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Abstract 
 

Background and Aim: The rapid growth of urbanization and the increase in the amount of 

migration to cities, the lack and high cost of housing in big cities has created the abnormal 

phenomenon of informal settlements, which, along with the growth of unemployment, provides the 

basis for social damage. In this article, the basic strategies of empowering the informal settlement of 

Shahid Rajaei town of Mashhad have been identified 

Methods: Research method is applied and descriptive-analytical in nature and the library and field 

method was used in conducting the research. For this purpose, 383 residents of the area were 

selected using random sampling to distribute the questionnaire. In order to formulate the dimensions 

of empowerment in Shahid Rajaei town of Mashhad, 50 questionnaires were distributed among the 

responsible organizations and academic elites who have sufficient expertise on marginalization 

issues, and we gave the points to the experts in the field of urban empowerment using the SWOT 

method. In the end, in order to present the main strategy for more efficient implementation of 

empowerment in Shahid Rajaei town by means of QSPM and by asking experts in this field, we 

prioritized the strategies. 

Findings and Conclusion: of the results show that the general strategy in the area is to 

implement defensive empowerment and physical, environmental and population organizing 

strategies with the creation of urban infrastructure and facilities, optimal use of the endowment 

lands of Astan Quds Razavi to reduce social and physical damage in the area, balanced 

development Urban elements, provision of suitable housing and beautification in design, while 

preserving the cultural identity of the area by using local materials and combining them with new 

materials are considered important strategies for the empowerment of Shahid Rajaei town. 
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 رانی،مشهد،ایفردوس ،دانشگاهیو علوم انسان اتی،دانشکده ادب یشهر یزیو برنامه ر ایارشد جغراف یکارشناس یدانشجو.2
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 دهیچک

 دهیشهرها پد مسکن در کالن یگران  مهاجرت به شهرها، کمبود و زانیم شیو افزا ینیرشد شتابان شهرنشزمینه و هدف: 

را فراهم  یاجتماع یها بیآس  نهی، زم یکاریرا به وجود آورده است، که همراه با رشد ب یرسم ریغ یها ناهنجار سکونتگاه

مشهد مشخص شده  ییرجا دیشهرک شه یرسم ریغ گاه کونتس یتوانمندساز یاساس ی. در مقاله حاضر ، راهبردهاسازد یم

 است.

درانجام  یدانیم و یا از روش کتابخانه باشدو یم یلیتحل_ یفیتوص تیو به لحاظ ماه ینوع پژوهش کاربردروش بررسی: 

 یبا جامعه آمار 1100مشهد در سال  ییرجا دیشهرک شه تیوضع ییشناسا یپژوهش استفاده شده است. ابتدا برا

انتخاب  یتصادف یریگ نفر از ساکنان محدوده به روش نمونه 181نفر از فرمول کوکران استفاده نموده و 212212

 SWOT سیماتر یمحدوده را به منظور طراح دیاطالعات نقاط قوت،ضعف، فرصت و تهد نیشدند.سپس با استفاده از ا

 یبند تیراهبردها و اولو ییمنظور شناسا به SWOT سیاز موارد ماتر کیبه هر یازدهیامت یبرا تی. در نهامیکرد ییشناسا

تخصص  یکه دارا یمسئول و نخبگان دانشگاه یها سازمان نیپرسشنامه ب 00، تعداد QSPM سیها با استفاده از ماتر آن

 .دیگرد عیبه روش هدفمند توز باشند یم ینینش هیمسائل حاش رامونیپ یکاف

 یبروده و راهبردهرا   یتردافع  یتوانمندسراز  یاجررا  یدر محدوده برا یراهبرد کل دهد ینشان م  جینتا گیری: هها و نتیج یافته

موقوفره آسرتان    یها نیاز زم نهی،استفاده به یشهر التیو تسه ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، محیکالبد یسامانده

مسرکن مناسرب و    نیترام  ،یعناصر شرهر  عادلمحدوده، توسعه مت یو کالبد یاجتماع یها بیکاهش آس یبرا یقدس رضو

 د،یر آن برا مصرال  جد   قیر و تلف یاز مصرال  بروم   یریر گ محدوده با بهرره  یفرهنگ تیضمن حفظ هو ،یدر طراح یباسازیز

 .شوند یمحسوب م ییرجا دیشهرک شه یمهم توانمندساز یراهبردها
 

 

 

 .SWOT  ،QSPM سیماتر ،یرسم ری،سکونتگاه غ یتوانمندساز :ها واژه دیکل

                                                           
  :نویسنده مسئول  mojgan.yaghuobi@gmail.com 

فصلنامه  ،مشهد ییرجا دیشهرک شه یرسم ریسکونتگاه غ یتوانمندساز(. 1101. )رهنما، محمد رحیم؛ یعقوبی، مژگان ارجاع به این مقاله: 
 .1-12(، 2)1، منطقه ایمطالعات توسعه پایدار شهری و 
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 مسأله انیب و مقدمه
از آثار و  یکیداشته است .  یو کالبد ی، اجتماع ینامطلوب اقتصاد یامدهایشتابان و نامتعادل شهرها، پ یکیزیتوسعه ف

: 1180 ،یو صادق یاست)نقد یرسم ریو اسکان غ ینینش هی، حاش یناموزون و نامتعادل شهر یکیزیتوسعه ف یامدهایپ

و  شرفتهیپ یهمراه با توسعه شهرها در کشورها یاست که بعد از انقالب صنعت یا دهیپد ینیو زاغه نش ینینش هیحاش.(11

 .(111: 1181 ادامه دارد )پارساپژوه، زیو در حال حاضر ن افتهی یشتریدر حال توسعه گسترش ب یسپس در کشورها

جذب اقتصاد  یساکن هستند ول یشهر یاست که در محدوده اقتصاد یاعم، شامل تمام کسان یبه معنا ینینش هیحاش

 .(0: 1180،دی)زاهاند نشده یشهر

 ایاست که در درون  یبارز فقر شهر یها شتابان  و از جلوه ینیاز شهرنش یناش یها دهیاز جمله پد یرسم ریاسکان غ

از  یا وهیو ش یررسمیرآمد و غالباً با مشاغل غکم داقشار از  یها جمع سکونتگاه نگونهیاطراف شهر ها ظاهر شده است. ا

 .(0: 1181 ،یآباد یرود)عل یبه شمار م یاجتماع یها بیبروز آس یبرا یمناسب نهیو زم ههمراه شد داریناپا ینیشهرنش

بدون  ای نیدر قبال زم یکه بدون حقوق قانون یمسکون یا هیآن را به عنوان ناح یرسم ریاسکان غ فیدر تعر 1واسینیسر

شان معموالً  یرقانونیغ ای یشبه قانون تیموقع لیاست و به دل افتهی وسعهبه منظور ساخت و ساز ت ،یمجوز از مراجع قانون

 (. 1991:1 ،واسینیسر شناسد) یهستند، م یو خدمات ناکاف ها رساختیز یدارا

حل مشکالت موجود در آن برای است که  های بزرگ شهر مشکالت نیمهمتر سکونتگاه های غیر رسمی یکی از

بر اقتصاد  ستیز طیعالوه بر مح های غیر رسمی سکونتگاه باشد . حائز اهمیت میشهر داریتوسعه پا رسیدن به اهداف 

در دوران  گریاز طرف د تیطرف و رشد جمع کیاز  ینیشهر نش دهیگذاردگسترش پد یم ریتاث یفرهنگ و مسائل اجتماع

معضل  نیجوامع مطرح باشد ا یاز معضالت اصل یکیبه عنوان  حاشیه نشینی  دهیموجب شده است که پد یاقتصاد نینو

 .ردیگ یدر بر م اجتماعی و اقتصادی را مشکالت کالبدی،تا  متیبه مسکن ارزان ق ازیاز کمبود مسکن و ن عیوس یا دامنه

دچار  ندیفرآ نیقرار دارد و در ا یافتگیه توسعه در مرحله گذار ب ران،یا یاز کالن شهرها یکیشهر مشهد به عنوان 

 یها بیها ، آس یدگرگون نیدر اثر ا  .شود یم یو اجتماع ی، فرهنگ یدر ابعاد اقتصاد یو ساختار یاساس یها فرگشت

و گسترش اسکان  شیدایپ آید. وجود می بهو ...  ادی، اعت تی، تراکم جمع ی، بزهکار یکاری؛ همچون فقر ، بیاجتماع

 ش،یپ یشهر اگرچه تا چند نیدر ا یررسمی. اسکان غاست شهر مشهد  داریتوسعه پا یها چالش نیاز مهمتر ،یرسم ریغ

 (.0: 1191، نژادی شده است.)عل لبد یبحران جد کیامروزه به  کنیهشدار بود، ل کیتنها در حد 

با وسعت ی ررسمیغ  گاه سکونت. این است یی رجا دیمشهد شهرک شه یررسمیغ یها گاه سکونتنخستین از  یکی

 شده و در شرق مشهد واقع یشهردار 2منطقه  یدر حوزه استحفاظ ینفر 212هزار و  212 تیهکتار و با جمع 1829

در ابعاد توانمندسازی در شهرک شهید رجایی بپردازد ودارد به بررسی و ارزیابی  تالشبراین اساس، پژوهش حاضر ..است

تواند در  به سواالتی چون تقویت و ساماندهی مشاغل مورد مطالعه چه نقشی میوع پژوهش این ارتباط با توجه به موض

توانمندسازی ساکنین شهرک شهید رجایی داشته باشد؟زیر ساخت ها و تسهیالت شهری چه نقشی در افزایش کیفیت 

سازها چه نقشی در زندگی و رفاه عمومی ساکنین شهرک شهید رجایی دارند ؟ موضوع  مسکن و نظارت بر ساخت و 

 توانمندسازی ساکنین محدوده مورد مطالعه دارد پاسخ دهد

نقاط قوت،  گاه غیر رسمی شهرک شهید رجایی ، ابتدا منظور ارائه راهبرد برای توانمندسازی سکونت به پژوهش نیدر ا

SWOTکنیم . سپس با استفاده از روش  را استخراج می رسمی گاه غیر ضعف ، فرصت و تهدید توانمندسازی این سکونت
2 

                                                           
1  .Srinivas 
2  .Strength, Weakness, Opportunity, Threat  
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QSPMبندی راهبردهای فرعی، با استفاده از  نقاط فوق را ارزیابی کرده و پس از مشخص شدن راهبرد کلی، به اولویت
1 ،

 پردازیم. می

 

 پژوهش ینظر یمبان 
موجب شده است که  ها گیری آن زا در شکل برون طیشرا ریتاثو  هارشه کالنی ها یژگیوگاه غیررسمی : سکونت

 زیکشور ن کی یشهرها کالن نیب یو حت گریبه کشور د ی،  از کشور گریمنطقه د به  یا از منطقه یرسمریاسکان غ فیتعار

به کار برده شود، مانند؛  یگوناگون یها امن رانیدر ا یرسمریاسکان غ یموجب شده است که برا امر نیمتفاوت باشد. هم

ی، میرح )و... ینینش خرابه ،ینیاسکان خودجوش، گودنش خته،یانگ مسکن نابهنجار، اسکان خود ،ینینش اغهز ،ینینش هیحاش

1191 :18). 

