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 چکیده

 ارخوردار شهریدر محالت کم محوراجتماع تأثیرگذار ار توسعه پیشرران نیروهای پژوهش حاضرر اا هف  شرساسرایی    

ظر هف ، ن این تحقیق ازمشهف اه عسوان نمونه انتخاب شفه است. در کالنشهر  مسظور محله التیمور. افینتفوین شفه است

رو، میفانی  ،اسرررسادی-ایهای کتااخانهجهرت گردووری االالعات از رو، کراراردی و از نظر رو،، ترکییی اسرررت.  

 گردیفهاستفاده  9911شریح وضع موجود از نتایج تمام شماری محله التیمور در سال ت. ارای فه استاستفاده ش )پرسشسامه(

قق های تأثیرگذار ار تحنظرسرسجی در رااهه اا شرساسایی پیشران   اه مسظور .ااشرف نفر می 91491که دارای جمعیتی االغ ار 

 درهای پژوهش شاخصاه عسوان نمونه انتخاب گردیفنف.  شهرینفر از خیرگان  93محور در محله مذکور، توسعه اجتماع

تجزیه و تحلیل . جهت مورد اررسی قرار گرفتسف متغیر 96حوزه )کالیفی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی( و در قالب  چهار

اه عسوان  متغیر 92ار اساس نتایج پژوهش، اسرتفاده شفه است.   Micmacافزار نرم دراز رو، تحلیل تأثیر متقاال ها داده

ااعاد »، «ی جمعیتساختار سسی و جسس»عیارتسف از شساسایی شفنف که اا ایشرترین تأثیرگذاری و کمترین وااستیی   پیشرران 

تسوع »و « سررانه »، «قهعات اسفیدانه»، «های مالی و اقتصرادی دارایی»و « نرخ اشرتغال »، «سرواد »، «تراکم جمعیتی»، «خانوار

مورد  «.اافتیاافتی و ارونشریهه ارتیاالی درون «و « های شرهری ارخورداری از زیرسراخت » ،«تراکم سراختمانی »، «کاراری

ام گمحور های اجتماعریزی، تفوین و اجرای پروژهها اا رویهرد مشررارکتی و از الریق ارنامهتوجه قرار دادن این پیشررران

 .مؤثری در راستای دستیاای اه توسعه خواهسف اود

 .دار شهریرارخومحالت کم، ، محله التیمور محلیمحور اجتماعتوسعه ازی، توانمسفس ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 0

 اردیلیم 1/2از  یشهر تیجمع شودایسی میپیش جهان اا رونف گسرترده شرهرنشریسی مواجه است.    ریاخ یهادر دهه

 (. گسرررتر،999، ص.2396و همهاران،  9هان) افزایش یرااف  2393نفر در سرررال  اردیر لیم 1اره   2333نفر در سرررال 

، 2391و همهاران،  2رفیع) اسررت داشررته اه دنیالی را نامهلوا امفهاییپ ایشررتر، مسررهن ارای فشررار و شررهرنشرریسی

 و ادیمشهالت اقتص اروز و ساختاری تحوالت، نامتعادل شرهری  یهیزیتوسرعه ف  اصرلی  امفهاییاز پ یهی(. 499ص.

   .(99، ص.2396نقفی و صادقی، است )اسهان غیررسمی  پفیفه ،اجتماعی

، 2391و همهاران،  9دونالفمک)امروزه همه شررهرهای جهان اه نوعی اا پفیفه اسررهان غیررسررمی مواجه هسررتسف  

هایی در انیلسرتان اشراره کرده اسرت و ون را ناشی از    انیلس یک صرف سرال پیش اه وجود زاغه  ارای مثال، . (69ص.

وغاز شررف و  ، .ه 93و  23 یهااز دهه نیز رانیدر ا یسینشررهیحاشرر. (931ص. ،2393 ،4ممتازدانف )انقالب صررسعتی می

 هیو اه حاشرر یصررسعت یهاالرح یاه درومف نفت و تمرکز ار اجرا یمته یعمران یهاارنامه یاا اجرا 9992 پس از سررال

 اا ارخورد در ایران در شررهری مفیریت(. 13، ص.9911)امانپور و همهاران،  گردیف تریجف ،یکشرراورز رانفه شررفن

 مواجه هااافت ایسیونه فزایسفه رشف و افمسرهسی  مالهیت، اه مراوط مشرهالت  همچون مسراللی  اا محالت غیررسرمی 

های سرریاسررت نیز ایران در گذشررته هایالی دهه ار این اسرراس،(. 1، ص.9919 همهاران، و نژاد)حاتمی اسررت اوده

 ؛یاریاج تخلیه و تخریب گرفتن، نادیفه هایسرریاسررت شررامل، صررورت گرفته اسررت حل این مسررالل جهت مختلفی

کالنتری ست )ا داشته دنیال اه کشور در را متفاوتی نتایج یک رکه ه توانمسفسازیتازگی اه و اهسرازی  ؛عمومی مسرهن 

 (.  11، ص.9911 ایرانفوست،؛ 22، ص.9911و همهاران، 

 افراد هک الوریاه یااف،می افزایش اجتماع یک در سرریاسرری و اجرایی نهادی، قفرت ،ار پایه رویهرد توانمسفسررازی

 ارای ،(2392) 6واوت. (239، ص.2339، 1انهسرریاخشررسف ) اهیود را خود زنفگی تا شرررای  کسسفمی پیفا را ون توانایی

سازی تصمیم (9: اسرت  داده اراله سراختار  نوع چهار، غیررسرمی  سرهونتیاههای و توانمسفسرازی   اهسرازی  هایارنامه

 ریزیارنامه( 9 دولت و سرراکسین این متقاال مشررارکت (2 نفوذذی و نفعذی هایگروه و سرراکن اجتماعات توسرر 

ای در هسف نشرران ( الی مهالعه2393) 1سراوار اجتماعی.  توسرعه  ارای پشرتییانی  و حمایت (4محور( مشرارکتی )اجتماع 

ای هاشتغال، درومف و مشارکت مؤثر در الرحهای دهف که توانمسفسرازی اجتماع محلی، سریب دسرترسی اه فرصت   می

 شهری شفه است.

