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 رسمی شهر کرمانهای غیراجتماعی سکونتگاه یتوسعهموانع 

 یاسوج دانشگاه-شناسیجامعهدانشیار  ،*مختاریمريم 

 یاسوجدانشگاه -توسعهاقتصادی و  شناسیجامعهدانشجوی دکتری  ،عليرضا وحيدزاده

 دانشگاه یاسوج-شناسیجامعهاستادیار  ،رامين مرادی

 چکيده

گذشت رغم علی است. رسمی شهر کرمانهای غیراجتماعی سکونتگاه یتوسعهموانع ، هشموضوع این پژو

 یمسئلهو  ودهغیررسمی ب هایسکونتگاهانمندسازی دهی و توبیش از یک دهه از زمان ابالغ سند باالدستی سامان

رسمی غیرچهار سکونتگاه  ،این پژوهش موردمطالعه یجامعه است. مناطق ذکر شدهاجتماعی  نیافتگیتوسعهآن 

استفاده  ای وزمینه ینظریهم آن کیفی با رویکرد انجابوده و روش  د شیرازی و فیروزآبادصیا، صنعتی، پدر شهرک

انتخاب  یقاعدهگیری در این پژوهش از روش هدفمند و مبتنی بر برای نمونه. ی مدل پارادایمی استاز استراتژ

عمیق و در دو سطح ساختار نهادی و محلی  یها مصاحبهآوری دادهتکنیک جمع است. شده استفادهتدریجی 

ها صورت پذیرفته است. تعداد مصاحبه ای مداوم استروس و کوربینها به روش مقایسهتحلیل داده و شده مانجا

مورد و در سطح ساختار  12 ایجادشدههای تعداد مقوله و 30 گرفتهشکلتعداد مفاهیم ، 43 در سطح محلی

 3 ایجادشدههای تعداد مقولهو  7 گرفتهشکلتعداد مفاهیم ، 17پذیرفته های صورتتعداد مصاحبهنیز نهادی 

یکنواختی و  کردن نتایج تحقیق برای خواننده و افزایش سطح فهمقابل منظوربه. در این بررسی استمورد 

های کرک و میلر رجوع گوبا و در بحث پایایی به اندیشه لینکلن و یدر بحث روایی به اندیشه، همسازی نتایج

ساختار غیرتخصصی  هایای و مداخلهبا توجه به شرایط زمینهدهد که های تحقیق نشان مییافتهگردیده است. 

الزم یافتگی از سازمان، کرمان شهررسمی های غیرنتگاهسکوتوسط ساکنین  اتخاذشدهراهبردهای ، محلی نهادی

 مورد انتظار مشارکتی یتوسعهبرخوردار نشده و  توسعهبه منجر های در فرآیند و مشارکت مؤثرگری مطالبهجهت 

 تحقق نیافته است.اجتماعی  یتوسعه دستیابی بهدر راستای 

ساختار ، مشارکتی یتوسعه ،ایزمینه ینظریه، اجتماعی یتوسعه، سمیرغیر هایسکونتگاه واژگان کليدی:

 .مشارکت اجتماعی، نهادی

 

 

 

  

                                                            

* Email: mokhtari@yu.ac.ir                                                                   09177194037ی مسئول: نویسنده 
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 همقدم -1

امواج وسیعی از افزایش جمعیت در شهرها و ، ایران ازجملهبسیاری از کشورهای جهان و  گذشته یدههدر چند 

مناطق روستایی از جمعیت و ، ای که باعث شده تا در بسیاری از مواردمسئله .اندتمایل به زندگی شهری را تجربه نموده

نداشته و حجم وسیعی از ، شدهتعریفهای محدودهخصوص جمعیت فعال خالی و شهرها جایی برای پذیرش آن در ه ب

، گزیر از سکونت در اطراف شهرها و مناطق غیررسمی شهری باشند. سکونتگاه غیررسمی به مفهوم امروزیجمعیت نا

از قوانین و  یکهیچبدون یک طرح رسمی و بدون مطابقت با  معموالًمالک زمین و  یگزینی بدون اجازهاشاره به اقامت

بر این  .(25: 1394، وساز دارد)جهاد دانشگاهیساخت شدهپذیرفته عموماًهای ریزی و روشاستانداردهای برنامه، مقررات

 تملک ای وی ادوان تصرفسرپناه آن  تأمیننمود که شکل غالب  عنوانتوان ی را جایی میررسمیغ سکونتگاه، اساس

این پدیده در بعضی جوامع معلول کشش طبیعی . (313-314: 1391، یاردکان شاکر و انیاحدی است)اراضی رقانونیغ

: 1393، )بیوکی و پورغالمجوامع بازتاب بیکاری و فقر بوده رفاهی و اداری و در برخی دیگر از، شغلی، های صنعتیقطب

 کنند.برای سکونت عنوان میمجاز غیردر ردیف فضاهای را  آن و( 1

می طی اجتماعی سکونتگاه غیررس یبرخورد با پدیده ینحوهدهد که در سطح جهانی نشان میشده مطالعات انجام

به توانمندسازی و  گیری از تخریب و تحقیرو تغییرات چشمکرده های زیادی را طی و نشیب پنجاه سال گذشته فراز

: 1394، ضرورت قائل شدن حقوق شهروندی و حق مسکن برای ساکنین مناطق ذکر شده را تجربه نموده)جهاد دانشگاهی

از طرف  شدهارائهقرار دارد. بر اساس گزارش  هادولتدار در دستور کار یکی از مسائل اولویت عنوانبههمچنان ( و 17

از یک میلیارد نفر از  بیش 2های غیررسمیو با عنوان چالش سکونتگاه 2003سال  در 1مرکز اسکان بشر سازمان ملل

وان وضعیت شهرهای و در گزارشی تحت عن 2008این مرکز در سال  .گذرانندمناطق روزگار می گونهاینجمعیت جهان در 

با شدت  توسعهدرحالکشورهای  های غیررسمی درسکونتگاه ید که مسئلهدارنیز اعالم می، شهرهای سازگارتر، جهان

شده زندگی جمعیت شهری در مناطق ذکر سومیککه در این کشورها بیش از طوریبه ؛کندمی خودنمایی تریبیش

 (.19: 1393، کنند)توانگر و همکارانمی

که بر اساس آمارهای طوریبه ؛ظهور کرده استسال گذشته در شهرهای بزرگ  70 طی ،در ایرانی ررسمیسکونتگاه غ

های غیررسمی که درصد جمعیت شهرنشین ایران در شرایط کنونی در سکونتگاه 25حدود ، 1393در سال  شدهارائه

 یاز طرف دبیرخانه شدهارائهآمارهای در شهر کرمان نیز (. 19 :همان)گذرانندروزگار می ،بیانگر بدترین نوع اسکان است

های غیررسمی درصد جمعیت شهری در سکونتگاه 1/11دهد که حدود نشان می 1390 سالستاد ملی توانمندسازی در 

در . (165: 1391 ،ای و همکاران)میرههستندقانونی شهری  یمحدودهساکن ، درصد این تعداد 80 که کنندمی زندگی

محسوب شده که شرایط مساعدی برای  اجتماعی پذیری نواحی آسیبها در زمرهمحدودهشهری نیز این  یتوسعهادبیات 

هایی چون رواج بزهکاری و آدمکشی، آسیب(. 50: 1390 آورند)صالحی امیری و خدایی،های اجتماعی فراهم میناهنجاری

اعتیاد به انواع مواد و پخش و فروش آن، رواج روسپیگری، پخش و فروش انواع مشروبات، گسترش انواع برخوردهای 

 (.166اند)همان: و... از این جمله هاوجرحضربفیزیکی و 

های غیررسمی شهر کرمان ی سکونتگاهاجتماع نیافتگیتوسعهاصلی این پژوهش،  یمسئلهشده، با توجه به مطالب ذکر

است که چرا  سؤالبوده و محقق به دنبال پاسخی برای این  1382های قانونی الزم در سال رغم ابالغ ظرفیتعلیاست. 

دهی و توانمندسازی های مربوط به سامانرغم گذشت بیش از یک دهه از زمان تصویب و ابالغ قوانین و دستورالعملعلی

اجتماعی تجربه ننموده و در گزارش های مختلف تغییرات مورد انتظار را در حوزه فضاها گونهاینغیررسمی،  هایسکونتگاه

مناطقی "عنوان های غیررسمی شهر کرمان، همچنان بهدهی و توانمندسازی سکونتگاهدبیرخانه ستاد سامان 1393سال 

شناخته  اجتماعی و... نظمییبو  خشونت، نزاع و آسیبجرم و جنایت، قاچاق، اعتیاد، فحشاء، ناامن، غیرقانونی، انباشته از 

                                                            
1- Unhabitst 

2- The challenge of slums 
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ها و اختالالت و ها، نابسامانیسطح درگیری ترینیشبو تشکل اجتماعی بوده و  یافتگیسازمانفاقد هرگونه  که شوندیم

)گزارش اداره "عنوان یک تهدید اجتماعیچنان بهدارند و در رابطه با متن اصلی شهر، هم در خودهای اجتماعی را آسیب

 گردند.معرفی می( 7 :1393کل راه و شهرسازی کرمان، 

های از طریق روش یموردبررساجتماعی و واکاوی موانع آن در مناطق  یتوسعهیندهای منجر به کندوکاو فرآ ازآنجاکه

ساختن الگوهای علی  های کیفی ورجوع به رویکردهای وابسته به آن ممکن نبوده تالش شد تا با پیمایشی و تکنیک

 پیگیری شود. هاسکونتگاهاجتماعی این  نیافتگیتوسعهممکن در این حوزه موضوع 

 تحقيق سؤاالت -1-1

 ؟اندکدم کرمان شهر غیررسمی هایسکونتگاه جتماعیا نیافتگیتوسعهشرایط علی 

 ؟اندکدم شهر کرمان غیررسمی هایسکونتگاه اجتماعی نیافتگیتوسعهگر شرایط مداخله

 ؟اندکدم شهر کرمان غیررسمی هایسکونتگاه اجتماعی نیافتگیتوسعهبسترهای 

 ؟اندکدم شهر کرمان غیررسمی هایسکونتگاه اجتماعی نیافتگیتوسعهراهبردهای کنش/کنش متقابل مرتبط با 

 چه پیامدهایی داشته است؟ کرمان تاکنون شهر غیررسمی هایسکونتگاه اجتماعی نیافتگیتوسعه

 تحقيق يشينهپ -2

در داخل  موردبررسیهایی است که قبل از این در رابطه با موضوع پژوهشگر بر رجوع به پژوهش تأکیددر این قسمت 

 شهراسالمدر غیررسمی را  هایسکونتگاه رفاه تأمینو  فقرزدایی "(1389)صادقی اند. و یا خارج از ایران انجام پذیرفته

 نشانحاصل از آن نتایج  که به انجام رسانده استترکیبی  هایبا روشو  سازیقتدرم رویکرد با "(آبادانیم یمحله )در

 مقتدر سازی، مناسب راهکار، ساکنین زندگی شرایط ارتقای و رفاه افزایش برای و موردبررسیکه در مناطق  دهدمی

 استنادی قابل دستاورد مناطق گونهاینتواند در نمی دولت یجانبهیک هایبوده و مداخله هامحلهدر چهارچوب  ساکنین

 باشد. داشته

محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر  یتوسعه"( تحقیقی را تحت عنوان 1391فر و همکاران نیز )صابری

دهد وقتی نتایج آن نشان می اند کهبا روش عملی مشارکتی انجام داده "المللی ترسیب کربنبین یاساس تجارب پروژه

توان این مشارکت پذیر است و میمشارکت حداکثر مردم امکان ،قرار گیرد موردتوجههای مردم محلی ها و خواستهاولویت

چراکه این ساختار سطح ساختار نهادی و اجتماع محلی؛ و این یعنی توجه به هردو  داد ارتقاءدرصد نیز  80را تا بیش از 

 .را نادیده انگارد هاآنهای مردم اهمیت قائل شده یا تواند برای اولویتمی نهادی است که

 یمحلههای غیررسمی در شهر زنجان )موضوع ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه"(1394حیدری و لطفی )

های کالبدی و کاهش آسیب منظوربهی ذکر شده، محلههای ساکنین و شناخت شرایط و ویژگی هدفرا با  "(آباداسالم

