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Abstract 
Social pathology, like other social and causal fields, uses practical methods to 

investigate its desired subjects. For this purpose, it is used both from a mental point of 

view in the form of knowledge of specific concepts and with the help of objective 

research tools in the form of scientific research to investigate the causes, backgrounds 

and solutions. The increasing urban growth caused by the natural increase of the 

population and the increase in migration caused by the lack of moderation in the 

spatial-social and economic planning of the country, together with the government's 

decision to focus on creating economic, social activities and other attractions for 

immigrants, have the greatest impact on expanding the physical and social dimensions 

of metropolises. and has affected the quality of social life. These effects have 

sometimes brought a wide range of socio-economic, cultural and physical problems. 

Urban issues and problems are expressed differently over time and in each urban area 

or neighborhood, the social and physical context of the areas also requires different 

management strategies, while the speed of development in some areas has been higher 

due to investment in different sectors. The present research intends to continue the 



previous field research in the 12th district of Tehran city (Shahid Harandi 

Neighborhood), by carefully studying the information and correctly integrating them, 

to interpret with the aim of finding the root of the problems with a neighborhood-

oriented approach.  In the current research, in-depth interviews were conducted with 

people who are currently involved in social and economic harms in Darvaze-Ghar 

neighborhood of Tehran and the results are analyzed. This study emphasizes on 

discovering the lived experience of the person and the causes and situations that 

maintain these pathologies. In this research, we will explain the role of causal 

conditions and intervening conditions in the theory of disorganization of Darvazeh-

Ghar neighborhood by stratifying the factors affecting social pathology. Also, on this 

basis, we examine the effects of economic components and the role of the government 

and the public sector on the economy of the neighborhood in more detail. 

Keywords: Socio-economic pathology, Darvazeh-Ghar, Shahid Harandi 

neighborhood, Sustainability, Neighborhoods   
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 چکیده 

، از شيوه عملي براي بررسي  هاي اجتماعي و علليشناسي اجتماعي همچون ساير حوزه آسيب 

  ، هاحل ها و راه بررسي علل، زمينه  . بدين منظور برايکندنظر خود استفاده مي  موضوعات مورد

ابزار وسايل تحقيق عيني   صورت شناخت مفاهيم خاص  هم ازلحاظ ذهني به و هم به کمک 

رشد فزاينده شهري ناشي از افزايش طبيعي   شود.هاي علمي استفاده ميصورت پژوهش به

  اجتماعي   –ريزي مکاني  هاي ناشي از نبود اعتدال در برنامهجمعيت و افزايش مهاجرت 

  اقتصادي،   هايفعاليت  ايجاد  بر  تمرکز  در  دولت  تصميم  همراه  به  کشور  اقتصادي  و

ابعاد کالبدي و  هاي ديگر مهاجرجاذبه  و  اجتماعي پذير، بيشترين تأثير را در گسترش 

اين    .کيفيت زندگي اجتماعي را تحت تاثير قرار داده استشهرها داشته و  کالن  اجتماعي



مع بعضا  اثرات   از  وسيعي  اقتصادي،ضطيف  اجتماعي  مشکالت  و  و    الت  فرهنگي 

. مسائل و مشکالت شهري به فراخور زمان است  داشته  همراه  به  راکالبدي    هاينابساماني

  شود، بافت اجتماعي و کالبديو در هر منطقه يا محله شهري به گونه متفاوتي بيان مي

که سرعت توسعه در برخي طلبد درحاليمناطق نيز راهبردهاي مديريتي متفاوتي را مي

تحقيق حاضر در    هاي مختلف بيشتر بوده است.گذاري در بخشسرمايه  ليمناطق به دل

  با شهر تهران )محله شهيد هرندي(،    12در ادامه پژوهش ميداني پيشين در منطقه  نظر دارد  

با  بها  تلفيق صحيح آنو  دقيق اطالعات    مطالعه با رويکرد  ريشه  هدفه تفسير  يابي مشکالت 

  تهران   غار  دروازه  محله  در  حاضر حال  در  که  يافراد   با  ر،حاض پژوهش  در  محور بپردازد.  -محله

گرديده و نتايج مورد تحليل   انجام  قي عم  مصاحبه  هستند،  ياقتصاد   وي  اجتماع  يهاب يآس  ريدرگ

  ها ب يآس  نيادارنده  نگه  يهاتيموقع  و  علل   و  فرد  ستهيز  تجربه  کشف  بر  مطالعه  نيا.  قرار مي گيرد

هاي اجتماعي به تبيين سطح بندي مولفه هاي تاثيرگذار بر آسيب. در اين پژوهش با  دارد  تأکيد

مداخله گر  شرايط علينقش   نظريه سامان   و شرايط  پردازيم.  مي  نيافتگي محله دروازه غاردر 

 بر اقتصاد محله  يدولت و بخش عموم  ينيآفرو نقش   يهاي اقتصادتأثير و تأثرات مؤلفه   همچنين

 را بر اين أساس مورد بررسي دقيق تر قرار مي دهيم. 

اجتماعي، دروازه غار، محله شهيد هرندي، پايداري،  -آسيب شناسي اقتصادي  واژگان کلیدی:

 ، شرايط علي و مداخله گر محالت

 11/04/01تاریخ پذیرش:   01/04/01بازبینی:    تاریخ   03/12/00تاریخ دریافت:  
  ،  1401، تابسللتان  43، پیاپی 2، شللماره  11، سللا   گیاجتماعی فررن  فصلللنا ه راردرد

 496-465صص 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بیان  ساله   قد ه -1
نظيم رابطهه بين انسهههان، فعهاليهت و فضههها و تالش در جههت ايجهاد تعهادل ميهان اين عوامهل و  ت

برداري درخور و پهايهدار از تمهام منهابع و ثروت در پهنهه سهههرزمين و بهرهچنين توزيع متعهادل  هم

باشههد. از ريزي فضههايي ميامکانات انسههاني و فضههايي موجود، از موضههوعات بسههيار مهم در برنامه

اي و عدم تعادل در توزيع هاي منطقههاي بارز توسههعه فضههايي در ايران، وجود نابرابريمشههخصههه

باشههدا اين عدم تعادل و شههکاف بين مناطق همراه با گسههترش ر ميخدمات و امکانات در کشههو

  يا ختهيگسهگيري نظام شههري ناکارآمد و ازهمشههرنشهيني و افزايش تعداد شههرها منجر به شهکل

گيري نخسهت شههري در سهطح ملي و عدم رشهد و توسهعه برخي گرديده اسهت که از نتايج آن شهکل

ريزي فضهايي  هاي اسهاسهي در برنامهتوسهعه عادننه از آرمان دسهتيابي به رونيباشهدا ازااز مناطق مي

اي، تأکيد  ها و برقراري توازن منطقهکشهور بوده و در اسهناد فرادسهت نيز بر ضهرورت کاهش نابرابري

به توسهعه هسهتند، اما اين گسهتردگي   تر روتمامروز و با سهرعت هرچهشههرها روزبه شهده اسهت.

هاي ها شهده اسهت و اين مسهائل در حوزهسهائل و مشهکالت آنشههرهاي امروزي موجب پيچيدگي م

ر.، و    ،يصههادق)شههودهاي اقتصههادي، کالبدي، اجتماعي و فرهنگي مطرم ميمختلف ازجمله حوزه

(1396 ،ن. ،يزنجر
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هاي اجتماعي را بايد در کل حيات اجتماعي رفتاريکجها و  خاسهتگاه اصلي آسيب

 ،فقر:  چون اجتماعي –هاي اقتصاديکرد. نابسامانيو نوع خاص روابط انساني جستجو  

  بهاعه    کهه  عواملي  ديگر  و  حقوقي  و مهالي  امنيهت  فقهدان  ،بيکهاري  ،گراني  ،تورم

هاي اجتماعي شههوند، زمينه مسههاعدي را براي انواع مختلف آسههيبمحروميت« مي»

ري،  ، زورگيي، فرزند آزارسههمي، الکلرچون: خودکشههي، سههرقت، اعتياد به مواد مخد

شهناسهي گسهترده وسهيعي پيدا  مفهوم آسهيب  رونيآورند. ازاطالق، گدايي و... فراهم مي

،  الهتيههدا)سهههتوده،  گرددکنهد و از ابعهاد ارزشهههي و کاربردي فراواني برخوردار ميمي

1379). 

تر شههههدن ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي،  گسهترش شههرنشيني موجب پيچيده

. هاي اجتماعي در محالت مسهکوني شهده اسهتناامني و آسهيبفرهنگي شههر و بروز 

اي جديدي يافته استا نهري، معشهمچنين روابط بين فضههها و انسهههان، در محيط 

ريهههزي هاي برنامهها و فضاهاي شهري با مکانيسمپيشگيري از بروز جهههرائم در محله

 هايمود آسيبجامعه شهري حضور و ن  اجتماعي و شهري اهميت فراواني دارد. در هر

هاي  فقر، بيکاري، بافت فرسوده و مسکن نامناسب، نابرابري  دنجتماعي مانقتصادي و اا

سهههوادي، بههداشهههت نهامنهاسهههب در محيطي پر از ههاي ثروتي، بيدرآمهدي، نهابرابري

هاي اجتماعي نظير عدم پايداري اجتماعي، کمبود سههرمايه اجتماعي، مسههائل  آسههيب

و  سهرپرسهت و بد سهرپرسهتزنان بياجتماعي، طالق،  مرتبط باهمسهايگي و تعامالت  

ار و خياباني،  کرار، فان  ککود  بزهکاري، قتل، سهرقت،اعتيهههههاد،   جرائم گوناگون نظير

اي نموده و از طرف هاي توسهعهاز طرفي ايجاد مانع براي اثرگذاري برنامه  ...خشهونت و

ي بزرگ با توجه به شهههرها و شهههرهاکالن ي را در پي دارد.افتگينتوسههعهديگر دوام 

ها  شههر  هنشهيني و رشهد قارگ گونيهشهت فرسهوده، حافبا  هاي خاص خود مانندويژگي

  - اقتصههادياي هسههيبوز انواع آرهاي مناسههبي جهت بکانون.  در اطراف شهههرها و..