و  یدر مقاله  مهاجرت انسان2را به کار برد ، رابرت پارک  نینش هیو انسان حاش ینینش هیکه اصطالح حاش یکس نینخست

 ی، انسان یاست که از لحاظ فرهنگ یفرد نینش هی:  انسان حاش دهد یشرح م نیمفهوم را چن  نیبود .او ا یا هیانسان حاش

آنها هم باز است ؛ دوست ندارد از  یو با هر دو ستیز یم زیمتما تیفرهنگ دو جمع ستیدر ز مانهیدور است که صم

معتقد است، 1 واسینیسر یهر (.park,1928:893) است رفتهیرا نپذ زبانیو هنوز همه ابعاد جامعه م ندیگذشته خود بگو

 ،یقانون ریغ یها گاه متفاوت با امروز، سکونت یبا مفهوم یاند، ول ها وجود داشته از گذشته یقانون ریغ یها سکونتگاه

پس از 0نر رو جان ت 1چارلز آبرامز یها تهبار در نوش نیاند و نخست ها آن را به کار گرفته یغرب راًیاست که اخ یاصطالح

 اریو خود یقانون ریغ یها سکونتگاه نیاز ا دیجد ریتصو نی. ادیگرد جیرا  1912ونکوور در کانادا در سال کنفرانس مسکن 

 کند رییتغ یتیحما یها نسبت به آنها به روش انهیدشمن جو یها که روش شود یمبیان ،  یبه عنوان سکونتگاه عدوان

(Srinivas,2005: 123.) 

دهد:  یشهر ارائه م نیبه ا یریتعب یررسمیغ یها ها و سکونتگاه نوع سوم زاغهچارلزآبرامزکارشناس معروف مسکن از 

 ،یمسکون یها در واحد تیجمع ادیز ،تراکمیاز عرضه خدمات درمان یینارسا ،یرانیاز شهر که در آن و یبخش ایساختمان و 

 (.Abrams,1966: 63) شود یم دهید ل،یمانند س یعیاز عوامل طب یالزم و خطرات ناش شیفقدان آسا

مانند  ینامطلوب یها نهیگز ی از ا مجموعهبا  یررسمیاسکان غ یها یژگیو: ویژگی های سکونتگاه غیر رسمی

و  یرفتار یها ی، ناهنجار یو مسکون یتیجمع ی، تراکم باال یو اقتصاد ی، فقر فرهنگ یافسردگ ،یساختار یفرسودگ

. (21: 1188ی، شود .)بهرام یآن مشخص م رینامطلوب خدمات و بهداشت و نظا تیفیفاقد شکل و نقشه ، ک یها ساختمان

از شهر ، خدمات  رونیهمچون، خطر در ب یدر معرض مسائل یررسمیغ یها که ساکنان سکونتگاه شود یعوامل سبب م نیا

هم  یرو .(magigi,2006:30  &wakuru) رندیمسکن قرار گ یو توسعه اتفاق نیزم یرسم ری، معامالت غ یناکاف هیاول

 کرد . انیکند ، ب یکمک م یررسمیغ یها را که به درک سکونتگاه یاساس یژگیتوان سه و یرفته م

ساکنان  شتریاست که ب نیکند، ا یم زیرا متما یررسمیسکونتگاه غ کیکه  یو مهم یدیشاخص کل :ویژگی حقوقی

 ییها سکونتگاه  نیاند . چن آن ساخته یهستند که خانه خود را رو ینیزم یو حقوق یقانون تیها ، فاقد مالک سکونتگاه نیا

ها و  به سازمان یو دسترس یآنها را از حقوق شهروند نیزم یرقانونیشکل تصرف غ نی.  ا رندیگ یاغلب بدون سند شکل م

 (.122: 1190همکاران، و  این یفیسازد)شر یمحروم م هیخدمات اول

                                                           
1 . Quantitative Strategic Planning Matrix  
2. Robert E. Park  
3. Hari.srinvas 
4. Charles Abrams 
5. John Turner 
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و از اقشار  نییو جزء طبقات پا زیدرآمد ناچ یدارا یررسمیغ یها ساکنان سکونتگاه شتریب: ویژگی های اجتماعی 

کند  یم افتیکار و حداقل دستمزد را در یرسمریغ یباشند . آنها کارگر روزمزد بوده و اغلب در بخش ها یو جامعه م ریفق

 ایکوچک به شهر و  ی)از روستاها و شهرها اجرانساکنان را مه شتریبرند . ب یرنج م یاجتماع یها یو به شدت از نابرابر

باشد  یمجاز م ریسوم ساکنان غ ایاز نسل دوم و  زیاز آنها ن یو برخ دهند یمتشکیل  (گرید یاز کشورها یرقانونیمهاجران غ

 یخرده فرهنگ ها یداریپد هیامر ما نیدارد . ا یرسمریغ یها سکونتگاه یریبه مدت زمان شکل گ یمورد بستگ نی. البته ا

 ی و)ربان است رگذاریمناطق تاث نیدر ا یمشارکت اجتماع یشود که بر رو یمناطق م نیدر ا یفراوان و تنوع فرهنگ

 .(122: 1181همکاران، 

 یها و خدمات شهر سیسرو یبودن آن دارا یقانون ریاصل غ لیبه دل یرسم ریسکونتگاه غ کی: ویژگی های کالبدی

،  یموارد باشد ؛ شبکه ارتباط نیشامل ا دیعمدتاً با یخدمات شهر نیباشد . ا یم نییپا اریدر سط  بس یرساختیو ز یناکاف

 ی، آب لوله کش یررسمیغ یها ... اما در سکونتگاه ومنابع آب ، سامانه پساب، برق ، جاده ، مدرسه ، مرکز بهداشت ، بازار 

کند.  یاز چاه از آب استفاده م دنیبا کش ایو  یه صورت دستو به طور معمول ب باشد یکم م یلیخ ایوجود نداشته و 

به  یکم یها وجود دارند که وابستگ مکان نیدر ا التیتسه ریمنابع آب و برق و سا یبرا یررسمیغ یها شبکه نیهمچن

کمتر به  رانیا یرسم ریغ یها ها در سکونتگاه یژگیو نیالبته ا (.Srinivas,2005:124) دارند یمجاز و رسم یها انالک

 .خورد یچشم م

ها امکان انتخاب بر  که به آن ابندیدست  یاز توسعه فرد یبه سطح دیمردم با نکهیا یعنی یتوانمندساز :توانمندسازی

 گریبه سخن د ای یقدرت  قانون جادیا یبه معنا یتوانمندساز .(19: 1181شادی طلب ،د)نخود را بده یها هاساس خواست

 یقدرت ی، مقابله با عوامل بیتوانمندساز میبه مردم است . داللت مستق اریاخت ضیو تفو اسازیبه منظور توان یگذار هیسرما

است که  یقدرت یب میمحصول مستق زیفقر ن نیبرد که خود ا ادیاز  دیشود  و البته نبا یفقر م جادیاست که منجر به ا

 ریبه عنوان تفس یدر فرهنگ لغت و بستر ، تواناساز نیکشاند. همچن یبه انحراف م تاًیرا به انفعال و نها یکنشگران اجتماع

 ندیفرا نیشود . ا یم حسوبم ندیفرا کی یساز شده است . اصوالً توانمند ریتعب نیریبه سا یقدرت قانون یاعطا ای اریاخت

 یبرا یو جمع یرت فرد، کنترل و اعتماد به نفس کسب کنند  و با احساس قد یسازد که خود مختار یافراد را قادر م

  .(128: 1191 ،همکاران وی دهندیب ادی)ص ندیگرا اقدام نما ضیمسلط و تبع یاجتماع طیبر شرا قیتوف

و  یعبارتند از مشارکت مردم یتوانمندساز افتیاصول و ابعاد ره نیمهمتر :اصول و ابعاد رهیافت توانمندسازی

، به  یتیجنس یزنان و برابر تی، ارتقاء موقع یتیحاکم یها یریگ میدر تصم ییزدا مردم ، تمرکز یبا همکار یزیر برنامه

در  یزیر و برنامه تیریمد دیجد ی)آموزش ابزارها یمحل تیریمدی ساز تیاجتماع و ظرف یسن یها شناختن گروه تیرسم

محور  یانسان داریاستوار است و در توسعه پا ییفقرزدا دگاهیبر د یتوانمندساز (.01: 1182 ی،)جعفر (یشهر رانیمد انیم

 ایهدف از مشارکت  (.20:1181یی،)خضرا رود یم شی(  پیشهر تیریبر مشارکت شهروندان و شهر )مد هیبا تک

در  "سهم مردم -سهم دولت "به پرسش یمناسب اهال ییاحساس تعلق به محله و پاسخگو شیزااف ،یمدن یتوانمندساز

 .(10: 1181، تم)خا محله است یسامانده

 

 پژوهش نهیشیپ
های غیررسمی و عوامل موثر  تحلیل وضعیت کالبدی سکونتگاه »در پژوهشی با عنوان  ؛( 1100گلپایگانی و همکاران) 

به بررسی عوامل موثر در ایجاد شرایط کالبدی فعلی «در ایجاد شرایط فعلی آنها مطالعه موردی شهرک جعفرآباد کرمانشاه 

، میانگین به  شده مطرح عوامل تمامی در دهد که غیر رسمی در شهرک جعفرآباد پرداختند نتایج نشان میهای  سکونتگاه
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باشد که این نشان دهنده میزان تاثیر زیاد این عوامل در ایجاد شرایط  ، می سهدست آمده باالتر از حد متوسط عدد 

. همچنین ارتباط معناداری بین عوامل موثر و ایجاد باشد های غیر رسمی در شهرک جعفرآباد می کالبدی فعلی سکونتگاه

 .اطمینان وجود دارد 99۹های غیررسمی با سط  معناداری  شرایط کالبدی فعلی سکونتگاه

به «  نوین ساماندهی رویکردهای و غیررسمی های سکونتگاه بررسی»در پژوهشی با عنوان ؛(  1199عبادی و همکاران) 

ای شهرنشینی سریع و انتقال به پارادایم اقتصادی و پیامده و رسمی، غیر اسکان امروزی عبیرت به یا و نشینی حاشیه بررسی

اجتماعی صنعتی شدن پرداختند این پدیده در دهه های اخیر با پیدایش جامعه اطالعاتی همچنان گسترش یافته و گوی 

را نیز باید ساختاری دانست.ارتقاء سط   تعهدی برای بقا و بازتولید آن وجود دارد. و بیشترین دلیل آن در سط  کالن

های اجتماعی ساکنین، ارتقاء امنیتی ساکنین، ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیربنایی و اجتماعی، ارتقاء  آگاهی

های اقتصادی ساکنین، ظرفیت سازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحلیل پروژه، توجه به  توانمندی

ازجمله  های مدیریت شهری در بخش های مختلف، محل در تعریف و ارائه پروژه ها، هماهنگی با دستگاه اهلهای  اولویت

گیری  فرایند شکل »در پژوهشی با عنوان ؛(1198)همکاران و کمانرودی کجروی.باشد رویکردهای ساماندهی این محالت می

 مشگین حواشی در  رسمی اجتماع غیر سیزده ند کهبررسی کرد «ین شهرگاجتماعات غیر رسمی در محدوده پیراشهری مش