نتایج حاصل از پژوهش حاکی از پایین بودن سطح استاندارد قرار دادند.  موردمطالعهتحلیلی  -با روش توصیفیاجتماعی 

 است.نسبت به شهر زنجان  موردمطالعه یمحلههای اجتماعی و کالبدی در شاخص

هاى پذیرى سکونتگاهبهبود اجتماع قش عوامل اجتماعى درندر پژوهشی دیگر "(1396) ، گودرزی و نقدیشادمنتظر

قرار دادند. در این بررسی مشخص شد  موردبررسیرا با روش پیمایشی  "کوی خضر استان همدان یدر منطقه غیررسمى

-پذیری سکونتگاهاجتماعرا در رابطه با تأثیر  ترینبیشامنیت، گذراندن اوقات فراغـت و تعامالت اجتماعی های مؤلفه که

 دارند. های غیررسمی

با روش  را"مشارکتی یتوسعهانگاری به از سهل ارتقاء، های غیررسمی در قاهرهتکامل سکونتگاه"( 2011) 3خلیفه

 یتوسعهبر  تأکیدهای غیررسمی و به رسمیت شناختن سکونتگاه، . نتایج حاصلتحلیلی به انجام رسانده است -توصیفی

                                                            
3- Khalifa 
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گرانه ساختار نهادی و بر نقش تسهیل ، توصیهذکرشدهمناطق راهکاری مناسب برای بهبود وضعیت  عنوانبهرا  مشارکتی

 نماید.می تأکیدبرای حضور و مشارکت مردمی 

منزل مسکونی توده، در  تأمینرای ب نیگزیجا یکردیرو یرسمریغ نیبازار زم"( 2011) 6ابوودون و 5کام 4انینیآدس

ثباتی در دولت و عدم بردباری سیاسی در میان و بی اندرا با روش پیمایشی به انجام رسانده "جنوب غربی نیجریه

خصوص با تصویب فرمان ههای بومی بهایی که در حقوق و امتیازات صاحبان زمینسیاستمداران قدرت و محدودیت

گیرد می جهینت و داندعلل اصلی رشد مداوم بازارهای غیررسمی زمین می عنوانبه را شدهاعمال 1978استفاده از زمین 

تا رویکردی تکنیکی نسبت به منافع است  یاسیس ایمسئله ترشیب هیجریدر ن نیزم یررسمیبازار غ ستمیس که اصالح

 .شده است های غیررسمی پرداختهسکونتگاه یهای سیاسی مسئلهمردم، در این تحقیق به ریشه

آن در سالمت  تأثیرهای غیررسمی شهری و آب و خدمات بهداشتی در سکونتگاه"( 2016) در سال همکارانو  7ناها

همکاری ساختار نهادی  ضرورتبهدر این بررسی  .قرار دادند موردبررسیرا با روش ترکیبی، "مردم در دارالسالم تانزانیا

 اشاره گردیده است.، ذکرشدهدر راستای کاهش مشکالت موجود مناطق  های غیررسمیدولتی و ساکنین سکونتگاه

 یقدرت و ضعف حکومت محل یی: شناساهای غیررسمیسیالب و سکونتگاه"( 2018) در سال و همکاران 8ویلیامز

بر  دتأکیبا روش کیفی به انجام رساندند. نتایج حاصل از تحقیق، را  "در شهر دوربان آفریقای جنوبی آب تیریمد یبرا

دهد که این مدیریت آب داشته و نشان می منظوربههای غیررسمی و دولت محلی ضرورت ائتالف بین ساکنین سکونتگاه

 تغییراتها و های زیادی برای مقابله با سیالبچراکه درس ل دانش و تجربیات را تسهیل نماید؛تواند تبادائتالف می

 های غیررسمی آموخت.ین سکونتگاهتوان آن را از ساکناقلیمی وجود دارد که می

 تحقیقاتاکثر دهد که نشان می های غیررسمیسکونتگاه یمسئلهارتباط با در پذیرفته صورتهای پژوهش نگاهی به

و توجه به  بوده ذکرشدهمناطق  تحلیلی بر مشکالت موجودتوصیفی بر واقعیت عینی و یا در داخل کشور،  شدهانجام

اند. قرار داده موردتوجهمناطق را  گونهاینهای زندگی اجتماعی در استاندارد های ساکنین و ارتقاءتوانمندسازی و اولویت

های ظرفیتدسازی و رجوع به مشارکت ساکنین، بر توانمن تأکیداست،  توجهقابلآنچه ، در رابطه با تحقیقات خارجی

عناصر اصلی و ، یندفرآ، و دیگر به موضوع مکانیزم است مشارکتی یتوسعههای عملی مشارکتی و روش، محلی و مردمی

جای بو اینکه چگونه ساختارهای نهادی محلی در کشورهای جهان سوم  خصوصبهموانع آشکار و پنهان این جریان 

 منحرفرا متوقف، مشروط یا به سمت اهداف سیاسی  مردمی هایحرکت گرانه،گرانه و هدایتتسهیل مؤثرهای مداخله

آن انجام  تربیشسازی هرچه شفافدر راستای حاضر است که پژوهش  ایمسئلهو این همان اند نپرداخته کنند،می

 پذیرفته است.

 مباني نظری -3

 موردنیاز جتماعیاجتماعی را تدارک خدمات ا یتوسعه( 1988) 9متحدای سازمان مللمنطقه یتوسعهمرکز 

 تصطالحاا ،جتماعیا هفار ،مسکن ،شتابهد ر،کا زش،موآ تأمین راه از نمادمر ندگیز کیفیت دبهبو بر و داندمی انندوشهر

 و نکادکو و نناز ازجمله جامعه نگوناگو یبخشها به توجه ،طبیعی هایآسیب برابر در یمنیا ،محلی یتوسعه ،ضیار

که  شودتعریف می یندی از تغییراتآفر اجتماعی، یتوسعه، در جایی دیگر (158: 1396 سفیدسنگی،)میکند تأکید... 

 سطح مشارکت اجتماعی و (65: 1395 ،و همکاران )جغتاییبشودو روابط اجتماعی  زیستن بهمنجر به بهبود در تواند می

 )همان:ایو یکپارچگی و تحکیم اجتماع جامعه کرده را ایجاد ، دگرگونی بنیادی در ساختار روابط اجتماعیداده را افزایش

                                                            
4- Adesiyan 
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اجتماعی،  یتوسعهبنابراین  ؛(162: 1392 ،)فاضلی و همکارانرا ممکن سازد اجتماعی یاهسرمایهو گسترش سطح  (68

جامعه را پوشش  یک ابعاد یشود که همهو جامع تلقی می بخشوحدتدر یک مسیر  قدمبهقدمرشد، پیشرفت، بلوغ 

 (.10: 1389 فرد،دهد)بابایی

بشر بوده،  موردتوجهبه معنای بهبود وضع و شرایط زندگی فردی یا جمعی همواره و در طی تاریخ  توسعههرچند که 

های متفاوتی در این رابطه مطرح نظریهکه  گرددبرمیاما معنای جدید آن به دوران معاصر یعنی پس از جنگ جهانی دوم 

 واقعیت از برگرفته هایتجربه تأثیر تحت و بعد مراحل در هرکدام که هایینظریه .(214 :1385 ،صادقی و )نقدیشد

 ازکیا)چون دالیلی به و نشده خود جایگاه حفظ به موفق اجتماعی و فردی زندگی شرایط بهبود در توانایی عدم و عینی

 مبتنی هایحلراهی به توجهبی ،محورینتیجه ،بودن تجویزی و مشارکتیغیر ،بودن پایین به باال (362 :1384 ،همکاران و

 اقتدار ،سوم جهان کشورهای در خصوصهب و محله ،منطقه ،ناحیه هر خاص و ویژه سرشت به توجهبی ،محلی ابتکارات بر

 ؛39 :1385 ،پورحاجی)اندنموده هموار های جدیدنظریه گیریشکل برای را زمینه و داده دست از را خود عملی و علمی

 .(147-148: 1392 ،عنبری

 مبنای بر و (547: 1376 ،پورنگردیده)رفیع حاصل ترویا اسب تمثیلی الگوی با توسعه دیگر، جدید هاینظریه در

 مختلف سازوکارهای و بوده استوار بومی و محلی مردم هایظرفیت و هاخواسته ،هااولویت ،اجتماعی حضور و مشارکت

 یاندیشه را پژوهش این بر غالب نظری رویکرد توانمی اساس این بر دارند. محلی جوامع و اجتماعات در ریشه نیز آن

های چراکه دیدگاه نمود؛ عنوان مشارکتی یتوسعه خصوصهب و توسعهپسا هایدیدگاه ،10سمیرامین جایگزین یتوسعه

گری به گری و هدایتو دادن مسئولیت تسهیل محلی هایو گروه و مشارکت اجتماعات بر منابع تأکیدبا  ذکرشده

 یتوسعههای غیررسمی ایجاد و سکونتگاهساماندهی و توانمندسازی  برایرا  ظرفیت ترینواقعی نهادی دولتی،ساختارهای 

پذیری مدنی ساکنین مشارکت و مسئولیت ساختارهای نهادی محلی و مؤثرتعامل را در گرو  موردبحثاجتماعی مناطق 

 .نمایندمی مناطق عنوان گونهاین

های ظرفیت برتوسعه بودن و متکی بودن  زادرون بودن، به موضوع مشارکتی ،جایگزین یتوسعهدر بحث  امینسمیر

 11ساچس چون نیز افرادیتوسعه های پسادر دیدگاه(.  ,2001Nederveen pieterse :11)کنداشاره می و محلی مردمی

 وکنند می رد راتوسعه  یاروپامدارانه گفتمان فریبنده و راتوسعه  الایده( 1997) 13رهنما و (1995) 12اسکوبا ،(1997)

 .دادندمی تشخیص ضروریتوسعه یابی به برای دست را تکثرگرا هایجنبش از دفاع و محلی فرهنگ و دانش به توجه

 ابتکارات بر مبتنی هایحلراه و انتقاد ،محوردولتو  محورنتیجه باال به پایین، تجویزی، یتوسعه هایرهیافتبه  هاآن

 واقعی مشارکت و همیاریمدنی، مساعدت،  یجامعه ابتکارات بر مبتنی یمسئله حل هایشیوهو  محورجامعه و محلی

در هدایت و رهبری گر و تسهیلمحوری یک دولت کارآمد  نقش بر و توجه ،توسعهیابی به برای دستمردم محلی 

 ؛67: 1394، پور)غفاری و حبیبکردندمی تأکید یتوسعه ی برای تحققتهای حمایو ایجاد محیطتوسعه های فرآیند

 طوربه ،میکلسنهم مشارکتی  یتوسعهر بحث . د(Nederveen pieterse, 2001: 170 ؛22: 1375 گریفین و مکنلی،

یعنی  ؛نیازمند مشارکت و همکاری دو قطب این جریان، برای تحقق کند کهتعریف می دوسویهجریانی را توسعه عمده 

مشارکتی به دو نگرش عمده اشاره  یتوسعهدر ظهور پارادایم  او .(73: 1387میکلسن، )است توسعهمردم و کارگزاران 

 تأثیر هاآنهایی است که بر زندگی ها و طرحریزی و اجرای برنامهبرنامه، که یکی دخالت پایدار مردم در انتخاب کندمی

 .(138 :)هماناست های نهادی دولتیهدایتگری ساختارحمایتگری و گذارند و دیگری می

 عمدتاًخصوص در کشورهای جهان سوم که هبدر سطور باال،  مورداشاره الگوهایدور داشت که تحقق  ازنظرنباید 

در ساختارهای را هایی ایجاد ظرفیت هستند، نیافتهو اجتماعاتی تشکل کرد باال به پایینبا رویمتمرکز و هایی دارای دولت
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ساختارهای نهادی محلی گری گری و تسهیلگری، هدایتهایی که توان حمایتظرفیت ؛نمایدایجاب مینهادی و مردمی 

های اجتماعی جدید با پدیده مؤثرمواجهه  نیزو  مختلف جامعه آحادپذیری مدنی یابی، مشارکت و مسئولیتبرای تشکل

 یتوسعهتنها در این صورت است که رویکرد  ممکن سازد.ی بین سطوح نهادی و محلی را تعامل سازنده و داده ارتقاء را

 چراکه»؛ فراهم نمایدشهر کرمان  های غیررسمیسکونتگاه جتماعیا یتوسعهتواند الگویی کاربردی برای مشارکتی می

( و یا 153: 1390 ،لحی و خداییصا)«خش دولتیب هایبسترسازیو  هادر کنار حمایترا ظرفیت اجتماعات محلی  ارتقاء

 .سازدممکن میدولتی  همان نهادهای

نهادها در  کهنیز به این مهم اشاره شده است توسعه نهادها در رابطه با  مؤثرو برای تبیین نقش  های نهادینظریهدر 

میان  برای از و( 60: 1392 ،)مشهدیاندشدهها ایجاد هزینه دنبه حداقل رسان منظوربهپاسخ به ضروریات جامعه و 

بیش از صد سال  14وبر، (91: 1392 و رابینسون، اغلو)عجم ای جز بهسازی نهادها نداریمچاره ،توسعهبرداشتن موانع 

( 3: 1393 ،شورای اسالمی های مجلسپژوهش عاونت)منموده و نهادهای قانونی را مطرح توسعهپیش مسئله ارتباط بین 

در جهان پیشرفته با کیفیت نهادهای آن جامعه جتماعی که سطح موجود پیشرفت و غنای ا نداعتقاد داشت نیز 15و دوسوتو

نیاز به پیشرفت موازی در کیفیت نهادها دارد و نهادها نقش کلیدی در تحقق و تداوم توسعه او  نظر از .ارتباط نزدیک دارد

 نسون،ی)عجم اغلو و رابهستند هاریبنیادین بسیاری از نابراب( و علت 6 :هماننیافتگی داشته)توسعهیا  یافتگیتوسعه

1392 :91). 

