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شورای اجتماعی محالت شهر مشهد :مشارکت شهروندی بهینهی محله مبنا
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چکیذٌ:
یکی اص شیَُّبی خلت هشبسکت هحلِای ،ایدبد شَساّبی اختوبػی هحالت شهْش هشهْذ ثهَدُ
است کِ ثِ دلیل شکل سبختبسی ،ثشًبهِّب ٍ هصَثبت اص الگَی ًَیٌی تجؼیت ههیکٌهذ ّهذا اص
اًدبم ایي پژٍّش ،اسائِی سٍیکشد ًَیي دس هشبسکت شْشًٍذی ثهب تَخهِ ثهِ ٍظهؼیت شهَسای
اختوبػی هحالت هشْذ دس سِ هحَس هشبسکت شهْشًٍذی ،شهْشداسی ٍ سهبصهبًی اسهت سٍ
اخههشای پههژٍّش تحلیههل بًَیههِ ٍ پیوههبیش ثههَدُ کههِ دس آى ثههب هؽبلؼههِی اسههٌبد ،هصههَثبت ٍ
آییيًبهِ ّبی شَسا ٍ ّوچٌهیي رهشدآٍسی اؼالػهبت اص ً 166فهش اص اػعهبی شهَسای اختوهبػی
هحالت هشْذ ،صَست رشفتِ است یبفتِّبی پهژٍّش ًشهبى ههیدّهذ کهِ دس اثؼهبد ٍظهؼیت
سبصهبًی شَساٍ ،ظؼیت اػعبی شَساٍ ،ظؼیت دسًٍی شَساٍ ،ظؼیت هشدهی شهَسا ٍ ٍظهؼیت
هحلی شَسا ٍظؼیت هٌبست است ثْتشیي ٍظؼیت شهَسا دس شٌبسهبیی ثْتهش هشهکالت هحلهِ،
اًگیضُی داٍؼلجبًِ ثَدى ػعَیت دس شَسا ،اػتوبد هشدم ثِ شْشداسیَّ ،یت اختوبػی ٍ احسبس
تؼلق ٍ ثشًبهِّبی هشتجػ ثهب ٍظهؼیت هحلهِ ٍ ثهذتشیي ٍظهؼیت شهَسا ًیهض ظهؼ

دس خلهت

هشبسکتّبی هشدهی هحلِ ،دستشسی اػعب ثِ هسئَالى شْش ،اًگیضُی ههبلی هشهبسکت دس شهَسا،
اقتذاس ٍ قذست شَسا دس هحلِ ٍ حوبیت هبلی اص شَسای هحلِ است
کلیذ ياطگان :شَسای اختوبػی هحالت ،شْش هشْذ ،هشبسکت شْشًٍذی ،هذیشیت شْشی
 -1ایي هقبلِ اص ؼشح پژٍّشی هَسد حوبیت شْشداسی هشْذ هقذس استخشاج شذُ است
 - 2داًشدَی دکتشی خبهؼِشٌبسی داًشگبُ فشدٍسی هشْذ
 - 3داًشیبس خبهؼِشٌبسی داًشگبُ فشدٍسی هشْذ
تاسیخ يصًل95/3/16 :

massoudi@stu.um.ac.ir
noghani@um.ac.ir
تاسیخ پزیشش95/6/7 :
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مقذمٍ ي بیان مسألٍ
یکی اص ساُّبی هشبسکت هشدم دس اداسُی اههَس ،ایدهبد ٍ تَسهؼِی سهبصهبىّهبی هحلهی
است دس سٍیکشد خبهؼِشٌبختی ،شْش ثِ هثبثِی یک ٍاقؼیت اختوبػی تؼشی

ههیشهَد

دس ایٌدب شْش دس ًْبیت حبصلی است اص هدوَػِ سٍاثػ هیبى ثبصیگشاى اختوبػی ثٌهبثشایي
ایي ثبٍس ٍخَد داسد کِ شکلریشی فعبّب ٍ سٍاثػ شْشی اص ایي سٍاثػ تجؼیت ههیکٌٌهذ
اص ًظش اختوبػی ،شْشّب هکبىّبی هٌبسجی ثشای شهکلریهشی ًْبدّهبی خوؼهی ،اػهتالی
اسص ّههبی فشٌّگهی ،رسههتش

ٍ تحکهین سٍاثههػ ٍ هٌبسههجبت اختوههبػی ٍ پبسههذاسی اص

سٍ ّبی اًسبًی ٍ َّیتّهبی هلهی ٍ هحلهی ّسهتٌذ ٍ شهْش فعهبی کبلجهذی حیهبت
اختوبػی خَاهغ ٍ خبیی است کِ دس آى سٍاثػ اًسبًی ٍ اختوبػی شکل رشفتهِ ،ثهبسٍس ٍ
شکَفب هیشَد (سظبصادُ )12 :1384 ،شْش ثِػٌَاى یهک ًظهبم داسای ػٌبصهش رًَهبرًَی
است ٍ ثِ صَست هذاٍم ثش آىّب ا ش هیرزاسد ٍ یب اص آىّهب تهی یش ههیپهزیشد ایهي ًظهبم
داسای تقسیوبت کَچکتشی ثب ػٌَاى هحلِ است دس فشایٌذ کًٌَی ثشًبهِسیضی ٍ هذیشیت
تَسؼِی شْشی ،استفبدُ اص ساّجشدّبی هشبسکتی ٍ سٍیکشد ثشًبهِسیضی اص پبییي ثِ ثبال ثهِ
تذسیح هَسد اخوبع ًظش ثشًبهِسیضاى ٍ هذیشاى شْشی قشاسرشفتِ است
استفبدُ اص ساّجشد هشبسکتی ثِ هٌظَس تصهوینریهشی ٍ چهبسُاًذیشهی دس خصهَ

حهل

هسبئل شْشی هجتٌی ثش اختوبػهبت هحلهِای ٍ ثهب ّهذا تهیهیي شهشایػ الصم ثهشای سفهبُ
شْشًٍذاى است (اٍآًب ،)103 :2001 ،ثهِ ؼهَسی کهِ ههیتهَاى رفهت ثشًبههِسیهضیّهبی
هشبسکتی ،سجت استقبی کیفی خَاهغ شْشی ٍ رشایش ثهِ تَسهؼِای خَدخهَ

اص دسٍى

خبهؼِ ههیرهشدد هشهبسکت اختوهبػی هفْهَهی راتهی دس خَاههغ ثشهشی اسهت کهِ ثهش
خصَصیبتی چَى سهْین شهذى دس یهک فؼبلیهت خوؼهی ،دسریهشی رٌّهی ٍ سٍاًهی دس
هَقؼیتّبی تیوی ،دستیبثی ثِ ّذاّبی رشٍّی ،اختیبسی ثَدى ،توشکضصدایی ٍ

تیکیذ

شذُ است
اص سَی دیگش ،دس دِّ ّبی اخیش ثشای اصالحبت سبصهبًی ٍ خلق ًْبدّبی سیبسهی ثهشای
سٍیبسٍیی ثب ایي چبلشّب ،تال ّبی ثسیبسی صَست رشفتِ ٍ اسهتقشاس اشهکبس سهبصهبًی
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ثب ػٌَاى حکَهت شْشی ثب هشکل سٍثشٍ ثَدُ است (سٌّوبیی ٍ ّوکهبساى)157 :1389 ،
دس ثشخی اص کشَسّب کِ سشذ اختوبػی هشدم چٌذاى هَسد تَخهِ ًیسهت ٍ یهب ؼهشص فکهش
صهبهذاساى آًبى ثِ رًَِای است کِ تفَیط اهَس هحلی سا ثهِ ههشدم هقتعهی ًوهیداًٌهذ،
سبصهبىّبی ایدبدشذُ یب داسای اختیبسات الصم ثشای اداسُی اهَس هحل اص ؼشیق شهشکت ٍ
دخبلت هشدم ًیستٌذ ٍ یب ارش ؼجق قبًَى ،چٌیي اختیبساتی ّن ثِ آًبى دادُ شذُ است چَى
ًوههیتَاًٌههذ ػوههال اص اختیههبسات خههَد اسههتفبدُ کٌٌههذ ،فبقههذ اصههبلت ٍ ٍاقؼیههت ّسههتٌذ
(ًَسٍصیفش)1380 ،
پس هشبسکت دس ایيرًَِ ثشًبهِسیضیّبی اص پبییي ثِ ثبال کِ ثب تشکیل اًدويّب ،شهَساّب
ٍ تشکلّبی هشدهی دس هحالت هحقق هیشَد ،ثِ تقَیت خبهؼِی هذًی هٌدش ههیرهشدد
ٍ افشاد حبظش دس ایيرًَِ تشهکلّهب سهؼی دس تدذیهذ حیهبت اختوهبػی ٍ حفبتهت اص
حَصُی ػوَهی هحلِ داسًذ (ریذًض )1389 ،دس ایشاى ًیض ایي ًقش ثِ شهَساّبی اسهالهی
شْشّب ،هدلس شَسای اسالهی ،اًدويّبی هشدهی ٍ سبصهبىّهبی ههشدمًْهبد ٍ ثهِ ؼهَس
استثٌبء دس شْش هشْذ ثِ شَسای اختوبػی هحالت ٍارزاس شذُ است شْشداسی هشْذ ثهب
تَخِ ثِ شٌبسبیی پتبًسیلّبی هَخَد دس هحالت ٍ سفغ هشهکالت هَخهَد ،ثهِ تیسهیس
شَسای اختوبػی هحالت اقذام ًوَدُ است کِ اص آغبص آى حهذٍد  6سهبس ههیرهزسد 1اص
هْنتشیي اّذاا شَسای اختوبػی هحالت ًیض افضایش هشهبسکتّهبی اختوهبػی ،تقَیهت
َّیت هحالت ،افضایش اػتوبد اختوبػی ،شٌبسبیی ٍ ثْشُریشی ّذفوٌهذ اص فشصهتّهبی
اختوبػی هحالتًْ ،بدیٌِسهبصی ًظهبست ّوگهبًی ٍ

اسهت اص سهَی دیگهش اػعهبی

هٌتخت دس چبسچَة قَاًیي ههذٍى ٍ دس صههبى هؼهیي ثهِ صهَست داٍؼلجبًهِ ٍ آربّبًهِ
اًتخبة هیشًَذ (دثیشخبًِ شَسای اختوبػی هحالت شْش هشْذ)1393 ،
ایي شَساّب تفبٍت چشنریشی ثب سبیش شَساّب دس ایشاى داسًذ ٍ سٍیکشدی خذیهذ دس ایهي
صهیٌِ ّستٌذ ثِ ؼَسی کِ ثش اسبس ادػبی هذیشاى شْشی ،هشبسکت دس قبلهت شهَسایبسی
 -1آغبص ثِ کبس سسوی شَسای اختوبػی هحالت  1389ثَدُ ٍ دس آى سبس ثِ صَست پبیلَت هحلی حذٍد ً 35فش ثِ
ػعَیت شَسا دس آهذُاًذ؛ اهب دس سبسّبی ثؼذ ثش ایي تؼذاد افضٍدُ شذ

