
 

 

 
 

 

 

 

 

 دالیل عدم تحقق طرح های تفصیلی در مناطق حاشیه نشین 

 ) نمونه موردی : شهرک شهید باهنر مشهد( 
 

 .جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایراندانشجوی دکتری ، هدی علی خانی

 .1دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران  ،علیزادهکتایون 

 .ایراناستاد مدوعو موسسه غیرانتفایی بینالود، ، گروه شهرسازی، مشهد ، ،  حجت حاتمی نژاد

 
 07/01/1401 :تاریخ پذیرش                    1400/ 11/ 06 تاریخ دریافت: 

 
 چکیده 

شکل به  منجر   ، شهرها  حاشیه  به  روزافزون  ح  گیری   مهاجرت  بزرگ  مناطق  شهرهای  در  نشین    لذا   ،گردیدهاشیه 

ژوهش پیش روی با  می سازد. پ  تر   وضعیت ایجاد شده، مصمم   یافتن راهکاری جهت سروسامان  در را  مدیران شهری  

  . روش گردآوری اطالعات شده است  مشهد انجامشهرک شهید باهنر  منطقه حاشیه نشین   در  تحلیلی  -روش توصیفی

ضریب آلفای کرونباخ روایی   روشبه    ها  پرسشنامه    صورت میدانی ) مشاهده و مصاحبه(  و  پرسشنامه می باشد.   به  

  380بر اساس فرمول کوکران  نفر می باشد،  33937آن  حجم  ری کهبین جامعه آما رلذا دتایید گردیده  هاو پایایی آن

توزیع  حوزه برنامه ریزی شهری    انکارشناس  پرسشنامه در بین   30اکنین و  به شیوه تصادفی در میان س،    پرسشنامه  

است.  آزمون شده  انجام  از   به    "اول    فرضیه   t-student آماری  پس  توجه  و  مشارکتی   رویکرد  رسد  می  نظر  به 

از حد   تر  پایین  باهنر مشهد   در شهرک شهید  تهیه طرح  محدوده ی  مطالعات شناخت  در بخش  نیازهای ساکنین 

به نظر می رسد شکاف عمیق بین مولفه های بررسی شده توسط مشاور و مولفه    "دوم    فرضیه    و    "متوسط می باشد  

از دالیل عدم تحقق  یزی شهری در مناطق حاشیه نشین ( نیز  صاحب نظران حوزه برنامه رهای مد نظر متخصصین  )  

 مورد تایید قرار گرفت .   "طرح تفصیلی شهرک شهید باهنر مشهد می باشد
 

 ، شهرک شهید باهنر، مشهدطرح دالیل عدم تحققحاشیه نشین، مناطق  طرح تفصیلی،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

باشد   می  شهرها  پراکنده  و  الگو  بدون  ی  توسعه  علت  شهرنشینی  باالی   .Mohamed et al., 2020, p)سرعت 

1)(Abedini & Khalili, 2019, p. 316).  در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم مشاهده  روند شهرنشینی      ینبیشتر
است و    یهر مطالعه ا  یاصل   ی  هستهکه    نسان  محالت شهری،  با  محوریت  ا  .  (Jamei et al., 2020, p. 1)می شود

الهامات و مشارکت ها  ازهاین انگ  ی،  عرصه ای از محیط زیست    . (Shawket, 2018, p. 236)محققان است  یاصل  زه یاو 
پیوسته در تعامل با دیگر محالت و  و  (zandi et al., 2019, p. 344)می باشد  گروه های متضاد اجتماعی  شهری و  شامل

( باشد  می  تغییر  حال  در   ، شهری  انزوای (Chunhui Ren, 2011, p. 3)مناطق   ، منابع   نامتوازن  توزیع  طرفی،  از    .
که به حاشیه   ، ییروستا ریکارگران و مهاجران فقو   (Falanga, 2019, p. 49)نشینی را در پی داشته   شهروندان و حاشیه

 ,zandi et al., 2019)می گردند. یمناطق شهر ییفضا یو الگو یساختار فرهنگ ییر تغ  به  شهرها رانده می شوند ، منجر 

p. 343)  ،تیفیک  به تبع آن، کاهشاطراف و    یکشاورز  یها  نی شهرها در حومه و زم  عیگسترش سرمنجر به    . مهاجرتها 
یر . که خود شرایط نیاز به توسعه ی خدمات رسانی و ز  (Al-Harami & Furlan, 2020, p. 116).می گردد یشهر یزندگ

پراکندگی شهری تا جایی پیش می .     (Bidandi & Williams, 2020, p. 2)ساخت های شهری در حاشیه شهرها دارد.  
ه کنند، از طرفی ، پراکندن مردم به حاشیه ی شهرها بدون  برنامه رود  که مهاجران  بتوانند مکانی برای زندگی خود تهی

 & Forsyth)ریزی  ، با چالش کمتری از  سوی مهاجران،  نسبت به سکونت در محالت و شهرهای جدید مواجه است .  