گری و گری، حمایتتسهیلنقش ساختارهای نهادی در رابطه با  نیزو توانمندسازی و توسعه های نظریهتحول  

 میدان حاصل ازهای مصاحبهواکاوی مشاهدات و  نیزو  موردبررسیخصوص در مناطق هبتوسعه موضوع گری هدایت

مشارکتی  یتوسعه، رویکرد های تحقیقیافتهدار نمودن معنی منظوربهتا  انگیزندبرمیاین حساسیت را در محقق ، تحقیق

را منوط به مشارکت سطوح نهادی و  موردبررسیگونه بهبود در مناطق رچراکه این رویکرد هقرار دهد؛  موردتوجهرا 

 داند.مردمی می

 موردمطالعه محدوده -4

شهرک  غیررسمی در این بررسی چهار سکونتگاه موردمطالعه هایمحدودهگردد، مشاهده می 1شکل که در  گونههمان

، این چهار دنباشمیدر شهر کرمان  مملکت بندپشتفیروزآباد یا شهرک صیاد شیرازی، شهرک صنعتی، شهرک پدر، 

-سکونتگاه ینترمهم عنوانبهکل راه و شهرسازی استان،  از طرف اداره شدهارائهدر گزارش  1393و  1386منطقه در سال 

اداره کل  ؛12: 1386 ،گروه مشاوران بعد تکنیک)اندشده های آسیب شهر کرمان معرفیکانون ینترمهمهای غیررسمی و 

نهادی آمار دقیقی از طرف ساختار  تاکنون این مناطق،در رابطه با جمعیت  (.3: 1393راه و شهرسازی استان کرمان، 

 کنند.در این مناطق زندگی میجمعیت  نفر 20000بیش از محلی ارائه نشده، اما حسب آمارهای غیررسمی 
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 (1393 در شهر کرمان)اداره کل راه و شهرسازی، موردمطالعه موقعیت مناطق: 1شکل 

 شناسي تحقيقروش -5

های اجتماعی سکونتگاه یتوسعهیابی به موانع ماهیتی اکتشافی و کاربردی داشته و سعی در دست ،این پژوهش

های ساکنین و اعضای یابی به تجربهو ضرورت دست موردبررسیبه دلیل ماهیت موضوع غیررسمی شهر کرمان دارد و 

ای زمینه ینظریهروش کیفی و رویکرد برای انجام آن از  های غیررسمیدهی و توانمندسازی سکونتگاههای سامانکارگروه

از  موردبررسیاجتماعی و واکاوی موانع آن در مناطق  یتوسعهجر به چراکه کندوکاو فرایندهای من؛ شده استاستفاده 

ساختن  های کیفی وهای وابسته به آن ممکن نبوده و فهم آن، رجوع به رویکردهای پیمایشی و تکنیکطریق روش

کوربین و استراوس مدل پارادایمی  ،استراتژینماید که بدین منظور از الگوهای علی ممکن در این حوزه را ایجاب می

 ترینیشب یرفتهپذصورتهای و در مصاحبهمصاحبه عمیق  در این بررسیآوری اطالعات تکنیک جمع .استفاده شده است

بوده است.  موردبررسیاجتماعی مناطق  یتوسعهو اقدامات نهادی و محلی برای  هایتظرفبر واکاوی و فهم  تأکید

 نظری مورد به مرحله اشباع 43با  محلیدر سطح و  مورد 17با  در سطح ساختار نهادی های انجام پذیرفته،مصاحبه

و...( نیز  منتشرشدههای گزارش، مصوبات مربوط به جلسات، هاجلسهصورت، )مکاتبات اداری اسناد و مدارکو  اندرسیده

 .باشندیممستعار  نیز هادر متن یافته ذکرشدهدر ضمن اسامی . اندقرار گرفته مورداستفادهاستراتژی مکمل  عنوانبه

گیری نظری استفاده شده که ها از روش نمونهگیری هدفمند و در تحلیل دادهها از روش نمونهگردآوری داده برای

 & strauss؛ 138: 1388فلیک، )ها بر اساس مفاهیم در حال تکوین استتجربه، وقایع، گیری از حوادثنوعی نمونه

Corbin, 1990: 218  ؛Hollar, 2008: 96 .)ای مداوم و مطابق روش ها به روش مقایسهآوری و تحلیل دادهجمع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1363-fa.html


 101                                                                             شهر کرمان يررسميغ یها سکونتگاه ياجتماع یموانع توسعه

ها در سه بعد و بر مبنای تقطیع و کدگذاری داده یدر مرحلهو  ( ,2008Roderick :24)انجام 17کوربین و 16استروس

، )استراوس و کربینایمپرداخته هاآنو ارتباط بین  های حاصلمفاهیم و مقوله، هابه گزاره، مرحله و در سطحی از انتزاع

1390: 35.) 

یا فرآیندی  روند، کدگذاری"و اطالعات، فرد  آوریجمعبا توجه به روش تحقیق و تکنیک واحد تحلیل در این بررسی 

-بندی و ترکیب میمفهوم، های خام تفکیکدادههای انجام پذیرفته، تقطیع و مصاحبهشود که طی آن تعبیر می

محوری و انتخابی استفاده گردیده و ، ها از سه روش کدگذاری باز(. جهت کدگذاری داده41: 1392، پورشوند)محمد

مدل  گردد.از مدل پارادایمی پیشنهادی استروس و کوربین استفاده می گرفتهشکلهای برقراری پیوند بین مقوله منظوربه

 :استپارادایمی متشکل از اجزا زیر 

)استروس کنندها و مسائل و امور مربوط به یک پدیده را خلق میشرایط علی: مجموعه رویدادها و حوادثی که موقعیت

؛ 158: 1388، های مربوط به پدیده را گویند)سفیری و ایمانیانمجموعه خاص ویژگی زمینه؛ (.152: 1393، و کربین

به  گر؛شرایط مداخله .دهدپاسخ می ،که به پرسش جریان چیست ای استواژه پدیده؛ (.97: 1393، ربیناستروس و ک

 تعامل؛راهبردهای عمل/ .های عمل/ تعامل که مربوط به یک پدیده است اشاره داردشرایط ساختاری مربوط به راهبرد

 شدهمشاهدهاداره و انتقال دادن و یا پاسخ دادن به پدیده تحت مجموعه خاصی از شرایط ، این نوع راهبردها برای مدیریت

برای  یجادشدهاهای نتیجه و حاصل راهبردها و استراتژی ها؛پیامد .(158: 1388 ان،یمانیو ا یری)سفشوندتعریف می

 (.98 :همانخاصی هستند) یشدهمشاهدهی تحت شرایط اداره و برخورد با پدیده، کنترل

مقوله باورپذیری رجوع گردیده  و 20گوبا و 19ها به اندیشه لینکلنداده 18در این بررسی علمی و در بحث دقت و اعتماد

)هومن، و درگیری طوالنی پژوهشگر با متن (410: 1388)فیلیک، قبولقابلهای قولاست. مستدل کردن متن با نقل

که بر این اساس حضور و فعالیت بیش از سه سال محقق در مناطق  در این رابطه است تأکیدموارد  ازجمله(، 70: 1385

های تحقیق قابلیت اعتماد یافتهموضوعاتی هستند که  ازجملهکنندگان مشارکت هایقولنقلو آوردن عین،  موردمطالعه

 دهند.را افزایش می

گردد که عبارت رجوع می زمانیهم اعتمار و 23میلر و 22های کرکنیز در این پژوهش به اندیشه 21در بحث اعتبار

 (.412 :1388، اند)فلیکآمده دست بهاست از یکنواختی یا همسازی نتایجی که در یک زمان واحد با ابزارهای مختلف 

 متفاوت اقدام به هایروش با موردبررسیدر مناطق  نیز یدیگر مؤسسات ،عالوه بر محقق زمانهم طوربهو بر این اساس 

-دهی سکونتگاهتوانمندسازی و سامانهای کارگروهدبیرخانه به آن و ارائه  میدانی هایتدوین گزارش اطالعات و آوریجمع

 هایسالدر  شدهارائههای گزارشمحتوای  که نداهداشت)واقع در اداره کل راه و شهرسازی( شهر کرمان  های غیررسمی

 دهد.نشان می این پژوهشهای یافتهباالیی را با  هماهنگی 94و  93

 های تحقيقيافته -6

 شدهاستخراجهای ها، مفاهیم و مقولهو گزارهپذیرفته های صورتمصاحبه و سطح اشباع یپراکندگ 1جدول محتوای 

 دهد.می نشانرا در سطوح محلی و نهادی 
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 نهادی و محلیهای صورت پذیرفته در سطوح پراکندگی مصاحبه :1جدول 

 فراوانی عنوان ردیف
 شدهاستخراجهای تعداد گزاره

 در سطح نهادی در سطح اجتماع محلی

 22 101 43 در سطح محلی هامصاحبهتعداد  1

 شدهتدوینتعداد مفاهیم  11 مملکت بندپشتشهرک  2

 در سطح نهادی در سطح اجتماع محلی 9 شهرک پدر 3

 7 30 13 شهرک صنعتی 4

 گرفتهشکل هایمقولهتعداد  10 شهرک صیاد شیرازی 5

 در سطح نهادی در سطح اجتماع محلی مورد 17 نهادیدر سطح ساختار  هامصاحبهتعداد  6

 3 12 جنس افراد مورد مصاحبه در سطح ساختار نهادی 7

 جنس افراد مورد مصاحبه در سطح محلی مرد زن 8

9 6 11 
 مرد زن

19 24 

 پديده -1-6

 نیافتگیتوسعه یپذیرفته در رابطه با پدیدههای صورتها و مفاهیم حاصل از استخراج مصاحبهما به مقوله 2در جدول 

در مناطق اجتماعی  یافتگیتوسعه یپدیده ،های موجودواقعیتپردازیم. های غیررسمی شهر کرمان میاجتماعی سکونتگاه

اجتماعی ضعیف  دهیسازمانو  ی اجتماعیهاضعف سرمایههای فقدان مشارکت اجتماعی، را حاصل انتزاع مقوله ذکرشده

 .کنندعنوان می

ها گزاره، های غیررسمی شهر کرمانسطح مشارکت اجتماعی در سکونتگاه پایین بودن یدر رابطه با مقوله -1-1-6

تمایل ساکنین نسبت به مشارکت در بهبود  های الزم در منطقه و عدمنشان از فقدان ظرفیت شدهاستخراجو مفاهیم 

 .شرایط اجتماعی منطقه محل سکونت خود دارد

وقتی معلوم نیست آخرش تکلیف ما توی این " :داشتندکنندگان ساکن شهرک پدر اظهار میاز مشارکت کیی جاللی

برای  .ما آدمای گرفتاری هستیم .بیاییم وقتمونو هدر بدیم پای حرفای دولتیا طوریهمیندلیلی نداره ، منطقه چی میشه