 / 52فصلىامٍی مطالعات جامعٍضىاختی ضُشی ،سال ضطم ،ضماسٌ بیستم ،پاییض 1395

هحالت کِ صیش ًظش شَسای اسالهی شْش ثهَدُ اسهتً ،تَاًسهت هَفهق ثبشهذ چهشا کهِ
هْوتشیي هشکالت آى ػذم حوبیت سبصهبًی اص آًْب ،ػهذم اًسهدبم دسًٍهی ثهیي اػعهبی
شَسایبسیً ،جَد ّذا هشخص ثشای فؼبلیت دس هحالت ،ظهؼ

حوبیهت سهبصهبىّهبی

دیگش اص هصَثبت آًْب هیثبشذ (حسٌی ،)15 :1393 ،ثٌبثشایي شْشداسی هشْذ تال

ًوَد

ثشای سفغ ایي هشکالتًْ ،بدی هتفبٍت اص ایي شَساّب ساُاًذاصی ٍ حوبیت ًوبیذ دس ایي
ًْبد تبصُ شکل رشفتِ سِ ًَع ػعَ ًقشآفشیٌی هیکٌٌذ یک رشٍُ اص افهشاد اص ثهیي ههشدم
هحلی دس قبلتّبی هختل

اًتخبة ههیشهًَذ ٍ رشٍّهی دیگهش اص کبسهٌهذاى شهْشداسی

هٌؽقِ ٍ ًبحیِ ثَدُ ٍ دس ًْبیت رشٍّی ًیض اص کبسهٌذاى سبصهبىّهبی ههشتجػ ثهب حهَصُی
شْش ّستٌذ دس حبس حبظش شَسای اختوبػی هحالت شْش هشْذ تؼذاد  1500ػعَ فؼبس
داسد ٍ ایي افشاد دس  157هحلِ شْشی هشغَس ثهِ فؼبلیهت ّسهتٌذ ّهذا اص اًدهبم ایهي
پژٍّش ًیض ایي است کهِ ظهوي هؼشفهی ایهي ًْهبد هشدههی ،ثهِ ثشسسهی تشفیهتّهبٍ ،
تَاًوٌذیّبی آًْب ثپشداصد
اَذاف
ثب تَخِ ثِ اّویت هَظَع ٍ ّوچٌیي هشٍس ًظشی ٍ تدشثی ،اّذاا پژٍّش ثِ ششح صیش
است:
سىجص يضعیت ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش حمایـت سـاصمانَـای ضـُشی
(ضُشداسی ،اسگانَا)
سىجص يضعیت ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش مطاسکت ي فعالیت اعضای آن
سىجص يضعیت ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطـُذ اص وظـش يضـعیت دسيوـی (جلسـات،
مصًبات ،وظم) آن
سىجص يضعیت ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش َمشاَـی ي مطـاسکت مـشدر دس
بشوامٍَا ي مصًبات
سىجص يضعیت ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش ضاخصَای محلی

پیطیىٍی پظيَص
دسثبسُ ی شَساّبی اختوبػی هحالت پژٍّشی صهَست ًگشفتهِ اسهت ٍلهی اص آًدهب کهِ
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ػولکشد ایي شَسا تب حذٍدی هشبثِ شَساّبی شهْشّبی دیگهش اسهت ،دس ایهي ههَسد ثهِ
تؼذادی اص پژٍّشّب اشبسُ هیرشدد هَحذ ٍ ّوکبساى ( ،)1393دس ساسهتبی حکوشٍایهی
خَة شْشی دس صهیٌِی هشبسکتّبی اختوبػی ثِ شبخصّهبیی ّوچهَى هشهبسکت دس
تصوینریشی ،تقَیت ٍ ػعَیت ًْبدّبی هذًی ،ثبٍس ثهِ خوهغ ٍ کهبس خوؼهی ٍ تَافهق
خوؼی دسثبسُی هشکالت هْن هحلِ اشهبسُ ههیکٌٌهذ شهْشاًی ٍ ّوکهبساى ( ،)1391دس
پژٍّشی ظؼ

اصلی حَصُی داٍؼلجبى خوؼیت ّالساحوش دس خزة ٍ ًگْذاسی اػعهب

دس هَاسدی ّوچَى ًبکبفی ثَدى اؼالعسسهبًی ٍ تجلیغهبتً ،جهَد ثشًبههِ ٍ سهبصهبىدّهی
هٌبست ثشای ثْشُریشی اص تَاًبیی داٍؼلجبى ،اخشای ثشًبهِّبی یکؼشفِ ثِ سَد خوؼیهت،
ظؼ

آشٌبیی ثب دستَسالؼولّب ٍ ٍتبی

داٍؼلجبى ،حهق ػعهَیت رهشاى ،تقسهینثٌهذی

غیشکبسشٌبسی داٍؼلجبى ٍ ػذم ثشرضاسی دٍسُّهبی آهَصشهی تخصصهی ثهشای داٍؼلجهبى
است
پیشگبّی فشد ٍ ّوکبساى ( )1391ثِ ثشسسی ٍ تجییي ًقش شَسای اسالهی شْش دس تَصیغ
فعبیی قذست سیبسی دس ایشاى ثب تیکیذ ثش ًظشیِی سشهبیِی اختوبػی هیپشداصًهذ ًتهبیح
ًشبى هی دّذ ،ثب ٍخَد تیکیذ سشهبیِی اختوبػی ثِ ّوکهبسی ،هشهبسکت ٍ اػتوهبد هیهبى
ًْبدّبی هشدهی ٍ هشدم هحلی کِ سجت پَیبیی ثیشتش خبهؼِ هیشَد ٍ ههشدم خهَد اههَس
هحلی سا اًدبم هی دٌّذٍ ،خَد قَاًیي هجْن ٍ ًظبم اداسی هتوشکض ثِ ػذم کهبسایی هٌبسهت
شَساّبی اسالهی هٌدش هیشَد ٍ حَصُی ػول ٍ اختیهبسات آىّهب سا هحهذٍد ههیکٌهذ
هشکیٌی ٍ ّوکبساى ( ،)1391دس پژٍّشی کِ ثِ ثشسسهی ًقهش هشهبسکت شهْشًٍذاى دس
تحققپزیشی اّذاا شْشّبی خذیذ دس ایشاى هیپشداصًذ ٍ ثهِ ایهي ًتیدهِ ههیسسهٌذ کهِ
هشبسکت شْشًٍذاى دس خوؼیتپزیشی شْش کوتش احسبس شذُ ٍلی هْهنتهشیي شهبخص
هیضاى شکلریشی ًْبدّهبی هشدههی ّوچهَى ّیهیتّهبی ههزّجی ،شهَسایبسی ،صهٌذٍ
قشضالحسٌِ ٍ غیشُ است
سسَلی ٍ ّوکبساى (ً )1389یض دس پژٍّش خَد ثهِ ایهي ًتیدهِ ههیسسهٌذ کهِ ههشدم اص
ػولکشد شَسای شْشّبی استبى آرسثبیدبى ششقی دس ًظبست ثش حسهي اخهشای هصهَثبت
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شَسا ،هشبسکت هشدم دس اًدبم خذهبت اختوبػی ،اقتصبدی ،ػوشاًی ،فشٌّگی ،آهَصشی ٍ
سبیش اهَس سفبّی ،تشکیل اًدوي ّب ٍ ًْبدّهبی اختوهبػی ،اههذادی ،فشٌّگهی ،اسشهبدی،
تیسیس تؼبًٍی ّبی تَلیهذ ،تَصیهغ ٍ هصهشاٍ ،ظهغ هقهشسات ٍ ًظهبست ثهش حفهبسی ٍ
هسیشّبی تیسیسبت شْشی ،ایدبد ٍ تَسؼِی هؼبثش ،خیبثبىّب ٍ هیذاىّب ٍ فعهبّبی سهجض
ٍ تیسیسبت ػوَهی شْش ٍ ٍظغ هقشسات هشثَغ ثِ ایدبد ٍ اداسُ هیذاىّب هیَُ ٍ تهشُثهبس
سظبیت کوی داسًذ هؼوبسصادُ ( )1388ثِ اًدبم پژٍّشی ثشای اسائِی الگَیی ا شثخش اص
ػولکشد شَساّبی اسالهی شْش تجشیض پشداختِ ٍ چْبس ًَع فؼبلیهت دسٍىسهبصهبًی ،هیهبى
سبصهبًی ،ثشٍىسبصهبًی ٍ فؼبلیتّبی فشدی سا ثشای آى دس ًظش رشفتِ است
آرسثبیدبًی ( )1386دس ثشسسی تی یش ػولکشد شَساّبی شْش ثهش ا شثخشهی شهْشداسیّهب،
ثیبى هیکٌذ کِ اص دیذ کبسکٌبى ،ثیي ا شثخشی شْشداسی قجل ٍ ثؼذ اص تشکیل شَسا تفبٍتی
ٍخَد ًذاسد؛ ایي دس حبلی است کِ شْشداساى اًتخبثی شَسا ظؼی تهش ثهَدُاًهذ اص دیهذ
شْشًٍذاى ثیي ا شثخشی شْشداسی قجل ٍ ثؼذ اص تشکیل شَسا تفبٍت ٍخهَد داسد ایهي دس
حبلی است کِ دس صهیٌِی اًتخبة شْشداس تفبٍت ٍخَد ًهذاسد اصکیهب ٍ ایوهبًی (،)1384
ثشسسی خبهؼِشٌبختی ػَاهل کبسایی شَساّبی اسالهی شْش ثب اسهتفبدُ اص سّیبفهت کیفهی
(ًظشیِی ثٌیبًی) ثب ّذا شهٌبخت ػَاههل هه ش ثهش ػولکهشد آىّهب ٍ اسصیهبثی ًظشیهِی
سشهبیِی اختوبػی ،اًدبم دادُاًذ ثِ ثیبى آىّب ششایػ ػلّی (فقذاى سٌتّبی دهکشاتیک)،
«ًظبم اداسی هتوشکض» ٍ «قَاًیي هجْن» هٌدهش ثهِ پذیهذُی «فقهذاى ًْهبدیٌگی» دس شهَساّب
هیشًَذ ٍ حَصُی ػول ٍ اختیبسات آىّب سا هحذٍد هیکٌٌذ دس ایهي ٍظهؼیت اػعهبی
شَسای شْش ثب اتخبر ساّجشدّبی «ًْبد خَاّی» ٍ «حوبیت خَاّی» اص دٍلت ،ثب پذیهذُی
فقذاى ًْبدیٌگی هقبثلِ هیکٌٌذ
سفشهب رَسوبى )1993( 1ؼی یک تحقیق ،خشیبى توشکضصدایی سا کِ دس پبکسهتبى صهَست
رشفت ،هْنتشیي خشیبى ثشای ثشقشاسی حکَهتّبی هحلی دس پبکستبى ػٌَاى کشد دس ایي
خشیبى کِ اص سبس  1979ششٍع شذ ثش تشقی ٍ پیششفت حکَهتّبی هحلی ثِ ػٌَاى یهک
1- Gussman Referma
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اثضاس تَسؼِی اقتصبدی تیکیذ صیبدی شهذ آىّهب خَدهختهبسی ٍ اسهتقالس شهَساّب سا دس
تصَیت ثَدخِّبی هحلی ٍ پیشٌْبدّبی هبلیبتی ٍ ٍظغ قَاًیي هحلی خَد سا هْهنتهشیي
ػبهل تی یشرزاس ثش هَفقیت شَساّبی هحلی داًستِاًذ
ٍرل سبًگ کَهجض )2012( 1دس ثشسسی خَد ثب سٍیکشد شَسای شْش هذًی ثهِ ایهي ًتیدهِ
هیسسذ کِ شَساّبی اهشٍصی ثبیذ ظوي داشتي ّوجستگی ثیي اػعب ٍ چبسچَة شهْشی
خَد ثِ سوت هْبستّبی سّجشی ،هذیشیت رشٍُ ٍ فؼبلیت رشٍّهی حشکهت کهشدُ ٍ دس
ًْبیت ایٌکِ ،ظوي تَخِ ثِ تبسیخ شْشّبٍ ،ظؼیت اخال اختوبػی دس شْش ثِ هَظهَع
هشبسکت شْشًٍذاى ثِ سٍ ّبی ًَیي دس هذیشیت شْشی تَخِ ٍیژُ ًوبیٌهذ ایهي هْهن
سجت پبثشخبیی شَسای شْش ٍ دسًتیدِ رزساى اهَسات شْشی خَاّذ شذ
خبًسَىً )2007( 2یض دس پژٍّشی دس صهیٌِی هشبسکت اػعبی شَسای شهْش دس فؼبلیهت
رشٍّی ،ثِ ثشسسی فؼبلیت خوؼی دس کویتِ ّبی شَسای شْش ٍ ّویبسی دٍلت ثِ شهْشّب
ثِ ایي ًتیدِ هیسسذ کِ فؼبلیت دس شَسای شْش ثیي فؼبلیت ثش اسبس سیبسهت هحلهی ٍ
ّوچٌیي قَاًیي سبصهبًی ٍ هلهی هحهذٍد شهذُ اسهت ههبلًَی ٍ ّوکهبساى ،)2000( 3دس
پژٍّشی ثِ ثشسسی خبیگبُ هذیشیت شْشی دس سشهبیِی اختوبػی ثب تَخِ ثِ سٍیکشد ثبال
ثِ پبییي هیپشداصًذ ثِ ًظش آىّب ،سشهبیِی اختوهبػی دس پهژٍّشّهبی سیبسهی خبیگهبُ
خبصی یبفتِ ٍ آى ّب ًیض اص هکتت پَتٌبم دس پژٍّش خَد استفبدُ هیکٌٌذ ثهِ ثیهبى آىّهب
ایي هکتت فبقذ دٍ سٍیکشد اصلی اسهت :اٍس ایٌکهِ ثهِ ًقهش اقتهذاس ػوهَهی دس ایدهبد
سشهبیِ ی اختوبػی تَخْی ًکشدُ است ٍ دٍم سبختبس قذست ًویتَاًذ ثِ سبدری اص کٌبس
فؼبلیتّبی ًْبدی ّوچَى شَساّب ٍ اًدويّب ػجَس کٌذ
الًٍض ٍ ٍیلسَىً ،)2001( 4یض دس پژٍّش خَد ثِ ثشسسی خبیگبُ سشهبیِی اختوهبػی دس
هذیشیت شْشی هیپشداصًذ ثِ ًظش آىّب ،خْت ثشسسی خبیگبُ سشهبیِی اختوبػی ثبیذ ثِ
دًجبس کش