اين الذکر، شهاهد انواع  اعي هسهتند. متأسهفانه در اين منههههاطق، بنا به موارد فوق ماجت

هسهتيم که نتيجه اين   ا اعتياد به مواد مخدر و ناامنيتها از جرائم خشهن گرفته آسهيب

اعي و  مول سرمايه اجتفشههري، کاهش امنيت اجتماعي، اُ  خوردن نظم  همر ها بآسهيب

 در  (.1395،همکاران حسن و  ديس  ،يرسول)باشديکهههاهش امنيهههت ذهني و عيني م

  سهياه   هاياقليت فرهنگ عميق زوال  از  فقر فرهنگ به  توجه  عطف نقطه  متحدهانتيا

 دانيل  گزارش انتشهههار  با مفهوم اين.  بود  جدانشهههدني 1970 و  1960هاي  در سهههال
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 چگونه که بود  موضهوع  اين  هدفش و  کرد پيدا رشهد  سهياهاندرباره خانواده   1پاتريک

سهتار و   ن،يپرو)  شهود مي  منجر  سهياهان اجتماعات  با مرتبط  نهادهاي به زوال  بردگي

  شههرها  درون در اجتماعي  سهازمانيبي  زعم وي،(. به1394  اصهرر،  يفرد، عل  يشهيدرو

  طوربه  هاخانواده  در که  جايي اسهت،  هاي اجتماعيسهازمان و مؤسهسهات  تباهي از  ناشهي

 اند.داشتهبر عهده   را اصلي  هاينقش  زنان ايفزاينده

محالت    در  ويژهبهه  را  فقر  بهازتوليهد  فراينهد  فقر  فرهنهگ  نظريهه  در  2لوئيس  اسهههکهار

  اصهطالحي  فقر فرهنگ. اسهت کرده تحليل و تبيين شههري  نشهينآلونک و  ايحاشهيه

 فقير و فرودسهتان افراد  زندگينحوه   بيان  براي 1959 سهال در  لوئيس  اسهکار  بود که

 اين.  گيردمي قرار  فرهنگيخرده  هاينظريه  زيرمجموعه  نظريه  اين. کرد  شهههري ابداع

هاي اجتماعي از ديرباز در جامعه بشههري موردتوجه  مسهههله مربوب به آسههيبدسههته 

زمان با گسههترش انقالص صههنعتي و گسههترش دامنه انديشههمندان بوده اسههت. هم

ها و نيازهاي  هاي ناشهي از عدم امکان برآورده شهدن خواسهتهها، محروميتنيازمندي

تبهکاري، سهرگرداني، دزدي  دار فسهاد، عصهيان،زندگي موجب گسهترش شهديد و دامنه

هرچند اکثر مشهکالت اجتماعي انواعي .  ها شهده اسهتو انحراف جنسهي و ديگر آسهيب

شهود برخي از اين هاي مختلف هسهتند، اما چنانکه مشهاهده ميتکراري در طول نسهل

ها است و حتي برخي انواع اين آسيب داکردهيها اهميت بيشتري پ انواع در برخي نسل

يکسهري علل غالب در هر   کهيياز سهوي ديگر ازآنجا.  اندعدي زاده شهدههاي بدر نسهل

ها دارند،  آسهيب جامعه وجود دارند که نسهبت به سهاير علل اهميت بيشهتري در بروز

ها هايي بين آنهمپوشههي  رود، اما عمدتاًها سههخن ميهرچند از انواع متمايز آسههيب

 ،خودکشي  ،سرقت و دزدي  ،ات جنسيانحراف،  وابستگي دارويي يا اعتياد. شودديده مي

يک زخم است که اگر   مانندهاي اجتماعي آسيب .بيکاري و فقر  ،خانمانيبي ،مهاجرت

هاي حل رفع آسههيبشههود. راهتر ميآن را از جريان هوا دور نگهداريم، آلوده و عميق

توانيم هها بها خردورزي و بهدون حهب و برت اسهههت. نميتالش براي رفع آن  اجتمهاعي،

هاي اجتماعي سرپوش بگذاريم بلکه بايد توان علمي خود را بکار بگيريم و وي آسيبر

 .علل آن را بشناسيم، سپس ارائه طريق کنيم

شهده و  مفهوم جديدي اسهت که از علوم زيسهتي گرفته 3اجتماعيشهناسهي  آسهيب

 اجتماعيهاي  هاي عضهوي و آسهيبمبتني بر تشهابهي اسهت که دانشهمندان بين بيماري

 
1 Daniel Patrick 
2 Oscar Lewis 

3 social-pathology 
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يابي يند ريشههآشهناسهي از ديدگاه پزشهکي به فرشهوند. واهه آسهيبها( قائل ميروي)کج

آسهههيهب اجتمهاعي بهه هر نوع عمهل فردي يها جمعي اطالق .  شهههودهها گفتهه ميبيمهاري

د عام عمل جمعي رسهمي و غيررسهمي  ع شهود که در چارچوص اصهول اخالقي و قوامي

گيرد و درنتيجهه بها منع قهانوني و يها قبح جهامعهه محهل فعهاليهت کنشهههگران قرار نمي

هاي  رويروان سهههعي دارند کجگردد. به همين دليل، کجمي اخالقي و اجتماعي روبرو

خود را از ديد ناظران قانون، اخالق عمومي و نظم اجتماعي پنهان نمايندا زيرا در غير 

)نريماني،  وندشههاين صههورت با پيگرد قانوني، تکفير اخالقي، طرد اجتماعي مواجه مي

هايي واقعي، مترير، قانونمند  هاي اجتماعي پديدهآسهيب(. بر اين اسهاس 1390شههال، 

ها هاي اجتماعي شهناخت علمي آنپذيري آسهيباند. کنترلکنترل و پيشهگيريو قابل

ها و هاي نظري و عملي و کاربردي از ايدهاي براي پاسههب به پرسههشرا در هر جامعه

هاي کوتاه و بلندمدت براي مقابله صهحيح با  ريزييدشهده در برنامههاي علمي توليافته

ها را ضهروري و هاي اجتماعي، درمان يا پيشهگيري از گسهترش و پيدايش آنآسهيب

پردازد که در شهناسهي اجتماعي به بررسهي انواع مشهکالت ميآسهيب  سهازد.پراهميت مي

هاي ا را از جنبههکنند علل مختلف آنسههطح اجتماعي مطرم هسههتند و سههعي مي

 به که  اجتماعي هايآسهههيب  مختلف فردي، اجتماعي و غيره موردبررسهههي قرار دهد.

 اکثر در هسهتند، صهنعتي انقالص مسهتقيم معلول  و  حاصهل انديشهمندان از بعضهي تعبير

گهذارنهد. امها آنچهه جوامع مختلف را در اين و تهأثيرات خود را مي  دارنهد  وجود  جوامع

ها  سهازد، نوع نگرش اين جوامع به علل به وجود آورنده آسهيبمتفاوت ميمورد از هم  

ها اسهت که اين آسهيب  نيبهبود آن اسهت. در مورد نگرش، مهم ا  و راهکارهاي اصهالم و

ضههروري اسههت يا    ها در جوامع امري نزم واند  آيا وجود آسههيبچرا به وجود آمده

ها مسههتلزم شههناخت  ن پرسههشاي بدون آسههيب داشههت  پاسههب به ايتوان جامعهمي

  نيي شهناسهي اسهت که هرکدام سهعي در تبشهناسهي و روانهاي مختلف جامعهنظريه

ها  اين ديدگاه   هاي مختلف دارند.هاي اجتماعي ازنظرگاهبحران  ها وآسهههيب  مسهههائل،

 متأثر از باورهاي سياسي و اقتصادي هر جامعه است.

اندگار شههههر تهران، بيش از شههههري تهران، در مقام مرکز تاريخي و م  12منطقه

هشهههتهاد درصهههد کهارکردههاي تجهاري، اداري، حکومتي، کهارگهاهي و انبهار و بهانتر از 

کهارکردههاي فرهنگي، مهذهبي و پهذيرايي شههههر را در برگرفتهه و حهامهل   درصهههدپنجهاه

خاطره جمعي شههروندان اسهتا لذا زوال آن حيات مدني شههر و شههروندان را ضهعيف 

شهههري  اريخي، بايد کانوني زنده و فعال و محر  اقتصههاد کالنکند، چراکه مرکز تمي

درصهد از  73سهال عمر و  400درصهد از سهطح منطقه بيش از   27  ديگر  يسهو ازباشهد.  
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درصهههد واحهدههاي   50سهههال قهدمهت دارد. بيش از    200بهافهت اين منطقهه، بيش از  

هاي قديمي در سال عمر دارند )بيشترين نسبت خانه 30بيش از  12مسکوني منطقه 

. بيش از اندشهدهسهاختهسهال اخير   10ها در درصهد آن 8.5ميان مناطق تهران( و فقط  

اسهت.  شهدهليتشهکهاي شهاخ  و ارزشهمند درصهد محدوده منطقه، از گسهتره 34

شهود و اين سهطح منطقه فرسهوده محسهوص مي سهومکها بيش از يعليرغم اين ارزش

 و  ياجتماع جرائم   و هابيآسهه  يريگشههکل  املترين عومهم از  ييک  عنوانبهمسهههله 

ها  داده  گريدعبارتبه .است  شدهييشناسا  يشهر  دفاعيب  يفضاها  يريگشکل  درنتيجه

مي روزافزون  نشههههان  مخروبگي  و  زوال  معرو  تهران در  تهاريخي  مرکز  کهه  دههد 