به وجود آمدند. آن اجتماعات در فرایند تکامل و اجتماعی شدن خود،  1180و عایل دهه  1110 دهه اواخر در (خیاو) شهر

 گیری این اجتماعات مهاجرت، به ویژه از روستاهای شمال شکل عامل .به مرور در محدوده خدماتی این شهر قرار گرفتند

ای) توسعه نامتوازن و مهاجرت های ناحیه ای و  این مهاجرت ها به تاثیر از عوامل منطقه. آن شهر به حواشی آن بوده است

های خدماتی، قیمت ارزان زمین، ضعف مدیریت شهری، احداث محورهای ارتباطی  )توسعه زیرساخت سکونتگاهی( و محلی

تکوین این اجتماعات، تقسیم و باز تقسیم اراضی کشاورزی و بایر  برون شهری( به وقوع پیوسته است. رایج ترین شکل

شناسی اجتماعی  بررسی آسیب»در پژوهشی با عنوان ؛(1198کریم زاده و همکاران)  .پیرامون آن شهر بوده است

رسمی برای نشین شغل  های حاشیه خانوادهمعتقد هستند که اکثر  «نشینی کالنشهر تبریز با رویکرد توانمندسازی  حاشیه

تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموماً فاقد مهارت و تخصص و سرمایه گذاری هستند ، به مشاغل کاذب و بعضاً 

. آورند می روی الکلی مشروبات و مخدر مواد فروش و خرید گری، تکدی ،  فروشی مجرمانه مثل دستفروشی ، کوپن

د ترک تحصیل به خاطر فقر اقتصادی، سط  سواد پایین و فقدان مراکز ده ان مینش ساختاری معادالت نتایج همچنین

های جدی دیگری  ترکیب این سه عامل آسیب .نشینی بوده است های اجتماعی حاشیه فرهنگی، تفریحی مهمترین آسیب

 .نظیر اعتیاد، نبود شغل رسمی و اشتغال کاذب را باعث شده است

های  بندی توزیع خدمات شهری در سکونتگاه رزیابی و رتبها »  نواندر پژوهشی با ع ؛(1191حکیمی و همکاران)

به بررسی شناخت محالت غیر رسمی در نواحی کالنشهر تبریز از نظر میزان  «غیررسمی مطالعه موردی کالنشهر تبریز

 جهت  ای برنامه ارائه و مختلف های شاخص با رابطه در آنها بندی رتبه و شهری خدمات های کاربری برخورداری از

های غیررسمی نزدیک  ساماندهی و خدمات رسانی مطلوب آنها پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سکونتگاه

 .تری برخوردار هستند به مناطق مرفه و برخوردار از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر، از خدمات و کاربری های مطلوب

 زانیم برموثر  یزندگ تیفیک یها شاخص یبررس»با عنوان  یدر پژوهش ؛(1191مقدم و همکاران) یخراسان

فراوان در ابعاد  یها یوجود نابسامان ،یررسمیغ یها معتقدند: در سکونتگاه ،«یررسمیغ یها سکونتگاه نیساکن یتمندیرضا

 دار؛یهدف توسعه پا نیساکنان را کاهش داده است و مهمتر یسط  زندگ ،یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد

در  ؛(1191)یآباد نیروبرو ساخته است. زنگنه و حس یجد دیرا با تهد نانساک یتمندیو رضا یزندگ تیفیبهبود ک یعنی

 تیامن «یررسمیغ یها ساکنان سکونتگاه یتصرف و نقش آن در توانمندساز یادراک تیبر امن یلیتحل»با عنوان  یپژوهش

 یسکونتگاه ها یبا آن مواجه هستند .  توانمندساز یررسمیغ یها اند که سکونتگاه دانسته یمسائل نیتر تصرف را از مهم



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
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و  بیها در مقابل تخر سکونتگاه نیاز ساکنان ا تیتصرف و حما تیتصرف است. امن تیامن نیتام یها استیاز س یررسمیغ

 مسکن دارد.  تیفیدر ارتقاء ک یداوطلبانه مسکن، نقش عمده ا ریغ هیتخل

در شهر  یررسمیاسکان غ یو توانمندساز یسامانده»عنوان  با (؛ درپژوهشی1188ی)و نوذر یاریاهلل ز کرامت

گیری آن در شهر اهواز )کوی منبع آب(، به ارائه راهبردهایی  . ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل«)کوی منبع آب(اهواز

گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجة صنعتی شدن  لعلت شک .اند منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته به

سو و مسائل و مشکالت اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در  رویه از یک های بی شتابان شهر اهواز و مهاجرت

که از ها  مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است. در تحلیل دادهحیطه زمینه مسائل و مشکالت اقتصادی در 

های  های اجتماعی در اولویت اول، شاخص انجام شده است، شاخص spss افزار گیری از نرم روش تحلیل عاملی با بهره

های کالبدی در  های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخص مدیریتی در اولویت دوم، شاخص

محیطی در اولویت هشتم ساماندهی و  های زیست ویت هفتم و شاخصهای اقتصادی در اول اولویت پنجم و ششم، شاخص

با عنوان  پژوهشی (؛ در 1181)رهنما و معصومه توانگر میمحمدرح.توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است

طق به شناسایی محالت و منا« و گناباد هیدریتربت ح شابور،یسبزوار، ن یدر شهرها ینینش هیحاش یقیتطب یبررس»

نشینی در جهان، تئوری ها و  اند در همین راستا تاریخچه حاشیه شهر استان خراسان رضوی پرداخته چهارنشین در  حاشیه

نشینی بررسی شده  الگوهای مقابله با آن ، اقدامات مجامع بین المللی و تجربیات سایر کشورهای درگیر با پدیده حاشیه

نشین شهر سبزوار در  نیشابور) رحمت آباد و سراب کوشک ( و کلیه مناطق حاشیهاست ..بر این اساس دو محل از شهر 

نشین شهر گناباد در مقایسه با تربت حیدریه ، نیشابور و سبزوار در  اولویت توسعه و ساماندهی قرار دارند و محالت حاشیه

  . داولویت توسعه قرار ندارن

. اند پرداخته «جنوب جهانی جامعه در غیررسمی های سکونتگاه بررسی »با عنوان  پژوهشی ؛در (2020)1و اهلنز باسیلیا

 2مونتایا.است آن راهکارهای و( جامعه اراضی اعتماد چارچوب) جوامع این کنترل برای جهانی مرسوم روش پژوهش این در

آمریکای جنوبی  در1های ارزیابی پایداری در شهرک غیررسمی بوگوتا در پژوهشی به بررسی شاخص؛(2020و همکاران )

های بهسازی محله کمک می کند و  های غیررسمی به توسعه برنامه اند. نتایج نشان داد که ارزیابی پایداری شهرک پرداخته

تغییرات فضایی و » با عنواندر پژوهشی ؛(2019و همکاران) 1پارک .می یابد افزایش  با بهبود پایداری محالت غیر رسمی،

اند. این  های غیر رسمی مغولستان پرداخته بررسی تغییرات مکانی محدوده سکونتگاه به «یهای غیررسم زمانی سکونتگاه

های غیر رسمی در مرحله  و انجام رسیده است. نتایج نشان داد که پیدایش سکونتگاه 2011تا  1990های  پژوهش بین سال

 »پژوهش خود با عنوان؛در (2011همکاران) و0آدجی منسا .اولیه در حاشیه شهر و در امتداد جاده های اصلی رخ داده است

تحلیلی به بررسی این عوامل در  -با روش تحقیق توصیفی «های غیررسمی تحلیل عوامل موثر بر رشد و ناپایداری سکونتگاه

اقتصادی، فرهنگی، نهادی،  -غنا پرداخته و نتیجه گرفتند که ترکیبی از عوامل اجتماعی2های غیررسمی کوماسی  سکونتگاه

 .های غیر رسمی در کوماسی تاثیر گذار بوده است تاریخی در رشد شهرک -زیکی،سیاسیفی

، ابتدا نقاط قوت،  ییرجا دیشهرک شه یرسمریگاه غ سکونت یمندسازنتوا یمنظور ارائه راهبرد برا پژوهش به نیدر ا

  SWOT. سپس با استفاده از روش  مکنی یرا استخراج م یرسم ریگاه غ سکونت نیا یتوانمندساز دیضعف ، فرصت و تهد
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،  QSPMبا استفاده از  ،یفرع یراهبردها یبند تیبه اولو ،یکلکرده و پس از مشخص شدن راهبرد  یابینقاط فوق را ارز

 .میپرداز یم
 

  مطالعه مورد هدمحدو یمعرف
 یها سکونتگاه نی)قلعه ساختمان( است که از نخست ییرجا دیمشهد، شهرک شه یررسمیغ یها از سکونتگاه یکی

 2منطقه  ینفر در حوزه استحفاظ212212  تیهکتار و با جمع 1829و با وسعت  دیآ یدر مشهد به شمار م یررسمیغ

شهر مشهد  رامونیپ یاز روستاها یکیشهرک در گذشته نه چندان دور  نیا(.1)شکل و در شرق مشهد واقع است یشهردار

  .مشهد شده است یوارد محدوده شهر 1112بوده است که اندک اندک و با گسترش شهر و از سال 

 گونهنیبزرگ در آن بد یها به سبب وجود قلعه دیدر گذشته قلعه ساختمان بوده است که شا ییرجا دیشهرک شه نام

،  دیجمهور شه سیداشت مقام ارجمند رئ پاس یبراو  وریو حادثه هشتم شهر یشده است . پس از انقالب اسالم یگذار نام

از نام  ییبه تنها یهمچنان از نام قلعه ساختمان و حت ی؛ البته مردم محل افتی رییتغ ییرجا دیآن به شهرک شه ینام رسم

 ی، اقتصاد ی، اجتماع یهم اکنون با مسائل متعدد کالبد  محدوده نیکنند . ا یسکونتگاه خود استفاده م یبرا "ساختمان  "

 یینارسا ،یو سند قانون ختمجاز ،  نداشتن پروانه سا ریغ یسازها و توان به ساخت یروبرو است ، که م یطیمح ستیو ز

 یبافت یدارامحدوده  نیدست اشاره کرد. ا نیاز ا یاشتغال کاذب، و موارد ،یکاریب ،یطیمح ستیز یآلودگ ،یخدمات شهر

 رود. در این بخش به شمار میو بارز  یاصل یها یژگینامناسب آن از و عیکه کمبود خدمات و توز است داریناپا
 

 

  نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه. 1شکل 

 

. شغل شوند یساکنان شهر مشهد محسوب م نیتر و کم برخوردار نیتر از محروم محدوده نیساکن یاقتصاد دیاز د 

باشد . بخش  یم یاز جمله مشاغل مردم محل زین یو خود اشتغال یاست، کشاورز یاز مردم  کارگر یبخش قابل توجه

 یجد بیدهه گذشته آس کی یمنطقه ، متاسفانه در ط نیمردم ا نییمشاغل سط  پا ایها و  یاز خود اشتغال یعمده ا