                                                           
1. Han 

2. Rafee 

3. Mcdonald 

4. Mumtaz 

5. Nkosi 

6. Abbot 

7. Savar 
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 کمیسرریون) مشررارکتی اسررت  و غیرمتمرکز رویهردی محلی، توسررعة اا ونرااهه  و محوراجتماع توانمسفسررازی

دو نیر، وجود دارد؛ از  در این زمیسه (.999، ص. 2391، 9اقیانوس وراماقتصررادی و اجتماعی ملل متحف ارای وسرریا و 

تماع های اجاه موجب ون، گروه اسررت که ، اازاریفرویسفمحور اه مثااه یک روهی از محققین، توسررعه اجتماعدیفگاه گ

اجتماعی  کمیسیون اقتصادی و)شونف محلی قادر اه کسترل تصرمیمات و تخصریص مسااع از ااال جهت توسعه محلی می  

افین معساسررت که  نتیجهتوسررعه اجتماع محلی اه عسوان  ،گروهی دییردر نیاه (. 2393، 9؛ اایهال2334، 2وسرریای غرای

جام محیهی خود انگروهی از افراد، کسشرری اجتماعی را ارای تغییر وضررعیت اقتصررادی، اجتماعی، فرهسیی و زیسررت  

اه الور کلی، توسررعه اجتماع محور را اایف تلفیقی (. 2331، 1و پیتمن 4فیلیپس؛ 9919ثانی و همهاران، اسررهسفریدهسف )

لل حوزه محلی، اا تقویت انیری اه مسمحور، دیفگاهی است که ضمن جامعتوسرعه اجتماع  از این دو مفهوم دانسرت.  

این رویهرد (. 91، ص. 2336، 6اریانتنقش شرهرونفان در توسعه مسهیق است و اه مسالل اجتماعی اسیار توجه دارد ) 

ریزی شرررهری اه عسوان ون، ارنامه الیقگیرد و ریزی و مفیریت محلی قرار میوب اقرفامرات نظام ارنامه  تحرت چرارچ  

های توسرررعه در ها و الرحدهی اه ارنامهکسسفه و تسرررهیلیر توسرررعه محلی در پی نظمجو، هفایتنظرامی مشرررارکت 

   (.61، ص. 2331، 1)کرال های غیررسمی استسهونتیاه

 وسعت شهر(%1/93ههتار ) 9619اا وسعت  سرهونتیاه غیررسمی  محله(66عمفه ) پهسه 1 دارای کالنشرهر مشرهف   

، شرهرداری مشهف ) دهفرا پوشرش می جمعیت شرهر(   %93نفر جمعیت ) 191113، 9911سررشرماری    الیق اسرت که 

در  له واقعحمترین اه عسوان متراکم)اخشری از محله شررهیف قراانی(  محله التیمور  یهی از مهمترین این محالت،(. 9916

ههتار جای داده  11نفر را در مسرراحتی حفود  91491. این محله جمعیتی االغ ار اسررتشررهرداری  4مسهقه  9ناحیه 

ها اررسی. (9911)دفتر تسهیلیری و توسعه محلی التیمور،  نفر در ههتار اسرت  213 وناسرت. میانیین تراکم جمعیت  

اقتصررادی، اجتماعی، کالیفی و حقوقی اا مسررالل و مشررهالت متعفد مواجه  اه لحاظمحله  سرراکسین که دهفنشرران می

این مسررالل و مشهالت در گردنف. اسرت که هریک اه نواه خود عامل مهمی ار اازمانفگی توسرعه محله محسروب می   

هرای قراال توجهی در داخل و خارا از محفوده محله جهت جلب   انرف کره فرفیرت   حرالی در محلره نمود پیرفا کرده   

در  (؛9911شود )همان، های اجتماعی وجود دارد، اما در مسریر صحیح و سازمانفهی شفه از ونها استفاده نمی ارکتمشر 

توان شاهف پیامفهای مثیت در راستای در الول زمان میگام نهاده شرود،   محورصرورتی که در راسرتای توسرعه اجتماع   

ه این سررهح از موفقیت، اولین گام مهم شررساسررایی   دسررتیاای ا جهتجانیه محله اود. حرکت اه سررمت پایفاری همه

یزی رااشف. واقعیت امر این است که ارنامهای میمحله محوراجتماع توسرعه الیوی نیروهای پیشرران تأثیرگذار ار تحقق  

ارای ویسفه شرهرها و محالت شرهری، ار اساس نیازها یا کمیودهای خفماتی فعلی، سرمایه مساسیی جهت حضور موفق   
                                                           
1. United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pacific 

2. Economic and Social Commission for Western Asia 

3. Baykal 

4. Phillips 

5. Pittman 

6. Bryant 

7. Kral 
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های توسررعه الور جفی، پیشرررانریزی، اهجهان ویسفه نیسررت و ضرررورت دارد اا اتها اه رویهردهای جفیف ارنامه در 

زی ارای ریارانییز کسونی و ویسفه و ارنامههای جامعه اه واکاوی مسررالل چالششررساسررایی شررفه و متساسررب اا توانمسفی

 (.  9-4.، ص9912)سلیمی و همهاران،  پرداختحضور موفق در ویسفه 

دهف که اخشری از ونها اه اررسی  محور نشران می های پیشرین در راسرتای رویهرد توسرعه اجتماع   اررسری پژوهش 

؛ سرراوار، 2334، 2و ویسایانتی 9النگانف )نشررین پرداختهمحور در محالت حاشرریهمیزان موفقیت اقفامات توسررعه اجتماع

اه اررسرری وضررع موجود   ژه مهالعات انجام شررفه در ایراناه وی و ارخی دییر (2391، 9؛  خلیفه2393؛ اایهال، 2393

ثانی و ؛ اسرررهسفری9912انف )کافمیان و همهاران پرداختره و در نهایت راههارهایی را ارای اهیود وضرررعیت اراله داده 

متمایز  این حوزههای را از سرررایر پژوهش پژوهش حاضرررر(. ونچه 9914؛ ملک افضرررلی و همهاران، 9919همهاران 

 حورمار تحقق توسررعه اجتماعنیرانه اه ون و تال، جهت شررساسررایی نیروهای پیشررران تأثیرگذار سررازد، نیاه ویسفهمی

ارپایه هف ، سررؤاالت پژوهش اه شرررح ذیل   . از ون اسررت ایکه محله التیمور نمونه ااشررفدار میرارخوکم تمحال

 :هستسف

  التیمور کفامسف؟محله اجتماع محور عوامل اولیه مؤثر ار توسعه 

   ااشف؟  محله التیمور اه چه شهل میاجتماع محور رااهه این عوامل اولیه مؤثر ار توسعه 

  یشترین اا ا محله التیمور، چه نیروهایی اه عسوان پیشررراناجتماع محور عوامل اولیه مؤثر ار توسرعه   میاناز

 کسسف؟عمل می و کمترین وااستیی سهح تأثیرگذاری

 متدلوژی. 0

 روش تحقیق .0 .0

 ااشررف و میتسی ار مسااعمی« کمی»و اا توجه اه ماهیت، « کاراردی»رو، تحقیق در پژوهش حاضررر از نظر هف ، 

ااشرررف. جهت گردووری افزاری میهای میفانی و تجزیه و تحلیل کمی و نرموماری و اسرررسادی، اررسررری -ایکتااخانه

اه وماری و پایی -ای)پرسررشررسامه( اسررتفاده شررفه اسررت. رو، کتااخانهوماری و میفانی  -ایاالالعات از رو، کتااخانه