  امد يپ   را  تيوضهع اين  ،يبرخ(. 1390،  م.  ان،يم.، و جهان  ا،يم.، ملک ن  ،ييرهنمااسهت)

 به  يجايجابه  و  امکانات  هتوسههع  با  همراه که انددانسههته  شهههر به  يسههتيمدرن رويکرد

  تهران شههر مناطق  سهاير به  يقديم سهاکنان  يهامهاجرت قياز طر يشههر يهاحومه

  ،ي خيشه)اسهت  زده دامن  شههرها  يقديم مراکز گذاشهتن  مترو  به  و  اسهت  يافته بروز

 منطقه، اين در يشههر  يفضها يرهاسهاز از شهکل اين  (.1392 ترا،يم  ،يميمحمد و عظ

  گر، يدعبارت. بهاست  نمايان مناطق  گونهاين  يشهر  امکانات و  هايبندپهنه  دروضوم  به

 آشکار  يفضاي يهاينابرابر  در  را خود منطقه اين در يشههر  يفضها  کالبد به توجه  عدم

 با 1375 سهال تا 1359 سهال از منطقه اين تيجمع رشهد نمونه يبرا. اسهت  سهاخته

 به 1375  سهال از و اسهت  بوده  کاهنده  سهال،  در درصهد 2/5  يمنف  رشهد ضهريب متوسهط

قرخلو، م.، و زنگنه )اسههت داشههته  افزايش  سههال، در  درصههد 2/8  رشههد متوسههط  با  بعد

  پس  واقعبه.  دارد يخاصه منطق تيجمع افزايش  و  کاهش اين(. 1388،  س.  ،يشههرک

 محل از مناطق  اين ياصههل  سههاکنان اول،  هده سههه  طول  در  يشهههر  يفضهها يويران از

 از  پس و  شهدند  سهاکن تهران شههر ترمرفه مناطق در  عموماً  و  کردند کوگ خود سهکونت

  بزهکار   يهاگروه  يا  و  بضهاعتيب افراد  و مهاجر يهاتيجمع  و  نانيرنشهيفق  عمدتاً ،آن

  ن يپاي  يهااجاره و  امال   و ملک  نازل اريبسهه متيق.  شههدند  آن  جايگزين  ،کارخالف  و

 بوده  ههاگروه  اين  مههاجرت  ياصهههل  هجهاذبه  ،جوارهم  منهاطق  سهههاير  بهه  نسهههبهت  آن

(. از طرفي نسههبت جنسههيتي در اين 1395  ،همکارانحسههن و  ديسهه ،يرسههول)اسههت

الذکر در وضهعيت موجود، فضهاي منطقه در شهب  منطقه مردانه اسهت و به دنيل فوق 

ماهيانه سهاکنان اين منطقه نيز از بسهيار مترو ، خالي و ناامن اسهت. متوسهط درآمد  

 (.1388،  س.  ،يقرخلو، م.، و زنگنه شهرکها حکايت دارد)فقر نسبي آن
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 پیشینه تحقیق   -2
شهههناسهههي مرور برخي مقانت و مطالعات مهم در زمينه آسهههيبدر اين بخش به

پردازيم. در اين بررسهي اند ميهاي اخير در کشهور صهورت گرفتهمحور که در سهالمحله

صهورت  ي تمرکز ما بر روي دسهتاوردها و نتايج اين مطالعات اسهت که در ادامه بهدهعم

ترين آنان اشاره خواهيم کرد. برخي از اين مطالعات که عمدتاً موردي و جدول به مهم

اند.  هاي مشههابه هرندي صههورت گرفتهمنطقه محور هسههتند در شهههر تهران و محله

 19نشهيني در منطقه اجتماعي ناشهي از حاشهيههاي مثال در مطالعه آسهيبعنوانبه

( 1392شهههرداري تهران از ديدگاه مديران شهههري، اميري، پورموسههوي و صههادقي )

،  قتل، شههرارت ،سههرقت  ي،اجتماع   ينابرابر ي،گريتکد  ،ادياعت،  فقري،  کاريبدريافتند  

ي  اجتمهاع   تقهابهل  ي وعموم  اموال  تخريهب  ،طالق   ،نوجوانهان  يبزهکهار  ي،ابهانيهخ  کودکهان

قه منطاين  در  نشهههينيحاشهههيه از  ناشهههي اجتماعي هايآسهههيبمجموعه  بيبه ترت

  طالق  بحرانها در اين پژوهش نيز به ترتيب  ي دنيل بروز اين آسيباز طرفباشند.  مي

 در ادياعت وعيشه  ،نينشههيحاشه ينواح به روزافزون مهاجرت  ،خانواده  يختگيگسهازهم  و

 ينابرابر  و فقر  بحران  ي،شهرل طيمح و  شهرل نوع ،يکاريب  بحران ،نانينشههيحاشه  انيم

  ي ناتوان،  هويت  بحران و  يفرهنگ  سهريع  يدگرگونص،  نابا دوسهتان  با معاشهرتي،  اجتماع 

  بحران ،حکومت به  اعتماد  عدم  ،ياسههيسهه باز  يفضهها بحراني،  پذيرجامعه در نق   و

  ،ي م.، پورموسهو ،يريام)  ي نشهان داده شهدعال  آموزش سهتميسه  ضهعف  و  وپرورشآموزش

( در 1395فرد و کهاظمي ). همچنين پروين، درويشهههي(1392  ،م.  ،يس.، و صهههادق

هاي پنهان شههههري )مطالعه  سهههازماني اجتماعي و آسهههيباي تحت عنوان بيمطالعه

در  مرتبط  اجتماعي هايآسههيب  و موردي: محله هرندي( به بررسههي رابطه قماربازي

 امواد  خريهدوفروش  امحر   و  مواد مخهدر  مصهههرف  و  اديهاعتاين منطقهه پرداختهه و  

ا همسهر  از  يجداي  و  يخانوادگ اختالفات  ياابانيخ  يدعواها و  يفحاشه خشهونت،ا سهرقت

ط مرتب  ههايآسهههيهب  و  مسهههائهلعنوان را بهه  خهانواده  و  فرد  يمهال  تيهوضهههع  در اختالل

 (. 1395  ،ق.  ،يفرد، ع.، و کاظم  يشيس.، درو  ن،يپرويافتند)

  جنوص در  دانِيم چند  ينگارمردم کي  ت«يجنسهه  و فقر سههنت، تقاطع در»  کتاص

 و  يدانيم يصهورت به  کتاص نيا در  سهندهينو. اسهت  غار دروازه  منطقه  ژهيوبه  تهران شههر

  رانيا  يفرهنگ  و ياسههيسهه  ،ياجتماع  ،ياقتصههاد  نظم عملکرد  يهاسههميمکان يتجرب

 از يبخش  يهايآرزومند و  هاانتخاص  ها،تالش به دادن شهکل  در نود  و  هشهتاد  يهادهه

  کتاص  مقدمه در چنانکه.  دهديم نشان روزمره يسطح در و درون از  را يشهر  اجتماع



 1401  تابستان  ♦  2شماره    ♦  11سال    ♦اجتماعي فرهنگي  راهبرد       475

 

 در  تهيسهکسهوال  يشهناسهانسهان حوزه  مطالعات از گريد ياريبسه برخالف اسهت، شهدهاشهاره

 رييتر  يبرا  يمحمل  عنوانبه  ديجد ياقتصهههاد  نظم  و  اصهههالحات گفتمان بر  که  رانيا

  مقاومت   مصهرف، گانهسهه قيطر از  ته،يسهکسهوال  ديجد  نظام کي خلق  و  يفرهنگ  يمعان

 نيا  دارنهد، تمرکز يشههههر  يبهان  و متوسهههط طبقهات جوانهان  و زنهان  انيهم  در  يآزاد  و

 سههاخت از  هاآن  ديد هيزاو و  در  و  فرودسههت  طبقه  زنان  تيعامل بر  يشههناسههمردم

 (.1398  ده،يسپ،  اني)ثقف  کنديم ديتأک تهيسکسوال

 يي ايجرراف گستره يدارا که  تهران محالت خصوص در  شدهانجام  مطالعات از  يکي

  تهران محالت  در  يزندگ تيفيک رصههد  اي  شيمايپ  پروهه  باشههد،يم  عيوسهه  يتيجمع  و

 پروهه  نيا  دسههترس در  اطالعات.  اسههت رفتهيپذ  انجام  يشهههردار توسههط که اسههت

  با   تهران شههر در  يزندگ تيفيک  رصهد  شيمايپ  خام  يهاداده  يعموم  انتشهار  ماحصهل

  ش يمايپ  نيتربزرگ گفت توانيم جرئتبه که اسهت پرسهشهنامه هزار 45 نمونه حجم

 و  يگردآور  يامحلهه  اسيهمق  در  شيمهايپ   نيا  يههاداده  و  بوده  رانيا  در  يشههههر

 نيتربزرگ که شهد  انجام  تهران در  يزندگ  تيفيک رصهد 94 سهال. اسهت شهدهليتکم

 به  شيمايپ  نيا  در. اسهت يآمار نمونه هزار 45  با  تهران در  شهدهانجام يشههر  شيمايپ 

 به  هاآن اعتماد  مردم،  مشهارکت  زانيم  زباله،  يآورجمع شههر،  خدمات از مردم  تيرضها

