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 چکیده

های میه رژینظر، یشهر  یهااستیس ترین ابزارهای تحلیلیکی از مهم

ساختار مناسبات  ،ائتالف حاکم تیماه شهری است که بر اساس

ها، به سهم و نقش بخش خصوصی، عمومی آنان کنشگران و منابع یم

و دولت در قالب مفاهیم ائتالف رشد، رژیم شهری و ماشین رشد 

عنوان یک الگوی مشارکتی، طی دهه پردازد. محله ایثار بهشهری می

ارتقاء  و خارجگذشته توانسته است با اسرتاتژی توسعه ویژه، از زوال 

ه مناید. بر همین مبنا پرسش اساسی این است که توجهی را تجربقابل

های با منافع مختلف در محله ایثار، چرا، چگونه و بر ائتالف گروه

اساس چه مدلی شکل گرفته است؟ پژوهش حارض به نقش و ترکیب 

های بر مدلینفع در ارتقاء محالت رو به زوال شهری با تکیهذهای گروه

است. این تحقیق برحسب نوع،  و ماشین رشد شهری پرداخته رژیم

های باشد. دادهتحلیلی و از نظر روش علی پس از وقوع می -توصیفی

 Arc GISو  SPSS ،Excelافزارهای، پیامیش میدانی به کمک نرم

پردازش شده است. از مدل رگرسیون فضایی در شناسایی عوامل و 

ها، تکنیک تحلیل عاملی جهت استخراج ساختارهای پنهان داده

گذاری عاملین استفاده شده است. ها و نامسهم هر مؤلفه در عامل

رسانجام با بررسی نقش بازیگران مختلف ائتالف، نوع رژیم محله 

 08ند ارتقاء محله از دهه یها فراشناسایی گردید. مطابق بررسی

 بر کارآفرینیو با تکیه ین رشد شهر یشمسی، بر اساس مدل ماش

تجاری بوده است. در این راستا، بررسی رضیب -نخبگان تولیدی

(، نوع 865.0دهد سال تأسیس )اشرتاکی تحلیل عاملی نشان می

 رین( تأثیرگذارت86300( و داشنت کارگاه تولیدی )..863ترصف ملک )

وان عناند. شهرداری نیز با کنرتل صدور مجوزهای تجاری بهعوامل بوده

 آفرینییکی از بازیگران رژیم شهری نقش ایفا منوده است. نقش

نخبگان اقتصادی بخش خصوصی در کنار مدیران شهری و حکومت، 

موضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته و اسرتاتژی توسعه محله 

 داند.گوبرداری در سایر محالت نابسامان میایثار را قابل ال

رژیم، ماشین رشد، نخبگان، شهرداری مشهد، تحلیل  کلیدی: واژگان

 عاملی، رگرسیون وزنی فضایی

 

Abstract 

  One of the most important tools for urban policy analysis 
is the theory of urban regimes, based on the nature of the 
ruling coalition, the structure of relations between actors 
and their resources, which deals with the role of the private 
& public sectors and government in the concepts of growth 
coalition, urban regime and urban growth machine  . Isar 
neighborhood as a participatory model, during the last 
decade has experienced a significant development, 
external from decline and significant improvement with a 
special development strategy. Accordingly, the 
fundamental question is why, how and on what model the 
coalition of groups with different interests in the Isar 
neighborhood was formed? The present study deals with 
the role and composition of stakeholders in upgrading 
declining urban neighborhoods by relying on the regime 
and urban growth machine models. This research is 
descriptive-analytical in terms of type and causal after 
occurrence in terms of method. Field surveying data is 
processed with SPSS, Excel and Arc GIS softwares. Spatial 
regression model has been used in identifying factors and 
factor analysis techniques has been used to extract hidden 
data structures, the contribution of each component in 
factors and naming factors. Finally, by examining the role 
of different coalition actors, the type of neighborhood 
regime was identified. According to studies, the process of 
upgrading the neighborhood since the 2000s has been 
based on the model of urban growth machine and relying 
on the entrepreneurship of production-commercial elites. 
In this regard, the study of the coefficient of factor analysis 
shows that the year of establishment (0,561), the type of 
property occupation (0,396) and having a production 
workshop (0,311) were the most influential factors. The 
municipality has also played a role as one of the actors in 
the urban regime by controlling the issuance of commercial 
licenses. The role of private sector economic elites, along 
with city managers and the government, is the subject of 
this study and the development strategy of Isar 
neighborhood can be modeled on other unsettled 
neighborhoods. 
Keywords: regime, growth machine, elites, Mashhad 

municipality, factor analysis, spatial weighted regression 
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 مقدمه

شهر جهان با  378سال گذشته  58ها، در حدود بنا بر بررسی

 08حداقل  یتیهزار نفر زوال جمع 088ش از یب یتیجمع

. علل (Hollander, 2010: 133)اند را تجربه کرده یدرصد

متفاوتی برای این پدیده عنوان شده است. کالرک، 

سازی شهری را به معنی خروج جمعیت و رها و مرتوکزوال 

بخش یا متامی یک شهر دانسته که دلیل آن تغییرات 

(. در این 0: 03.1باشد )کالرک، اجتامعی و اقتصادی می

 نده،یفزا یکار یشغل همراه با ب دست دادنزمینه لوییز به از 

 یدگط زنیکالبدی و بدترشدن رشا ی، فروپاشیاجتامعطرد 

(. همچنین های، کاهش lewis,1969:2کند )اشاره می

 استاشتغال را در این زمینه مهم دانسته  یاو منطقه یمحل

کارتی علل زوال را در دو (. مکLong,2005:2به نقل از  )

مرتبط با  ی. عوامل ساختار 0داند: یی مبررسقابلبخش 

. 1شدن، یو جهان یو اقتصاد یرات گسرتده اجتامعییغت

د یدر واکنش به تجد یمحل ی، مانند حکمرانیعوامل محل

 هایتر دولت و بازار. بازآفرینی این بافتعیساختار وس

های ها یکی از چالشنابسامان و رفع مشکالت ناشی از آن

: 03.8،یمک کارتباشد )پیش روی مدیریت شهری می

08.) 

های نابسامان شهرهای مختلف تجارب بازآفرینی بافتدر 

ق که گاه موف دنیا سطوحی مختلفی از مشارکت وجود داشته

اند. با توجه به مطالب یادشده الزم است و گاه ناموفق بوده

شده، دالیل یبررستا الگوهای تجربی مستندسازی و 

ها مشخص گردد. همچنین این نکته موفقیت و شکست آن

ت است که آیا تجربه موردنظر قابل الگوبرداری و حائز اهمی

 باشد؟زمان دیگری می-اجرا در فضا

ه های اولیه، محله ایثار طی دهبنا بر پیامیش میدانی و بررسی

گذشته توانسته است با اسرتاتژی توسعه ویژه خود، جمعیت 

خروج جمعیت و اشتغال( خارج زوال )پذیر شده و از حالت 

سازی خیابان ایثار و این موضوع تجاریشود. ازجمله مظاهر 

بازار با برند مخصوص که در سطح کشور گیری یک راستهشکل

باشد. همچنین نظیر است میو حتی کشورهای همسایه کم

جه تو بهسازی و بازسازی فضاهای مسکونی محله نیز قابل

بوده است. جذب نیروی کار و ثبات جمعیت ساکن از دیگر 

ثار است. بنا بر شواهد، ساکنین این های محله ایموفقیت

محله با مشکالت متعددی ازجمله بدمسکنی، کمبود 

تأسیسات و تجهیزات شهری، مرتوکه و مخروبه بودن بخشی 

از بافت، اتالف زمین، آلودگی صوتی و هوا، باال بودن میزان 

جرم و جنایت و درمجموع نازل بودن کیفیت محیط مصنوع و 

که عدم توجه به این وضعیت موجب اند زندگی روبرو بوده

های بیشرت نشان ها بوده. بررسیهای مضاعف آنمحرومیت

بازار ایثار درنتیجه داد که ارتقاء محله و به وجود آمدن راسته

گیری ائتالف رشدی است که بر محور فعالیت نخبگان شکل

گرفته است. بررسی تجربه محله اقتصادی بازار ایثار شکل

مستندسازی یک الگوی نسبتاً موفق ارتقاء  ایثار به دلیل

محالت شهر درونی و وسعت بخشیدن به ادبیات احیای 

های نابسامان شهری، توسعه برمبنای بخش بافت

عمومی، مدیریت مشارکتی -خصوصی، مشارکت خصوصی

باشد. رفع و حکمروایی خوب شهری دارای اهمیت می

 یط و زندگهای محالت شهری، ارتقاء کیفیت محینابسامانی

و جلوگیری از رکود و افول اقتصادی اجتامعات شهری 

کارهای ساماندهی ازجمله دالیل پرداخنت به تجارب و راه

باشد. این پژوهش به مسئله های نابسامان شهری میبافت

های ذینفع های شهری و نقش ترکیب گروهرژیم

در ارتقاء محالت رو به زوال شهری پرداخته  کنندهمشارکت

 ت. اس

با توجه به مبانی نظری و مطالعات اکتشافی صورت گرفته 

های سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: ائتالف گروه

ارتقاء دهنده محله ایثار چرا و چگونه شکل گرفته است؟ 

. مشخص کردن نوع 0اند از: اهداف پژوهش حارض عبارت

ین . بررسی عملکرد عامل1رژیم حاکم بر ارتقاء محله ایثار. 

