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 باعث نانیرنشراشهیپ دگاهید از یمندتوسعه قالب در ازهاین از فرم نیا شناخت کند،یم مطالبه یشهر یزندگ به

 توسعه یمعنا رکد یبرا منظور نیبد. شودیم یراشهریپ و یشهر یفضاها در حیصح یگذاراستیس و یزیربرنامه

 ینظر اشباع رحلهم به) نانیراشهرنشیپ از نفر 43 یدارشناسیپد روش با یراشهریپ یفضاها در افراد ستهیز تجربه و

 مورد MAXQDA 2020  افزارنرم قیطر از پژوهش یهاافتهی. شد اجرا افتهیساختار مهین و قیعم مصاحبه( دیرس

 افزارنرم از یینها مقوله انعکاس تیشفاف و ییروا جهت یسازیینها ندیفرا در نیهمچن و گرفت قرار رصد

ATLAS.ti 7.5 را یراشهریپ یافضاه در توسعه یمعنا فهم نانیراشهرنشیپ که دادند نشان هاافتهی شد، استفاده 

 دگاهید از کنندیم ریتعب ،یمحور روان و یمحور تیفیک ،یمحور شفاف ،یمحور اخالق ،یمحور شرفتیپ مثابهبه

. شد خواهد مناطق نیا یمددرآ هیحاش از باعث شدهاشاره یهامؤلفه قیطر از یراشهریپ مناطق به توجه نانیراشهرنشیپ
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 جامعه، تیاکثر یمندبهره یهامؤلفه شودیم شنهادیپ پژوهش یهاافتهی به توجه با. شد میتنظ و ییشناسا پژوهش نیا

 ییافزا یمشارکت ردکیرو یمبنا بر یاجتماع یریپذتیمسئول شیافزا و مردم اطالعات سطح رفتن باال دانش، یریفراگ

 .ردیگ قرار دستورکار در یراشهریپ یهاسکونتگاه یبخش تعادل جهت در
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 مقدمه
. این امر در کشورهای (Adolfsson, Lindblad, & Peacock, 2021)فضاهای پیراشهری در حال گسترش است 

از  بود کههای اجتماعی مطرح شد که با یک فرایند استثماری نیز همراه ای همراه با آسیبفزاینده صورتبهجهان سوم 

ینی را یکی از پیامدهای نامطلوب رشد پرشتاب شهرنشینی شهرنش یراپترتیب اینشد بهنشینان حمایت میسویی مرکز

 Bittencourt & Giannotti, 2021; Kuffer, Persello, Pfeffer, Sliuzas, & Rao, 2019; Logie et)شمارندمی

al., 2022; Mens, van Bueren, Vrijhoef, & Heurkens, 2021; Menshawy, Shafik, & khedr, 2016; 

Spencer & Bevan, 2018; Stiphany, Ward, & Perez, 2021; Vásquez & Alicea-Planas, 2018; Wang et 

al., 2021; Zhao & Zhang, 2018; Zhu & Guo, 2022) وجود مناطق پیراشهری در کشورهای جهان سوم جزئی .

های صورت ؛ بر حسب پژوهش(Dekel, Meir, & Alfasi, 2019)شوداز یک ناپایداری و تزلزل شهری محسوب می

 & Abass)توان بیرون از قلمرو اصلی فعالیت تولید و بازتولید اجتماعی به شمار آوردینی را نمیشهرنش یراپگرفته 

Kucukmehmetoglu, 2021)های های اقتصادی اجتماعی دسترسیوسیله یکسری ناتوانی، چراکه پیراشهرنشینان به

حال در یک وضعیت دوگانه تواند نیازهای اولیه خود را برطرف نماید و درعینمحدودی به منابع اجتماعی دارند و نمی

کند به روابط اجتماعی فرد وارد میرا  یاجانبههمهقرار دارد این وضعیت دوگانه از منظر اجتماعی فرهنگی فشارهای 

کنند های خود را تحت این عنوان بیان میگیرد محققین یافتههای فرهنگی ملی فرد تحت تأثیر قرار میو تا حدی ارزش

گیری یک هویت متمایز فردی اجتماعی  که وجود شرایط حاد و تجربه قرارگیری افراد در این جایگاه موجب شکل

( عمل کرده از منظر اجتماعی ساختار روابط افراد در هیالهیالدی اجتماعی به شکلی چندگانه )شود این هویت فرمی

 Conway et al., 2019; Daniels, 2021; Daramola, 2018; Dekel et)کندرا دچار تغییر می موردمطالعهمنطقه 

al., 2019; Hachmann, Jokar Arsanjani, & Vaz, 2018) از منظر مطالعه حاضر پیراشهرنشینی از دیدگاه اجتماعی .

گیرند و به این اعتبار، پیراشهرنشینان افرادی هستند که به دالیلی غیرارادی خارج از فرایند اجتماعی می مورد تعریف قرار

برند امکانات اجتماعی ای رنج میدهند و از محدودیت رابطهو مشارکت رسمی فعالیت اقتصادی خود را ادامه می

رو باید اشاره کرد که روابط آنان با ساخت اجتماعی محدودی دارند و از ظرفیت نهادی پایینی را برخوردارند، ازاین

-Dotsey & Lumley)کنند ی که با مرکزیت نوعی طردشدگی غیرمستقیم را تجربه میدچار آسیب است به گونه

Sapanski, 2021; Falco, Zambrano-Verratti, & Kleinhans, 2019; Mudau & Mhangara, 2021; Muhula 

et al., 2021)های گذشته باقی نمانده های ارتباطی و اطالعاتی مانند دهه. امروزه که افزایش روند استفاده از فناوری

نشینان را با درک جدیدی از زندگی روزمره آشنا خصوص پیراشهراست شاهد آن هستیم که مناطق مختلف شهری به

 Andreev)کنندهستند آنان )ساکنان این مناطق( از حقوق انتظارات و تصورات مختلفی از مسئولین امر توسعه تلقی می

& Makarova, 2022; Blaya, 2019; Sakurai & Murayama, 2019; Saroj & Pal, 2020)  وجود روابطی که به

جانبه را در افراد به لحاظ لحاظ ساختاری با یک چرخش مواجه شده نوعی توانمندی شهری یا مشارکت شهری همه

 ,Mora)سازد پذیر میآسانی امکانبع مختلف و بهکند که راحتی در دسترسی افراد به مناطلب میجایگیری در قدرت

Kummitha, & Esposito, 2021)  توجه داشت که رویکرد چرخش فرهنگی باعث ارائه نمایش قدرت در سازمان باید



 
 
 

 37 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

؛ از طرفی با مفهوم توسعه مواجه هستیم که کانون (Bevan & Wilson, 2013)اجتماعی و کنش فردی افراد خواهد شد

های مختلف گفتمانی با توجه کند که در قالبمعنایی شهروندان را به لحاظ تاریخی در جوامع مختلف معنادار مینظام 

 ;Adinarayana & Mir, 2020)های مختلف تغییر داده و با ادبیات مختلف مفهوم توسعه را معنی کرده استبه سال

Pourrajabi & Bijani, 2020) را داشته باشیم . در چنین شرایطی نباید انتظار یک مفهوم تغییرناپذیر و ثابت از توسعه

بینانه از معنای توسعه همواره وجود داشته است که مفهوم توسعه را همچنان در یک درواقع نوعی ابهام در فهم واقع

دهد که نتوانسته است ارتباط معناداری با امر واقع در میدان عمل و در میدان نظر برقرار قالب معماگونه و مبهم قرار می

شود الخصوص مناطق شهری( محسوب مییک مسئله اساسی برای توسعه یابی مناطق )علیسازد درواقع این امر مهم 

که تناسب معنایی کمی که بین تلقی و تصور مردم از توسعه با تلقی و تصوری که صاحبان قدرت از توسعه دارند ایجاد 

ز هر چیزی . تفاوت فاحش که بیشتر ا(Beshir, Mohamed, Welch, & Rush, 2021; Daniels, 2021)کرده است

توسعه را باید با مالحظات محلی در  کهیدرحالکنند دستی و ظاهری در اعداد و ارقام خالصه میتوسعه را با معنای دم

مکانی یک منطقه و ساختار نظام اجتماعی و روابط  -مقتضیات زمانی درواقع. (Conway et al., 2019)نظر گرفت

شدن مسئله موضوعی ما در اینجا خواهد بود تحلیل معنای توسعه مستلزم یک تر قدرت در آن منطقه باعث روشن

جانبه با ساختار کالن و خرد است. در سطح کالن معنای توسعه در یک تقویت گفتمانی روابط وبرگشت همهرفت

ذهنیت افراد کند اما در سطح خرد که مبانی پژوهش حاضر است نظام تعامالت اجتماعی میان قدرت جدید معنا پیدا می

تواند در شکل از معنای توسعه و این مداخالت اجتماعی محلی و مقتضیات اجتماعی زمان و مکان به شکل توأمان می

شد توسعه ابالغی یا توسعه از باال به پایین چیزی که تا امروز بدان عمل می درواقعدادن و شاکله بندی توسعه عمل کند 

با شکست بزرگی همراه بوده اما توسعه و نگاه به مسئله مناطق اجتماعی توسط سطوح خرد یعنی کنشگران پیراشهرنشینان 

ها و مر باشد. برداشتتواند مناسب و مثمر ثی دارند میکه تجربه و درک مستقیم و واحدی از مداخالت توسعه

گذارد اما در زمینه پروژه شود درزمینه نظری بحثی باقی نمیهای معنایی از توسعه در سطوح مختلف انجام میبرساخت

برداشت خطا در مداخالت  ینوعبهروییم که های اجتماعی گاه با پذیرش و گاه با مخالفت روبهعملی و ایجاد زیرساخت

پذیرد های هنگفتی که برای بهبود مناطق شهری به لحاظ توسعه یابی صورت میواقع هزینههدهد که بای رخ میتوسعه

گذاری پذیرد که نه نتها اتفاق مثبت را شاهد نیستیم بلکه به شکلی چندوجهی با خطا سیاستبا اشتباه و ضرر پایان می

حاشیه شهر مانند استفاده روزافزون  مواجهیم در شرایط کنونی که روابط ساختاری و مناسبات مختلف اجتماعی در

توان بدون در نظر گرفتن شرایط های افراد و هم در ذهنیت آنان تأثیرگذارند نمیهای نوین در عملکرد و مهارتفناوری

 .ها صورت بپذیردریزیجدید که افراد در آن قرار دارند برنامه

 قرار گیرد و فهم معنای توصیه درزمینه یوردبررسمدر این پژوهش سعی خواهد شد توسعه از منظر پیراشهرنشینان 

باشد با توجه به اثرات معانی و تغییرات فرهنگی که در جامعه وجود دارد  موردتوجهفقرزدایی، ساخت مناطق شهری 

این معانی با تغییرات گسترده همراه است استفاده از شیوه مناسب جهت پیشبرد مفهوم توسعه یا به عبارتی مفهوم 

 زمان در نظر داشته باشیم.ه آن پیشرفت را همشدبومی

شهرها باعث ایجاد و تشدید ی در کالنهی وضعیت حاشیهازاندازه به مرکز شهری و عدم توجه به ساماندتوجه بیش

دهنده پیراشهرنشینی و برخورد با پیراشهرنشینان اجتماعی و گاهاً ایجاد مناطق گتوی در شهرها شده است که خود نشان

 ,Karimimoshaver & Winkemann, 2018; Kuffer et al., 2019; Liu)گذاری قائل به مرکزیت استسیاست



 
 

 38 

 

 (پوررجبی و همکاران ...)یراشهریپ یتوسعه در فضاها یمعنا

 

Henneberry, Ni, Radmehr, & Wei, 2019)های موجود ی این کار در قدم اول باید شناسایی مؤلفه، جهت سامانده

 .(Nhamo et al., 2021)های اساسی و تأثیرگذار در وضعیت شهری و روستایی مشخص شودو توجه به مؤلفه

