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Aims & Backgrounds Informal settlement is one of the most important urban problems that reduces 
the level of quality and quantity of life. So far, different ways of organizing informal settlements have been 
presented, but the empowerment strategy has a high status in order to reduce physical, economic and 
social inequalities in the world. Among the solutions to the complex problems of these settlements, the 
presence of representatives of Non-governmental Organizations and Community Based Organization are 
as a communication link between the government and residents in empowering informal settlements to 
carry out actions in the cultural and social fields.
The study intends to answer the question of how non-governmental organizations and community 
based organization play a role in the social empowerment of informal settlements. The case study is 
the old road of Quchan which is one of the identified area of informal settlements in Mashhad and is lo-
cated in the northwest.
Methodology This qualitative research is based on grounded theory which is conducted  in 2018 among 
members of non-governmental institutions and local communities located in the old road of Quchan. 
Eleven semi-structured interviews were conducted with active members until saturation occured.
Findings In open coding stage of data analysis, 403 raw data, 20 concept, and 7 categories were obtained. 
Three categories including social trust to organizations, limitations of organization income and limitad 
workability of organizations were selected as a central phenomenon.
Conclusion In general, it can be said that the Non-governmental Organizations have a high tendency 
towards social trust and acceptance, but they are not legally recognized due to economic and financial 
problems, the inability to provide the costs of the local problems, solve the needs of the residents and 
empower the neighborhoods, so their demands are not recognized too.
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  چکیده 

ترین معضالت شهری است که اسکان غیررسمی یکی از مهم ها:اهداف و زمینه
مختلفی  هایروش تاکنونشود. سبب کاهش سطح کّمی و کیفی زندگی می

 اند، اماشده مواجه شکست با که شدهارایه  برای ساماندهی اسکان غیررسمی
 اقتصادی و اجتماعی کالبدی، هایتقلیل نابرابری منظورتوانمندسازی به راهبرد
دارد. از جمله راهکارهای حل مسایل پیچیده این  جایگاه باالیی دنیا در

های محلی در نهاد و تشکلدمهای مر ها، حضور نمایندگان سازمانسکونتگاه
عنوان حلقه ارتباطی ميان های غیررسمی بهساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه

های فرهنگی، اجتماعی است. دولت و ساکنان جهت انجام اقداماتی در زمينه
نهاد های مردمسازماناین پژوهش در نظر دارد که به این سئوال پاسخ دهد که 

های ایگاهی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاههای محلی چه جو تشکل
شده تحقیق، هسته جمعیتی جاده قدیم محدوده انتخابغیررسمی دارند. 

های غیررسمی در شده سکونتگاهشناسایی هایقوچان است که یکی از هسته
   شده است.مشهد بوده و در شمال غرب واقع 

در اعضای  ١٣٩٦در سال بنياد، این مطالعه کیفی به روش داده شناسی:روش
های محلی هسته جمعیتی جاده قدیم قوچان نهاد و تشکلهای مردمسازمان

نفر از اعضای فعال انجام شد تا به  ١١ساختاریافته با انجام شد. مصاحبه نیمه
  مرز اشباع رسيد.

 ۲۰داده خام،  ۴۰۳در مرحله کدگذاری باز با تحلیل خط به خط تعداد  ها:یافته
سه مقوله اعتماد اجتماعی به سازمان،  دست آمد.مقوله به ۷مفهوم و 

عنوان پدیدهمحدودیت در درآمد سازمان و توانایی کاری محدود در سازمان به
  های مرکزی انتخاب شدند. 

نهاد تمایل باالیی به اعتماد اجتماعی و پذیرش های مردمسازمان گیری:نتیجه
الیل مسایل اقتصادی و مالی و عدم توسط ساکنین محالت دارند اما بنا به د

منظور رفع مشکالت محالت و نیازهای ساکنین و ها بهتوانایی در تأمین هزینه
-طور کلی توانمندسازی محالت محدوده، جایگاه قانونی ندارند و خواسته به

  شود. هایشان به رسمیت شناخته نمی
، های محلینهاد، تشکلمردم هایاسکان غیررسمی، توانمندسازی، سازمان :هاکلیدواژه
   بنيادنظريه داده

  
	 ۲۴/۰۶/۱۳۹۷تاريخ دريافت: 
  ۳۰/۰۹/۱۳۹۸تاريخ پذيرش: 

  anjlooa@yahoo.comgنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه
شهرها، مناطق های گذشته در کشور به دالیل متعدد در کالناز دهه

خودرو گسترش یافته که دارای محیط کالبدی فاقد خدمات شهری 
سکونت بوده و ساکنین از این بابت تأمین موردنیاز جهت 

گیری اسکان غیررسمی و پیامد چنین روندی، شکلشوند. نمی
. [UN-HABITANT, 2005]شرایط نامطلوب محل زندگی است 

تولید فقر و  با توجه به اینکه اسکان غیررسمی به سبب باز
یل زیست و تحمگسترش آن، به مخاطره انداختن کیفیت محیط

حل مشکالت آن، تهدید جدی برای پایداری و  یهزینه گزاف برا
رود، نیازمند تدابیر ویژه برای انسجام جامعه شهری به شمار می

ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده 
 نفر میلیون ٨ حدود در موجود آمار به با توجه حاضر حال. در است

 با بعد به ٧٠ دهه از که کنندمی زندگیسکونتگاها  این در ایران در

 مواردی در بلکه های غیررسمیسکونتگاه تنها نه آن ابعاد گسترش

 ,Rostamzadeh] قرار خواهند تأثیر تحت نیز را دیگر مناطق حتی

 بهبود کیفیت باعث که ایشیوه به مداخله عدم بنابراین. [2012

سیاسی  و اجتماعی هایناآرامی به است ممکن شود ساکنان زندگی
 اینکه توجه به با .[Barry & Ruther, 2005] شود منجر