ای هگردووری شرراخصی تحقیق، اه مسظور روشررن شررفن میاحر نظر التیمورداده دفتر تسررهیلیری و توسررعه محلی 

. رو، میفانی )اازار پرسرشسامه( جهت  4شرفه اسرت   اه کار گرفته محله و اررسری وضرع موجود  محور توسرعه اجتماع 

اده قرار ها اا ایشترین تأثیرگذاری مورد استفنظرات صراحیسظران در رااهه اا شرساسرایی پیشران   ها و نقههز دیفگاهوگاهی ا

                                                           
1. Lang 

2. Winayanti 

3. Khalifa 

دفتر تسهیلیری و توسعه محلی التیمور پیرو دستور سازمان امور اجتماعی کشور و الی قراردادی الرح پژوهشی و اجرایی فی مااین استانفاری .  4

انفازی شف و اعضای ون در محله التیمور راه 9911خراسان رضوی و دانشیاه فردوسی مشهف اا هف  کاهش وسیب های اجتماعی در سال 

های محتلف جمعیت شساختی، کالیفی و حاضر( در گام اول موفف اه ارداشت میفانی گسترده )تمام شماری( در حوزه )نویسسفگان پژوهش

 اقتصادی اودنف.



  291...                                    ار تحقق توسعه اجتماع رگذاریتأث شرانیپ یروهاین ییشساسا                            سال هفتم          
 

اع محور در محله تمهای تأثیرگذار ار تحقق توسعه اجنظرسرسجی در رااهه اا شرساسرایی پیشران   . اه مسظور گرفته اسرت 

، شورای محله، افراد 4ی )شامل متخصصان شهرداری مسهقه نفر از خیرگان در سرهوح شرهری و محل   93مذکور، تعفاد 

اثرگذار محله و کارشرساسران دفتر تسرهیلیری و توسرعه محلی التیمور و دانشیاهیان( اه عسوان نمونه انتخاب گردیفنف.     

ر اها و پاسرررخیویی اه سرررؤاالت تحقیق از رو، تحلیل تأثیر متقاال اا اسرررتفاده از نرم افزجهرت تجزیه و تحلیل داده 

Micmac   .استفاده شفه است 

 / ساختاری 1روش تحلیل تأثیر متقابل .0. 0. 0

که چیونه رونفها یا اقفامات مختلف ار یهفییر اثر تحلیرل ترأثیر متقراارل، روشررری اسرررت کره اره ما در فهم این      

« سررراختار تحلیل»کسف. این رو، گاهی اوقات گذارنف و نیز تحلیل رواا  متقاال این متغیرها در یک نظام کمک میمی

که چه چیز وااسرته و چه چیز مسرتقل است، چه چیز پیشران و چه   تصرویری اسرت از این  ، شرود. این رو، نامیفه می

شررود. رو، تحلیل تأثیر متقاال در شررساسررایی متغیرها و رونفهای کلیفی  ارده می چیز توسرر  چیزهای دییر اه پیش

امهان تعیین  Micmac افزارنرم(. در این راسرررتا، اسرررتفاده از 993.، ص9914اسرریار مفیف اسرررت )رهسما و معروفی،  

ار  مراحل اصررلی الور کلینمایف. اهرا فراهم می معینای از متغیرهای مهمترین متغیرهای یک سرریسررتم از میان مجموعه

 ااشف:اه شرح ذیل میپایه ون 

فه را تحت های پیچیفرایسف تصرمیم که سیستم متغیرهای مؤثر و اولیه در  تمام شنناسنایی متغیرها )اوامل مرثر(:   (0

 دهسف، اا اررسی وضع موجود و نظر کارشساسان در قالب لیستی تهیه گردیفنف.  تأثیر قرار می

را تهیه شرررف. این ماتریس ایانیر تأثیر هر  N×Nدر این مرحلره، یک ماتریس عفدی   :( تعیین روابط بین متغیرهنا 0

در  ijmهر سلول . شود( نامیفه میMDI) 2«ماتریس اثرات مسرتقیم »و  متغیر ار دییر متغیرهای سریسرتم اسرت   

توانف اه صرررورت زیر گذارد و این ارز، میتأثیر می  jار متغیر  i دهف که تا چه حف متغیر ماتریس نشررران می

 ااشف:  

 3 در صورتی که متغیر ، i گونه تأثیری ار متغیر هیچj    .نفاشته ااشف 

 9 در صورتی که متغیر ، i  تأثیری ضعیف ار متغیرj    .داشته ااشف 

 2 در صورتی که متغیر ، i  تأثیری قوی ار متغیرj    .داشته ااشف 

 9 در صورتی که متغیر ، i  تأثیری اسیار قوی ار متغیرj    .داشته ااشف 

 P در صورتی که متغیر ، i  تأثیری االقوه ار متغیرj  .داشته ااشف 

 واقع در قهر ماتریس، همیی اا صفر تسظیم شفنف.   iimهای سلول

                                                           
1. Cross-Impact Analysis 

2. Matrix of Direct Inuence 
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رجه ای از داست. اعضی مقادیر مهم که نشانه این مرحله گام اصرلی  :ها(( شنناسنایی متغیرهای کلیدی )پیشنران   9

، محاسریه شررفنف. این عمل ااتفا اا استفاده از  MDIاهمیت متغیرها هسرتسف، اا انجام عملیاتی سراده در ماتریس   

 صورت گرفت.   2اسفی غیرمستقیمو سپس اا استفاده از رو، الیقه 9مستقیم اسفیرو، الیقه

ا این رو، اه الور کلی تأثیر مسرتقیم و وااسرتیی مستقیم یک متغیر در سیستم ر  : بندی مسنتقیم روش طبقهالف( 

دهسفه ار اسررراس ون، مجموع کل ارتیاالات در یک ردیف، نشررران کسف.ارزیاای می MDIمسرررتقیماز از ماتریس 

قیم یک دهسفه درجه وااستیی مستهمیت تأثیر مسرتقیم یک متغیر ار کل سریسرتم و مجموع یک سرتون نشران     ا

   (.  12، ص.2392، 9ویالکورتا)ااشفمتغیر می

ونف. شمتغیرهای مخفی تشخیص داده می، اا کمک ارنامه ضرب ماتریساین  در :بندی غیرمسنتقیم روش طبقهب( 

ازی سرررهای اازخورد و در نتیجه مرتباز تأثیرات حاصرررل از مسررریرها و حلقهاین ارنامه اجازه مهالعه تلفیقی 

که از هر متغیر  N ,… ,2 ,1هایی اا الول مرتیه اثر، اا در نظر گرفتن تعفاد مسررریرها و حلقه از الریقمتغیرها را 

که اه هر  N ,… ,2 ,1های اا الول شرود، اا مرتیه وااسرتیی، اا در نظر گرفتن تعفاد مسیرها و حلقه  حاصرل می 