ای موجب شد تا برخی از افراد در درون سنت فرهنگی اجتماعی خود قبیله سازی کنند و رشد فردگرایی در دوره

 ,Nikuze, Sliuzas, Flacke, & van Maarseveen)خود را از دیگری جدا و منافع و منابع شهری را از آن خود کنند 

از تعهدات  ایهای اجتماعی و شبکه. این در حالی است که همه افراد از زمان تولد، خود را بخشی از نقش(2019

 ,Jin)یابند که روابط اجتماعی در به هم پیوستن این نقش ساخت کلیدی دارد)مقررات( و قراردادهای اجتماعی می

Bolt, & Hooimeijer, 2021)های همپوشان را منجر مثابه همبستگی و شبکه. این ارتباطات میان همدیگر  وضعیتی به

این  دارندهیحاشند درواقع افرادی وجود دارند که حالت اشود که به شکل کامل در وضعیت یکدیگر ادغام نشدهمی

های حمایتی دریافتی اند و از هیچ نظاماند و برخی نیز طردشدهبدان معنی است که در منطقه پیرامونی چنین جامعه ایستاده

اندوزی و قدرت مداری را محسوب ، در تقویت جریان ثروت(Karimimoshaver & Winkemann, 2018)ندارند

های بزرگ شهری در برخورداری از در این وضعیت به دلیل برتری برخی از کانون (Wang et al., 2022)کندمی

ای شود و بر همین اساس طیف گستردهانباشت همین سرمایه در برخی از نواحی می جهیدرنتجریان تولید درآمد و ثروت  

کنند شده و در نواحی نامساعد مناطق سکونت خود را انتخاب میجمعیت توان رقابت با آن را نداشته و به حاشیه راندهاز 

(Zaręba et al., 2021)شوند آنان وارد جذب بازار غیررسمی اشتغال شهری می درواقع(Zhan, 2021)حال و درعین

ناچار برخی مبهم اشتغال کنند هم بر خود و هم بر منابع شهری که در آن مستقر هستند بهفشاری مضاعف را تحمل می

حکایت از فقدان عنوان یک رانت که گذرانند و آن را بهکاذب روی آورده و تأمین مایحتاج خود را از آن طریق می

گسیختگی سازمان فضایی شهری و باعث ایجاد یا تشدید  (Stiphany et al., 2021)نظارت قانونی بر منابع شهری است

 .(Zazyki, da Silva, de Moura, Kaczam, & da Veiga, 2022)شونداسکان غیررسمی شهری می

شود. افزایش جمعیت ی مناطق کشور است که ازنظر بافت جمعیتی و سکونتگاهی، پرتراکم شناخته میرشت ازجمله

رشت باعث شده که شهر ازنظر کالبدی نیز گسترش افقی داشته باشد. به دلیل اینکه این گسترش یکسان نبوده لذا تفاوت 

محالت شهر شده است که در وضعیت مناطق  ماندگی و محدودیت در برخی ازدر امکانات شهری باعث عقب

)با توجه به نقشه مناطق سبزرنگ( اما ساختار  قرارگرفتهپیراشهری رشت به لحاظ گستردگی، در حال رشد و افزایش 

وضعیت مناطق مرکزی شهر رشت،  ٔ  نهیدرزمرفاهی، اجتماعی مختص به آن مناطق تکامل پیدا نکرده است. 

 شود )با توجه به نقشه مناطق زردرنگ(.آمیختگی و نوعی فشردگی فضا جغرافیایی مشاهده میدرهم
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 موردمطالعه محدوده ییایجغراف تیموقع. 1شکل

حاکم است ی تورم و اوضاع اقتصادی نابسامان و فشارهای اقتصادی که به روی اقشار مختلف مردم سابقهافزایش بی

ترین عامل گسترش پیراشهرنشینی در رشت بوده است. قیمت باالی بهای مسکن و اجاره، ترین و اساسییکی از مهم

مکان کرده و بدون در نظر گرفتن اصول افراد را ناگزیر ساخته به جهت تأمین معیشت به سمت نقاط پیرامون شهر نقل

ام کنند. این کار موجب تفکیک غیرقانونی اراضی و خرد شدن آن شهرسازی و استحکام بنا نسبت به احداث بنا اقد

شده است. به لحاظ ساختاری با گسترش فضای پیرامون شهری با مناطق متعدد مواجه هستیم که به لحاظ ماهیت، سبک 

 شده است.به آن اشاره 1کنند که به تفکیک در جدول شماره واحدی از زندگی را تجربه می

 شهری رشتمناطق پیرا. 1جدول

 پیراشهری محالت مناطق شهری ردیف

 کوی عرفان، مسجد امام رضا، پستک، کوی حسینی، شهرک فرهنگیان، سیاه اسطلخ منطقه یک 1

 ندارد منطقه دو 2

 ، کوی امام رضا، شالکوه، پیر کالچای، کسبخ، آب آسیاب، آج بیشهاحمرهالل منطقه سه 3

 منطقه چهار 4
احمد گوراب، عینک، سلیمانداراب، معلولین، ولکس، پاسکیاب، نخود چر، پاره بیجار، صف سر، 

 حافظ آباد

 آباددولتجاده الکان، پل طالشان، پیام نور، کوی بیانی، انتهای باهنر، قلعه سرا و  منطقه پنج 5

 

 ,Larsson, Elldér)اجتماعی خواهد بود -در مناطق پیراشهری ساماندهی وضعیت، در اولویت سازوکار رفاهی

Vafeiadis, Curtis, & Steiner, 2022)  فضای شهری با توجه به اینکه ساختار اجتماعی مختص به خود را دارد
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کننده وضعیت معیشتی افراد را مثابه یک بازار اقتصادی تعیینیک سیستم اجتماعی فرهنگی در حوزه شهر و روستا به

کنند و در های اجتماعی نابرخودار شهری شناسایی میها و دستهمؤلفه بندی آنان را در قالب گروه. کنندمشخص می

از امکانات شهری و فضای شهری در جهت توسعه منابع انسانی و  مندبهرهتا  دارندیبرمتوانمندسازی آنان گام جهت 

 شهروندمداری باشد.

ی تعریفی ی مطالعات در امور توسعه است، ارائههای بسیار گستردهتوسعه در فضاهای پیراشهری از جنبه

ی زندگی در محققان برای توصیف شیوهباید توجه داشت که مشخص در این رابطه زیاد ساده نیست؛ 

اند از: بارتکنند که ازجمله این اصطالحات عفضاهای پیراشهری از اصطالحاتی متعددی استفاده می

(، اسکان An, Butz, & Mitchell, 2022، اسکان نایافته)(Larsson et al., 2022)نشینیحاشیه

(، نظم Cicione & Walls, 2021شده)(، حاشیه راندهBittencourt & Giannotti, 2021غیررسمی)

 ,Dekelهای امید)(، زاغهDaramola, 2018ی کنار خیابان)(، جامعهCicione et al., 2021اجتماعی زاغه)

Meir, & Alfasi, 2019(بیخانمانی ،)Dotsey & Lumley-Sapanski, 2021های امید)(، آلونکShi et 

al., 2021و آلونک )(های یاسZazyki, da Silva, de Moura, Kaczam, & da Veiga, 2022 ،)

ی توسعه در فضاهای پیراشهری تنها در ارتباط با تحوالت (. اندیشهAn et al., 2022های خیابانی)چشم

ی علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح ی خردمندانهشود، بلکه در این رابطه توسعهرح نمیتاریخی مط

 ی زیست پیراشهری افزایش یابد.شود حجم و کیفیت دانش موجود دربارهاست، توجه به تحوالت باعث می

 . پیشینه پژوهشی داخلی و خارجی2جدول

 پیشینه داخلی

 استخراجنتایج قابلخالصه  سال پژوهشگر عنوان پژوهش

های سکونتگاه یریپذستیزپایش 

شهر رشت ناکارآمد پیراشهری کالن

 مورد محله عینک

نصیری هندخاله و 

 همکاران
1400 

در سطح محله تفاوت معناداری  یریپذستیزبین ابعاد مختلف 

پذیری محله وجود دارد. همچنین بیشترین مقدار همبستگی زیست

 فضایی است. –عینک متعلق به شاخص کالبدی 

های سکونتگاه یریپذستیزتبیین 

 شهر رشتروستایی پیرامون کالن

علینقی پور و 

 همکاران
1400 

 شاخص پیوستگی و تعلق مکان بیشترین و شاخص گردشگری

 داشته است. موردمطالعهروستاهای  یریپذستیزکمترین تأثیر را بر 

تحلیل میزان مشارکت جامعه محلی در 

های پیراشهری مورد: توسعه سکونتگاه

 در شهرستان رشت جاریخشکب

 1399 پوررمضان

اعتقاد به اهمیت کار گروهی، سن، درآمد، تحصیالت و شغل اصلی 

توسعه روستایی نقش کلیدی ایفا با میزان مشارکت آنان در راستای 

 کند.می

گریزی در مناطق عوامل مؤثر بر قانون

 نشین شهر مشهدحاشیه

پوررجبی و 

 مجدی
1398 

های های آگاهی و دانش، بنیانضعف قابل مالحظه در بنیان

اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع 

 ها و امکانات است.سرمایه

نشینی اشتغال در قرن بیست و یکم: حومه

ای از مناطق شهر آلمان و مقایسه

 متحدهایاالت

(Heider & 

Siedentop, 

2020) 
2020 

از شهر و محله زندگی خود احساس رضایت باالیی  نانینشهیحاش

 ندارند و از احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار هستند.

حومه  زیرساخت سبز و شهرنشینی در

 پکن

(Zheng & 

Barker, 

2021) 
2021 

گیری و بروز زندگی در این محل باعث پیدایش شکل

که بسیاری از این طوریهای متعدد شده است؛ بهناهنجاری

 برند.ها از فقر و محرومیت رنج میخانواده
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بندی روستاها در حومه شهری از طبقه

منظر ادغام شهری و روستایی و 

 های بهبوداستراتژی

(Tian, Qian, 

& Wang, 

2021) 

2021 
از مشارکت  هاآناحساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار هستند. 

 اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند

ای های حومهانواع کارکردی سکونتگاه

 در اطراف دو شهر

(Kubeš & 

Ouředníček, 

2022) 

2022 
وضعیت یک وضعیت نابسامان و نابهنجار است که باید به شکلی به 

 بهبود وضعیت ساکنان منجر شود.

جاذبه در اطراف شهرهای  یهاحوضه

مطالعه فضاهای تعامل شهری در  -بزرگ 

 اروپا

(Dziecielski, 

Kourtit, 

Nijkamp, & 

Ratajczak, 

2021) 

2022 

در برخی  شودینمضعف اساسی و بنیادینی در پیراشهری دریافت 

ط ساختار آگاهی دچار تحوالت شده است. الگوهای ساختاری نقا

 توسعه به لحاظ کارکردی با فضای پیراشهری هماهنگی ندارند.

ارزیابی مورفولوژیکی و بازآفرینی 

های غیررسمی: رویکرد سکونتگاه

 طراحی شهری مبتنی بر تجربه

(Mohamed, 

Ubarevičien

ė, & van 

Ham, 2022) 

2022 

بین مناطق پیراشهری و افزایش میزان محرومیت نسبی رابطه وجود 

دارد که در نهایت باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در منطقه 

 پیراشهری شده است.