کننده در ارتقاء محله ایثار. در پاسخ به سؤال مشارکت

ر در مورد عاملین ارتقاء محله ایثار ارائه یپژوهش، فرضیه ز

نعت تجاری ص-گردید: بنا بر منافع مشرتک نخبگان تولیدی

سازی و نوسازی پوشاک بانوان و شهرداری مشهد در تجاری

ع و گروه ذینفمحله ایثار، ارتقاء این محله از طریق فعالیت د

 است.رشد شهری رخ داده یادشده در قالب مدل ماشین 

 پژوهش نهیشیپ

 رد تحقیق کار دستور گذشته دهه دو از شهری رژیم نظریه

است  داده شکل متحدهایاالت در را شهری هایسیاست
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(Pierre, 2014: 20). در ی رشدهامسئله ائتالف در آغاز 

مورد توسعه اقتصادی و  گیرندگان درخالل بحث تصمیم

(. نخستین بار Clarck, 2001: 45) یدردگسیاسی مطرح 

ا در آتالنت وسیله هانرتبه یاز قدرت شهر  یه نخبگانینظر

 رامت مهم شهیشرت تصمیافت که بیشد. او در یمعرف

 رد ، عمدتاً ین نخبگان اقتصادیب یاجامع رسموسیله به

 ,Pacion) شودیمم یرست یو صنعت یتجار  یهاییگردهام

ت ر از قد 1مدل تکرثگرا این نظر، در مقابل (.571 :2005

اعتقاد دارد که  . اوافتیوسیله دهل تکاملبه یاجتامع محل

 یهاهمراه با نخبگان مختلف در زمان و قدرت پراکنده است

 .(Ibid: 572) دارد طلسمختلف در موضوعات متفاوت ت

منوده  یمعرف هانرتکه  یاز نوع یدر مدل دهل نخبگان تجار 

رگذار یقدرت تأث یهااز انواع خوشه یکیدر بود فقط 

ها، یمرژ یهنظرشهری و  رشد . مدل ماشیندنباشیم

یافته بر پایه این دو دیدگاه در مورد نقش های تکاملمدل

گیری برای توسعه یا زوال فضای نخبگان در تصمیم

 (.Ibid: 572) باشندمی ساختانسان

تاکنون تحقیقی پیرامون این موضوع در ادبیات داخلی صورت 

ل و تحلیای با عنوان ینی در مقالهمشکنگرفته است. تنها 

بررسی پیامدهای جهانی شدن بر شهرها، با تاکید بر رژیم 

شدن از یجهانبه موضوع تغییرات شهر در عرص  های شهری

ای موردی ها پرداخته که مطالعهمنظر نظریه رژیم

 (. .030باشد)مشکینی و همکاران، یمن

عمده منابع موجود در این زمینه خارجی هستند که در ادامه 

ها یبررسگردد: ازجمله نخستین ها اشاره میترین آنبه مهم

و  یفیاز آمار توص باشد. اومی ینالکدر این زمینه، پژوهش 

دهد ینشان م، استفاده کرده یل عاملیه و تحلیتجز

ن یز زما استفادهد یمرتبط با تشد یسب و کارهاشهرداران و ک

 :Elkins, 1995) گران مسلط در ائتالف رشد هستندیباز

597.) 

ینگ از مدل ائتالف رشد استفاده منوده تا به کمک آن به ه

آزمون نقش نهادها و نخبگان شهری در دینامیک رشد شهری 

 (.Heying, 1995: 5آتالنتا بپردازد )

                                                             

1. Plural model 

واحد  بودجه یبه بررس یصورت انتقادبه ،یادر مقاله وارد

با  و یم شهر یه رژیبا استفاده از نظرشهر لیدز،  ینیبازآفر

 یوضوح شورابهاز نظر او  .پرداخته است ینهاد یکردیرو

ن یترعیاست که وس یرا سازمانیز ،است یدیگر کلیشهر باز

 .دارد یادین پول زیاست که چن منبعیو تنها  شتهمنافع را دا

به  ،ینیند بودجه واحد بازآفریدر فرا گیردن نتیجه میهمچنی

کنندگان مشارکت یبرخ ،نهادها یانتخاب یهال مشوقیدل

ن فرصت محروم یگران از ایبرخوردار شده و د یادر دوره

 (.Ward,1997:1943-1503) شوندیم

شناسی تالش دارد تا گونهخود مقاله ( در 1880کالرک )

بر مبنای حضور و عدم حضور  هااز رژیمی سیستامتیک

. از نظر کالرک ماشین رشد یکی از حکومت تهیه کند

 (.Clarck,2001:14,140باشد )ها میگونهاین

ابزاری  عنوانبههای شهری تاریخچه رژیم به (1880) داودینگ

که پردازد های حکمروایی میبرای تبیین انواع سیستم نظری

باشد می هاای از آنشهری گونه رشد ماشین

(Dowding,2001:8,70.) 

هایی از بریتانیا و به مقایسه منونه (1883دیویس )

نی تفاوت بین بازآفریمتحده پرداخته و به این وسیله ایاالت

( را متحدهها )مدل ایاالتمشارکتی )مدل بریتانیایی( و رژیم

نه یدر زم استد یبعگیرد که میدهد و نتیجه می نشان

مانند  میرژ یهاائتالفرشد ا یتانیبرحکومت متمرکز 

 .(Davies,2003:254- 257) باشد ممکن

 ق قانونیاز طر رشدنیماش یر یگ( شکل.188پاتریک هوگان )

شهر دوبلین را  یدر باراندازها .0.0 یشهر  ینوساز 

 یاس محلیدر مق یطرد اجتامع اینجادر  .منوده استبررسی 

ن مکا« قطبش خرد»ن یدر سطح خرد اتفاق افتاده است. ا و

یظهور م ین رشد و درنتیجه رشد اقتصادیق ماشیکه از طر

 و یاصالت بخش، مت امالکیش قیمحرکه افزا یرو ین، کند

باشد می دیجد یآپارمتان یهاظهور مجتمع

(Patrick,2006:34). 

ف یمنظور توصرشد به یهاتالفئا هیاز نظرهارلو و همکاران 

ز یو ن م0.58تا  م0.38ه در دهندون یشهر سوروند رشد 

ن یا هااز نظر آناند. استفاده منوده یلیعنوان چارچوب تحلبه
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ندون افتاده است یکه در سو ین اتفاقاتییبجهت ت دلم

ت یوضع یاساس یهاازجمله تفاوت. ستیکامل ن

خش تأثیر اندک ب ،تالف رشدئا هیسه با نظریندون در مقایسو

شهر  توسعه یاسیس امتیدر تصم یو اتاق بازرگان یخصوص

 و ندونیسو یشورا رباشد. با توجه به تأثیر حزب کارگر بیم

 ،یمقامات در توسعه شهر  یاسیها با منافع سآن ییهمسو

 یسم محلیالیس یااحتامل گونهوه را بهین شیا گاننگارند 

 (.Harloe, 2006: 120دانند )می

خود، متمرکز بر شهر روچسرت  قیدر تحق یسچکم 

ته کلینیک مایو پرداخ یتخصص یعملکردهامتحده، به ایاالت

 یرشد چارچوب مناسبنیماش هینظر هرچندگیرد، و نتیجه می

و  یبخش خصوص یهان توسعه و تالشیفهم رابطه ب یبرا

اماًل کتوان یرا منو یک ماینیاما نقش کل ،باشدیم یشهردار 

 ,Miszczykن رشد دانست )یماش یدر چارچوب تئور 

2013: 25.) 

 تحول وژهپر  یک از کیفی تحقیق یرتازمیلز در یکدمنسلی هان 

 ماهیت تغییر به کادیفه کال ازمیر منطقه در شهری

 رژیم گرایش مظاهر ردیابیباهدف  شهری هایسیاست

 شانن نگاریقوم بررسی. پرداخته است ترکیه در غیررسمی

 تشدید باعث نئولیربال شهری هایسیاست دهدمی

 تقسیم و افقی و عمودی بعد دو هر در قدرت اختالفات

 امتداد در عمدتاً  - است شده محالت در جامعه ساختار

 انتقال وضعیت تحقیق این. اجتامعی اقتصادی هایشکاف

 علمنف/ مثبت کاربردهای از شهری فقرای به نسبت دولت

 آمدکار  و رسیع انجام کههنگامی را غیررسمی فعال/ منفی به

دهد می است، نشان یدموردترد شهری تحول هایپروژه

(Demirtas-milz, 2013: 689). 