، رسهاریم و هزینه کنیم یه جایی که معلوم نیست تهش به کجا میذحاال بیاییم وقت ب .یه لقمه نون همش باید بدویم

نه ، همه زحمتمون به باد میره طوریاین، باید بساطتون رو جمع کنید، اومدیم و فردا آقایون گفتن بیخود اومدین اینجا

 ."بشهاما قبلش باید تکلیفمون روشن  ،ما همه جوره هستیم، اری نباشیماینکه اهل همک

 محلهتوی این ": داشتند کهکنندگان ساکن در شهرک صیاد شیرازی در همین راستا عنوان میزاده از مشارکتحسن

دور خودش جمع اما مشکل اینجا هست که یه نفر پیدا نمیشه که بیافته جلو و مردم رو  ،خوان وضع بهتر بشههمه می

 ."بهتری بگیریم یاون طوری شاید بشه نتیجه، بیاره کنه و از این پراکندگی در

اشاره  موردبررسیبه موضوع عدم تمایل ساکنین به مشارکت اجتماعی در مناطق  کنندگان به نوعیاظهارات مشارکت

گری و مشارکت ساکنین و عدم تسهیلفقدان بستر و سازوکار الزم جهت به  توانرا می عدم تمایلاین  اما، کندمی

 .این رابطه نسبت داد درگری ساختار نهادی محلی هدایت

های غیررسمی اجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه یای دیگر در بیان پدیدههای اجتماعی مقولهضعف سرمایه -2-1-6

ضعف اعتماد متقابل و ضعف ، پایین بودن سطح ارتباطات اجتماعی که در این بررسی مبتنی بر مفاهیمشهر کرمان است 

 گردد.تعریف می ذکرشدهدر بین ساکنین مناطق  دوستینوع
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ما اینجا ارتباط زیادی با هم ": داشتند کهشهرک پدر اظهار می یکنندگان و از ساکنین منطقهاسدی از مشارکتبنی

خواد هم د یه سالم و علیک هست و هرکی سرش توی الک خودشه و نمیهامون خیلی که زور بزنه در حرابطه، نداریم

 ."تونی رو کسی حساب باز کنیچون نمی، فقط خدا نکنه که توی شرایط سختی گیر کنی، کسی سر از کارش در بیاره

ط اجتماعی ها نشان از ضعف پیوندها و سطحی بودن روابگزاره، در رابطه با مفهوم ضعف اعتماد متقابل در بین ساکنین

 رد.دا ذکرشدهو محدود بودن تعداد ارتباطات بین فردی در مناطق 

خیلی سرمون ، از زمانی که اومدیم اینجا": اعتقاد داشتند کنندگان ساکن در منطقه شهرک صنعتیصادقی از مشارکت

خیلی طول ، استفاده کنهخواد ازت سوء چون هرکسی به یه شکلی می ،بهتره اینجا با کسی کاری نداشته باشی، کاله رفته

، باید یه کم بدجنسی هم بلد باشی، ای از خودت نشون بدیاینجا نمیشه رفتار صادقانه .کشه تا این چیزا رو بفهمیمی

 ."کنههمین که یه سالم علیک داشته باشی کفایت می، بینی خیلی رفیق بشیلزومی هم نداره با آدمایی که می

توان آن را به سطحی بودن روابط و که می است موردبررسیرابطه با پدیده دوستی مفهومی دیگر در ضعف نوع

های اجتماعی مناسب جهت تعمق روابط و پیوندهای اجتماعی و فقدان ظرفیت موردبررسیتعامالت اجتماعی در مناطق 

 .ها و یا اجتماعات محلی نسبت دادگیری شبکهو شکل

اینجا آدما به زندگی " :داشتنداظهار می، ه شهرک صیاد شیرازیکنندگان ساکن در منطقاز مشارکت ایزدپناه 

همینکه ، آرامشی نیست تا توی اون به آدمای دیگه هم فکر کنی .خودشون چسپیدن و همش در حال دویدن هستن

بلکه ، کنننه تنها کمکت نمی، هات در میون بزاریاگه مشکلتو با همسایه، گلیم خودتو از آب بیرون بکشی هنر کردی

 ."ممکنه ازت سوء استفاده هم بکنن

؛ های غیررسمی شهر کرمان نسبت به یکدیگر داردساکنین سکونتگاه ینشان از نگرش بدبینانه شدهعنواناظهارات 

-نشده توسط ساختار نهادی یا لیدرهای محلی و فقدان بستر مناسب برای شکلنشده و هدایتهای حمایتمحیط چراکه

رفاقت به ( و تمایل 57: 1389، های تعلق و رفاقت اجتماعی را سست)قهفرخیخود پایه، مؤثردل و گیری تعامالت متعا

 نماید.و تعلق ساکنین نسبت به یکدیگر را تضعیف می

های اجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه یای دیگر در رابطه با پدیدهمقوله، اجتماعی ضعیف دهیسازمان -3-1-6

اجتماعی ضعیف منطقه را مبتنی بر مفاهیم ساختار  دهیسازمان، شود. در این بررسیتلقی میغیررسمی شهر کرمان 

 عنوانبه محلهاجتماعی در رابطه با ساختار نیافتگی  کنیم.گیری اجتماعات محلی تعریف میو عدم شکل محلهنیافتگی 

، عدم ارتباط و شناخت ساکنین از یکدیگر لهمحچون سیالیت اجتماعی و کالبدی  هاییگزاره بر تأکیدعمده  ،یک مفهوم

 .است در منطقه و گرایش ساکنین به حفظ منافع فردی خود مدتطوالنیرغم سکونت علی

، در حال تغییره چیزهمهاینجا  ": که داشتنداظهار می، ساکن در شهرک صیاد شیرازیکنندگان مشارکتزاده از حسن

ما هنوز همسایه ، رنیه تعداد میان و یه تعداد می .رو توی این منطقه ندیدیمچند ساله ما اینجا هستیم هنوز آرامشی 

اینجا هرکسی راه خودشو داره و اونقدر  .بینیم که بخواهیم بشناسیمهمدیگه رو نمی اصالً، شناسیمهامونو درست نمی

 ."درگیر زندگیه خودش هست که دیگه کاری با دیگران نداره

ون ضعف هایی چاین مفهوم مبتنی بر گزارهمفهومی دیگر در این رابطه است. ، محلیگیری اجتماعات عدم شکل

، عدم هماهنگی بین ساکنین و مبتنی بر سن و جایگاه متقابلو حرمت بین ساکنین، عدم رعایت احترام  متقابل ارتباط

 شود.تعریف می یکدیگر باو فقدان رودربایستی ساکنین 

فرصتی برای برقراری  وقتهیچاینجا ": اعتقاد داشتند که کنین منطقه شهرک پدرو ساکنندگان مشارکتنصیری از 

بینیم و ما فقط اتفاقی توی کوچه همدیگه رو می، و جایی هم برای این کار نبوده ارتباط بین ساکنین بوجود نیومده

که  رخواهی)مثل یه آدم خی کرداما اگه یه کسی بود که شرایطشو فراهم می ،هم داشته باشیم علیکیسالمممکنه یه 

 ."کردیم تا با هم رابطه داشته باشیمپیدا می تریبیشمراسم روزه برگزار کنه یا...( ممکنه ما فرصت 
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های غیررسمی رغم طوالنی بودن مدت سکونت ساکنین در سکونتگاهعلید که دهنشان میکنندگان مشارکتاظهارات 

به دالیلی چون پایین بودن  ذکرشدههای و سکونتگاه نیافته تحققفرصت طق منا گونهایندر  اجتماعات محلیشهر کرمان 

همچنان ، اجتماعی ضعیف منطقه دهیسازمانهای اجتماعی و ضعف سرمایه، سطح مشارکت اجتماعی ساکنین

 کنند.اجتماعی را تجربه می نیافتگیتوسعه
 

 موردبررسی یدر رابطه با پدیده شدهاستخراج هایمقولهمفاهیم و  :2جدول 

 دسته مقوله مفهوم

 رنگ اجتماعی ساکنینحضور کم
 پایین بودن سطح مشارکت اجتماعی ساکنین

 نیافتگیتوسعه یپدیده

 اجتماعی

 لیدرهای محلی حضور فقدان

 پایین بودن سطح ارتباطات اجتماعی

 اعتماد متقابل ضعف های اجتماعیضعف سرمایه

 ضعف نوع دوستی

 محلهساختار نیافتگی اجتماعی 
 اجتماعی ضعیف منطقه دهیسازمان

 گیری اجتماعات محلیعدم شکل

 شرايط علي -2-6

 علیپذیرفته در رابطه با شرایط های صورتها و مفاهیم حاصل از استخراج مصاحبهما به مقوله 3 جدولدر 

رویدادها و  مجموعه یدر حوزهپردازیم. بر این اساس، میهای غیررسمی شهر کرمان اجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه

ی و در دسته شدهرا موجب  کرمان شهرهای غیررسمی اجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه یحوادثی که تداوم پدیده

، گریهدایتو  گریتسهیلهای ضعف ساختار نهادی در ایفای نقش مقوله، های ناشی از تحقیقحسب یافته، شرایط علی

 اند.شدهاستخراج فقدان ظرفیت الزم در منطقه جهت مشارکت اجتماعی و بدنامی منطقه، فقدان امنیت تصرف

 و در بحث شرایط علی گریهدایتو  گریتسهیلضعف ساختار نهادی در ایفای نقش  یدر رابطه با مقوله -1-2-6

عملکرد ، نظارت ضعیف ساختار نهادی بر منطقه، هپذیری اندک ساختار نهادی در قبال مردم منطقما به مفاهیم انعطاف

 کنیم.ابزاری ساختار نهادی از مردم منطقه اشاره می یکمتر تخصصی ساختار نهادی در منطقه و استفاده

ما توی  هایتوان آن را مبتنی بر گزارهمفهومی است که میاختار نهادی در قبال مردم منطقه پذیری اندک سانعطاف

کردند شناسه، الاقل اگه برای خونمون سند صادر میبه رسمیت نمی رو اینجااما دولت  ،قانونی شهر هستیم یمنطقه

کاری برای پیشرفت دن و دولتیا حاضر نیستن هیچ اما هیچ اهمیتی نمی ،شد، خیلی دوندگی کردیمخیالمون راحت می

 کنیم.تعریف می ،این منطقه بکنن

ساالی زیادیه که ما توی این " :شهرک صنعتی اعتقاد داشتند که یو ساکنین منطقه کنندگانمشارکتاز  نیاصالح

کنن اما ادارات دولتی نه کور می، کنیم و خدا میدونه چقدر به ادارات دولتی رفتیم و نامه هم نوشتیممنطقه زندگی می

وضعمون  .اما هنوز مشکالت ما سرجاشه، کنیمو حل میرتوی این مدت شاید ده بار گفتن که مشکلتون ، دنو نه شفا می

شون هیه عد، خوان بیرونمون کننفرداش می، یه روز قول میدن همکاری کنن، دونیم چه باید بکنیمنمی، روشن نیست

 ."کنن برای بیرون کردنمونکشن و زمان مشخص میشون خط و نشون میی دیگهعده، میان یه قوالیی میدن

 که باید، بستر گونهآننتوانسته  در شهر کرمان ساختار نهادی محلیان از آن دارد که نشکنندگان مشارکتاظهارات 

در راستای بهبود شرایط اجتماعی مناطق پذیری ساکنین و مسئولیت مؤثر مشارکت، حضورجهت الزم و ظرفیت 

 را فراهم نماید. موردبررسی

اینجا کسی به کسی های بررسی مبتنی بر گزاره بر منطقه است که در اینمفهوم دیگر نظارت ضعیف ساختار نهادی 

که توی این قه رو به دستش بگیره، مواد غذایی کنه، الزمه که نیروی انتظامی منطدلش بخواد می کار هرنیست و هرکی 
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ریف تع ،تن، نظارتی هم نیستقانونی نیس خریدوفروشو اینجا مراکز  اسگذشته مصرفتاریخ فروشن خیلیاشونمنطقه می

 کنیم.می

بعضی از ساکنین اینجا " منطقه شهرک پدر اعتقاد داشتند که: و از ساکنینکنندگان مشارکتاسدی از بنی

هر چیزی رو  هم قیمتیکنن و با هر که دلشون بخواد می کار هراونا  .اما هیچ نظارتی نیست ،راه انداختن وکاریکسب