های شهری و شهرها، چرخهرشد کالن

ای، دهه مسکن در یک کشور مدیترانه

 2010تا  1910

(Zambon & 

Salvati, 

2019) 

2019 

پیچیده فضایی گسترش شهری را با امواج متوالی رشد متراکم 

نشینی نیمه متراکم شهرها، حاشیه ازحدشیبشهری، متراکم شدن 

ای و پراکندگی در مناطق روستایی داخلی ساحلی و نواحی حاشیه

 کند.در دسترس تر ترسیم می

رو، اند. ازاینی اجتماعی و فضاهای پیراشهری توجه کردهتوسعهمحققان عمدتاً بر مشخصات رفاهی خدماتی 

دانند. این ساز یا عنصر کلیدی تعمیق پیراشهری میعوامل فقدان رفاه مادی و کمبود خدمات انسانی را زمینه

برند. لذا، در چنین تحقیقاتی راهکارهای رفع پیراشهری و ارتقای گرایی رنج میمطالعات از نوعی تقلیل

حال یابد. درعینمانند و اساس توسعه به اقتصاد و رفاه تقلیلی میعه، نیز معموالً در سطح دولتی باقی میتوس

نگاهی بدبینانه و از باال به پایین به زندگی در فضاهای پیراشهری داشته و با ارائه تصویری فضای کالبدی و 

فع معضالت پیراشهری را در ایجاد اسکان غیررسمی در مناطق پیراشهری، سعی دارند که راهکارهای ر

مسکن مناسب و دوری از زندگی در مناطق کثیف و پرتراکم شهری بدانند و با راهکارهایی به رفع مشکالت 

ی فضاهای پیراشهری و نظام معنایی زندگی این مناطق مبادرت ورزند، غفلت از روابط تشدیدکننده

 شده است.پیراشهرنشینی در این قبیل مطالعات نادیده گرفته

مدیریت شهری و دستاوردهای آن در جهت ساختاربخشی مناسب معناهای را در ذهن افراد و تجارب آنان 

های بلندمدت و ریزیبخش برای تصمیم سازی و برنامهتواند ایدهگذارد که شناخت آنان میباقی می

معنای تالش برای بهبود زندگی، طورکلی توسعه به مدت باشد در اینجا تعریف توسعه و مفاهیم آن بهکوتاه

ای که بیشتر یک مفهوم مقایسههمزاد تاریخ جامعه بشری است، اما توسعه به مفهوم امروزی آن

مفاهیمی است که بیش از هر موضوع ، ازجمله (Esposito, Clement, Mora, & Crutzen, 2021)است

 ,Kuipers, Sezneva, & Halauniova)است قرارگرفتهمحافل مختلف  موردبحثقرن اخیر دیگری در نیم

طرف در محدوده اقتصاد سیاسی به نیافتگی از پایان جنگ جهانی دوم به اینتوسعه . پدیدۀ توسعه و(2022

 ,Croes)برانگیز تبدیل شد و زمینه مطالعات مربوط به توسعه را فراهم آوردیکی از مباحث بحث

Ridderstaat, Bąk, & Zientara, 2021) رفته رفته هاآن. استقالل بسیاری از کشورهای مستعمره سبب شد تا
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های به وجود به موقعیت خود از جهت اقتصادی و اجتماعی در پهنه گیتی پی ببرند. در کنار آن محدودیت

آماده ساخت که ساکنان هر  یاگونهبهمهاجرت مردم نواحی فقیر به نواحی پیشرفته، زمینه را  درراهآمده 

نقطه از جهان بتوانند به مقایسه اقتصادی و اجتماعی خویش با وضعیت اقتصادی و اجتماعی دیگر افراد ساکن 

ای که بر دامنه . مقایسه(Asibey, Poku-Boansi, & Adutwum, 2021)در این کره خاکی بپردازند

جمعی که انعکاس وضعیت نیافتگی افزود. گسترش آمار و وسایل ارتباطهای مربوط به توسعه و توسعهبحث

ویژه متخصصان علوم انسانی به اقتصادی و اجتماعی جوامع را تسهیل کرد نیز باعث توجه بیشتر اذهان به

های متفاوتی وامع گردید. از توسعه با توجه به اهمیت و گستردگی آن تعاریف و برداشتتوسعه نابرابر ج

 .شده است

ط مناسب یک توسعه در مفهوم کلی خود به معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرای

های اقتصادی، جنبه زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه است. با توجه به این مفهوم توسعه دربرگیرندۀ

حال داخلی و خارجی از مفاهیم شود و درعیناجتماعی فرهنگی است که تغییرات کمی و کیفی را شامل می

مه است؛ مفهوم مطلوب توسعه، بهبود کیفیت زندگی ه .(Crane & Malloy, 2021)رودنسبی به شمار می

که د، درصورتیبنابراین کوشش برای دستار توسعه باید به شکلی باشد که منافع اکثریت مردم را در برگیر

توان آن مند شوند نمیمحدودی از جامعه از فرایند توسعه که خود یک فرایند تغییر مطلوب است بهرهبخش 

توان به این عمده از توسعه را میسه تفسیر  .(Abdillah, Abdul Manaf, & Awang, 2022)را توسعه نامید

 شرح موردتوجه قرارداد:

گیرند و آن را به معنای افزایش تفسیر اول، در این برداشت اغلب توسعه را با رشد اقتصادی مترادف می

که افزایش جمعیت در مناطق شهری وری نیروی انسانی، پیشرفت فناوری و صنعتی شدن با نتیجه آنبهره

تأکید  سرمایه شیبرافزادر چهارچوب این تعریف خاص از مسئله توسعه که  کنند.میاست تفسیر 

شوند انزوا در نظر گرفته می منفرد و در طوربهوبیش کم توسعهدرحال، کشورهای (Croes et al., 2021)دارد

ی نامناسب برای که معلول ساختارهای محل شدهشناختهناشی از شرایط درونی  هاآنو مسائل و مشکالت 

خ . به یک معنا تاری(Wu, Huang, Li, Liu, & Liu, 2019)افزایش سرانه محصول ناخالص داخلی است

شینه تاریخی نادیده با کشورهای صنعتی غرب فراموش و نتایج امروزین آن پی هاآناساساً استعماری مناسبات 

 شود.گرفته می

فضایی تفکر توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، توسعه نابرابر نواحی پیرامونی در مقابل نواحی  -نمود اجتماعی 

مانعی  عنوانبهبرداری نامناسب از منابع امکانات و فضا منجر شده است و خود مرکزی شهری است که به بهره

. تأکید بر بخش صنعت و جامعه مرکز نشین شهری (Asibey et al., 2021)استدرآمدهتوسعه  درراهعمده 

آرتور لوئیس، جان  -بخش سنتی و ناکارآمد جامعه  عنوانبهجامعه پیشرو و تلقی بخش پیرامون  عنوانبه

نتوانسته است مدل جامعی از توسعه ارائه دهد، بلکه نابرابری شدید و عدم  تنهانه -  2، گوستاو رانیس1فی

یکی از موانع  عنوانبه. (Crane & Malloy, 2021)تعادل فضایی بین نواحی شهری را باعث گردیده است
                                                           
1 John Fei 

2 Gustaw Ranis 
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-Denis, Cysek)های توسعه اقتصادی وادار کرده استدر مدل دنظریتجدرا به  نظرانصاحبتوسعه، 

Pawlak, Krzysztofik, & Majewska, 2021)ای که امروز با آن . از دیدگاه اجتماعی و فضایی مسئله

 .فضایی نامناسب و نامتعادل است -رو هستیم، وجود ساختار اجتماعی روبه

ومیر مانند فقر، توزیع درآمد، تغذیه، مرگ هایی از معیارهای زندگیتفسیر دوم از توسعه با تمرکز بر شاخص

رسانی و خدمات وپرورش، دسترسی به اشتغال، مسکن، آبنوزادان، امید به زندگی بهتر، باسوادی، آموزش

گونه نگرش به مسئله . این(Annaka & Higashijima, 2021)ها دارددیگر سعی در جبران این نارسایی

ای اقتصادی و اجتماعی همچنان تأکید بر شاخصه حالنیدرعتوسعه واقعیت انسانی بیشتری به آن بخشیده 

شود به حالت انفعالی از تأمین می هاآنهای منفرد که کاالها، خدمات و مواد برای است و اشخاص و گروه

 .اندصحنه دورمانده

، عمالً از منافع حاصل از توسعهدرحالهای بزرگی از جمعیت کشورهای آشکار شدن این واقعیت که بخش

آیند، پدیدآورنده های فناورانه که در جریان رشد به عمل میاند و پی بردن به اینکه گزینشرشد محروم شده

گیرد، طرح ستان قرار میچنان ساختار تولیدی هستند که عمالً در تضاد با افزایش آتی درآمد تهید

. این تفسیر از توسعه در حقیقت بر (Larsson et al., 2022)های جدیدی از توسعه را به دنبال داشتنددیدگاه

ای اولویت تأمین نیازهای اولیه اقشار ضعیف و محروم و مناطق حاشیه ژهیوبهتوزیع متناسب آثار توسعه و 

. گرایش به ایجاد برابری با تأکید بر رویارویی مستقیم با تهیدستی (Esposito et al., 2021)نمایدتأکید می

و اقدام برای تأمین حداقل آستانه مصرف )نیازهای اساسی(، درک این نکته که تولید بیشتر باید با توزیع بهتر 

های برخی از ویژگی ازجملهریزی خوداتکا و از پایین به باال های برنامهدادن به روش همراه باشد و ارجحیت

 های جدید توسعه است.مشترک رهیافت

های روابط با سایر گروه ٔ  نهیدرزمهای بالقوه و استعدادهای انسانی تفسیر سوم درباره توسعه، بر توانمندی

نیافتگی و نابرابری در جهت رسیدگی به معضل توسعههایی کوشش 19۷0اجتماعی متمرکز است. در دهه 

ها متأثر از کسانی . این کوشش(Wu et al., 2019)توسعه صورت گرفتدرونی و بیرونی کشورهای درحال

راهی برای تشدید کنترل محرومان جامعه بر منابع مرتبط و  منزلهبه« آزادی»بود که مایل بودند توسعه را با 

 Asibey et)های اساسی را در برداردنیز متأثر از افرادی بود که اعتقاد داشتند، توسعه مؤثر لزوماً دگرگونی

al., 2021)ای است که بر کیفیت و شاید ابعاد غیرقابل . بر مبنای این تفسیر، فلسفه موردپذیرش توسعه، فلسفه

یک محکوم دنیای  عنوانبهان نه . در این برداشت انس(Kuipers et al., 2022)فشاردسنجش توسعه پای می

شود. آنچه مورد تأکید است، نوعی فرایند اختیار دیگران، بلکه موجودی حاکم بر دنیای خویش نگریسته می

های آوری سرمایهدهی، قدرت الزم را جهت ایجاد فضایی برای خود و جمعدهی است که از طریق سازمان

« توسعه انسانی» مردم بدهد؛ این برداشت از توسعه راحمایت از توسعه خوداتکا به  منظوربهمادی 

شود، توسعه انسانی به مفهوم تغییرات فعلی درک می ٔ  نهیدرزمطور که . آن(Esposito et al., 2021)نامندمی

بخش را به مفهوم واقعی متوالی و پویا در آن دسته از شرایطی است که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت

. برای تعریف و تبیین (Croes et al., 2021)آوردخود برای کلیه افراد یک منطقه یا یک کشور فراهم می

 ;Annaka & Higashijima, 2021; Croes et al., 2021)گیرندتوسعه انسانی پنج معیار را در نظر می
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Denis et al., 2021; Heider & Siedentop, 2020; Larsson et al., 2022) ( 3که در جدول شماره )

 شده است.نشان داده

 .معیارهای توسعه3جدول

 توضیح معیار ردیف

 کیفیت فیزیکی زندگی 1

و تأمین زیست فیزیکی؛ ج( الگوی مصرف الف( افزایش کیفیت فیزیکی؛ ب( کیفیت محیط

نیازهای اساسی انسانی؛ احساس امنیت فیزیکی در مقابل عوامل مزاحم که منشأ ملی و اجتماعی 

 دارند.

2 
دسترسی به وسایل 

 امرارمعاش

ها دسترسی دارند و همچنین وری چون: زمین، آب و نهادهافزایش تعداد افرادی که به منابع بهره

 افزایش سطح درآمد و اشتغال

 انتخابآزادی  3

گیری درباره شغل آینده خود، فرزندانشان و غیره را افزایش درصد مردمی که توانایی تصمیم

همزمان کاهش تضاد میان منافع افراد، جایگاه و نقشی که زنان و کودکان  طوربهداشته باشند و 

 در جامعه و اقتصاد دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است.