 است؛ لذا شهری معضالت بزرگترین از یکی شهری، نشینیحاشیه

 و لئمسا حل منظوربه مختلفی هایدیدگاه و هاروش تاکنون
 شکست با که است شده هیارا نشینیحاشیه از مشکالت ناشی

 تقلیل منظوربه توانمندسازی راهبرد اند؛ بنابراینشده مواجه

 ادبیات در امروزه غیره. و اقتصادی، اجتماعی کالبدی، هاینابرابری

 Gharkhlo] دارد جایگاه باالیی دنیا در غیررسمی اسکان ساماندهی

& Mire, 2007]. ،ارتقای شرایط برای سازیزمینه توانمندسازی 

 موجود هایظرفیت کارگیری به و گسترش راه از اجتماع محلی

جویی چاره به گذشته رویکردهای شکست با و زمان درگذر لذا .است
 توانمندسازی نوین رویکردهای در غیررسمی، هایبرای سکونتگاه

اجتماعی  سرمایه تقویت بر زیادی تأکید های غیررسمی،سکونتگاه
   .[al, 2013	Moshiri et] است شده

ها، حضور این سکونتگاهل پیچیده ئازجمله راهکارهای حل مسا
های محلی در ساماندهی نهاد و تشکلهای مردمنمایندگان سازمان

عنوان حلقه ارتباطی های غیررسمی بهو توانمندسازی سکونتگاه
های فرهنگی، میان دولت و ساکنان جهت انجام اقداماتی در زمینه

جمله ترغیب ساکنان جهت حضور و  اجتماعی و آموزشی از
ستادهای اجرایی یا بهسازی مناطق، تالش در جهت مشارکت در 

افزایش حس قانون پذیری و فرهنگ انضباط اجتماعی، جذب 
  .است غیره های مالی مردمی وکمک

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی واژه توانمندسازی در بافت
گیرد که شامل کنترل، قدرت مختلف معانی متفاوتی را به خود می

ه خود، انتخاب، زندگی شرافتمندانه مطابق با متکی به خود، اتکاء ب
های خویش، ظرفیت چالش و مقابله بر سر حقوق خویش، ارزش

های ارزشی جوامع که در درون نظام است آزادی، آگاهی و توانایی
جای دارد. با این حال بانک جهانی تعریف رسمی این واژه را این 

ز گسترش چنین بیان داشته است: توانمندسازی عبارت است ا
منظور مشارکت، چانه زنی، های افراد فقیر بهها و تواناییدارایی

تأثیرگذاری، کنترل و حفظ مؤسسات پاسخگویی که زندگی آنها را 
به عبارتی  .[Narayan, 2002: 13]دهند تحت تأثیر قرار می
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های محروم برای استفاده از فرآیندها و دیگر تقویت توانایی گروه
ها خدمات و فرصتمنظور دستیابی به منابع، به ساختارهای رسمی

  .[Asian Development Bank, 2010: 10]است 
های مختلفی نظیر توانمندسازی بازار، توانمندسازی دارای جنبه

اما از  استتوانمندسازی سیاسی و توانمندسازی اجتماع محلی 
به  بخشآنجایی که رویکرد این پژوهش اجتماعی بوده، این 

اهداف توانمندسازی اجتماع محور پرداخته شده است.  مفهوم و
توانمندسازی اجتماع محور، فرآیندی مشتمل بر حذف 

ها و موانع ساختاری است که از طریق آن فرد یا محدودیت
اجتماع، ضمن مشارکت، امکان ارزشیابی اقدامات منجر به تغییر و 

ماع پیدا های خود و یا اجتها و ظرفیتبهزیستی را بر پایه بینش
  کند.می

: افزایش استمحور نیز به شرح زیر اهداف توانمندسازی اجتماع
سطح اعتماد و باور جامعه محلی به خود در رفع مشکالت محلی، 

یافتن جامعه محلی در مسیر پرداختن به مشکالت و سازمان
ل خود، افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد اجتماع محور ئمسا

و بسیج جامعه محلی، افزایش دانش و مهارت  محلی درباره تحلیل
بندی و قابلیت نهاد اجتماع محور محلی درباره نیازسنجی و اولویت

و افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد اجتماع محور محلی درباره 
 Roosta]ای های مداخلهتعریف، اجرا و ارزیابی اقدامات و طرح

& Sarvar, 2014: 159].  
ها و ها، گروهنهاد، شامل جمعیتمحور مردماجتماعهای سازمان

نهادهای انسانی و خودجوش برآمده از درون مردم است که 
داوطلبانه در جهت توسعه رفاه اجتماعی و عرضه خدماتی عمومی 

کنند و در در سطح اجتماعات شهری یا روستاها فعالیت می
سازی افراد کاهش آالم و فقر جامعه، بهبود زندگی مردم و توانمند

نهاد غالبًا های مردماجتماع نقش مهمی دارند. این نوع از سازمان
هایی همچون کنش اجتماعی، روابط درونی، روابط پایدار ویژگی

 یافتگی دارندمستمر، هدف مشترک، احساسات مشترک و سازمان
و از طریق آنها اعضای جامعه در امور اجتماع، شهر و روستا شرکت 

دادن حیات صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکلکنند و بهمی
  .[Lawani, 1999]اجتماعی مشارکت دارند 

دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف  نهاد بههای مردمسازمان
عنوان بازوان  توانند در کنار دولت بهمردم و جلب اعتماد آنان، می