 ."اما برای یه کارای دیگه باز شده اسمش مغازه اس،، نمیکنهچون هیشکی نظارت  ؛رو غیرقانونیحتی چیزای ، فروشنمی

بر روابط و  نظارتبرای مدیریت و ای برنامه دهد که ساختار نهادی محلی در شهر کرماننشان می فوقاظهارات 

برای هایی تبدیل به کانون ذکرشدهمناطق این مهم نیز باعث شده تا اشته و ند موردبررسیدر مناطق  مناسبات اجتماعی

 ها و مسائل اجتماعی گردند.انواع آسیب

توان آن که می است موردمطالعهعملکرد کمتر تخصصی ساختار نهادی در رابطه با مناطق ، مفهوم دیگر در این راستا

ها هر روزی یک قانون جدید کنن، دولتیکنیم سرگردانمون میوقتی به ادارات مراجعه میهای را حاصل انتزاع گزاره
 ، عنوان نمود.و توی برخورد با دولتیا همیشه ما بودیم که ضرر کردیممیارن 

کنن که ما اینجا ها فکر نمیدولتی": داشتند کهاظهار می ساکن در شهرک پدرکنندگان مشارکتنگارستانی از 

یه روز ، میدن یه روز قول کمک، هر روزی یه چیزی میگن ما از دست اونا آرامش نداریم.، و بچه داریمخانوادگی هستیم 

آخرشم ، قانونی شهریم و شما هم باید به ما خدمات بدین یبابا ما توی منطقه، یه روز با نیروی انتظامی، با بلدوزر میان

 ."کنیم که اینکارو بکنینمجبورتون می

 هایکنندگان حکایت از آن دارد که عملکرد ساختار نهادی در راستای ساماندهی سکونتگاهاظهارات مشارکت

که انتظار  گونهآننتوانسته  ذکرشدهها و تجویزهای اسناد باالدستی ابالغی نبوده و ساختار توصیه غیررسمی مبتنی بر

 عمل نماید. ذکرشدهرود به رسالت خود در قبال بهبود وضعیت اجتماعی مناطق می
ابزاری  یاستفاده، گریایتهدو  گریتسهیلضعف ساختار نهادی در ایفای نقش  یمفهوم دیگر در رابطه با مقوله

ما این مفهوم را مبتنی . بوده استدر شرایط سیاسی و اداری خاص  موردمطالعهاز ساکنین مناطق  محلی ساختار نهادی

 ،قانونی شهر هستیم یشیم، ما توی منطقهپای انتخابات که بیاد وسط آقایون میان سراغ ما و بعد فراموش می هابر گزاره
، تعریف شدکردند خیالمون راحت میشناسه و الاقل اگه برای خونمون سند صادر میبه رسمیت نمی رو اینجااما دولت 

 .کنیممی

وقت انتخابات ما دیگه " :داشتند کهاظهار می ساکن در شهرک صیاد شیرازیکنندگان مشارکتیکی از  زادهعباس

اما انتخابات که تموم بشه ، دن و خیلی چیزای دیگهمیقول و قرار ، زارنآقایون میان برامون جلسه می، حاشیه نیستیم

 ."زارن برای انتخابات بعدیشو می باقی وکنن ره و یا اگه ده تا قول دادن یکیشو عملی مییادشون می

اجتماعی و  و ادغام تقویت اعتماد ضرورتبهنشان از عدم توجه ساختار نهادی نسبت کنندگان مشارکتاظهارات 

های اجتماعی سکونتگاه یتوسعهو نقش آن در  های محلیای و نهادسازیمحلههای یاریو خود گیری اتحادشکل

 دارد. غیررسمی

های مرتبط با شرایط علی مقوله ازجملههای غیررسمی فقدان امنیت تصرف برای ساکنین سکونتگاه -2-2-6

توان آن را حاصل انتزاع مفاهیم عدم شود که میدر شهر کرمان محسوب می موردمطالعهاجتماعی مناطق  نیافتگیتوسعه

 .اطمینان ساکنین نسبت به آینده سکونت در منطقه و عدم احساس مالکیت بر منزل مسکونی عنوان نمود

 ،شما جای ما باشید" :شهرک صیاد شیرازی اعتقاد داشتند که یکنندگان ساکن در منطقهاز مشارکت ایزدپناه

باور کنید ما هم دوست داریم ، کنین که هر روز ممکنه دولت بیاد از اونجا بیرونتون کنه حاضرید برای یه جایی هزینه

محلمون تمیز باشه و... اما به شرطی که مال خودمون باشه و هر روز نگران خالی کردنش یا خراب ، خونمون عالی باشه

 ."کردنش روی سرمون نباشیم
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 منظوربههای قانونی و تخصصی ادی محلی در استفاده از ظرفیتضعف ساختار نهنشان از  کنندگانمشارکتاظهارات 

امنیت تصرف  دادنتوانست با می ساختار نهادی محلی دارد. آنچه مهم است موردبررسیبهبود شرایط اجتماعی مناطق 

یندهای در فرآ هاآن مؤثررا برای مشارکت  زمینه ،مشروط به پذیرفتن مسئولیت مدنی موردبررسیساکنین مناطق  به

 اجتماعی فراهم نماید. یتوسعهمنجر به 

ده  هایکه ما آن را مبتنی بر گزاره مفهوم دیگر در این رابطه، عدم احساس مالکیت ساکنین بر منزل مسکونی است

خیالمون  وقتهیچاما همیشه نگران بودیم که فردا سقف رو روسرمون خراب نکنن و در طول این مدت  ،سال اینجا ساکنیم

 کنیم.بابت مالکیت اینجا راحت نشده، تعریف میاز 

در طول چندین سالی که ": اعتقاد داشتند که ک صیاد شیرازیو ساکنین شهر کنندگانمشارکت ازجمله ایزدپناه 

اینجا ساکن هستیم، همیشه با نگرانی خوابیدیم و با نگرانی بیدار شدیم و از ترس اینکه یه روز از اینجا آوارمون کنن، 

 ."از زندگی نفهمیدیم، دولت هیچ کاری برای ما نکرد هیچی

شان نسبت به وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی هاآننشان از باال بودن میزان نگرانی  کنندگانمشارکتاظهارات 

و به دلیل مبهم بودن وضعیت مالکیت واحد  موردبررسیدارد و اینکه چگونه در طول چندین سال سکونت در مناطق 

 اند.شان احساس خوشایندی نسبت به زندگی نداشته و امنیت خاطری را در این رابطه تجربه ننمودهمسکونی

های مربوط به شرایط علی از دیگر مقوله فقدان ظرفیت الزم در منطقه جهت مشارکت اجتماعی -3-2-6

توان آن را مبتنی بر می، های ناشی از تحقیقهای غیررسمی شهر کرمان است که حسب یافتهسکونتگاه نیافتگیتوسعه

ساختار نهادی برای حضور اجتماعی مردم و ضعف سازوکار مناسب برای حضور اجتماعی  گریتسهیلمفاهیم ضعف 

 ساکنین تعریف نمود.

با این کارای دولتیا هیشکی اینجا برای کار دلگرم های گری ساختار نهادی ما به گزارهدر رابطه با مفهوم ضعف تسهیل

ت، اتیا هر روز اینجا برای ما خط و نشون میکشن بعد میگن بیایید همکاری کنید، ما خیلی رفتیم توی ادارنیست، دول

مسئولین ادارات حرف زدن، اما عمل نکردن، مردم باید یه امیدواری داشته باشن تا همکاری کنن و اگه دولتیا همکاری 

 کنیم.می، اشاره کنن مردم هم میان پای کار، مردم باید دلگرم باشن

دولت به وظیفه خودش " :داشتند کهاظهار می، کنندگان ساکن در شهرک صیاد شیرازییکی از مشارکت زادهعباس 

کشن به جای اینکه هرروز میان اینجا و برای ما خط و نشون می، اونوقت انتظار داره که ما عمل کنیم، کنهعمل نمی

 اصالً کنن که میگی ما ولی یه طوری رفتار می ،قانونی شهر هستیم یمنطقهدونن که ما توی اونا خوب می، کمکمون کنن

 ."مسلمون هم نیستیم، از خارج اومدیم

ای برای جلب مشارکت اجتماعی شهر کرمان، برنامهمدیریت محلی که کنندگان نشان از آن دارد اظهارات مشارکت

اعی منطقه نداشته و نتوانسته همگرایی الزم را در این بهبود شرایط اجتمدر راستای های غیررسمی سکونتگاهساکنین 

 رابطه و در سطح ساختارهای نهادی محلی ایجاد نماید.

مبتنی بر  است که ما آن را موردبررسیمناطق  مفهوم دیگر ضعف سازوکار مناسب برای حضور اجتماعی ساکنین

دونن چه طور باید همکاری ساکنین سرگردونن و نمیاینجا هیشکی نیست که بتونه مردم رو دور هم جمع کنه، های گزاره

 کنیم.، تعریف میا رو با هم تقسیم کنیمکنم ما خودمون باید یه جمعی داشته باشیم و کارکنن تا وضع بهتر بشه و فکر می

بیان  یددولتیا میگن مردم با" : که داشتنداظهار می مملکت بندپشت یمنطقه کنندگانمشارکتاز ساکنین و  نارویی

کنین، الاقل بیایین برای ما مشخص مردم پای کار هستن، اما شما دولتیا هستین که همکاری نمی پای کار، باور کنین

کنیم، ما هم گرفتاریای خودمون رو داریم، هرکدوم هم به سهم خودمون  کارچهکنید که پای کار اومدن یعنی چی، ما باید 

 ."دیمسرباال می پیگیر شدیم اما این شما هستین که جواب
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ساختار نهادی محلی نتوانسته همراهی و اعتماد  ،موردبررسیدهد که در مناطق نشان می کنندگانمشارکتاظهارات 

اجتماعی  مؤثرجلب و سازوکار مناسب را جهت مشارکت و حضور  یتوسعهدر روندهای منجر به جهت مشارکت ساکنین را 

 نماید.ایجاد ساکنین 

. های غیررسمی شهر کرمان استسکونتگاه نیافتگیتوسعهآخرین مقوله در بحث شرایط علی ، منطقهبدنامی  -4-2-6

 .استهای منفی افراد بیرونی این مقوله حاصل انتزاع مفاهیم نگرش منفی افراد بیرونی و برچسب

کافیه بگی کجا زندگی  هایهای غیررسمی، ما به گزارهدر رابطه با مفهوم نگرش منفی افراد بیرونی نسبت به سکونتگاه

، الفکار و خرابکار هستنجاها همه آدمای خ طوراینکنن ساکنین کنن و مردم فکر میکنی یه طور دیگه نگات میمی

 کنیم.اشاره می

یون یه جوری در مورد ما آقا": داشتند کهعنوان می مملکت بندپشتو ساکنین شهرک  کنندگانمشارکتعباسی از 

 ."کنه بیاد توی این منطقهت نمیأمون جنایتکاریم، حتی پلیس هم جرهگی ما هممیصحبت میکنن که 

 گونهاینو ساکنین  موردبررسینشان از نگرش منفی ساختار نهادی نسبت به مناطق  کنندگانمشارکتاظهارات 

)شهر  ی محلیجامعهبه جامعه نیز انتقال داده و باعث شده تا در سطح مناطق دارد؛ نگرشی که ساختار نهادی محلی 

 و ساکنین آن ایجاد گردد. مورداشارهنیز ذهنیتی منفی نسبت به مناطق  کرمان(

و ساکنین آن است. این  موردبررسیهای منفی افراد بیرونی نسبت به مناطق آخرین مفهوم در این رابطه برچسب

اما به ما میگن حاشیه شهر، بابت زمینای  ،ما توی منطقه قانونی شهر هستیمهای توان حاصل انتزاع گزارهمفهوم را می
مملکت،  بندپشتهاشم هست، میگن به منطقه ما که شهرک قمر بنیاما به اینجا میگن زورآباد و  ،اینجا ما پول دادیم

 نوان نمود.ع دونه مرغی و...

