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چكيده 

فقر اجتماعي- فرهنگی و اقتصادي مهم ترين عامل پيدايش حاشيه نشينی در شهرها است. اگر چه حاشيه نشينان در قلمرو 
زندگی اقتصادی - اجتماعی شهرها به سر می  برند ولي به عنوان شهروندان رسمی در جامعه پذيرفته نمی  شوند. هدف اصلی 
اين پژوهش ارائه راهبردهای توانمندسازی حاشيه  نشينان شهرک شهدای سنقر )از شهرستان های استان مرزی کرمانشاه( است. 
روش  است.  مؤثر  بسيار  آنان  توانمندسازی  راهبردهای  به  دستيابی  برای  حاشيه نشينان  محدوديت  های  و  قابليت ها  شناسايی 
پژوهش توصيفی- تحليلی و پيمايشي با بهره  گيري از روش دلفي است. شيوه گردآوری اطالعات کتابخانه  ای و مصاحبه با 
کارشناسان و مسئوالن شهرداری سنقر می باشد. برای تحليل داده  ها از تكنيک SWOT و QSPM استفاده شده است. نتايج 
حاصله نشان می دهد که منطقه حاشيه  نشين از نظر وضعيت موجود بر اساس ماتريس ارزيابی دروني و بيروني در وضعيت 
متوسط قرار دارد و به عبارت ديگر منطقه حاشيه نشين نتوانسته از نقاط قوت بهره  برداری الزم را نمايد و در استفاده از فرصت  های 
موجود بی بهره بوده است. همچنين نتوانسته از عواملی که موجب ضعف و تهديد آن می شود دوری گزيند. در نهايت پس از 
تحليل  هاي انجام شده و ارائه برنامه   ريزي راهبردي کمي و اولويت  بندي راهبردها، راهبرد بازنگري 5WO يعني برگزاري کارگاه 
توجيهي براي مديران شهري در جهت اجراي طرح توانمند سازي و ساماندهي با امتياز نهايي 2/55 به عنوان مهم ترين راهبرد 
در اولويت قرار گرفته است. راهبرد تهاجمي 5SO يعني تشكيل کميته ويژه توانمندسازي و ساماندهي نيز در اولويت دوم قرار 

دارد. 
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1- مقدمه 
و  فرهنگی  فقر  بارز  چهره  های  از  يكی  حاشيه نشينی 
اقتصادی شهری است. اين پديده در حاشيه يا درون شهرها 
شكل  بضاعت  كم  اقشار  از  تجمعی  با  خودرو،  شكلی  به 
می گيرد، و با عناوينی هم چون زاغه نشينی، اسكان غيررسمی، 
سكونتگاه  های خودرو و اجتماعات آلونكی خوانده می  شود. 
رشد بی رويه جمعيت و كمبود امكانات و تسهيالت زير بنايی 
و زيستی، محله های نا متعارف يا حاشيه نشينان را به وجود 
ناعادالنه در جوامع  می آورد. همچنين سياست های غلط و 
موجب تضاد ميان گروه های اجتماعی و در نهايت پيدايش 
بنابراين به  پديده حاشيه نشينی و اسكان غير رسمی است. 
منظور كنترل اين پديده راهبردهای مناسب توانمند سازی 
بهسازی  در  آنها  مشاركت  با  شهری  هر  در  حاشيه نشينان 
و نوسازی فضاهای زيستی اهميت بسزايی دارد. )شماعی و 
پور احمد، 1389، 275-277( حاشيه  نشينان كه در سكونتگاه  های 

می  كنند  زندگی  )شهر(  اصلی  بافت  ساكنين  با  غير متعارف 
بيشتر بر اثر نيروی دافعه از زادگاه خود مهاجرت كرده و به 
شهرها روی آورده  اند. )منصوريان و آيت  اللهی، 1356،2( به طور 
كل حاشيه  نشينان كسانی هستند كه جذب نظام اجتماعی و 
اقتصادی شهر نشده  اند. )زاهد زاهدانی، 1369، 6( و خود شيوه  ی 
جديد و متفاوتي از زندگی را به وجود می  آورند. )حسين -

زاده  ی دلير،1370، 64(  

در ايران شهرنشينی بی رويه و شتابان زمينه های مسائل و 
معضالتی را برای محيط های شهری ايجاد كرده است. يكی 
از اين مسائل مهم رشد و گسترش حاشيه نشينی شهری است 
پژوهش های  در  اهميت خاصی  و  اين موضوع جايگاه  كه 

شهری و اجتماعی دارد. )نقدی و صادقی، 1385، 213( 
و  فقر  وجود  حاشيه  نشين  محالت  مسائل  مهم ترين 
اجتماعی،  آسيب  هاي  انواع  وجود  و  امنيت  نبود  بيكاری، 
رسيدگی  عدم  و  اقتصادي  اجتماعي-  بي عدالتي  هاي 
 ،1385 صادقی،  و  )نقدی  می  باشد.  محالت  اين  به  شهرداری 
تعلق  عدم  و  شهری  جامعه  از  حاشيه  نشينان  گسست   )16

شهروندی مانع مشاركت توسعه  ای مردم اين مناطق  می  شود. 

)محسنی، 1389، 148( با توجه به حجم، وسعت و روند رو به 

افزايش اين گونه سكونتگا ه  ها ضروری است كه برای اين 
مسأله چاره  انديشی شود. در اين راستا رهيافت  هاي مختلفی 
برای حل مساله  حاشيه  نشينی ارائه شده است. اين راه حل  ها 
عبارتند از: الف:  رها كردن به حال خود و يا حتی تخريب 
ب: راه  حل   موضعی همچون ارائه خدمات و امكانات صرف 
از طرف دولت و ساير نهادهای اجرايی. ج: توانمند سازی 
به  و حركت  ساكنان  اين  پذيرفتن حقوق شهروندی  يعنی 

سمت مشاركت مردمی. )زیاري و نوذری، 1388، 30(
تشكيل و گسترش بافت  های حاشيه  ای مهم ترين معضل 
ازآن جا كه  به شمار می رود.  ـ سياسی شهر سنقر  اجتماعی 
جانبه  همه  تحول  ايجاد  برای  مناسب  راهكارهای  ارائه 
نواحی  اين  كامل  شناخت  بدون  نواحی،  اين  در  پايدار  و 
پژوهش  های  انجام پژوهش حاضر و  نمی  باشد،  امكان  پذير 
مشابه برای شناخت اين نواحی آسيب پذير و فراموش شده در 
برنامه  ريزی  های توسعه ضروری است. در فارسی لفظ راهبرد 
معادل مفهوم استراتژی به كار رفته است. )ابوترابیان، 1382، 734( 
مي  كنند.  تعريف  اهداف  به  رسيدن  روش  و  راه  را  آن  و 
)پاکزاد، 1385، 171( حال اگر هدف، رسيدن به مقصدی باشد 

كه برای آن برنامه  ريزی شده است، راهبرد )استراتژی( نشان 
دهنده مسيرهای اصلی ممكنی است كه راهبرد گزينی را به 

آن نزديك می  گرداند. )پاکزاد، 1385، 171(
بر  كه  است  سيستماتيك  شيوه  ای  راهبردی1  برنامه  ريزی 
پيوستگی بين اقدامات اولويت  دار با در نظر داشتن توانايی  ها و منابع 
و همچنين عوامل خارجی تكيه دارد. )بهزاد فر و زمانیان،89،1387( 
بدين ترتيب نيازمند جمع  آوری اطالعات بسيار وسيع و جست 
و جوی گزينه  های مختلف خواهد بود. )برایسون، 1386، 6( هدف 
نهايی در برنامه  ريزی راهبردی سازگاری مناسب نتايج راهبرد با 