مقاله خود به موضوع مشارکت طبقه کارگر در  در کامومیشل 

 یقطر از را کارگری جامعه هایائتالف توسعه شهری پرداخته،

 دهد. بررسییم قرار یموردبررس شهری رژیم چارچوب یک

 ئوریت ادعای از نسبی پشتیبانی کارگری، جامعه هایائتالف

 طریق از قدرت که پیرشفتاین بر مبنی شهری رژیم

 پذیرکانام را منابع اشرتاک که بخشی بین روابط سازینهادینه

 مفهوم حفظ به مقاله کل، در .دهدمی نشان کند،می

 ایینپ از قدرت ایجاد عمل و ییندر تب ایدئولوژیک محدودیت

 (.Camou, 2014: 623کند )می استدالل

ه، شهری پرداخت شهری و حاکمیت رژیم به مقایسه نظریه یرپ

 تغییرات به نسبت شهری نظریه رژیم کندمی استدالل

 انواع ظهور و اقتصادی سازیجهانی نهادی،مراتب سلسله

 حساس شهری هایسیاست در موضوعات و بازیگران جدید

 را عاملیت شهری حاکمیت نظریهدر مقابل . نیست

 اجازه تئوری این به و بخشدمی مفهوم تریعام صورتبه

 سفر مکان و زمان در شهری رژیم تئوری از بهرت تا دهدمی

ی و تحلیل –این مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی .کند

حده، متهای صورت گرفته در ایاالتمبتنی بر نتایج پژوهش

 (.Pierre, 2014: 1اشد )باروپا و اسرتالیا می

سال از مطرح کردن نظریه  15پس از گذشت حدود  استون

های شهری به بررسی مجدد آن پرداخته است. او با رژیم

استفاده از روش تحلیل تاریخی خطوط کلی تغییرات 

شدن موضوعاتی مانند اجتامعی را بیان منوده، اثر مطرح

و محلی  حکمروایی خوب، حق به شهر، رسمایه اجتامعی

و نظر ا کند. ازهای شهری بررسی میگرایی را بر نظریه رژیم

 ائتالف یک امروز شهرهای در که دارد وجود کمی دلیل

 به ازنی وجود،بااین .کنیم پیدا را منسجم و پایدار حکومتی

 هایدرس قدرت و گذاریسیاست اهداف با متناسب منابع

 شهرها سایر و آتالنتا گذشته تجارب از باید که است کلیدی

 یک عنوانبه سیستمی نابرابری کهدرحالی. شود حفظ

 رد کنندهیلتعد هایپاسخ توانمی دارد، ادامه کالن واقعیت

 ,Stoneکرد ) را بررسی منایندگی و ساختارحدفاصل 

2015: 101.) 

یه رمورد نظبه بررسی تغییر زاویه نگاه استون در  رستجول 

 استون اخیر پرداخته، توجه هایسال اش درهای شهریرژیم

 سیاسی توسعه و شهری حاکمیت تنظیامت در تغییر به

 یدوارکنندهام نظری رویکرد یک عنوانبه را( APD) آمریکا

 مطالعه برای APD مزایای مورد در استون با او .داندیم

 ندکمی پیشنهاد اما است، موافق شهری سیاسی تغییرات

 محرک عنوانبه نظمییب و اصطکاک بر APD تأکید از استون

 الوهع نهادها، نقش و کرده استقبال حاکم تنظیامت در تغییر

 گرفته نظر رد بیشرت تغییر چگونگی در غیررسمی، تنظیامت بر

ت ها دریافجایی که حکمرانان سود بیشرتی از همکاری .شود

کنند. رست به موضوعات درونی یا بیرونی بودن نیروها و می

تغییر پارادایمی به وجود آمده با استفاده از بررسی نظریات 
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پردازد. اکرث متون ها میساله اخیر در زمینه تئوری رژیم 15

 ,Rastباشد )متحده میموردبررسی مبتنی بر تجارب ایاالت

2015: 138.) 

شدن به به بررسی پیامدهای جهانی همکارانمشکینی و 

ها شهر در اند. از نظر آنهای شهری پرداختهکمک مدل رژیم

مفهوم کینزی جای خود را به شهر کارآفرین داده، درنتیجه آن 

عنوان مکان زندگی جمعی جای خود را به ایده ایده شهرها به

است آمیز داده ان مزایای اقتصاد رقابتعنوان مکشهرها به

 (.00: .030 مشکینی،)

رژیم و ماشین رشد شهری را  هایمدل و همکاران جسوب

مدرن جهت تحلیل شهر پست یجادشدهابزارهای نظری ا

 با بیان تجربه میزبانی املپیک در هاآندانند. پساصنعتی می

گرایی رسند که هم(، به این نتیجه میم1888شهر منچسرت )

متحده و شهری ایاالت سیستمو تشابهات ظاهری بین 

انگلستان حاصل رشایط متغیر ساختاری، بازتعریف 

های تغییریافته عقالنیت های اسرتاتژیک، حالتزمینه

محلی نسبت به این  تدریجی دولت سیاسی و سازگاری

 .(001-..0: 03.5، و همکاران باشد )جسوبرشوط می

های مدل های رشد وبررسی ادبیات مرتبط با موضوع ائتالف

این موضوع است که  دهندهنشانرژیم و ماشین رشد شهری 

امروزه مشارکت بخش خصوصی عامل مهمی در شکل 

ها از بخشی به زندگی شهری است. همچنین دولت

گری و مشارکت با جامعه مدنی و تجار گری به تسهیلتصدی

ها با توجه به میزان قدرت اند. البته این مشارکتردهروی آو 

های های خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی شکلبخش

. شناخت الگوی محلی مشارکت داشته استمتفاوتی 

شکل گرفته در محله ایثار، ارزیابی و تعمیم آن، همچنین ارائه 

 کننده این الگو، موضوعاتی است که کمرتیینتبمبانی نظری 

شده ریزی و مدیریت شهری ایران مطرحبرنامه در مباحث

 است.

های شیوه ای ازمجموعه» شهری میرژ کیهای شهری: رژیم

 «دهدیل میرا تشک یشهروند یاست که راه زندگ یاجتامع

(Elkins, 1995: 585 تئور .)م با مفهوم قدرت یرژ ی

                                                             

1. Stone 

2.Policy – macking 

آن بعد از »( آغاز شده است: 1980) 1ک استونیستامتیس

-یستم اجتامعیبادوام س یهایژگیو قدرت که در آن

 یکه مقامات دولت ییهاب را به روشیا و معایمزا ،یاقتصاد

بادل گران کند، تینه دیمنافع به هز یت از بعضیحام یرایرا پذ

 قاً دریرا عملکردشان کامالً غیرشخصی و عمیز د ]...[کنیم

 :Davies, 2003« )است گرفته یجا یساختار اجتامع

 گونهنیم را ایرژ ،میرژ یهااستیسدر کتاب  تونسا .(254

 یهاکه توسط آن گروه غیررسمی یباتیکند: ترتیف میتعر

 ییجاد توانایمنظور اهم به با یو منافع خصوص یعموم

و حکومت عمل خود امت یکردن تصم یساخت و عمل

 رام یرژ(. کالرک Ward, 1997: 1494)به نقل از  کنندیم

داند می 2یساز استیها در سروها درجه مشارکت گیمنافع 

(Clark, 2001: 6 .)ار یرا بس یشهر  یهامیرژ نگیداود

نواع ن اییتب یبرا ینظر  یرا ابزار  هاع مدنظر قرار داده، آنیوس

ن رشد یداند که ماشیم ییحکمروا یهاستمیمختلف س

 .(Doowding, 2001: 8) باشدیها ماز آن یاگونه یشهر 

جه به کاربرده که با تو را معادل ائتالف به میترتیب او رژاینبه

 متفاوت خواهند بود. ییهای حکمرواستمیس

ع که در آن مناف یرسمر یغ است یبیم ترکیرژون یاز نظر پس

 ییمنظور داشنت تواناگر بهیکدیبا  یو خصوص یعموم

کنند یعمل م یامت حکومتیتصم یساخنت و اجرا

(Pacione, 2005: 573 مشکینی و .)ها را رژیم همکاران

آرایش غیررسمی ذینفعان بخش خصوصی و عمومی در 

: .030 )مشکینی، اندشهر دانستهتصمیامت حاکمیت 

کرد یق رویو تلف توسعهبه دنبال های شهری رژیم یتئور (. 01

 درگرفته انجام یاست که کارها 3قدرت -یجامعه محل

کرد، اما ید مییرا تأ م8..0م و 0.58 دههن یمتحده بایاالت

ند کیشده و تالش م یراستهک پیحال به لحاظ آکادمتابه

هد تر قرار دعیوس یاسیس نه اقتصادیرا در زم یاقتصاد محل

(Ward, 1997: 1494 .)ق سه عامل یم از طریه رژینظر

ائتالف  تیماه :کندیل میرا تحل یشهر  ییهااستیس

 نگ،یوداساختار مناسبات و منابع کنشگران )د ،حاکم

03.8 :031.) 

3. community - power 
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 یدارا ن و استونیات الکینظر یبر مبنا های شهریمیرژ

 :باشدیزیر م یهایژگیو

 یو نخبگان اقتصاد یمحل یائتالف شامل بخش عموم. 0

گران ابراز وجود یاست، اگرچه ممکن است د یبخش خصوص

 کنند.