، چندین دررفتهنامی مناطق به بد طورایناسم ": اعتقاد داشتند که و ساکنین شهرک پدر کنندگانمشارکتاز  حسینی

قایون حاال به ما داده نشده، نمیدونم آ کنیم، هیچ حقی هم تاسال توی این منطقه داریم توی بدترین وضعیت زندگی می

 ."کنن چه انتظاری از ما دارن که در مورد همه ما بدحرفی هم می

 دارد. موردبررسیهای منفی داده شده به مناطق نسبت به برچسب هاآننشان از اعتراض  کنندگانمشارکتاظهارات 

گری همکاری و تسهیل جایبههمچنین نسبت به نقش ساختارهای نهادی دولتی نیز در این رابطه انتقاد داشته که  هاآن

در  توانستمیو این در حالی است که  نموده موردبررسیتالش خود را معطوف به بدنام کردن مناطق  یهمه و کمک

اقداماتی سازنده داشته های محلی الزم در این خصوص، و ایجاد ظرفیت ذکرشدهبهبود شرایط اجتماعی مناطق  راستای

 د.باش
 علیمربوط به شرایط  شدهاستخراجهای مفاهیم و مقوله :3جدول 

 دسته مقوله مفهوم

 اندک ساختار نهادی در قبال مطالبات اجتماعی مردم منطقه پذیریانعطاف
ضعف ساختار نهادی در ایفای 

و  گریتسهیلنقش 

 گریهدایت

 

 شرایط علی

 نظارت ضعیف ساختار نهادی بر منطقه

 عملکرد کمتر تخصصی ساختار نهادی در منطقه

 های سیاسیابزاری ساختار نهادی از مردم منطقه حسب مناسبت یاستفاده

 سکونت در منطقه یعدم اطمینان ساکنین نسبت به آینده
 فقدان امنیت تصرف

 عدم احساس مالکیت بر منزل مسکونی

فقدان ظرفیت الزم در منطقه  ساختار نهادی برای حضور اجتماعی مردم گریتسهیلضعف 

 ضعف سازوکار مناسب برای حضور اجتماعی ساکنین جهت مشارکت اجتماعی

 نگرش منفی افراد بیرونی
 منطقهبدنامی 

 منفی افراد بیرونی هایبرچسب
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 زمينه -3-6

ای پذیرفته در رابطه با شرایط زمینههای صورتها و مفاهیم حاصل از استخراج مصاحبهما به مقوله 4 جدولدر 

حاصل از استخراج  ینتیجه در این راستا .پردازیمهای غیررسمی شهر کرمان میاجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه

برخورداری های غیررسمی و کمخیز بودن محیط اجتماعی سکونتگاههای آسیبانتزاع مقوله، پذیرفتهصورت هایمصاحبه

 از خدمات شهری است. مورداشارهمناطق 

توان مبتنی بر مفاهیم فراهم بودن های غیررسمی را میخیز بودن محیط اجتماعی سکونتگاهمقوله آسیب -1-3-6

 و باال بودن تعداد افراد در معرض آسیب اجتماعی منطقه تعریف نمود.بستر آسیب اجتماعی در منطقه 

تونی توی این منطقه پیدا هر نوع موادی که بخواهی می هایدر رابطه با مفهوم فراهم بودن بستر آسیب، ما به گزاره

 کنیم.، اشاره میکننجاهایی مختلفی اینجا داره که معتادا اونجا جمع میشن و تزریق می کنی،

طرف ، خونه ما دیواردیواربه": داشتند کهاظهار می کنندگان ساکنین منطقه شهرک صیاد شیرازیاز مشارکت یزدپناها

ها یه توی هرکدوم از این کوچه، خوان مصرف کننداره مواد میفروشه و یه جایی هم درست کرده برای کسایی که می

، کسی هم پیگیر نمیشه، م و حرمتی برای کسی قائل نیستاینجا کسی حری، هایی هست که توش خیلی کارا میشهخونه

 ."تازه پیگیر هم که بشی کسی جوابت نمیده 

و در  شهر کرمان رسمیهای غیردر سکونتگاه پذیرراهم بودن بستر آسیبحکایت از فکنندگان مشارکتاظهارات 

 دارد. ذکرشدهمعرض آسیب بودن ساکنین مناطق 

توان حاصل این مفهوم را می است. بودن تعداد افراد در معرض آسیب اجتماعی منطقه مفهوم دیگر در این رابطه باال

 معلوم نیست کجا هستن. اصالً رو اینجا داریم که شوهراشون یایکار اینجا زیاد هستن، زن کودکان هایانتزاع گزاره

داریم، اینجا ساکنین وضع مالی خوبی هایی رو داریم که مرداشون زندانن، آدمای دردمند و معلول اینجا زیاد خانواده

و به خاطر  ریم که زن و شوهر هردو معتادنهایی رو دای دردا شونه، خانوادهندارن به همین دلیل تریاک دوای همه

 ، عنوان نمود.بیکاری و نادانی طالق زیاد داریم

کنین هیچ پشتیبانی ندارن و اینجا سا": داشتند کهاظهار می کنندگان و ساکنین شهرک صنعتیاز مشارکت خدایی

هایی هایی رو داریم که مردشون زندونه یا بیکار یا معتاده یا بیماره و... بچهخورن، اینجا خونوادهخیلی راحت زمین می

 ."هستن که پدر باالسرشون نیست و...

های ت و آسیبما در معرض انواع اختالال موردبررسیدهد که ساکنین مناطق نشان می کنندگاناظهارات مشارکت

و مضاعف همچنین نداشتن پشتیبان و حمایت اجتماعی،  یافته تشدیداجتماعی بوده و به دالیلی چون فقر و محرومیت 

 خود ایجاد نمایند. اجتماعی توانند بهبودی در وضعیتنمی

های غیررسمی شهر اجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه یپدیده یدیگر در رابطه با بستر و زمینه یمقوله -2-3-6

برخوردار نبودن  توان حاصل انتزاع مفاهیماین مقوله را می .از خدمات شهری است ذکرشدهبرخورداری مناطق کم، کرمان

عمومی ضعف منطقه و پایین بودن  ونقلحمل سازوکاردر منطقه،  قبولقابلمنطقه از کالبد شهری، نبود مراکز آموزشی 

 سطح بهداشت منطقه عنوان نمود.

، اینجا ما هیچ امکاناتی نداریم" :داشتند کهاظهار می شهرک پدر یو از ساکنین منطقهکنندگان مشارکتاسدی از بنی

هرچی ، بینینها و... خودتون که دارین میخونه، هاکوچه، فاضالبا، الآشغ، وضعیت محل زندگیمون از روستا هم بدتره

 ."نداشت ایفایده، هم پیگیر شدیم

توی این  " که: داشتندمملکت، هم اظهار می بندپشت، منطقه کنندگانمشارکتساکنین و  ازجمله نسبسینیح

نداریم، رفت به شهر برامون خیلی سخت هست و به خاطر همینه که دور به دور میریم  ونقلیحملی منطقه هیچ وسیله

 ."کردشهر، اگه یه خط واحدی، تاکسی و... چیزی بود، کار ما رو راحت می
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های غیررسمی در شهر کرمان، فاقد حداقل خدمات پایه زندگی دهد که سکونتگاهنشان می کنندگانمشارکتاظهارات 

باشند که این و تغییر نگرش برخوردار نمی برای انتقال دانش، مهارت موردنیازاز خدمات آموزشی  عموماًشهری بوده و 

 سازد.رو میروبه با موانع جدی و مضاعفی ذکرشدهرا در مناطق  یتوسعهخود فرآیند توانمندسازی و ساماندهی و 
 

 مربوط به زمینه و بستر هایمقولهمفاهیم و  :4جدول 

 دسته مقوله مفهوم

 فراهم بودن بستر آسیب اجتماعی در منطقه
 آسیب خیز بودن محیط اجتماعی منطقه

شرایط 

 ایزمینه

 منطقه باال بودن تعداد افراد در معرض آسیب اجتماعی

 برخوردار نبودن منطقه از کالبد شهری

 برخورداری منطقه از خدمات شهریکم
 در منطقه قبولقابلنبود مراکز آموزشی 

 عمومی ضعف منطقه ونقلحمل سازوکار

 پایین بودن سطح بهداشت منطقه

 رگشرايط مداخله -4-6

گر پذیرفته در رابطه با شرایط مداخلههای صورتاستخراج مصاحبهها و مفاهیم حاصل از ما به مقوله 5 جدولدر 

ساختار نهادی  یتوانکم یهامقولهاین راستا  رد .پردازیمهای غیررسمی شهر کرمان میاجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه

نمندسازی و توای دهسامان مربوط به اجرای سند باالدستیتوانی ساختار نهادی در کم ،اسناد باالدستی در تفسیر

. این نداشده استخراج سیاسی کردن موضوعات اجتماعی گرایش ساختار نهادی محلی بهو  های غیررسمیسکونتگاه

سردرگمی ساختار نهادی در ، توان حاصل انتزاع مفاهیم ضعف شناخت تخصصی ساختار نهادی از موضوعرا می هامقوله

ضعیف نمایندگان ساختار  کاری یتجربه، متولی مسلط برای اجرای برنامهمشخص نبودن یک دستگاه ، اجرای برنامه

سان ساختار نهادی ضعف آموزش الزم کارشنا، های غیررسمیدهی و توانمندسازی سکونتگاهکارگروه ساماننهادی در 

برداری رهمحلی به به ساختار نهادیگرایش نگاه سیاسی ساختار نهادی به موضوعات اجتماعی و ، برای کار تخصصی

 عنوان نمود.اجتماعی  اتموضوع از سیاسی

-کارا نبودیم و چیزی نمی جوراینما تاکنون توی " :داشتند کهمی اظهارکنندگان سطح نهادی شفیعی از مشارکت

مشخصه  کامالًو از طرز صحبتاشون  دونندونیم و از آن بدتر اینه که مسئولین کارگروه هم چیز زیادی در این رابطه نمی

 ."کارا ندارن طوراینهم آشنایی خاصی با  هاآنکه 

بهتر بود کار را به دست یک ": کهبطه اعتقاد داشتند سطح نهادی در این را کنندگانمشارکتدیگر  ازجمله مریدی 

، مشخص نیست هادستگاه یوظیفه، رسیمنمی جاییبهما  طوریاین، دانست چه باید بکنددادند که میآدم کارآزموده می

خصوص آن قسمتی که باید با همکاری مردم هب، اما کار به نظرم آسان نمیاد، کنیمآییم در جلسات شرکت میما فقط می

 ."انجام بشه

موضوع نسبت به  شهر کرمان محلی کنندگان نشان از ضعف شناخت تخصصی ساختار نهادیاظهارات مشارکت

 های قانونی ابالغی در این رابطهها و ظرفیتدستورالعمل، اسناد، غیررسمیهای دهی و توانمندسازی سکونتگاهسامان

 هایبرنامهو عدم توانایی آن در اجرای  برای آن شدهتعریفهادی محلی از رسالت دارد. این مسئله باعث انحراف ساختار ن

 های غیررسمی شده است.در رابطه با بهبود وضعیت اجتماعی سکونتگاه ابالغی

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1363-fa.html


  110                                                     1397 بهار، سي و يکمتم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 گرشرایط مداخلههای مربوط به مفاهیم و مقوله :5جدول 

 دسته مقوله مفهوم

پایین بودن ظرفیت ساختار  ضعف شناخت تخصصی ساختار نهادی از موضوع

 نهادی در تفسیر اسناد باالدستی

 شرایط

 گرمداخله

 سردرگمی ساختار نهادی در اجرای برنامه

 کاری ضعیف نمایندگان ساختار نهادی یتجربه
پایین بودن ظرفیت ساختار 

 نهادی در اجرای اسناد باالدستی
 مشخص نبودن یک دستگاه متولی مسلط برای اجرای برنامه

 ضعف آموزش الزم کارشناسان ساختار نهادی

گرایش ساختار نهادی به  نگاه سیاسی ساختار نهادی به موضوعات اجتماعی

کردن موضوعات سیاسی 

 اجتماعی
 موضوعات اجتماعی برداری سیاسی ازگرایش ساختار نهادی محلی به بهره

 لراهبردهای عمل/تعام -5-6

های صورت پذیرفته در رابطه با راهبردهای ساکنین ها و مفاهیم حاصل از استخراج مصاحبهما به مقوله 6 جدولدر 

 هایدر این بررسی مقوله. پردازیممی اجتماعی یتوسعهیابی به دست منظوربههای غیررسمی شهر کرمان سکونتگاه

در برابر شرایط اجتماعی موجود  موردبررسیساکنین و انفعال ساکنین مناطق  فردی و جمعی ینشدههای هدایتحرکت