  )Kurttial 2000,42(.عوامل داخلی و خارجی توسعه مي  باشد
اين نوع از برنامه  ريزی بيشتر فعاليت  گرا است و در مقايسه با 
برنامه  ريزی سنتی با تصميم  گيری و اجرا سر و كار دارد.  )دانشپور، 

)1382،20

1-strategic planning
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SWOT جدول )1(: ماتریس ارزیابی عوامل درونی در فرآیند تکنیک
امتيازنهايینمرهضريبنرمالعواملدرونیبعد

ت
نقاطقو

زيست
محيطی

S10/0520/10-شیبسطحینسبتًامناسبدرمعابراصلی

S20/0420/08-وجودکانیووهاوکانالهایمناسبدفعومهارآبسطحیدرمعابراصلی

S30/0110/01-استفادهازسطلهایزبالهبهمنظورجلوگیریازپخشآنبررویسطحزمین

كالبدی

S40/0740/28-استفادهازمصالحنسبتًابادواممثلآجروسنگ

S50/0330/09-پایینبودندرصدبناهایتخریبی

S60/0130/03-باالبودندرصدبناهایقابلنگهداری

S70/0220/04-وجودفضایفرهنگیچونمسجد

S80/0620/12-وجودروحیههمیاریساکنیندرتامینفضاهایموردنیازمحله)فرهنگی-ورزشی(

اجتماعی

S90/0320/06-وجودکانونهايتجمعیبهعنوانمرجعومکانتجمعساکنین

S100/0120/02-جوانیجمعیت

S110/0120/02-مناسببودننسبيبعدخانوارنسبتبهمیانگینشهر

S120/0120/02-پویاییجمعیت

اقتصادی

S130/0230/06-باالبوننرخمالکیتواحدهایمسکونیدرمحله
S140/0120/02-شرکتزناندرفعالیتهایتولیدیواقتصادی

S150/0120/02-رونقمشاغلخانگیازجملهفرشبافیدرمیانزنان

مديريت
شهری

S160/0330/09-دیدمثبتمسئوالنشهریبهارائهخدماتبهساکنانمحله

S170/0430/12-فعالیتروبهرشدمدیریتشهریدرخصوصبهبودوضعیتخدماترسانیبهمحله

S180/0330/09-بهرسمیتشناختنساکنانمحلهازسویمدیرانشهریبهعنوانشهروندرسمیشهر

S190/0730/21-فعالبودننهادهایحمایتیدرمحله

S200/0230/06-قائلبودنحقشهروندیبرایخودازسویساکنانمحله

ف
نقاطضع

زيست
محيطی

W10/0330/09-نبودشیبکافیدرشبکهمعابروکوچههایفرعیمانندسیدجاللوپرتو

W20/0220/04-نبودکانیوکافیومناسبجهتدفعآبهایسطحیرهاشدهدرمعابروکوچههایفرعی

W30/0330/03-نگهداریدامواحشامدرداخلمنازل

كالبدی
W40/0220/04-کمبودفضایآموزشیدرهرسهمقطعدبستان،راهنماییودبیرستان

W50/0120/02-عدمروسازیبعضیمعابروجويهايآب

اجتماعی

W60/0120/02-درصدباالیمهاجرینبامبداروستایی

W70/0220/04-پایینبودننرخباسوادیدرمیانزنان

W80/0420/08-وجودناهنجاریاجتماعیدرسطحمحلهبهدالیليمانندبیکاريو...

W90/0620/12-فقدانامنیتالزمدرفضایشهریمحدودهبهعلتحضورافرادبزهکارومعتاد

اقتصادی

W100/0520/10-پایینبودنتوانمشارکتساکناندرطرحهایبهسازیمحله

W110/0120/02-پایینبودنسهمواحدهایمسکونیسنددارنسبتبهکلواحدهایمسکونیمحله

W120/0230/06-باالبودننرخبیکاریدرمحله

W130/0330/09-پایینبودنسطحتخصصنیرویانسانی

مديريت
شهری

W140/0220/04-عدمتشخیصتمایزمیانسکونتگاهغیررسمیوبافتفرسودهازسویمدیرانشهری

W150/0230/06-نبودطرحویژهبرایساماندهیموضوعیوموضعیمحله

W160/0320/06-نبودهماهنگیالزممیانارگانهایمدیریتی

1/002/44مجموع
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با توجه به پتانسيل  های موجود در شهرک حاشيه  نشين شهدا 
اگر در جهت حل اين مشكالت گام برداشته شود، درک بيشتر 
ساكنان از حقوق خود و ارتقای سطح اجتماعیـ  فرهنگی ساكنان 

فراهم می  شود. 
در اين مقاله سعي شده است با بررسي و تحليل نقاط قوت و 
ضعف، فرصت  ها و تهديدها از ديدگاه مسئولين مديريت شهري، 

به پرسش  هاي زير پاسخ داده شود:
در  حاشيه  نشينان  توانمندسازي  محدوديت هاي  و  قابليت  ها   -1

شهرک شهداي سنقر كدام  ها هستند؟
2- راهبردهاي مناسب براي توانمندسازي حاشيه  نشينان شهرک 

شهداي سنقر كدامند؟
قرار  اولويت  در  توانمندسازي  راهبردهاي  از  يك  كدام   -3

مي گيرند؟
روش پژوهش توصيفی- تحليلی و با بهره  گيري از روش 
دلفي مي  باشد. شيوه گردآوری اطالعات كتابخانه  ای، پيمايشی 
و مصاحبه با شهرداری شهر سنقر و تكميل 30 پرسشنامه 
به وسيله كارشناسان مربوطه و مسئوالن شهرداری می  باشد. 
در اين مرحله به منظور بررسي قابليت  ها و محدوديت  هاي 
توانمندسازي حاشيه  نشينان در شهرک شهداي سنقر پنج بعد 
زيست  محيطي، كالبدي و زير ساختي، اجتماعي - جمعيتي، 

اقتصادي و مديريت شهري لحاظ شده است. 
برای تجزيه و تحليل داده و اطالعات از تكنيك تحليلی
QSPM , SWOT  استفاده شده است. به گونه  ای كه با استفاده 

و  داخلی  عوامل  شناخت  و  بررسی  به   SWOT تكنيك  از 
جهت  كلي  طور  به  است.  شده  پرداخته  خارجی  عوامل 

تدوين راهبردها از چارچوبی سه مرحله  ای شامل: 
الف: مرحله ورود اطالعات كه خود شامل ماتريس ارزيابی عوامل 
داخلی )IFE( و عوامل خارجی )EFE( می  باشد. به منظور تعيين 
ضريب هر يك از عوامل و تصميم  گيری پيرامون عوامل راهبردی 
با اهميت باال و پايين از نظرات گروه دلفی استفاده شد، تا نتايج 

حاصل از ماتريس  ها برای اخذ نمره نهايی به كار گرفته شود.
ب: مرحله دوم كه تطبيق می  باشد با ارزيابی تطبيقی اقدام به 
ماتريس SWOT در قالب راهبردهایST ، WO، SO ،WT نموده 

و سپس ماتريس داخلی و خارجی )IE( تدوين می  گردد. 
از  استفاده  با  است  تصميم  گيری  كه  سوم  مرحله  در  ج: 
راهبردها  اولويت بندي  كمی  راهبردی  برنامه  ريزی  ماتريس 

و بهبود عملكرد صورت می  گيرد. 