 خوداتکایی 4

فرهنگی و فیزیکی  -ردمی که اطالعات روزافزونی در محیط اجتماعی افزایش درصد م

های خود و داشتن حق اختالف ها و آگاهی نسبت به حقوق و موقعیت؛ افزایش مهارتخوددارند

 های اجتماعی.عقیده، آگاهی روزافزون نسبت به تعهدها و مسئولیت

5 
پیشرفت اجتماعی و 

 سیاسی

شان تأثیر دارد سهیم هایی که در آینده جامعهگیریند در تصمیمتوانافزایش درصد مردمی که می

( 1ها. این قسمت دو جزء دارد: گیریگونه تصمیمهای موجود در اینباشند و کاهش نابرابری

( میزان 2در خصوص منابع.  ژهیوبهگیری از مرکز به سطوح محلی میزان تفویض قدرت تصمیم

دیگر میزان تمرکززدایی در عبارتگیری و بههای مختلف محلی در امر تصمیممشارکت گروه

 سطح محلی.

 

؛ و البته این سه نوع ذکرشدهتوسعه از دیدگاه انسانی یعنی پیشرفت همگام و متوازن در کلیه موارد 

الگوی توسعه باید عناصر هر سه را در خود  درواقع، ندرادارنگرش به توسعه، قابلیت قرارگیری در کنار هم 

های ها و استعدادهای انسانی باید با کاهش فزاینده محرومیت. رشد ظرفیت(Wu et al., 2019)داشته باشد

خود، حاصل تغییر ساختاری و نوسازی اقتصادی  نوبهبهها نیز مادی و نابرابری اجتماعی همراه باشد که این

. در تعریف توسعه با در (Croes et al., 2021; Denis et al., 2021; Esposito et al., 2021)خواهند بود 

 :های مختلف از آن باید گفت کهنظر گرفتن برداشت

  استتوسعه مفهومی جامع، چندبعدی، پیچیده و غیرقابل تقسیم. 

 های های کمی بدون در نظر داشتن جنبهمفهوم توسعه هم ابعاد کمی و هم کیفی دارد و تأکید بر جنبه

 .کیفی و برعکس به مفهوم توسعه نیست

 تنها رفع فقر و محرومیت و ارتقای سطح مادی زندگی، توسعه دارای ابعاد مادی و معنوی است. نه

 گیرد.فیت زندگی را در برمیبلکه ارتقای فرهنگی و شعور اجتماعی یا کی

  توجه داشت؛  موردنظرتوسعه یک مفهوم ارزشی است و در تعریف آن باید به شرایط جامعه

 دیگر توسعه را باید تعریف بومی کرد.عبارتبه
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را در کنار هم تأمین  مورداشارهبنابراین هر الگوی نظری یا عملی که بتواند مجموعه خصوصیات 

تواند الگوی داشته باشد، می موردنظرکند یا حداقل دستیابی به تعداد بیشتری از این خصوصیات را 

 .تری دررسیدن به اهداف توسعه باشدمناسب

 
 .چهارچوب مفهومی پژوهش2شکل

ایجاد رابطه  از طریق توسعه مناطق پیرامونی همراه با شهرهای کوچکی که در این مناطق وجود دارد و

توان این امکان را فراهم کرد که مردم بر اساس خواست و ترجیح خود متعادل بین شهرها و روستاها می

هدف توسعه ایجاد الگویی جایگزین در  درواقعزندگی در مراکز شهرها و یا مناطق پیرامونی را برگزینند و 

کنند آن را برای زندگی برگزیده باشند مقابل زندگی تنگدست شهری است که مردمی که در آن زندگی می

 .و نه از روی ناچاری خود را ناگزیر از اقامت در آن ببینند

نکته دیگری که در خصوص مفهوم توسعه گفتنی است، این است که نباید توسعه به مفهوم فرایندی در 

شود، گرفته میجهت تبدیل جوامع روستایی به زندگی شهری که در بعضی موارد به مفهوم مدرنیزاسیون 

شود و تأکید بر این صنعتی مطرح می -ای در مقابل جامعه شهری تلقی شود. بلکه جامعه روستایی گزینه

صنعتی راه دیگری هم برای زندگی بشر وجود دارد و مناطق  –موضوع است که جز استراتژی شهری 

کننده و عامل ترکیب عنوانبهروستایی دارای امکاناتی برای این منظور هستند. در این میان دولت 

 .ای بهینه دارد، نه کمتر و نه بیشترکننده نقش کلیدی و مؤثری دارد. نقشی که میزان دخالت آن اندازهمتعادل

کند بخشی در فضای پیراشهری تالش میهای کنترلی خود در جهتمدیریت شهری با توجه به مؤلفه

برای شهروندان ارائه دهد که این پژوهش برای شناخت فرایند یافتگی و خدمات را ساختاری مناسب از توسعه

های شهری بر روی پیرامون شهرها و فضای توسعه یابی در جهت کشف تجربه زیسته و تأثیرگذاری مؤلفه

 آید.افراد پیراشهرنشین از مفهوم توسعه برمی
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 شناسیروش
بر اساس نگاه کنشگران اجتماعی و تعبیر و های کیفی بر اساس تجربه و مشاهدات مستقیم پژوهشگر پژوهش 

آوری اطالعات بسیار دقیق و نزدیک به موضوع های مهم دیدگاه کیفی، جمعشود. از مزیتتفسیرهای آنان آغاز می

ها، تفکرات، عقاید و نظرات افراد )پیرامون مسائل مختلف ها مانند نگرشموردمطالعه است. در بعضی از موضوع

 ,Simpson & Ash)های آن خیلی ضعیف استپذیر، با پرسشنامه امکان دستیابی به واقعیتهای انجاماجتماعی( و رفتار

نوعی نگرش  عنوانبهنوعی استراتژی تحقیق یا  عنوانبهتواند گونه که پدیدارشناسی، میهمان. (2020

)مجموعه نظام خاصی که یک موضوع را در چهارچوب آن بتوان تحقیق کرد( مطرح شود، این پژوهش، 

پدیدارها است؛ بنابراین پدیدارشناسی صرفاً در مقام آن نیست که به  لیوتحلهیتجزتوصیف، اکتشاف و 

ای با ارگانیسم حسی و خواهد بداند این پدیدارها چه رابطههای ذهنی دست یابد، بلکه میحقیقت پدیده

ذهن است و هم توضیح و پدیدارشناسی، هم توضیح  درواقع. (Morley, 2019)بدنی و عوامل محیطی دارند

تفسیر محتوا و موضوع ذهن، خواه آن موضوع وجود واقعی داشته و موافق با دنیای خارج باشد و خواه وجود 

. هدف پژوهش پدیدارشناسی، (Cibangu & Hepworth, 2016)واقعی نداشته و موافق با دنیای خارج نباشد

 درواقعشوند، گونه که در موقعیتی خاص توسط افراد ادراک میها است آنتوصیف صریح و شناسایی پدیده

ب تجارب زیسته آنان ای از مردم و برحسپدیدارشناسی به توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده

 ای از مردم است.بنابراین، در پی فهم تجارب مشترک عده؛ پردازددر آن مورد می

به کسننننب فهم عمیق ناسنننی  یدارشننن پد مک همچنین  نه ک جارب روزا عانی ت یت و م ماه تری از 

توان گفت طورکلی می. به(Kholmi, Triyuwono, Purnomosidhi, & Sukoharsono, 2015)کندمی

های ها، ویژگیای از پدیدهکه مفروضات تحت پژوهش پدیدارشناسی، عبارت است از اینکه فرآیند پیچیده

صی و رفتارهای افر صوص آن را  موردنظراد مرتبط با پدیده شخ از  توانیمو هر نوع مفاهیم دیگری در خ

شننننده از هننای گردآوریبینش از طریق داده ینوعبننهطریق تحلیننل تجننارب زننندگی بهتر فهم نمود؛ و 

خاص از تحقیق بتواند دانشی توانمند  گونهنیارسد که یافت؛ به نظر میکنندگان در تحقیق دستمشارکت

 .(Cibangu & Hepworth, 2016)فراهم نماید موردمطالعهو بومی در باب چیستی پدیده 

توان از سننایر انواع فنون مند اسننت که البته مینیمه سنناختهای ابزار در پدیدارشننناسننی عموماً مصنناحبه

های پدیدارشننناسننی، نیز از . تحلیل داده(Morley, 2019)ها بررسننی اسننناد نیز بهره گرفتگردآوری داده

ورت ها و سنننپس نگارش توصنننیفاتی متنی و سننناختاری صننندار به درون تمهای معنیطریق تقلیل گزاره

 حقبهو  شوندیم مندبهرهخاص  کنندگانشرکتوصفی موارد یا  یهاقطعهاز  هاپژوهشپذیرد. برخی از می

 .زنندینمحفظ حریم شخصی لطمه 

شهری با  سعه در بین مناطق پیرا صورت گرفت.  43برای دریافت معنای تو ساختاریافته  صاحبه نیمه  نفر م

سیم شدند. با توجه به تق صادفی انتخاب  شیوه ت سعی گردید از افراد به  شد  شهری انجام  بندی که مناطق پیرا

شارکت ضمن آنکههمه مناطق به تعداد برابر م شود  صاحبه انتخاب  سکونت آنان نیز  کننده برای م به مدت 

سننال بود یعنی افرادی که کمتر از این مدت در آن منطقه  3توجه داشننتیم حداقل زمان سننکونت در منطقه 
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صاحبه قرار نمی شتند مورد م شد با مطلعسکونت دا سعی  ترین افراد محله گرفتند. همچنین در این پژوهش 

 توسعه برایشان دارد، مصاحبه شود. )عدم اختالل در مشاعر و زوال عقل( در خصوص معنای که

 نام مناطق و محالت تحت مصاحبه در پژوهش .4جدول

 ردیف
مناطق 

 شهری
 ردیف پیراشهری محالت

مناطق 

 شهری
 پیراشهری محالت

 منطقه یک 1

کوی عرفان، مسجد امام رضا، پستک، 

کوی حسینی، شهرک فرهنگیان، سیاه 

 اسطلخ

4 
منطقه 

 چهار

احمد گوراب، عینک، پاره بیجار، صف سر، 

سلیمانداراب، معلولین، ولکس، پاسکیاب، نخود 

 چر، حافظ آباد

 ندارد منطقه دو 2

 منطقه پنج 5
 جاده الکان، پل طالشان، پیام نور، کوی بیانی،

 3 آباددولتانتهای باهنر، قلعه سرا و 
 منطقه

 سه

پیر  ، کوی امام رضا، شالکوه،احمرهالل

 آج بیشهکالچای، کسبخ، آب آسیاب، 

 

بندی، روش های کیفی، صنننرف زمان زیاد در میدان، زاویهترین روش و معیار در پژوهشترین و متداولعمده

. جهت تأمین اعتبار ابزار (Simpson & Ash, 2020)کنندگان اسنننتاعتبار پاسنننخگو و یا کنترل توسنننط مشنننارکت

صاحبهتهیه مهم پژوهش پس از سط م شابه و پژوهش ابتدایی که تو ساس تحقیقات م صاحبه برا های ترین محورهای م

ها در یک فرایند ؛ در واقع مصاحبه(Morley, 2019)اولیه صورت پذیرفت، نتایج اولیه در اختیار مطلعان قرار داده شد

گیری مصنناحبه از روند کنندگان قرار گرفت تا جهت( مورد تائید مصنناحبه1رفت و برگشننتی به شننکل کلی )هیئت نگر

صاحبه شد تا در م شود، این امر باعث  صلی خارج ن شارکتا سوم که از م شد مقوالت و های دوم و  کنندگان دریافت 

به آنان اطمینان  کنندگان،مفاهیم اکتشافی از اعتبار باالی برخوردار باشند؛ عالوه بر دریافت رضایت آگاهانه مشارکت

 داده شد که هویتشان نیز ناشناس )با اسم مستعار( بماند.