بوده  تیفیک یارزان و ب یکاالها هیرو یدات بورکشور  یمربوط به ساختار کالن اقتصاد بیآس نیاز ا یاست . بخش دهید
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 وها  ساکنان ؛معلول برخورد سازمان یتوان اقتصاد لیاز تحل یشده است و بخش یمحل یها کارگاه یلیاست که موجب تعط

ساکنان شده  یبوده که موجب از دست رفتن منابع درآمد یطیمح ستیو ز یقانون یها با بهانه یهمچون شهردار یینهادها

 .  موجب شده است یشغل یها اشتغال، درآمد و مهارت یها نهیدر زم یتحوالت به بروز مشکالت متعدد نیاست ،. ا

مختلف  یدر بخشها یا دهیمنجر به بروز مشکالت عد زیو حضور گسترده مهاجران در محدوده ن تیجمع یتراکم باال

از روستاها  مهاجران دسوداگر ، وجو هیسرما یازهاین ریچند دهه گذشته تحت تاث یدر طمحدوده  نیشده است . در واقع ا

شهرک  نیدرصد ساکنان ا 20تردد در کالنشهر مشهد ، شکل گرفته است .  دهیخراسان و کشور افغانستان و پد یو شهرها

 یفرهنگ - یو دو مرکز آموزش هینیمسجد مستقل ، سه حس کی عهیمدرسه مستقل دارند . شاغالن ش کیافغان هستند که 

-Abbasi) هستند سنت اهل انیرانیباا  مشترکی نید مدرسه کی دومسجدوی داراسنت  اهل  یها خود دارند و افغان ژهیو

Shavazi,2005: 27) 
 

  پژوهش شناسی روش

های  روشمی باشد اطالعات مورد نیاز از طریق  تحلیلی_کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع پژوهش حاضر 

ی دانیپرسشنامه و مطالعات م، طرح جامع و تفصیلی، پایان نامه ها، مقاله ها و مجله ها، کتب ای و اسنادی اعم از کتابخانه

نفر از 212212با جامعه آماری  1100استفاده شده است. ابتدا برای شناسایی وضعیت شهرک شهید رجایی مشهد در سال 

پس با استفاده از س .انتخاب شدند یتصادف یریگ نمونه به روش محدوده نفر از ساکنان 181فرمول کوکران استفاده نموده و 

کردیم. در نهایت  شناسایی SWOTاین اطالعات نقاط قوت،ضعف، فرصت و تهدید محدوده را به منظور طراحی ماتریس 

ها با استفاده از ماتریس  بندی آن منظور شناسایی راهبردها و اولویت به SWOTبرای امتیازدهی به هریک از موارد ماتریس 

QSPM ،بین سازمان های مسئول و دخیل در بررسی ابعاد  از این تعداد  پرسشنامه10 پرسشنامه که 00تعداد

پرسشنامه بین  20توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی )شهرداری، اداره راه و شهرسازی، اداره بنیاد مسکن( و تعداد 

به روش باشند یم عاد آنحاشیه نشینی  و ابمسائل  رامونیپ یتخصص و تجربه کاف یکه دارانخبگان دانشگاهی و اجرایی 

 هدفمند توزیع گردید )مدیران اجرایی شهری و اساتید دانشگاهی(.

 

 مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان به پرسشنامه .1جدول
صد

در
ی 

فراوان
 

 ساختارشغلی

صد
در

ی 
فراوان

 

 تحصیالت

صد
در

ی 
فراوان

ت 
سی

جن
 

صد
در

ی 
فراوان

 

 سن

 34-24 2 0 مرد 04 84 کارشناسی 14 24 کارمند شهرداری 15 34

 04-31 14 24 زن 14 24 کارشناسی ارشد 25 54 کارمند راه و شهرسازی 15 34

 دکتری 15 34 کارمند بنیاد مسکن 14 24

144 54 
 

04 24 01-54 

24 14 
 54 144 استاد دانشگاه

 

 سال به باال 54 18 37

 کل 54 144 54 144

 

در پژوهش حاضر، سعی داریم عالوه بر مشخص نمودن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توانمندسازی سکونتگاه 

غیر رسمی )شهرک شهید رجایی(، بتوانیم این نقاط استخراجی را مورد ارزیابی قرار داده و راهبردهای مقابله با آن را نیز 



 

 

 

 مشهد ییرجا دیشهرک شه یرسم ریسکونتگاه غ یتوانمندساز

9 
 

به بررسی عوامل  SWOTه گرفته شده است. مدل تحلیلی راهبردی بهر SWOTبرای انجام این مقصود از روش  بیان کنیم.

صورت ماتریسی منظم و در  پردازد. این نقاط به داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل خارجی ) نقاط فرصت و تهدید( می

ن گیرد که نتیجه آقالب عناوین مشخص مورد ارزیابی متخصصین حوزه قرار داده شده و وزن دهی عوامل صورت می

 باشد. گذار بخش مربوطه می مشخص شدن استراتژی اصلی سازمان، نهاد یا سیاست

گذار حوزه  دهی راهبردهای فرعی که نقشه راه سازمان، نهاد یا سیاست گذاری و اولویت برای تکمیل فرایند سیاست

ردهای فرعی بر اساس ضرایب شود. بوسیله این ماتریس، متخصصین حوزه به راهباستفاده می QSPMمربوطه قرار گیرد؛ از 

هند. این وزن دهی و نمره دهی بر اساس میزان مطابقت هر یک از   د نمره جذابیت می SWOTآمده از ماتریس  دست به

 .(20: 1198شود) صادقی، راهبردها با هریک از نقاط قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت انجام می

 است. 2صورت جدول شماره  اتریس ارزیابی عوامل خارجی بهنحوه نمره دهی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و م

 

 نحوه نمره دهی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی .2جدول 

 نمره عوامل خارجی عوامل داخلی

 1 فرصت جدی قوت جدی

 1 فرصت معمولی قوت معمولی

 2 تهدید معمولی ضعف معمولی

 1 تهدید جدی ضعف جدی

 

اهمیت هر کدام از نقاط قوت، فرصت، تهدید و ضعف توانمندسازی شهرک شهید رجایی و پس از مشخص شدن 

باشد، به ارزیابی جذابیت راهبردهای فرعی که از طریق نتایج ماتریس مشخص شدن راهبرد کلی که راهبرد تدافعی می

SWOT پردازیم. برای ارزیابی جذابیت راهبردها، دست آمده بود، می بهQSPM الذکر قرار گرفته و با  در اختیار افراد فوق

بر اساس تطابق هر یک از نقاط مختلف با راهبرد مورد نظر ، جذابیت راهبردهای فرعی توانمندسازی  1تا  1نمره دهی از 

 شهرک شهید رجایی مشخص گردید. 

 

 ها افتهی لیتحل
 های جمعیتی و اجتماعی  بررسی ویژگی

 ن شهرک شهید رجاییتراکم جمعیت و میزان مهاجرا

آن را  یو کالبد ی، اجتماع یشناخت تی، جمع یساختار یها یژگیکه با منطقه مورد مطالعه اکنون و ییپس از آشنا

مناطق شهر مشهد و کل شهر مشهد  گرینسبت به د ییرجا دیو بعد خانوار در شهرک شه تی. تراکم جمع کنیم بررسی می

در کل شهر مشهد  تیکه تراکم جمع ینفر در هکتار است ، در حال 80 محدوده نیدر ا تیبه نسبت باالست . تراکم جمع

درصد ساکنان  20)وجود  یتیو بعد خانوار در کنار ساختار ناهمگون جمع تیتراکم جمع شینفر در هکتار است . افزا 92

باور بودند که  نیکه بر ا کاگویشمکتب  سانشنا جرم گری، همسو با نظرات رابرت پارک و د میبروز جرا یرا برا نهیافغان ( زم

 یها بیخود ، موجب آس یبه خود تیجمع یکند . البته تراکم باال یجرم است ، فراهم م بروزبا  مساوی  تیتراکم جمع

 یبروز رفتارهاباعث  ست،یساکنان ن ازیکننده ن نیکه تام یطیدر مح ستنی، بلکه تراکم باال به همراه زستین یاجتماع

 .شود  یم نامناسب
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 1100تراکم جمعیت و بعد خانوار در شهرک شهید رجایی سال .3جدول

شهرک شهید 

 رجایی

مساحت 

 (هکتار)
 جمعیت

تراکم جمعیت 

 در هکتار
 بعد خانوار

میزان 

 مهاجران

 

1829 212212 80 1.1 9002 

 مشهد 7ماخذ:شهرداری منطقه 

 

 میزان برخورداری ازسطح سواد در شهرک شهید رجایی 

منطقه  نیسواد را در شهر مشهد دارد. در ا یسواد و ب افراد کمین شتربی پس از شهرک گلشهریی رجا دیشهرک شه

)  یتیسند هو چیهستند ، که چون ه یرانیازدواج مردان افغان و زنان ا جهیوجود دارند که نت یفراوان تیهو یکودکان ب

، کودکان افغان هم اغلب به علت فقر سرپرستان خانواده  باشند می مدر مدارس محرو یشناسنامه ( ندارند ، از سواد آموز

 یگریمناسب د یمحروم هستند و چون فضاها لیو از تحص پرداخت کنندخود را لیتحص یها نهیکه هز ستندیخود ، قادر ن

 یبازمشغول  آلودهنامناسب و  ییکودکان وجود ندارد ، اغلب در فضاها نیا یگذران اوقات فراغت و آموزش برا یهم برا

 ، ندهیکودکان در آ نیو آموزش ا لیتحصرفع مشکالت  در نظر نگرفتن  تدابیر مناسب در جهت هستند ، 

 یکودکان و نوجوانان یآموزش برا یرسم یفضا نکهی. ضمن اداشته باشد به دنبال  تر به مراتب فراوان ییها بیآس تواند می

و به علت فقر خانواده ها ، اغلب آنها از  ستا زیاندک و ناچ اریمنطقه بس نیندارند ، در ا لیتحص یبرا یکه منع قانون

 به خارج از محدوده ناتوان هستند . لیتحص یفرستادن فرزندانشان ، برا

 

 1100سط  سواد در شهرک شهید رجایی سال .0جدول

شهرک شهید 

 رجایی

 زن بی سواد مرد بی سواد زن باسواد مرد باسواد

01190 18011 2111 9821 

 مشهد 7ماخذ: شهرداری منطقه 

 

 فرهنگی برای گذاران اوقات فراغت در سطح منطقه -عدم برخورداری از امکانات تفریحی 

مناسب،  یعموم یکمبود امکانات و فضاهامشاهدات میدانی صورت گرفته در سط  محدوده حاکی از این است که 

و  میجرا نهیموجب شده است تا زم یحیو تفر یورزش سبز ، بوستان ،  اماکن یگذران اوقات فراغت مانند فضا یبرا

به  دافرا یاساس یازهایبه فراغت از ن ازیکه امروزه ن یطی. در شرادیمتراکم فراهم آ تیجمع نیدر ا ادیچون اعت ییها بیآس

جوانان  ژهیامر افراد و به و نیاست. هم ازهاین لیقب نیا نیامکانات در تام نیکمتر یدارا ییرجا دیرود، شهرک شه یشمار م

آن به صورت تجمع جوانان در  یرونیو ظهور ب کند ترغیب مینامناسب  یها تیاوقات فراغت در فضاها و فعال گذراندن را به 