 بر اعتامد، یمبتن یررسمیغ یهاق شبکهیز طرا یهمکار . 1

 افتد.یمشرتک و منابع اتفاق م، اهداف یپلامسید

گر ینسبت به داستقالل  یروز از سطح باال ها روزبهشبکه. 3

 شوند.یحکومت برخوردار م یهاطحس

 .دار استیپا یدوره طوالن یشبکه برا. 4

شهر  یت خودش را با توسعه اقتصادیمأمور ،تالفئا. 5

ر هدف قرا یگر یکند، اگرچه ممکن است مسائل دیمرتبط م

 یاهدر فهم اهرم یچه کس کهینبه ا هستبگرفته باشند، 

 قدرت موفق شود.

گران یازوسیله ببه یباارزش یج حکومتینتا ،یمساعکیترش. .

د کردنیطور مستقل عمل مها بهکند که اگر آنیجاد میم ایرژ

که  ییالد کایتول یکنندگان بران مشارکتیداد. بنابرایرخ من

 اند.گر وابستهیکدیبه  ارزشمند است

 اماگیرد، ساختارها را نادیده منی رژیم شهری درمجموع مدل

کند یم یسیبازنو یاسین سییرا در تب نیاملعنقش 

(Davies, 2003: 256). 

ها تاستمداران، بوروکرای( را در کنار سکسبهتجار )، پل ناکس

 داند.یم یشهر  ییرواحکم یکار، از عوامل اصل یرو یو ن

، امالک یهایمرکز شهر، گردانندگان کمپان ینخبگان تجار 

و مالکان و گردانندگان  یفروشخرده یهاها، مغازهبانک

هستند که به خاطر حفاظت از  یکسان ،یمحل یهاروزنامه

اند یشهر مرکز  ینده تجار یبه آ یشدت متکدرآمدشان به

(Knox, 2010: 99)را از  یکسانی جهیلزوماً نت عضاا ه. هم

 یکنند که منفعتشان در باقیدرک مو خواهند یمنم یرژ

 (.Pacione, 2005: 573) ماندن در ائتالف است

توان به دو گونه یها را مرژیم وارداز نظر های شهری: انواع رژیم

 یهامیرژ و یخیتار یاحتامل یهامیرژمنود:  یبندمیتقس

 و 1نینشتایفا(. Ward, 1996: 432) ییفضا یاحتامل

موفق پس از جنگ  یم شهر یرژنوع ( سه 1986ن )ینشتایفا

 اند:ف کردهیمتحده را توصدوم در ایاالت یجهان

 :(م0.58-4..0) 2رانهیمد /شدهتیهدا یهامیرژ. 0

در  یز یرمسائل عمده رشد و برنامهکه  یمحل یاسینخبگان س

ک با یصورت نزداند بهکردهیرا کنرتل م یه شهر یناح

یها مدر کنرتل آن یادیاما در حد ز ،کنندیکار م گرانتوسعه

 .باشند

انه دهه یتا م م8..0انه دهه ی)م 3یاز یامت یهامیرژ. 1

ن مرحله هنوز کسب و کار )تجارت( بر مسئله ی(: در ام0.78

از ابتکارات  یرشد تسلط داشته است اما مجموعه بزرگ

 .اندجاد شدهیا یاجتامع

(: م0.08انه دهه یتا م م0.78 انه دههی)م 4م محافظتیرژ. 3

ه از فشار یرسما ینینشعنوان عقبتوان بهیها را ممین رژیا

 قبلکه در مرحله  یازات اجتامعیب امتیرفاه و تکذ یبرا

 د.یساخته شد، د

بر  ییافض یگونه شناسن یالک، یخیکرد تارین رویدر مقابل ا

 متحده ارائه منوده است:اساس تجربه ایاالت

 م0.58در دهه و انه یدر شامل رشق و غرب م: 5تکرثگرام یرژ

 .م8..0ل دهه یو اوا

انه دهه یانه، از میدر شامل رشق و غرب م: 6ستیم فدرالیرژ

 م.0.78و در اواخر دهه  م8..0

 از جنگ غرب، در دوره پس-در جنوب: 7ن گرایم کارآفریرژ

(Doowding, 2001: 8-9.) 

، کالرک ییو فضا یخیتار یناها برمبمیبندی رژدر کنار تقسیم

 :ها ارائه منوده استکارکرد آن یبر مبنا یگر یبندی دتقسیم

 

 

                                                             

1. Fainstein 

2.Directive regime 

3. Concessionary regime 

4. Conserving regime 

5. Pluralist regime 

6. Federalist regime 

7. Entrepreneurial regime 
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 (Clark,2001:37) م از نظر کالرکی: انواع رژ0جدول 

 سیاست اهداف سیاسی مینوع رژ

 هازیرساختهزینه، توسعه ارائه خدمات کم وری، توسعه کسب وکاربهره ینیکارآفر

 سازی دولتهزینه، کوچکارائه خدمات کم وریپذیری شهروند و مشارکت، بهرهدولت کوچک، مسئولیت 1ینظارت

 مجدد یعیهای توزاسرتاتژی وری، بهرهیعدالت اقتصاد 2یمرتق

 3طرفدار عمل
 وری،پذیری شهروند و مشارکت، بهرهدولت کوچک، مسئولیت

 یعدالت اقتصاد

سازی دولت، هزینه، کوچککمارائه خدمات 

 مجدد یعیهای توزسیاست

 ، مشارکت محلهیت زندگیفیوری، ک، بهرهیعدالت اجتامع 4طرف تقاضا
و  ی، مؤسسات اجتامعیشهر  یایحفاظت محله و اح

 یفرهنگ

 ت موجودیحفظ وضع وریعدالت و بهره یبرا یه به بازار خصوصیتک 5رسپرست

مواجه است و  یم با مسئله عمل جمعیاستون هر رژاز نظر 

اجات ین است که منابع را به احتیا یفه هر ائتالف حکومتیوظ

ا کیآمر یم را در شهرهایچهار نوع رژ. او انش منطبق سازدیحام

  منود: ییشناسا

موجود ت یحفظ وضع یدر جستجو  :6حفاظت یهامیرژ. 0

یع روزمره خدمات میز توزیها نآن یفه اصلیهستند. وظ

 باشد.

ج یترو یدر جستجو  :7رشد یهانیماشا یتوسعه  یهامیرژ. 1

از شهر  ییهابخش یرشد و متوقف کردن زوال اقتصاد

 .(Doowding, 2001: 13) باشدیم

 وسیله ملوچبه م.0.7ابتدا در  یهر ن رشد شیه ماشینظر

در  9و لوگان 8شرت آن توسط ملوچید و توسعه بیم گردیتنظ

ف یتعر(. Pitkin, 2011: 10) صورت گرفتم 0.07

 عبارت شدهارائهکه توسط ملوچ  ن رشدیاز ماش موردتوافق

 حفظ و ریتسخ دنبال به که یشهر  نخبگان از یاست از: ائتالف

 ،امالک رشد جیترو وسیلهبه اول مرحله در ،یاقتصاد قدرت

 ;Carter, 2005: 9) باشندیم تیجمع و مستغالت

Polevychock, 2006: 17 .)( جامکان )که ییکاال عنوانبه 

                                                             

1. Stewardship 

2. Progressive 

3. Activist 

4. Demand – side 

5. Caretaker 

 نیب رقابت قیاز طر شود،یمده ید است ید اجتامعیتول

 که یااجاره خاطر به دهند،یم ارزش محله به که یکسان

 به یکسان و( مبادله ارزشآورند ) دست به آن از توانندیم

 ارزشنهند )یم ارزش آن به غیراقتصادی لیدال خاطر

 :Pitkin, 2011مکان )آن  به شانیبستگدل مانند ،(یمرصف

 ین فرض است که قدرت محلین رشد بر ایمدل ماش(. 10

از فصل  یکیابد. یین سازمان میبر زم یحول منافع مبتن

جاد یا موجران، ایداران هیصاحبان خانه و رسما یهامشرتک

است. دولت  یر محلیگذاران غهیجذب رسما یبرا یطیرشا

ت یکند و به جلب حامیق میساخت و ساز را تشو یمحل

 نگ،یودا)د از داردین یو محل یساخت و سازگران بزرگ مل

از تنها  یکی ین رشد شهر یه ماشینظر (.014: 03.8

د و کنیل میشدن مکان را تحل ییاست که کاال ییهاهینظر

 ین فرهنگ، اقتصاد و نهادهاین ارتباط بییدر تب یسع

 (.Miszczyk, 2013: 4) دارد یاسیس

6. regime maintenance 

7. Development regimes or growth machines 

8. Molitch 

9. Logan 
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 :1ن ضد رشدیا ماشیرشو یطبقه متوسط پ یهامیرژ. 3

 باشد.یط میت رشد و حفظ محیریخواستار مد

 یهاگسرتش فرصت یبرا: 2هاج تودهیبس یهامیرژ. 4

 .(Doowding, 2001: 13) )کارمند( طبقات شاغل

های ائتالفهای رشد: گیری انواع ائتالفهای شکلزمینه

ها و درمجموع ائتالف ها، رشاکترشد به مجموعه مشارکت

های خصوصی و پیامنی رسمی و غیررسمی بخشو هم

در نظریه  شدهارائههای شود که مدلعمومی گفته می

طور باشند. هامنهای مختلف آن میهای شهری گونهرژیم

منظور رشد در کل به دلیل که گفته شد، موضوع ائتالف به

یشربد پاحساس نیاز بخش عمومی و یا خصوصی برای 

ه توان این پدیداهداف عمدتاً اقتصادی بوده است، لیکن می

را از جهات گوناگون تبیین منود. امروزه نظریات مختلفی در 

های رشد که تئوری گیری انواع ائتالفهای شکلمورد زمینه

ماشین رشد، آن )های مرتبط با های شهری و مدلرژیم

های حفاظت و ...( به تبیین آن های کارآرفرینانه، رژیمرژیم

 اند از:ها عبارتترین آنپردازند وجود دارد که مهممی

این رویکرد تالشی است جهت . رویکرد مکتب تعدیل: 0

 یستمبآمده در نیمه دوم قرن یشپتبیین تغییرات ساختاری 

 نخستین برای تعدیل (. نظریه15-38: 03.3 رابرتز و سایک،)