ٍ ؼشاحی هتغیشّبی ًْبدی سسیذ آىّب ثیبى هیکٌٌذ کِ سهشهبیِی اختوهبػی
1- Vogel sang Coombs, V.
2- Bertram Johnson
3- Maloney, W. Smith, G. & Stoker, G.
4- Lowndes, V. & Wilson, D.
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دس دٍلتّبی دهَکشاتیک اهشی الصم است ثٌبثشایي ثبیذ دس ّویي صهیٌِ ثِ تَْس اًدويّهب
ٍ شَساّب ٍ رشٍُّبی هشدهی ثیشتش تَخِ ًوَد
لزا هشبسکت دس شَساّبی هحلی ثِ تقَیت حکنسٍایی خهَة شهْشی کوهک کهشدُ ٍ اص
سَی دیگش سشهبیِی اختوبػی شْشی سا افضایش هی دٌّذ دس صَست تؼبههل چٌذربًهِی
شَسا ٍ هذیشیت شْشی ػولکشد آى ثْجَد هییبثذ ّوچٌیي شَساّب سهجت توشکضصدایهی ٍ
دس ًتیدِ تشقی هشبسکت هیشًَذ ثٌبثشایي ظشٍست شَساّبی هحلی سا هیتَاى ثشای شْش
تجییي کشدُ ٍ آى سا ظشٍسی داًست ػلت اصلی کبّش هشبسکت دس ًْبدّهبی اختوهبػی
هشبسکتی دس ًجَد ثشًبهِ ٍ اؼالعسسبًی ،یکسًَگشی هذیشیت اص ثبال است ٍ ارش هشهبسکتی
ّن ٍخَد داسد ،هشبسکت دقیق اختوهبػی دس ایهشاى ثهِ ّیهیتّهبی ههزّجی ،شهَسایبسی،
صٌذٍ قشضالحسٌِ ٍ ًِ ثِ هسبئل ههذیشیت شهْشی ثهبص ههیرهشدد ارشچهِ ایهي ًهَع
هشبسکتّب دس خبهؼِ ی اسالهی ظشٍسی است ٍلی ًیبص خذی ثِ ًْبدّبیی کِ ثتَاًٌهذ ثهِ
هذیشیت شْشی کوک ًوبیٌذ ،احسبس هیشَد
مفاَیم ،دیذگاٌَا ي مباوی وظشی
تببیه اجتماعی مطاسکت ي ضًساَای اجتماعی محالت
هشبسکت فشایٌذی است کِ اص ؼشیق آى هشدم ثش سٍی تصهویوبت ٍ هٌهبثؼی کهِ آىّهب سا
هتی ش هیسبصد ،ا ش رزاشتِ ٍ دس آىّب سْین هیشًَذ (سیتجشري ٍ هک کهشاري)4 :1998 ،1
ثش ایي هجٌب هشبسکت هشوَس دسریشی توبمػیبس ههشدم دس کلیهِی هشاحهل ثشًبههِسیهضی ٍ
ؼشاحی ثِ هٌظَس ثْجَد ٍظؼیت ٍ ثْشُریشی اص تَاى ًْفتهِ آًهبى دس قبلهت یهک سهبصهبى
خوؼی است دسٍاقغ هشبسکت ،هشدم سا ثب اهکبًبت ٍ هحذٍدیتّبی پیشاهَى خهَد آشهٌب
هیکٌذ هشدم ثب هشبسکت یبد هیریشًذ کهِ ًهِ ثهِ صهَست افهشاد هدهضا ،ثلکهِ دس قبلهت
رشٍُّبی اختوبػی کبس ػعَیت دس شجکِّبی اختوبػی کٌٌذ ٍ قهذست ثهبلقَُی خهَد سا
دس سؽَح رًَبرَى ثِ هٌصهِی تْهَس ثشسهبًٌذ (صهیذائی ٍ ّوکهبساى )1389 ،ثٌهبثشایي
هشبسکت استفبدُی هٌبست اص هشبٍسُی هشدم است کهِ ثهِ هیهضاى قبثهلتهَخْی هَخهت
1- Rietbergen-McCracken
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ٍاقغرشایی دس تذٍیي اّذاا ٍ قبثلیتّبی اخشایی ؼشحّب ٍ اتکب ؼشح ثش دادُّبی هَ هق
ٍ دقیق هیشَد ٍ تعویيکٌٌذُی هَفقیت ؼشحّبی شْشی هیرشدد (هؼضی هقهذم:1385 ،
)99؛ اهب هشبسکت شهْشًٍذاى دس سهؽَح هختله

ٍ دسخهبت هتفهبٍت تحقهق ههییبثهذ؛

ثِػجبستدیگش ثیي ٍاسد شذى دس هشبسکت تششیفبتی ٍ سبختگی ٍ هشهبسکتی کهِ ًشهبًگش
قذست ٍاقؼی تی یش دس ًتبیح ٍ فشایٌذ ثشًبهِسیضیّبست ،تفهبٍت ٍخهَد داسد (هشهکیٌی ٍ
ّوکبساى )85 :1391 ،ایي ًکتِی ثسیبس هْن ،ثبیذ دس توبهی ثشًبهِّبی هذیشیت شْشی ٍ
حکوشاًی شْشی ،هَسد تَخِ هتخصصبى ثشًبهِسیضی ٍ هذیشیت ٍ سیبسهترهزاساى قهشاس
ریشد (آسًستشیٌض)21 :1969 ،
پل دس سبس  1988چْبس سؽح سا ثشای هشبسکت دس اختوبػبت هحلی شٌبسبیی کشد :سهؽح
اٍس :تسْین اؼالػبت (پبییيتشیي سؽح) ،سؽح دٍم :هشبٍسُ ،سؽح سَم :تصهوینریهشی،
سؽح چْبسم :اقذام ثِ ػول (ثبالتشیي سؽح)( ،ششیفیبى بًی)44 :1380 ،؛ ثِ ػجبست دیگهش
ّشچِ هشبسکت شْشًٍذاى ثِ سؽح اقذام ًضدیکتهش ثبشهذ ،هشهبسکت ثیشهتش ثهِ هٌصهِی
تَْس سسیذُ است ثٌبثشایي شَسای اختوبػی هحالت کِ ّن دس تصوینریشی ثشًبههِّهبی
شْش هشْذ ٍ ّوچٌیي دس سؽح اقذام ثِ ػول هشبسکتی ٍاسد هیشَد ،ههیتَاًهذ ًوًَهِی
ثبسص هشبسکت دس هحالت ثبشذ شهَسای اختوهبػی هحهالت پهس اص اًتخهبة دس خشیهبى
ثشًبهِّبی شْشداسی قشاسرشفتِ ،ثشًبهِ ّبی خذیذ سا ثب ًظش شْشداسی تصَیت ًوَدُ ٍ ثهِ
ًَػی دس تصوینریشی ّب دخبلت کشدُ ٍ دس ًْبیت یکی اص اػعهب هسه ٍس اقهذام هؼشفهی
هیرشدد (هسؼَدی)1391 ،
دس هجحث هذیشیت شْشی ،هیتَاى ثهِ ًقهش هسهتقین شهَساّبی شهْشی ،شهْشداسیّهب،
ًوبیٌذربى استبًی هٌتخت دس هدلس شَسای اسالهی ٍ ًقش غیشهسهتقین ًْهبد شهَساّبی
حل اختالا شْشی ،دس کشبًذى شْشًٍذاى ثِ سهَی کهٌشّهبی هشهبسکتی اشهبسُ ًوهَد
(صاّذی یگبًِ ٍ قشثبًی)6 :1389 ،؛ ثٌبثشایي هٌظهَس ههب اص هشهبسکت شهْشًٍذاى ،قهذست
تی یشرزاسی ثش تصوینریشی ّب ٍ سْین شذى شْشًٍذاى دس قذست است دس ٍاقغ هشبسکت
فقػ ثِ حوبیت هشدم اص تصوینریشاى ٍ تبییذ سیبستّبی آًبى هحهذٍد ًوهیشهَد ،ثلکهِ
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فشآیٌذی است کِ دس آى شْشًٍذاى ٍ هس ٍالى دس تصوینریشی شْشی سهْین ههیشهًَذ
(ثشک پَس)692 :1385 ،