2- پيشينه و مبانی نظری پژوهش
مسئله  حل  برای  مختلفی  راهكارهای  و  رهيافت  ها 
حاشيه  نشينی و پديده اسكان غير رسمی ارائه شده است كه 

در زير به برخی از اين راهكارها پرداخته می شود:

ديدگاه ليبرال
به  را  اين مكان  ها  معتقدند كه  اين ديدگاه  نظريه  پردازان 
حال خود رها كرده تا دست های نامرئی بازار چاره  ای برای 
آنها بيانديشد. )سلطانی، 1382، 40( آنان سازندگان آلونك  ها را 
كه  جوامعی  در  كه  می داند  معمارانی  و  شهری  برنامه  ريزان 
معماری و برنامه  ريزی شهری رسمی به فكر آنان نيست خود 

به فكر خويش  اند. )پیران، 1373، 97( 
اين ديدگاه به ريشه  يابی و شكل  گيری اين سكونتگاه  ها 
نمی  پردازد. )شکویی، 1385، 248( و پديده حاشيه  نشينی را جزء 
الزامات جامعه صنعتی دانسته است  اين ديدگاه در كشور هند 
به اجرا گذاشته شده كه نتيجه آن خيل عظيم خيابان خوابان 
در شهرهای مختلف هند بوده است. )سلطانی، 1382، 42( به طور 
خالصه ديدگاه ليبرال پيدايش اين سكونتگاه ها را از تبعات 

نظام جهانی موجود می  انگارد. )پیران، 1373، 97( 
بودند  معتقد  دولت  ها  از  بسياري   1970 دهه  ابتدای  تا 
سكونتگاه های فقيرنشين پديده ای گذار هستند كه با توسعه 
 un - habitat, 2003,( .اقتصادی می  توان بر مشكل آنها فائق آمد
129( بر اساس سياست  های ترويج شده ليبراليسم، بسياری 

قرار  تأكيد  نهادی و مديريتی را مورد  از دولت ها اصالحات 
اين  گرفت؛  قرار  توجه  مورد  دولت  نقش  كاهش  و  دادند 
ديدگاه تا حد زيادی با تحوالت بعدی به خاستگاه بهسازی  
امر مسكن و سكونتگاه های غيررسمی  و توانمندسازی در 

)Burgess & et al ,1997b,115( .بدل شد
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SWOT جدول )2(: ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی در فرآیند تکنیک  

عواملبيرونیبعد
ضريب
)نرمال
شده(

امتيازنمره
نهايی

ت
نقاط فرص

O10/0530/15-توسعهفضایسبزوپوششگیاهیمتناسبباباقلیمدرزمینهایخالیمحلهزيستمحيطي

O20/0420/08-ایجادزمینهبرایهدایتآبهایسطحیازمعابرفرعیبهسمتبلوار
O30/0230/06-فراهمشدننظارتبرساختوسازباتوجهبهرکودساختوسازدردههاخیركالبدی

اجتماعي

O40/0740/28-ایجادنهادهایهمیارمحلهبهعنوانسرمایهاجتماعی

O50/0330/09-تالشدرجهتآموزشزندگیسالمبرایزنانومردان

O6-فراهمکردنزمینهبهمنظورافزایشتعلقمکانيومیلبهارتقايکیفیتمحله
0/0540/20وافزایشمشارکتازطریقبهسازيواحدهايمسکوني

اقتصادي
O7-ایجادزمینهالزمبرایارتقایسطحتخصصنیرویانسانیباتوجهبهاهتمام

0/0630/18خانوارهابهادامهتحصیلفرزندانخود

O80/0220/04-وجودزمینهالزمبرایارتقایسطحکمیکیفیمشاغلخانگیموجوددرمحله

مديريتشهری

O9-اقداماتدردستانجاممدیریتشهریبرایسنددارکردناراضیوامالک
0/0420/8محله

O100/0640/24-امکانارتقایکیفیتزندگیدرمحلهدرصورتتوجهمسئوالنشهری

O110/0330/09-قولمساعدنهادهایحمایتیبرایارائهتسهیالتموردنیاز

O120/0730/21-مشارکتمیاننهادهایمردمیودستگاههایدولتی

نقاط تهدید

زيستمحيطی

T10/0720/14-امکانتشکیلماندابوپخششدنآلودگی

T20/0430/12-امکانشیوعبیماریهایمشترکانسانوداموبوینامطبوعناشیازوجوداحشام

T3-امکانانتشارآلودگیدرسطحمحلهبهدلیلوجودفضوالتحیوانيوجمعآوری
0/0120/02زبالهبهصورتسنتی

T40/0330/06-ناپایداریبیشاز50%ازبناهادرمواقعبحرانكالبدی

T50/0320/06-کمبودفضایفرهنگیوورزشیمانندکتابخانهوسالنهایورزشی

T60/0120/02-امکانسرریزشدنمعابردرمواقعبارندگیشدید

T70/0720/14-شکافبینمردمومسئولینبهدلیلعدماعتمادمردمبهآناناجتماعی

T80/0620/12-عدمتوسعهامنیتاجتماعی

T90/0220/04-گرانبودنزمینوپایینبودنامکاناجرایطرحهایمصوباقتصادی

T100/0220/04-وجودزمینهبرایبازتولیدوگسترشمشاغلناپایدار

مديريتشهری
T110/0530/15-رشدوگسترشسکونتگاههایغیررسمیدرصورتعدمتهیهطرحهایویژه

T120/0320/06-افزایشساختوسازهایغیراصولیدراینمحالتشهری

T130/0220/04-احتمالباالرفتناحساستبعیضدرساکنانمحلهساکنان

1/002/74مجموع
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ديدگاه راديكال 
اين ديدگاه اشكال گوناگون تخريب را در بر می  گيرد كه 
در ميان آنها تخريب بدون قيد و شرط، بيشترين فراوانی را 
داشته است حال آنكه بايستي قبل از آنكه به معلول پرداخت، 
علت ها را شناسايی نمود. اين ديدگاه در كشورهای مختلف 
از جمله در ايران )تهران و مشهد( اجرا شده كه در نهايت، 
حاشيه  نشينی به گونه  ای ديگر سربرآورده است. اين ديدگاه، 
فقط  كه  داشته  بافت  ها  گونه  اين  با  متعددی  برخوردهای 
بافت ها  گونه  اين  به  مربوط  نارسائی های  حذف  صدد  در 
بوده است. )سلطانی، 1382، 40( به طور خالصه از نظر ديدگاه 
در  سوم  جهان  اقتصادهای  ادغام  كلی  فرايند  راديكالی، 
اقتصاد سرمايه  داری و قطبی شدن جوامع در قالب مركز و 
حاشيه و قطبی شدن درونی جوامع يعنی اقليتی ثروتمند و 
اكثريتی فقير است؛ لذا تحليل رشد اجتماع  های غيررسمی 
خارج از تحليل فرايندهای نظام سرمايه داری ممكن نيست. 