 یافت. هر توسعه م0.08 دهه اوایل و 0.78 دهه در بار

 و تناقضات دارای که رسدمی نظر به گونهاین تعدیل

 گسست از بعد اما است، خودش خاص بحرانی هایگرایش

 ایهحالت بازسازی بحران، از بعد کوتاه نسبتاً  دوره یک در

 یردگب را آن جای تواندمی کیفی نظر از متفاوت جدید تعدیل

 گیریبنابراین رویکرد، شکل (..00: 03.5 پینرت، و گودوین)

های رشد پاسخی به بحران ناشی از بازساخت رسمایه ائتالف

کند عنوان می شیفردرباشد. برای مثال و نیروی کار می

د که یآیش میپ یوقت یائتالف نخبگان تجار  یر یگشکل

نابراین د، بده باشنیون از اقتصاد کنار کشیاسیا سیحکومت 

 ,Friedrichsکند )یپر م یخالء موجود را بخش خصوص

1993: 914.) 

                                                             

1. Middle – class properssive regime or anti growth 

machine 

این رویکرد بر همبستگی نیروهای ها: . رویکرد نئوگرامشی1

اخالقی، سیاسی و اقتصادی رشکتی تأکید دارد. در این 

حالت ماشین رشد ممکن است به یک انسداد هژمونیک 

باشد. نخبگان محلی و هم به یک انسداد تاریخی مرتبط 

ها این عمل شهری عاملیت شهری را در اختیار دارند، اما آن

دهند نه در رشایطی که را در رشایط انتخابی خویش انجام می

 جسوپبفهمند )و  توانند به شکل کامل آن را درک کردهمی

ی اعتقاد دارد امروزه هارو (. دیوید 070: 03.5و همکاران، 

به فضای شهری و دهی نقش مدیران شهری در شکل

تر شده، در مقابل بر رنگجغرافیای اجتامعی شهر کم

ین ها تعیهای رشدی که آنفعالیت رهربان تجاری و اسرتاتژی

 (...0هامن: ) کنند تأکید گردیده استمی

فرهنگ  ،از نظر هوال: 3نهادگرا. رویکرد فرهنگ سیاسی/ 3

در حوزه را سیاسی محلی پارامرتهای مؤثر و وسیعی 

)هوال،  کندهای محلی تنظیم و تعیین میگیریتصمیم

 در هایحوزه از تواندیم محله رییهمچنین تغ. (51: .030

 درآمدکم یخانوارها یادیز تعداد یبرا. شود منجر یمل سطح

م یتقس منابع چطور کندیم نییتع رفاه دولت ادییز حدود تا

 /یاسیکرد سیرو (.Beckoven& etc, 2005: 9)گردد

به ، تبازگش یبرا همحل ییکند که توانایشنهاد میپ ،نهادگرا

وابسته خواهد بود، اش یو روابط نهاد یاسیقدرت س

 Webber) ترگسرتده یعموم یهااستیس به نیهمچن

and swanstrom, 2014: 15یاو  یسنتترتیب این(. به 

های هر یک در بودن اجتامع از نظر فرهنگی و ویژگیمدرن 

است  مؤثرها ها برای تشکیل ائتالفمیزان ظرفیت آن

(Hospers and everda, 2015: 51.) 

در این چرخه رسمایه در شهر(: ) یاسیس. رویکرد اقتصاد 4

ز پردارابطه باید به نیل اسمیت و دیوید هاروی، دو نظریه

ری اشاره منود. اسمیت با نظریه مطرح در زمینه پویایی شه

 یشهر ( و هاروی با نظریه 03.5 بخشی )اسمیت،اصالت

های ( و نقش چرخه03.5 رسمایه )هاروی، شدن

های نظری مهمی در گذاری در تحوالت شهری، بنیانرسمایه

های خصوص فرایند رونق و رکود محالت شهری که در دهه

2. Mass mobilization regimes 

3. Institutional 
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را  ون منایان شدهصورت افرتاق فضایی مرکز و پیراماخیر به

شده در این رویکرد، اند. بنا بر نظریات مطرحارائه منوده

های رشد مبتنی بر امالک، در مکان و زمانی به وجود ائتالف

های گذاری در امالک نسبت به دیگر شیوهآید که رسمایهمی

گذاری سود بیشرتی داشته و یا احتامل کسب رسمایه

فت نابسامان وجود داشته بیشرت با احیاء با افزودهارزش

د ت و درخواست رشیدر این زمینه بر محل یوسکیکلنباشد. 

 .(47-.4 :03.3، یوسکیدارد )کلنتأکید 

و  ن رشدیماش مفاهیم :یشهر  ن رشدیماشها و میرژ

یابی به هدف بر مشارکت جهت دست یشهر  یهامیرژ

 یاستدالل نظر مشرتک از طریق یک ائتالف داللت دارند. 

ن رشد منعکس یم ماشیمفاه یهااز جنبه یار یبس م دریرژ

در درک  ینقطه قطع م،یرژ یشده است. در تئور 

 ین است که مقامات دولتیرشد در شهر ا یهااستیس

 ن هستند وینفعان زمیاحساس کنند مجبور به مشورت با ذ

 یهاحاصل از تالش یایشان به مزایاندازهای انتخابچشم

گاه یها جاآن ن باورند کهیبر ا تجار توسعه گره خورده است و

ن ین ماشیز بیمحور متا .شهر دارند یهااستیدر س یاژهیو

ن یدر ماش ها است.استینقش س ،میات رژیرشد و ادب

 استمدارانین منافع ارتقاء دهنده رشد و سیرشد، اتصال ب

کند که یم ادعا میه رژیدر مقابل، نظر تقریباً نامتقارن است.

که شهر را  یمقامات یو درآمدها برا یاسیس یایل مزایبه دل

ر کنندگان فعال دتنها رشکتاستمداران نهیس ،کنندیاداره م

 متقابل در اهدافش هستند یبلکه رشکا ،ک ائتالف رشدی

(Elkins, 1995: 585.) 

جسوپ، پک و تیکل در این باره اعتقاد دارند: نظریه رژیم 

 ی شهری بر اتحاد باشهری توجه دارد که چگونه مسئوالن محل

منظور رشد مندان عمدتاً در بخش خصوصی بهدیگر عالقه

اقتصاد محلی مترکز دارند. در عوض رویکرد ماشین رشد بر 

هایی که رهربان تجارت محلی فعالیت کارگشایان و روش

کنند و به جذب حامیت دیگر های رشد را تعیین میاسرتاتژی

ظور تضمین موفقیت منمندان نظیر دولت شهری بهعالقه

و   شود )جسوپپردازند، متمرکز میاقتصاد محلی می

 (...0: 03.5همکاران، 

 توانندمیهای محلی حکومتدر رابطه بین حکومت و تجار، 

 هکنندمشارکت ؛اولمنایند:  بازار اتخاذدر مقابل ش نقچهار 

ظارت ن ؛سوم، گرکارگشا و تسهیل ؛دوم، کارآفرینی وبازار در 

گر تعدیل ؛چهارم، های اقتصادیو تنظیم فعالیت

: .030، وتزگ) یاقتصادناهموار های بازار و توزیع سیستم

1.1). 