ز یا فکری فعالیت کنند. اصل کلی و مشترک تمامی مراکاجرایی 
غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و 

جامعه مدنی مترقی است. به همین نهایت ایجاد  متوازن و در
عنوان یکی از  المللی بهها در مجامع بینجهت این سازمان
های در قالب تشکل چون ؛روندشمار میبه هابزارهای پنجگان

با بسیج امکانات، نیروها و و  کرده خودجوش مردمی نمود پیدا
توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت 

  .[Department of Women’s Affairs, 1998]کنند می
شده در دستورالعمل صدور و تمدید مجوز مؤسسات هیدر تعریف ارا
گردد: به کلیه تشکیالت و )، اشاره می۲۹/۳/۱۳۸۴غیرانتفاعی (

شود که باهدف و نیت کمک به جامع غیردولتی گفته میم
درآمد، ایتام و گسترش و ترویج آداب و مستمندان، اقشار کم

فرهنگ اسالمی توسط گروهی از افراد خیر و نیکوکار با حمایت 
های دولتی ایجاد مالی، همکاری و مساعدت مردم و بعضًا دستگاه

های مختص خود نگیزهگردند و با توجه به اهداف و او تأسیس می
در ایران با عناوین مختلف ازجمله مؤسسات یا بنیاد، صندوق 

کن یالحسنه، انجمن، کانون و جمعیت فعالیت دارند، لقرض
نمایند و در سطح جهانی نیز درنهایت هدف واحدی را دنبال می

 & Kamley]شوند ها) شناخته مینهاد (سمنهای مردمسازمان

Rezaei, 2011]. نهاد های مردمهای نظری سازمانزمینه بنیان در
 که اصطالح سازمان غیردولتی یا سازمان آنجا توان گفت ازمی
ای از اصطالح التین بوده و اساسًا مفهومی وارداتی نهاد ترجمهمردم

های های نظری مربوطه نیز در قالب نظریهاست، چارچوب
بینیم که سوی دیگر میاند. اما از ه گردیدهیشناختی غربی اراجامعه

در دیدگاه اسالمی، تعاون، همکاری و مشارکت از جایگاه مهمی 
های نظری دینی های مردمی با چارچوببرخوردار است و تشکل

در متون  .[Majidi & Hemisi, 2013]تعریف هستند نیز قابل
ها ریشه در تاریخ متفکران غربی پیدایی و تداوم فعالیت سمن

   .[Bashirieh, 2001]ن دارد تحوالت مغرب زمی
ه خدمات ینهاد جایگزینی برای بخش دولتی در اراهای مردمسازمان

جویی شود و کارایی ها صرفهشوند. برای آنکه در هزینهمحسوب می
ها به این سمت های دولتی نیز بیشتر گردد، دولتخدمات و طرح

نهاد مردمهای اند که قراردادهای مشترکی را با سازمانروی آورده
ای را برای ها یا امتیازهای ویژهکه تخفیفمنعقد کنند، یا این

هایی که در دست انجام دارند و متناسب با خدمات دولتی فعالیت
های کوچک بسیاری است در نظر بگیرند. در سطح محلی طرح

وجود دارد که حجم کار زیادی را بر دوش دولت گذاشته است، 
ش بسیار مهمی در اجرای این قبیل نهاد نقهای مردمسازمان
های کوچک که متناسب با توان و تخصص آنهاست، دارند. طرح
های حال منابع مالی که از این طریق در اختیار سازماندرعین
گیرد باعث ثبات و استمرار آنها و ارتقای نهاد قرار میمردم

شود نتیجه این تعامل آن است ظرفیتشان دررسیدن به اهداف می
هم باکیفیت بهتر، در اختیار  شهروندان خدمات بیشتری را آن که

  .[Shekari, 2007]خواهند داشت 
ریزی بر نقش مشارکتی مردم و اجتماعات این الگوی جدید برنامه

هایی چون توجه به ویژگی محلی توجه ویژه دارد و با
ریزی، افزایش کنترل مردم رویکرد فرآیندی به برنامه بودن،مشارکتی

هایی که با ها و برنامهر معیشت و زندگی روزمره و عرضه طرحب
نیازها و وضعیت محلی اجتماعات ارتباط و وابستگی بیشتری 

ریزی و عنوان الگوی مطلوب پیشرفت در برنامهتواند بهدارد، می
مدنظر قرار گیرد. براساس این رویکرد، توسعه را  ساالریمردم
غان آورد و یا بر آنها تحمیل کرد. ها به ارمتوان برای انساننمی
عنوان آفرینشگران فعال در فرآیند تکوین و تولید ها باید بهانسان

دالیل طور کلی به .[Mayer, 2003] توسعه مشارکت داشته باشند
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دادن شهروندان در اداره امور شهرها وجود متعددی برای مشارکت
های فرهنگی که هنجارهای برابری و گسترش ارزش ؛دارد
کند و به افزایش تقاضای شهروندان برای ساالری را تقویت میمردم

مندی از هایی که در میزان بهرهدگرگونی و انجامدمشارکت می
آموزش، سن و سطح درآمد شهروندان پدید آمده است، هم انگیزه 

را  کرده و متعلق به طبقه متوسطبرای مشارکت جوانان تحصیل
مشارکت در امور  برده است. افزایش داده و هم مشارکت را باال

  مختلف موجب افزایش کارایی شده است.
اخلی و داز دو جنبه ه در حیطه پژوهش را شدمطالعات انجام