Peiser, 2021, p. 1).   توسعه ای و طرح شهری بدون  مشارکت شهروندان و تجمع اطالعات نمی تواند به ی  هیچ برنامه
. نادیده گرفتن مشارکت ساکنین در طرح ها، منجر به شکست شده و (Liao et al., 2019, p. 33)طور موثر اجرایی گردد.

 Mohamed et)به همراه داشت . طرح شهری بایستی منافع تمامی ذی نفعان و حمایت آن ها را در مراحل  برنامه ریزی 

al., 2020, p. 2)  .  ، ی و مشخص کردن آنچه برامی باشد    ندهیآ  یجهت برا  جادیاهدف از طرح در برنامه ریزی  شهری  
  ی برا یبانیتواند به عنوان پشت یشهر م یابیارز . (Sangawongse et al., 2021, p. 2).است یچشم انداز ضرور  نیتحقق ا

 ,.Ahvenniemi et al).گیرند  مورد استفاده قرار  یشهر  ی  توسعهراستای رسیدن به اهداف  طرح های    در  یریگ  میتصم

2017, p. 234)    .یها  یژگیاطالعات گسترده در مورد و  یمنطقه مورد مطالعه ، جمع آور   یفعل  تیوضع  یابیبه منظور ارز 
تفص  ادی  یبافت شهر  یکل نظر طرح  از  ن  یل یشده  تواند .  (Habib et al., 2013, p. 1237)است.  ازیمورد  می  یک شهر 

استفاده     و بر روی  (Peter & Yang, 2019, p. 360)جامع تدوین کندهای  قوانین و سیاست های خاصی را در قالب طرح  
در برنامه    جامع  طرح  کردیرو  .(Bobylev, 2009, p. 1128).  کنداز زمین  و به کارگیری زیر ساخت های شهری تمرکز  

تفصیلی با  که      (Wang et al., 2014, p. 121)می باشد  محدود کردن شهرها در اشکال فشرده ،  ی ،  شهر  رشدریزی  
.  (Lu et al., 2021, p. 1)کرد.  و تحلیل  هیتجز،  و اجرا    یریگ  میرا قبل از تصماقدامات آینده  توان    یم ،  جامع  شدن طرح

ر برنامه  مراتب  تفص  یزیدر سلسله  م  یل ی، طرح  قرار  از طرح جامع  تفص   ردیگیپس  تفاوت طرح  در    یل ی.  با طرح جامع 
آن به شکل نقاط    یمتن و نمودارها  ،طرح جامع  اتیکل  طرح تفصیلی،در .  (1395:30.) رودکی و امین زاده، است اتیجزئ

در بسیاری از کشورهای  (.  1392:97) ابراهیمی و همکاران، ی شوندم  مینقشه ترس  ی، خطوط ، و سطوح مشخص بر رو
 Zhao)متمرکز بر کاربری زمین می باشد    تنها  جهان سیستم برنامه ریزی و مدیریت شهری براساس طرح های شهری  

et al., 2016, p. 1)  .    حالیکه شهریدر  های  بر    طرح  فعالوه  کاربر  یکیزیتوسعه  ها  ریسا  دارای  نیزم  یو    یحوزه 
مال    ینظارت امور  از جمله  اقتصاد  ی،  اجتماع  ی، توسعه  باشند  ستیز  طیها و مح  ییدارا  تی ری، مد  یو  ن،    .می  قش  که 
مد  یمهم ا  تیریدر  شهر  عملکرد  و  توسعه  اهداف (Roberts & Addison, 2015, p. 3)  .کنند  یم  فای،  همچنین   .