)ايراندوست، 1388، 66(

ديدگاه توانمندسازي
ديدگاه توانمندسازي به محتوای اصلی اين سكونتگاه ها 
مبتنی بر انسان و فعاليت های او توجه خاصی روا داشته و 
با  می  خواهد كالبد و فضای اين سكونتگاه  ها را تغيير دهد. 
مطالعات جديدی كه بر روی اين پديده انجام شده به بهسازی 
اهميت فراوانی داده شده است. چرا كه امروزه سياست تخريب 

و تخليه اجباری كاماًل مطرود است. )سلطانی، 1382، 41( 
راهبرد توانمندسازی1 مناسب  ترين راه  حل در ساماندهی 
حاشيه  نشينی است. )صرافی، 1382، 271( اين راهبرد بر بهبودی 
شرايط زندگی جوامع فقير تأكيد دارد و به مردم اين فرصت 
را می  دهد كه محل زندگی خود را با توجه به نيازهايشان 
بهبود بخشند. )قرخلو و ميره، 1386، 117( بدين ترتيب در كنار 
سكونتگاه های  انسانی  جنبه  های  به  توجه  كالبدی،  ارتقای 
نامتعارف نيز ضرورت می  يابد. توانمندسازی تأكيد بيشتر بر 
رفع ناتوانايی ها و كم توانايی های افراد دارد. ناتوانی و كم 

1- Enabling 

توانی دارای ابعاد گوناگونی است كه مهم ترين آنها بعد ذهنی 
و بعد جسمی است. در سطحی باالتر ناتوانی و كم توانی 
هم دارای بعد فردی است و هم بعد اجتماعی. از نظر ديگر 
ناتوانی و كم توانی دارای بعدی آسيب شناختی )بيماری و 
هم بعد جرم شناختی( انحرافی است. در مجموع، توانمند-
 ،» »مذاكره  »مشاركت«،  برای  فقرا  توانايی  های  بسط  سازی 
»تأثير«، »كنترل« و »مسئوليت  پذيری« نهادهايی است كه بر 
زندگيشان تأثير می  گذارند. )narayan, 2002, 14( اين راهبرد به 
برای  وسيله  بهترين  موجود  محيط های  بهسازی2  ارتقای  همراه 
راه  اندازی فرآيند توسعه و ساماندهی3 و بهسازی كالبدی است. 
چنانچه به وسيله ساماندهی به هدف توانمندسازی سكونتگاههای 
غيررسمی نايل شويم، بهبود و پيشرفت تدريجی محيط زندگی 
متصور است. )سلطانی، 1382، 41( توانمندسازی حاشيه نشينان كه 
جای  به  كه  برآنست  می باشد  ديدگاه  اين  براساس  حاضر  مقاله 
مهندسی ساختمان به مهندسی اجتماعی بپردازد و بر اين اعتقاد 
بهسازی  را  اين سكونتگاه ها  فضای  با اصالح می  توان  كه  است 

نمود. )سلطانی، 1382، 42(
طرح  های  اجرای  و  تهيه  زمينه  در  آمده  بدست  تجربه  های 
بهسازی و فقرزدايی محل ه ای در كشورهای درحال  توسعه، طی 
دو دهه گذشته، بر پايه رويكرد توانمندسازی استوار بوده است. 
به اعتقاد شوبرت4 اين رويكرد ناشی از تغيير نگرش نسبت به 
اگر   تأكيد می  كند كه  با آن است. شوبرت  فقر و راه  های مقابله 
نياز  نوع تسهيالت مورد  يا چند  فقدان يك  با  تنها  فقر شهری، 
شود  تعريف  و...(  بهداشتی  امكانات  مناسب،  )مسكن  جمعيت 
پاسخ ناگزير آن طرح يك يا چند برنامه رفاهی و بهسازی است. 

 )Shubert,1996:4-5(

مسئوالن و مجريان طرح  های مشاركتی مدعی  اند كه رويكرد 
برنامه  های  نظر  مورد  هدف  های  از  برخی  هم  توانمندسازي، 
رفاهی را بهتر برآورده می   كنند و هم هزينه  ها را كاهش می  دهد. 

)خاتم، 1381: 38(

2- Upgrading
3- Regularization
4- Shubert
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جدول )3(: راهبردهای نهايی توانمندسازي حاشيه  نشينان شهرک شهدا