دهد این های شهری نشان میمروری بر مبانی نظری رژیم

ها و روابط قدرت نظریه تحوالت شهری را از جنبه سیاست

ری های شهکند. مدل تحلیلی رژیمل میبین ذینفعان تحلی

باً های تقریبیشرت بر اساس روابط غیررسمی و وابستگی

کنشگران های متامیز شود. گروهگذاری میمتوازن بنیان

باشد. هرچند عاملین( موضوع اصلی این مدل تحلیلی می)

کنند. سهم متفاوت ها در یک ساختار نهادی عمل میآن

های متفاوت کنشگری را اف و روشعاملین در ساختار، اهد

ها های متفاوت رژیممنایند که بر همین اساس گونهایجاد می

اند که ماشین رشد شهری گذاری شدهنیز شناسایی و نام

باشد.ها مییکی از آن

 

 
) به نقل از  Fainstein, 1986  &Fainstein شده بر اساسیز بازساهای شهری و ماشین رشد شهری، های رشد، رژیم: مفاهیم ائتالف0شکل 

Doowding, 2001: 8-9)
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 پژوهش روش

ر تحلیلی است و از نظ -این تحقیق برحسب نوع، توصیفی

 یسعگیرد و روش در گروه مطالعات علی پس از وقوع قرار می

نی ای، اسنادی و پیامیشی، تبییهای کتابخانهبا بررسی کرده

از روابط قدرت مؤثر در تحوالتی که موجب ارتقاء  قبولقابل

محله ایثار شده ارائه مناید. پیامیش میدانی صورت پذیرفته 

 ی حاشیههافروشگاهپرسشنامه بین مدیران  7.شامل توزیع 

ها درصد( از آن53عدد ) 50باشد که به بازار ایثار میراسته

و  یاست. در این ارتباط پردازش آمار  شدهدادهپاسخ

و  SPSS ،Excelافزارهای، ها به کمک نرمنقشه یکارتوگراف

Arc GIS رفته.یصورت پذ 

جهت استخراج ساختارهای پنهان  1از تکنیک تحلیل عاملی

گردد. نتایج تحلیل عاملی شامل جداول ها استفاده میداده

برآوردهای واریانس هر  2مختلفی است. رضایب اشرتاکی

باشند. مقادیر کوچک میها( مؤلفهعوامل )یر با متغ

 ی با تحلیل عاملیخوببهکنند که یرهایی را مشخص میمتغ

روند باید از تحلیل بیرون  احتامالًمنطبق نیستند و 

های مختلف (. رسانجام سهم هر مؤلفه در عامل073هامن:)

شود منایش داده می 3در ماتریس رضیب تحلیل عامل

(. رسانجام با توجه به تحلیل 108: .030و همکاران،   نوریان)

و مشاهدات  از پرسشنامه شدهاستخراجهای عاملی داده

عنوان عاملین مؤثر شده بهییشناسامیدانی، ساختار 

 گردد.ی میگذار نام

 یگرانبازدر شناسایی پژوهش:  یهاشاخص و رهایمتغ

ق، تحقییر وابسته متغعاملین( اصلی ارتقاء محله ایثار )

د. باشبرآیند فرایند ارتقاء( می) یثاراتعداد جمعیت محله 

 یر مستقل، از طریقمتغعنوان مفهوم انتزاعی ماشین رشد به

 یمساحت کاربر ) گذارییهرسمایرهای مرتبط با متغدو گروه 

یرهای مرتبط با جذب متغ( و یخدمات ی، کاربر یتجار 

ساکن  ک خانواری یدارا یمسکون یسهم واحدها) یتجمع

 و سهم کارکن مستقل در جمعیت محله( بررسی گردید.

ها با همچنین بررسی نخبگان تجاری و نقش متفاوت زیرگروه

یرهای زمان تأسیس فروشگاه در بازار ایثار، نوع متغاستفاده از 

، رهن و اجاره و مجانی(، مستأجرمالک، فروشگاه )ترصف 

محالت محله ایثار، محالت همجوار، سایر سکونت )محل 

یله تحلیل وسبهمشهد و سایر شهرها(، داشنت کارگاه و 

 عاملی صورت پذیرفت.

یر متغبازار ایثار تعداد مجوزهای تجاری صادره در راسته

دیگری است که در بررسی نقش شهرداری دیگر بازیگر ائتالف 

 ساییهای شنامحله ایثار تحلیل گردید و رسانجام شاخص

اند از:نوع رژیم شهری بر اساس نظر استون عبارت

 ( Doowding,2001:13)منبع: به نقل از  های شهریی شناسایی نوع رژیمهاشاخص: 1جدول 

 بازیگران اصلی رژیم روش فعالیت رژیم هدف رژیم نوع رژیم

 نخبگان سیاسی ع روزمره خدماتیتوز موجودت یحفظ وضع حفاظت

 نخبگان تجاری ج رشدیترو یمتوقف کردن زوال اقتصاد رشد هایماشین

 های مدنیگروه طیحفظ مح ت رشدیریمد ن ضد رشدیماش

 هاج تودهیبس طبقات شاغل یهاگسرتش فرصت هاج تودهیبس
های گروه –نخبگان سیاسی 

 مدنی

 نیدوم جهان و یشهر مذهبکالن نیدوم عنوانمشهد به شهر

-یعملکرد غالب فرهنگا ران از نظر جمعیت، بیا شهرکالن

 ،یو فرامل یدر سطح مل یتجار  -یت ارتباطیو اهم یمذهب

ار قر  ع()ت حرم مطهر حرضت رضایمرکزران، با یدر شامل رشق ا

 یشهردار ) یهکتار هزار  35 ین شهر در وسعت رسمی. ادارد

                                                             

1. Factor analysis 

2. Extraction 

نفر  .3088000ش، دارای 03.5(، در 4: ..03مشهد، 

مرکز آمار ایران: ) خانوار بوده است .0404.ت، شامل یجمع

03.5.) 

 یاز کو  یثار( بخشیمحله ا) یقتحقمحله موردمطالعه این 

 یروستاها یمه شدن اراضیضم یباشد که در پیطالب م

3. Factor socre coefficient 
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گلشور، تلگرد و محراب خان به شهر مشهد شکل گرفته است 

 فرخد،یدیاست )س قرار گرفته یار شهرد 4 منطقه و در

و  آهنراهاین محله در شامل رشق ایستگاه (. 104: 03.1

 01065کمی دورتر از هسته تاریخی شهر مشهد قرار گرفته و 

ن یبا هم 0335محله طالب در سال  .دارد وسعت هکتار

شهرمشهد  یکیزینقشه توسعه ف یعنوان در رو 

ای محله (.17: .030،یرضو )مدرس استشدهثبت

وان های جین مسکن طلبهتأم منظوربهمسکونی که در ابتدا 

بر روی اراضی کشاورزی و تازه تفکیک به شکل شطرنجی 

شکل گرفته بود.

 
 موردمطالعه در مشهد : نقشه محدوده1شکل 

ریزی شهرداری مشهد()مأخذ: نهاد مطالعات و برنامه

 شهای پژوهیافته

ات ر ییتغ یبررسثار: ینقش ائتالف رشد در ارتقاء محله ا

که نرخ رشد یدرحالدهد، یثار نشان میت محله ایجمع

 یش در حدود منف03.8ش تا 03.5 یهاسال یت طیجمع

تا  03.8 یهان سالین شاخص بیک درصد بوده است، ای

 یدهرسدرصد  060افته و به مثبت ی یصعود یروند 03.5

که در همین دوره نرخ رشد جمعیت در شهر یدرحال. است

درصد بوده است. کمرتین مقدار  165سطح مشهد حدود 

 .06ش به میزان 03.8-03.5های این شاخص بین سال

یر نرخ رشد خانوار از متغدرصد بوده است. در همین دوره 

است. بنا بر ده یدرصد رس .16درصد، به  865

ش، 03.5ش تا 0305 یهان سالیب یرسم یهایرسشامر 

. در مقایسه نرخ رشد اندشدهاضافهن محله یخانوار به ا 040

درصد بوده است.  5تا  3خانوار در شهر سطح مشهد بین 

 .16ش به میزان 03.8-03.5کمرتین مقدار این شاخص بین 

 درصد بوده است.

تأثیر  ه تحتثار از دیگر مواردی است کیب اشتغال محله ایترک

 5.که یطور بهباشد، های ائتالف رشد مییگذار هیرسما

ت ین محله در بخش خدمات فعالیدرصد از شاغل

، 3و منطقه  4یر در منطقه متغن یند. مقدار ایمنایم

باشد.یدرصد م50درصد و در شهر مشهد 53

 و میزان اجاره در خیابان ایثار : افزایش قیمت ملک3جدول 

 درصد افزایش 03.7سال  0308سال  نوع

 48160 045 .3 ده هزار ریال برای مرتمربع() اجاره ملک تجاری

 07.65 38888 078 ده هزار ریال برای مرتمربع() قیمت ملک تجاری

 

ترین تحوالت محله ایثار از اساسی یاراض یرات کاربر ییتغ

ائتالف رشد بوده است. محاسبات نشان  تأثیرتحت 

 .51.0ش، 03.7ش تا 0308 یهان سالیدهد بمی

 یمرتمربع به کاربر  ..5..و  یتجار  یمرتمربع به کاربر 

رات یین محله اضافه شده است. از دیگر تغیا یمسکون

 یکاربر  00شدن ، افزوده یآموزش یکاربر  18جاد یاتوان به یم

اشاره منود. درنتیجه  یدرمان-یبهداشت یکاربر  .و  یمذهب

در امالک محله، اعضای  شدهانجامهای گذاریرسمایه

 های خودرشد موفق به افزایش ارزش امالک و داراییائتالف 

ک ائتالف رشد در یاند. اقدامات و اجتامع محلی ایثار شده

کند یدا میمنودن محله منود پ ریپذتیه و جمعیورود رسما

ت زوال(، بنابراین پس از محاسبه یخروج محله از وضع)
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انوار ن متغیر وابسته نرخ رشد خیب ین و همبستگییب تعیرض

ش( و متغیرهای 0375-03.5 یهاسالثار )یامحله 

دار دهنده مختلف، چهار متغیر دارای تأثیر معنیتوضیح

شناسایی شدند.