چون استعمال مواد مخدر  یگرینامشروع د یها یانجامد و گاه در سرگرم یآنها م انیم یریمعابر و کوچه ها که گاه به درگ

منطقه، اوقات  نیموجب شده است که جوانان ا یورزش ی. نبود سالن و فضاابدی یبانوان تبلور م یمزاحمت برا جادیو ا

 نهیزم طیشرا نیکنند. ا نت ها پر میگدر  یباز ایها و  با دور هم جمع شدن و گذران وقت در کوچه شتریفراغت خود را ب

 سازد. میجوانان، فراهم  نیب یریو زد و خورد و درگ دایاعت یعنی، محدودهدر  میجرا نیتر از مهم یکی یبرارا
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 بررسی ویژگی های کالبدی شهرک شهید رجایی

 محیط کالبدی نامناسب و وضعیت مسکن

به  ای یخال یموثر باشد ،  وجود فضاها یاجتماع یها بیو آس میتواند در رخداد جرا ینامناسب، م یکالبد طیمح

 ریدر مساکن کوچک و غ یروان شیانجام اعمال مجرمانه و نداشتن آسا یقابل دفاع و رها شده برا ریغ یفضاهای ریتعب

ها و قطعات رها شده و  نیزم ،ییرجا دیکند. در شهرک شه یم فراهم یاجتماع یها یناهنجار یرا برا نهیاستاندارد، زم

و بدون  یافراد به آسان نیشده است، ا لیوجود دارد که به محل تجمع معتادان و استعمال مواد مخدر تبد ینامحصور فراوان

افراد،  نینامناسب خود ا تیپردازند، که جدا از وضع یدر برابر مردم، به مصرف مواد مخدر م ،یمانع و کنترل رسم نیکمتر

و  ریو با افتهین شیآما یشود. در واقع فضا ها یمنجر م زین دهآلوده نشجوانان  انیدر م بیآس نیبه گسترش ا تیوضع نیا

بودن  نیینفر در اتاق، پا ادیدارند( به همراه تراکم ز ی)اکثر ساکنان سند قولنامه ا یو رسم یقانون تیعدم وجود مالک

 ریجدول ز یدر منطقه است. که داده ها ادیمعضل اعت شیو... از جمله عوامل افزا ربنایو ز یمسکون اتمتوسط مساحت قطع

به  کیمتر مربع، مساحت دارند و نزد 00 ریز ییرجا دیدر شهرک شه یچهارم قطعات مسکون کیاز  شیدهد که ب ینشان م

 دهند. یم لیتشک ریبا یهانیمنطقه را زم نیدرصد مساحت ا 10

 

 ( 1100وضعیت کالبدی شهرک شهید رجایی مشهد).5جدول

 مساحت )هکتار(
زمین های بایر 

 )هکتار(

تعدادکل قطعات 

 مسکونی

متر  54تعداد قطعات زیر 

 مربع

متر  54درصد قطعات زیر 

 مربع

درصد زمین های 

 بایر

1879 020 21100 0112 22.9 21.8 

تعداد نفر در واحد 

 مسکونی
 تراکم نفر در اتاق

تراکم اتاق در واجد 

 مسکونی
 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 رجایی شهرک شهید

 1.20 1.2 2.2 درصد(04نفر ) 5-6

 مشهد 7ماخذ:یافته های پژوهش،شهرداری منطقه 

 

 های کالبدی و قانونی  نارسایی ها و بی سازمانی

و طرح تفضیلی حوزه  2ای و بررسی آمار به دست آورده از شهرداری منطقه  طبق مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه

آن  یها یکه در جو کیتنگ و بار یها کوچهشرقی مشهد شهرک شهید رجایی از لحاظ کالبدی دارای مشکالتی از قبیل 

، وضع نامناسب  یشهر یها رساختیز گریکمبود د و سیستم جمع آوری فاضالبروان است، نبود  یفاضالب خانگ

منطقه کم  نیا یو تصرف افراد از معضالت اصل تیمالک تیها ، مقاوم نبودن سازه ها ، نامشخص بودن وضع ساختمان

 دیخانه ها نسبت به کل شهر مشهد در شهرک شه نیاستانداردتر ریو غ نیتر و باعث شده که نامتعارف می باشد برخوردار 

  .(1182 نژاد. یوجود داشته باشد)حاتم ییرجا

محرومیت از خدمات پزشکی از دیگر مشکالت شهرک شهید رجایی است . با وجود جمعیت زیاد در این منطقه 

افتتاح شده و یک سالن  1189با اینکه در این منطقه یک مجتمع آبی که در سال  . بیمارستان و درمانگاهی وجود ندارد

زیاد این اماکن بیشتر جوانان توانایی هزینه ورودی دلیل  به ش خصوصی است ، موجود است ،ورزشی که در اختیار بخ

 .که خود این امکانات هم بسیار اندک و ناچیز است اینکه، ضمنمندی از این امکانات را ندارند ، ها و بهره پرداخت هزینه

ی وجود دارد که به محل تجمع معتادان و ها و قطعات رها شده و نامحصور فراوان در شهرک شهید رجایی ، زمینه 

 هنوز  بوده و متعلق به آستان قدس رضوی است ، وقفیاستعمال مواد مخدر تبدیل شده است ، چون اکثر این زمینه ها 

مردم همچنین  نشده انجام ، باشد می قدس آستان و شهرداری میان همکاری نیازمند که ، معضل این رفع جهت در اقدامی



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 

 

 
  1041تابستان   8، شماره پیاپی 2شماره  ،3دوره           

02 

 

رجایی ، به قطار شهری مشهد دسترسی ندارند ، تعداد ایستگاه های اتوبوسی هم که به این شهرک اختصاص شهرک شهید 

 . داده شده بنا به اظهار ساکنان ناکافی است

 های اقتصادی شهرک شهید رجایی بررسی ویژگی

 نییدر مشاغل پا در سط  محله و اشتغال جوانان یشغل یشاغل و عدم وجود نوآور یرویمهارت و تخصص ن نداشتن

 زانیبودن م نییخانوارها ، پا یشاغل ، ضعف مال یروین یبودن سن قانون نیی، پا یرسم ریدر بخش غ و،  یاجتماع

مناسب از نقاط  یدیتول یدر کارها تیو عدم فعال یبا اقتصاد شهر یصاداسکان اقت تطابق ، عدم  دیدستمزدها و قدرت خر

به  گرید نییمشاغل سط  پا ای یشهرک است . اندک درآمد مردم منطقه به طور عمده از راه کارگر نیا یضعف اقتصاد

 .دیآ یدست م

 (1100.بررسی وضعیت اقتصادی شهرک شهید رجایی)7جدول 

شهرک 

 شهید رجایی

 زن بیکار مرد بیکار زن شاغل مرد شاغل
درصد 

 شاغلین

درصد 

 جمعیت فعال

 درصد12 درصد28 122 1021 1111 11211

 مشهد 7ماخذ:شهرداری منطقه 

 

ترین  رویم تا مهم می SWOTبه منظور ارائه راهبرد برای ساماندهی و  توانمندسازی شهرک شهید رجایی  به سراغ مدل 

طور که در روش تحقیق مقاله در رابطه با  کنیم. همان ارزیابی می QSPMها را توسط  ها را شناسایی کرده و سپس آن راهبرد

توضی  داده شد ؛ ابتدا باید ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( و ماتریس ارزیابی عوامل  SWOTمدل 

ها را  آن QSPMهای مورد نظر را یافته و بر اساس   خارجی )نقاط فرصت و تهدید( را شناسایی کنیم و پس از آن راهبرد

 بندی نماییم. اولویت

 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) 

آمده است. بر اساس ضرایب و  دست به 1بر مبنای نقاط قوت و ضعف شناسایی شده ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ترین نقاط قوت توانمندسازی شهرک شهید  محاسبه نمرات که از حاصل ضرب ضریب در رتبه به دست آمده است ، مهم

 یگیروابط همسا ، کار ارزان در محدوده یرویوجود ن، فعال در محدوده تیباال بودن درصد جمعاند از:  رجایی مشهد عبارت

مورد از  نقاط ضعف  11می باشد .همچنین  در محدوده نیبودن مدت اقامت ساکن یطوالن ، محدوده نیساکن نیدر ب یقو

 اند.  ذکر شده در ماتریس مهم شناسایی شده

 

 (IFEنمندسازی شهرک شهید رجایی )ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ساماندهی و توا .6جدول
 نمره رتبه ضریب نقاط قوت شهرک شهید رجایی ردیف

 0.20 1 0.0220 باال بودن درصد جمعیت فعال در محدوده 1

 0.11021 1 0.0129 گاز-برق -های اساسی مثل آب  برخورداری از زیرساخت 2

 0.20 1 0.0220 وجود نیروی کار ارزان در محدوده 3

                                                           
یکی از ابزارهای کمی در تجزیه و تحلیل استراتژی است. این ماتریس  بر روی نقاط قوت و ( Internal Factor Evaluationماتریس ارزیابی عوامل داخلی ).  1

 شود. ضعف متمرکز می
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 0.11021 1 0.0129 بودن قیمت مسکن و زمین نسبت به سایر بخش هاپایین  0

 0.20 1 0.0220 روابط همسایگی قوی در بین ساکنین محدوده 5

 0.20 1 0.0220 طوالنی بودن مدت اقامت ساکنین در محدوده 7

 0.11021 1 0.0129 انسجام و همبستگی اجتماعی در محدوده 6

 0.11021 1 0.0129 ها با طبقات کم دلیل درصد باال ساختمانامکان مداخله در بافت به  8

 0.11021 1 0.0129 عالقه داشتن به انجام کارهای سخت  9

 1.10111 12 0.0 جمع کل نقاط قوت  

    نقاط ضعف شهرک شهید رجایی  

 0.0220 2 0.0111 شبکه معابر نامناسب 1

 0.02 1 0.0102 فرسودگی بافت بنا ها 2

 0.02 1 0.0102 نشدن نکات ایمنی در استفاده از مصال  مرغوب در اغلب مساکن محدوده رعایت 3

 0.02 1 0.0102 عدم استطاعت اقتصادی ساکنان در جهت بهسازی و نوسازی مساکن 0

 0.02 1 0.0102 وجود آسیب های اجتماعی نظیر مصرف و خرید و فروش مواد مخدر ،سرقت،و... 5

 0.02 1 0.0102 اجتماعی در محدودهعدم وجود امنیت  7

 0.02 1 0.0102 جذب مهاجرین جدید به ویژه از طبقات کم برخوردار 6

 0.0220 2 0.0111 تمایل نداشتن افراد جوان برای سکونت در محدوده 8

 0.0220 2 0.0111 های نامناسب مثل فاضالب زیرساخت 9

 0.01021 1 0.0102 مسکونینداشتن سند مالکیت قانونی اکثر واحدهای  14

 0.0220 2 0.0111 تراکم باالی جمعیت در واحد مسکونی در محدوده 11

 0.0220 2 0.0111 درآمد پایین ساکنین و فعالیت در بخش های غیر رسمی اقتصادی 12

 0.01021 1 0.0102 پایین بودن سط  سواد در اکثرا سرپرستان خانواده 13

 0.0220 2 0.0111 های غیرمجاز وساز ساخت 10

 0.01021 1 0.0102 های مسکونی باال بودن بعد خانوار در واحد 15

 0.0220 2 0.0111 کمبود فضاهای سبز و تفریحی در سط  محدوده 17

 0.0220 2 0.0111 تراکم زیاد نفر در اتاق 16

 0.02 1 0.0102 نرخ باالی ترک تحصیل به دلیل عدم توانایی مالی  18

 0.02 1 0.0102 بیکاری باالنرخ  19

 0.0220 2 0.0111 آسفالت نامناسب معابر 24

 0.11118 12 0.0 جمع کل نقاط ضعف  

 2.1110 21  جمع کل نقاط قوت و ضعف  

 مأخذ : محاسبات تحقیق

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

های  ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی  ترین فرصت بر مبنای ضرایب و محاسبه نمرات از این ماتریس مهم