.  ( 102:1392.) ابراهیمی و همکاران،زیباشناختی و کارکردی نیز  در طرح های جامع و تفصیلی دارای اهمیت می باشند
آن کوچک است و   ینقشه ها  اس یدهد و مق  یرا نشان م  یتوسعه شهرها و  اقدام    یجامع تنها خطوط کل  یطرح ها  زیرا
رو  ییاجرا  اتیعمل  توان  ینم از  پ  یرا  پ  افتهیکردن    ییاجرا  لذا جهت  ،کرد  ادهیآن  و  د  شنهادات یها  مرحله  از    یگری، 
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  ی ل یطرح تفص  یا  مرحله دو    یشهر  یزیبرنامه ر  یمرحله را در زبان حرفه ا  نیکه ا  ابدی  یضرورت م   یزیبرنامه ر  اتیعمل
 ی و ضوابط کل   ارهایاست که بر اساس مع  ی، عبارت از طرح  یل یطرح تفص  (.1392:42د.)زنگی آبادی و همکاران،  نامن  یم

 یبرا  نیزم  قیو مساحت دق  تیدر سطح محالت مختلف شهر و موقع  یشهر  ینهایطرح جامع شهر و نحوه استفاده از زم
  یشهر  یها در واحد  یو تراکم ساختمان   تی تراکم جمع  زانیشبکه عبور و مرور و م  یلیو تفص  قی از آنها و وضع دق  کیهر  

  ی رعوامل مختلف شه  هیکل  تیو موقع  یو توسعه و حل مشکالت شهر  یو نوساز   یمربوط به مناطق بهساز  یتهایو اولو
د. ) کرکه  گرد  یم  میو تنظ  هیته  یبر اساس مدارک ثبت  تیمالکبوط به  شود و نقشه ها و مشخصات مر  یم  نییدر آن تع

،  ژوهش پیش روی با هدف بررسی دالیل عدم تحقق طرح تفصیلی در مناطق حاشیه نشین  (. پ1395:2آبادی و همکاران،
موردی باهنر   نمونه  به یکو    گردیده  تصویب  1392سال  در    شهر مشهد که    شهرک شهید  نزدیک  از    با گذشت  دهه 

شهری متناسب با    طرح های  تهیه  جهت  راهکارهایی     بررسی، به  ه استمحقق نگردیدطرح، تاکنون  مطالعات و تصویب  
 پردازد. می  مناطق حاشیه نشین  وضعیت بافت 

 

 سوال پژوهش
 دالیل محقق نشدن طرح  های تفصیلی در مناطق حاشیه نشین شهرها به لحاظ  شهروندان و  ساکنین چیست؟-1 

دالیل محقق نشدن طرح  های تفصیلی در مناطق حاشیه نشین شهرها از نظر متخصصین حوزه برنامه ریزی  -2      
 شهری چیست ؟

 

 فرضیات پژوهش
جه به نیازهای ساکنین در بخش مطالعات شناخت محدوده ی تهیه طرح در  به نظر می رسد رویکرد مشارکتی  و تو-1

 مناطق حاشیه نشین  پایین تر از حد متوسط می باشد .  
)صاحب   به نظر می رسد شکاف عمیق بین مولفه های بررسی شده توسط مشاور و مولفه های مد نظر متخصصین  -2 

نظران حوزه برنامه ریزی شهری در مناطق حاشیه نشین (، از دالیل عدم تحقق طرح تفصیلی شهرک شهید باهنر مشهد  
 می باشد. 

 

 ایران جهان و  درتفصیلی بی تجارب اجرای طرح های ارزیا
زمین های  از   استفاده  معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر  و چگونگی  در خصوص   است   تفصیلی، طرحی  طرح 
شهری  در سطح محالت  مختلف شهر و  موقعیت و مساحت  دقیق زمین  برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی 

و میزان تراکم جمعیت  و تراکم ساختمانی  در واحدهای شهری و الویتهای مربوط به مناطق بهسازی   شبکه عبور و مرور
و نوسازی  و توسعه  وحل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف  شهری  در آن تعیین  می شود  و نقشه ها  و  

 ذا ل(.  1395:2) کرکه آبادی و همکاران،  گردد.مشخصات  مربوط به  مالکیت  براساس  مدارک ثبتی و  تهیه و تنظیم می  
  گیرد.های اجرایی تصویب شده، در این طرح صورت میطرح جامع شهری و به منظور اجرای برنامه   در پیطرح تفصیلی،  

  های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محالت شهری و طراحی طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه 
از بسیاری    محققان خارجی  توسط  ،و دالیل عدم تحقق طرح ها  در طرح های شهری  متداولبررسی رویکرد    آنهاست.