SOراهبردهایWOراهبردهای

SO1-بهبودکیفیتجویهاوکانیوهادرسطحمعابروکوچههاو

خیابانهایمحلهبرایهدایتصحیحآبهایسطحیمحله

)S1-S2-O2()زیستمحیطی(

SO2-طراحیوتوسعهسیستمدفعفاضالبشهری

)S13-O2- O9-O10()زیستمحیطی(

SO3-تشکیلکمیتههایکاریمتشکلازافرادمحلهدرقالب

گروههایفنی،مالیواجرایی)S10- S11- S12- O5()اجتماعی-

جمعیتی(

SO4-تهیهنقشهثبتامالکوافرازآنهاجهتتسهیلدرصدور

اسنادمالکیت)S13-O6( )اقتصادی(

SO5-تشکیلکمیتهویژهتوانمندسازیوساماندهیجهتارائه

خدماتبهساکنانمحله)S16-S17-S19-O10-O11()مدیریتشهری(

WO1-احیاونوسازیواحدهایمسکونیفرسودهوساماندهيکوچهها

W10-W11-W14-W15-W16-O3-O6-O10-O10-O11-O12()کالبدی(

O7-O11-( آموزشی فضای توسعه و آموزشي کالسهاي ایجاد -WO2

W4-W7- O3()کالبدی(

کیفیت افزایش برای اجتماعی زندگی مهارتهای کارگاه ایجاد -WO3

)O10- W7- W8-W13-O5( محالت در ساکن مردان و زنان زندگي

)اجتماعی-جمعیتی(

در مسکونی واحدهای نوسازی عوارض کاهش یا و بخشودگی -WO4

)O11-W10-W14-W15-O3 O6( تفصیلی طرح ضوابط رعایت صورت

)اقتصادی(

نحوه جهت در شهری مدیران برای توجیهی کارگاه برگزاری -Wo5

W14- W15- W16-O6-O10-(اجرایطرحویژهساماندهیوتوانمندسازی

-O11-O12()مدیریتشهری(

STراهبردهایWTراهبردهای

ST1-فرهنگسازیبرایمردمجهتجمعآوریزبالهدرساعتمعین

تعیینشده)S3-S8-S18-S19-S20-T1-T3()زیستمحیطی(

S7-(احداثفضاهایفرهنگی-ورزشیبهعنوانمحرکتوسعه-ST2

S8-S16-S17-S18-S20-T5-T9()کالبدی(

مدیریت طرح زندگی مهارتهای آموزشی دوره برگزاري -ST3

خویشتن)S8-S9-S18-S19-S20-T7- T8()اجتماعی-جمعیتی(

فعاالندر برای پرداختسرمایهدرگردش و ابزارکار ارائه -ST4

S10-S12-S14-S15-S16-S17-S18-()...زمینهصنایعدستی)قالیبافیو

S19-T10()اقتصادی(

ST5-ترویجواطالعاترسانیدرجهتآگاهیازحقوقشهروندیو

روشهایمشارکت)S18-S19- S20- T13()مدیریتشهری(

WT1-ترویجواطالعرسانیبهشهرونداندرجهتخروجاحشاممحلی

ازمنازل)T3- W3-W6-W13-W15 -T2()زیستمحیطی(

WT2-بهبودوضعیتعرضمعابر)W1-W2-W5-T1-T6()کالبدی(

WT3-کسبمهارتهایشهروندی،درقالب»حقوقشهروندی«شامل

حقوقفردیواجتماعی )W6- W8- W9- T7- T8()اجتماعی-جمعیتی(

از نفر 250 برای حرفهای و فنی آموزشی های دوره برگزاری -WT4

جوانانوکارجویانمحله)W6-W7-W8-W12- W13- T10( )اقتصادی(

منبع: يافته هاي تحقيق
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3- معرفی محدوه مورد مطالعه
شهرستان سنقر و كليائی يكی از شهرستان  های استان مرزی 
كرمانشاه می  باشد كه با مساحتی حدود 2242 كيلومترمربع در 
36 درجه و 22 دقيقه عرض شمالی و 48 درجه و 13 دقيقه طول 
شرقی در غرب كشور ايران واقع گرديده است. شهرک شهدا 
بر روی تپه  های حاشيه شمال شرقی شهر سنقر با جهت شيب 
شمال شرقی ـ جنوب غربی قرار دارد. هسته اوليه سكونتگاه 
از  قبل است. برخی  به حدود 30 سال  متعلق  شهرک شهدا 
ساكنين اين شهرک مهاجران روستايی هستند به گونه ای كه 
طبق آمار رسمی سال 1390، 59/4 درصد آن مهاجران روستايی 
می باشند كه برای كارگری در شهر سنقر به اين شهرک آمده اند. 
شهرک شهدا در سال 1390 حدود 5560 نفر جمعيت داشته 
است. مالكيت 26/6 درصد از مساكن در شهرک شهدا دارای 
سند رسمی، 65/7 درصد به صورت قولنامه ای و 6/7 درصد 
نيز به صورت تصرف است )سرشماری نفوس و مسكن،1390( درآمد 
ماهيانه خانوار نشان می دهد كه در حدود 80% از خانوارهای 
ساكن، از سطح درآمدی سه ميليون ريال و پائين  تر برخوردار 
هستند. نرخ بيكاری و بار تكفل خانوار، بسيار باالتر از ميانگين  
استان است به طوری كه بار تكفل خانوار در شهرک شهدا 
5/73% و از ميانگين نقاط شهری استان و شهر سنقر باالتر 

است. )مهندسين مشاور آرمان شهر، 89(

نگاره 1: موقعيت شهرک حاشيه نشين شهدا نسبت به شهر 
google earthسنقر بر روی

    

نگاره 2: موقعيت جغرافيايي شهر سنقر

4- يافته های تحقيق
توانمندسازي  برای  سازی  راهبرد  فرايند   -1-4

حاشيه  نشينان شهرک شهدا
4-1-1 مرحله اول: ورود اطالعات

اين مرحله شامل ارزيابي محيط خارجي و ارزيابي محيط 
داخلي است شناخت محتوا و ارزيابي ماهيتي اطالعات را 

مي  توان مهم ترين فعاليت اين قسمت دانست. 

4-1-1-1 ماتریس ارزیابي عوامل محیط دروني 
2)EFE( 1و ارزیابي عوامل محیط بیروني)IFE(

عوامل  بررسي  دروني، حاصل  عوامل  ارزيابي  ماتريس 
دروني سيستم مي  باشد. اين ماتريس، نقاط قوت و ضعف 
اصلي دروني سيستم را تدوين و ارزيابي مي نمايد. )زمانيان 
ارزيابی محيط درونی، موازی  فرايند  و همكاران، 1389، 189( 

 Roberts and Sykes,(.است بيرونی  عوامل  بررسی  فرايند  با 
بررسي  حاصل  بيروني،  عوامل  ارزيابي  ماتريس   )2000,46

عوامل بيروني سيستم مي  باشد. اين ماتريس، نقاط فرصت 
و تهديد اصلي بيروني سيستم را تدوين و ارزيابي مي  نمايد. 
تأثير گذار بر توانمندسازي شهرک  بيروني  عوامل دروني و 

شهدا طي 4 گام مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

1- External Factor Evaluation Matrix )IFE( Matrix  

2 - Internal Factor Evaluation )IFE( Matrix 
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بر  تأثير گذار  خارجي  و  داخلي   عوامل  تعيين  اول:  گام 
توانمندسازي حاشيه  نشينان شهرک شهدا

هدف اين مرحله سنجش محيط داخلي و محيط بيروني 
به  عامل   20 تعداد  مرحله  اين  در  مي  باشد.  شهدا  شهرک 
عنوان نقاط قوت و 16 عامل به عنوان نقاط ضعف شناخته 
شدند. در ادامه تعداد 12 عامل به عنوان نقاط فرصت و 13 

عامل به عنوان نقاط تهديد شناخته شدند. 
گام دوم: تعيين )ضريب نرمال شده( عوامل داخلي و خارجي
در اين مرحله ابتدا مجموع امتياز هر يك از عوامل داخلي 
 و خارجي را از طريق رابطه )1( محاسبه و سپس ضريب 
 )2( رابطه  طريق  از  را  عوامل  اين  از  يك  هر  شده  نرمال 

محاسبه مي  كنيم.
i از گروه j امتياز نهايي عامل =Yij

Fi= فراواني انتخاب ها
i از گروه j امتياز عامل =Rij

Si= امتياز پنج بندي ليكرت
 Rij=∑SiFi : امتياز عوامل)رابطه 1

Rij/∑ijRij  :ضريب نرمال عوامل )رابطه 2

بديهي است كه هر چه مجموع امتياز عوامل بيشتر باشد 
ضريب نرمال شده آن عامل نيز افزايش و به همين نسب نشان 
تأثير آن بر  دهنده اهميت آن عامل از سوي پاسخ گويان و 
موفقيت كنوني و آينده بيشتر می باشد. اين نكته را نبايد فراموش 

كرد كه در نهايت مجموع اين ضرايب بايد 1 باشد. 
گام سوم: تعيين نمره يا رتبه هر يك از عوامل داخلي و خارجي
در اين مرحله به هر يك از عوامل بر اساس پاسخ كنوني 
و اهميت آن عامل و با بهره  گيري از روش دلفي نمره  اي از 4 
تا 1 داده شده كه نشان مي  دهد كه سيستم به هر يك از عوامل 
دروني و بيروني چگونه پاسخ مي  دهد. عدد 4 به معنای واكنش 
بسيار عالی، عدد 3 واكنش از حد متوسط باالتر، عدد 2 واكنش 

در حد متوسط و عدد 1 به معنی واكنش ضعيف است. 
و  داخلي و خارجي  نهايي عوامل  امتياز  تعيين  گام چهارم: 
ارزيابي آنها. در اين مرحله ضريب هر عامل در نمره مربوطه 
ضرب می شود تا امتياز نهايی به دست آيد. سپس همه امتيازهاي 

نهايي عوامل خارجي و داخلي جداگانه جمع زده مي  شوند تا 
مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي و داخلي به طور جداگانه به 

دست آيد. جدول شماره)1( و جدول شماره )2(. 
در ادامه اين مرحله ارزيابی  های انجام شده مورد تحليل 
نقاط قوت و  اولويت  بندی  از  نتايج حاصل  قرار می  گيرند. 
ديگر  عوامل  به  نسبت  را  عامل  هر  نسبي  اهميت  ضعف 
نهايی 0/28  امتياز  با   S4 مرحله  اين  در  مي  نمايد.  مشخص 
به عنوان مهم ترين نقطه قوت و W9 با امتياز نهايی 0/12 به 

عنوان مهم ترين نقطه ضعف شناخته شده است. 
مورد  در  شده  انجام  ارزيابی  های  مرحله  اين  ادامه  در 
از  نتايج حاصل  قرار می  گيرند.  تحليل  بيروني مورد  عوامل 
اولويت  بندی نقاط فرصت و تهديد اهميت نسبي هر عامل 
را نسبت به عوامل ديگر مشخص مي  نمايد. در اين مرحله 
نتايج حاصل از ماتريس ارزيابی عوامل بيروني نشان داد كه 
در گروه فرصت ها O4 با امتياز نهايی 0/28 به عنوان مهم ترين 
فرصت موجود در شهرک شهدا شناخته شده. در آخرين مورد 
به گروه تهديدها پرداخته شده است، كه T11 با امتياز نهايی 
0/15 به عنوان مهم ترين نقاط تهديد در اولويت قرار گرفته  اند.