 

 دهنده منتخبش( و متغیرهای توضیح0375-03.5ثار )یان نرخ رشد خانوار محله یچندگانه بون ی: رگرس4جدول 

 R R2 SIG عنوان

 86888881 8645 86.7 03.7 سال یتجار  یمرتمربع مساحت کاربر 

 .868 .868 863 03.7 سال یخدمات یمجموع کاربر 

 8603 .868 8614 ک خانوار ساکنی یدارا یمسکون یسهم واحدها

 8600 8685 8611 کارکن مستقلسهم 

 یک مدل عمومیون چندگانه ینکه مدل رگرسیبا توجه به ا 

گردد، جهت یرا در نظر من ییفضا یهاباشد و تفاوتیم

ن متغیر وابسته و متغیرهای یب ییروابط فضا یساز مدل

معنادار فوق( از مدل  یمتغیر آمار  4آن )مستقل مؤثر در 

د. بررسی آماره ی( استفاده گردGWR) ییفضا یون وزنیرگرس

پراکنش این متغیر در  دهندهنشانمانده استاندارد، باقی

باشد. های مدل میی محله و اعتبار تخمینهابلوکمتامی 

قل کنندگی متغیرهای مستیینتبزان ی، مین محلییتعبیرض

( نشان یآمار  یهابلوک) ییفضا ییدهاک واحیرا به تفک

نقشه نشان  ی(. بررس000: 03.8عسکری، دهد )یم

بازار راستهمحله )شاملی  یهان آماره در بلوکیدهد ایم

زان ی. در کل مکرده استکسب  یشرت یایثار( امتیاز ب

محاسبه  ..86مدل شده  ییون فضاین رگرسییتعبیرض

 ..متغیر مستقل موردبررسی  4شده است. به این معنی که 

درصد از توزیع فضایی کاهش یا افزایش جمعیت در نقاط 

 34منایند و عوامل دیگری به میزان مختلف محله را تبیین می

درصد در تغییرات جمعیت سهم دارند که در این معادله در 

نظر گرفته نشده است.

 
دهنده ش( و متغیرهای توضیح0375-03.5ثار )یان نرخ رشد خانوار محله یب ییفضا یون وزنیمدل رگرس ین محلییب تعی: آماره رض3شکل 

بر اساس نقاط شکست طبیعی(منتخب )

 تیجمع افزایش ثار:ینقش نخبگان تجاری در ارتقاء محله ا

 ییهامنجر به ساخت و ساز در بخش 78در دهه محله طالب 

از کارگران  یتعداد ،ن افرادیان ایشود. در میمایثار از محله 

 ابان مفتحیخ یطایخ یهاکه تا قبل از آن در کارگاه یاطیخ

د در دادوست یشرت یمهارت ب وکردند یصورت روزمزد کار مبه

روشگاه ف و سپسافتند که کارگاه یرا  یین توانایا ،داشتند

ان گذاری در خیابها دیگران را برای رسمایهآنند. یمنا تأسیس

و پس از  08مه دهه یدر نکردند که درنتیجه آن ایثار تشویق می

 یل واحدهایاز تبد خیابان ایثار دیجد یهافروشگاه آن

تجاری  –ترتیب نخبگان تولیدی اینبه. شکل گرفتند یمسکون

یل ائتالف سبب رونق تجارت و افزایش ارزش امالک با تشک

 :شده استینتأمخود شدند. عنارص این ائتالف به رشح زیر 

دهی به شبکه اجتامعی ساکنین محله و شکل یساز . ارتباط0

 ها.یصنفهمو 
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 بازار.ف منافع مشرتک بین همکاران راستهی. تعر1

ی و و مهارت در خیاط ی. در دسرتس بودن نظر کارشناس3

 بانوان. خصوصاً فروش لباس 

 بازار به بازاریابی در سطح ملی و فراملی.. اقدام کسبه راسته4

ی بازار ایثار با توسل به نخبگان اقتصادهمچنین ائتالف 

ز ا گیری، بهرهکارگر ارزان هایی مانند استفاده ازاسرتاتژی

 بخشی از یاستفاده از کار خانگ، کار مهاجران افغان یرو ین

 استفاده از کارگران بدون مزد، وقتصورت پارهزنان محله به

شدن  یبا تخصص کار یرو یاز ن ییزدامهارتخانوادگی، 

و  یو فرع یامنکار یپ یقراردادها، دیمراحل مختلف تول

یر پذترقابیفیت و باکبه تولیدی ارزان،  کردن فضا ییکاال

 اند.یافتهدست

درصد از مدیران  .106، آمدهدستبهبنا بر اطالعات 

ها در درصد آن 3563بازار در محله ایثار و های راستهفروشگاه

درصد از مدیران قبل  0567کنند. محالت مجاور زندگی می

د، گیری بو و در زمانی که بازار ایثار در حال شکل 0308از سال 

ها درصد از مدیران فروشگاه .4اند. در این بازار حضور داشته

 اند. بناگیری بازار به آن وارد شدهبعد و اوج هاینیز در سال

درصد از کسبه بازار ایثار مالک فروشگاه  1.64ها، بر بررسی

های ترصف امالک ترین شیوهباشند، اما مرسومخود می

اجاره درصد( و یا  50اجاره )بازار، رهن و تجاری در این راسته

از درصد  3060باشد. همچنین در مورد درصد( می .076)

سازی و ، خود یا مالک زمین آغازگر تجاریدهندگانپاسخ

دهد ها نشان میاند. دادهگذاری در محل بودهیهرسما

ها در مالکیت کسبه بازار درصد از فروشگاه 3363درمجموع 

درصد از  .786باشند. بنا بر اطالعات موجود ایثار می

 ورسی وپردازند. ر ی این بازار به عرضه مانتو میهافروشگاه

درصد( و فروش کیف  760بچه )درصد(، لباس  0567چادر )

درصد( دیگر کاالهایی هستند که در این بازار  .36کفش )و 

 شود.عرضه می

یرهای زمان تأسیس فروشگاه در بازار ایثار، متغتحلیل عاملی 

، رهن و اجاره و مستأجرمالک، فروشگاه )نوع ترصف 

محله ایثار، محالت همجوار، سایر سکونت )مجانی(، محل 

 دهندهنشانمحالت مشهد و سایر شهرها( و داشنت کارگاه، 

د.باشتفاوت و سطوح مختلف عاملیت مدیران فروشگاه می

 : رضایب اولیه و اشرتاکی تحلیل عاملی5 جدول

 Initial Extraction 

 396. 105. نوع ترصف فروشگاه

 146. 020. محل سکونت

 311. 075. داشنت کارگاه

 561. 168. زمان تأسیس فروشگاه

ری تجا -بررسی رضیب اشرتاکی در مورد نخبگان تولیدی

دهد که به ترتیب سال تأسیس، نوع محله ایثار نشان می

کارگاه تولیدی تأثیرگذارترین موارد در ترصف ملک و داشنت 

باشند.ها میتحلیل عاملی ساختار پنهان در داده

 ماتریس رضیب تحلیل عاملی :.جدول 

 
Factor 

1 2 3 

 139. 150.- 494. نوع ترصف فروشگاه

 341. 030. 038. محل سکونت

 051. 460. 095.- داشنت کارگاه

 297.- 369. 422. زمان تأسیس فروشگاه

دهد در سه همچنین ماتریس رضیب تحلیل عامل نشان می

شده، به ترتیب داشنت بیشرتین رضیب امتیاز یینتععامل 

عاملی، نحوه ترصف ملک و سال تأسیس در عامل اول، 

و محل سکونت  داشنت کارگاه و سال تأسیس در عامل دوم
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نده کنیینتعی هامؤلفهترین و نحوه ترصف در عامل سوم مهم

در شناسایی ساختار پنهان در عاملین ائتالف رشد محله ایثار 

های عاملین باشد. با توجه به نتایج تحلیل، زیرگروهمی

 گردد:ی میگذار نامبازار ایثار به رشح زیر راسته

 

 هاساختار عاملین بازار ایثار بر اساس تحلیل عاملی مؤلفه: 7جدول 

 داشنت کارگاه محل سکونت نوع ترصف فروشگاه زمان تأسیس فروشگاه عنوان گروه

 ملکی 0375قبل از سال  اعضاء پیشگام
محالت  محله ایثار یا

 همجوار
 دارند

 ملکی 03.8تا  0375بین سال  اعضاء مؤثر
محالت  محله ایثار یا

 همجوار
 دارند

 ندارند، فقط فروشنده سایر محالت مشهد اجاره و رهن و اجاره 03.8بعد از سال  اعضاء جدید

دهد با ظهور اعضاء پیشگام و رهربان نتایج تحلیل نشان می

های شمسی، به دلیل وابستگی 78گیر بازار در دهه تصمیم

 ههرگونها در محله و بازار ایثار، عاطفی، سکونت و تجارت آن

اقدامی در این محله با کاهش یا افزایش دارایی ایشان ارتباط 

دوره ورود ش 03.8ش تا 0308های کند. سالپیدا می

ار گذاری در بازار ایثگیری رسمایهاعضای جدید، تثبیت و اوج

به ائتالف رشد در این  شدهاضافهباشد. بیشرت اعضای می

بازار ایثار استفاده منوده، دوره از فرصت ارزانی امالک راسته

بخشی از امالک مسکونی را به فضای تجاری اضافه منودند. 