زمین های بایر در اطراف محدوده جهت توانمندسازی و و  کرده لیجوان و تحص تیاز جمع یبرخورداراند از :  عبارت

وانند نیروی کارفعالی در جهت رفع مشکالت این محدوده ت می کرده لیجوان و تحص تیجمع. طراحی فضاهای مورد نیاز

فرصت خوبی برای طراحی فضاهای مورد نیاز و ساماندهی  در اطراف محدوده ریبا یها نیزمچنین وجود   باشند . هم

 کالبدی و محیطی فراهم می سازد. اکثر تهدیدهای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی مهم شناسایی شدند.
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 (EEFماتریس ارزیابی عوامل خارجی ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی ). 8جدول 
 نمره رتبه ضریب های شهرک شهید رجایی فرصت ردیف

 0.20100 1 0.02818 تمایل داشتن  ساکنین به مشارکت درحل مشکالت محدوده 1

 0.20100 1 0.02818 داشتن حس تعلق نسبت به محدوده در بین ساکنین 2

 0.12121 1 0.09091 برخورداری از جمعیت جوان و تحصیل کرده 3

 0.20100 1 0.02818 کریدور های تجاری و صنایع کوچک در سط  محدوده 0

 0.12121 1 0.09091 زمین های بایر در اطراف محدوده جهت توانمندسازی و طراحی فضاهای مورد نیاز 5

 0.20100 1 0.02818 به محدوده وجود مبادی و محورهای ورودی متعدد 7

 0.20100 1 0.02818 سرخس به عنوان جاده ترانزیتی کشور-قرار گرفتن در مجاورت جاده مشهد  6

 1.10 21 0.02211 جمع کل فرصتها 

    تهدیدهای شهرک شهید رجایی 

 0.09091 2 0.01010 عدم تمایل و توانایی برای  مشارکت اقتصادی در جهت حل مشکالت محدوده 1

 0.09091 2 0.01010 تردد زیاد وسایل نقلیه از داخل بافت به دلیل همجواری با خیابان های اصلی 2

 0.02211 1 0.02211 های باالی بازسازی و نوسازی در محدوده هزینه 3

 0.02211 1 0.02211 نشینی در محدوده گسترش حاشیه 0

 0.02211 1 0.02211 سط  محدودهافزایش روند صعودی ناهنجاری های اجتماعی در  5

 0.02211 1 0.02211 ضعف مدیریت شهری و بخشی نگری)کالبدی،اقتصادی،اجتماعی(و عدم توجه به جامع بودن فعالیت های توانمندسازی و بهسازی 7

 0.02211 1 0.02211 درگیری های قومی و قبیله ای به دلیل حضور باالی افاغنه 6

 0.09091 2 0.01010 به امکانات الزم جهت گذران اوقات فراغتدسترسی نداشتن جوانان  8

 0.02211 1 0.02211 باال بودن درصد مهاجران افغان و مشکالت حضور آن ها در محدوده 9

 0.02211 1 0.02211 نرخ باالی کودکان کار و فعالیت آن ها در جمع آوری ضایعات 14

 0.02211 1 0.02211 پهنه های مسکونیهمجواری در بین کاربری های ناسازگار با  11

 0.02211 1 0.02211 آلودگی هوا به دلیل زمین های بایر اطراف واحد های مسکونی 12

 0.02211 1 0.02211 ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی 13

 0.09091 2 0.01010 استقرار اقشار اجتماعی کم درآمد در محدوده 10

 0.02211 1 0.02211 گذاری مسکن ارزان قیمت در محدوده عدم توجه به سرمایه 15

 0.09091 2 0.01010 وجود منابع آالینده  متعدد 17

 0.10100 21 0.11121 جمع کل تهدیدها 

 2.10100 11  ها و تهدیدها جمع کل فرصت 

 قیمأخذ : محاسبات تحق

 

 SWOTماتریس 
دهنده نقاط قوت و ضعف )ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( و محور عمودی  محور افقی نشان SWOTدر ماتریس 

دهنده نقاط فرصت و تهدید )ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( است. پس از به دست آوردن ماتریس ارزیابی عوامل  نشان

طور که  رویم. همان می SWOTس داخلی و خارجی ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی  ، اینک به سراغ ماتری

مشاهده کردیم بر مبنای جمع کل نقاط قوت و ضعف حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ساماندهی و توانمندسازی 

ها و تهدیدها حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ساماندهی و  (و جمع کل فرصت 2.1110شهرک شهید رجایی ) 

( راهبرد تدافعی برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی مشهد  2.1010)  توانمندسازی شهرک شهید رجایی

 شود.  ها و تهدیدها انتخاب می بر مبنای ضعف
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 ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی ماتریس راهبردها و راهکارهای  .2شکل 

   1                                             2.0       2.11 1 

 
                                

2.0 

2.10 

 

 

 

 

 

 .1100ماخذ  : یافته های پژوهش،

 راهبردهای تدافعی فرعی برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی مشهد 

راهبرد تدافعی فرعی برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک  2راهبرد تدافعی )بر اساس ضعف ها و تهدید ها(  مبنایبر 

 قابل مشاهده است.8شهید رجایی مشهد  شناسایی شد که در جدول شماره 
 

  یشهر التیو تسه ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، مح یکالبد یسامانده

های  های تنگ، احداث معابر و گذرگاه ها و کوچه از قبیل تعریض خیابان لبدی و محیطیهای کا انجام برخی ساماندهی

ها ،کاهش مخاطرات طبیعی و زیست  کوچهها و تسهیالت شهری ، ایجاد روشنایی کافی در  ارتباطی ، ایجاد زیرساخت

بهداشت و ،بهسازی و نوسازی های پساب ،مراکز   ها و خدمات شهری از قبیل منابع آب ،سامانه محیطی افزایش سرویس

کالبدی و فیزیکی در جهت رونق اقتصادی ،بهداشتی و دلبستگی اهالی به محیط و محله و حتی کاهش خشونت و وندالیزم 

در اطراف محدوده جهت  ریبا یها نیزمتوان با استفاده از نقاط قوت محدوده همچون  در این مناطق تاثیرگذار است می

 تیاز جمع یبرخوردار ،متعدد به محدوده یورود یو محورها یوجود مباد، ازیمورد ن یفضاها یو طراح یتوانمندساز

، از وقوع تهدیداتی از قبیل ها با طبقات کم درصد باال ساختمان لیامکان مداخله در بافت به دل،کرده  لیجوان و تحص

 نیدر ب یهمجوار ،در محدوده ینینش هیاشگسترش ح ،نداشتن جوانان به امکانات الزم جهت گذران اوقات فراغت یدسترس

 ، جلوگیری به عمل آورد .متعدد  ندهیوجود منابع آال ی،مسکون یناسازگار با پهنه ها یها یکاربر
 

 محدوده  یو کالبد یاجتماع یها بیکاهش آس یبرا یموقوفه آستان قدس رضو یها نیاز زم نهیاستفاده به

های بلندمدت برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید  توان در راستای اجرای سیاست با اجرای این راهبرد می

و متعلق  یدر شهرک وقف دیو با یمسکون ریغ یاز اراض یبخش عمده ا نکهیبا توجه به ارجایی گامی مؤثری برداشت. زیرا 

توان با  یمسئول ، م یها جامع با مشارکت همه دستگاه یطرح نینهاد و تدو نیا یاست ، با همکار یبه آستان قدس رضو

ها کاست . عدم وجود  بیاز آس یبخش زاند ، ا اعمال مجرمانه شده یبرا یکه خود بستر یاراض نیاز ا  یاقتصاد یبهره رو

و  یشهر تیریضعف مدهایی از جمله   را پوشش داد واز تهدید رمجازیغ یها وساز ساخت ،در محدوده یاجتماع تیامن

                                                           
 شود. راهبردی است که بر مبنای نقاط قوت و فرصت انتخاب میراهبرد تهاجمی :  . 1

 شود. راهبرد محافظه کارانه: راهبردی است که بر مبنای نقاط ضعف و فرصت انتخاب می   
 شود. راهبرد رقابتی : راهبردی است که بر مبنای نقاط قوت و تهدید انتخاب می   
 شود. راهبرد تدافعی: راهبردی است که بر مبنای نقاط ضعف و تهدید انتخاب می   

 

 1راهبرد تهاجمی

 

 کارانه راهبرد محافظه

 راهبرد رقابتی

 

 تدافعی راهبرد
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و با استفاده از  ی،و بهساز یتوانمندساز یها تیو عدم توجه به جامع بودن فعال (ی،اجتماعی،اقتصادی)کالبدینگر یبخش

های زیست محیطی که این  یآلودگهای بایر اطراف محدوده که میتواند فرصتی در جهت توانمدسازی  باشد از  زمین

 کرده اند جلوگیری به عمل آورد .ی ایجاد مسکون یاطراف واحد ها ها در  زمین

 

 ژهیو به نیساکن یبرا ی، اجتماع یفن ،یشغل یها نهیمشاوره و آموزش در زم ،یمراکز خدمات مددکار جادیا

 مهاجران

آسیب شناسان اجتماعی انواع نابهنجاری ها و نژادهای اجتماعی چون سرقت ، قمار،قتل،اعتیاد چه به مثابه  به رغم 

های اجتماعی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است و در  انحراف و چه در زمره بیماری یا اختالل، معلول ناسازگاری

دهد که به  می نشاندر شهرک شهید رجایی اجتماعی  های یابد بررسی آسیب مناطق حاشیه نشین نمود بیشتری می

 رو این از  اعتراف ساکنین محالت،فقر و بیکاری، اعتیاد و فروش مواد مخدر، ولگردی، دعوا و درگیری بسیار زیاد است.

این راهبرد میتواند لزوم ایجاد مراکز مددکاری  است اجتماعی انحرافات و ها آسیب از این محدوده نمودی که گفت توان می

و فروش مواد  دیمصرف و خر رینظ یاجتماع یها بیوجود آس و مشاوره را در ساماندهی این قبیل اقدامات آشکار نماید .