لیکا و    ، (2019  کروز و مارینس)دا،  ( 2019)  انگیو    تر یپ،(  2020)  نهویو پ  موایکل  (،2021سانگاونگس و همکارانش)،  جمله
از    (2020همکارانش) استفاده  ایشان در  پژوهش های  اشتراکات   جهت    تحلیلی    -روش توصیفی   انجام شده است که 

باشد   می  ها  طرح  تحقق  عدم  دالیل  در  موثر  های  مولفه  های    و    بررسی  مولفه  در  شده  انجام  های  پژوهش  تمایز 
یافتند   نتیجه دست  این  به  باشد و  داده شده توسط محققین می  برنامه  نداشتن   که   تشخیص  بلند مدت و  انداز  چشم 
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 ی و عمود   یادغام افق  کردینداشتن رو  ،  ندهیو آ  ینکردن  عملکرد فعل  یابیارز   ،یمشارکت  کردیواضح،  نداشتن رو  ییاجرا
در نظر نگرفتن    نی و گزارش منظم و همچن  ینینظارت ، بازب  ستمیس  فقدان  کپارچه،یدر شهر ، نداشتن توسعه متوازن و  

که   ییموثر دانسته اند و طرح ها  یشهر  یطرح ها را در محقق نشدن طرح ها  یبرا  یشهر   ستمیخارج از س  ینه هایهز
  ی کردها یادغام شده است و رو  یمختلف توسعه شهر  یو تصور شده و با جنبه ها  یکامل طراح  یاستراتژ  کیبه عنوان  

  محققان داخلی   و  طرح  داشته باشد  ییاجرا  تیقابلدر     یتواند نقش مهم  یلحاظ شود، م  یزیدر برنامه ر   یجهان  نینو
، حاتمی  (1395و همکاران )  یکرکه آباد  ،(1393و همکاران )  یمیابراه  ،(1398)  انییمقدم و رفع  یمشهد  از جمله  بسیاری

،1397نژاد و همکاران)  رودکی)  (  و  زاده  و1395امین  توصیفی  (1395زنبور) هادی    (  بررستحلیلی  -با روش  قدرت   یبه 
( یقدرت چند برابر )فوکولد    و  یعمود  یزیو برنامه ر  یابزار  تیبه عنوان عقالندر برنامه ریزی طرح ها    (یمتمرکز )سنت

ر برنامه  عنوان  عقالن  یمشارکت  یزیبه  و    یارتباط   تیو  تع  تیاهمپرداخته  در  مردم  نقش  و  شهروندان    ن ییمشارکت 
آ ه  و  شانیشهرها  ندهیسرنوشت  استداللی    مدرک  چینبود  مشارکت    یمبنقابل  هاشهروندان  بر  برنامه   ی اصل  یدر 

  ی صدا  دنینشن،    یافتد ، اما به طور کل  یاتفاق م  یز یکوچک در تمام مراحل برنامه ر  اس یمشارکت در مق  و    یشهرساز
و دافعه   یشهر  یجاذبه ها  زمی)که تحت مکان  یتیحرکات جمع  یعدم توجه به محرکهاو     یشهر  یزیمردم در برنامه ر

م  ییروستا  یها شهر  رد،یگ  یصورت  مراکز  مراتب  سلسله  به  توجه  جمع  یعدم  تحقق  عدم  و    یریپذ  تی و  مناطق 
اند  یشنهادیپ  یو به تبع آن عدم تحقق تراکم ها   یمحالت شهر بر    دیتاکو    ، را در محقق نشدن طرح  موثر دانسته 

آ  یشهر  ینیبازآفر  کردیرو تواند در تحققپژوه  نده یو  ناکارآمد   یافتن    ی می  بافت های  به خصوص  طرح های شهری 
تحلیلی و بررسی دالیل عدم تحقق طرح های تفصیلی با -، پژوهش پیش روی در روش توصیفیشهری موثر واقع گردد  

به    تفصیلی شهرک شهید باهنرعدم تحقق طرح    پژوهش های انجام شده مشترک می باشد و لیکن در پژوهش حاضر  
 بررسی قرار می گیرد .مورد وهش های تاکنون انجام شده، دلیلی متفاوت از دیگر پژ

 

 روش تحقیق 
توصیفی روش  به  روی،  پیش  به  -پژوهش  تتحلیلی  عدم  دالیل  تفصبررسی  طرح  مناطحقق  در  نشین   قهیلی    حاشیه 