ند که باشای میف رشد کسبهدهنده ائتال یلتشکگروه دیگر 

به  کنند ویجادشده در بازار ایثار استفاده میااز رونق تجاری 

یل نداشنت امالک و مستغالت در این محله، منافعی دل

ها متصور نیست. این فعالیت تجاری در بازار برای آن جزبه

گرو با تغییر رشایط رسمایه خود را از این بازار به بازارهای دیگر 

ها دارای سابقه کمرتی در این دهند. همچنین آنال میانتق

بازار بوده و در اکرث موارد به دلیل محیط کسب و کار مناسب 

 . به دالیل یادشده دلبستگی این افراد بهاندآمدهبه بازار ایثار 

 محله و بازار ایثار کم است.

نقش حکمرانان  یبررس ثار:ینقش شهرداری در ارتقاء محله ا

جه یثار نتیتوسعه بازار و محله ا کهدهد یثار نشان میدر محله ا

نبوده  یو دولت یعموم ینهادها یقدمی و برنامه رسمیشپ

بازار هیرگذار بر راستتأث یرو یتوان گفت، تنها نی، اما مناست

ان عنو به ین شهردار ین بیباشد. در ابازار می یرو یو محله، ن

بازار هراست ییابتدا یر یگ، پس از شکلیفضای شهر  یمتول

فا ینقش خود را ا یتجار  یثار، با کنرتل و نظارت بر مجوزهایا

دهد که منوده است. روند صدور مجوزهای تجاری نشان می

 یافتهیشافزااین مجوزها طی زمان و همراه با تقاضای بازار 

یافته نظامتوان با مفهوم بخت ین وضعیت را می. ااست

 یتجار  یکه توسعه کاربر  ین معنین منود. به ایینگ تبیداود

 و یکه با سود و منفعت شهردار  یتا زمان یبخش خصوص

یت واقع موردحامن محله در تضاد نیست، یعموم ساکن

شود.یم

 (شهر مشهد)مأخذ: شهرداری  ثار تا بلوار ابوریحانیبازار ا: روند صدور مجوزهای تجاری در راسته0جدول 

 درصد از کل مجوزها تعداد مجوز تجاری سال

 .76 5 0308تا  03.1

 1167 05 0305تا  0300

 3863 18 03.8تا  .030

 3060 10 03.5تا  03.0

03.. 5 76. 

 088 .. مجموع
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شود، شهرداری مشهد در بین درمجموع مالحظه می

 بازار و تا کنندهکنرتلعنوان تنظیم و های ممکن، بهنقش

گر عمل منوده است. این شیوه از اقدام حدودی تسهیل

گیری و ثبات ماشین رشد شهرداری تاکنون موجب شکل

محله ایثار و ارتقاء موفق محله ایثار شده. البته این فرهنگ 

ای رانت توان گونهسیاسی نزد مدیریت شهری مشهد را می

 مانندبهخواهی نیز دانست. از این منظر، شهرداری نیز 

مالکین که حق مالکیت و اعامل قدرت بر ملک خود را دارند، 

با حق ارائه مجوز تجاری، دارای رانت انحصاری بوده، با 

گیری بازار را استفاده از حق قانونی خود فعالیت و شکل

 مناید.منوط به پرداخت رانت می

 یر یگجهینت

ی اسرتاتژ امروزه گذار از دولت به حکومت و تغییر رویکرد از 

دهی ترین نیروی شکلگری اصلیرفاه به کارآفرینی و تسهیل

 یهاه ائتالفیباشد. نظربه شهرها در مقیاس جهانی می

هر، رنده توسعه شیگمیرشد بر این باور است که محرک و تصم

د ت خو یو غیره هستند که با فعال یدولت، تجار، جامعه مدن

 یت شهر بر محور منافع مشرتک، موجب توسعه محال 

 یاسی، دولت و نخبگان سیم شهر یشوند. در مدل رژیم

های باشند. مدلتوسعه در کنار تجار می یاز رشکا یکی

دیگری از ائتالف، مانند مدل ماشین رشد شهری نیز وجود 

ها دانسته ای از رژیمدارند که گاه مدلی مستقل و گاه گونه

ز ثار ایحله اند ارتقاء میدهد فراها نشان میاند. بررسیشده

بر و با تکیه ین رشد شهر یشمسی، مطابق مدل ماش 08دهه 

توان تجاری بوده است، اما منی-کارآفرینی نخبگان تولیدی

یت بودن آن تعبیر اهمکمای بودن نقش دولت را به حاشیه

منود، زیرا شهرداری نقش نظارتی و هدایتی خود را با کنرتل 

دهد به ارها نشان میمیزان صدور مجوزها انجام داده. آم

دلیل درآمد ناشی از صدور مجوزها، شهرداری با افزایش 

ژیم عنوان یکی از بازیگران رتقاضا، مجوزهای بیشرتی ارائه و به

 شهری نقش ایفا منوده است.

عنوان بازیگران اصلی رژیم موردمطالعه خود از گروه تجار به

گروه ها ین آنمؤثرترشده است که یلتشکهایی زیرگروه

 یوچکثار، گروه کیشگامان ورود به بازار ایباشد. پپیشگام می

ه یاولگذاری یهرسمااند. نان ساکن در محله بودهیاز کارآفر

ها در جهت توسعه کسب ش( و خواست آن0308قبل از )

به  زیگران نیسبب شد تا د امالکشانش ارزش یو کار و افزا

محله  جهت کسب سود و ارتقاء کیفیت زندگی خود در

گذاری منوده، محله را از زوال خارج سازند. در مدل یهرسما

در  یتجار  ی، متغیر مساحت کاربر یعموم یون خطیرگرس

ن منوده ییت را تبیرات جمعییدرصد از تغ 45ش، 03.4

 است.

مدل ماشین رشد شهری( ) یثارادرمجموع رژیم فعال در محله 

رفی سازد، از طتوانسته است منافع بازیگران اصلی را برآورده 

ه کیطور بهسبب اعیان سازی و کوچ ساکنین محله نشود، 

درصد افراد محله غیر مهاجر و متولد شهر مشهد  ..

ها با استقبال جامعه رو به یگذار هیباشند. همچنین رسمامی

رو گردیده است، زیرا همراه با ارتقاء کیفیت زندگی، جذب و 

 یهان سالیکه بیطور بهت بوده، ینگاه داشت جمع

ت منفی جمعیت یش، نرخ رشد جمع03.5ش تا 03.8

رابطه متغیر ن یدرصد رسیده است. در ا 060مثبت شده، به 

درصد در  865نرخ رشد خانوار نیز رو به صعود داشته و از 

ده است. بنابراین یش رس03.5درصد در  .16ش، به 0305

بر  بنا»با توجه به مطالب فوق فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه 

ان تجاری صنعت پوشاک بانو -منافع مشرتک نخبگان تولیدی

سازی و نوسازی محله ایثار، و شهرداری مشهد در تجاری

ارتقاء این محله از طریق فعالیت دو گروه ذینفع یاد شده در 

شود. رد منی« داده است قالب مدل ماشین رشد شهری رخ

 اند از:های این پژوهش عبارتدیگر یافته

ازار بر ب یاز رقابت مبتن یانهیتواند در زمیرشد م ماشین. 0

درآمد کم یهاو منتفع شدن گروه یآزاد، موجب رشد اقتصاد

 شود. اجتامع محلی

ین فضاهای خدماتی برای ساکنین تأم. ماشین رشد در 1

 باشد، چنانکه تفاوتمحله ایثار از کارایی الزم برخوردار منی

سازی ر بخش شاملی )تجاریهای خدماتی درسانه کاربری

 باشد.می 0/8شده توسط ماشین رشد( و جنوبی فقط 

ین منافع گروه پیشگامان دارای اهمیت تأم. حضور، حفظ و 3

باشند و است، زیرا موتور محرک اصلی تحوالت محله می

ها منجر به کوچ گروه پیشگام از محله و ین نشدن منافع آنتأم

 عنوان ساز و کار اصلیشد بهاز بین رفنت ائتالف و ماشین ر 

 توسعه محله خواهد شد.
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ینی نخبگان اقتصادی بخش خصوصی آفرنقش. درمجموع 4

یرگذار تأث)کارآفرینان( و سیاسی در هدایت فرایندهای 

شهری، در کنار مدیران شهری و حکومت، ظرفیت جدیدی 

توان به توامنندسازی و است که ریشه در محلیت دارد و می

ها در راستای توسعه محلی و محله محور حامیت از آن

 پرداخت.

. با توجه به پیروی تجار و شهرداری از ضوابط و نیروهای 5

 در) یعمومرسمی و جاری کشور، ترکیب بخش خصوصی و 

اینجا شهرداری( ابزاری مناسب و قابل الگوبرداری در زمینه 

 ارتقاء محالت نابسامان است.
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