 Sargolzai] جوان و هادیانیدهیم. خارجی مورد بررسی قرار می

Javan & Hadiani, 2016]  توانمندسازی پژوهشی امکان در
های اسکان غیررسمی از طریق افزایش سرمایه اجتماعی در محله

اند. ارزیابی کردهمحله شیرآباد شهر زاهدان را با چهار شاخص اصلی 
ی و در این پژوهش سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، همکار 

عنوان متغیر مستقل و ابعاد  های رسمی و غیررسمی) بهشبکه
 تصادی، اجتماعی و زیست محیطی) بهبدی، اقتوانمندسازی (کال

که نتایج ضریب همبستگی  ان متغیر وابسته در نظر گرفته شدعنو
با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.  ودهد باالیی را نشان می

در پژوهشی نقش  ،[al, 2013	Movahed et]و همکاران  موحد
های فرسوده ی بافتهای مردم نهاد برای مشارکت در بازساز سازمان

و به دنبال  یابی کردهرا در بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز ارز
ه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات یبررسی ارا

. بیشترین تأکید این هستندهای فرسوده شهری ره بافتدوبا
پژوهش بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع 

پژوهش حاضر رغم اینکه در علی است آمدهنگی و در اجتماعی و فر 
. استها معیار برجسته توانمندسازی نقش توان کاری سازمان

پژوهشی در  .[Sajadi & Sadeghi, 2008] سجادی و صادقی
تحت عنوان تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای ساماندهی 

همچون » آبادمورد اسالمشهر، میان«های غیررسمی سکونتگاه
های خاص که شامل اند که از جنبهتالش کردهپژوهش حاضر 

NGOs هت است وارد موضوع شده تا راهکاری مناسب ج
ه دهند. نتایج مطالعات نشان یها اراساماندهی این سکونتگاه

دهنده وجود نهادهایی است که قادر و مایل به مشارکت با 
د. هستنحله های ساماندهی ممدیریت شهری برای پیشبرد برنامه

در  [al, 2017	Saeedi Rezvani et]و همکاران  رضوانیسعیدی 
پژوهشی سه شهر شیراز، کرمانشاه و سنندج را به منظور ارزیابی 

اند تا های توانمندسازی مشارکتی در آنها برگزیدهعملکرد برنامه
کمیت و کیفیت اقدامات صورت گرفته در آنها را موردی بررسی 

معیارهای مشخص همچون قرار دهند. این پژوهش با تأکید بر 
توجه به توانمندسازی اقتصادی، توجه به توانمندسازی کالبدی، 

های مختلف اجتماعی در فرآیند توانمندسازی، توجه به گروه
مشارکت ساکنان در مدیریت بهسازی، توجه به توانمندسازی 
فرهنگی و توجه به توانمندسازی اجتماعی، میزان موفقیت 

ای غیررسمی محالت هدف براساس هتوانمندسازی سکونتگاه

های مردم را مورد قضاوت اجتماع محوری و با تأکید بر مشارکت
یان کننده فقدان مدیریت قرار داده است که نتیجه حاصل ب

های مردمی بوده که با نتیجه منظور جلب مشارکتمنسجم به
در  [Karl Fyhr, 2012] کارل فیرپژوهش فوق همخوانی دارد. 

های غیررسمی را ارکت در توانمندسازی سکونتگاهپژوهش خود مش
ل پاسخ دهد که ئواکند و درصدد آن است که به این سبررسی می

ریزی مشارکتی چگونه نفعان در برنامهردهای متفاوت ذیرویک
ریزی مشارکت کنند. این چه کسانی باید در فرآیند برنامه است و

دم های مر ازمانپژوهش متعقد است که در فرآیند توانمندسازی س
ارتباطی بین مردم و  عنوان پلنهاد و اجتماعات محلی باید به

  دست آید.ه دولت همکاری کنند تا بهترین نتیجه ب
نقش مذهبی مشهد و جذب زائر و گردشگر، این شهر را به یکی از 

تواند تأثیرات ترین شهرهای ایران تبدیل کرده است که میمهم
 طورو مشکالت آن باید به لئبنابراین مسازیادی را بگذارد. بسیار 

ه شود. یکی از معضالتی که در اثر یحل اراجدی دنبال شود و راه
 استهای غیررسمی ه است، اسکانافزایش جمعیت به وجود آمد

تا این جمعیت ساماندهی  استنیازمند مدیریت شهری دقیق که 
عنوان هها بشوند. که در این راستا توانمندسازی این سکونتگاه

های تر طرحمنظور موفقیت بیشبه .است هکاری موثر مطرحرا
لتی های غیردوتوانمندسازی، توجه به نقش و جایگاه سازمان

  ها بسیار حائزه طرحدر فرآیند تهی های محلینهاد) و تشکل(مردم
توان نقش حلقه ارتباطی میان ای که میبه گونه استاهمیت 

 یهانهیدر زم ییند تا با انجام اقداماتدولت و ساکنین را ایفا نما
ب ساکنان جهت حضور یازجمله ترغ یو آموزش ی، اجتماعیفرهنگ

مناطق، تالش در جهت  یا بهساز ی ییاجرا یو مشارکت در ستادها
، جذب یو فرهنگ انضباط اجتماع یر یش حس قانون پذیافزا

 ها را به حداکثر رساندموفقیت طرح غیره ی ومردم یمال یهاکمک
  ها کمک کند. و به بهبود وضعیت زندگی در این سکونتگاه

در این راستا این تحقیق در نظر دارد تا با بررسی جایگاه نهادهای 
سازی های محلی در توانمندنهاد) و تشکلغیردولتی (مردم

ه راهکارهایی جهت برقراری ارتباط یهای غیررسمی و اراسکونتگاه
ی (با حضور نمایندگان تمام بین ستاد ساماندهی و توانمندساز 