4-1-2 مرحله دوم: مرحله تطبيق
مرحله تطبيق شامل دو مرحله است. ابتدا مرحله تدوين 
مي  شود  انجام   SWOT ماتريس  طريق  از  اوليه  راهبردهاي 
طريق  از  اهميت  تر،  با  راهبردهاي  انتخاب  مرحله  و سپس 

ماتريس داخلي و خارجي صورت مي  گيرد.

4-1-2-1 تشكيل ماتريس نقاط ضعف، نقاط قوت، 
تهديدها و فرصت  ها )تدوين راهبردها(

تحليل SWOT به منظور بررسي عوامل دروني و عوامل 
مي  شود.  برده  بكار  شهدا  شهرک  بيروني  تأثير گذار 
ارائه  جهت  ابزاري  عنوان  به  روش  اين  از  حقيقت  در 
راهبردهاي مناسب استفاده مي  گردد. در اين مرحله عوامل 
مقايسه  يكديگر  با   SWOT ماتريس  در  داخلي  و  خارجي 
مي شوند تا راهبردهاي امكان پذير تدوين گردد. راهبردهاي 

توانمندسازي شهرک شهدا طي دو گام تدوين مي  گردند. 
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ضریب اهمیتعوامل
راهبردهاي توانمندسازي حاشیه  نشینان

SO1SO2SO3SO4SO5

ASTASASTASASTASASTASASTAS

S1 0/0540/210/0520/120/130/15
S2 0/0440/1610/0420/0820/0830/12
 S3

0/0120/020010/010010/01
S4

0/0720/1410/0720/1420/1420/14
S5

0/0320/0610/0320/0620/0620/06
S6

0/0120/0210/0120/0220/0220/02
S7

0/02000010/020010/02
S8

0/0630/180030/1810/0630/18
S9

0/030000000030/09
S10

0/010000000020/02
S11

0/010010/0140/040000
S12

0/010000000020/02
S13

0/0230/0640/0820/0440/0800
S14

0/01000020/020020/02
S15

0/010000000000
S16

0/0340/1230/0930/0930/0940/12
S17

0/0440/1630/1230/1230/1240/16
S18

0/0340/1230/2730/0930/0930/09
S19

0/0730/2130/2130/2130/2140/28
S20

0/0230/0630/0630/0630/0630/06
O1 0/05000010/050020/1
O2 

0/0440/1640000020/08
O3 0/0210/0230/080020/0420/04
O4 0/0720/1430/1420/1420/1420/14
O5 0/03000040/120000
O6 0/0520/130/1520/140/220/1
O7 0/060000000000
O8 0/02000010/020010/02
O9 0/0410/0440/1210/0430/1210/04
O10 0/0620/1240/1820/1220/1240/24
O11 0/0320/0330/1220/0620/0640/12
O12 0/0720/0730/1420/1420/1420/14

2/191/962/171/912/50جمع

ضریب اهمیتعوامل
راهبردهاي توانمندسازي حاشیه  نشینان

WO1WO2WO3WO4WO5

ASTASASTASASTASASTASASTAS
W30/0330/090030/090030/06
W40/020040/0830/060030/06
W50/0130.03000020/0230/03

جدول)4(: ماتريس ارزيابي برنامه  ريزي راهبردي کمي توانمندسازي شهرک شهدا
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W60/0120/0210/0130/030030/03
W70/020040/0840/080000
W80/040010/0440/160030/12
W90/06000030/180030/18
W100/0540/2020/130/1530/1520/10
W110/0140/04000030/0310/01
W120/020020/0430/060010/02
W130/030030/0940/1230/0900
W140/0240/08000040/0840/08
W150/0240/0820/0420/0440/0840/08
W160/0340/1220/0620/0630/0940/12
O10/020000000030/06
O20/0420/0800000020/08
O30/0240/0840/080030/0630/06
O40/0730/212030/2120/1430/21
O50/030020/1440/1220/0620/06
O60/0540/2020/120/140/2040/20
O70/060040/2420/120010/06
O80/020030/0630/060010/02
O90/0440/16000040/1630/12
O100/0640/2420/1240/2420/1240/24
O110/0340/1240/1220/0640/1240/12
O120/0740/2820/1430/2120/1440/28
2/181/482/151/512/55جمع

ضريب اهميتعوامل
راهبردهاي توانمندسازي حاشيه  نشينان

ST1ST2ST3ST4ST5

ASTASASTASASTASASTASASTAS
S1 0/050000000000
S2 0/040010/05000000
 S30/0140/0400000000
S40/070020/14000000
S50/0310/0310/03000000
S60/0110/0110/01000000
S70/0220/0440/080010/0200
S80/0640/2440/2440/2430/1830/18
S90/0310/0320/0640/1230/0930/09
S100/01000020/0240/0420/02
S110/010020/0220/0220/0200
S120/01000020/0240/0420/02
S130/0230/0620/0410/0200/0200
S140/01000030/0340/0430/03
S150/01000020/0240/0430/03
S160/0330/0940/01230/0940/1230/09
S170/0430/1240/1630/1240/1630/12
S180/0340/01240/1240/1240/1240/12
S190/0740/2830/2140/2830/2140/28
S200/0240/0840/0840/080040/08
T1 0/0740/2800000020/14
T2 0/0420/080010/040020/08
T3 0/0140/040010/010020/02
T4 0/030020/06000020/06
T5 0/030040/12000020/06
T6 0/010000000020/02
T7 0/0720/1430/2130/2130/2130/21
T8 0/0620/1230/1830/1830/1830/18
T9 0/020040/0820/0420/0430/06
T10 0/0200000040/0800
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T11 0/0510/050030/1530/1510/05
T12 0/0310/030020/0610/0310/03
T130/0220/0430/0620/0430/0610/02
1/922/062/011/961/99جمع

ضريب اهميتعوامل
راهبردهاي توانمندسازي حاشيه  نشينان

WT1WT2WT3WT4

ASTASASTASASTASASTAS

W10/030040/1210/03600
W20/020040/0810/0200
W30/0340/12000000
W40/02000010/0200
W50/010040/0410/0100
W60/0140/0420/0240/0440/04
W70/0230/0620/0430/0640/08
W80/0420/080040/6140/61
W90/06000040/2410/06
W100/0530/1530/1530/1530/15
W110/0120/0210/010000
W120/0230/060020/0440/08
W130/0340/120020/0640/12
W140/0220/0430/0620/0610/02
W150/0240/0830/0630/0620/04
W160/0320/0620/0620/0620/06
T10/070040/2820/1400
T20/0440/1610/0420/0800
T30/0140/0420/0220/0200
T40/0320/060020/600
T50/03000020/0300
T60/010040/0410/0100
T70/0720/1420/1440/2830/21
T80/0630/1820/1240/2430/18
T90/0210/0220/0410/0230/06
T100/0220/04000040/08
T110/0521/021/00000
T120/030020/0610/0300
T130/020020/0420/0420/04
1/571/251/971/38جمع
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و  ساختار  اصالح  مجدد،  ارزيابي  به  شديدی  نياز  است، 
و  افتخاری  )رکن الدين  احساس می شود.  راهبردی  سياست  هاي 