بودن سط  سواد در اکثرا سرپرستان  نییپا ،از طبقات کم برخوردار ژهیبه و دیجد نیمخدر ،سرقت،و... جذب مهاجر

ها و  را پوشش داده ومیتواند به استفاده از فرصتباال یکارینرخ ب ی،مال ییعدم توانا لیبه دل لیترک تحص ینرخ باال ،ادهخانو

به مشارکت درحل مشکالت  نیداشتن  ساکن لیتما ه،محدود نیساکن نیدر ب یقو یگیروابط همساهایی نظیر  قوت

 شیافزااز وقوع تهدیداتی چون جوان  تیاز جمع یبرخوردار ،نیساکن نیداشتن حس تعلق نسبت به محدوده در ب، محدوده

باال  ،افاغنه یحضور باال لیبه دل یا لهیو قب یقوم یها یریدرگ ،در سط  محدوده یاجتماع یها یناهنجار یروند صعود

فقر  لیدانش آموزان به دل یلیو افت تحص لیترک تحص ،بودن درصد مهاجران افغان و مشکالت حضور آن ها در محدوده

 آورد . ی،جلوگیری به عمل میاقتصاد

 

 یفرهنگ تیضمن حفظ هو ،یدر طراح یباسازیمسکن مناسب و ز نیتام ،یتوسعه متعادل عناصر شهر

 دیآن با مصالح جد قیو تلف یاز مصالح بوم یریگ محدوده با بهره

این راهبرد به تنظیم قوانین جزئی و خاص برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی اشاره دارد. با اجرای 

در استفاده از مصال   یمنینشدن نکات ا تیرعا ،بافت بنا ها یفرسودگتوان نقاط ضعف محدوده از جمله  این راهبرد می

 ینداشتن افراد جوان برا لیتما ، یو نوساز ین در جهت بهسازساکنا یعدم استطاعت اقتصاد ،مرغوب در اغلب مساکن 

 یها باال بودن بعد خانوار در واحد ،رمجازیغ یها وساز ساخت ، یدر واحد مسکون تیجمع یتراکم باال ،سکونت در محدوده

 یباال یها نهیهزتوانیم به واسطه تنظیم قوانین مشخص  چنین می ، را برطرف کنیم. همنفر در اتاق ادیتراکم ز ی،مسکون

کار ارزان  یرویوجود نشود کاهش دهیم و از ظرفیت  راکه یک  تهدید محسوب می در محدوده یو نوساز یبازساز

 ، بهره ببریم.بخش ها رینسبت به سا نیمسکن و زم متیبودن ق نییپاهمچنین 

 

 رمجازیو غ رمولدیغ یها تیاز فعال یریمشاغل محدوده و جلوگ یده سامان

ی  را اقتصاد یرسم ریغ یدر بخش ها تیو فعال نیساکن نییدرآمد پااین راهبرد میتواند ضعف محدوده از قبیل 

نرخ  ،در جهت حل مشکالت محدوده یمشارکت اقتصاد یبرا ییو توانا لیعدم تماپوشش دهد از و تهدید جدی از قبیل 

 ی،فقر اقتصاد لیدانش آموزان به دل یلیو افت تحص لیحصترک ت ،عاتیضا یها در جمع آور آن تیکودکان کار و فعال یباال
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 ،فعال در محدوده تیباال بودن درصد جمعمحدوده جلوگیری کند و با استفاده از کم درآمد در یاستقرار اقشار اجتماع

و  ،که بعنوان نقاط قوتکرده لیجوان و تحص تیاز جمع یبرخوردار ،کوچک در سط  محدوده عیو صنا یتجار یها دوریکر

 فرصت محدوده به شمار می آیند سعی در حل مشکالت محدوده داشته باشد.
 

 محدوده یوکارها کم بهره در قالب اقساط بلندمدت جهت رونق کسب یبانک التیتسه یاعطا

ساکنان در جهت  یعدم استطاعت اقتصاداین راهبرد میتواند در ساماندهی و توانمندسازی فرسودگی بناها به دلیل  

ترک  ینرخ باالی و اقتصاد یرسم ریغ یدر بخش ها تیو فعال نیساکن نییدرآمد پاهمچنین  مساکن یو نوساز یبهساز

 یاستقرار اقشار اجتماع ،عاتیضا یآن ها در جمع آور تیکودکان کار و فعال ینرخ باال ی ،مال ییعدم توانا لیبه دل لیتحص

 تاثیرگذار باشد . کم درآمد در محدوده

 

 راهبردهای تدافعی فرعی ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی .9جدول 

عوامل خارجی        عوامل 

 داخلی
 ضعف ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی 24

17 
ک شهید 

ی شهر
ی و توانمندساز

تهدید سامانده

ی
رجای

 

 های تدافعی فرعی : مهم ترین راهبرد

 یشهر التیو تسه ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، مح یکالبد یسامانده

 محدوده یو کالبد یاجتماع یها بیکاهش آس یبرا یموقوفه آستان قدس رضو یها نیاز زم نهیاستفاده به

و  یاز مصال  بوم یریگ محدوده با بهره یفرهنگ تیضمن حفظ هو ،یدر طراح یباسازیمسکن مناسب و ز نیتام ،یتوسعه متعادل عناصر شهر

 دیآن با مصال  جد قیتلف

 مهاجران ژهیو به نیساکن یبرا ی، اجتماع یفن ،یشغل یها نهیمشاوره و آموزش در زم ،یمراکز خدمات مددکار جادیا

 محدوده یوکارها کم بهره در قالب اقساط بلندمدت جهت رونق کسب یبانک التیتسه یاعطا

 رمجازیغو  رمولدیغ یها تیاز فعال یریمشاغل محدوده و جلوگ یده سامان

 ماخذ:یافته های تحقیق

QSPM 

 

 QSPMهای تدافعی فرعی برای ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی  به سراغ   پس از شناسایی راهبرد

بندی کنیم. بر اساس نظر متخصصین حوزه توانمندسازی که به هر کدام از  آمده را اولویت دست رویم تا راهبردهای به می

آمده  دست های به ترین راهبرد اند، مهم راهبردها بر اساس انطباقش بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید نمره جذابیت داده

و  ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، مح یکالبد یسامانده -1اند از :  عبارت  QSPMبر مبنای جمع کل نمرات در 

کاهش  یبرا یموقوفه آستان قدس رضو یها نیاز زم نهیاستفاده به -2( 0.0122112)جمع نمرات  یشهر التیتسه

مسکن  نیتام ،یتوسعه متعادل عناصر شهر -1( 0.11922112)جمع نمرات :محدوده  یو کالبد یاجتماع یها بیآس

آن با مصال   قیو تلف یاز مصال  بوم یریگ محدوده با بهره یفرهنگ تیضمن حفظ هو ،یدر طراح یباسازیمناسب و ز

 ( . 0.0182900)جمع نمرات:  دیجد
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 ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی یفرع یراهبردها یبرا QSPM یکم سیماتر .14 جدول
 عوامل اصلی

 ضریب

 7راهبرد 5راهبرد 0راهبرد 3راهبرد 2راهبرد 1راهبرد 

 نقاط قوت

ت
نمره جذابی

 

ب نمره
ضری

ت 
نمره جذابی

 

ب نمره
ضری

ت 
نمره جذابی

 

ب نمره
ضری

ت 
نمره جذابی

 

ب نمره
ضری

ت 
نمره جذابی

 

ب نمره
ضری

ت 
نمره جذابی

 

ب نمره
ضری

 

 0.1810 1 0.1810 1 0.1810 1 0.1810 1 0.1810 1 0.1810 1 0.0220 1قوت 

 0.09110 2 0.09110 2 0.11021 1 0.09110 2 0.110220 1 0.11021 1 0.012810 2قوت 

 0.1810 1 0.20 1 0.1810 1 0.1810 1 0.1810 1 0.1810 1 0.0220 3قوت 

 0.11021 1 0.11021 1 0.11021 1 0.11021 1 0.110220 1 0.1810 1 0.012810 0قوت 

 0.120 2 0.120 2 0.120 2 0.1810 1 0.120 2 0.120 2 0.0220 5قوت 

 0.120 2 0.120 2 0.120 2 0.1810 1 0.120 2 0.120 2 0.0220 7قوت 

 0.09110 2 0.09110 2 0.09110 2 0.11021 1 0.09110 2 0.09110 2 0.012810 6قوت 

 0.09110 2 0.09110 2 0.09110 2 0.09110 2 0.1810 1 0.11021 1 0.012810 8قوت 

 0.09110 2 0.11021 1 0.11021 1 0.09110 2 0.09110 2 0.09110 2 0.012810 9قوت 

 جمع قوت ها
 

21 1.28120 21 1.28120 21 1.1120 21 1.21118 21 1.20 21 1.11021 

 نقاط ضعف
             

 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.120 1 0.01120 1ضعف

 0.01120 2 0.01120 2 0.01288 1 0.01120 2 0.0220 1 0.0220 1 0.010220 2ضعف

 0.01120 2 0.01120 2 0.01288 1 0.01288 1 0.012810 1 0.01288 1 0.010220 3ضعف

 0.01288 1 0.01120 2 0.01120 2 0.01288 1 0.012810 1 0.01288 1 0.010220 0ضعف

 0.01120 2 0.01288 1 0.01120 2 0.0220 1 0.012810 1 0.01120 2 0.010220 5ضعف

 0.01120 2 0.01288 1 0.01288 1 0.01288 1 0.012810 1 0.01288 1 0.010220 7ضعف

 0.01120 2 0.01288 1 0.01120 2 0.01288 1 0.012810 1 0.01288 1 0.010220 6ضعف

 0.09110 1 0.09110 1 0.09110 1 0.09110 1 0.09110 1 0.09110 1 0.01120 8ضعف

 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.09110 1 0.120 1 0.01120 9ضعف

 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.012810 1 0.01288 1 0.010220 14ضعف

 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.09110 1 0.09110 1 0.01120 11ضعف

 0.09110 1 0.09110 1 0.09110 1 0.09110 1 0.0220 2 0.0220 2 0.01120 12ضعف

 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.01288 1 0.012810 1 0.01120 2 0.010220 13ضعف

 0.09110 1 0.0220 2 0.09110 1 0.0220 2 0.09110 1 0.120 1 0.01120 10ضعف

 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.01288 1 0.010220 15ضعف

 0.0220 2 0.0220 2 0.09110 1 0.0220 2 0.120 1 0.09110 1 0.01120 17ضعف

 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.0220 2 0.09110 1 0.01120 16ضعف

 0.01120 2 0.01120 2 0.01120 2 0.01288 1 0.01120 2 0.01120 2 0.010220 18ضعف

 0.01288 1 0.01288 1 0.01120 2 0.01288 1 0.01120 2 0.01120 2 0.010220 19ضعف

 0.0220 2 0.0220 2 0.09110 1 0.0220 2 0.0220 2 0.09110 1 0.01120 24ضعف

 جمع ضعف ها
 

09 1.110 00 1.211110 01 1.10918 18 1.10918 12 1.01120 10 1.01120 

 فرصتها
             

 0.20100 1 0.11212 2 0.20100 1 0.20100 1 0.201010 1 0.20100 1 0.028182 1فرصت 
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 0.11212 2 0.11212 2 0.20100 1 0.20100 1 0.112121 2 0.20100 1 0.028182 2فرصت 