ضکل  :1مذل ضًسای اجتماعی محالت مطُذ (مىبع ،دبیشخاوٍ ضًسا)

شکل شوبسُی ( )2هشخص هی سبصد کِ هشبسکت ثب تَخِ ثِ سٍیکشد شهَسای اختوهبػی
هحالت سِثخشی است شْشداسی ،هشدم ٍ سبصهبىّبی دخیل دس هحلِ اثؼبد اصهلی آى سا
شکل هی دٌّذ ٍ ایي هَظَع ًشبى اص سٍیکشد ًَیي هشبسکت اختوبػی هشدم دس هحهالت
است هشدم دس ایي هذس ًقش پشسًگی داسًذ ،اهب ّوشاّی شْشداسی ٍ سبصهبىّهبی دیگهش
ًیض قبثلتشخیص است
جامعٍضىاسی فعالیتَای گشيَی دس ضًسای اجتماعی محالت
رشٍُّب ثِهثبثِی یک سبهبًِی اختوبػیّ ،ن ثشای ًْبدّهب ٍ سهبصهبىّهبی دسثشریشًهذُی
آىّب ٍ ّن ثشای اػعبی خَد کبسکشدّبیی ثیثذیل داسًذ رهشٍُّهب سهجت ههیشهًَذ تهب
سبصهبىّب کبسّبی ثضسری سا کِ اص ػْذُی یک فشد ثشًوهیآیهذ ،اًدهبم دٌّهذ ٍ ثهب ایدهبد
ّنافضایی ػولکشد سهبصهبى سا استقهب ثخشهٌذ (شهشهشَّسى ٍ ّوکهبساى )2002 ،اص سهَی
دیگش ،ثْشُریشی اص رشٍُ ّب ثبػث افضایش خالقیت دس ثیي اػعبی آىّهب ههیرهشدد ٍ ثهِ
اتخبر تصویوبتی ثْتش دس رشٍُ هٌدش هیشَد (هیکالٍسی ٍ سَهبًسکیّ )2007 ،وچٌیي
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رشٍُ سجت هیشَد افشاد داًش ٍ تدبسة خَد سا ثْتش تسْین ٍ ثِ یکذیگش هٌتقهل ًوبیٌهذ
ٍ اص ایي ؼشیق ًیبصّبیی چَى حسي تؼلق ٍ سبیش ًیبصّبی اختوبػی ًیض تهیهیي رهشدد ثهب
تَخِ ثِ ایي کبسکشدّبست کِ کبسثشد ٍ اّویت رشٍُّب ،هحققهبى سا ثهِ ثحهث ٍ ثشسسهی
پیشاهَى ثْشٍُسی رشٍُ ٍ رشٍُ کبسی هؼؽَا ًوَدُ است (تبى ٍ تبى)2008 ،
شَسای اختوبػی هحالت شْش هشْذ ًیض دس ایي ساستب کِ دس قبلت یک رشٍُ شکل رشفتهِ
است ،اػعبی آى دس قبلت فؼبلیتّبی تیوی ثِ دًجبس ثِ حذاکثش سسبًذى ثْهشٍُسی ٍ ًیهل
ثِ اّذاا اسبسی ایي شَسا ّستٌذ سجک سّجشی تیوهی ،هشهبسکت اػعهب دس خلسهبت ٍ
ثحث ٍ تجبدس ًظهش ،خهذهبت ٍ اهکبًهبت رشٍّهی ،تشفیهتّهبی تیوهی ،اًگیهضُ ٍ ًیهت
هشبسکت دس ایي رشٍُ ،اص خولِ هسبئل قبثل تَخِ دس ایي پژٍّش ًیض ثَدُ است
کىصَای دايطلباوٍ دس ضًسای اجتماعی محالت
ثب تَخِ ثِ اسبسًبهِ ی شَسای اختوبػی هحالت شهْش هشهْذ ،ػعهَیت دس ایهي شهَسا
داٍؼلجبًههِ ثههَدُ ٍ اًگیههضُّههبی هختلفههی دس پههس آى ًْفتههِ اسههت ًْعههت داٍؼلجههی ٍ
خذهتسسبًی ثِ خبهؼِ ،اص پذیذُ ّبی دًیبی هؼبصش است کِ سیشِ دس سٌتّبی اختوبػی
هشدم سشاسش خْبى داسد (سفشیت ٍ ّوکبساى )37 :2004 ،1فؼبلیت ّبی داٍؼلجبًِ فَایذی
دٍسَیِ داسد کِ ّن خبهؼِ ٍ ّن داٍؼلت اص آى ثْشُهٌذ هیشًَذ داٍؼلجبى ثشای دستیبثی
ثِ اّذاا هشتشک دس کٌبس یکذیگش ثِ فؼبلیت ههیپشداصًهذ ٍ ثهِ ًحهَی هَخهت افهضایش
سشهبیِی اختوبػی دس خبهؼِ هیشًَذ ،ثٌبثشایي خبهؼِ سا ثِ هحیؽهی ثْتهش ثهشای صًهذری
ّوگبى تجذیل هیکٌٌذ (کلیَ ٍ دٍستی )2005 ،2افشاد داٍؼلت دس قبلت یکی اص سِ رهشٍُ
تشکیلدٌّذُی هٌبثغ اًسبًی (کبسهٌذاى سسوی ،داٍؼلجهبى ٍ هشهتشیبى یهب اسثهبةسخهَع)،
خبیگبُ ٍیژُای دس سبختبس سبصهبى ّبی غیشاًتفبػی ٍ دٍلتی ثهِ خهَد اختصهب

دادُاًهذ

(چالدٍساى )2005 ،3پشیٌَ ( )1998هؼتقذ اسهت کهِ داٍؼلجهبى ،فؼبلیهتّهبی هحَلهِ سا
ثِخَثی اًدبم هیدٌّذ ٍ ثِ سبصهبىّب دس اًدبم هیهَسیتّبیشبى کوک هیکٌٌهذ ،ثٌهبثشایي
1- Safrit, R.D. Gliem, R.R. and Gliem, J.J.
2- Cleave, S. and Doherty, A.
3- Chelladuran, P.
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سشهبیِی ثبلقَُ ٍ رشاىثْبیی هحسَة هیشًَذ (پشیٌَ)862 :1998 ،
عًامل اجتماعی عضًیت ضًسای اجتماعی محالت
خذایی ٍ اکجشی تیکیذ هیکٌٌذ کِ ػلل ػعَیت افشاد دس ایي ًَع رشٍُّهب دس دسهتِّهبیی
کلههی ّوچههَى سیسههتنّههبی اسصشههی (آلوًَههذ ٍ ٍسثههب ٍ 1963 ،ایٌگلْههبست،)1999 ،
چبسچَةّبی فشٌّگی ًْبدیٌِ شذُ (اسهکفش ٍ ّوکهبساى ٍ )2001 ،پیَسهتگی اختوهبػی
(تئَسی ّبی هشبسکت ،ثَسدیَ) ،دههَکشاتیضُ شهذى (پبکسهتَىٍ ،2002 ،سثهب ٍ ّوکهبساى،
 ،)1995هذسًیضاسیَى (اسهویت ٍ شهي ٍ 2002 ،ایٌگلْهبست )1997 ،قشاسرشفتهِ ٍ سهبیش
هَاسد ّوچَى اػتوبد (ًیَتي ،)2001 ،هزّت (اسویت ٍ شهي ،)2002 ،خٌسهیتً ،هژاد ٍ
قَهیت (پَتٌبم ،)1999 ،پبیگهبُ اختوهبػی ٍ اقتصهبدی ٍ اثؼهبد آى (هلیسهب )2004 ،سا ًیهض
هیتَاى ًبم ثشد (خذایی ٍ اکجشی)1387 ،؛ اهب هیتَاًین ایيرًَِ استٌجبغ کٌهین کهِ ّشرهبُ
ًَع اًدوي خب

شَد ،شبخصّبی ه ش ًیض هیتَاًذ اص صٍایبیی خبصی ػلت هشهبسکت

افشاد ثبشذ دس شَسای اختوبػی هحالت ًیض هسؼَدی ( )1391دس ثشسسی ػلهل ػعهَیت
افشاد دس ایي شَسا ثِ هَاسدی ّوچَى اًدبم سفتبس خیشخَاّبًهِ ،خهذهت ثهِ شهْشًٍذاى،
سظبی خذا ،حل هشکالت هشدم هحلِ ،افضایش ًظبست ػالقِ شخصی ،استجبغ ثب خبهؼِ ٍ
شْشًٍذاى ٍ دسًْبیت اػوبسًظش دس ثشًبهِّبی شْشداسی هیسسذ (هسؼَدی)1391 ،
سشمایٍی اجتماعی ي ضًسای اجتماعی محالت
پژٍّشّبی اًدبم شذُ دس هَسد ّوکبسی ٍ هشهبسکت ههشدم دس قبلهت ًْبدّهبی هشدههی
تَسػ اًذیشوٌذاى هختل

هَسد ثشسسی قشاسرشفتِ است ثِؼهَسیکهِ کلوهي ( ،)1988دس

صهیٌِ ی هشبسکت دس اهَس هذسسِ ،ثَسدیَ (ً )1985یض دس ّویي صهیٌِ ،پبتٌهبم ( ،)1993دس
صهیٌِی ساثؽِی سشهبیِ ی اختوبػی ٍ ًْبدّبی دهَکشاتیک دس ایتبلیهب ٍ فَکَیبههب ()1999
دسثبسُی سشذ ٍ تَسؼِ ی اقتصبدی کشهَسّب ٍ دس ایهشاى ًیهض صهجَسی کبشهبًی (،)1354
هحسٌی تجشیضی ( ٍ )1373قبلیجبا ( )1380دس هَسد دٍلهت ّهبی هحلهی ثهِ ایهي ًتیدهِ
هی سسٌذ کِ دٍلت ثِ سوت توشکضصدایی قذست سفتِ ٍ دس حبس حبظش سْن هشدم دس اهَس
هحلی اًذک است
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دس ثسیبسی اص پژٍّشّبی هشتجػ ثب سشهبیِی اختوهبػی ،تهی یش شهبخصّهبی داٍؼلجهی،
سفتبسّبی داٍؼلجبًِ ،اًدويّبی داٍؼلجبًِ ،سٍحیِی داٍؼلجی ٍ داٍؼلترشایهی ههذًی ثهش
سشهبیِ ی اختوبػی ٍ پیبهذّبی اخالقی ٍ اسصشی آى هَسد تَخِ ثَدُ است (سٍشهٌفکش ٍ
رکبیی )1385 ،اص سَی دیگش ،دس ثسیبسی اص پژٍّشّب ایي ًتیدِ ػبیهذ شهذُ اسهت کهِ
ػعَیت دس رشٍُّبی اختوبػی ثِ ًَػی افضایش ،رستش