یابی به هرگونه بهبود در دست منظوربهو  گرای و مداخلهراهبردهایی هستند که با توجه به شرایط زمینه ازجملهمنطقه 

 اند.گرفته شده کار بههای غیررسمی شهر کرمان توسط ساکنین سکونتگاه، های اجتماعیعرصه

، ساکنیمدر طول مدتی که اینجا " :ساکن در منطقه شهرک صنعتی اعتقاد داشتند کهکنندگان مشارکتاز  سیدی

خیلیا ، جلوی استانداری جمع شدیم، کردیم نگارینامه، ای در بر نداشتهاما نتیجه ،های مختلفی رو رفتهم از ما راههرکدو

 ."نیفتادهاتفاق خاصی انداختن و... راه سروصدابعضی هم رفتن توی ادارات ، ها رفتناز ساکنین دفتر نماینده

وقتی دیدن خیلیا توی این منطقه " :ساکن در شهرک صنعتی اعتقاد داشتند کهکنندگان مشارکت ازجملهخدایی نیز 

توی بدترین جا دارن زندگی ، دیگه پیگیر هم نمیشن اصالًخیال شدن و گیرن دیگه بیای نمیدون نتیجههرچی می

 ."کنناما هیچ اعتراضی هم ندارن هیچ کاری هم نمی ،کننمی

های غیررسمی در راستای بهبود وضعیت دهد که راهبردهای ساکنین سکونتگاهنشان میکنندگان مشارکت اظهارات

 های محلیگیری ظرفیتساختار نهادی و عدم شکل گریهدایتو  گریتسهیلبه دلیل عدم  ذکرشدهاجتماعی مناطق 

بر هیجانات و متکی  تربیشو  نشدهتدویندر سند باالدستی ابالغی  شدهتعریفهای منابع و روش، مبتنی بر قواعد

 اند.بودهی ساکنین نیافته و هدایت نشدههای سازماناحساسات فردی و پیگیری
 

 های مربوط به راهبردهای عمل تعاملمفاهیم و مقوله، هاگزاره :6جدول 

 دسته مقوله مفهوم

های هدایت اقدام ساکنین به حرکت نشدههای فردی هدایتاقدام ساکنین به حرکت

نشده در راستای بهبود شرایط اجتماعی 

راهبردهای  منطقه

 تعامل/عمل

 نشدههای جمعی هدایتاقدام ساکنین به حرکت

 کنار آمدن ساکنین با شرایط اجتماعی منطقه
انفعال ساکنین در برابر شرایط اجتماعی 

 موجود منطقه
رها نمودن شرایط اجتماعی موجود منطقه به حال خود توسط 

 ساکنین
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 اپيامده -6-6

پذیرفته در رابطه با پیامدهای ناشی از های صورتها و مفاهیم حاصل از استخراج مصاحبهما به مقوله 7 جدولدر 

 ،ذکرشدهاجتماعی مناطق  یتوسعه یابی بهدست منظوربه کرمان شهرهای غیررسمی راهبردهای ساکنین سکونتگاه

های غیررسمی شهر سکونتگاه اجتماعی نیافتگیتوسعهمشارکتی و تداوم  یتوسعه، عدم تحقق در این بررسی. پردازیممی

اصلی و عدم تمایل ساکنین به مشارکت در راستای بهبود شرایط اجتماعی منطقه، عدم اعتماد  یمقوله عنوانبهکرمان 

مفاهیم مرتبط با مقوله  عنوانبهساکنین نسبت به ساختار نهادین و عدم اعتماد اجتماعی ساکنین نسبت به یکدیگر، 

 شوند.اصلی معرفی می

دولت هیچ همکاری با ما ": داشتند کهشهرک پدر اظهار می یو از ساکنین منطقهکنندگان مشارکتبنی اسدی از 

های دولتی درگیر بستیم و با نیرویاگه جاده رو نمی، بینید ما با زور چوب و چماق آوردیمنداشته و همینی هم که می

کنید اینا حرف حساب حالیشون شما فکر می، از اینجا بیرون کرده بودنهمین هم نبود و تا حاال مارو  اآلن ،شدیمنمی

 ."هست

دولتیا ": داشتند کهاظهار می مملکت بندپشت یو از ساکنین منطقهکنندگان مشارکتدیگر  ازجمله مرادی

اما ، باورتون نشهشاید ، که به حرفای اینا اعتباری نیست هگن به خاطر همینهر دفعه یه چیزی می، نیستن اعتمادقابل

 ."اینا تکلیفشون با خودشون هم روشن نیست

دهی و های قانونی ابالغی در رابطه با سامانهمه ظرفیترغم که علیدهد کنندگان نشان میاظهارات مشارکت

مورد بهبود اند نتوانسته های اجتماعیدر حوزهمناطق در شهر کرمان و  گونهاین های غیررسمیتوانمندسازی سکونتگاه

 موردمطالعهساکنین مناطق  توسط اتخاذشدهگر و راهبردهای مداخله، ایزمینه، چراکه شرایط علی ؛را تجربه نمایند انتظار

 حافظ وضع موجود منطقه بوده است.
 

 ای حاصل از راهبردهای عمل تعاملمربوط به پیامده هایمقولهمفاهیم و : 6جدول 

 دسته مقوله مفهوم

به مشارکت در راستای بهبود شرایط اجتماعی  عدم تمایل ساکنین

 منطقه
مشارکتی و  یتوسعهعدم تحقق 

 اجتماعی نیافتگیتوسعهتداوم 

 های غیررسمی شهر کرمانسکونتگاه

 راهبردهای

 عدم اعتماد ساکنین نسبت به ساختار نهادین تعامل/عمل

 عدم اعتماد اجتماعی ساکنین نسبت به یکدیگر

 مدل پارادايمي -7-6

های غیررسمی شهر کرمان را اجتماعی سکونتگاه یتوسعهاستراتژی مدل پارادایمی، موانع  یبا واسطه و 2 شکل در

مناطق کنیم. اینکه چگونه تبیین می ها و پیامدهاگر، راهبردای، شرایط مداخلهدر ابعاد پدیده، شرایط علی، شرایط زمینه

دهی و توانمندسازی رغم گذشت بیش از یک دهه از زمان تصویب سند باالدستی سامانعلیدر شهر کرمان،  موردبررسی

ای و آشفتگی شرایط زمینهگر، شرایط علی، ضعف شرایط مداخله تغییرعدم یواسطهبههای غیررسمی، سکونتگاه

را  های اجتماعی(در عرصه مشارکتی یتوسعه) توسط ساکنین، پیامدهای مورد انتظار اتخاذشدهناکارآمدی راهبردهای 

 .تجربه ننموده است
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 هاشنهاديپو  گيرینتيجه -7

را  کرمان شهرهای غیررسمی نیافتگی اجتماعی سکونتگاهتوسعه یپدیدهکنندگان، رکتتجربیات مشانتایج حاصل از 

اجتماعی  یدهسازمانهای اجتماعی و سطح مشارکت اجتماعی ساکنین، ضعف سرمایههای پایین بودن مبتنی بر مقوله

ساختار نهادی های ضعف به مقوله ذکرشده یتعریف و در رابطه با شرایط علی مربوط به پدیده موردبررسیضعیف مناطق 

 موردبررسیزم در مناطق گری، فقدان امنیت تصرف برای ساکنین، فقدان ظرفیت الگری و هدایتدر ایفای نقش تسهیل

ای مربوط به شرایط زمینه ،نتایج تحقیقبر اساس . کندمیاشاره  موردبررسیجهت مشارکت اجتماعی و بدنامی مناطق 

خیز و محیط اجتماعی های محیط اجتماعی آسیبهای غیررسمی شهر کرمان را مقولهاجتماعی سکونتگاه نیافتگیتوسعه

پایین بودن ظرفیت ساختار  هایگر به مقولهتشکیل داده و در رابطه با شرایط مداخلهکم برخوردار از خدمات شهری 

 و گرایش ساختار نهادی به سیاسی کردن موضوعات اجتماعی نهادی محلی در تفسیر و اجرای اسناد باالدستی ابالغی

 .شودمیاستناد 

 شرايط علي

ضعف ساختار نهادی  -

 در ایفای 

گری و نقش تسهیل

 گریهدایت

 فقدان امنیت تصرف -

فقدان ظرفیت الزم  -

 در مناطق

مورد بررسی جهت  

تحقق مشارکت 

  اجتماعی

مناطق مورد  بدنامی  -

 بررسی

 پديده

 نیافتگیتوسعه

اجتماعی 

های سکونتگاه

غیررسمی شهر 

 کرمان

 نهادی در تفسیر و اجرای اسناد باالدستیتوانی ساختار کم گر:شرایط مداخله

 گرایش ساختار نهادی به سیاسی کردن موضوعات اجتماعیو 
 

 

 زمینه

خیز بودن محیط آسیب -

های اجتماعی سکونتگاه

 غیررسمی

برخورداری کم -

های غیررسمی سکونتگاه

 خدمات شهریاز 

هاراهبرد  
فردی ساکنین به  یمراجعه

 /اجتماعی ساختارهای نهادی

ساکنین با  /های فردیمکاتبه

 /ساختارهای نهادی اجتماعی

نوشتن استشهاد محلی و ارائه 

جمع شدن  /به مقامات کشوری

مکاتبه با  /درب استانداری

بستن  /مجلس نمایندگان

پذیرش شرایط  /اصلی یجاده

توسط  اجتماعی موجود

های غیر ساکنین سکونتگاه

انطباق با شرایط  /رسمی

سکونت در  اجتماعی

 /های غیر رسمیسکونتگاه

خودداری تعداد زیادی از 

از هرگونه پیگیری در ساکنین 

بهبود وضعیت  یزمینه

خودداری  /اجتماعی منطقه

-ساکنین از هرگونه سرمایه

-گذاری اجتماعی در سکونتگاه

 های غیررسمی

 

هاپيامد  
رها نمودن منطقه به حال خود 

 /توسط تعداد زیادی از ساکنین

اعتنایی ساکنین نسبت به بی

-رخ میاتفاقاتی که در منطقه 

پیگیری های فردی  /دهد

ساکنین از طریق دستگاهای 

-گیری تشکلعدم شکل /دولتی

عدم  /های اجتماعی در منطقه

تمایل ساکنین به شرکت در 

افزایش  /فعالیت های جمعی

شکاف بین سازمانهای دولتی و 

احساس ناامیدی  /مردم محلی

 /نمایندگان مجلسساکنین از 

از  احساس ناامنی ساکنین

کاهش  /سکونت در منطقه

اعتماد ساکنین نسبت به ساختار 

شکل نگرفتن  /نهادی محلی

فقدان هرگونه  /اجتماعات محلی

اقدام برای بهسازی کالبدی 

فقدان امنیت تصرف  /منطقه

 برای ساکنین
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 گونهاینتوان ای آن، میگر و زمینهعلی، مداخله شرایط و موردمطالعه یدر رابطه با پدیده ذکرشدهطالب با توجه به م

رسالت خود در بحث به نسبت  قانونی مربوطه هایظرفیترغم ابالغ اسناد و علی ساختار نهادی محلی :که عنوان نمود

ظرفیت و در رابطه با ایجاد و مداخالت کارشناسی الزم بیگانه بوده  های غیررسمیسازی سکونتگاهددهی و توانمنسامان

 یتوسعهیابی به دست منظوربه مؤثرو در کل اتخاذ راهبردهای پیگیری ، گریمشارکت، مطالبهمناسب برای  یزمینه

مشارکتی در راستای  یتوسعه یابی بهدستو این مهم  است فراهم ننموده را برای ساکنین موردبررسی مناطقاجتماعی 

 موردمطالعهدر مناطق اجتماعی  نیافتگیتوسعهو محدود  موردبررسیاجتماعی را برای ساکنین مناطق  یتوسعهتحقق 

و انتخاب  ذکرشدهبودن سکونت در مناطق  غیرقانونیمداوم ساختار نهادی محلی بر  تأکید. بخشیده استتداوم را 

مطالبات ساکنین با  یبر رد کلیه تأکیدمواجهه کارساز و  جایبه هافضا گونهایناستراتژی تخریب و اخراج و تحقیر در 

های فردی و گیری زمینه و ظرفیتبرای مدت بیش از ده سال، امکان شکل همآنتوجیه غیرقانونی بودن ماهیت سکونت 