نهاد و محلی) و ساکنان گامی در جهت بهبود های مردمسازمان
ها بردارد. زیرا حضور شهروندان در عرصه وضعیت سکونتگاه

گیری و نزدیکی و هماهنگی آنان با مسئوالن و تصمیم
ها و نیازهایشان تر به خواستهمتخصصان، در دستیابی هرچه سریع

های اجتماعی و اقتصادی، از زندگی و ویژگی مطابق با شرایط
 شود.طریق فرآیند شهرسازی مشارکتی و مردمی میسر می

  

  شناسیروش
در هسته جمعیتی جاده قدیم  ١٣٩٦این مطالعه کیفی در سال 

های شده سکونتگاههسته شناسایی ٨عنوان یکی از بهقوچان 
دارای  غیررسمی در مشهد بوده انجام شد. این پهنه فقر شهری

شود. محله شهری را در شامل می ١١ایی بوده و هسته روست
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های محور قدیم قوچان ملکی و آستانه بوده و غالب مالکیت زمین
دوام است. ارزانی زمین، عدم پرداخت واحدهای مسکونی آن کم

بودن منطقه برای جذب رض شهرداری و مساعدمالیات و عوا
زند. بررسی را رقم می های اصلی گسترش این هستهمهاجر، علت

وضعیت اجتماعی و مدیریتی این هسته نیز حکایت از ضعف 
های مردمی در نهاد و تشکلهای مردممشارکت سازمان

  ).۱(شکل   های توسعه شهری داردبافت و طرح توانمندسازی
  

  جایگاه هسته جمعیتی جاده قدیم قوچان در کالنشهر مشهد  )١شکل 
 

ای با رویکرد کیفی و لهااین پژوهش، مسله اکه مس نجاییآاز 
نین پهنه شهری محور نشات گرفته از موضوعات اجتماعی ساک

 تبر پایه پارادایم تفسیرگرایی اس ، روش کلی این پژوهاستقوچان 
  نماید.که تحقیقات کیفی را هدایت می

های له جایگاه سازماناباتوجه به جنبه نوآوری و جدیدبودن مس
های غیررسمی، و اینکه انمندسازی سکونتگاهمردم نهاد در تو

ریزی شهری که در این باب در حوزه تخصصی برنامهای نظریه
پژوهش  عنوان یک الگوی نظری برخاسته از زمینه در روندبتواند به

های . به همین جهت از میان طرحیستکمک نماید، موجود ن
بنیاد قیق نظریه دادهحده از طرح تتحقیق کیفی درصدد استفا

  آمدیم.(گراندد تئوری) بر 
هایی از داده که در آن نظریه مستقیماً  بنیاد، روشی استنظریه داده

صورت منظم گرد آمده اج شده است که در جریان پژوهش بهاستخر 
ای که از ین روش، پژوهشگر کار را با نظریهاند. در او تحلیل شده

او بسط یک کند، مگر آنکه منظور روع نمیقبل در ذهن دارد ش
های پیشین، مگر اشد (عدم شروع کار بر پایه نظریهنظریه موجود ب

ه کار را در عرصه واقعیت آغاز در جهت بسط نظریه پیشین)، بلک
کند، هایی که گردآوری میگذارد تا نظریه از درون دادهکند و میمی

  پدیدار گردد.
های پژوهش در مطالعه حاضر اعضای سازمان جامعه مورد

هسته جمعیتی جاده های محلی موجود در نهاد و تشکلدممر 

برفی از گیری گلولهدند. در ابتدا برمبنای روش نمونهقدیم قوچان بو
واالت مصاحبه ئشونده خواسته شد به سیک از افراد مصاحبه هر

نیمه ساختاریافته  های عمیق واین اساس مصاحبه بر پاسخ دهند.
مصاحبه باز بود و در آن اجازه صورت که  انجام گردید. بدین
عنوان های جدید داده شد تا در طول مصاحبه بهپرداختن به ایده
-گوید به ارمغان آورد. جمعشونده میآنچه مصاحبه یک نتیجه از
ها تا زمان رسیدن به اشباع اطالعاتی (کفایت نظری) آوری داده

  ادامه یافت. 
ها از منابع وری دادهآای تحقیق از طریق جمعسنجش اعتبار سازه

های مصاحبه و تحلیل موارد منفی متعدد و ایجاد تلثیث از پرسش
پذیری چارچوب تئوریک پیشنهادشده، دست آمده و انعطافهب

طریق انتخاب  حاصل گردید و سنجش اعتبار درونی تحقیق از
نمونه مناسب جهت پرمایگی اطالعات و سنجش اعتبار بیرونی از 

ب حجم نمونه برای تکرارپذیری تئوریک انجام طریق انتخاب مناس
پذیرفت. همچنین برای رسیدن به پایایی پژوهش موارد ذیل لحاظ 

  گردید:
  های همگرااستفاده از فرآیندهای ساختاریافته از مصاحبه - ۱
یافته برای ثبت نوشتن و تفسیر سازماندهی فرآیندهای ساخت -۲

  هاداده
صورت جداگانه اما  ام مصاحبه بهوجود حداقل دو نفر برای انج -۳

  های دو محققموازی با یکدیگر و مقایسه یافته
استفاده از کمیته راهنما برای ارزیابی و اجرای برنامه مصاحبه  -۴

  (رسیدن به اجماع نظر)
دارای  ،جمعیت ١٢٧٠٩٢و  ٦٨٠٫٥٤٥١با مساحت  جاده قدیم قوچان

مطهری، شهرک ک امام علی، شهرک شهید به نام شهر  محله ١١
آباد، شهرک نوید، کال زرکش، امام هادی، شهرک حجت، مهدی