 رهيغ   و زنان تيامن  احسههاس  ها،هيهمسهها  مردم، به محله سههطح در مختلف  ينهادها

 (.1399 آرش، ،ينصراصفهان)است منتشرشده اطلس  کي  قالب در که شدهپرداخته

 طيشههرا  و تيوضههع  شههناخت  نهيزم در  يشهههردار يسههو از زين  يمشههابه  پژوهش

. است  داشته  تمرکز محالت يشناسگونه به که  است  رفتهيپذ انجام  آن مختلف محالت

  هاي شاخ   و اسهت  قرارگرفته مورداسهتفاده زين  فوق   شيمايپ   اطالعات  پژوهش نيا در

  ي هاشهاخ   اطالعات ادامه در. اسهت قرارگرفته  توجه مورد  تهران محالت در  ياجتماع 

 .است دهيگرد استخراج مطالعه نيا از که است  آمده  يهرند ديشه محله  ياجتماع 

محور  برهاي اخير  هاي اجتماعي در سهالمرتبط با آسهيب خارجي  عمده مطالعات

ههاي و آسهههيهب  4اي کهه تفکيهک ميهان جرائمگونههبهه  ارتکهاص جرائم اسهههتوار هسهههتنهد

  ازجمله مطالعات   شهههناسهههي اخيراً پيشهههنهاد گرديده اسهههت.از منظر واهه  5اجتماعي

 در 6تهوري جرم  اي ازعنوان نسخهبهموضوع بزهکاري و جرم   1989در سال   ترقديمي

عنوان مطالعه به  خيزترين شهههرهاي دنياسههت،نگوس نيجريه که يکي از جرمشهههر  

 
4 Crime 
5 Social Harm 

6 Crime Theory 
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اي ناشههي از خيز بودن منطقهنتايج نشههان داد جرم  بررسههي قرار گرفت. تحتموردي 

ترکيهب عوامهل اقتصهههادي و محيطي اسهههت. محالتي کهه در اثر ورود مههاجران و 

ي اين تر هسهههتنهد. عمهدهخيزروسهههتهاييهان دچهار نهاهمگوني فرهنگي هسهههتنهد، جرم

تر نگوس اسههت و دليل آن عدم يکپارچگي اسههت و قيمتناطق گرانناهمگوني در م

ههاي کنترل ههاي مشهههتر  براي اجراي برنهامههاينکهه ميهان خهانوارههاي نهاهمگون، زمينهه

ي اين بزهکاران خدمتکار شهههود. با توجه به اينکه عمدهي پيدا ميسهههختبهاجتماعي  

آمهدن »الگوي   بهه وجود  منزل )افرادي بهدون خهانواده بيولوهيهک( هسهههتنهد، خطر عمهده

  ام يهف.، و خ  ز،يع.، پره  ،يآباد يزنگ)ترهاسهههتجواناز افراد بالغ بزهکهار براي  7نقش«

در مناطق فقيرنشين اما، هماهنگي اجتماعي محالت، به دليل وجود    (.1394ا.   ،يباش

عنوان  اي بهمقاله 1998در سهال  تر اسهت.هاي قومي و کنترل غيرمسهتقيم، قويگروه

،  8محوري هاي محيطي منتشر گرديد که سه فلسفه متفاوت انسانجرم و آسيبفلسفه  

را در ارتباب ميان انسهههان و محيط اطراف خود    10محوري، و محيط9محوريسهههالمت

موضهوع کنترل   ،2003در سهال    (.Halsey, M., White, R., 1998)نمايدمطرم مي

اجتماعي و نرخ رشد جرائم در محالت شهري و وابستگي آن با تقويت نهادهاي محلي  

قرار گرفهت. در اين پژوهش ضهههمن توجهه بهه  يتوسهههط روت و همکهاران موردبررسههه

نمايد که در آن مؤسههسههات چارچوبي را ارائه مي  11سههازماني اجتماعيهاي بيتهوري

اي در کنترل اجتمهاعي و کهاهش نرخ رشهههد نهدهکنينتعي  نقش  تواننهدميمحور  محلهه

اي مقاله  2007  سال در  .(Triplett, RA., Gainey, RR., 2003)م داشته باشدئجرا

قرن بيسههت و يکم توسههط فردريش و  يشههناسهههاي اجتماعي و جرمبا عنوان آسههيب

شهناسهي منتشهر گرديد. همچنين تعميم مفهوم همکاران باهدف بازنگري قوانين جرم

رديد. اين گتوسهط هيليارد و همکاران معرفي   2007آسهيب اجتماعي در سهال   جرم به

شههده اسههت مجدداً در مطالعه ديگري در تمايز که در مقانت متفاوتي به آن پرداخته

قرار گرفت. در اين مقاله نسهههلت به تعريف ارتباب ميان   يموردبررسههه 2010سهههال  

هاي اجتماعي ها بر روي آسهيبشکند که پژوهپيشهنهاد مي  و  پردازدآسهيب و جرم مي

 ,.Lasslett, K)دعنوان موضوعي مستقل صورت گيرنشناسي و بهفارغ از مسائل جرم

اي با عنوان صهلح و امنيت در محالت شههر يزد توسهط مطالعه 2009در سهال  . 2010(
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هاي اجتماعي جديد در دکتر زياري ارائه شهد. در اين مقاله ضهمن توجه به ناهمگوني

قرن بيسهتم و نرخ رو به افزايش موارد غيرطبيعي در مراکز شههري، موضهوع مهاجرت 

انبوه و کنترل نشهههده جمعيهت از اطراف بهه شههههر يزد را در قهالهب عواملي چون تنوع 

  ، و عهدم حس تعلق آنهان بهه محيط جهديهد  ،نهاشهههنهاس بودن مههاجران آن  ،12فرهنگي

ي،  اريز)دهدقرار مي يبررسهه هاي اجتماعي موردسههيبعنوان منشههأ بروز برخي آبه

خشهمگين در محالت  جرائم موضهوع اي بامطالعه  2010. در سهال  (1390کرامت اله، 

فقير و ارتباب آن با نااميدي و روابط اجتماعي افراد توسههط اسههتادارد ارائه گرديد. در 

ه نااميدي از آينده و يسک ابتالي آنان براين مطالعه به رشد جوانان در مناطق فقير و  

مسهههيرهاي   ،رو آوردن به جرائم خشهههن همچنين ارتباب طولي ميان روابط اجتماعي

نفر از جوانان آفريقايي   723و رفتارهاي خشههن در جامعه آماري شههامل    ،13نااميدي

متحده  در مناطق فقيرنشههين ايانت 2006تا   1998هاي  آمريکايي که در بين سههال

 ,.Aseltine, R. H., Gore, S., & Gordon, J)شهوده ميپرداخت  ،اندزندگي کرده

2000). 
 موضهوع 1989 سهال در  فقر،  موضهوع تيمحور  با ياجتماع  هايبيآسه  مطالعات در

  موضههوع 1992  سههال در  و گرفت قرار يموردبررسهه فقرزده  محالت در  کودکان رشههد

 يصههنعت  عمدتاً يشهههر محالت در  کودکان به بيآسهه سههکير  و فقر  يامنطقه تمرکز

 يمورد مطالعه عنوانبه که  پژوهش نيا  در.  ديگرد  مطالعه همکاران و  يداند توسهههط

 ريفق افراد تجمع که  شهوديم انيب  اسهتا گرفته  صهورت  وياوها التيا  ولنديکل شههر در

 نيا.  شههوديم نقطه کي  در يمنف  يکيزيف  و ياجتماع  طيشههرا تجمع به منجر معمونً

 معرو در  سهاننبزرگ و  کودکان آن در که  دينمايم جاديا را يطيمح طيشهرا بيترک

 ,.Coulton, C. J(رندگييم قرار  يافتگيتوسهعه  عدم  سهالمت مشهکالت  يبان سهکير

Pandey, S., 1992.) در يخودکشه به ارتکاص  سهکير  و  درآمد  يعدالتيب  و ينابرابر 

  ارائه 2005 سهال در يمورد  ياچندمرحله مطالعه  کي  قالب در ور يوين  شههر محالت

  قالب  در  ياجتماع  هيسههرما  و ييتمرکززدا انيم ارتباب موضههوع 2008  سههال در.  شههد

 در.  گرفت قرار يبررسه مورد همکاران و  نباميگر توسهط ييفقرزدا  اسهتيسه  تناقضهات

 از  افراد  کردن  جهابجها  و  فقر  کهاهش  ههدف  بها  ييتمرکززدا  اسهههتيهسههه  بهه  پژوهش  نيا

 نيا.  گردديم اشههاره ختهيآم-درآمد  يهايگيهمسهها  به  زدهآشههوص  يعموم  يهاخانه

.  ديهگرد اجرا   Hope XI  برنهامهه عنوانبهه  و  متحهدهانتيها  فهدرال  دولهت  توسهههط  برنهامهه
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 شيافزا  را  ياجتمهاع   هيهسهههرمها  افراد  ييجهابجها  کهه  دههديم  نشهههان  مطهالعهه  نيا  جينتها

 Susanشوديم  ياجتماع  يهاشبکه فيتضع و رفتن نيب از موجب عوو در  دهدينم

Greenbaum, et. Al, 2008).)  ي گذارهدف  ريتأث  موضوع  با  يامقاله  2017  سال  در  

  پورتو  شههههر  در  دئوس  دو  هائو  منطقهه  يمورد  مطهالعهه  در  فقرزده جوامع  در  يامنطقهه

 .گرفت صورت پرترال کشور

  ر يتأث 2008 سهال در  مخدر، مواد مصهرف از يناشه  ياجتماع  يهابيآسه  موضهوع در

 جرائم  در  مخهدر  مواد  فروش  يبهازارهها  تيهفعهال  اثر  در  ياجتمهاع   يافتگيهسهههازمهان  عهدم