گردآوری اطالعات به روش میدانی )مصاحبه و مشاهده( و روش غیر میدانی )   می پردازد، باهنر شهر مشهدشهید شهرک 
جمعیت  با  باهنر  شهید  شهرک  ساکنین  شامل  هدف  .جامعه  باشد  می  سازمانی(  و  ای  کتابخانه  منابع  و  اسناد  مطالعات 

دهندگان پرسشنامه  نفر می باشد که پاسخ    380فرمول کوکران شامل    با استفاده ازنفر می باشد که حجم نمونه    33937
مختلط به شکل پرسشنامه ی بسته  به شکل طیف لیکرت پنج تایی بسیارکم تا بسیار زیاد و پرسشنامه ی باز شامل ی  

در بخش شناخت محدوده و راهکار در جهت بهبود شرایط محقق شدن طرح های    پاسخ به مواردی از قبیل معضالت  
، طرح    شهری  نشدن  محقق  بر  دلیلی  عنوان  به  توانسته  می  و  است  نرسیده  حاضر  تحقیق  پژوهشگران  ذهن   به  که 

ازمان  نفر از کارشناسان س  30آماری خبرگان در این پژوهش  ی  باهنر موثر باشد.همچنین جامعه    شهید  تفصیلی شهرک
 اساتید دانشگاه در حوزه برنامه ریزی شهری  می باشند. و  زآفرینی مشهدبا
 

 محدوده ی پژوهش 

 شهر مشهد واقع شده  یدر جنوب شرق  نفر  33937و جمعیت    هکتار  152.14با مساحت    یباهنر محدوده ا    دیشهرک شه
سرخس( در گذشته  به عنوان زمین های کشاورزی ، وقفی آستان  -شهرک شهید باهنر  در شمال جاده ) مشهد  است.  

قدس رضوی و معروف به قلعه خیابان بوده، زمینهای زراعی جهت استراحت دام های کشاورزی  به دلیل نزدیکی به چند  
ونت کشاورزان و سپس تبدیل به سکونتگاه روستایی  روستا و قرار گیری در وسط مزرعه قلعه خیابان ، تبدیل به محل سک

   .گردید
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مشهد و شهرک شهید باهنر  6تقسیمات سیاسی منطقه  -1شکل  

1392  ،مشاور اساس شهر شرق: ماخذ  

 
در زمان اصالحات ارضی بخش اعظمی از زمین های کشاورزی به اهالی روستا جهت کشاورزی واگذار گردید، سپس به   

اراضی مذکور جهت احداث ساختمان مورد خرید وفروش قرار   جمعیت و گسترش بافت فیزیکی قلعه خیاباندنبال افزایش  
سپس مهاجران وارد شده از روستاهای اطراف ،شهرهای مختلف و حتی از کشورهای همسایه در دهه های اخیر .  گرفتند

ا لحاظ  از  گردید  موجب  خیابانها  بندی  شبکه  و  ها  وساز  ساخت  نظارت  عدم  آنجا و  در  جامعه  فرودست  طبقه  جتماعی 
 . (1392سکونت یابند ) مشاور اساس شهر شرق،

 

 شناخت محدوده به لحاظ نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهدید 

فرهنگی، عملکردی و کالبدی  طبق تصویر -محدودیت ها وضعف های شهرک شهید باهنر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی  
و به لحاظ فرهنگی ،ناهمگونی      مکان یابی شده است  که می توان گسستگی کالبدی شهرک از شهر مشهد   2شماره  

و   افغانستان  از کشورهای  مهاجران  تسنن،  اهل  مانند  مذهبی  )  باالی  (  پاکستان و چلوها  بدون هویت  لحاظ  افراد  به   ،
 مچون درمانگاه، کتابخانه و به لحاظ اقتصادی، شغل های کاذب نام برد. عملکردی، عدم و جود کاربری خدماتی ه
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 شهید باهنر  محدودیت ها و ضعف های شهرک -2شکل

 

توجه به    عدم  ساکنین  برای  شغل  ایجاد  فرصت  امکان  و  باهنر  شهید  شهرک  روستایی  پیشینه  چون  هایی  پتانسیل  به 
گردشگری   سایت  صورت  به  سرخس  جاده  ورودی  در  گردشگری  فضای  طراحی  و  شهری  کشاورزی  سنتی  -صورت 