شررود )رهسما و حسیسی، ثاات می 1یا  4، 9اسفی پس از ضررای اا درجه  . معموالز دسرته دهف، میرسرف متغیر می

 (.966-961، ص.9911

 محدوده مطالعاتی پژوهش. 0. 0

این محله . شررهرداری مسهقه چهار واقع شررفه اسررت 9در شررمال شرررقی و در ناحیه ( شررهیف قراانی)محله التیمور 

میانیین تراکم جمعیتی در این محله . ههتار جای داده اسررت 11نفر را در مسرراحتی در حفود  91491جمعیتی االغ ار 

اسفی اافت اه لحاظ دانه. نفر در ههتار اسررت که یهی از متراکم ترین محالت شررهر مشررهف محسرروب می شررود  213

 99/23119الول شرریهه معاار در محله التیمور . عت دارنفمترمراع وسرر 233ها در محله کمتر از درصررف پارسررل 91/11

موقعیت محله التیمور را در شهر مشهف  ،9شهل . متر می ااشرف و الیوی شریهه معاار ون از نوع شرهرنجی مسظم اسرت    

 .نشان می دهف

                                                           
1. Direct method 

2. Indirect method 

3. Villacorta 
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 محله التیمور  جغرافیایی . موقعیت0شکل 

 ها. یافته9

 تأثیر حلیلت رو، مشهف، از ار توسعه محله التیمور تأثیرگذار هایپیشران شرساسرایی   جهتهمانهور که ایان گردیف، 

 ینتعی متغیرها، شساسایی شامل گام اصلی سه از رو، این. است شرفه  اسرتفاده  Micmac افزارنرم و سراختاری / متقاال

   .است هشف پرداختهونها  از یک هر نتایج اررسی اه ادامه در که ااشفمی هاپیشران شساسایی و متغیرها این رواا 

 شناسایی متغیرها )اوامل اولیه مرثر( . 0 .9

در پسج متغیر  96از الریق اازایسی ادایات، ار اسراس پویش محیهی و نظرات کارشرساسران و متخصصین و همچسین    

اه عسوان عوامل مؤثر اولیه ار تحقق محیهی(نهادی و زیسرررت-حقوقی، اقتصرررادی، کالیفی، مفیریتی-حوزه )اجتماعی

 اراله شفه انف.   9شساسایی گردیفنف. این عوامل در جفول  توسعه اجتماع محور در محله التیمور
 

 اوامل اولیه مرثر بر توسعه اجتماع محور محله التیمور. 0جدول 
 ردیف ابعاد متغیر االمت اختصاری

Q1 ساختار سسی و جسسی جمعیت 
 9 حقوقی-اجتماعی

Q2 مهاجرت 
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 ردیف ابعاد متغیر االمت اختصاری

Q3 اعف خانوار 

Q4 سرمایه اجتماعی 

Q5 مشارکت اجتماعی 

Q6 رضایت از زنفگی 

Q7 سواد 

Q8 سالمت عمومی 

Q9 تاب ووری اجتماعی 

Q10 وسیب اجتماعی 

Q11 امسیت 

Q12 ارخورداری از خفمات شهری 

Q13 وضعیت حقوقی ساخت و سازها 

Q14 )... نحوه تصر  واحف مسهونی )ملهی، اجاره و 

Q15 تراکم جمعیتی 

Q16 )دارایی فرهسیی )هویت محله ای 

Q17 دارایی های مالی و اقتصادی 

 2 اقتصادی
Q18 نرخ اشتغال 

Q19 درومفخانوار 

Q20 هزیسه درمان 

Q21 دارایی های فیزیهی 

 9 کالیفی

Q22 )... الرح های توسعه شهری)الرح جامع، الرح تفصیلی و 

Q23 کیفیت مسهن 

Q24 قهعات  اسفیدانه 

Q25 شیهه ارتیاالی درون و ارون اافتی 

Q26 سرانه و تسوع کاراری 

Q27 ارخورداری از زیرساخت های شهری 

Q28 تراکم ساختمانی 

Q29 انجمن ها و کانون های محلی 

 نهادهای دولتی Q30 4 نهادی -مفیریتی

Q31 ( تشهل های مردمیNGO) 

Q32 نظافت معاار و جمع ووری پسمانف وضعیت 

 1 زیست محیهی
Q33  وضعیت دفع فاضالب خانیی 

Q34 کیفیت مسااع وب 

Q35 ولودگی صوتی 

Q36 سیما و مسظر محله 

 (9911نعیمی و پورمحمفی، ؛ 9911)دفتر تسهیلیری و توسعه محلی التیمور، : مأخذ
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 متغیرها بین روابط تعیین. 0 .9

 عسوان تحت 96×96 عفدی ماتریس یک مشررهف، توسررعه محله التیمور ار مؤثر متغیرهای این رواا  تعیین مسظور اه

ظرات اا تهیه ار ن متغیرها دییر ار متغیر هر تأثیر و گردیف تهیه Micmac افزار نرم در (MDI) مسررتقیم اثرات ماتریس

 گردیف مشخص MDI  ماتریس هایویژگی اولیه تحلیل های الیق. (2)جفول  گرفت قرار اررسری  موردمتخصرصرین   

 تأثیرگذاری ااالی ضریب ایانیر %31/16 اا ماتریس پرشرفگی  درجهاسرت.   شرفه  گرفته نظر در اار 2تهرارها  تعفاد که

 )تأثیر یک عفد رااهه 693 رااهه عفد صررفر )افون تأثیر(، 993 رااهه، 116 از مجموع .ااشررفیهفییر می ار متغیرها

 .  است اوده قوی( اسیار )تأثیر سه رااهه عفد 91 و قوی( )تأثیردو  عفد رااهه 991 ضعیف(،
 

 محله التیمور مشهد اجتماع محور بر توسعه مرثر اولیه متغیرهای مستقیم اثرات ماتریس. 0جدول 

 
 (9911های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 مسررتقیم اثرات گرا . داد نمایش ،2 شررهل قالب در را وااسررتیی -اثر وضررعیت توانمی MDI ماتریس کمک اه

 و متوس  ثرگذاریا ایانیر گرفته، صرورت  اسفیالیقه الیق و کشرف می تصرویر  اه را متغیرها این مسرتقیم  رواا  شرفت 

 در فراوانی ایشترین دارای ترتیب اه 9 و 2 اعفاد زیرا ؛ااشفمی یهفییر ار متغیرها از توجهی قاال اخش ضعیف اسریار 

مهاجرت، اعف خانوار،  :، شرراملارخوردارنف قوی اثرگذاری از متغیر 91 ،مجموع متغیرهااز  .هسررتسف شررهل این سررهح

خانوار،  ووری اجتماعی، وسرریب اجتماعی، تراکم جمعیتی، درومفمشررارکت اجتماعی، رضررایت از زنفگی، سررواد، تاب
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ووری پسررمانف، وضررعیت های محلی، وضررعیت نظافت معاار و جمعها و کانونقهعات، انجمن اسفیدانههزیسه درمان، 