 مواد مصهرف از  يناشه  بيآسه  کاهش  يهاروش 2009 سهال در.  ديگرد يبررسه  خشهن

  اسهتيسه  و مخدر مواد  مصهرف  يهااتاق  يسهازمتحر   موضهوع و  شهد  مطالعه مخدر

 همکاران و  کانمک توسهط  يمکان نيب يهاشهبکه قيطر از مخدر مواد  مصهرف  کاهش

  DCRs  مخهدر  مواد  مصهههرف  يههااتهاق   ريتهأث  مطهالعهه  نيا  در.  گرفهت قرار  يموردبررسههه

  ي ابيجهت  و  موضوع  گرفتن  کنترل  تحت  و  مربوطه  ياجتماع   يهابيآس  کاهش  باهدف

 اسهت قرارگرفته  يموردبررسه کشهور 11 شههر 60در  واقع  نقطه  90 در  بيآسه انتشهار

(McCann, E., Temenos, C., 2015). 
 ارتباب  موضهوع  با  هلند روتردام  شههر در 2018 سهال  در  مارلوئس  يمورد  مطالعه

 زين محله  يناهمگون گرفتن نظر در  با  محورمحله تيرضههها  و ياجتماع  هيسهههرما  انيم

 که  دهد¬يم نشههان  مطالعه نيا  جينتا.  باشههديم نهيزم نيا در  مهم  مطالعات  ازجمله

  بها   ياجتمهاع   يههاتمهاس ازنظر  سهههاکنهان  يزنهدگ از  تيهرضههها يبرا  ياجتمهاع   هيهسهههرمها

 ياجتماع   هيسههرما تياهم  اما. اسههت تياهم حائز محله درون  انسههجام و  گانيهمسهها

 يافراد  سهههواد،کم  افراد  يبرا.  اسهههت  متفهاوت  مختلف  افراد  نيب  در  محلهه  بر  يمبتن

  ا ي اندگرفته  طالق   که  يکسهان  و بازنشهسهته افراد ف،يضهع  سهالمت  با يافراد  ازکارافتاده،

 ,.Hoogerbrugge, Marloes, M., Burger, Martijn J)اسهت  ترمهم هسهتند وهيب

 و(  2000)  فررا  و نايآلسهه ،(2003)  کان  و  کاسههتا  ازجمله محققان  از  يتعداد  .)2018

 و(  محلهه  در  يفرهنگ  چنهد  يعني)  ينهاهمگون  نيب  يمنف  اي¬رابطهه(  2007)  پوتنهام

  عنوان  بها اي¬مطهالعهه  در( 2014)  ههاوس  لهديف  امها  انهد،کرده  گزارش  ياجتمهاع   هيهسهههرمها

 در که نمود گزارش  زند «يم بيآسهه ياجتماع  هيسههرما  به محالت در  يگوناگون ايآ»

  دپوسهتيسهف  تياکثر  افراد  يگيهمسها يهنجارها  در  يگوناگون  ايتانيبر  و  متحدهانتيا

  قهاتيتحق  جينتها.  دارد  مثبهت  ريتهأث  ياجتمهاع   مشهههارکهت زانيم  در  امها  دارد،  يمنف  ريتهأث

  ه يسهرما سهاختن يبرا يگريد  زيچ  هر از شيب محله  فقر  کاهش  که اسهت نيا از  يحاک

 ممکن  يقوم تمرکز  و مهاجرت  طيشههرا يبرخ در  ن،يا بر  عالوه. اسههت نزم  ياجتماع 
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 .(Fieldhouse, E., Cutts, D. 2010) شهود ياجتماع   هيسهرما بهبود به منجر اسهت

 و  محالت  طيشهههرا اثر»  موضهههوع  با که  يمل  مطالعه کي در(  2012) اليگو نيهمچن

 در  نوجوانهان«  و کودکهان  رفتهار مشهههکالت  در خهانواده  ياجتمهاع   -ياقتصهههاد  يوضهههع

  برخوردار  کمتر  محالت  در  نوجوانهان  و  کودکهان  کهه  کرد  عنوان  داد  انجهام  متحهدهانتيها

 و  کودکهان  برابر،  1.9(  زيخجرم  و  ف،يکث  يههاابهانيهخ  بهد،  مسهههکن  ن،ييپها  تيهامن)

 از  شهههتريب  برابر  1.9  نکردهليهتحصههه  نيوالهد  بها  کودکهان  و  برابر،  3.7  فقرزده  نوجوانهان

 ,Singh, G., K, Ghandour)(هستند  يرفتار  هايبيآس دچار  خود سالم  يهمتاها

R., M., 2012. 

  دانی نظری   -3
متعهددي  زا، عوامهل  در پيهدايش انحرافهات اجتمهاعي و رفتهارههاي نهابهنجهار و آسهههيهب

سهاز مؤثر هسهتندا ازجمله عوامل فردي شهامل جنس، عنوان عوامل پيدايش و زمينهبه

سن، وضعيت ظاهري و قيافه، ضعف و قدرت جسماني، بيماري، هنتيک و عوامل رواني 

پردازي، هوشههي، خيالشههامل حسههاسههيت، نفرت، ترس و وحشههت، اضههطراص، کم

هاي رواني و ...ا عوامل محيطي يرويي، پرخاشههگري، حسههادت، بيمارطلبي، کمقدرت

شهامل اوضهاع و شهرايط اقليمي، محيط شههر و روسهتا، کوچه و خيابان، گرما و سهرما و...  

و درنههايهت عوامهل اجتمهاعي شهههامهل خهانواده، طالق، فقر، فرهنهگ، اقتصهههاد، بيکهاري،  

  علل،  نيا نييتب يبرا(. 1397ها، مهاجرت و جمعيت)قدرتي راد، مينا،  شههرل، رسههانه

  جمله آن از که اسههت مطرم ياجتماع  يهابيآسهه نييتب  حوزه در  يمتعدد  اتيرنظ

 در را ياجتماع   و يروان  يهايناهنجار  علل که ،يسهاختار  يفشهارها  هينظر از  اندعبارت

  ، ياجتماع  يسهههاختارها  مکتب، نيا ازنظر.  کنديم  جسهههتجو ياجتماع   يسهههاختارها

  فشهارها،  نيا اثر در  و اسهت آنان تحمل از فراتر که  کننديم  وارد افراد بر را  ييفشهارها

 هيهنظر.  نهدارنهد  جهامعهه  ديهتهائ  مورد  يهنجهارهها  بها  يتطهابق  کهه  آورنهديم يرو  ييرفتهارهها  بهه

  جههينت  را  ههاانحراف  و  جرائم  هيهنظر  نيا.  بهاشهههديم  کنترل  هيهنظر  حوزه،  نيا  در  يبعهد

 و  يصهنعت جامعه ه،ينظر  نيا  طبق.  دانديم  ياجتماع   کنترل  نظام  در  يينارسها  و ضهعف

 اگر نيبنابرا. اسههت  کرده  فراهم انحرافات  و  وسههوسههه يبرا را ياديز يهانهيزم  مدرن،

 و  هايناهنجار يسههوبه اسههت، فيضههع  ياجتماع   کنترل  نظام که  کنند احسههاس افراد

 (. 1392،  م.  ،يس.، و صادق ،يم.، پورموسو  ،يريام)آورنديم يرو انحرافات

  نگاه  نوع  و ليتحل واحد اساس بر  ياجتمههاع  هههايبيآس يشناسجامعه  هايهينظر

 کرديرو  کرد،يرو  نياول:  شهههوديم  ميتقسههه  يکل  کرديرو  دو  بهههههههه  جرم  علهل  بهه
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  ، يذهن  التيتمها  هها،زهيانگ  فرد،  بهه  جرم  مطهالعهه  در  کهه  اسهههت«  يشهههنهاختجهامعهه»

 نيا. دارد توجه مجرم  يگروه تعلق  و  يخههههههانوادگ هنيزم ،يتيشههخصهه  هاييژگيو

 رويکج وقوع  بر ياجتماع   عوامل ريتأث بههه  ،يشههناختجامعه  اتينظر  برهيتک  با  کرد،يرو

« يشهههنهاختبوم»  کرديرو  را  آن  کهه  دوم،  کرديرو  در  و  مقهابهل  در.  دارد  ديهتهأک  جرم  و

  باع   که  ييهافرصههت  و  يتيموقع عوامل  و  جرم  وقوع  ينيع   نهيزم يبررسهه.  ميناميم

 کاري،يب  و فقر  ماننههههد جرم، ياجتماع   عوامل  از  شيب  شهود،يم  هابيآسه  و جرم وقوع

 (.1394 ،پور، اذن اله ييمحسن و رضا ،ييعال)است موردتوجه

  و  معماري ط،يمح  يکيزيف اتيخصهوصههههه  ،ييايجرراف طيمح  مکان،  انيم نيا در

 رههاييمتر  عنوانبهه  توانهديم  يتيموقع  ههاينههيزم  يطههههههورکلبهه  و  فضهههاهها  يطراح

 کرد،يرو  نيا  ههايهيهنظر  در  مکهان  بر  ديهتهأک.  شهههونهد  مطرم  دوم  کرديرو  در  رگهذاريتهأث

 جرم  نييتب  و شناخت در را مجرمانه  ههههايزهيانگ بر  صرف  ديتأک از  يناش  هاييکاست

 ن،يا  بههههر  عههههالوه (.1395، شهيوا  ،زادهآقابزرگي، محسهن،  شهاطريان)کنديم  جبران

 بهبود و  يسهامانده قيطر از جرم  رييشهگيپ  به اول  کههههرديرو به نسهبت  دوم کرديرو

