به يادگيري ،رفتن به تهران و تبديلشدن به فردي مفيد در جامعه اشاره داشتند .پس از پايان دوره
برنامههاي خود را چنين اعالم كردند:
 دستيابي به شغل(13مورد)
 داير كردن مغازه(5مورد)
 كاركردن در مغازه
 كارآموزي و شاگرد شدن و سپس مستقل شدن(1مورد)
 تنها يك مورد به اين اشاره كرده كه برنامه دقيقي ندارم چون وضعيت مالي خوبي ندارم.
مثال ديگر رشته چادردوزي(زنان) است .قبل از دوره به كسب درآمد و استفاده شخصي اشاره كردهاند .در
حاليكه پس از پايان دوره برنامه خود را به شرح زير ترسيم كردهاند:
 وارد بازار خواهم شد و كار خواهم كرد(5مورد)
 يك مورد اشاره داشته كه نميتوانم وارد بازار كار شوم چون امكانات ندارم .
 اگر دورههاي ديگري بتوانم بروم بهتر است .
مثال ديگر رشته حسابداري (زنان) است .قبل از دوره به گذراندن دورههاي پيشرفته حسابداري و مقدماتي
كامپيوتر و اشتغال به كار اشاره داشتهاند .در پايان دوره موارد زير را در برنامه آينده خود نشان كردهاند:
 مشغول به كار خواهم شد(5مورد)
 دورههاي ديگري را خواهم گذراند(0مورد)
ارزيابي ميزان اشتغالزائي مهارتآموختگان:
هدف:
 سنجش اثربخشي آموزشها و جاري شدن آن در بازار كار پس از طي گذشت  1ماه از انجام برنامههاي
آموزشي و پيگيري كمي و كيفي وضعيت اشتغال آموزشگيرندگان
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فعاليتها:
 بررسي ميزان اشتغالزائي مهارتآموختگان
 بررسي نوع شغل و كسب كار مهارتآموختگان
 بررسي ميزان درآمدزائي مهارتآموختگان
 بررسي احتمال اشتغال ساير عوامل محلي از طريق كسب مهارتها و اشتغال مهارتآموختگان
روش اجرا:
 پرسشنامه
 مطالعه ميداني
 مشاهده
يافتهها:
 تحليل موقعيت اقتصادي و درآمدزائي مهارتآموختگان شاغل و صاحب كسب و كار
 تحليل اثرات كسب و كار مهارتآموختگان در اشتغالزائي ساير عناصر محلي
 تحليل علل عدم اشتغال مهارتآموختگاني كه موفق به ايجاد كسب و كار و جذب به بازار نشدهاند .
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