 .دفع فاضالب خانیی و کیفیت مسااع وب

 

 
 محله التیمور مشهد اجتماع محور  بر توسعه مرثر متغیرهای مستقیم وابستگی -اثر گراف. 0شکل 

 

 قالب در متغیرها رواا  از جفیفی اسفیالیقه اسررت، شررفه درنظرگرفته اار 2 ماتریس، تهرار تعفاد که ونجا از

 اه و سررازدرا ممهن می پسهان متغیرهای تشررخیص ،این ماتریس. نمایفمی ضررروری (MII) غیرمسررتقیم اثرات ماتریس

 .است گردیفه اراله ،9 جفول در اسفیالیقه این از حاصل نتایج. می نمایف کمک ماتریس نتایج ثیات کردن غسی
 

 محله التیمور مشهداجتماع محور بر توسعه  مرثر اولیه متغیرهای غیرمستقیم اثرات ماتریس. 9جدول 

 
 (9911های پژوهش، مأخذ: )یافته
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و  ضعیف توس ،م تأثیر متغیرها از توجهی قاال اخش که گردیف مشخص نیز غیرمسرتقیم  اثرات گرا  از اسرتفاده  اا

 از اثرگذاری قوی ارخوردار است. «خانوار»اعف در این متغیرها، تسها متغیر  .دارنف یهفییر ار اسیارضعیف

 

 
 محله التیمور مشهد اجتماع محور بر توسعه مرثر متغیرهای غیرمستقیم وابستگی -اثر گراف. 9شکل 

 

 مشهد بر توسعه محله التیمور تأثیرگذار هایپیشران. 9 .9

 MDI های ماتریس های داده از محله التیمور مشهفمحور اجتماعتوسعه  ار تأثیرگذار هایپیشران شرساسایی  جهت

 .گردیف نتعیی پیشران ها غیرمستقیم، الیقه اسفی و مستقیم الیقه اسفی رو، دو قالب در و شف استفاده MII و

 و غیرمستقیم مستقیم بندیطبقه روش. 0. 9 .9

. گرفت قرار ادهاستف مورد متغیرهاو غیرمستقیم  مسرتقیم  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شرفت  اررسری  جهت رو، این

 MIIو ماتریس  MDI  ماتریس از ردیف هر در رواا  کل جمع الریق از سرریسررتم، کل ار متغیرها تأثیرگذاری شرفت 

. ردیفگ تعییندر هر یک از ماتریس ها  سررتون هر جمع از اسررتفاده اا نیز متغیرها تأثیرپذیری نمرات. شررف مشررخص

 .فمی ده نشان را متغیرهاو غیرمستقیم  مستقیم تأثیرپذیری و تأثیرگذاری درجه از حاصل نتایج ،4 جفول

 

 ر مشهدتوسعه محله التیمو بر مرثر متغیرهای و غیرمستقیم مستقیم تأثیرپذیری و تأثیرگذاری درجه .0جدول 

االمت 

 اختصاری
 متغیر

 طبقه بندی غیرمستقیم  طبقه بندی مستقیم

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری
 تأثیرپذیریمیزان 

Q1 43199 11119 29 19 ساختار سسی و جسسی جمعیت 

Q2 19193 11321 41 11 مهاجرت 

Q3 11699 19121 91 11 اعف خانوار 

Q4 12129 16211 19 13 سرمایه اجتماعی 

Q5 11191 16913 16 16 مشارکت اجتماعی 
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االمت 

 اختصاری
 متغیر

 طبقه بندی غیرمستقیم  طبقه بندی مستقیم

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری
 تأثیرپذیریمیزان 

Q6 934111 11116 61 14 رضایت از زنفگی 

Q7 41919 11164 93 11 سواد 

Q8 12111 66129 14 49 سالمت عمومی 

Q9 61911 14691 42 99 تاب ووری اجتماعی 

Q10 14139 63411 63 91 وسیب اجتماعی 

Q11 933193 61192 64 49 امسیت 

Q12 61446 19412 44 41 ارخورداری از خفمات شهری 

Q13 19929 49191 92 26 وضعیت حقوقی ساخت و سازها 

Q14  41619 99911 21 23 نحوه تصر  واحف مسهونی 

Q15 11914 11411 96 11 تراکم جمعیتی 

Q16  62332 99621 91 91 دارایی فرهسیی 

Q17 69126 16216 91 99 دارایی های مالی و اقتصادی 

Q18 61319 61391 42 43 نرخ اشتغال 

Q19 19911 11119 44 12 درومفخانوار 

Q20 61241 42221 43 29 هزیسه درمان 

Q21 19921 41911 99 21 دارایی های فیزیهی 

Q22 64911 19639 42 11 الرح های توسعه شهری 

Q23 11321 41124 91 21 کیفیت مسهن 

Q24 12624 61136 94 46 قهعات  اسفیدانه 

Q25 91211 11241 22 96 شیهه ارتیاالی درون و ارون اافتی 

Q26 19691 69214 99 43 سرانه و تسوع کاراری 

Q27 16194 19191 91 41 های شهریارخورداری از زیرساخت 

Q28 13261 11241 99 91 تراکم ساختمانی 

Q29 41411 19311 21 93 انجمن ها و کانون های محلی 

Q30 12912 14361 99 41 نهادهای دولتی 

Q31 تشهل( های مردمیNGO) 21 21 46114 41114 

Q32 41111 96163 93 29 ووری پسمانفنظافت معاار و جمع 

Q33  46141 91326 99 29 وضعیت دفع فاضالب خانیی 

Q34 21411 93231 91 91 کیفیت مسااع وب 

Q35 43196 91136 26 1 ولودگی صوتی 

Q36 12139 49129 41 26 سیما و مسظر محله 

 9913 9913 9913 9913 کل

 (9911های پژوهش، مأخذ: )یافته
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 از و غیرمستقیم قیممستهای  نقشه سیستم، کل در متغیرها تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شفت دقیقتر اررسری  مسظور اه

 این در ، 4و شهل  1اا توجه اه جفول  (.1و  4)شهل  اسرت  گردیفه تهیه متغیرها وااسرتیی  و تأثیرگذاری مختصرات 

 ؛(Q15) «تراکم جمعیتی» ؛(Q3« )اعف خانوار»محله التیمور مشررهف، اجتماع محور توسررعه  متغیرهای مسررتقیم مؤثر ار

 ؛(Q30نهادهای دولتی ) ؛(Q1« )سراختار سرسی و جسسی جمعیت  » ؛(Q22« )الرح های توسرعه شرهری  » ؛(Q7« )سرواد »

سرررانه و تسوع » ؛(Q18« )نرخ اشررتغال» ؛(Q24« )قهعات اسفیدانه » ؛(Q27« )های شررهریارخورداری از زیرسرراخت»