ٍ تؼویق سهشهبیِی اختوهبػی

افشاد است ثِؼَسیکِ ،سٍحیِی دیيداسی ٍ ههزّجی ثهَدى (خهذایی ٍ اکجهشی،)1387 ،
تقَیت کبسایی کبسکشد صًذری اختوبػی ٍ سیبسی (فشتیهگ ،)2003 ،تقَیهت شهجکِّهبی
هتههشاکن اختوههبػی ٍ تههشٍیح فشٌّههگ اًدوٌهی (ٍالتههشص ،)2002 ،قههَت صًههذری اًدوٌهی
(پبکستَى ،)2002 ،هشبسکت داٍؼلجبًِ دس سبصهبى ّب ٍ اًدويّب (َّرهِ ،)2003 ،استقهبی
اػتوبد اختوبػی ثب خلق شجکِّبی اختوبػی ( ،)2002سٍحیِی دیيداسی ٍ ههزّجی ثهَدى
(خذایی ٍ اکجشی ،)1387 ،افضایش سشهبیِی اختوبػی اص خولِ هحَسّهبی هَسدثحهث دس
ایي صهیٌِ است
ثِ ؼَس تفصیلی ،پبًتبم ثش سٌت ّبی قذستوٌذ هشبسکت هذًی یؼٌهی شهشکت دس اًتخبثهبت،
تؼذاد خَاًٌذربى سٍصًبهِّب ،ػعَیت دس رشٍُّبی هزّجی ،ادثی ،ثبشهگبُّهبی فَتجهبس ٍ
غیشُ تیکیذ هی کٌذ ٍ آى سا کلیذ حل هشکالت خوؼی هیداًهذ ٍ ثهِ ًظهش ٍی شهْشًٍذاى
خبهؼِی هذًی هَفق ،اؼویٌبى داسًذ کِ دیگشاى ًیهض ػبدالًهِ ػوهل ههیکٌٌهذ ٍ اص قهَاًیي
پیشٍی هیکٌٌذ (پبتٌبم)1385 ،
جامعٍضىاسی مطاسکت ي ضًسای اجتماعی محالت
اص هٌظش خبهؼِشٌبسی ثبیذ ثیي هشبسکت ثِ ػٌَاى ػوهل ٍ تؼْهذ (ػوهل هشهبسکت) ٍ ثهِ
ػٌَاى حبلت ٍ ٍظغ (اهش هشهبسکت کهشدى) توییهض قبئهل شهذ هشهبسکت دس هؼٌهبی اٍس
ششکت فؼبالًِ دس رشٍُ سا هی سسبًذ ٍ ثِ فؼبلیهت اختوهبػی اًدهبم شهذُ ًظهش داسد ٍ دس
هؼٌبی دٍم اص تؼلق رشٍّی خب

ٍ داشتي سهْوی دس ّسهتی آى خجهش ههیدّهذ (ثیهشٍ،

 )275 :1366اص دیذربُ کبسکشدرشایی هی تَاى ایٌگًَِ تؼجیش ًوهَد کهِ ػعهَیت دس یهک
سبصهبى هشدهی ٍ هشبسکت دس آىًَ ،ػی کبسکشد آشکبس ٍ پٌْبى ثشای فشد ثهِ دًجهبس داسد
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ایي ًْبد اختوبػی ًیض دس ًَع خَد کبسکشدّبی آشکبس ٍ پٌْبًی سا ثهشای ههذیشیت شهْشی
پیش هی کشذ دس ایي صَست است کِ تؼبدس دس کبسکشدّبی شْشی ثشقهشاس ههیشهَد دس
شْشی کِ ًْبد اختوبػی ثِ ٍاسؽِ هشبسکت هشدهی ًتَاًهذ ایفهبی ًقهش ًوبیهذ ،تؼهبدس ٍ
یکپبسچگی سیستن هذیشیت شْشی ثِ ّن سیختِ است ٍ دس ًتیدِ خبهؼِ ثِ اّذاا خهَد
ًوی سسذ دس ایٌدبست کِ هوکي است افشاد ثشای سسهیذى ثهِ اّهذاا خهَد ٍ ههذیشیت
شْشی ثشای دستیبثی ثِ ثشًبهِّبی خَد ،ثِ اقذاهبت غیهش ههشتجػ ٍ ثهشّنصًٌهذُی تؼهبدس
دست ثضًذ دس ًتیدِ اص ًظش ایي تئَسی هشبسکت دس شَسای اختوبػی هحالت خَد ًَػی
کبسکشد ثشای اػعب ٍ هذیشیت شْشی ثِ حسبة هیآیذ
اهب اص ًظش تئَسی هجبدلِ ارشچِ هشبسکت یک هسیلِی فشدی است ٍلهی فهشد اص هشهبسکت
خَد دس ًْبدّبی اختوبػی ثِ دًجبس هٌفؼهتؼلجهی اسهت ایهي هٌفؼهتؼلجهی دس شهَسای
اختوبػی هحالت هٌفؼت هبلی ًیست ثلکِ هشهبسکت دس شهَسای اختوهبػی هحهالت ثهش
اًگیضُّبی خیشخَاّی ٍ خذهت سسبًی استَاس است دس ایي صَست فشد اًگیضُی ثیشتشی
ثشای هشبسکت پیذا کشدُ ٍ اص سَی دیگش دس صَستی کهِ شهَسا ػولکهشد هٌبسهت داشهتِ
ثبشذ ،فشد ثِ هبًذربسی ثیشتشی دس شَسا ًیهض توبیهل داسد ّوچٌهیي اص ًظهش ایهي تئهَسی
هی تَاى رفت کِ فشد دس هشبسکت دس شَسای هحالت ثِ دًجبس تیییذ اختوهبػی دس خبهؼهِ
ٍ ثیي افشاد آشٌب ًیض ّست شَسای اختوبػی هحالت هفشّی ثشای سسبًذى صذای فهشد ثهِ
هذیشاى شْشی است ٍ دس ًتیدِ ا شرزاسی ثیشتش هیشَد اهب دس ایي ًظشیِ اسادُرشایی فهشد
ارشچِ هَسد تیکیذ ًیست ٍلی فشد دس ّش صَست دس ایي شَساّب ثب اًگیهضُی داٍؼلجبًهِ ٍ
ثب اسادُی خَد اقذام ثِ هشبسکت هیکٌذ
ّوچٌیي هکتت تعبد هشبسکت دس هذیشیت شْشی سا دس قبلت سٍاثهػ ؼجقهبتی ،هجبدلهِی
ًبثشاثش ٍ کشوکش ٍ ستیض هیبى رشٍُّب هَسد تَخِ قشاس ههیدّهذ ًظشیهِپهشداصاى هکتهت
تعبد ،سٍح خوؼی ٍ اًسدبم اختوبػی سا هَسد غفلت قشاس هیدٌّذ ایهي هکتهت ،هؼٌهبی
ػبم ٍ ٍاقؼی هشبسکت سا دس خبهؼِای آسهبًی ٍ ثیؼجقِ خستٍخَ هیکٌذ ارش ثش اسبس
ایي سٍیکشد ثِ هشبسکت دس شَسای اختوبػی ثٌگشین یبفتِی خبصی ثِ دست ًخَاّذ آهذ
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صیشا هشبسکت ثِ دًجبس کبّش تعبدّب ٍ ّوچٌیي ثشقشاس ػهذالت دس شهْش اسهت ارشچهِ
هشبسکت دس صَستی کِ اص ثبال ثبشذ سٍیکشد تعبد دس تجییي آى ثِ دًجبس تجییي ًظبم سهلؽِ
دس هذیشیت شْشی خَاّذ ثَد ٍلی اص آًدب کِ دس شَسای اختوبػی هحهالت هشهبسکت اص
پبییي است ثٌبثشایي ثِ سبدری ًویتَاى ایي تجییي سا اسائِ ًوَد
سؤالَا ي فشضیٍَا
ثب تَخِ ثِ اثؼبد ثشسسی شذُ دس پژٍّش ،فشظهیبت صیهش دس ًظهش رشفتهِ ٍ ثهب اسهتفبدُ اص
آصهَى تی تک ًوًَِای 1ثِ ثشسسی آىّب پشداختِ شذُ است
ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش حمایت ساصمانَای ضُشی (ضُشداسی ،اسگانَـا) يضـعیت
مىاسبی داسد.
ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش مطاسکت ي فعالیت اعضای آن يضعیت مىاسبی داسد.
ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش يضعیت دسيوی (جلسـات ،مصـًبات ،وظـم) آن يضـعیت
مىاسبی داسد.
ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش َمشاَی ي مطاسکت مشدر دس بشوامٍَا ي مصًبات يضـعیت
مىاسبی داسد.
ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ اص وظش ضاخصَای محلی يضعیت مىاسبی داسد.

ثِ دلیل خلَریشی اص تکشاس اص رکش س االت خَدداسی هیشَد
سيش تحقیق
سٍ

پژٍّش حبظش دس دٍ ثخش تحلیل بًَیِی اؼالػبت هَخَد ٍ ّوچٌهیي پیوهبیش

اص ًظشات اػعبی شَسای اختوبػی هحالت اًدبم شذُ است دس ثخش تحلیهل بًَیهِ ثهب
استفبدُ اص اؼالػبت هَخَد دس دثیشخبًهِ شهَسای اختوهبػی هحهالت شهْش هشهْذ ،2ثهِ
تَصی

شبخصّبیی ّوچَى تؼذاد خلسبت شَسای هحلِ ،تؼذاد اػعهبی فؼهبس هحلهِ،

هیبًگیي تؼذاد هصَثبت اخشاشذُ ،ستجِی ثَدخهِی تخصیصهی شهَسا ،خوؼیهت هحهالت
داسای شَسا ،تؼذاد هحلِ دس ّش هٌؽقِ ،تؼذاد شَسای ّش هٌؽقِ ،فشاٍاًهی هشهکالت ههشدم
هحلِ ،خَشِی هٌضلت اختوبػی هحلِ پشداختِ شذُ است
 -1ثب دس ًظش رشفتي استبًذاسد سبصی شبخصّب دس ثبصُ  ٍ 100-0هؼیبس  50ثشای هقبیسِی هیبًگیي
 -2ثب تشکش اص آقبی اثشاّیوی ،سئیس دثیشخبًِی شَسای اختوبػی هحالت کِ اؼالػبت هشثَغ سا دس اختیبس قشاس دادًذ
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دس ثخش پیوبیش ثِ تَصی

ٍ آصهَى فشظیبت پهژٍّش ثهب اسهتفبدُ اص پشسشهٌبهِ ثسهتِ

پبسخ پشداختِ شذُ ٍ شبخصّبیی ّوچَى حوبیهت سهبصهبىّهبی شهْشی ،هشهبسکت ٍ
فؼبلیت اػعبٍ ،ظؼیت دسًٍی شَساّ ،وشاّی ٍ هشبسکت هشدم دس ثشًبهِّب ٍ هصهَثبت ٍ
شبخصّبی هحلی دس ًظش رشفتِ شذُ است هحبسجِی حدن ًوًَِ ثب استفبدُ اص ًشمافهضاس
 ٍ NCSS PASSدس ًظش رشفتي ًَع فشظیبت ٍ تدضیِ ٍ تحلیلّهب دس خبهؼهِی آههبسی
ً 1500فشی پشداختِ شذُ است شبیبى رکش است کِ ایي ًشمافضاس ثِ پبساهتشّبی آهبسی ًیض
حسبس است ٍ ؼجق قشاسدادّبی آهبسی اص آى ثْهشُ خسهتِایهن؛ ثهِػجهبستدیگهش دس ایهي
ًشمافضاس هقذاس خؽب  ،0 05هقذاس تی  1 96دس ًظش رشفتِ شذ ٍ تؼهذاد ً 166فهش ثهِػٌهَاى
ًوًَِ اًتخبة ٍ ثشای دستشسی ثِ لیست هشخصبت آىّب ثِ صَست تصبدفی سبدُ اص ثیي
آىّب اًتخبة رشدیذًذ
هْن تشیي سٍ