  ي عل  ي،ابرند آباد ينجف)اسهههت نموده توجه  شتريب  مجرمانه  هايجاذبه  کاهش و  مکان

 (.  1396 ،نيحس  ،انيگلدوز ،نيحس

 روش تحقیق   -4

  علل  يشهناختبيآسه  نييتب»  يعني خود  ييغا و  يکل  هدف به دنيرسه يراسهتا در

  ي اکتشهاف  مطالعه کي  تهران«  غار دروازه محله  ياقتصهاد  ،ياجتماع  يهابيآسه  يداريپا

 ،يشهههناسهههروش  حوزه  نظرانصهههاحب نظر به.  بود خواهد  يفيک  قيتحق روش نوع از

  موضهوع  رامونيپ  موجود  اطالعات که  اسهت  نزم  يموارد در  ،  يفيک  پژوهش از اسهتفاده

 کسهب موضهوع  درباره  يترقيعم  دانش که اسهت  درصهدد محقق  و  اسهت  کم  پژوهش

 در  شهدهطرم يشهناختسهبب  نييتب به  يابيدسهت  يبرا  درواقع،(. 1389  ،ع.  دنور،)  دينما

 اسهتفاده  با  که  يکم  مطالعات  چراکه  شهد، خواهد  اسهتفاده يفيک روش از  پژوهش، نيا

 نيا بر مؤثر  عوامل و  علل  يبررسهه به  نگر،گذشههته يگزارشهه خود  يهانامهپرسههش از

 يبرا  رسهديم نظر به  لذا و داشهته يشهناختروش  يهاتيمحدود اند،پرداخته  هابيآسه

  - ي فرهنگ  يهابافت در  هابيآسه نيا در  ليتسهه  و ترقيدق  يهاداده آوردن  دسهت به

  ي فيک  مطالعات و  سههاختارمند  يهامصههاحبه  از  اسههتفاده موردنظر،  تيجمع  ياجتماع 

 از استفاده  عالوه،به. سازد برطرف زين  را ياحتمال در   يخطاها و  باشد  مؤثرتر  و ديمف

 در  پنهان عوامل زين  و  آن فردمنحصههربه  يمعان و افراد تجارص  در  به  يفيک  پژوهش
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  درواقع،   .(Corbin, J., Strauss, A., 2008)  نمود  خواهد  کمک  خاص،  طيشرا  جاديا

  ا يه  ميدانينم  يزيچ  ههاآن  از  کهه  يزنهدگ  از  ييههاعرصهههه  کشهههف  بهه  يفيک  پژوهش

،  ميآور  دسههت  به ياتازه  فهم ميخواهيم  اما  م،يدانيم اريبسهه هاآن از که  ييهاعرصههه

 .نمود خواهد کمک

 اسهههت،  يفيک  پژوهش  يههاروش  از  کهه  اديهبنداده  يِازنظر  پژوهش  نيا  در  لهذا 

 هينظر  ها،داده  از برخاسههته هينظر  يهابانام  که)  اديبنداده هينظر. شههد  خواهد اسههتفاده

 و يياسههتقرا  عام، يقيتحق  روش  کي(  شههوديم  شههناخته زين  ياديبن هينظر و  يانهيزم

  توسهط  بعدها  و  ديگرد مطرم(  1967)  اشههتراوس و رزيگل  توسههط  که  اسههت  يريتفسهه

 در.  کرد  دايپ  بسهط( 1998) نيکورب و  اشهتراوس  و( 1987)  اشهتراوس ،(1978) رزيگل

 انجام  هاآن  يريگنمونه  اي يگردآور از  مسهههتقل  تواندينم  هاداده  ريتفسههه کرديرو نيا

  داده  کدام  که شوديم گرفته ميتصم آن اساس  بر که اسهت يمرجع  همان  ريتفسه.  شهود

 چهه  بها  و  چگونهه  ديهبها  ههاداده  نيا  و  شهههود  گنجهانهده  نمونهه  در  بعهد  يمرحلهه  در  مورد  ايه

 يروشههه  اد،يهبنداده هيهنظر (.Flick  ،Uwe ،2014(  شهههوند يگردآور  ديهبا  ييهاروش

  ي هافروشيپ  از  اسههتنتاج يجابه را  ايقضهها  و هاهيفرضهه  م،يمفاه  ها،هينظر  که  اسههت

  کشهف  هاداده از  ميمسهتق طوربه موجود،  نظري يهاچارچوص  اي  هاپژوهش  ريسها  ،يقبل

 يقيعم  در  حاصهل، هينظر  شهد، متوقف  هاداده ليتحل  و  گردآوري  که  يزمان.  کنديم

  ک يه  عنوانبه را هيهنظر  کار، نيا.  کنهديم  فراهم موردمطهالعهه  يهاتيهموجود  با  ارتبهاب در

 را  آن  شهههده،ليهتکم  فراورده  کيه  يجهابهه  يعني  دههد،يم  قرار  ديهتهأک  مورد  نهد،يفرا

(. 1390  ،م. ،يع.، و مهرمحمد  ،ينور)کنديم  يتلق  نيتکو حال در  وستهيپ  يتيموجود

  جهادکننهده يا  يههاتيهموقع  و  علهل  اد،يهبنداده  روش  از  يريگبهره  بها  مطهالعهه  نيا جههيدرنت

 قرار  يموردبررسه  را تهران  غار دروازه محله  ياقتصهاد  و  يفرهنگ  ،ياجتماع  يهابيآسه

 خود  سههتهيز تجارص  در که يافراد  از  شههدهيآورجمع  يهاداده از  يريگبهره  با و  داده

 ياقتصاد  و  ياجتماع   يهابيآس  نييتب  نهيزم  در  يپردازهينظر  به  رادارند،  هابيآس  نيا

 .پرداخت خواهد تهران  غار دروازه محله

  و  اسهت ياديبن نوع از  يعني هينظر سهطح  نيبانتر در  مطالعه نيا از حاصهل  جينتا

 عوامهل  نيب  ارتبهاب  از  ديهجهد  يسهههاختهار  کهه  شهههوديم  خوانهده  نياديهبن  جههتازآن

 نيا.  دههديم  ارائهه  مختلف  يههاتيهموقع  در  را  يخودزن  يعملکردهها  و  جهادکننهدهيا

  دنبال  به  رهايمتر انيم  شهههدهمشهههاهده روابط  و  ييبنا ريز  يهاتيواقع  هيپا بر  مطالعه

 .است  هاآن انيم ارتباب نييتب
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 ريدرگ  تهران  غار دروازه محله در حاضههر حال در  که  يافراد  با حاضههر،  پژوهش در

  مطالعه  نيا.  شد خواهد انجام قيعم مصاحبه  هستند، ياقتصاد  و  ياجتماع  يهابيآسه

. دارد  ديتأک هابيآسه نيا  دارندهنگه  يهاتيموقع و  علل  و  فرد  سهتهيز تجربه کشهف بر

 بر  انيهآدم  نکههيا بر  يمبن  متقهابهل،  کنش  دگهاهيهد  مفروضهههات  بهه  توجهه  بها  فضههها نيا  در

  يشهناخت روش  قاعده  کنند،يم رفتار هاآن  با  دارند شهانيبرا  هادهيپد که  ييمعنا يمبنا

 نيا بر. شهود  يبازسهاز گوناگون جهات از ،يموردبررسه فرد  دگاهيد که  کند،يم جاصيا

 در  کند،يم ادرا  او آنچه کشهف  دنبال به فرد  سهتهيز تجربه ادرا  نديفرا  در اسهاس،

 مصهههاحبه از  بعد.  بود ميخواه او  افکار و يرفتار  يهاپاسهههب  و  يجانيه اتيتجرب  کنار

  اطالعهات  ليهوتحلهيهتجز  بخش  در  کهه  يدسهههتورالعمل  طبق مصهههاحبهه  کهامهل يمحتوا

 روش نيا از که  ياطالعات  ريتفسه  ت،يدرنها  و  شهده  يبندجمع اسهت،  شهدهداده  حيتوضه

  ي ههابيهآسههه  بخشتهداوم  علهل  نييتب  جههت  ياهيهنظر  نيتهدو  بهه  انهد،شهههدهيآورجمع

 .شد خواهد منجر تهران غاردروازه محله در  ياقتصاد و  ياجتماع 

  و   ياقتصهههاد  ،ياجتمهاع   يههابيهآسههه  بخشتهداوم  يههاتيهموقع  و  علهل نييتب يبرا

 يفرد  قيعم  افتههيهسهههاختهار  مههين  مصهههاحبهه  از  تهران،  غهار  دروازه  محلهه  در  يفرهنگ

.  شهوديم اسهتفاده اول مرحله در  يفيک يهاروش مجموعه از روش نيترياصهل  عنوانبه

  ا ي  يحضهور  صهورتبه  آن  در که اسهت  اطالعات  يآورجمع  يهاروش از  يکي مصهاحبه،

 از مصاحبه نيا سؤانت. شوديم  پرسش آنان از  يگروه  اي افراد تکتک  از  يرحضوريغ 

  زانيم  افتههيهسهههاختهار  مصهههاحبهه  بها  آن  زيتمها  وجهه  امها  اسهههتا  شهههدهيطراح  شيپ 

  اسهت آن  مصهاحبه نوع نيا  تيمز(. 1389  ،دنور، ع.)اجراسهت نحوه در  يريپذانعطاف

 را  آمدهدسهههتبه  مهم  نکهات خود،  تيهخالق اسهههاس بر  مصهههاحبهه نيح در محقق که

 .دهديم قرار موردتوجه

  و   يانفراد  صههورتبه افتهيسههاختار  مهين مصههاحبه  مجموعه  کي  پژوهش، نيا در

 يههابيهآسههه  ريدرگ  تهران،  غهار  دروازه  محلهه  در  کهه  ينيمسههههول  و  افراد  بها  يگروه