شت  مدنظرای که باید در فرایند انتخاب نمونه نکته ست نیادا تا چه حد در فرایند پژوهش  شدهانتخابکه نمونه  ا

کننده مسننیر پژوهش اسننت. فرایند انجام روشننن شیهااسننخپکننده اسننت، زیرا در تحقیق کیفی هر پاسننخگو و کمک

صاحبه شدن نمونهم ضافه  شود به این معنا که با ا صل  شباع نظری حا شتر به ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که ا های بی

ها تالش شد ر انتخاب نمونهدافزوده نشود. در تحقیق حاضر برای کسب حداکثر اطالعات الزم  آمدهدستبهاطالعات 

 طبقات مختلف اجتماعی با سطح تحصیالت گوناگون قرار گیرند.تا از 

 کنندگان در مناطق پیراشهری رشت.مشخصات مشارکت5جدول

 کل درصد تعداد مشخصه مؤلفه ردیف

 جنس 1
 60.4۷ 26 مرد

43 

 39.53 1۷ زن

 سن 2
 جوان

 34.88 15 30تا  15

 23.26 10 44تا  31

 41.86 18 45باالتر از  سالمیان

 تحصیالت 3
 13.95 6 سوادبی

 25.58 11 تردیپلم و پایین

                                                           
1 Gestalt 
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 51.16 22 دیپلم و کارشناسیفوق

 9.3 4 ارشد و باالتر

 ازدواج 4
 60.4۷ 26 متأهل

 39.53 1۷ مجرد

5 

 قومیت

)اصالت خانواده 

 پدری(

 بومی
 41.86 18 رشت )گیلک(

 16.28 ۷ تات )تالش(

 9.3 4 مازندرانی )مازنی(

 18.6 8 آذری )ترک(

 4.65 2 ترکمن

 2.33 1 اقلیت دینی )مسیحیت(

 6.98 3 سایر اقوام

6 
تعداد اعضای 

 خانواده

 69.۷۷ 30 ترو پایین 4

5 8 18.6 

 11.63 5 و باالتر 6

 اشتغال ۷

 16.28 ۷ آزاد )مغازه ثابت(

 6.98 3 آزاد )بدون ثبات(

 20.93 9 کارمند دولتی

 9.3 4 کارمند شرکت خصوصی

 13.95 6 کارگر ساده )بدون تخصص(

 4.65 2 کارگر ماهر )متخصص(

 بیکار

 11.63 5 دارخانه

 6.98 3 بازنشسته )ازکارافتاده(

 9.3 4 امدادکمیتهوبهزیستیبگیرمستمری

 

 58درصد خانم بودند. حدود  39شوندگان آقا و درصد مصاحبه 60دهد: حدود نشان می نتایج مصاحبه با افراد

سال قرار داشتند و مابقِی افراد  44شوندگان جوانان مناطق پیراشهری بودند که در رده سنی کمتر از درصد از مصاحبه

 51.16با  فراوانی درزمینه تحصیالتدرصد( جمعیت این پژوهشی را تشکیل دادند. بیشترین  41سال )حدود  45باالتر از 

 60.4۷رو بودیم. همچنین دیپلم و کارشناسی است روبهکه اظهار کردند تحصیالتشان فوق کنندگانمشارکتدرصد از 

اصالت خانوادگی و اشاره به قومیت پدری باید  ٔ  نهیدرزممجرد هستند.  39.53کننده متأهل و درصد افراد مشارکت

درصد افراد بومی استان گیالن  58.14نفر( پیراشهری رشت در این پژوهش  25یت ساکنان )خاطرنشان کرد که اکثر

های ایران بودند که به شکل درصد افراد از سایر قومیت 41.86نفر( معادل  18)گیالنی( بودند و مابقی افراد )

ر در این پژوهش چهار نفر و ساکن پیرامون شهر رشت شده بودند. بیشترین فراوانی به لحاظ بعد خانوا مدتیطوالن

 ۷2.09نفر از افراد یعنی  31کنندگان است. همچنین درصد از مشارکت 69.۷۷است که معادل  شدهگزارشتر پایین

نفر  12داند و کننده در پژوهشی حاضر، فعالین در عرصه کار و کسب درآمد تشکیل میدرصد از جمعیت مشارکت

امداد و بازنشسته یا ازکارافتاده را نیز کمیتهوبهزیستیبگیر دار، مستمرید که خانهدرصد افراد بیکار بودن 2۷.91معادل 

  افزوده و درگیر فعالیت اقتصادی نبودند.حساب آوردیم زیرا عماًل ارزشجزوه این مجموعه به
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 های پژوهشیافته
جانبه، ارتقای کیفیت شدن، شفافیت همه ترهای افراد پنج مؤلفه پیشرفته شدن، اخالقیدر ابتدا بر اساس تحلیل پاسخ

های اولیه زندگی و ارتقای روانی اشخاص استخراج شد. در مؤلفه پیشرفته شدن یا پیشرفت مداری با پنج کدگذاری

)باز( مواجه هستیم )روبرو هستیم( که بر مفاهیم توسعه مردمی، جدایی گزینی، دسترسی به محله، از بین رفتن 

با پنج  مداریتر شدن یا اخالقی امکانات استوار هستند و همچنین در مؤلفه اخالقیها و گستردگمحدودیت

گیری روابط اجتماعی، های اولیه )باز( مواجه هستیم )روبرو هستیم( که بر مفاهیم توسعه یعنی احترام، شکلکدگذاری

جانبه یا کیفیت ر مؤلفه شفافیت همهاستوار هستند و همچنین د یادگیری مداوم، اهمیت نقش شهروندی و احترام به مردم

های اولیه )باز( مواجه هستیم )روبرو هستیم( که بر مفاهیم متأثر شدن نسبت به اخبار، سرعت با چهار کدگذاری مداری

استوار هستند و همچنین در مؤلفه ارتقای کیفیت زندگی  در خبررسانی، آگاه و مطلع شدن و افزایش تعامالت اجتماعی

های اولیه )باز( مواجه هستیم )روبرو هستیم( که بر مفاهیم راحتی خرید، تنوع در با پنج کدگذاری رییا روان مدا

با مؤلفه ارتقای روانی  تیدرنهااستوار هستند و  ها، داشتن سبک نوین، احساس راحتی و سهولت در دسترسیانتخاب

م )روبرو هستیم( که بر مفاهیم منزلت یعنی پول های اولیه )باز( مواجه هستیبا هفت کدگذاری اشخاص یا شفاف مداری

داشتن، از بین رفتن تضادها، سازگاری با محیط اجتماعی، حس اثربخشی، امیدبخش بودن، رضایتمندی شخصی و 

های میانه و بندی آنان با مقولهاستوار هستند که در ادامه همین فصل توضیحات هرکدام و درزمینه مفصل نفساعتمادبه

کنندگانی که در حاشیه شهر )پیرا های مشارکتن خواهد شد. الزم به ذکر است که مقوالت از پاسخمرکزی روش

شده است و مبتنی بر اظهارات آنان )کشف اند استخراجشهرنشینان( مبتنی بر معنا و تقلی که از مفهوم توسعه داشتن

د که بر پایه ساختار الگوریتمی کدگذاری مندی را برای خود متصور بودنساختمان فکری در زمینه توسعه( یک کنش

مداری، کیفیت مداری، روان مداری محوری )مقوالت اصلی( برپاییه مفاهیم مستخرج شده یعنی پیشرفت مداری، اخالق

پیوسته و در یک منظومه فکری )سامان منطقی مفاهیم همو شفاف مداری بر روی یک سازه مرکزی این پنج مؤلفه را به

دادند که با توجه به رویکرد مقاله حاضر یعنی تأکید فهم توسعه یابی مناطق پیراشهری و فهم افراد پیرا میمرتبط( قرار 

گذاری شد؛ این سازه مرکزی که با توجه بر مبنای تأکید آن در مصاحبه شناسایی و نام( کنندگانشهرنشین )مشارکت

توان در قسمت کدگذاری انتخابی )مقوله اصلی( می به عملیات کدگذاری اولیه و ثانویه )خرده مقوالت و مقوالت

گیری منش قدرتمندانه شهری یک بسط تئوریک به جهت ارتباط منطقی با مرکزی( به آن اشاره کرد با عنوان شکل

 مشاهده کرد. 8و نمودار شماره  6توان در جدول شماره خرده مقوالت و مقوالت اصلی در فرایند کار را می

 هاهای استخراجی مصاحبهگذاری و مقولهفرایند کد .6جدول

 فرایند کدگذاری مشهود

 بندی(ها )مفصلسازه مفاهیم

 مقوله مرکزی مقوالت اصلی خرده مقوالت

 کدگذاری گزینشی )انتخابی( کدگذاری محوری )ثانویه( کدگذاری باز )اولیه( عنوان

فضاهای 

 پیراشهری

 توسعه مردمی

 پیشرفته شدن

 )پیشرفت محوری(

 گیری منش قدرتمندانه شهریشکل

 )از حاشیه درآمدگی پنهان(

 جدایی گزینی

 دسترسی به محله

 هااز بین رفتن محدودیت

 گستردگی امکانات
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 توسعه یعنی احترام

 تر شدناخالقی

 )اخالق محوری(

 تماعیگیری روابط اجشکل

 یادگیری مداوم

 اهمیت نقش شهروندی

 احترام به مردم

 متأثر شدن نسبت به اخبار

 جانبهشفافیت همه

 )شفاف محوری(

 سرعت در خبررسانی

 آگاه و مطلع شدن

 افزایش تعامالت اجتماعی

 راحتی خرید

ارتقای کیفیت زندگی 

 )کیفیت محوری(

 هاتنوع در انتخاب

 داشتن سبک نوین

 احساس راحتی

 دسترسی سهولت در

 منزلت یعنی پول داشتن

 ارتقای روانی اشخاص

 )روان محوری(

 از بین رفتن تضادها

 سازگاری با محیط اجتماعی

 حس اثربخشی

 امیدبخش بودن

 رضایتمندی شخصی

 نفساعتمادبه

 

شده با عناوینی از قبیل پیشرفت محوری، اخالق محوری، کیفیت محوری، روان محوری و های مشخصمؤلفه

شده که توانست یک ارتباط منطقی ما بین مفهوم توسعه و ارتباط آن شفاف محوری شناخته شد که با سؤاالت مشخص

به درک منطقی محدوده پیراشهری کمک جهت های اطالعاتی و ارتباطی برقرار سازد که این ساختار منتهی با فناوری

بهبود وضعیت شهری و ارتقای سبک مدیریتی با توجه به مؤلفه از حاشیه درآمدگی پنهان که دال مرکزی این فرایند 

در این پژوهش بتوانند یک منش اجتماعی به شکل قدرتمندانه در جهت ساختارهای اجتماعی رقم بزنند.  شدهشناخته

ها، افراد ساکنین در فضاهای پیراشهری ی هدف انتخاب شدند. این نمونههایی با تأکید بر جامعهابتدا نمونه

تحقیق کیفی با رویکرد پدیدار شناختی، مصاحبه  درروشگیری نظری شهر رشت بودند. در فرایند نمونه

نفر از  43هایی که با نفر رسیدند و مصاحبه 34به  1عمیق با ساکنین در فضاهای پیراشهری تا اشباع نظری

ها، کدگذاری گردید و سپس بر اساس تحلیل مضمون به سازی دادهپیراشهرنشینان انجام شد بعد از پیاده

شده، تمرکز پرسشگر بر برساخت معنای توسعه های انجامشده است. در مصاحبهمفاهیم و مقوالتی پرداخته

نفر از افراد مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد.  43با  درمجموعبود. در بین مناطق پیرا شهرنشین 

ها بر مباحثی که پیرامون معنای توسعه در بین مناطق پیراشهری، تمرکز های مصاحبههمچنین جهت تحلیل داده

                                                           
شود که تکراری بوده و مرتب هایی مواجه میهای قبلی است. بدین معنی که پژوهشگر با دادهاشباع نظری یک معیار برای کشف رسیدن به تکرار داده  1