  است. بحرآباد، قائم، کوشک مهدی و صیدآباد
کسب اطالع از افراد است که  گیریدر تحقیق حاضر هدف از نمونه

های محلی محدوده موردمطالعه نهاد و تشکلهای مردمدر سازمان
های از اعضای سازمان نفر ١١ها با فعالیت دارند که مصاحبه

 شد و به اشباع نظری رسید. از های محلی انجامنهاد و تشکلمردم
های صورت هدفمند بود، با کمک شهرداریگیری بهکه نمونهآنجایی

های محلی برای نهاد و تشکلهای مردمسازمان ١٠و  ٢مناطق 
های فعال در شدند که جزء گروه مشارکت در مصاحبه انتخاب

ه بوده و بیشترین ارتباط را با ساکنین داشته و آگاهی محدود
اند. این کامل از نیازها و مشکالت محالت محدوده داشته

 ها شامل کانون فرهنگی حضرت حجت با فعالیت درسازمان
البالغه و ساخت های کتابخانه، آموزش قرآن و نهجزمینه
های زمینه عصر با فعالیت دردستی، مؤسسه فرهنگی ولیصنایع

های آموزشی، مشاوره، توزیع شناسایی نیازمندان، برگزاری کالس
 غذا و مددجویی، مرکز نیکوکاری شهید مطهری با فعالیت در

های جذب خیرین، شناسایی نیازمندان، توزیع غذا و تهیه زمینه
جهیزیه و شوراهای اجتماعی محالت نوده، مشهد قلی، حجت، 

کنندگان این نبیاء بود که مشارکتاالآباد، امام هادی و خاتممهدی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاطفه گنجلو و ساناز سعیدی مفرد ۴۸۸

   ۱۳۹۸ زيياپ، ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

شوراها نیز جزء افراد کلیدی در محالت محدوده بوده و کامالً 
  شدند. صورت هدفمند انتخاببه

های گردآوری اطالعات و داده در این پژوهش عبارت بودند تکنیک
  از:
های مصاحبه نیمه ساختاریافته با اعضای فعال در سازمان - ١

های محلی نظیر شورای اجتماعی محالت هسته نهاد و تشکلمردم
، بودنخصوصیجمعیتی جاده قدیم قوچان که معیارهای 

اختیار در ، هاتسلط و نظارت بر فعالیت، نوع هدف، بودنداوطلبانه
، بودنپاسخگو، اعتماد بین مردم و مسئوالن، ابراز عقاید

با  ارتباط، های مشارکت ساکنینزمینه، های تشویقیبرنامهداشتن
آگاهی نسبت به مسائل ، دسترسی به اطالعات تخصصی، ساکنین

رضایت از ، حس تعلق، مدت سکونت در محل، و مشکالت محله
رضایت ، توزیع سود خالص، نوع درآمد، کیفیت زندگی در محله

داشتن تخصص کافی از این و  هاتوانایی تأمین هزینه، شغلی
 شد. آوریطریق جمع

منظور مطالعه نشریات، بروشورها، بهمطالعات اسنادی،  -٢
های نهاد و تشکلهای مردمهای سازمانها و وبالگدستورالعمل

در اختیار قرار گرفت.  ١٠و  ٢های مناطق محلی که توسط شهرداری
این اسناد، اطالعات بسیار مفیدی را در رابطه با شناسایی محالت 

تماعی محالت های مردم نهاد و شوراهای اجفعالیت سازمان، هدف
این اسناد شامل سند  هدف و اعضای آن در اختیار قرار داد.

 ،[Akbari, 2015]های شهری ها و نابهنجاریشناسایی آسیب
های محالت همچنین طرح نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوار

 ,Mashhad Municipality] که به تفکیک محالت دریافت شد

2013].  
استفاده از  ای فرآیندی است که باهنظریه حاصل از پژوهش، نظری

 هاها، مضمونها، به تشخصی مقولههای منظم گردآوری دادهشیوه
ای ها پرداخته و در نهایت نظریهو برقراری رابطه میان این مقوله
 شود. برای تبیین یک فرآیند عرضه می

  
  هایافته

نهاد و های مردماز اعضای سازماننفر  ۱۱مصاحبه شوندگان 
ها تحلیل خط به خط شد و پس مصاحبه های محلی بودند.تشکل

ها های آغازین به کدگذاری جمالت و پاراگرافاز پدیدار شدن مقوله
  اقدام شد. 

داده خام،  ٤٠٣در مرحله کدگذاری باز با تحلیل خط به خط تعداد 
 ).٢(شکل  دمدست آبهمقوله  ٧مفهوم و  ٢٠

در کدگذاری محوری سه مقوله اعتماد اجتماعی به سازمان، 
توانایی کاری محدود در سازمان محدودیت در درآمد سازمان و 

  های مرکزی انتخاب شدند.عنوان پدیدهبه
همدلی و یکپارچگی محالت محدوده، سکونت ای: شرایط زمینه

 بودن مسئولین سازمانر فرودست در محالت محدوده و بومیاقشا
 .هستندای از جمله شرایط زمینه

        

  فرآیند تبدیل مقوالت محوری از مفاهیم مربوطه )٢شکل 
  

های مادی و معنوی سازمان از حمایتشرایط عّلی تأثیرگذار: 
های برنامه، هاسازمان با ساکنین و همدلی با آن نیازمندان، ارتباط

منظور جلب مشارکت ساکنین، عدم اختصاص بودجه سازمان به
های باالدست، اختصاص بودجه کافی به سازمان از سوی سازمان