 ایشرررترین تأثیرگذاری و (Q25) «شررریهه ارتیاالی درون و ارون اافتی»( و Q28« )تراکم سررراختمانی» ؛(Q26« )کاراری

 را اه کل سیستم دارنف.   کمترین وااستیی

 

 
 

 توسعه محله التیمور مشهد بر مرثر متغیرهای مستقیم وابستگی و تأثیرگذاری درجه. 0شکل 

 

 اا .نمایفمی مشخص را متغیرها غیرمستقیم وااسرتیی  و تأثیرگذاری شرفت  وشرهارتری  الوراه  غیرمسرتقیم  نقشره 

اه  متغیر 99 اررسی، مورد متغیر 96 مجموع از که گردیف مشخص متغیرها، وااسرتیی  و تأثیرگذاری مختصرات  اه توجه

تسها جاییاه  و دارنفاسفی مسرررتقیم مشرررااه رو، الیقه وضرررعیتی ،وااسرررتیی کمترین ایشرررترین تأثیرگذاری و لحاظ

( Q18« )نرخ اشررتغال»همچسین متغیر  .تغییر یافته و در این گروه جای گرفته اسررت (Q17های مالی و اقتصررادی )دارایی

 از دسته مذکور اه گروه متغیرهایی اا ایشترین تأثیرگذاری و ایشترین وااستیی مستقل شفه است.  

ری
ذا

رگ
أثی

 ت

 وابستگی
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 برتوسعه محله التیمور مشهد مرثر متغیرهای غیرستقیم وابستگی و تأثیرگذاری درجه. 0شکل 

 

 غیرمستقیم و مستقیم بندیطبقه نتایج مقایسه. 0 .9 .9

اسفی مسرتقیم و غیرمسرتقیم اختصراص یافته است. زیرا از یک سو، احتمال    این اخش اه مقایسره نتایج رو، الیقه 

گردد و از سررروی دییر، امهان وشرررهار شرررفن متغیرهای خاصررری که اه دلیل می تأییف اهمیت متغیرهای معین فراهم

 کسسف، وجود دارد.  های غیرمستقیم نقش غالب را در تحقق توسعه اجتماع محور محله التیمور اازی میفعالیت

از  متغیر 22متغیر مورد اررسرری،  96این  در که دهفمی نشرران غیرمسررتقیم و مسررتقیم تأثیرگذاری شررفت مقایسرره

 و تأثیرگذاری مستقیم مراتبسرلسرله   در یهسرانی  هایرتیه دارای متغیر 1ایشرترین تأثیرگذاری ارخوردانف. در این ونها،  

، ساختار سسی و (1)رتیه  ، مشارکت اجتماعی(9)رتیه  اعف خانوار :از عیارتسف اهمیت ترتیب اه که ااشرسف می غیرمسرتقیم 

های ، ارخورداری از زیرسررراخت(99)رتیه  ، نهادهای دولتی(93)رتیه  ، سررررمایه اجتماعی(1)رتیه  جسسررری جمعیت

در مقاال  (. 91)رتیه  امسیت ( و94)رتیه  قهعات اسفیدانه، (99)رتیه  ، ارخورداری از خفمات شررهری(92)رتیه  شررهری

ن مراتب تأثیرگذاری مسرتقیم نسیت اه تأثیرگذاری غیرمستقیم مواجه هستسف. ای متغیر اا انفکی جااجایی در سرلسرله   92

 در 9 رتیه) مهاجرت(، غیرمسررتقیم اثرگذاری در 4 رتیه مسررتقیم و اثرگذاری در 2 رتیه)تراکم جمعیتی متغیرها شررامل 

 اثرگذاری در 9 رتیه مسررتقیم و اثرگذاری در 4 رتیه) سررواد (،غیرمسررتقیم اثرگذاری در 2 رتیه مسررتقیم و اثرگذاری

رضایت از (، غیرمسرتقیم  اثرگذاری در  1 رتیه مسرتقیم و  اثرگذاری در 6 رتیه) های توسرعه شرهری  الرح(، غیرمسرتقیم 

 مستقیم و اثرگذاری در 1 رتیه) درومف خانوار(، غیرمسرتقیم  اثرگذاری در 6 رتیه مسرتقیم و  اثرگذاری در 1 رتیه) زنفگی

(، غیرمستقیم اثرگذاری در 91 رتیه مستقیم و اثرگذاری در 96 رتیه) سرالمت عمومی (، غیرمسرتقیم  اثرگذاری در 1 رتیه

 در 91 رتیه) تراکم سرراختمانی و (غیرمسررتقیم اثرگذاری در 96 رتیه مسررتقیم و اثرگذاری در 91 رتیه) نرخ اشررتغال

 در 91 رتیه مستقیم و اثرگذاری در 23 ، وسریب اجتماعی )رتیه (غیرمسرتقیم  اثرگذاری در 23 رتیه مسرتقیم و  اثرگذاری

 اثرگذاری در 22 رتیه مسررتقیم و اثرگذاری در 29 )رتیهاافتی شرریهه ارتیاالی درون و ارونغیرمسررتقیم(،  اثرگذاری
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( غیرمسررتقیم اثرگذاری در 29 رتیه مسررتقیم و اثرگذاری در 22 )رتیه های مالی و اقتصررادیدارایی و (غیرمسررتقیم

 شونف.  می

 

 
 (استر )سمت غیرمستقیم تأثیر و چپ( )سمت مستقیم تأثیر میزان اساس بر متغیرها بندیطبقه. 6شکل 

 

 ایشترین دارای متغیر 92 متغیر، 96 این در که است این ایانیر نیز غیرمستقیم و مسرتقیم  وااسرتیی  شرفت  مقایسره 

 قیمغیرمسررت و مسررتقیم وااسررتیی مراتبسررلسررله در یهسررانی هایرتیه از متغیر 1 این، ون از که می ااشررسف وااسررتیی

، (9)رتیه  وسرریب اجتماعی، (2)رتیه  امسیت، (9)رتیه  رضررایت از زنفگی :از عیارتسف اهمیت ترتیب اه و ارخوردارنف

، (1)رتیه  سررریما و مسظر محله، (6)رتیه  سررررمایه اجتماعی، (1)رتیه  سرررالمت عمومی، (4)رتیه  مشرررارکت اجتماعی

 یارتسفع متغیرها این. هسرتسف  واجهم مراتب سرلسرله   این در رتیه جااجایی انفکی اا متغیر 4 مقاال، در. (1)رتیه  مهاجرت

 درومف خانوار(، غیرمسررتقیم وااسررتیی در 99 رتیه مسررتقیم و وااسررتیی در 1 رتیه)ارخورداری از خفمات شررهری  :از