 شوند.تکرار می
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افزار طریق نرممحتوایی نزدیک به هم بودند، از  ازنظرشد. در ابتدا کدگذاری باز انجام گردید و کدهایی که 

MAXQDA 2020 ای را تشکیل دادند که سپس بر اساس در یک گروه قرار داده شد و مفهوم جداگانه

نزدیک بودن بعضی از مفاهیم باهم، یک مقوله تشکیل شد. بر اساس همین فرآیند، پژوهش حاضر دارای 

معنای پیشرفته شدن یا به عبارتی توسعه به »پنج مقوله محوری است. به ترتیب توضیحات مقوله اول با عنوان 

توسعه به معنای »است که پنج مفهوم برای آن تشخیص داده شد. مقوله دوم با عنوان « پیشرفت محوری

است که این مقوله نیز دارای پنج مفهوم است. مقوله سوم با « تر شدن یا به عبارتی اخالق محوریاخالقی

هست که چهار مفهوم در دل آن جای « به عبارتی شفاف مداری جانبه یاتوسعه به معنای شفافیت همه»عنوان 

مشخص « توسعه به معنای ارتقای کیفیت زندگی یا به عبارتی کیفیت مداری»گرفت. عنوان مقوله چهارم 

توسعه به معنای ارتقای روانی اشخاص »گردید که این مقوله نیز دارای پنج مفهوم است. درنهایت مقوله پنجم 

تشخیص داده شد که ذیل این مقوله، هفت مفهوم جاگذاری شده است. در ادامه « وان مدارییا به عبارتی ر

شده مربوطه ارائه ینموداربندمقوله موردنظر همراه با  5های گزارش مربوط به موضوع پژوهش، با سرفصل

ز با جزئیات است. الزم به ذکر است که در نمودار تشریحی ذیل هر مقوله محوری، کدگذاری باز و مفهوم نی

 به نمایش گذشته شده است.

 

 توسعه به معنای پیشرفته شدن )پیشرفت محوری(-1

کند، شود و آن را اصالح میپیشرفت ابعاد وسیعی دارد. پیشرفت موجب از بین بردن اختالف نوع و درجه می

سالمت برای تمام دهد؛ بنابراین فرد به دنبال افزایش سطح آموزش، بهبودی همچنین دانش را افزایش می

. زمانی که وضعیت سالمت بهبود (Crane & Malloy, 2021)رودسنین و افزایش نفوذ و تسلط بر منابع می

شود؛ و افراد می یابد، آموزش مردم متناسبشود و آگاهی افزایش مییابد، زندگی بهتری فراهم می

ی رشد تغییر نمایند. پیشرفت درزمینه یراحتبهتوانند خودشان را با شرایط سازگار کنند و می کردهلیتحص

راحتی بسیار، افزایش آگاهی و سفر و ترکیبات مهم پیشرفت را ایجاد دی، فرصت برای زندگی، اقتصا

جانبه محله و منطقه ما از جانب مردم و مشارکتی پیشرفت همه»کند که بیان می کاظمنمونه  عنوانبهکند. می

باعث افزایش آزادی پیشرفت « .شوددانند باعث میشناسی خود به محل میکه آنان نسبت به حس وظیفه

شود، افراد فرصت ، مذهب، یا جنس توجهی نمیدر افزایش میزان تناسب، به نژاد .شودها میافراد و گروه

شان شوند و بهترین ی موردعالقهتوانند وارد حرفهآورند، میگونه که آرزو دارند به دست میزندگی را همان

را تغییر  زیچهمهآورد و رفاه را برای نسل بشر به ارمغان می شان را به دست آورند، پیشرفت،ی تواناییبهره

، اما برای «تغییر، پیشرفت نیست»ی منکن، به گفته .ی سطوحدهد، خصوصاً برای تمامی مردم در کلیهمی

ست؛ پیشرفت در جامعه، . زندگی بشر ترقی کرده ا(Zambon & Salvati, 2019)پیشرفت، تغییر الزم است

ی جوامع هستند، مهم است و رشد اقتصادی و پیشرفت، اهداف حیاتی همه اجتنابرقابلیغضروری و تقریباً 

 مناسب برای آن مشخص شود.ریزی صحیح و ساختاری این است که برنامه
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یک روند رو اینداشت که مسیر پیشرفت همیشه هموار، مثبت یا خوب نخواهد بود. سان باید توجه به همان

کنندگان بخشد؛ در این مورد یکی از مشارکتبه رشد در محله است که ساختار اجتماعی محل را ارتقا می

که از قرار نیست همیشه یک مسیر رو به روشنایی در محله داشته باشیم همین»گوید که گونه می( اینشیرین)

ثبات «. رخوردار باشیم خودش دلخوشی ماستیکسری امکانات ابتدایی برای زندگی کردن تو این محل ب

شود آن پویایی که از آن اجتماعی باعث اختالل در کارکردهای فرهنگی و اقتصادی در یک محیط می

کند توجه آید به این منظور است که یک شیوه معین از مسیر را برای محالت روشن میصحبت به میان می

یا به عبارتی پیشرفت در محله این نگرش (Tura & Ojanen, 2022)به بعد فرهنگی اجتماعی در ساختار پویا 

شد. فریدریش آوگوست فون هایک در بحث ضرورت کند که روند به شکل تکاملی طی خواهد را ایجاد می

ی فعلی شدیم توقف کنیم، آیا توقف در مرحلهدر پاسخ به این سؤال که اگر مجبور می» :نویسدپیشرفت می

 ,Valenzuela-Levi)«پیشرفت بهتر از توقف در یک صدسال پیش نبود؟ احتماالً جوابی نداریم بدهیم

Fuentes, Ramirez, Rodriguez, & Señoret, 2022). 

ها توانایی مالی جهت پوشش گیرد دولتاین روند تکامل با حمایت اجتماعی مردم یک منطقه شکل می

روند مردم محورانه است گیری یکدادن بخش عظیمی از ساختار مردمی به شکل کلی را ندارند این شکل

مچنین درباره مشارکت بریم. هتوصیفی از ترقی و سعادت انسان نام می عنوانبهکه وقتی از پیشرفت چنانآن

هر کاری که از دست ما بر بیاد برای این که بتوانیم بهتر زندگی کنیم در »کند نیز بیان می محمدجوادمحلی 

تواند دهد ساختار حمایتی در محل مسکونی تا چه اندازه میاین موضوع نشان می« .دهیماین محل انجام می

های زیرساختی نیز خود را نشان مشارکت در قالب طرح رسان باشد حتی اینجهت بهبود اوضاع محل کمک

لوله فاضالب این محله چند وقت پیش دچار مشکل شده بود سه چهار نفر از کسبه با پولی »: زهرهدهد می

 کینیاگرچه برخی ممکن است تصور کنند « .که گذاشتند توانستند وضعیت فاضالب رو درست کنند

کرد که پیشرفت، مفهومی بیش از یک رشد اقتصادی در میان بینش بسیار انسان محورانه است اما باید توجه 

مردم است. ترکیب ابعاد مختلف پیشرفت، امید به زندگی را افزایش داده و موجب کاهش نارضایتی در 

نات( باشد تا محدود شان بدون محدودیت )با امکادهند. زندگیشود. مردم ترجیح میمحیط و محله می

 برند.شود که مردم بگویند از زندگی لذت می)بدون امکانات(. عالوه بر آن امید به زندگی بهتر باعث می
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 مؤلفه محوری پیشرفته شدن )پیشرفت محوری( و مفاهیم ذیل آن .3شکل

پذیری به محالت، گسننتردگی امکانات رفاهی در محله، جدایی گزینی در درون در این مورد دسننترس

له آن ندگی در مح یه شنننهری، رشنننند و ترقی و بهبود ز حاشننن نب مردم و از بین رفتن محالت  جا هم از 

از »که کند بیان می اصنننغرعنوان نمونه کند بهتر میهای اجتماعی که روابط بین فردی را تنگمحدودیت

شده قبالً مثل یک محله  سیدگی به محله ما هم متفاوت  ضعیت ر شبکات اجتماعی آمده تقریباً و وقتی این 

شنند امروز خودمان که اینجا سننکونت داریم می دونیم که وضننعیت خیلی فرق بدردنخور و کثیف نگاه می

این عامل « .یدا شده در محالتپیوستگی پکرده به محله مجاور برسند به ما رسیده انگار میدونید یک به هم

سازد. هرکدام از  شرفت را همگانی  ستر پی شود تا ب سجم همراه  ساختاری من شد که جامعه با  باعث خواهد 

تر شدن را در محله شاهد باشیم در کند که شکل پیشرفتهعوامل به شکلی هم زمان این وضعیت را ایجاد می

شده در یک پیوستار واحد درک و خواهد شد که نکات گفتهادامه هرکدام از عوامل باال را توضیح و ذکر 

 شود.فهم می

 

 تر شدن )اخالق محوری(توسعه به معنای اخالقی-2

های گذشته و سبک جدیدی که افراد در ارتباط با یکدیگر گیری منش اخالق مدارانه مبتنی بر آموزهشکل

دهد که گاه در کنند، یک سننناخت اجتماعی محترمانه را در جامعه شنننکل میدر قالب احترام تجربه می

محل نمیتونیم بپذیریم تو »میگویید:  مهتاشود، برخورد می شدتبههای شهر با موضوعات غیراخالقی حاشیه

و اینکه  کندیمی که در آن زندگی های ساختاری جامعهتوجه به ویژگی «.کسی به کس دیگه احترام نزاره

روابط با یکدیگر یک فرایند گردآوری داده و اطالعات برای یادگیری مداوم اسننت و ایجاد بسننتر مناسننب 

برای شننکل دادن به نقش شننهروندی و شننهروندمداری که سنناختار را به شننکل محترمانه برای مردم ایجاد 

لب ایجاد روابط صننمیمانه یک کنند و در قاکند، توسننعه را به معنای احترام بخشننی به یکدیگر معنا میمی

سننناختار » :گویدمی رحمتباره دراین دانند.را مقدم می یدوسنننتنوعاخالق محوری مبتنی بر ایجاد حس 

شننهری باید به شننکلی باشننه که همه مردم بتونم توش از حق برابری برای ابراز احسنناسننات و ابراز تمایالت 
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شده در های پذیرفتهها، باورها و ارزشمجموعه گرایشاخالق توسعه به .  «.شخصی خودشون داشته باشند

. اخالق (Dziecielski et al., 2021)کندشنننود که امکان توسنننعه را فراهم میمقیاس اجتماعی اطالق می

رود می شیپبههای سیاسی شود و با ویژگیهای فرهنگی آغاز میتوسعه با مجهز شدن یک ملت به ویژگی

صادی متبلور می سطح اقت ضایش سازد که برای آینده و تکای را میجامعه تیدرنهاشود و و در  تک اع

 ای خاص دارد.برنامه

ستهمکه تعادل و توازن جهانی بهاکنون سی، فرهنگی و (Yang, Dong, & Yi, 2022)خورده ا سیا . امنیت 

های توسنننعه جهانی مورد هجوم قرارگرفته، و ها و برنامهها به دلیل تبعیت از مدل« دولت، ملت»اقتصنننادی 

دنبال المللی و وابسننته به سننازمان ملل به های بینهای توسننعه سننازمانها و برنامهبرخالف این ادعا که مدل

زمانی که اینجا خونه خریدیم »کند: بیان می مهیار توسننعه اسننتافتاده یا درحالخدمت به کشننورهای عقب

سکونی خریدی میخوای  شهر یک منطقه م شیه  ستیم که در حا ست دادن ه شهروند بودن به ما د واقعاً حس 

تعلق شنننهری اندازیم به  زندگی کنیم نه قاعدتاً از اول این خونه رو خریدیم حس ما حس شنننهروندی بوده

را به دنبال  باکرامتوری متناسب ها منافع اساسی که صیانت، عدالت و بهره، اما با اجرای این برنامه.« شهری

ست دادن دارائی ضاعف و از د شده و دچار فقر م شورها ن سته از ک شد، عاید این د شته با سی، دا سیا های 

 .اندفرهنگی و اقتصادی بومی خودشان شده

 
 )اخالق محوری( و مفاهیم ذیل آن تر شدن. مؤلفه محوری اخالقی4شکل

سته است به طرز نگات تلقی افراد نسبت به موضوعی که آنان در جهت  پیشرفت و تعالی یک منطقه واب

تر شود این وضوح و شفافیت گاه در حوزه احترام و کنند تا واضح و روشنشفافیت هرچه بیشتر تالش می

مردم به این باور هسنننتند که هرچقدر اطالعات و آگاهی گسنننترش  درواقعگیرد ل میاحترام ورزی شنننک

پیداکرده است، احترام و وجه شهروندی آنان بیشتر مورد لحاظ قرارگرفته درواقع امروز با وضعیت شهروند 

باشند  اینکه افراد از شأن و شخصت همدیگر دفاع بکنند برای اون ارزش قائل»: کاوه  محترم مواجه هستیم.