حمایتی محالت محدوده، اجرای های موجود سازمان به برنامه
های حمایت از نیازمندان در محالت محدوده و رضایت برنامه

ها در جهت های اجراشده توسط سازماننسبی ساکنین از طرح
ارتقاء محالت از جمله شرایط عّلی تأثیرگذار در مقوالت مرتبط 

 هستند.
گر: سکونت مسئولین سازمان در محدوده، وجود شرایط مداخله

حس تعلق در محالت محدوده، یکپارچگی قومیتی و طبقاتی بین 
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ساکنین، رضایت اجتماعی از سکونت در محالت، مدت سکونت 
محالت، وضعیت اقتصادی نابسامان جامعه،  باالی ساکنین در

ها، منظور مشارکت مالی در برنامهعدم توانایی ساکنین محالت به
های مردمی، منظور حمایت از سازمانها بهبودجه محدود شهرداری

آگاهی مسئولین سازمان از نیازها و مشکالت محالت، وجود حس 
در محالت، دلیل سکونت علق مسئولین سازمان به محدوده بهت

منظور همکاری با نیروهای متخصص و باسابقه بهعدم اولویت 
سازمان، رضایت شغلی نسبی مسئولین وعدم وجود منبع درآمد 

 گر بودند.ها از جمله شرایط مداخلهمنظور تأمین هزینهمشخص به
که شرایط علی آن،  است، پدیده اعتماد اجتماعی ١ مقوله محوری

سازمان  سازمان از نیازمندان، ارتباط های مادی و معنویحمایت
منظور جلب های سازمان بهها و برنامهبا ساکنین و همدلی با آن

همدلی و یکپارچگی محالت  زمینه که در استمشارکت ساکنین 
در این پدیده نیز  گرجمله شرایط مداخله داده است. از محدوده رخ

ود حس تعلق توان از سکونت مسئولین سازمان در محدوده، وجمی
در محالت محدوده، یکپارچگی قومیتی و طبقاتی بین ساکنین، 
رضایت اجتماعی از سکونت در محالت و مدت سکونت باالی 

این پدیده شده برای ساکنین در محالت نام برد. راهبردهای ارائه
بودن مسئولین به ساکنین، برقراری ارتباط قوی با نیز پاسخگو
های ه برنامهیی از ساکنین، اراایت مالی و معنوساکنین، حم

سازی ساکنین از تشویقی برای جلب مشارکت ساکنین و آگاه
نهایت نیز  . دراستهای ارتقاء محله و برنامهمجموعه تصمیمات 

نیازهایشان  باید این نکته را در نظر داشت که توجه به ساکنین و
  شود.ها به مشارکت میسبب افزایش تمایل آن

که شرایط علی  استمحدودیت در درآمد سازمان  ،٢مقوله محوری 
های آن، عدم اختصاص بودجه کافی به سازمان از سوی سازمان

های حمایتی باالدست و اختصاص بودجه موجود سازمان به برنامه
سکونت اقشار فرودست در  زمینه که در استمحدوده  محالت

در این گر جمله شرایط مداخله داده است. از محالت محدوده رخ
توان از وضعیت اقتصادی نابسامان جامعه، عدم پدیده نیز می

ها و منظور مشارکت مالی در برنامهتوانایی ساکنین محالت به
ای مردمی همنظور حمایت از سازمانها بهبودجه محدود شهرداری
شده برای این پدیده نیز جذب  هینام برد. راهبردهای ارا

منظور حمایت وده، جذب خیرین بهگذاران به محالت محدسرمایه
ای هزایی در محالت و ایجاد فرصتاز نیازمندان محدوده و اشتغال

. درنهایت نیز باید این نکته را در نظر استدرآمدزایی برای ساکنین 
منظور جذب درآمد های مالی سازمان بهداشت که توجه به برنامه

های مهمنظور مشارکت در برناسبب افزایش توانایی آن به
 شود.توانمندسازی محالت محدوده می

که شرایط  استوان کاری محدود در سازمان ، ت٣مقوله محوری 
های حمایت از نیازمندان در محالت محدوده علی آن، اجرای برنامه

ها در جهت نهای اجراشده توسط سازماو رضایت ساکنین از طرح
ن سازمان در بودن مسئولیبومی زمینه که در استارتقاء محالت 

گر در این جمله شرایط مداخله داده است. از محالت محدوده رخ

توان از آگاهی مسئولین سازمان از نیازها و مشکالت پدیده نیز می
دلیل ق مسئولین سازمان به محدوده بهمحالت، وجود حس تعل

سکونت در محالت، عدم اولویت نیروهای متخصص و باسابقه 
زمان، رضایت شغلی نسبی مسئولین منظور همکاری با سابه

ها هزینهمنظور تأمین سازمان و عدم وجود منبع درآمد مشخص به
ه ضوابط و یشده برای این پدیده نیز اراهینام برد. راهبردهای ارا

مقررات توسط سازمان در جهت جذب افراد متخصص، برقراری 
زها یامنظور آگاهی کامل از نارتباط قوی بین سازمان و ساکنین به
های درآمدزایی برای ه برنامهیو مشکالت محالت محدوده و ارا

. استا و افزایش کارایی سازمان هسازمان در جهت تأمین هزینه
های درنهایت نیز باید این نکته را در نظر داشت که توجه به برنامه

درآمدزایی برای سازمان و استفاده از نیروهای متخصص سبب 
  شود.ان میافزایش توان کاری سازم

  

	بحث
های اعضای شورای اجتماعی محالت موردمطالعه و سازمان

رسانی وارد مندی و آگاهی و باهدف خدمتنهاد با عالقهمردم
های خود شوند و نسبت به فعالیتها میفعالیت در این تشکل