 مستقیم ووااستیی  در 99 )رتیه اجتماعی ووریتاب ،غیرمستقیم(وااستیی  در 1 رتیه مسرتقیم و وااسرتیی   در 93 )رتیه
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 غیرمستقیم(وااستیی  در 93 رتیه مسرتقیم و وااسرتیی   در 92 )رتیه نرخ اشرتغال  و غیرمسرتقیم( وااسرتیی   در 92 رتیه

 ااشسف.می

 

 
 )راست ت)سم غیرمستقیم تأثیر و چپ( )سمت وابستگی مستقیم میزان اساس بر متغیرها بندیطبقه. 7شکل 

 . بحث0

ه محور محلمتغیر اولیه تأثیرگذار ار تحقق توسررعه اجتماع 96ها اسررتستاا گردیف، از میان الور که از اخش یافتههمان

یرگذار های تأثعسوان پیشررراننهادی، اه-حقوقی، اقتصررادی، کالیفی و مفیریتی-های اجتماعیمتغیر در حوزه 92التیمور، 

 یی شساسایی شفنف.  اا ایشترین سهح تأثیرگذاری و کمترین سهح وااست

 ااعاد خانوار، تراکم جمعیتی، سررواد جزوحقوقی، متغیرهای سرراختار سررسی و جسسرری جمعیت، -در حوزه اجتماعی

خلیفه (، 2393وکایو )توسررر   گرفته های صرررورتها در این حوزه اا نتایج پژوهشااشرررسف. نتایج یافتهها میپیشرررران

های حوزه اقتصررادی شررامل نرخ اشررتغال و  و مهااقت دارد. پیشررران (9919اسررهسفری ثانی و همهاران )و  (2391)

(، کافمیان و 2393شررفه توسرر  سرراوار )  شررونف. نتایج این حوزه اا مهالعات انجامهای مالی و اقتصررادی میدارایی
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در حوزه  مسهیق اسرررت. (9914( و ملک افضرررلی و همهاران )9919(، اسرررهسفری ثانی و همهارن )9912همهاران )

شهری  هایقهعات، سررانه و تسوع کاراری، تراکم سراختمانی، ارخورداری از زیرساخت   اسفیدانههای کالیفی، پیشرران 

( مهااقت 2393اایهال ) ( و2334النگ و ویسایانتی ) هایاا یافته هااافتی قرار دارنف. این پیشرررانو شرریهه ارتیاالی درون

ای هز نهادهای دولتی اه عسوان پیشرران تأثیرگذار شرساسایی شفنف و این نتیجه اا یافته  در حوزه مفیریتی و نهادی نیدارد. 

 ( مسهیق است.  9912کافمیان و همهاران )

کل  جه اهاا تو دهف کهنشان می 9911در سال  صرورت گرفته در سهح محله التیمور  گسرترده  های میفانیارداشرت 

 91-21جوانان از جمعیت محله را  %1/21 . همچسینقرار دارنرف  91-64در گروه  %11نفر(،  91491جمعیرت محلره )  

. اهف داشتنقش پررنیی در توسعه محله خوکه استفاده صحیح از پتانسیل االفعل و االقوه ون که  دهسفسرال تشهیل می 

تراکم همچسین . ااالتر است (21/9) کل شهر در مقایسره اا اسرت که   11/9از سروی دییر ااعاد خانوار در محله التیمور  

ترین محالت شررهری مشررهف  جزو پرتراکم و های ااال قرار داردنفر/ههتار( در گروه تراکم 213) التیمور جمعیتی محله

دارای تحصریالت ااتفای و متوسهه سهح   %61/61نفر(،  99911)محله شرود. از کل جمعیت ااسرواد   محسروب می نیز 

های مهم تغییرات جمعیتی، توسعه اجتماعی و رشف ت از جسیهاین در حالی اسرت که وموز، و تحصریال  اول هسرتسف.  

 دهف.  شود و ویسفه اقتصادی و رفاه اجتماعی محلی را تحت تأثیر قرار میای محسوب میاقتصادی هر جامعه

 انفازاه نظر از این چشم. شاغل هستسفجمعیت فعال،  %64/11اررسری نرخ اشتغال محله التیمور ایانیر ون است که  

 (%61/96اما ونچه حالز اهمیت اسرت، پایین اودن نرخ مشارکت اقتصادی ) در وضرعیت خوای قرار دارد.   التیمور محله

از نیروی کار محله در گروه  %49حفود ) ااشرررفمشررراغل در سرررهح محله می اخش قاال توجهی ازو فصرررلی اودن 

الی های اقتصادی و مییر در حوزه اقتصادی، دارایی. عالوه ار نرخ اشرتغال، پیشرران اثرگذار د  (هسرتسف روزمزد  نکارگرا

 و مااقی خفماتی -عمفتاز پوشررا -از ونها تولیفی  %12اسیاه اقتصرادی، مشررخص گردیف،   933که اا شررساسررایی  اسرت 

ها فاقف مجوز هستسف و دلیل عمفه این موضوع، مراحل اداری دشوار اخذ از اسیاه %11اسرت که   الزم اه ذکر. ااشرسف می

تیان سرواد و اازنشررس موانع سرازمانی جهت تأییف شررای  فضرای فعالیت، عفم اعهای مجوز فعالیت اه افراد ای    مجوز،

 ااشف.  می

 %69پارسررل موجود،  9121از این  ای اسررت کهاه گونهاسفی قهعات در سررهح محله التیمور اه لحاظ کالیفی، دانه

اافت محله التیمور دارد. وضررعیت ترکیب کاراری نیز انیی ریزدمترمراع وسررعت دارنف که نشرران از   11تا  13کمتر از 

 واه کاراری مسررهونی و مااقی اه کاراری وموزشرری، مذهیی، تجهیزات  %96/11ها، ایانیر ون اسررت که از کل پارسررل

 این همچسینهای مختل  اختصاص دارد. صسعتی، ااغات و کشاورزی و کاراری-، کارگاهیتأسریسرات شهری، درمانی  

اه الور کلی اا توجه اه جمعیت سرراکن در این محله، ااشررف. های ورزشرری، پار  و فضررای سرریز میف کاراریمحله فاق

اررسرری تراکم سرراختمانی در محله  تر از اسررتانفارد شررهری و در مواردی صررفر اسررت.های پایینسرررانه تمامی کاراری

انفام اودن اافت محله است. این امر ایانیر کوتاه. ااشرسف الیقه می 2و  9ها پارسرل  %99/19 دهف کهالتیمور نیز نشران می 

ما ارسانی و گازرسانی دسترسی دارنف. های شرهری، تمامی قهعات در محله اه شریهه وارسرانی، ار    از نظر زیرسراخت 
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یوع محیهی و شای را اه لحاظ زیستمسالل عفیفهالوری که اهااشف این محله فاقف شریهه فاضرالب شرهری )اگو( می   

در مورد شرریهه معاار محله التیمور، الیوی غالب، شررهرنجی وورد. ها اویژه در فصررل تااسررتان اه وجود میماریانواع ای