 اجهازه  بها  ههامصهههاحبهه  نيا.  رديگيم  انجهام  هسهههتنهد  يفرهنگ  و  ياقتصهههاد  ،ياجتمهاع 

  با   گر،پژوهش  يسههو  از اشههباع  حد به  دنيرسهه از  پس و شههدهضههبط  شههوندهمصههاحبه

 که اسههت يحالت  اشههباع، حد.  شههد خواهد نييتب  يامقوله ليتحل روش از اسههتفاده

 .گرددينم استخراج  هامصاحبه از  يياعتناقابل  و  ديجد مفهوم با مقوله ازآنپس

هاي گروهي و انفرادي، مصهاحبهمنظور کشهف اطالعات بهينه و قابل تفسهير از  به

نظري جامعه  موردبح ها، و ابعاد پنهان موضهوعات ها، ناهمگونيآشهکارسهازي تفاوت

ها آماري از اهميت بانيي برخوردار اسهت. به همين منظور در فرآيند اجراي مصهاحبه



 1401  تابستان  ♦  2شماره    ♦  11سال    ♦اجتماعي فرهنگي  راهبرد       483

 

ها اونً به آشکارسازي  ي طرم گردند که اشخاص و گروهبه نحوها  تالش گرديد پرسش

تر ههاي ميهان خود و ديگران بپردازنهد و ثهانيهاً در خصهههوص ابعهاد پنههانوت ديهدگهاهتفها

ماجرا هرچند به زبان سههاده و خودماني اطالعاتي ارائه نمايند. در هنگام مصههاحبه با  

خصهوص مسههولين فعلي منطقه مانند اعضهاي شهوراي شههر، شههردار، مسههولين، و به

تري مواجه است که ناشي از با چالش عمده مسههولين نهادهاي دولتي، و... اين موضهوع

و يا حسهاسهيت   موردنظرتمايل طبيعي مسههولين به مثبت نشهان دادن اوضهاع موضهوع  

  شهدهيآورجمعهاي  باشهد که بعضهاً تفسهيرپذيري دادهزياد ايشهان در انتخاص واهگان مي

رآيند توانند در طول فسههازد. درواقع اطالعات مفيد و قابل تفسههير ميرا دشههوار مي

هاي آزمايشهي  ي پنهان بمانند و هرگز مطرم نگردند. در فرآيند مصهاحبهکلبهمصهاحبه 

اي مهم پيش از هر مصههاحبه منظور رويه  نيبه هماول متوجه اين موضههوع شههديم و 

شهونده، توضهيحاتي در خصهوص ماهيت پژوهشهي و بخشهي به مصهاحبهمنظور اطمينانبه

جامعه  ازآنجاکهشهونده ارائه گرديد. ز مصهاحبها شهدهضهبطرازداري مسهتندات مکتوص و 

شهههر  12سههال سههاکن محله دروازه غار منطقه  18آماري اين مطالعه را افراد باني  

با  شهوندگان مدنظر قرار گرفت.  دهند، در تمامي موارد سهن مصهاحبهتهران تشهکيل مي

 دسهههترس در و  هدفمند  صهههورتبه  يرگينمونه روش  مطهالعهه، روش  و  هدف  به  توجه

  ، ي تصهادف انتخاص يجابه هانمونه  که  اسهت نيا بودنهدفمند   از  منظور  ردايگيم انجام

 انتخاص  نيا در.  شونديم  انتخاص  موردنظر  دهيپد  به  نسبت هاآن  يهايژگيو به  با توجه

 ممکن  هايتفاوت نيشهتريب ميبتوان  تا بود ميخواه نوسهان حداکثر  با  اينمونه  دنبال به

هاي گروهي ساکنين تالش گرديد گروه متشکل از در مصاحبه  روني. ازاميکن آشکار  را

افراد با تنوع جنسيتي، نوع شرل )آزاد، کارمند، بازاري...(، قشر و قوميت انتخاص گردد  

 همراه بود.  هاچالشکه اين موضوع نيز با برخي 

 رای تحقیق یافته  -5
قسهمت ارائه گردند. در صهورت  دسهت آمده، در اين تمامي نتايج کيفي و کمّي به

بندي نموده و فرآيند مصههاحبه انفرادي و گروهي در توان موضههوعات را طبقهنياز مي

منظور ترسيم نقشه ذهني فرد يا گروه  تمامي موارد ضبط و مکتوص گرديد. در ادامه به

ضهمن بازخواني مسهتندات و مکالمات   موردبح شهونده در ارتباب با محورهاي مصهاحبه

در ارتباب با هر يک از محورهاي مورد پرسههش در   شههدهمطرمه نکات اصههلي مصههاحب

کشهي ذهني  نقشهه(.  1-4تصهوير گرديد )نمونه نقشهه ذهني تصهوير    14قالب نقشهه ذهن
 

14 Mind map 
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توني   د.شوطور ساده به معناي فرآيندي است که به توليد يک نقشه ذهني منجر ميبه

نقشهه  »کند:  توصهيف مي گونهنيگذار نقشهه ذهني اسهت آن را انوعي بنيانکه به بوزان

ذهني نوعي ابزار اسههت که براي به تصههوير کشههيدن مطالب مختلف، و نشههان دادن 

هايي  کشهيرود. هرکدام از اين مطالب و نکات توسهط خطها به کار مين آنارتباب بي

شههود و درنتيجه ما شههبکه از اطالعات خواهيم داشههت که به سههاير نکات متصههل مي

توان گفت . پس مي«شهده اسهتمشهخ  يخوبها با ديگري بهارتباب بين هر يک از آن

از اطالعات را خالصهه کرده و  کنند تا حجم زياديهاي ذهني به ما کمک ميکه نقشهه

 مختلفينقشهههه ذهني از عنهاصهههر  م.  هها را هم مشهههخ  کنيحتي ارتبهاب بين آن

صهورت ادراکي هسهتند. اين عناصهر برحسهب اهميتي که در شهده اسهت که بهتشهکيل

ند. بدين  گيرهاي مختلفي قرار ميها و بخشها، شههاخهموضههوع دارند، در قالب گروه

در هر متن،  د. سههپس  شههده مرور شههون  ادهيهاي پ تيب، متنتر منظور نزم اسههت به

تر درج گردد.  هاي اسهاسهي برجسهته گرددا زير آن خط کشهيده شهود يا پررنگگفته

هاي  هاي انحرافي و سههاير دادههاي معترضههه، گفتههاي تکراري، جملههمچنين گفته

اي را رسد چيز تازههاي مشابه که به نظر ميرخي از گفتهد بنامربوب ناديده گرفته شو

ها مرور شههد، بايد دوباره به متن تمام متن  کهيکند مشههخ  شههود. هنگاممطرم مي

در برجسهههته کردن   حاصهههل شهههودتا اطمينان    نماييمها را مرور  اوليه برگشهههته، آن

که در   يم. عالوه بر اين، به اين سهؤال پاسهب دهايمهاي اسهاسهي، دچار غفلت نشهدهگفته

 اساسي نيست.   هايي وجود دارد که واقعاً، آيا گفتهشدهنييسي تعهاي اساميان گفته

محور  5شهونده در قالب  بر اسهاس طراحي رويه مصهاحبه، نقشهه ذهني هر مصهاحبه 

 -اجتمهاعي، محور شههههري  -اصهههلي شهههامهل نوع و ارتبهاب آسهههيهب، محور فرهنگي

. نکات  نظارتي ترسههيم گرديد  -تاريخي، و محور قانوني -زيرسههاختي، محور جمعيتي

اند  آمدهدستمهم مستخرج از مصاحبه که با حفظ اصالت شکل و مفهوم از بازخواني به

اند و سهاير توضهيحات و ارتباطات نزم با  ذيل محور اصهلي آمده  15صهورت نقطه گلولهبه

(. در مرحلهه بعهد  1-4نقطهه گلولهه اصهههلي در ذيهل آن مطرم گرديهده اسهههت )نمودار  

 اند.  ن مفاهيم و دنيل مشابه ترسيم گرديدهچين ارتباطي مياخطوب نقطه

 
15 Bullet Point 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86


 1401  تابستان  ♦  2شماره    ♦  11سال    ♦اجتماعي فرهنگي  راهبرد       485

 

 

 استخراج  فاریم اصلی  - 5-1

 -اجتماعي، شههري  -محور فرهنگي 4ها در  در مصهاحبه شهدهمطرممفاهيم اصهلي 

نظارتي که از ابتدا مبناي طراحي سهؤانت و   -قانونيتاريخي، و   -زيرسهاختي، جمعيتي

(. بر اين اسهاس هر يک از چهار 2-4هاي باز بود اسهتخراج گرديدند )نمودار  مصهاحبه

عناويني دارند.    -نوبه خود زيرها نيز بهمحور اصهلي شهامل چند عنوان هسهتند که آن

هاي ذهني  ل نقشههي اسهت که بر اسهاس تحليامسههلههر يک از اين عناوين مشهتمل بر 

کننده داراي اهميت ويژه بوده و در فرآيند مکتوص مسههتخرج و اسههتنباب مصههاحبه

مورد تکرار و تأکيد قرارگرفته اسههت. بر اين   دفعاتبههاي انفرادي و گروهي  مصههاحبه

، در محور فرهنگي اجتماعي، مسههله عرق مردم منطقه نسهبت به مثالعنوانبهاسهاس  

قرارگرفته و از   اظهارنظرو    موردبح قه از سههوي مردم بارها  آن و شههناخت تاريب منط