ندی و جدیت برخاسته از قم. این عالهستنددارای جدیت عمل 
و در صورت  استله و تمایل کمک به هم نوع حس تعلق به مح

رفع نیازهای ساکنین و مشکالت محله، احساس توفیق و 
های هرچه بیشتر در آینده کنند و آنان را به فعالیتکامروایی می
نهاد و های مردمکند. نگرش مثبت ساکنین به سازمانتشویق می

ت ها به مشارکت در جهت حل مشکالهای محلی و تمایل آنتشکل
محالت، احساس امیدواری و توفیق را در بین اعضای سازمان 

نهاد های مردمها و مشکالت سازمانجمله آسیب کند. ازبیشتر می
 استاکن در محالت های محلی، حساسیت قشر ضعیف سو تشکل

های شدن توسط اعضای سازمانکه در صورت تصور نادیده گرفته
کالت آنان، عدم پاسخگویی نهاد، عدم توجه به نیازها و مشمردم

ها، طالبات ساکنین و عدم تعامل با آنمسئولین سازمان نسبت به م
شود و عدم تمایلشان به مشارکت در ی ساکنین منجر میدبه دلسر 
دیگر عبارتهای محلی را به دنبال دارد. بهگذاریها و سیاستبرنامه

اد و نههای مردمزمانی که ساکنین نیازهایشان را به سازمان
کنند و نتایجی حاصل شوراهای اجتماعی محالت منعکس می

نگرند و اعتمادشان شود، ساکنین با دیدی منفی به آنان مینمی
زمان از بین  مروریابد و بههای محلی کاهش مینسبت به تشکل

یی به اعتماد نهاد تمایل باالهای مردمرود. از طرف دیگر سازمانمی
دلیل توسط ساکنین محالت دارند اما به شدناجتماعی و پذیرفته

منظور رفع مشکالت محالت و ها بهعدم توانایی در تأمین هزینه
کلی توانمندسازی محالت محدوده، در  طورنیازهای ساکنین و به

های اند و از جانب سازماننظام مدیریت محله به حاشیه رانده شده
ملکرد این برای تقویت عاند. بدین منظور رها شدهباالدست 
  گردد:ها، راهبردهایی به شرح ذیل پیشنهاد میسازمان

  بودن مسئولین به ساکنینپاسخگو -
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  حمایت مالی و معنوی از ساکنین -
  های تشویقی برای جلب مشارکت ساکنینه برنامهیارا -
 یهای ارتقاسازی ساکنین از مجموعه تصمیمات و برنامهآگاه -

 محله
  گذاران به محالت محدوده جذب سرمایه -
  منظور حمایت از نیازمندان محدودهجذب خیرین به -
های درآمدزایی برای زایی در محالت و ایجاد فرصتاشتغال -

 ساکنین
ه ضوابط و مقررات توسط سازمان در جهت جذب افراد یارا -

  متخصص
ی کامل منظور آگاهبرقراری ارتباط قوی بین سازمان و ساکنین به -

  از نیازها و مشکالت محالت محدوده
ها های درآمدزایی برای سازمان در جهت تأمین هزینهه برنامهیارا -

  ).۳(شکل  و افزایش کارایی سازمان
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای پژوهشمدل نهایی پدیده هسته  )۳شکل 
  

  

  گیرینتیجه
های مردمی هد تشکلمششهر  در پهنه جمعیتی جاده قدیم قوچان

ه و بوده که دارای اهدافی همچون کمک به نیازمندان محل فعال
که به دو صورت رسمی و غیررسمی  هستندترویج فرهنگ در محله 

شورای کنند. همچنین محالت مربوطه برخوردار از فعالیت می
ها از اکثر مسئولین این تشکل. هستنداجتماعی محالت نیز 

به محدوده مورد ساکنین محالت مربوطه بوده و حس تعلق زیادی 
سازی تمایل به همکاری در امر توانمند نظر دارند و خوشبختانه
گرفته های صورتال بوده و براساس بررسیاجتماعی نیز بسیار با

مشکالت مالی و  دلیلعی باالیی نیز وجود دارد. اما بهاعتماد اجتما
ها طور کلی توانایی کاری محدود این تشکلبودجه محدود و به

رو های خود با مشکالتی روبهاست تا در انجام فعالیت سبب شده
  باشند.

  
ضروری است از دانشگاه آزاد اسالمی و کلیه  تشکر و قدردانی:

استادان و صاحب نظرانی که در طول مدت تحصیل اینجانب در 
  دوره کارشناسی ارشد در دانشکده معماری و شهرسازی واحد مشهد 

  
  

اند، گر انجام این پژوهش بودهشان تسهیلبا راهنمایی و همراهی
 تشکر شود.

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تأییدیه اخالقی:
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

نگارنده  ،عاطفه گنجلو (نویسنده اول) سهم نویسندگان:
ساناز سعیدی مفرد  )؛%٧٠بحث ( نگارنده/پژوهشگر اصلیمقدمه/

  )%٣٠( شناس/روشپژوهشگر کمکی ،(نویسنده دوم)
نامه کارشناسی ارشد عاطفه از پایاناین مقاله برگرفته  منابع مالی:

در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنجلو 
های نهاد و تشکلهای مردمبا عنوان تحلیل جایگاه سازمانمشهد 

های غیررسمی با توانمندسازی اجتماعی سکونتگاهمحلی در 
استفاده از روش گراندد تئوری است که با راهنمایی دکتر ساناز 

	سعیدی مفرد به انجام رسیده است.
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