ثشای سٌدش اػتجبس اثضاس ،اػتجبس سبصُ است کِ ثب استفبدُ اص تحلیل ػهبهلی

تیییذی 1ثِ سٍ

ٍاسیوبکس 2صَست رشفت اػتجبس سبصُ ثش ایي هؽلت تیکیذ هیکٌهذ کهِ

آصهَى تب چِ اًذاصُ سبصُی ًظشی یب صهفت ههَسدًظش سا اًهذاصُ ههیریهشد ایهي سهٌدش
هستلضم سِ اقذام اسبسی است :دس اثتذا سبصًذُی آصهَى ثبیذ صفت هَسد ًظش سا ثِ دقهت
تحلیل کٌذ دس هشحلِی ثؼذ ،چگًَگی استجبغ صفت ثب هتغیشّهبی دیگهش سا ههَسد تَخهِ
قشاس دّذ ٍ ثؼذ اص ؼشیق آصهبیش هؼلَم کٌذ کِ آیب ایي سٍاثػ فشظی ٍاقؼب ٍخهَد داسًهذ
(ششیفی:1380 ،

 )245پبیبیی اثضاس ًیض ثب استفبدُ اص آهبسُی آلفهبی کشًٍجهبم هحبسهجِ

رشدیذُ است ،ارشچِ کل هقیبس هحققسبختِ هیهضاى آلفهبی  0 84سا ثهِ دسهت آٍسد دس
تؼشی

هفبّین اصلی پژٍّش هیتَاى ثِ تؼشی

ٍظؼیتّبی هختل

شهَسای اختوهبػی

هحالت اشبسُ کشد
يضعیت ساصماوی ضًسای اجتماعی محالت :هٌظَس اص ایي هتغیش اثؼبدی ّچهَى ًظهبست
ّوگبًی شَسای هحلِّ ،وکبسی شْشداسی ثهب شهَسای هحلهِ ،حوبیهت ههبلی اص شهَسای
هحلِ ،حوبیت اسربىّبی شْشی اص شَسا ٍ دستشسی اػعب ثِ هسئَلیي شْش هیثبشذ
)1- Confirmatory Factor Analysis(CFA
2- varimax rotation
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يضعیت اعضـای ضـًسای اجتمـاعی محـالت :هٌظهَس اص ایهي هتغیهش اثؼهبدی ّچهَى
سظبیتهٌذی فشدی اص شَسای هحلِ ،هشبسکت اػعب دس خلسبت شهَسای هحلهِ ،آشهٌبیی
اػعب ثب اّذاا ٍ آییيًبهِ ،اًگیضُ هبلی هشبسکت دس شَسا ،اًگیضُ داٍؼلجبًِ ثَدى ػعَیت
دس شَسا ،ػالقِهٌذی اػعب ثِ اتْبسًظش ٍ تَاًوٌذی ایفبی ًقش تَسػ اػعب هیثبشذ
يضعیت دسيوی ضًسای اجتماعی محالت :هٌظَس اص ایي هتغیش اثؼهبدی ّچهَى اقتهذاس ٍ
قذست شَسا دس هحلِ ،تؼذاد خلسبت ٍ هصَثبت شَسا ،اؼهالعسسهبًی ٍ تجلیغهبت شهَسا،
ثَسٍکشاسی اداسی دس هصهَثبت ،ثشرهضاسی خلسهبت پشثهبس ٍ هفیهذ ٍ ثشقهشاسی ًظهن دس
خلسبت ٍ ثشًبهِّب هیثبشذ
يضعیت مشدمی ضًسای اجتماعی محالت :هٌظَس اص ایي هتغیهش اثؼهبدی ّچهَى َّیهت
هحلی ٍ احسبس تؼلق ،اػتوبد هشدم ثِ شْشداسی ،خلت هشهبسکتّهبی هشدههی هحلهِ ٍ
ّوسَیی ثب ًظشات ٍ دغذغِّبی هشدم هیثبشذ
يضعیت محلی ضًسای اجتماعی محالت :هٌظَس اص ایي هتغیهش اثؼهبدی ّچهَى اّویهت
شَسای هحلِ دس شْش ،هشکلرشب ثَدى شَسای هحلهِ ،شٌبسهبیی ثْتهش هشهکالت هحلهِ،
ثشًبهِّبی هشتجػ ثب ٍظؼیت هحلِ ٍ تشفیتیبثی هحلِ خْت ثشًبهِسیضی هیثبشذ
یافتٍَای پظيَص
دس ثخش پیوبیش یبفتِّب حبکی اص آى است کِ اص ثیي کلیِی پبسخگَیبى 72 ،دسصذ ههشد
ٍ  22دسصذ ًیض صى ثَدُاًذ ّوچٌیي دس ساثؽِ ثب اػعهبی هشدههی  70دسصهذ ههشد ٍ 24
دسصذ صى ٍ دس ساثؽِ ثب اػعبی شْشداسی ًیض  86دسصذ هشد ٍ  14دسصذ ًیض صى ثَدُاًذ
شغل پبسخگَیبى 25 ،دسصذ کبسهٌذ 32 ،دسصذ فشٌّگی 4 ،دسصذ داًشدَ ٍ هحصل11 ،
دسصذ سٍحهبًی 19 ،دسصهذ آصاد 4 ،دسصهذ ثبصًشسهتِ ٍ  5دسصهذ ًیهض خبًهِداس اسهت
تحصیالت  5دسصذ پبسخگَیبى سهیکل 16 ،دسصهذ دیهپلن 11 ،دسصهذ فهَ دیهپلن43 ،
دسصذ لیسبًس 8 ،دسصذ فَ لیسبًس 3 ،دسصذ دکتشی ٍ  10دسصذ ًیهض حهَصٍی ثهَدُ
است ثیشتش پبسخگَیبى اص هٌؽقِی  3ثِ هیضاى  11دسصهذ ٍ کوتهشیي آىّهب ثهِ هیهضاى 1
دسصذ اص هٌؽقِی  12اًتخبة شذُاًذ
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جذيل ضماسٌی  :2تًصیف يضعیت ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ
مىطقٍ

تعذاد

تعذاد اعضای

جلسات

فعال

1

تعذاد مصًبات
اجشاضذٌ

2

ستبٍی بًدجٍی
تخصیصی

مىطقٍی ثامه (کمتشیه)

8

20

5

1

مىطقٍی ( 2بیطتشیه)

125

194

27

5

میاوگیه مىطقٍ

61

106

22

38

جمع

792

1381

300

-

3

ثب تَخِ ثِ خذٍس ثبال هشخص است کِ هیبًگیي تؼذاد خلسبت دس ّش شَسا هٌؽقهِی 61
خلسِ ثَدُ ٍ کوتشیي آى هٌؽقِی بهي ٍ ثیشتشیي آى ًیض هٌؽقِی  2است
جذيل ضماسٌی  :3يضعیت ضاخصَای اجتماعی بٍ تفکیک مىاطق ضُشی مطُذ
تعذاد

تعذاد

فشاياوی

محلٍ

ضًسا

مطکالت مشدر

3

715

3

23

8645

2

4293

-

55810

-

عىًان مىطقٍ

جمعیت

مىطقٍی ثامه (کمتشیه)

21456

6

مىطقٍی ( 2بیطتشیه)

434729

23

میاوگیه

215958

جمع

2807464

158

156

خًضٍی مىضلت
4

اجتماعی

ثب تَخِ ثِ خذٍس ثبال هیبًگیي خوؼیت ّش هٌؽقِ ّ 216ضاس ًفش ،هیبًگیي تؼهذاد هحلهِ دس
ّش هٌؽقِ  12هحلِ ،هیبًگیي فشاٍاًی هشکل شْشی  4293هشکل دس سبس است دس ًْبیت
 -1شبخصی است کِ دس آى اص ًظش شَسای هحلِ فشد دس هجبحث ششکت کشدُ ،غیجت کوتشی ًوَدُ ٍ دس کل فؼبس است
- 2ارش چِ شَسای اختوبػی ّش هحلِ هصَثبت ثسیبسی داسد ٍلی تٌْهب ثخشهی اص آىّهب ثهِ دلیهل هحهذٍدیتّهبی
اخشایی ٍ هبلی ثِ اخشا دس هیآیذ
 -3ثَدخِی ّش شَسا دس ّش هحلِ هشخص ثَدُ ٍ تَسػ شْشداسی تیهیي هیرهشدد ،اههب ثهِ ػلهت هحشهبًهِ ثهَدى
ستجِثٌذی شذُ ٍ دس ایي ثخش آٍسدُ شذُ است
 -4ایي اػذاد تؼذاد هشکالتی است کِ دس سبس  1393تَسػ هشدم شْش هشْذ ثِ هشکض  137اػالم شذُ است ارشچِ
ایي سقن دس حبس تغییش است ٍلی هسیلِی هْن ستجِثٌذی آى است؛ کِ کذام هحلهِ ثیشهتشیي ٍ کهذام هحلهِ کوتهشیي
هشکالت سا داشتِ است
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ایٌکِ سِ هٌؽقِ دس خَشِی ثبال ( ،)1سِ هٌؽقِ دس خَشِی ( ،)2سِ هٌؽقهِ دس خَشهِی
 ،3سِ هٌؽقِ دس خَشِ  ٍ 4یک هٌؽقِ دس خَشِی پبییي ( )5قشاس داسد ّوچٌیي هیبًگیي
تؼذاد اػعبی فؼبس ّش هٌؽقِ ً 106فش ٍ کوتشیي ٍ ثیشتشیي آى ًیهض ثهِ تشتیهت هٌؽقهِی
بهي ٍ هٌؽقِی دٍ ثَدُ ،هیبًگیي تؼذاد هصَثبت اخشاشذُ دس ّش هٌؽقهِ  ٍ 22کوتهشیي ٍ
ثیشتشیي آى بهي ٍ  ٍ 12هٌؽقِی  3است دس ًْبیت ایٌکِ هیبًگیي ستجِی تخصصهی 3 8
اص سقن کلی شْشداسی است
دس ساستبی اٍلَیتثٌذی ثشًبهِّبی شَسای اختوبػی هحالت اصًظش اػعهبی آى ،ههَاسدی
ّوچَى ،فشٌّگی ٍ اختوبػیٌّ ،شی ٍ صیجبسبصی ،خذهبت شْشی ،اهَس پبسکّب ٍ فعهبی
سجض ،رشدشگشی ٍ صیبستی ،تشثیتثهذًی ٍ ٍسصشهی ،اههَس ػوشاًهی ٍ سهبختٍسهبصّب ٍ
حولًٍقل ٍ تشافیک شْشی هؽشح شذُ ٍ اص پبسخگَیبى خَاستِ شذ تب اٍلَیت اصهلی سا
هشخص ًوبیٌذ؛ یؼٌی اصًظش پبسخگَیبى اٍلَیت ثشًبهِّبی شَسای اختوبػی هحالت چِ
چیضی ثبیذ ثبشذ پبسخّب دس خذٍس صیش آهذُ است
جذيل ضماسٌی  :4ايلًیتبىذی بشوامٍَای ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ
ايلًیتَا