 0.21211 1 0.18182 2 0.18182 2 0.21211 1 0.181818 2 0.21211 1 0.090909 3فرصت 

 0.21211 1 0.20100 1 0.20100 1 0.11212 2 0.201010 1 0.20100 1 0.028182 0فرصت 

 0.21211 1 0.21211 1 0.21211 1 0.18182 2 0.121212 1 0.21211 1 0.090909 5فرصت 

 0.11212 2 0.11212 2 0.20100 1 0.11212 2 0.201010 1 0.20100 1 0.028182 7فرصت 

 0.20100 1 0.20100 1 0.20100 1 0.11212 2 0.201010 1 0.20100 1 0.028182 6فرصت 

 جمع فرصتها
 

21 1.02818 20 1.0 11 1.21211 20 1.11121 11 1.21211 20 1.0 

 تهدید ها
             

 0.11212 1 0.11212 1 0.11212 1 0.11212 1 0.112121 1 0.11212 1 0.010100 1تهدید

 0.09091 2 0.09091 2 0.11212 1 0.09091 2 0.112121 1 0.11212 1 0.010100 2تهدید

 0.02818 1 0.01010 2 0.02818 1 0.01010 2 0.028182 1 0.01010 2 0.022121 3تهدید

 0.01010 2 0.02818 1 0.02818 1 0.02818 1 0.028182 1 0.02818 1 0.022121 0تهدید

 0.01010 2 0.02818 1 0.02818 1 0.09091 1 0.028182 1 0.02818 1 0.022121 5تهدید

 0.02818 1 0.01010 2 0.02818 1 0.01010 2 0.028182 1 0.02818 1 0.022121 7تهدید

 0.01010 2 0.01010 2 0.01010 2 0.09091 1 0.010100 2 0.01010 2 0.022121 6تهدید

 0.09091 2 0.09091 2 0.11212 1 0.11212 1 0.112121 1 0.11212 1 0.010100 8تهدید

 0.01010 2 0.01010 2 0.01010 2 0.09091 1 0.010100 2 0.01010 2 0.022121 9تهدید

 0.01010 2 0.02818 1 0.01010 2 0.02818 1 0.010100 2 0.01010 2 0.022121 14تهدید

 0.01010 2 0.01010 2 0.02818 1 0.01010 2 0.028182 1 0.02818 1 0.022121 11تهدید

 0.01010 2 0.01010 2 0.01010 2 0.01010 2 0.090909 1 0.02818 1 0.022121 12تهدید

 0.02818 1 0.01010 2 0.01010 2 0.02818 1 0.010100 2 0.01010 2 0.022121 13تهدید

 0.09091 2 0.11212 1 0.09091 2 0.11212 1 0.112121 1 0.11212 1 0.010100 10تهدید

 0.02818 1 0.01010 2 0.02818 1 0.01010 2 0.028182 1 0.02818 1 0.022121 15تهدید

 0.09091 2 0.09091 2 0.09091 2 0.09091 2 0.112121 1 0.11212 1 0.010100 17تهدید

 جمع تهدیدها
 

11 1.11818 10 1.121212 11 1.29010 11 1.22121 11 1.11121 11 1.09091 

 جمع کل
  

0.01221 
 

0.119221 
 

1.99002 
 

0.0181 
 

1.22121 
 

1.12218 

 اولویت
  

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

0 

 مأخذ : محاسبات تحقیق

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
ها و موانع زیادی مواجه بوده است.  های غیر رسمی در ایران همواره با چالش گاه ساماندهی و توانمندسازی سکونت

های ساماندهی و توانمندسازی  درشهرک شهید رجایی  به درستی اجرا نشده و این محدوده  نتوانسته است از  سیاست

 SWOTتوانمندسازی استفاده کند. با استفاده از ماتریس  های موجود به خوبی برای حل مشکل ساماندهی و ظرفیت

راهبرد مهم شناسایی  2کنیم. در مجموع  راهبردهایی را برای اجرای بهتر توانمندسازی شهرک شهید رجایی  مطرح می

 اند از: شدند که عبارت

  یشهر التیو تسه ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، مح یکالبد یسامانده -1

 محدوده   یو کالبد یاجتماع یها بیکاهش آس یبرا یموقوفه آستان قدس رضو یها نیاز زم نهیاستفاده به -2

 ژهیر و بره  نیسراکن  یبررا  ی، اجتمراع  یفنر  ،یشرغل  یها نهیمشاوره و آموزش در زم ،یمراکز خدمات مددکار جادیا -1

 مهاجران
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محردوده   یفرهنگ تیهوضمن حفظ  ،یدر طراح یباسازیمسکن مناسب و ز نیتام ،یتوسعه متعادل عناصر شهر -1

 دیآن با مصال  جد قیو تلف یاز مصال  بوم یریگ با بهره

 رمجازیو غ رمولدیغ یها تیاز فعال یریمشاغل محدوده و جلوگ یده سامان -0

 محدوده یوکارها  کم بهره در قالب اقساط بلندمدت جهت رونق کسب یبانک التیتسه یاعطا -2

هرا بره    تررین راهبررد   بندی شدند که مهم راهبرد فوق اولویت 2و بر مبنای نظر متخصصین ،  QSPMسپس با استفاده از 

 اند از:  ترتیب اولویت عبارت

  یشهر التیو تسه ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، مح یکالبد یسامانده -1

 محدوده   یو کالبد یاجتماع یها بیکاهش آس یبرا یموقوفه آستان قدس رضو یها نیاز زم نهیاستفاده به -2

محردوده   یفرهنگ تیضمن حفظ هو ،یدر طراح یباسازیمسکن مناسب و ز نیتام ،یتوسعه متعادل عناصر شهر -1

 دیآن با مصال  جد قیو تلف یاز مصال  بوم یریگ با بهره

 ژهیر و بره  نیسراکن  یبررا  ی، اجتمراع  یفنر  ،یشرغل  یها نهیمشاوره و آموزش در زم ،یمراکز خدمات مددکار جادیا -0

 مهاجران

 محدوده یوکارها کم بهره در قالب اقساط بلندمدت جهت رونق کسب یبانک التیتسه یاعطا -0

 رمجازیو غ رمولدیغ یها تیاز فعال یریمشاغل محدوده و جلوگ ندهیساما -2

و  توانند نقاط قوت دست آمد این بود که راهبردهای فوق می ای که به  ابعاد مختلف تمامی راهبردها تحلیل شد و نتیجه

 فرصت ساماندهی و توانمندسازی شهرک شهید رجایی  را تقویت کنند و نقاط ضعف و تهدید را برطرف نمایند.

 یک ،از مشهد شهر مورد در که باشد می متعددی و وجهی چند تعامل محصول  جایی که پدیده اسکان غیررسمی، از آن

اداری شهر مشهد در مقایسه با سایر  -تمرکز سیاسی  منطقه به دلیل گذاری سرمایه در تمرکز چون بیرونی، عوامل طرف

های استان ؛ ضریب مهاجر پذیری شهر را به شدت افزایش داده است و از سوی دیگر عوامل درونی ، نظیر  شهرستان

موقعیت مذهبی شهر مشهد ، تمرکز سرمایه گذاری در مناطق جدید شهر در مقایسه با مناطق قدیمی ، عدم تعادل در بازار 

قیمت زمین و سایر  افزایشرضه و تقاضای نیروی کار ، موقعیت مهاجرپذیری مشهد در مجاورت با کشورهای همسایه ، ع

  . تامکانات شهری در ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی در مشهد موثر بوده اس

درحال توسعه از  های مشابه در بسیاری از کشورهای های غیررسمی مشهد، در مقایسه با سکونتگاه اگرچه سکونتگاه

وضعیت بهتری برخوردارند . با این وجود اقدامات انجام شده در سکونتگاه ها از باال و بدون مشارکت مردم انجام شده ، 

هماهنگی و انسجام نداشته و متضمن حقوق شهروندی ساکنان نبوده ، در نتیجه این تهدیدات به رغم شباهت ظاهری شان 

  . ر جهان ،مشارکت و رضایت مردم را جلب و انتظارات آنها را برآورده نکرده استهای بهسازی قالب د به برنامه

راهبرد از اهمیتی باالیی برخوردارند و به نوعی مکمل یکدیگر محسوب  2به همین منظور باید توجه داشت که هر 

 تواند سبب  ی میشهر التیهو تس ها رساختیز جادیبا ا یتیو جمع یطی، مح یکالبد یساماندهشوند ؛ به عنوان مثال  می

مشاوره و آموزش در  ،یمراکز خدمات مددکار جادیاشود،  یباسازیمسکن مناسب و ز نیتام ،یتوسعه متعادل عناصر شهر

 یها تیاز فعال یریمشاغل محدوده و جلوگ یساماندهدر مهاجران ژهیو به نیساکن یبرا ی، اجتماع یفن ،یشغل یها نهیزم

توان راهبرد اول را مکمل سایر راهبردها  و رونق کسب کار محدوده تاثیر گذار است . بنابراین می رمجازیو غ رمولدیغ

های  راهبرد وجود دارد. بنابراین در راستای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه 2دانست. این نسبت تکامل میان تمامی 

شود  ها پیشنهاد می های توانمندسازی این  سکونتگاه تهای روزافزون در سیاس غیر رسمی و به منظور دستیابی به موفقیت

 ها داشته باشند راهبرد را در اولویت کاری خود قرار دهند و سعی در اجرای هر چه زودتر آن 2مسئولین مربوطه این 
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فراهم ساختن فرصت های الزم برای افراد تحصیل کرده دانشگاهی از طریق با  در همین خصوص پیشنهاد میگردد

 نشست های تخصصی در جهت  ارائه راه حل های مناسب برای  بهبود شرایط محدوده دعوت به عمل آوردندو همچنین با 

ه به نمایندگان انتخاب یک فرد معتمد از هر محله برای شرکت در جلسات شهرداری و شورای شهر و ارائه گزارش ماهان

اعتماد سازی و افزایش آگاهی مردم را در خصوص امر توانمندسازی ارتقا دهند.برای حل مشکالت اجتماعی و افزایش مردم 

از رشد مسائل اجتماعی نظیر اعتیاد توان  میایجاد پاسگاه های نیروی انتظامی در هر یک از محالت، امنیت در محدوده با 

ضرورت تأمین محدوده جلوگیری به عمل آورد.مسئولین و مدیران شهری باید در خصوص بزهکاری و ناامنی در سط  

همکاری الزم را به عمل آورند همچنین در خصوص به خدمات پایه  و دسترسی آنها های کم درآمد  نیازهای سکونتی گروه

موسسات تولیدی باعث افزایش  معضل بیکاری جوانان تحصیل کرده در محدوده با ایجاد تعاونی های اشتغال در محالت و

 سط  در آمد خانوار ها و بهبود شرایط اشتغال ساکنین محدوده شوند.

 

 مأخذ و منابع
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تهران  12منطقه  یبافت شهر یشهر ینیدر بازآفر یمشارکت مردم جینتا یابی(. ارز1191محسن ) ،یمیرح

 .91-82(،8)1،یانسان یاینو در جغراف ی.مجله نگرش هاروسی: محله سی،نمونه مورد

. بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت (1181)م،توانگر،معصومهیرح رهنما،محمد

 .110-81(،11)1حیدریه و گناباد؛ مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،

 .0،چاپ سوم، رازی.دانشگاه ش رازی:ش یمورد ران،مطالعهیدر ا ینینش هی(.حاش1180)دیسع دی،س یزاهد زاهد
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