شهرک باهنر و امتیاز  شهری در    -مشهد  به شکل بوم گردی های روستایی و حفظ کالبد شهرک به صورت پروژه روستا
نزدیکی این پروژه به حرم امام رضا ) ع( و فرودگاه هاشمی نژاد  از دیگر کاستی های طرح حاضر در معرفی امکانات و  

، فرصت ها و پتانسیل های بررسی شده توسط مشاور   3پتانسیل های شهرک شهید باهنر می باشد.طبق تصویر شماره  
شهید   تفصیلی شهرک  و در طرح  نقش  گرفته شدن  نادیده  به  توجه  بدون  و  اجمالی  و  مختصر  کامال  به صورت  باهنر 

 رسمیت  نداشتن شهرک  شهید باهنر در طرح جامع مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 
 مکانات و فرصت های شهرک شهید باهنر -3شکل
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در پرسشنامه   1ایم و با توجه به جدول شماره  به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده  
 ایی پرسشنامه ها مورد تایید است. می باشد و پای  0.75شهروندان و کارشناسان ، ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  

 
بررسی پایایی پرسشنامه  براساس ضرایب آلفای کرونباخ   -1 جدول  

کرونباخ آلفای  ضریب     

 پرسشنامه  
 ابعاد 

 شهروندان کارشناسان 

 کالبدی 0.835 0.865

 عملکردی  0.764 0.894

فرهنگی -اجتماعی 0.798 0.823  

 اقتصادی  0.821 0.709

   1400هش،ماخذ:یافته های پژو 

 

 ق یتحق یها افتهی
نتا  قی تحق  یها  افتهی  ا  یف یو ک  یکم  جیشامل  پژوهش است. در  انجام  از  آمده  نتا   نیبدست  براساس دست   جیقسمت 

 .مشخص و بدور از هر گونه ابهام مطرح شوند دیها با افتهیآوردها مطرح شوند. 
 

 فرضیات  تحلیل و بررسی 

به نظر می رسد رویکرد مشارکتی  "آزمون فرضیه  در این قسمت از پژوهش به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته ، جهت  
پایین تر از     شهرک شهید باهنر مشهدو توجه به نیازهای ساکنین در بخش مطالعات شناخت محدوده ی تهیه طرح در  

باشد   به کمک تحلیل     "حد متوسط می  استفاده کرده و  باهنر  پرسشنامه ی   380از پرسشنامه ساکنین شهرک شهید 
استودنت جهت    –پرداخته و از آزمون تی    H 0H ,1 ین ساکنین شهرک شهید باهنر ، به تعریف فرضیه   توزیع شده در ب

از  بررسی میزان  سطحی که  مشاور  جهت مشارکت دادن ساکنین در  مراحل  بررسی و شناخت محدوده ی طرح  ،  
 بهره گرفته است .ساکنین 
{𝑚 ≥ 3}:0H  نیازهای ساکنین در به  و توجه  باهنر  رویکرد مشارکتی  یا   مطالعات شناخت محدوده شهرک شهید  باالتر 

 مساوی سطح متوسط است. 
{𝑚 < 3}:1H  پایین تر از  مطالعات شناخت محدوده شهرک شهید باهنر    رویکرد مشارکتی و توجه به نیازهای ساکنین در

 سطح متوسط است. 

 جهت رویکرد مشارکتی   t-studentنتایج آزمون  -2جدول 

 میانگین تعداد  ابعاد 
انحراف  

 معیار 
درجه  
 آزادی 

 p-value مقدار آماره 

 0.000 19.74- 379 0.78 2.10 380 کالبدی
 0.000 11.68- 379 0.71 2.07 380 عملکردی 
-اجتماعی
 فرهنگی 

380 2.01 0.69 379 -3.84 0.000 

 0.000 13.12- 379 0.89 2.75 380 اقتصادی 
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استفاده شد  و در تمامی ابعاد رویکرد مشارکتی و   student -t، برای آزمون فرضیات مذکور  از آزمون  2  با توجه به جدول
از  کمتر  تفصیلی  طرح  مشاور  توسط   ، باهنر   شهید   شهرک  محدوده  شناخت  مطالعات  در  ساکنین  نیازهای  به  توجه 

( ،  فرضیه تایید می گردد لذا  نادیده گرفتن نیازهای ساکنین در مراحل بررسی و     >p-value=0.000   0.05است )0.05
محالت حاشیه نشین  منجر به شکست طرح تفصیلی می گردد .در شهرک شهید باهنر عدم توجه به فرسودگی     شناخت