میاوگیه ايلًیت ايلًیت

فشٌّگی ٍ اختوبػی

1 94

1

خذهبت شْشی

3 76

2

تشثیت ثذًی ٍ ٍسصشی

4 25

3

4 50

4

4 52

5

4 76

6

5 69

7

5 74

8

اهههَس پههبسکّههب ٍ فعههبی
سجض
ٌّشی ٍ صیجبسبصی
اهههههههههَس ػوشاًههههههههی ٍ
سبختٍسبصّب
حوهههل ٍ ًقهههل ٍ تشافیهههک
شْشی
رشدشگشی ٍ صیبستی

پبسخّب ًشبى هی دّذ ،اٍلَیت اٍس فشٌّگی ٍ اختوهبػی ،اٍلَیهت دٍم خهذهبت شهْشی،
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اٍلَیت سَم ٌّشی ٍ صیجبسبصی ٍ اٍلَیت چْبسم اهَس پبسکّب ٍ فعهبی سهجض شهْشی ٍ
تشثیت ثذًی ٍ ٍسصشی است ارشچِ اصًظش اػعبی شْشداسی ٍ هشدهی کوی تفبٍت دس ایي
اٍلَیتثٌذی ثِ چشن هیخَسد
تَصی

شبخص ّبی اصلی دس خذٍس صیش آهذُ است ثب تَخِ ثِ ایهي خهذٍس هشهخص

است کِ کوتشیي هیضاى ثِ حوبیتّبی سبصهبًی (اػن اص شْشداسی ٍ اسربىّبی دیگش فؼبس
دس شْش) تؼلق رشفتِ ٍ پس اص آى ٍظؼیت اػعبٍ ،ظؼیت دسًٍیٍ ،ظؼیت هشدهی ثهَدى
شَسا قشاس داسد ٍ دس ًْبیت ثیشتشیي هیضاى ًیض ثهِ ٍظهؼیت هحلهی شهَسا تؼلهق داسد دس
خذٍس ثؼذ ثِ خضئیبت ایي هیبًگیيّب اشبسُشذُ است
جذيل ضماسٌی  :5تًصیف ي آصمًن مقایسٍی میاوگیه ضاخصَای اصلی
ضاخصَای اصلی
يضـــعیت ســـاصماوی
ضًسا
يضـــعیت اعضـــای
ضًسا
يضــــعیت دسيوــــی
ضًسا
يضــــعیت مشدمــــی
ضًسا
يضعیت محلی ضًسا

میاوگیه

اوحشاف اص معیاس مقذاس  tمقذاس معىاداسی

63 8

1 88

2 09

0 04

69 4

1 92

2 81

0 02

72 4

1 70

3 84

0 01

74 4

1 83

5 71

0 00

76

1 46

6 07

0 00

اص سَی دیگش ارش حذ ٍسهػ هقهذاس ( )50رشفتهِ شهَد ،آصههَى تهی تهک ًوًَهِای ًیهض
ًشبى دٌّذُ ایي است کِ هقذاس ّشکذام اص شبخص ّبی هشتجػ ثب شَسای اختوبػی هحالت
ثیشتش ٍ ثب اختالا هؼٌبداس اص حذ ٍسػ است؛ ثٌبثشایي ثب تَخِ ثهِ ایهي خهذٍس :هیهبًگیي
ٍظؼیت سبصهبًی شَسا ًضدیک ثِ  50اهب اختالا ثب آى داشتِ ٍ ایي اختالا ًیهض هؼٌهبداس
است ثٌبثشایي فشظیِی اٍس تبییذ ههیرهشدد ّوچٌهیي هیهبًگیي ٍظهؼیت اػعهبی شهَسا
ًضدیک ثِ  50اهب اختالا ثب آى داشتِ ٍ ایي اختالا ًیض هؼٌبداس اسهت ثٌهبثشایي فشظهیِی
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دٍم ًیض تیییذ هی رشدد هیبًگیي ٍظؼیت دسًٍی شَسا ثبالتش اص  50ثَدُ ٍ اخهتالا ثهب آى
داشتِ ٍ ایي اختالا ًیض هؼٌبداس است ثٌبثشایي فشظیِی سهَم تبییهذ ههیرهشدد هیهبًگیي
ٍظؼیت هشدهی شَسا ثبالتش اص  50ثَدُ ٍ اختالا ثب آى داشتِ ٍ ایي اختالا ًیهض هؼٌهبداس
است ثٌبثشایي فشظیِی چْبسم تبییذ هی رشدد هیبًگیي ٍظؼیت هحلی شهَسا ثهبالتش اص 50
ثَدُ ٍ اختالا ثب آى داشتِ ٍ ایي اختالا ًیض هؼٌبداس است ثٌبثشایي فشظیِی آخهش تبییهذ
هی رشدد ّوچٌیي هشخص است کِ ثیشتشیي اختالا ٍ ثبالتشیي ًوشُ ًیض اص آى ٍظهؼیت
هحلی شَسای اختوبػی هحالت شْش هشْذ است
جذيل ضماسٌی  :6تًصیف ي آصمًن مقایسٍی میاوگیه ابعاد ضاخصَای اصلی پظيَص
ابعاد فشعی

ضاخص

سظبیتهٌذی فشدی اص شَسای هحلِ

میاوگیه ا.معیاس مقذاس  )50( Tمعىاداسی
67 4

1 26

2 15

0 04

66

1 37

2 11

0 03

آشٌبیی اػعب ثب اّذاا ٍ آییيًبهِ

66 4

1 04

2 12

0 04

اًگیضُی هبلی هشبسکت دس شَسا

58

1 33

1 86

0 06

84 6

1 89

2 67

0 02

ػالقِهٌذی اػعب ثِ اتْبس ًظش

70 8

1 78

2 25

0 04

تَاًوٌذی ایفبی ًقش تَسػ اػعب

73 8

1 67

2 34

0 01

اّویت شَسای هحلِ دس شْش

74 6

1 45

2 37

0 02

هشکلرشب ثَدى شَسای هحلِ

67

1 34

2 14

0 03

شٌبسبیی ثْتش هشکالت هحلِ

86

1 23

2 72

0 02

ثشًبهِّبی هشتجػ ثب ٍظؼیت هحلِ

77 8

1 12

2 47

0 01

تشفیتیبثی هحلِ ثشای ثشًبهِسیضی

75 4

1 01

2 39

0 00

ًظبست ّوگبًی شَسای هحلِ

69 2

1 04

2 20

0 01

ّوکبسی شْشداسی ثب شَسای هحلِ

72 8

1 99

2 31

0 02

حوبیت هبلی اص شَسای هحلِ

46 2

1 94

-1 50

0 07

حوبیت اسربىّبی شْشی اص شَسا

70 8

1 89

2 25

0 01

هشههبسکت اػعههب دس خلسههبت شههَسای
يضعیت اعضای ضًسا

هحلِ

اًگیههضُی داٍؼلجبًههِ ثههَدى ػعههَیت دس
شَسا

يضعیت محلی ضًسا
ضًسا

يضعیت ساصماوی
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ابعاد فشعی

ضاخص

میاوگیه ا.معیاس مقذاس  )50( Tمعىاداسی

يضعیت دسيوی ضًسا
يضعیت مشدمی ضًسا

دستشسی اػعب ثِ هس ٍالى شْش

60 2

1 84

1 93

0 06

اقتذاس ٍ قذست شَسا دس هحلِ

53 6

1 74

1 73

0 07

تؼذاد خلسبت ٍ هصَثبت شَسا

68 6

1 69

2 19

0 02

اؼالعسسبًی ٍ تجلیغبت شَسا

73 4

1 64

2 33

0 01

ثَسٍکشاسی اداسی دس هصَثبت

68 8

1 59

2 19

0 04

ثشرضاسی خلسبت پشثبس ٍ هفیذ

77 4

1 54

2 45

0 02

ثشقشاسی ًظن دس خلسبت ٍ ثشًبهِّب

74 2

1 49

2 36

0 01

َّیت هحلی ٍ احسبس تؼلق

78 4

1 39

2 48

0 02

اػتوبد هشدم ثِ شْشداسی

79 8

1 34

2 53

0 02

خلت هشبسکتّبی هشدهی هحلِ

62 2

1 29

1 99

0 06

77 6

1 24

2 46

0 01

ّوسههَیی ثههب ًظههشات ٍ دغذغههِّههبی
هشدم

دس ایي خذٍس هشخص است کِ دس ساثؽِ ٍظؼیت اػعبی شَسا تٌْب ثؼذ اًگیهضُی ههبلی
داشتي هشبسکت اػعب کوتهشیي اهتیهبص ٍ ًضدیهک ثهِ هیهبًگیي سا رشفتهِ ٍ اص ًظهش اػعهب
ٍظؼیت هٌبسجی ًذاسد؛ اهب ثبقی هَاسد اختالا قبثلتَخِ ٍ هؼٌبداسی ثهب حهذ ٍسهػ داسد؛
اهب ارشچِ کوتشیي اهتیبص ثشای هشکل رشب ثَدى شَسای هحلِ است ٍلی توبهی اثؼبد داسای
هیبًگیٌی ثبالتش اص  50ثَدُ ٍ ایي اختالفشهبى ًیهض دس سهؽح خؽهبی  0 05هؼٌهبداس اسهت
ارشچِ حوبیت هبلی اص شَسای اختوبػی هحالت کوتشیي اهتیبص سا ثهِ خهَد رشفتهِ اسهت
ٍلی ایي اختالا دس سؽح خؽبی  0 05هؼٌبداس ًیست ّوچٌیي دس ثؼهذ دستشسهی اػعهب
ثِ هس ٍالى شْشی ًیض ارشچِ ثبالتش اص  0 05است ٍلی ایي اختالا ًیض هؼٌبداس ًیست دس
ثقیِی اثؼبد هشبّذُ هی شَد کِ اثؼبد ٍظؼیت سبصهبًی شهَسا دس هَقؼیهت هٌبسهجی قهشاس
داسد ٍظؼیت دسًٍی شَسا تٌْب دس ثؼذ اقتذاس ٍ قذست شَسا ًضدیهک ثهِ هتَسهػ ٍ غیهش
هؼٌبداس است ٍلی ثقیِی اثؼبد اص اختالا چشنریشی ،ثبالتش ٍ هؼٌبداسی ًسهجت ثهِ هؼیهبس
پژٍّش داسًذ دسًْبیت ایٌکِ دس هَسد شبخص ٍظؼیت هشدهی ثَدى شهَسا ًیهض کلیهِی
اثؼبد ثبالتش ٍ ّوچٌیي هؼٌبداس ّستٌذ ٍلی ثؼذ خلت هشبسکتّبی هشدهی هحلِ ایهيرًَهِ
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ًیست
اٍلَیت ثٌذی اثؼبد فشػی پژٍّش ٍظؼیت شَسای اختوبػی هحالت سا شفباتش هیسبصد
ثْتشیي ٍظؼیت شَسا دس پٌح اٍلَیهت اٍس ثهِ تشتیهت شٌبسهبیی ثْتهش هشهکالت هحلهِ
(ٍظؼیت هحلی شَسا) ،اًگیضُی داٍؼلجبًِ ثهَدى ػعهَیت دس شهَسا (ٍظهؼیت اػعهبی
شَسا) ،اػتوبد هشدم ثِ شْشداسی (ٍظؼیت هشدهی شهَسا)َّ ،یهت اختوهبػی ٍ احسهبس
تؼلق (ٍظؼیت هشدهی شَسا) ٍ ثشًبهِّبی ههشتجػ ثهب ٍظهؼیت هحلهِ (ٍظهؼیت هحلهی
شَسا) است
جذيل ضماسٌی  :7ايلًیتبىذی ابعاد فشعی پظيَص
اثؼبد فشػی ٍ اٍلَیتّبی آى
شٌبسههههبیی ثْتههههش هشههههکالت هحلههههِ
(ٍظؼیت هحلی)
افضایٌههذُی اػتوههبد هههشدم ثههِ شههْشداسی
(هشدهی)
ثشًبهِّبی هشتجػ ثب هحلِ (هحلی)
ثشرهههضاسی خلسهههبت پشثهههبس ٍ هفیهههذ
(دسًٍی)
اّویت شَسای هحلِ دس شْش (هحلی)
تَاًوٌههذی ایفههبی ًقههش تَسههػ اػعههب
(اػعب)
حوبیههت اسرههبىّههبی شههْشی اص شههَسا
(سبصهبًی)
ػالقِهٌذی اػعهب ثهِ اتْهبسًظش (اػعهبی
شَسا)
ثَسٍکشاسههههههی اداسی دس هصههههههَثبت
(دسًٍی)