مهدوی، 1385، 9( )گلكار، 1384، 53( جدول شماره )3(

 )IE( داخلي و خارجي  ماتريس  تشكيل   2-2-1-4
نمودن  مشخص  و  شهدا  شهرک  موقعيت  تعيين  و 

راهبردهاي با  اهميت  تر
پس از تدوين راهبردهاي اوليه راهبردهاي با اهميت  تر 
از ميان راهبردهاي اوليه مشخص مي  گردد. در نگاره شماره 
3 جمع امتيازهاي نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي بر 
نهايي  امتيازهاي  داده شده و جمع  نشان  Xها  روي محور 
ماتريس ارزيابي عوامل خارجي بر روي محورYها نمايش 
داده مي  شود. نقطه تالقي جمع امتياز هاي عوامل خارجي و 
داخلي بر روي محور Xها و Yها تعيين  كننده موقعيت و 
اهميت استراتژي  ها در ماتريس داخلي و خارجي است. اين 
ماتريس بخش  هاي مختلف سيستم را در 9 خانه قرار مي  دهد 
و آنها را به صورت نمودار ارائه مي  نمايد. اين ماتريس را 
مي  توان به سه ناحيه عمده تقسيم كرد و براي هر يك از آنها 
راهبردهاي متفاوتي بكار برد. نخست، براي بخش  هايي كه 
در خانه هاي )I, II, IV( قرار می گيرند می توان راهبردهايی 
را به اجرا در آورد كه موجب »رشد و ساخت« شود. دوم 
 )III, V, VII( خانه های  در  كه  سيستم  از  واحدهايی  برای 
قرار می گيرند بايد راهبردهايی را به اجرا درآورد كه هدف 
»حفظ و نگهداری وضع موجود« باشد. برای واحدهايی كه 
در خانه های )VI, VIII, IX( قرار می گيرند، بايد راهبردهای 
»رها كردن« را به اجرا در آورد. با توجه به نمودار چنانچه 
باشد نشان دهنده ضعف داخلي  تا 1/99  از 1  نهايي  نمره 
است؛ نمره  های از 2 تا 2/99 نشان  دهنده وضعيت متوسط و 
نمره  هاي 3 تا 4 بيانگر اين است كه منطقه حاشيه  نشين در 
وضعيت مناسبي قرار دارد. مجموع امتياز نهايی برای عوامل 
درونی و بيرونی به ترتيب 2/44 و 2/74 می  باشد كه نشان 
به  موجود  وضعيت  نظر  از  حاشيه  نشين  منطقه  كه  می  دهد 
لحاظ حاشيه نشينی در وضعيت متوسط قرار دارد. حال بايد 

تعيين  و  تهديدهاي موجود  تعيين فرصت ها و  اول:  گام 
نقاط ضعف و قوت موجود

در  شده  شناسايي  تهديدهاي  و  فرصت  ها  گام  اين  در 
مرحله  در  شهدا  شهرک  حاشيه  نشينان  توانمندسازي  زمينه 
شناسايي  ضعف  هاي  و  قوت  ها  و  خارجي  محيط  ارزيابي 
شده در مرحله ارزيابي محيط داخلي در سطر هاي ماتريس 

SWOT قرار مي  گيرند.

)WT( و )SO(، )WO(، )ST( گام دوم: تدوین راهبردهاي
و  ضعف  نقاط  فرصت  ها،  و  قوت  نقاط  گام  اين  در 
فرصت  ها، نقاط قوت و تهديدها و نقاط ضعف و تهديدها 
با يكديگر مقايسه مي  شوند. به عبارت ديگر در هر مرحله 

دو عامل با هم مقايسه مي  شوند. 

  )SO( راهبردهاي تهاجمي/رقابتي
ايده  آل  وضعيت  يك  به  حركت  از  حاكي  راهبرد،  اين 
است كه به اتكاء آن مي  توان از تمامي نقاط مثبت براي به 

حداكثر رساندن فرصت  ها استفاده نمود. 

)ST( راهبردهاي تنوع
در راهبرد ST كه بر نقاط قوت و تهديدها متمركز است 
هدف حداكثر بهره  مندي از نقاط قوت منطقه حاشيه  نشين براي 

مقابله با تهديدهاي خارجي و به حداقل رسانيدن آنهاست. 

)WO( راهبردهاي بازنگري
 هدف اين استراتژي، به حداقل رسانيدن نقاط ضعف و 
به حداكثر رسانيدن فرصت  هاست. در واقع به دليل داشتن 
فرصت  هاي  اين  از  است  نتوانسته  منطقه  داخلي  ضعف 

بدست آمده بهره  برداري نمايد. 

)WT( راهبردهاي تدافعي
اين راهبرد تالش دارد تا نقاط ضعف و تهديدها را به 
حداقل برساند. در اين حالت كه نگران  كننده  ترين وضعيت 
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به سمت  درآورد كه سبب حركت  اجرا  به  را  راهبردهايي 
مطلوب و توانمندسازي حاشيه نشينان گردد. 

در نهايت راهبردهاي بااهميت  تر از ميان راهبردهاي اوليه 
مشخص مي  گردند كه در اينجا اهميت راهبردهاي بازنگري 
 )SO( تهاجمي/رقابتي  راهبردهاي  بعد  مرحله  در  و   )WO(

آشكار مي  گردد نگاره شماره )3(.

                           

نگاره)3(: وضعيت کنوني شهرک شهدا در ماتريس عوامل 
داخلي و خارجي                                             

4-1-3 مرحله سوم: مرحله تصميم گيري 
)اولويت بندي راهبردها(

)QSPM( ماتريس برنامه ريزي راهبردي کمي
مشخص  را  استراتژي  نسبي  جذابيت  روش  اين 
مي  نمايند. با استفاده از اين روش مي  توان به صورت عيني 
استراتژي  ها  بهترين  زمره  در  را  گوناگون  استراتژي  هاي 
مشخص نمود. براي ارائه يك ماتريس ارزيابي استراتژيك 

كّمي بايد 6 مرحله، به اين شرح را طي نمود. 

گام اول: تشكيل ماتريس برنامه  ريزي راهبردي کّمي 
در اولين گام،  عوامل داخلي و خارجي  را در سمت راست 
ماتريس، و راهبردهايي كه از طريق ماتريس SWOT به دست 
آمده  اند، در باالي ماتريس برنامه  ريزي راهبردي كمي، فهرست 
مي  شوند. در اين پژوهش ماتريس برنامه  ريزي راهبردي كمي 
براي ارزيابي ميزان مقبوليت راهكارهاي پيشنهادي در مواجهه 
اقتصادي،  زيرساختي،  كالبدي-  محيطي،  زيست  شرايط  با 

اجتماعي- فرهنگي و مديريت شهري مي  باشد.  

گام دوم: تعيين ضريب عوامل داخلي و خارجي
در اين مرحله به هر يك از عوامل دروني و بيروني ضريب 
داده مي  شود؛ اين ضريب همان ضريبي است كه در مرحله 

ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بيروني به دست آمده بود. 