و حاشیه نشینی محله و نیاز  محله به مداخله با رویکرد بازآفرینی و همچنین نادیده گرفتن  شهرک شهید باهنر در طرح 
 قق طرح تفصیلی شهرک یاهنر می باشد.جامع به عنوان بخشی از شهر مشهد ، خود نیز از دالیل عدم تح

 

 شکاف  موجود  یسنجش معنادار  یبرا  یجفت  t-studentآزمون   ج ینتا -3جدول 
مولفه  دالیل  شکست طرح به لحاظ 

 های متخصصین
 میانگین وضعیت

انحراف 

 معیار

میانگین 

 اختالفات 

مقدار 

 آماره

درجه 

 آزادی
p-

value 

 توجه به پتانسیل پیشینه ی 
 روستایی 

 میزان تاکید مشاور 

 به مولفه  
2.45 0.75 

1.76 25.18 29 0.000 
میزان اهمیت   

 متخصصین به مولفه 
4.21 0.84 

 توجه به پتانسیل  سند توسعه  
 ملی جهت بازآفرینی 

میزان تاکید مشاور ه  
 مولفه 

1.96 0.68 

2.33 24.63 29 0.000 
میزان اهمیت متخصصین  

 به مولفه 
4.35 0.73 

 توجه به پتانسیل زمین های 
 زراعی شهرک  

میزان تاکید مشاور به  
 مولفه 

2.02 0.69 

2.09 31.74 29 0.000 
میزان اهمیت متخصصین   

 به مولفه 
4.11 0.72 

 توجه به پتانسیل موقعیت شهرک 
 در  ورودی شهر مشهد 

 میزان تاکید مشاور 

 به مولفه  
2.15 0.89 

2.3 32.45 29 0.000 
میزان اهمیت متخصصین  

 به مولفه 
4.45 0.77 

 توجه به پتانسیل نزدیکی 
 به حرم مطهر و فرودگاه 

 میزان تاکید مشاور 

 به مولفه  
1.74 0.76 

2.9 29.67 29 0.000 
میزان اهمیت متخصصین  

 به مولفه 
4.64 0.64 

 

به نظر می رسد شکاف عمیق بین مولفه های بررسی شده توسط مشاور و مولفه های مد    "در ادامه جهت آزمون فرضیه  
) صاحب نظران حوزه برنامه ریزی شهری در مناطق حاشیه نشین (، از دالیل عدم تحقق طرح تفصیلی     متخصصیننظر  

باشد باهنر مشهد می  تعداد    "شهرک شهید  و  استفاده کرده  پرسشنامه کارشناسان  بین کارشناسان پرسشن  30از  امه در 
سازمان بازآفرینی  و خبرگان حوزه حاشیه نشین شهر و اساتید دانشگاه در گروه برنامه ریزی شهری و شهرسازی توزیع  

فرضیه تعریف  از  پس  و  شماره     H 0H ,1 گردید  جدول  طبق  پرداختیم  نتایج  بررسی  و  فرضیه  آزمون  میانگین    ،3به 
شکاف باالیی  در هر پنج دارای    به مولفه    متخصصینمیزان تاکید مشاور به مولفه  و میزان اهمیت گروه  اختالفات بین  

رک ، توجه به پتانسیل  مولفه شامل  توجه به پتانسیل پیشینه روستایی ، توجه به پتانسیل سند توسعه های  زراعی شه
موقعیت شهرک در  ورودی شهر  مشهد و توجه به پتانسیل نزدیکی به حرم مطهر و فرودگاه  شهر مشهد  نشان می دهد 

اینکه  ≥در تمامی مولفه ها     با توجه به  0.05  value= 0.000 -p    ،  0 فرضH   مبنی بر عدم شکاف بین میزان تاکید
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ی بین تمام مولفه ها، شکاف معنادار  0.95فه رد می شود و  با اطمینان  به مول  متخصصینمشاور به مولفه و میزان اهمیت  
 وجود دارد.