 2، یک معیر شریانی درجه 9یک معیر شرریانی درجه   متشرهل از تقرییاز مسظم اسرت. سرلسره مراتب ترافیهی معاار نیز    

معیر را  216در این معاار محلی، . معیر( محلی هسرررتسف 914و مااقی ) گیرنرف وجود دارد کره دو مرز محلره را درارمی  

لشررعاع قرار اانف که قاالیت دسررترسرری اه مقصررفها را تحتمتر تشررهیل داده یکاسررت اا میانیین های فرعی انکوچه

ه الور ا. فنسراز می های انسرانی و الییعی روارو مواجهه اا احران در  سراکسین محله را اا مشرهالت اسرریاری   و دهسفمی

اعظم  همانسف اخش -ون نشرأت گرفته از توسعه خودرو افون ارنامه   را اخش اعظم مسرالل کالیفی محله توان می کلی

جامع اول و دوم شهر های ایسی شفه الرح. این محله خال  جهات پیشاسرت  - ارخوردار شرهری مشرهف  محالت کم

( جزو محفوده 9911-9431« )فرنهاد»)جامع( کالنشهر مشهف مشرهف، توسرعه یافته اسرت و در الرح توسرعه و عمران     

 تصویب نشفه است.   از سوی شهرداری مشهف هسوز اما الرح تفصیلی ون تعریف گردیفخفماتی شهر 

الذکر اا ااالترین سهح اثرگذاری و کمترین سهح وااستیی ایانیر این است که در رویهرد های فو احصرا  پیشران 

وضوع تر اه متر و جامعارخوردار شرهری از جمله محله التیمور، اایف نیرشری گسترده  الت کممحور محتوسرعه اجتماع 

ها اسرترساز اهارگیری اهیسه عوامل مؤثر دییر نظیر مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی  داشرت. چرا که این پیشرران  

اجتماعی و ... که خود در عین های سرهح رضرایت از زنفگی، کاهش وسیب  های نظیر شراخص توانسف ار هسرتسف و می 

 ، مؤثر واقع شونف.  ایشترین وااستیی را دارنف ،تأثیرگذاری

 گیری نتیجه .0

است.  اییفض کالیفی و اجتماعی ریزیارنامه الریق از غیررسرمی، توانمسفسازی  اسرهان  اسیادی رویهردهای از یهی

توسرعه و احسراس تعلق اجتماعی و مهانی ساکسان در   های شرهری اا تأکیف ار نیاز اه  های اخیر، سراختار محله الی دهه

 ریزیها و نهادهای مفیریت و ارنامهشرهرهای ازر  مورد اازشرساسری قرار گرفته اسرت. همچسین، اسریاری از سازمان     

ای اه جای دیف کالن، ار رهیافت خردنیر و میتسی ار شرررهری در سرررهح جهانی اه مسظور نظارت ار اقفامات توسرررعه

اه مسظور دسررتیاای اه چسین رهیافتی، اولین گام مهم، شررساسررایی عوامل کلیفی و   انف. ای تأکیف داشررتههاجتماعات محل

پژوهش حاضررر اه شررساسررایی   ااشررف. ای میمحور محلهنیروهای پیشررران تأثیرگذار ار تحقق الیوی توسررعه اجتماع 

این  درف که ده. نتایج تحقیق نشرران میختپردامحله التیمور  درهای تأثیرگذار ار توسررعه اجتماع محور محلی پیشررران

حقوقی، -در حوزه اجتماعیارخوردانف.  و کمترین تأثیرپذیری تأثیرگذاریایشررترین متغیر  92، متغیر مورد اررسرری 96

 در .ااشررسفها میجزو پیشررران «سررواد»، «تراکم جمعیتی»، «ااعاد خانوار»، «سرراختار سررسی و جسسرری جمعیت»متغیرهای 

 اسفیدانه » متغیرهای در حوزه کالیفی، «های مالی و اقتصرررادیدارایی»و  «نرخ اشرررتغال» متغیرهایحوزه اقتصرررادی 

شرریهه ارتیاالی «و  «های شررهریارخورداری از زیرسرراخت»، «تراکم سرراختمانی»، «تسوع کاراری«و  «سرررانه»، «قهعات
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 یشرترین سهح اا ا نهادهای دولتی اه عسوان پیشرران در حوزه مفیریتی و نهادی نیز و  قرار دارنف «اافتیو ارون اافتیدرون

 شساسایی شفنف.  و کمترین وااستیی  یتأثیرگذار

رخوردار امحور در محله التیمور و اسیاری از مساالق کمدسرت ومفه، جهت تحقق توسرعه اجتماع  اا توجه اه نتایج اه

هوح محلی، استر گستر، سهح در س خصوصازگردد که مفیریت شرهری  مشرااه در سرهح شرهر مشرهف، پیشرسهاد می     

های اقتصرادی و اجتماعی اا استفاده از فرفیت نهادهای متولی  ویژه در میان جوانان محله را در حوزهدانش و مهارت اه

فراهم وورد؛ جهرت ورود هر چه ایشرررترین تولیفکسسفگان محله اه اخش رسرررمی اقتصررراد، تمهیفات الزم از سررروی  

ای  اخذ مجوز صررورت گیرد؛ اا توجه اه وضررعیت کالیفی محله، تسررریع در  های مرتی  ارای تسررهیل شررر سررازمان

تصررویب الرح تفصرریلی حوزه شررمال شررر  مشررهف در دسررتور کار شررهرداری قرار گیرد؛ در رااهه اا حل مسررالل    

محیهی )نظیر ایجاد شریهه فاضالب شهری( تعیین هر چه سریعتر ردیف اودجه در دستور کار سازمان مراواله  زیسرت 

یرد؛ در نهایت اا توجه اه نقش مؤثر نهادهای دولتی، اسررترسررازی کارومف از سرروی مراکز محلی فعالیت در حوزه قرار گ

ارخوردار شرررهری )نظیر دفاتر تسرررهیلیری و توسرررعه محلی مسرررتقر در محالت هف ( جهت اازوفریسی محالت کم

یه هایی نظیر مشارکت اجتماعی و سرماشراخص ، نظر اه ایسهه همچسینهای نهادی انجام پذیرد. اسرتفاده اهیسه از فرفیت 

اجتماعی ضرمن ارخورداری از ااالترین میزان وااسرتیی، ااالترین سرهح تأثیرگذاری را نیز در توسعه محله التیمور دارا    

 هایریزی، تفوین و اجرای پروژهها اا رویهرد مشرررارکتی و از الریق ارنامهشرررود پیشررررانپیشرررسهاد میااشرررسف، می

گری و توانمسفسرررازی سررراکسین محله در حوزه های مختلف ر مورد توجره قرار گیرد. زیرا تقویت مهالیه محواجتمراع 

 اقتصادی، اجتماعی، زیست محیهی گام مؤثری در راستای دستیاای اه توسعه خواهف اود.  
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