ست سعه ا سته ب «.تو شکل مینگاه افراد در مرکز نیز تا اندازه زیادی واب ضوع و مفهوم  اخالق گیرد. ه این مو

 Torkayesh)است قرارگرفتهدنیای امروز  موردتوجههای اخالق کاربردی است که توسعه، یکی از گرایش
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& Torkayesh, 2021) ضنننرورتی که مدیران و برنامه ریزان جامعه جهانی را به این نقطه هدایت کرده تا .

 .های توسعه جهانی حاکم کننداصول اخالقی خاصی را بر برنامه

 

 جانبه )شفاف محوری(توسعه به معنای شفافیت همه-3

ویژه در دهه گذشته( تغییرات جدی یافته است. این تغییرات عمدتاً ناشی ها )بهمعنای شفافیت در طول سال

صه ستمرار این تحوالت، از تحوالت مهم در عر ست که با ا ست. ناگفته پیدا های فناوری و اجتماعی بوده ا

مترادف شننفافیت بود، اما « عاتدسننترسننی به اطال» درگذشننتهیابد. برای نمونه معنای شننفافیت نیز تکامل می

 .های حقوقی و فنی زیادی( مصنننداق آن اسنننت)با تعریف و دقت« پذیری اطالعاتاسنننتفاده»امروزه تنها 

توانیم بدانیم فالن متهم بانکی چقدر اختالس کرده معنی وقتی از طریق فضای مجازی می»گوید: می ریحانه

لیندستد و نورین،  ازجملهبرخی پژوهشگران « .ا داراستآن یعنی اینکه ساختاری که وجود دارد شفافیت ر

سی به اطالعات تعریف می منزلهبهشفافیت را  ستر شفاف، کنند و بیان میقابلیت د سه  س دارند که یک مؤ

به نظراتشننان در مورد اقدامات و  شننکل دادن منظوربهای اسننت که افراد درون و بیرون آن بتوانند مؤسننسننه

. از (Bhutoria & Aljabri, 2022)سسه، اطالعات موردنیازشان را به دست آورندفرآیندهای درون آن مؤ

منظر این دو پژوهشگر، مظهر شفافیت، شیشه است که امکان نگاه کردن به درون آن وجود دارد و بنابراین 

یک مؤسنننسنننه، یک فرد و یک جامعه وقتی شنننفاف اسنننت که بتوان به درون آن نظر انداخت و ازآنچه 

ل زمان این شننود که در طوگذرد، مطلع شنند تحقق شننفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصننل میدرمی

ترین نقطه از کشننور بیفته منی که تو این ترین اتفاقی در کوچککوچک»: داوودشننوند. تر میابزارها کامل

زمان ممکن خبر رو میشنوم و  میخونم حتی تحلیلشم میشنوم یعنی چی یعنی من  نیترکوتاهخرابه هستم در 

سته تفاوت ندارم ش سط تهران ن سال پیش « .با آدمی که تو و صد  ارائه مذاکرات مجلس »برای نمونه اگر یک

سالمی از طریق رادیو شفافیت بود، امروزه تنها « شورای ا صداق  صوتی و پخش زنده و ارائه»م شیو  ی آر

جسننتجوی موضننوعی و  تیباقابلتصننویری، و نیز ارائه برخط خالصننه و مشننروح مذاکرات از طریق وب، 

  .مصداق شفافیت نام برد عنوانبهتوان را می« فردی

 ها نخواهد شد،موجب حل مسائل و مشکالت جامعه نظیر فسادها و عدم کارآمدی ییتنهابهشفافیتِ ِصرف 

به مخاطبین  موقعبهاما شفافیت با ایجاد زیرساخت و بستری مناسب برای رسیدن جرم باال اطالعات درست و 

سائل  آن، شد تا م شوند. کمباال و  تیفیباکموجب خواهد  شفافیت، درواقعترین هزینه حل  هزینه  با ایجاد 

هزینه زیادی را برای فرد  چراکهنخواهد بود،  صنننرفهبهاصنننطالح ارتکاب خواهد رفت و ارتکاب جرم به

 ار گرفتن در منظر عموم خواهد بود.آبروریزی درمألعام و قر هاآن ازجملهمجرم خلق خواهد کرد که 
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 جانبه )شفاف محوری( و مفاهیم ذیل آنشفافیت همه. مؤلفه محوری 5شکل

کنیم درواقع این دریافت امروز بیش از هر زمان دیگری از اخبار اطالعات به شکل مستمر و مداوم دریافت می

شفافیت روشنایی و وضوح بیشتری بر روی عملکرد  کهنیاکننده است برای اخبار این متأثر شدند کمک

فهمیم. ما این روزها اخبار و ما نمی»گوید: می تقیشهری و شهروندان و مسئولین شهری داشته باشند. 

خونیم و میبینیم. آگاه هستیم به شرایط زندگی اقتصاد و ها و اینترنت و موبایل میاطالعات زیادی از رسانه

تا صورت گیرد  شفافیت های مباحث خرد نیز باید توجه به مفهومحتی زمینه «.ه کنیموکار و... اما چکسب

 های موجود از طریق مردم فعال شود.تفاده از ظرفیتپیگیری مداوم و اسفرایندهای 

 

 توسعه به معنای ارتقای کیفیت زندگی )کیفیت محوری(-4

شهر برای  صر کالبدی  شد کمی عنا شهری به مفهوم ر سعه  سکان جمعیت و ارتقای کیفیت زندگی، در تو ا

شهر بهقالب طرح سوده  شهری رخ خواهد داد. محالت قدیمی و فر سعه  ست های تو عنوان کانون اولیه زی

سنناکنان شننهرها نقش تأثیرگذاری در حیات شننهروندان داشننته و یادآور خاطرات ارزشننمند سنناکنان خود 

شهرمی شند که نقش مهم و تأثیرگذاری در هویت  شته با ساکنان خود دا  ,He, He, Mu, & Peng) اندو 

هسننته اصننلی چگونگی تولد یک شننهر و نحوه  درواقعکه پیراشننهری های امروزه بافت کهیطوربه، (2022

 Choudhary)اند انعکاس فرهنگ زندگی مردمان آن شننهر در طول دوره زمانی تحول و تکامل شننهر بوده

et al., 2020) .امروزه این مناطق در پاسنننخگویی به نیاز شنننهروندان درمانده و ناتوان بوده و موجب  اما

شکالتی مانند تراکم و تمرکز جمعیت و  ست؛ و با م شهروندان ا شهر و  ست  سالمت زی ناپایداری و تهدید 

های ای و مسنننکونی افول کیفیتهای محلهها، افول اقتصنننادی، افول کیفیت کالبدی، کاهش ارزشفعالیت

های دسنننترسنننی و مشنننکالت ترافیکی و انحطاط محیطی، دشنننواریاجتماعی، شنننرایط نامطلوب زیسنننت

شود. یک تهدید جدی برای آینده شهر محسوب می عنوانبههای فرهنگی و بصری مواجه است که کیفیت

رقی جوری در جامعه زیاد شنننده دیگه برای مردم فهای اینانقد گرانی و تورم و شنننکل»گوید: می ابراهیم

در چنین شننرایطی ارزش پذیری شننهروندان سنناکن «. .نمیکنه که من این جا میشننینم یا تو گلسننار میشننینم

سی کاهش سا سیار  هاآنیافته و عالوه بر اینکه نیازهای ا شهروند کنونی را با تهدید ب شهر و  شده  برآورده ن
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شتگی»و « ازخودبیگانگی»، «بحران هویتی»جدی  شهری»و « شهر»سازد و مفهوم مواجه می« سرگ «  زندگی 

ترین نیازهای مادی انسننانی )تغذیه، مسننکن و...( در سننطحی بسننیار را تنها در حد مکانی برای تأمین ابتدایی

 دهد. پایین تنزل می

 
 محوری( و مفاهیم ذیل آن. مؤلفه محوری ارتقای کیفیت زندگی )کیفیت 6شکل

ای از خصننوصننیات و مشننخصننات یک کاال یا خدمت اسننت که احتیاجات و رضننایت کیفیت مجموعه

بوده و یک مفهوم چندبعدی اسنننت.  یارشنننتهکیفیت زندگی مبحثی چند  کند.کننده را تأمین میمصنننرف

شننود. در چارچوب کالبدی،  از مفهوم کیفیت مطرح اختصنناربهبرای فهم ابعاد آن نیاز اسننت ابتدا تعاریفی 

ای از خصوصیات یا صفات مشخص که باعث متمایز کردن یک شیء از مجموعه»کیفیت عبارت است از: 

سننازد که در مورد برتری، مشننابهت و یا فروری چیزی در مقایسننه با اشننیای دیگر شننده و انسننان را قادر می

ضاوت و حکم کرده و  شناختی ازنظرچیزی دیگر ق شت بودن، خوب یا بد بودن؛ و  در مورد -زیبا زیبا یا ز

 ,.Croes et al)«در مورد بهتر یا بدتر بودن و کارآمد یا ناکارآمد بودن آن قضاوت کند -از نظر عملکردی

شنند اما امروز فرق اون قدیما اینجا حاشننیه شننهر محسننوب نمی »: گویدمی محبوبه در همین رابطه .(2021

ها قبل بودیم اما حاال انگار عقب مونده کرده. شده یه جای پرت. با اینکه ما هنوز همونجایی هستیم که سال

شیم سوب می سان با عدم ادراک خود و رابطه  «.تر مح شود؛ پس در با جهان پیرامون دچار هراس میاش ان

در این میان ملجأ و پناهگاهی اسننت تا  خاطرتعلق. (Tura & Ojanen, 2022)پی یافتن آرامش خاطر اسننت

از هسننتی پیوند زند. انسننان تالش دارد تا از طریق یافتن  ییهاتکهانسننان را از تعلیق رهایی بخشنند و او را به 

شابهات و تمایزات خود با  سدت سبی از خود بر شناختی ن  ,Sahoo, Gupta, & Srivastava)دنیای بیرون به 

. درواقع انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیاز به شناور شدن در دریای جمعیت دارد. هر چه فضا (2021

ی جمع «ما»خود را به « من»تر باشد، به همرنگی وی با جماعت یاری رسانده و  وجوشجنبو پر  ترسرزنده

فت ترنیقر یا هد  یاری از (Komar, Chow, Kawabata, & Choo, 2022)خوا حاضنننر بسننن حال  . در 

نشان داده  6شماره  متخصصان معتقدند کیفیت زندگی دو بعد عینی و ذهنی دارد که جزئیات آن در نمودار

 .شودیم
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 . مدل تلفیقی کیفیت زندگی7شکل  

توان گفت کیفیت زندگی، درواقع ادراکی ذهنی از زندگی از دیدگاه شنننهروندان و بندی میدر یک جمع

صیت صو صیتترکیب کنش بین خ صو سطوح های محیط و خ سی  ست. بنابراین مطالعه و برر های افراد ا

های محیط و های شنهری، مسنتلزم سننجش ویژگیکیفیت زندگی در یک شنهر یا در سنطح مناطق و محله

 هاآنمندی های افراد در ارتباط با سطح رضایتساکنان آن محیط است و در این راستا باید به بررسی پاسخ

 در کیفیت زندگی باشند. سنجشقابلتوانند الگوی مناسبی برای تعیین معیارهای پرداخت. این مطالعات می

  

 توسعه به معنای ارتقای روانی اشخاص )روان مداری(-5

سازگاری  شارهای مکرر روانی زندگی روزانه،  سازش با ف شت روان یعنی  تعادل و هماهنگی  جادیو ابهدا

ندگی،  با محیط ز های فرد  تار نهبهرف با تغییرات و  یاگو باط  عادل روانی، در ارت که ضنننمن حفظ ت

لی بهداشت گویند، هدف اصهای محیط خویش نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد آنان میدگرگونی

شگیری از وقوع ناراحتی سالمت روانی روان پی سالم ایجاد محیط منظوربهها و حفظ  های فردی و اجتماعی 

مان اختالالت  ناسننننب و همچنین در تاری اسننننت یجزئو م ، (Mazumdar, Sen, & Parekh, 2022)رف

جاست که مسئله دقیقاً همین»گوید: می داوود .های شدید روانی پیشگیری کندکه از وقوع بیماریطوریبه

شه  شه. جماعت زیادی دارن این گو شنیده می شدن رو. باید حس کنی که حرف هات  باید حس کنی دیده 

اگاه تو بدونی که تصنننمیم گیر نهایی زندگی می کنن و جماعت زیادی دارن برای اینها تصنننمیم میگیرن. 