 است. نمودهرا محدود  توسعههای منجر به مشارکت ساکنین در فرایند منظوربهاجتماعی مناسب 

در را  موردمطالعهدر مناطق  یاجتماع نیافتگیتوسعه ی، هرگونه بهبود در پدیدهشدهتدوینادایمی مدل پار تفسیر

 یو در مرحلهگرانه ساختارهای نهادی محلی گرانه و حمایتگرانه، هدایتهای تسهیلاول منوط به انجام مداخله یوهله

د نتوانمی داند کهمی مؤثراتخاذ راهبردهای ساکنین در  های فردی و اجتماعیظرفیتمساعد و  یزمینهه بعد وابسته ب

تعدیل و  منظوربهپیامدهای مورد انتظار را در مواجهه با شرایط علی و  اد مداخالت ساختارهای نهادی محلیدر امتد

  را تا حد امکان کاهش دهند. با رویکرد مشارکتی اجتماعی یتوسعهموانع  و گری نمودهتسهیلتلطیف آن 

-توسعه نهادی ساختارو بخصوص  ساختارهای نهادی پذیریو مسئولیت آفرینینقشای، نیازمند در هر زمینه هتوسع

خصوص در مناطق هب توسعهگر فرآیندهای منجر به تسهیلتوانند نمی ساختارهای نهادی ضعیف و ناکارآزموده. است طلب

های الزم در ساختارهای اجرایی بدون ایجاد ظرفیت ابالغ قوانین مرتبط با یک موضوع تدوین وباشند. دارای شرایط خاص 

های برد. در رابطه با سکونتگاهو بدون نظارت و پیگیری کارشناسی و آگاهی بخشی و آموزش به مجریان، راه به جایی نمی

اجرای آن شناخت الزم را نداشته و غیررسمی شهر کرمان، ساختارهای نهادی مجری، نسبت به ماهیت برنامه و روند 

دهی و توانمندسازی پیگیری ننموده و به همین دلیل، سند باالدستی ابالغی سامانساختارهای نظارتی نیز در این رابطه 

نیز برای همیشه کنار گذاشته  1393فرصت اجرا نیافته و در سال  1393تا سال  1382های غیررسمی سال سکونتگاه

 شد.

برای مشارکت و همکاری  هاآنغیررسمی، نیازمند جلب همکاری ساکنین و ایجاد انگیزه در  هایسکونتگاهبهبود در 

 هایظرفیتدر شرایطی که  همآن ،هاآن پذیری مدنیمسئولیتهمکاری و مشروط به ساکنین دادن امنیت تصرف به  است.

های اجتماعی در منطقه و هدایتگری در گیری تشکللگری برای شکتسهیل ،است نی مربوط به آن نیز ابالغ گردیدهقانو

در مناطق  توسعهفرآیندهای منجر به  یکنندهتسریعتواند می ،ها و اقدامات اجتماعی ساکنینحرکتها، ظرفیترابطه با 

کارشناسی های اند، نیازمند مداخلهو طرد شده خورده غیرقانونی برچسباما این مهم در مناطقی که  ،باشد موردبررسی

 و تخصصی ساختارهای نهادی محلی است.

 عمناب -8

های غیررسمی (. تقویت مدیریت محلی، راهکارهایی در جهت توانمندسازی سکونتگاه1391)ضا شاکر اردکانی، ر ،احدیان، امید -1

 .311 -326، صص 32 یشمارهمدیریت شهری،  ی. مجله(اصفهان محمودآباد ی:مورد یمطالعه)

 های غیررسمی شهر کرماناجتماعی در سکونتگاه هایآسیب(، گزارش وضعیت 1393اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان ) -2

 ، تهران: انتشارات کیهان.توسعه شناسیجامعه(. 1384) غفاری، غالمرضا ،ازکیا، مصطفی -3

(. اصول و روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم 1990) کربین، جولیت ،استروس، انسلم -4

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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ابراهیم افشار،  یترجمهای، زمینه ینظریه(. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید 1990) کربین، جولیت ،استروس، انسلم -5

 تهران: نشر نی.

اطالعات  یپور، مجلهنعیمی محمدحسین، مترجم توسعه(. نقش نهادها در رشد و 1392) میمزرابینسون، ج ،، عجماغلو -6

 .90-109، صص 293 یشمارهاقتصادی،  -سیاسی

 ،37 یشماره دهم، اجتماعی، سال رفاه یایران، فصلنامه در اجتماعی یتوسعه و فرهنگی یتوسعه(. 1389) اسدفرد،  بابایی -7

 .7-56 صص

کشور:  شهرهایکالنهای غیررسمی در (. رویکرد راهبردی به ساماندهی سکونتگاه1393) پورغالم، هادی ،بیوکی، جالل -8

 .21-22و مدیریت شهری، مشهد،  ریزیبرنامهموردی شهرک نوده مشهد، ششمین کنفرانس  یمطالعه

-امنیت اجتماعی در سکونتگاه یمشده(. کلید گ1393) راد، حمیدخرمی ،بی گیالن، نادررج ،قاسمی، سید رامین ،توانگر، فاتح -9

 .16-26 صص، 1 یشماره، 3 یمددکاری اجتماعی، دوره یهای غیررسمی، فصلنامه

. توسعه هایبرنامهاجتماعی در  یتوسعه هایمؤلفه(. ابعاد و 1395) محمدجوادزاهدی،  ،سوی، میرطاهرمو ،جغتایی، فائزه -10

 .55-88، صص 63 یشمارهرفاه اجتماعی،  یفصلنامه

 های غیررسمی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.(. سکونتگاه1394جهاد دانشگاهی ) -11

هنرهای زیبا،  ینشریهدر ایجاد مدیریت شهری پایدار،  کارآمدمحور رهیافتی  محله ریزیبرنامه(. 1385) پور، خلیلحاجی -12

 .37-46 صص، 206 یشماره

 یمطالعه) غیررسمی در شهر زنجان هایسکونتگاهساماندهی و توانمندسازی (. 1394) لطفی، فاطمه ،حیدری، محمدجواد -13

 .151-176، صص 26 یشمارههفتم،  یدورهشهری،  ریزیبرنامهجغرافیا و  یفصلنامه(، آباداسالم یمحلهموردی: 

 و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. یتوسعه(. 1376) فرامرز پور،رفیع -14

 هایبرنامهنین اقو در جتماعیا یتوسعه بتاز(. با1396) چوکانلو، حسین زادهحسن ،، حسینفراشیانی ،سفیدسنگی، علی -15

 یدورهاجتماعی،  یتوسعه یفصلنامه، 1368-1394ان یرا سالمیا ریجمهو فرهنگی و جتماعیا دی،قتصاا یتوسعه گانهپنج

 .151-184 صص، 1 یشماره، 12

شناسی مفاهیم سالمتی و بیماری و رفتارهای مرتبط با سالمتی نزد جامعه ی(. مطالعه1388) ایمانیان، سارا ،سفیری، خدیجه -16

 .145-166، صص 1 یشمارهعلوم اجتماعی،  یدختران دانشجو، دانشنامه

محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر  یتوسعه(. 1389قیصاری، صدیقه ) ،محمودفال، سلیمان ،فر، رستمصابری -17

 41-54، صص 28 یشمارهالمللی ترسیب کربن، بین یاساس تجارب پروژه

، شهراسالمدر  آبادمیاندر  مقتدر سازیهای غیررسمی با رویکرد گاهرفاه سکونت تأمین(. فقرزدایی و 1389) صادقی، یداهلل -18

 .155-186، صص 37 یشمارهرفاه اجتماعی،  یفصلنامه

 و اسکان غیررسمی، تهران: انتشارات ققنوس. نشینیحاشیه(. 1390) خدایی، زهرا ،لحی امیری، سیدرضاصا -19

 ، تهران: انتشارات سمت.توسعه شناسیجامعه(. 1392) عنبری، موسی -20

 مفهومی و نظری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. هایبنیان(. سیاست اجتماعی 1394) پور گتابی، کرمحبیب ،، غالمرضاغفاری -21

 یفصلنامهو جایگاه ایران در جهان.  هاشاخصاجتماعی،  یتوسعه(. 1392) رفیعی، نسترن ،فتاحی، سجاد ،مدفاضلی، مح -22

 .159 -182، صص 1 یشمارهاجتماعی و فرهنگی،  یتوسعهمطالعات 

 هادی جلیلی، تهران: نشر نی. یترجمهق کیفی، (. درآمدی بر روش تحقی2006فلیک، اوه ) -23

 .های غیررسمی شهر کرمان(، گزارش طرح توانمندسازی سکونتگاه1386گروه مشاوران بعد تکنیک ) -24

تهران: انتشارات  پور،ا خواجهغالمرض یانسانی، ترجمه یتوسعه هایاستراتژی(. تحقق 1994) مک کنلی، تری ،گریفین، کیث -25

 اجتماعی. تأمینعالی پژوهش  یمؤسسه

 شناسان.ی ضد روش، تهران: انتشارات جامعه(. روش تحقیق کیف1392) محمدپور، احمد -26

 گرایی، تهران: انتشارات یادآوران.(. جماعت1389) مدنی قهفرخی، سعید -27

، صص 48 یشمارهاقتصادی،  یپژوهشنامه یفصلنامه(. معنی و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا، 1392) مشهدی احمد، محمود -28

77-48 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            21 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1363-fa.html


 115                                                                             شهر کرمان يررسميغ یها سکونتگاه ياجتماع یموانع توسعه

 یتوسعه(. نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و 1393اقتصادی مجلس شورای اسالمی ) هایپژوهشمعاونت  -29

 مجلس. هایپژوهشاقتصادی، تهران: دفتر 

 پذیریاجتماعود نقش عوامل اجتماعى در بهب (.1396) نقدی، اسداله ،محمد، مهدی ،روشگودرزی، س ،منتظرشاد، پریسا -30

 .55-66، صص 20 یشماره ،طالعات محیطى هفت حصار(، مجله مموردى: کوى خضر یمطالعه)غیررسمى  هایسکونتگاه

 (. اسکان غیررسمی در ایران و جهان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.1391) خدایی، زهرا ،نژاد، حسینحاتمی ،ای، محمدمیره -31

مطالعات اجتماعی و  یپژوهشکدهپور، تهران: انتشارات ناطق محمدجواد یترجمه، توسعه هایروش(. 1387) میکلسن، بریتا -32

 فرهنگی.

 یفصلنامهبر شهر همدان(،  تأکید)با  پایدار یتوسعه، چالشی فراروی نشینیحاشیه(. 1385) صادقی، رسول ،نقدی، اسداله -33

 .213-233، صص 20 یشمارهرفاه اجتماعی، 

 (. راهنمای پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.1385) علیهومن، حیدر  -34

ه مصوب  29271 ت/044833) های غیررسمیدهی سکونتگاهسند ملی توانمندسازی و سامان(. 1382) وزیرانهیئت -35

19/11/1382.) 
36- Adesiyan O., Osmond, S., Iroham, C. (2011). Informal land market: Alternative approach to 

mass residential housing provision in South-Western Nigeria, Journal of Geography and 

Regional Planning Vol. 4, pp 598-603  

37- Corbin, J., Strauss, A. (1990a). Grounded theory: procedures, canons, evaluative criteria, 

Journal of qualitative sociology, issue 1, pp 3-21. 

38- Hollar. Lucas, T. (2008). The sisyphusian predicament: existentialism and a grounded theory 

analysis of the experience and practice of public administration, dissertation of doctor of 

Philosophy: Florida Atlantic University. 

39- Khalifa, A. K. (2011). Architectural engineering evolution of informal settlements upgrading 

strategies in Egypt. Journal of habitat international, issue 35, pp40-49. 

40- Naha, sh. (2014). Text analysis of social development as a concept, for the Degree of master 

of social work, The University of Texas. 

41- Nederveen pieterse, J. (2001). Development theory, London, published Nottingham Trent 

University. 

42- Roderick, C. (2008). Commodifying self: a grounded theory of the senior of undergraduate 

study, a dissertation of doctorate of Philosophy, the University of New Brunswick. 

43- Williams, D., Costa, M., Colliers, L., & Sutherland, C. (2018). Informal Settlements and 

Flooding: Identifying Strengths and Weaknesses in Local Governance for Water 

Management, Journal of water, 10, 871-891. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1363-fa.html
http://www.tcpdf.org