اثؼبد فشػی ٍ اٍلَیتّبی آى
1
3
5
7
9
11
14
15
17

اًگیضُی داٍؼلجبًِ ثَدى ػعَیت دس
شَسا (اػعب)
استقبی َّیت اختوبػی ٍ احسبس تؼلق
(هشدهی)
ّوسَیی ثب ًظشات ٍ دغذغِّبی هشدم
(هشدهی)
تشفیتیبثی هحلِ خْت ثشًبهِسیضی
(هحلی)
ثشقشاسی ًظن دس خلسبت ٍ ثشًبهِّب
(دسًٍی)
اؼالعسسبًی ٍ تجلیغبت شَسا (دسًٍی)
ّوکبسی شْشداسی ثب شَسای هحلِ
(سبصهبًی)
ًظبست

ّوگبًی

شَسای

هحلِ

(سبصهبًی)
تؼذاد خلسبت ٍ هصَثبت شَسا
(دسًٍی)

2
4
6
8
10
12
14
16
18
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اثؼبد فشػی ٍ اٍلَیتّبی آى
سظههبیتهٌههذی فههشدی اص شههَسای هحلههِ
(اػعب)
آشههٌبیی اػعههب ثههب اّههذاا ٍ آیههیيًبهههِ
(اػعب)
خلههت هشههبسکتّههبی هشدهههی هحلههِ
(هشدهی)
اًگیهههضُی ههههبلی هشهههبسکت دس شهههَسا
(اػعب)
حوبیههههت هههههبلی اص شههههَسای هحلههههِ
(سبصهبًی)
مقذاس ضشیب فشیذمه

اثؼبد فشػی ٍ اٍلَیتّبی آى
19
21
23
25

هشکلرشب ثَدى شَسای هحلِ (هحلی)
هشبسکت اػعب دس خلسبت شَسای
هحلِ (اػعب)
دستشسی اػعب ثِ هسئَلیي شْش
(سبصهبًی)
اقتذاس ٍ قذست شَسا دس هحلِ (دسًٍی)

20
22
24
26

27
78

سطح معىاداسی آصمًن

0 00

اص سَی دیگش ثذتشیي ٍظؼیت شَسا ًیض ثِ تشتیهت خلهت هشهبسکتّهبی هشدههی هحلهِ
(ٍظؼیت هشدهی شَسا) ،دستشسی اػعب ثِ هسه ٍالى شهْش (ٍظهؼیت سهبصهبًی شهَسا)،
اًگیضُی هبلی هشبسکت دس شَسا (ٍظؼیت اػعبی شَسا) ،اقتذاس ٍ قذست شَسا دس هحلهِ
(ٍظؼیت دسًٍی شَسا) ٍ حوبیت هبلی اص شَسای هحلِ (ٍظؼیت سبصهبًی شَسا) است
جمعبىذی ي وتیجٍگیشی
شههَسای اختوههبػی هحههالت هشههْذ کههِ اص سههبس  1389آغههبص ثههِ فؼبلیههت ًوههَدُ اسههت،
فؼبلیتّبی ثسیبسی سا دس حَصُی هشبسکت شْشًٍذی اًدبم دادُ است هْنتشیي اّهذافی
کِ ایي شَسا ثِ دًجبس ًیل ثِ آىّبست دس صهیٌِّبی تقَیت فؼبلیتّبی خوؼی هجتٌهی ثهش
آهَصُّبی دیٌی ،افضایش هشبسکتّبی اختوبػی دس اداسُی شْش ،تقَیت َّیهت هحهالت
هشْذ دس ساستبی افضایش تؼلق شْشی ٍ ًْبدیٌِسهبصی ًظهبستّهبی ّوگهبًی قشاسرشفتهِ
است اص خولِ صهیٌِّبی ًَیي شیَُی خلت هشبسکتی ایي شَسا تیکیذ ثش سِ ثؼذ هشدهی،
شْشداسی ٍ سبصهبًی است کِ دس ًَع خَد قبثل تَخِ است تفبٍت اصلی ایهي شهَسا ثهب
شَسایبسیّب دس ایي است کِ اٍال شْشداسی اقذام ثِ ساُاًذاصی آى هیکٌهذ دس هبًی افهشاد
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هٌتخت هشدم دس قبلت سأی ریشی ًجَدُ ٍ ثِ صَست داٍؼلجبًِ خهَد سا ثهِ شهَسا هؼشفهی
هیکٌٌذ ّوچٌیي هصَثبت شَسا ثِ ؼَس دقیق تصَیت شذُ ٍ دس صهَست تهیهیي اػتجهبس
ثالفبصلِ اخشا هیشَد ٍ دس ًْبیت ایٌکِ هشدم ،هذیشیت شْشی ٍ سهبصهبىّهبی دیگهش ثهِ
ؼَس هستقین ثش ایي ًَع فؼبلیهتّهب ًظهبست کبههل داسًهذ (صهیذائی ٍ ّوکهبساى،1389 ،
هشکیٌی ٍ ّوکبساى ،1391 ،صبدقی ٍ سٌّوب)1391 ،
شَسای اختوبػی هحالت دس هَسد خلت هشبسکتّبی اختوبػی ٍ ثب تَخِ ثِ چْبس سؽح
هشبسکت یؼٌی تسْین اؼالػبت ،هشبٍسُ ،تصوینریشی ٍ اقهذام ثهِ ػوهل ،دس ّهش چْهبس
سؽح حعَس داسد شَسای اختوبػی هحالت دس خلسبت هتؼذد هسبئل هحالت سا ثشسسی
ٍ هَسد هذاقِ قشاس هیدّذ ٍ دس ثشًبهِّب ًقش هشبٍسُای خَد سا ایفب هیکٌذ ثهب تصهَیت
ثشًبهِّب ٍ اػالم سأی دس تصوینریشی هشبسکت کشدُ ٍ ثب تؼیهیي هدهشی ٍ هشهبسکت دس
اخشا اقذام ثِ ػول هی کٌذ ایي هَاسد هحذٍد ثِ هحلِ ّش شَسا ثَدُ ٍ ثشًبهِّهب دس سهؽح
هٌبسجی اص ٍاقؼیت اخشا هیرشدد (هسؼَدی )1391 ،هذس شَسای اختوهبػی هحهالت ًیهض
ًشبى هی دّذ کِ سؽَح چْبسربًِ هشبسکت ٍ افشاد ػعَ تقبثل هٌبسهجی ثهب یکهذیگش داسا
ّستٌذ
فؼبلیت دس شَسای اختوبػی هحهالت ًهَػی فؼبلیهت رشٍّهی ٍ تیوهی ثهَدُ ٍ ثسهتگی
ثسیبسی ثِ سجک سّجشی ،هشبسکت اػعب ،اػالم ًظش ٍ سأی اػعهب ٍ ّوچٌهیي اهکبًهبت ٍ
خذهبت هَخَد هحلی داسد (ششهشَّسى ٍ ّوکهبساى ،2002 ،هیکالٍسهی ٍ سَهبًسهکی،
 ٍ 2007تبى ٍ تبى )2008 ،اص سَی دیگش هشبسکت دس شَسا فشایٌهذی داٍؼلجبًهِ ثهَدُ ٍ
اًگیضُّبی ثسیبسی اصخولِ خیشخَاّی ،هشکل رشبیی ٍ حل هسبئل ،اػالم ًظش ٍ ّوشاّی
سا ثههِ دًجههبس داسد (چلج هی  ،1375پشیٌههَ ٍ 1998 ،خههذایی ٍ اکجههشی )1387 ،دس ًْبیههت
ػعَیت افشاد دس ایي شَسا ثب تَخِ ثِ کست داًش ،تَسؼِی استجبؼهبت ٍ استقهبی تٌهَع
هشبسکتی سجت افضایش سشهبیِی اختوبػی هیشَد (سٍشٌفکش ٍ رکبیی ،1385 ،خهذایی ٍ
اکجشیٍ ،1387 ،التشصَّ ،2002 ،رِ ٍ 2003 ،پبتٌبم )1385 ،دس ایي پهژٍّش پهٌح هحهَس
اصلی شَسای اختوبػی هحالت یؼٌی ٍظؼیت سبصهبًی شهَساٍ ،ظهؼیت اػعهبی شهَسا،
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ٍظؼیت دسًٍی شَساٍ ،ظؼیت هشدهی شَسا ٍ ٍظؼیت هحلی شَسا ههَسد ثشسسهی قهشاس
رشفت یبفتِ ّب ًشبى داد کِ اٍال ٍظؼیت کلی شَسا هٌبست ثَدُ ٍ فشظیبت پژٍّش ًیهض
ثب کوی ًَسبى هَسد تبییذ قشاسرشفتهِ اسهت ثْتهشیي ٍظهؼیت شهَسا دس شٌبسهبیی ثْتهش
هشکالت هحلِ ،اًگیضُ داٍؼلجبًِ ثَدى ػعهَیت دس شهَسا ،اػتوهبد ههشدم ثهِ شهْشداسی،
َّیت اختوبػی ٍ احسبس تؼلق ٍ ثشًبهِّبی هشتجػ ثب ٍظؼیت هحلِ ٍ ثذتشیي ٍظؼیت
شَسا ًیض ظؼ

دس خلت هشبسکتّبی هشدهی هحلِ ،دستشسی اػعب ثِ هسه ٍالى شهْش،

اًگیضُی هبلی هشبسکت دس شهَسا ،اقتهذاس ٍ قهذست شهَسا دس هحلهِ ٍ حوبیهت ههبلی اص
شَسای هحلِ است

ضًسای اجتماعی محالت ضُش مطُذ :مطاسکت ضُشيوذی75 / ...

مىابع:
-
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