محل زندگیت خودتی قطعا احساس می کنی که باید تو این مسیر تالش بیشتری انجام بدی یا از اون طرف 

 .«.رآمدی ها خودت رو مسئول میدونیدر مقابل ناکا
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 . مؤلفه محوری ارتقای روانی اشخاص )روان محوری( و مفاهیم ذیل آن8شکل

 

رو باید فضایی ساز بروز مشکالت روانی در افراد شود، ازاینتواند زمینهمسائل اجتماعی میباید گفت 

آید، سالمت های روانی فراهم منظور کاهش میزان بیماریپذیری بهاجتماعی همراه با امیدواری، نشاط و تنوع

 ازنظرشوند، باید ار محسوب نمیانسان یک موضوع کیفی است و اکثریت افراد جامعه علیرغم اینکه بیم

های کلی کشور باشد و برای تربیت سالمت در رفاه باشند ارتقای سالمت روانی افراد جامعه باید جزو سیاست

 & Annaka)نیروی انسانی و خدمات موردنیاز بیماران، باید بودجه مناسبی اختصاص داده شود

Higashijima, 2021). یکی از مشکالت ما ارتقای بهداشت روانی جامعه، نبود تمایل جدی مسئوالن  درواقع

 طوربهطور عام و سالمت روان برای ارتقای سالمت روان است و این در حالی است که بهداشت و درمان به

های اخیر به موضوع بهداشت روان بندی نیست طی سالدجههای سالمت کشور برای بوخاص، در اولویت

خاصی از طرف مسئوالن نسبت به آن وجود داشته است، اهمیت  یلطفکمکافی پرداخته نشده و  اندازهبه

توانند از بیماران نمی فقطنهاین است که  هاآنندادن به بهداشت روان، عوارض زیادی دارد که یکی از 

تواند سالمت روان توانند از خدماتی که میخدمات درستی برخوردار شوند، بلکه افراد سالم جامعه هم نمی

آنان را ارتقا بدهد، استفاده کنند، بهداشت روان بحث بیمار و فرد سالم نیست، بلکه ارتقا دادن یکسری از 

 های روانی است.یخدمات سالمت و پیشگیری از ابتال به بیمار

 

 گیرینتیجه
 همان ای یشهر قدرتمندان منش یریگشکل ،یفیک پژوهش ساختار به توجه با پژوهش نیا در موجود یمرکز دال

 شهر نکهیا یعنی شود  اعمال وهیش نیبهتر به را روزمره یزندگ یاجتماع نظم ما که معنا نیا به پنهان یدرآمد هیحاش از

 ،یساختار هر از استفاده جهت، (Conway et al., 2019) است شده یساختاربند مختلف اتیجزئ و اجزا به توجه با

 ،یاقتصاد یهاحوزه در یسازنهیبه.  (Larsson et al., 2022) باشد داشته قرار یشهر تیریمد مدنظر آن یکارآمد

 که باشد داشته یکارآمد و بازخورد ینحو به هایزیربرنامه که یشکل به فضا قیطر از یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع

 غفلت مورد یهاحوزه نیترمهم از یکی که است نظر نیا از (.Abdillah et al., 2022)کرد کنترل را شهر بتواند

 هیحاش نیساکن نگرش شدن روزبه در توانندیم یمختلف عوامل. است ینیشهرنش رایپ ای و شهر یهیحاش مسئله قرارگرفته،

 مناطق؛ نیا در نترنتیا یشبکه روزافزون گسترش و بهبود با. شوند واقع مؤثر خودشان یاجتماع مسائل نسبت شهر
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 اخبار انتقال در شتریب تیشفاف یطورکلبه و روز مسائل به نسبت مردم شدن ترمطلع و آگاه اخبار، انتقال در سرعت شاهد

 .دارد یهمخوان( 1398) یمجد و یپوررجب پژوهش با که میهست قبل با سهیمقا در

 
 یراشهریپ مناطق در نیساکن نظر طرح کیشمات یالگو .9شکل

 نقش بهتر درک و تعامالت شیافزا موجب مختلف موضوعات در مردم اطالعات سطح رفتن باال و دانش یریفراگ 

 با را قبل به نسبت بهتر یاجتماع روابط و یفرد نیب احترام( بهبود/ توسعه) ارتقاء نیهمچن و است شده شانیشهروند

( 1398) یمجد و یپوررجب و( 2022) کامینا و یلسکیسیدز یهاپژوهش با نهیزم نیا در که است داشته همراه به خود

 سهولت. شودیم یفرد نیب یارتباط حوزه عملکرد فیتضع باعث مناطق در دانش یآگاه یهاانیبن درواقع دارد مطابقت

 سطح در دیخر کی به مشابه یطیشرا دارند قبل با سهیمقا در که یترمتنوع یهاانتخاب و هافروشگاه به یدسترس در

 شهرها یهیحاش نیساکن در شتریب یراحت احساس جادیا موجب نینو یهاسبک نیا و سازدیم فراهم شانیبرا را شهر

 است داشته همراه به را مناطق نیا به شتریب امکانات انتقال شهرها هیحاش و شهر نیب یارتباط یهاراه گسترش. است شده

 دارد؛ یهماهنگ و یهمخوان( 1400) همکاران و خاله هنده و یرینص و( 2022) چکیاوردن و کوبش یهاپژوهش با که

 کالمکی در و هامحله به ترراحت یدسترس ها،تیمحدود رفتن نیب از مناطق، نیا شدن روز به و توسعه باعث امر نیا و

 احساس موجب عوامل نیا مجموع. است داشته دنبال به را شهرها از مناطق نیا ینیگز ییجدا نگرش شدن کمرنگ

 .است شده قبل به نسبت نیساکن شتریب یمندتیرضا

 توسعه یهافرصت عادالنه میتقس یمعن به یعیتوز عدالت و توسعه آثار از جامعه تیاکثر یمندبهره داریپا توسعه در

 یاصل یهایژگیو از ریفق یهاتوده یبرا حداقل یازهاین نیتأم تیاولو بر تأکید با آن یامدهایپ و آثار از یمندبهره و
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 به دنیرس یبرا و است برقرار یکامل معکوس رابطه یداریپا و فقر نیب که گفت توانیم یعبارت به. رودیم شمار به آن

 در که است ازین یاقتصاد و یاجتماع مختلف طبقات نیب تعادل شیافزا و فقر کاهش به آن سطح شیافزا ای یداریپا

 .دارد مطابقت( 1400) همکاران و پور ینقیعل نیهمچن و( 2021) وانگ انیک انیت یهاپژوهش با نهیزم نیا

 مسئله به توجه بدون طیشرا بهبود نهیدرزم یابرنامه هر فقیر، تیاکثر با و یاقتصاد دیشد تعادل عدم با یاجامعه در

 فقر. بود نخواهد داریپا شود، برآورده زین اهداف از یبخش چنانچه و دیرس نخواهد هدف به فقیر تیاکثر ازین و فقر

. کندیم دیتهد را نیزم کره یطیمح سالمت و یاجتماع یهمبستگ ،یاسیس ثبات که است یخطر نیتربزرگ

 مستلزم آن رفع و کاهش نهیزمدر یراهبرد هرگونه است، یشهر هیحاش مناطق در فقر از یبزرگ بخش کهییازآنجا

 یمندبهره یبرا روش نیبهتر -. است منابع و نیزم ازجمله دیتول عوامل ترعادالنه عیتوز و منابع به یدسترس در دنظریتجد

 و مولد اشتغال ها،فرصت عیسر توسعه از است عبارت محصول، شیافزا در هاآن کردن ریدرگ و رشد منافع از فقرا

 ازجمله داریپا شتیمع و اشتغال یبرا یکاف یهافرصت جادیا البته. همه یبرا داریپا معاش نیتأم یبرا یچهارچوب جادیا

( 2019) یسالوات و زامبون یهاپژوهش با نهیزم نیا در که است جامعه توسعه ندیفرا در کارها نیترمشکل و نیترمهم

 .دارد را الزم یهماهنگ ،(2022) هام ون و نهیچیاوبارو محمد، و

 با درآمده اجرا به یهابرنامه و هاطرح تطبیق عدم جهینت که یشهر یهاسکونتگاه در تعادل عدم و یداریناپا

 دهدیم نشان را یمحل و یمنطقه ،یشهر داریپا توسعه در مردم مشارکت نقش است، مردم یواقع یازهاین و هاخواسته

 چهارچوب در مردم،. دارد مطابقت( 1399) پوررمضان و( 2020) تاپ تنیس و ریدیح یهاپژوهش با نهیزم نیا در که

 را داریپا یانسان توسعه ارکان مشارکت، و نیسرزم و یعیطب ،یانسان منابع مفهوم به منابع ،ییروستا و یشهر جوامع

 منابع و مردم عامل دو و داشته یساختار نقش گرید رکن دو با سهیمقا در مشارکت که تفاوت نیا با. دهندیم لیتشک

 لهیوس هم و توسعه هدف هم نکهیا لیدل به مشارکت گریدعبارتبه ؛ندیآیدرم مطلوب تیفعل به آن چهارچوب در

 عنصر د،یآیم شمار به زین دو آن ندیبرآ و دارد را گرید عامل دو کنندهبیترک نقش آنکه ضمن است، آن به دنیرس

 هاشنهادیپ ٔ  نهیدرزم. شودیم ادی توسعه ندیفرا گمشده حلقه عنوانبه آن از و شده یتلق داریپا توسعه ندیفرا در یدیکل

 سطح رفتن باال دانش، یریفراگ جامعه، تیاکثر یمندبهره یهامؤلفه شود،یم هیتوص پژوهش یهاافتهی به توجه با زین

 یبخش تعادل جهت در ییافزا یمشارکت کردیرو یمبنا بر یاجتماع یریپذتیمسئول شیافزا و مردم اطالعات

 .ردیگ قرار یشهر تیریمد کار دستور در یراشهریپ یهاسکونتگاه
 

 تشکر و قدردانی
 و یارتباط یهایفناور بر یمبتن نینشهیحاش مناطق در توسعه یمعنا برساخت عنوان با یقاتیتحق طرح حاصل مقاله نیا

 قاتیتحق مرکز تیحما با که است 1399 سال در مشهد یفردوس دانشگاه مصوب بر یمبتن( دکترا) مقطع در یاطالعات

 .شودیم یقدردان و تشکر کشور یعلم استیس قاتیتحق مرکز از لهیوسنیبد است اجراشده کشور یعلم استیس
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