گام سوم: تعيين امتياز جذابيت راهبردها
 در اين مرحله از گروه دلفي خواسته مي  شود تا مقادير 
عددي جهت نشان دادن جذابيت هر راهبرد را نشان دهد. 
خارجي  و  داخلي  عوامل  بايد  جذابيت  امتياز  تعيين  براي 
را كه در توانمندسازي نقش عمده  اي دارند، بررسي نمود. 
نمره جذابيت1 از 1 تا 4 داده مي  شود. اين نمره بيانگر ميزان 
نسبت  واكنش  دادن  نشان  در  كنونی  راهبردهای  اثربخشی 
به عوامل مزبور است. عدد 4 به معنی واكنش بسيار عالی، 3 
واكنش از حد متوسط به باال، 2 واكنش در حد متوسط و 1 به 
معنی واكنش ضعيف است. چنانچه عاملي هيچ نقش مهمي 
در موفقيت راهبردها نداشته باشد به آن نمره  ای داده نمی  شود.

گام چهارم: محاسبه جمع امتياز جذابيت راهبردها
عامل  ضريب  در  شده  تعيين  نمره  هاي  مرحله  اين  در 
مربوطه ضرب می شود تا جمع امتياز جذابيت2 به دست آيد. 
جمع امتيازهاي جذابيت نشان دهنده جذابيت نسبي هر يك از 
راهبردها است. هر چه جمع امتيازهاي جذابيت بيشتر باشد، 

راهبردهاي مورد بحث داراي جذابيت بيشتري خواهد بود.

گام پنجم: محاسبه امتياز جذابيت نهايي راهبردها
از جمع امتياز هاي جذابيت هر ستون جدول برنامه  ريزي 
كّمي راهبردي،  امتياز جذابيت نهايي هر يك از استراتژي ها 
به دست مي  آيد و بدين ترتيب راهبردهاي جذاب  تر را نشان 
مي  دهد. در واقع امتياز جذابيت بيشتر، نشان دهنده مطلوبيت 
بيشتر آن راهبرد در قياس با آن هاي ديگر است جدول شماره 

 .)4(

1-  Attractiveness Scores )AS(          
2- Total Attractiveness Scores )TAS(
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گام ششم: اولويت بندي نهايي راهبردها
نمره  هاي  مجموع  مقايسه  با  می  توان  نهايي  گام  در 
به  اولويت  مبناي  بر  را  آنها  راهبردها،  از  هر يك  جذابيت 
ترتيب از نمره جذابيت باال به پايين و با توجه به يك بازه 
زماني قابل تعريف، برای توانمندسازي حاشيه  نشينان شهرک 
با  را  راهبردها  نمود و هر  بندی  تقسيم  به سه دسته  شهدا 

توجه به تقدم اولويتشان به اجرا درآورد.
     WO5- SO5- SO1- WO1- SO3-WO3         :اولويت اول

ST2- ST3- ST5- WT4-ST4-SO2             :اولويت دوم
ST1- SO4- WT1- WT2- WO4- WO3-WT  :اولويت سوم

پس از تحليل  هاي صورت گرفته در اين بخش از پژوهش 
راهبرد بازنگري WO5 يعني برگزاري كارگاه توجيهي براي 
مديران شهري در جهت نحوه اجراي طرح ويژه ساماندهي 
و توانمندسازي با مجموع امتياز جذابيت 2/55 به عنوان با 
امتيازترين راهبرد در ماتريس برنامه  ريزي راهبردي كّمي در 
 SO5 نيز  راهبرد  اين  از  بعد  است  گرفته  قرار  اول  اولويت 
ساماندهي  و  توانمندسازي  طرح  ويژه  كميته  تشكيل  يعني 
با مجموع امتياز جذابيت2/50 در اولويت اجرايي بعد قرار 

گرفته است. 
ماتريس  كه  نمود  توجه  مسئله  اين  به  بايد  پايان  در 
با  همراه  قضاوت  به  هميشه  كمي  راهبردي  برنامه  ريزي 
بصيرت نيازمند مي  باشد و فرض بر اين است كه مديران در 

اين خصوص آگاهي و خبرگي الزم را دارا مي  باشند. 

5- نتيجه گيری 
مجموع شاخص  های  شهدا  مشكالت شهرک  مهم ترين 
همبسته  ای كه نشانگر حاشيه  ای بودن اين مناطق بوده است 
كه عبارتند از: زيست محيطی، كالبدی، اجتماعی- جمعيتی، 

اقتصادی و مديريت شهري. 
نتايج تحقيق نشان داد كه در مرحله اول از برنامه  ريزي 
راهبردي S4 به عنوان مهم ترين نقطه قوت، w9 به عنوان مهم-
ترين ضعف، O4 به عنوان مهم ترين فرصت و T 11 به عنوان 
مهم ترين تهديد در شهرک شهدا مشخص گرديدند. به طور 

كل اين عوامل به عنوان اولويت دارترين عوامل در مرحله 
ورودي شناخته شدند. در ادامه با تشكيل ماتريس دروني و 
بيروني عوامل، جايگاه شهرک شهدا به لحاظ حاشيه  نشيني 
مشخص گرديد. در ادامه با توجه به موقعيت شهرک شهدا 
 )WO( استفاده از استراتژي  هاي بازنگري )نگاره شماره 3(
به عنوان اولويت اصلي و استراتژي تهاجمي )SO( به عنوان 
اولويت بعدي تعيين گرديد. ساير استراتژي  ها در اولويت-
و  نهايي  اولويت  بندي  براي  گرديدند.  تعيين  بعدي   هاي 
ارزيابي عيني راهبردها از ماترس برنامه  ريزي راهبردي كمي 
استفاده شد. در نتيجه نهايي حاصل از اين ماتريس 3 راهبرد 
براي  توجيهي  كارگاه  برگزاري  يعني   WO5 يعني  بازنگري 
مديران شهري در جهت نحوه اجراي طرح ويژه ساماندهي 
يعني  جذابيت  امتياز  مجموع  باالترين  با  توانمندسازي  و 
با   WO3 و   2/18 جذابيت  امتياز  مجموع  با   WO1 و   2/55
مجموع امتياز جذابيت 2/15 در اولويت اول قرار گرفتند. در 
ادامه سه راهبرد تهاجمي SO5 با مجموع امتياز جذابيت2/50 
مجموع  با   SO3 و   2/19 جذابيت  امتياز  مجموع  با   SO1 و 
امتياز جذابيت 2/17 نيز در اولويت اول قرار گرفتند. ساير 

راهبردها در اولويت  هاي دوم و سوم قرار گرفتند. 
در پايان بايد به اين موضوع اشاره كرد كه توانمندسازی 
منابع  تزريق  و  ساختمان  مهندسی  ديگر  محلی  اجتماعات 
مالی صرف را برای مشكالت حاشيه  نشيان راهگشا نمی داند، 
بلكه مهندسی اجتماعی با حمايت بخش عمومی و مشاركت 
فعال مورد نظر است. به طور كل توانمندسازی اجتماع محلی 
به نوعی مكمل ارتقاء بخشی است كه عالوه بر مشاركت در 
ساخت و ساز و بهبود محله، ضرورت درگير شدن ساكنان 
محله در تصميم  سازی و فرآيند برنامه  ريزی برای تشخيص 

اولويت  های اقدام و حمايت در اجرا را ضروری می  داند. 
چنانچه از طريق ساماندهی بتوان به هدف توانمندسازی 
و  بهبود  يافت،  دست  حاشيه  نشين  كم  درآمد  اجتماعات 
آنها متصور است. كه در  تدريجی محيط زندگی  پيشرفت 
اين صورت جداسازی آنها كم رنگ می  شود و پيوند با تمام 

شهر ممكن می  گردد. 
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