 

 نتیجه گیری 

شهید باهنر  اشد که در مورد شهرک  کردن اهداف طرح جامع می بترین نقش و عملکرد طرح  های تفصیلی اجرایی  مهم
، تهیه ی طرح تفصیلی صدق نمی کند زیرا از جمله طرح جامع مشهد    مشهد  باالدست  ، شهرک شهید  در طرح های 

 شهید   از شهر مشهد دیده نشده است و پیشنهادات طرح های فرادست برای شهرک  به عنوان  یک بخش رسمی   باهنر
ار محورهای پیشنهادی توسعه ) فریمان،کالت، سرخس  بلکه به صورت موضوعی و در کن  نبودهباهنر به صورت موضعی  

فرآیند   باهنر، در  از طرفی مشاور طرح شهرک شهید  بررسی قرار گرفته است.  ..( مورد  مطالعات طرح، جهت شناخت  و 
پایین و  نگاه    محدوده ، مطالعات  مشاور طرح     و  داشته    مشارکت ساکنین  بدون  در نظر گرفتن،  متمرکز      از باال به 
بر (  فرادست    طرح  متمرکز  بوده  اجمالی    نگاهی  و داشتن    ) طرح جامع شهر مشهد  باهنر  لذا  است  به شهرک شهید   .
، فرصت ، ضعف و تهدید در ساختارهای کالبدیمطالعات   نقاط قوت  بررسی  باهنر  در حد  عملکردی،  -شهرک شهید  
به صورت برداشت های متمرکز ،  بصری و مدیریتی    -تاسیسات، ادراکیفرهنگی، زیست  محیطی، اقتصادی،  -اجتماعی

شهرک    در نتیجه    طرح شنیده نشده است .مطالعات    در    مشهد  انجام شده است لذا  صدای ساکنین شهرک شهید باهنر
شهید باهنر ، به عنوان بافت کامال فرسوده و حاشیه نشین به  مطالعات طرح تفصیلی نیاز  نداشته است بلکه نیازمند طرح  

  بازآفرینی  به صورت مشارکتی بوده است ، لذا طرح تفصیلی شهرک شهید باهنر  تحقق پذیر نبوده است .
 

 
 کاربری زمین در شهرک شهید باهنر -4شکل

 1400ماخذ: واحد کارتوگرافی سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد،
 

به   باشد  4  شکل با توجه  باهنر می  نقشه کاربری زمین در شهرک شهید  را، کاربری که   از کاربری ها  باالیی   ، درصد 
رمانی ،  مشهد می باشد، لذا کاربری خدماتی، دخوابگاهی بودن شهرک شهید باهنر  حاکی ازمسکونی تشکیل می دهد که 
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ایجاد   در خصوص  پژوهش حاضر  پیشنهادات  نتیجه  در  باشد،  می  پایین  بسیار  در سطح شهرک  آموزشی  و  فضای سبز 
 کاربری های مورد نیاز ساکنین شهرک شهید باهنر مشهد در تصویر، ارایه شده است. 

 

 پیشنهادات 
پای کار  منجر به عدم ایجاد انگیزه جهت    نادیده گرفتن نیازها و نظرات ساکنین شهرک شهید باهنر در مطالعات طرح ،

پروژه ها می گردد.  عمومیمشارکت  آمدن مردم و   اجرای  به  لذا    در  اکنون  پیشینه روستایی که  با  باهنر  شهرک شهید 
غیر رسمی و سکونتگاه  ناکارآمد  بافت  عملکرد    عنوان  لیکن  و  از شهر  گسسته  کالبد  به شکل   ، مشهد  حاشیه شهر  و 

گردیده  است، لذا در صورتی که در مطالعات طرح، نیازهای برای شهر مشهد    اجتماعی  تهدید  به دیل  تب  وابسته به شهر 
ایجاد فرصت و زمینه کار  به لحاظ اقتصادی ،    ، ساکنین شهرک در نظر گرفته شود و  کاربری های مورد نیاز ساکنین  

  کشاورزی روی زمینهای زراعی شهرک، ایجاد بوم گردی و سایت گردشگری به لحاظ نزدیکی به حرم مطهر و فرودگاه و
، موقعیت شه فرهنگی  لحاظ  به    ، ورودی شهر مشهد  در  فرهنگی    رک  مجتمع  کتابخانه   –ایجاد  و  لحاظ  آموزشی  به 

بست  ،  کالبدی   بن  معابر  مواقع  و  بازگشایی  در  اورژآنس  و  آمبوالنس  تردد  متصل  ،  ضروریامکان  های  خیابان  تقویت 
در پیشنهادات طرح  در نظر    ای درمانی و خدماتیایجاد کاربری ه  ،و به لحاظ عملکردی  کننده شهرک به شهر مشهد  

شهرک  مصوب  در اجرایی شدن طرح های    ساکنینانگیزه مشارکت و حضور پر رنگ  ایجاد    برای گرفته شود ، زمینه ای  
    شهید باهنر مشهد می گردد .
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