عنوان يکي از عناوين و مفاهيم  بوده اسههت. بنابراين به نظراختالفسههوي ديگر محل 

هاي مورداسههتفاده در محتواي  کليدي آمده اسههت و در ادامه با اسههتفاده از کليدواهه

 رسيم.  يک از مفاهيم اصلي ميتري از هر ي تحليل دقيقواهه کاوهاي مربوطه و بح 

 

 

 

 

 یذهن هایسطوح اول و دوم از نقشه هایعنوان ریو ز یدیکل میاستخراج مفاه -1نمودار 
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 تحلیل کیفی و ارتداطی  فاریم- 5-2

تر مقونت بندي دقيقها و دسهههتهمنظور کدگذاري نتايج يافتهدر بخش قبلي، به 

  شده مطرمعنوان(  35هاي مطالعه در قالب جدول کاملي شامل مفاهيم کليدي )يافته

کاوي  آن هستيم با استفاده از داده  بربخشو زير مقونت مرتبط ارائه گرديدند. در اين 

 لهيوسهنيبدارائه دهيم.    شهدهمطرمتري از مفاهيم  و ارائه تحليل کيفي، تصهوير واضهح

 ها و مفاهيم در متنبررسههي جاي واههي،  واهه کاواسههتفاده از با    2-4اطالعات جدول 

اند، همراهي با مسههله اصهلي يا مسهائل موردنظر کاررفته، تعداد دفعاتي که بههامصهاحبه

اند. از سوي ديگر براي آمدهدستبه  ها و مفاهيمدر پژوهش، پيوندها و روابط ميان واهه

صههورت جداگانه و همچنين  مفهوم اصههلي ديدگاه مسهههولين و سههاکنين به  35تمامي  

سههولين و سهاکنين به روش کيفي اسهتخراج گرديده و درجه اهميت موضهوع براي م

هاي بعدي مورد تحليل و شهده اسهت. تشهابه و اختالفات حاصهل در بخشنشهان داده

   .رديگيمبررسي بيشتر قرار 

 تحلیل کیفی و ارتباطی مفاهیم مستخرج از نقشه ذهنی -2جدول
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ها، ماتريس  و نيز بازخواني مصهههاحبه  2-4هاي جدول بر اسهههاس کاوش کليدواهه

  شهههده اسهههت. بهدين نمهايش داده  3-4گهانهه جهدول فوق در جهدول    35ارتبهاب عنهاوين  

اند که شهامل شهماره گرديدهي کدگذاري  رقمسههصهورت  منظور عناوين جدول فوق به

عنوان( و شهههمهاره    13مفهوم اصهههلي )از مفهاهيم چههارگهانهه(، شهههمهاره عنوان اول )از  

ي از چپ به راسههت با خط فاصههله بيبه ترتزيرعنوان(   35مربوطه )از ميان    عنوانريز

اند. ميزان ارتباب ميان هر دو کد از طريق بررسهي کيفي و مشهابهت مشهخ  گرديده

 10)کمترين ارتبهاب مفهومي( تها    1بها شهههاخ  کيفي از    وردبحه مواهگهان کليهدي  

توان آن را ضريب همبستگي )بيشترين ارتباب مفهومي( مشخ  گرديده است که مي

قرمز مشهخ    بارنگسهبز و ارتباطات ضهعيف  بارنگتر در جدول  ناميد. ارتباطات قوي

ي مهاجرين( )وضهعيت هويت رسهم  2-1-1با بررسهي کد   مثالعنوانبهگرديده اسهت. 

  1-2-3ترين گروه(،  عنوان پرجمعيهتهها بهه)افرهان  1-1-3يهابيم کهه اين مقولهه بها  درمي

هاي مهاجرتي( ارتباب مفهومي )سههياسههت  2-1-4گروهي مهاجرين(، و -)تعارو ميان

افزايي دو عامل در يک فرآيند مشهخ  بيشهتر اسهت. اين تري دارد و احتمال همقوي

 .يندهاي مرتبط با چرخه فقر در بخش بعدي داردجدول نقش مهمي در کشف فرآ

ها، ماتريس  و نيز بازخواني مصهههاحبه  2-4هاي جدول بر اسهههاس کاوش کليدواهه

شهههده اسهههت. بهدين  نمهايش داده  3-4گهانهه جهدول فوق در جهدول    35ارتبهاب عنهاوين  

اند که شهامل شهماره ي کدگذاري گرديدهرقمسههصهورت  منظور عناوين جدول فوق به

عنوان( و شهههمهاره    13اصهههلي )از مفهاهيم چههارگهانهه(، شهههمهاره عنوان اول )از  مفهوم  

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3

1.1.1 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 6 6 5 7 7 4 7 7 7 2 1 6 5 1 2 2 2 3 4 5

1.1.2 4 2 1 2 2 1 4 4 6 4 2 4 1 2 6 4 8 7 8 4 6 5 3 1 9 6 4 6 4 3 2 2 2 2

1.2.1 2 2 6 8 2 2 6 4 2 4 1 6 2 4 5 1 3 4 3 2 2 2 2 4 6 4 3 5 6 6 3 1 2 2

1.2.2 2 1 6 8 1 1 4 5 7 2 1 2 1 3 4 3 4 5 4 6 2 2 2 1 4 5 4 1 3 3 2 1 2 1

1.2.3 2 2 8 8 2 6 4 5 8 2 1 4 2 4 3 2 6 4 3 6 2 4 2 2 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3

1.2.4 1 2 2 1 2 4 3 4 5 7 7 5 4 5 5 6 3 5 3 3 2 2 1 6 4 3 1 2 4 3 6 2 2 2

1.2.5 1 1 2 1 6 4 6 6 2 6 4 6 3 2 5 4 7 3 2 6 4 6 1 3 1 6 2 3 4 2 4 2 1 1

1.3.1 2 4 6 4 4 3 6 8 3 4 2 3 2 2 1 3 6 6 8 4 3 4 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1

1.3.2 2 4 4 5 5 4 6 8 2 4 2 3 1 1 2 3 5 7 8 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

1.3.3 2 6 2 7 8 5 2 3 2 4 2 2 3 5 6 4 6 9 9 7 6 4 5 1 1 4 1 3 2 3 4 2 1 2

2.1.1 1 4 4 2 2 7 6 4 4 4 8 4 6 4 2 6 6 2 2 1 2 1 1 7 1 3 3 1 1 2 1 2 2 1

2.1.2 1 2 1 1 1 7 4 2 2 2 8 7 3 2 6 6 4 6 2 2 1 2 3 6 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2

2.1.3 2 4 6 2 4 5 6 3 3 2 4 7 7 6 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 2

2.2.1 3 1 2 1 2 4 3 2 1 3 6 3 7 6 3 4 3 2 1 1 1 3 2 8 3 5 5 2 5 4 4 2 1 2

2.2.2 3 2 4 3 4 5 2 2 1 5 4 2 6 6 6 3 4 5 5 4 4 7 4 1 3 2 1 4 2 3 4 4 3 6

2.3.1 6 6 5 4 3 5 5 1 2 6 2 6 4 3 6 9 7 7 6 4 4 3 3 1 2 8 6 3 4 2 2 1 2 1

2.3.2 6 4 1 3 2 6 4 3 3 4 6 6 4 4 3 9 4 5 3 2 2 2 1 2 3 6 4 4 4 2 2 1 2 2

3.1.1 5 8 3 4 6 3 7 6 5 6 6 4 4 3 4 7 4 6 4 6 6 5 4 2 8 6 1 6 3 2 3 2 2 3

3.1.2 7 7 4 5 4 5 3 6 7 9 2 6 3 2 5 7 5 6 10 8 6 5 3 2 6 1 2 3 7 6 6 1 2 2

3.2.1 7 8 3 4 3 3 2 8 8 9 2 2 2 1 5 6 3 4 10 6 5 4 2 2 5 2 1 1 6 5 5 2 1 2

3.2.2 4 4 2 6 6 3 6 4 4 7 1 2 3 1 4 4 2 6 8 6 3 3 2 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1

3.3.1 7 6 2 2 2 2 4 3 2 6 2 1 4 1 4 4 2 6 6 5 3 10 10 1 2 6 1 2 4 3 3 8 10 8

3.3.2 7 5 2 2 4 2 6 4 3 4 1 2 3 3 7 3 2 5 5 4 3 10 9 2 2 4 1 2 4 3 2 6 9 7

3.3.3 7 3 2 2 2 1 1 1 2 5 1 3 3 2 4 3 1 4 3 2 2 10 9 2 2 3 2 1 3 4 1 4 7 5

4.1.1 2 1 4 1 2 6 3 2 1 1 7 6 2 8 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 4 5 6 6 6 2 2 1

4.1.2 1 9 6 4 2 4 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 8 6 5 4 2 2 2 1 3 1 4 7 5 6 2 2 2

4.2.1 6 6 4 5 4 3 6 3 2 4 3 1 2 5 2 8 6 6 1 2 2 6 4 3 4 3 10 8 4 4 3 4 5 6

4.2.2 5 4 3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 5 1 6 4 1 2 1 1 1 1 2 4 1 10 3 2 1 2 4 5 6

4.2.3 1 6 5 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 4 3 4 6 3 1 2 2 2 1 5 4 8 3 1 2 2 3 4 5

4.3.1 2 4 6 3 4 4 4 2 2 2 1 3 2 5 2 4 4 3 7 6 2 4 4 3 6 7 4 2 1 8 10 1 2 1

4.3.2 2 3 6 3 2 3 2 1 1 3 2 2 1 4 3 2 2 2 6 5 1 3 3 4 6 5 4 1 2 8 10 2 1 2

4.3.3 2 2 3 2 3 6 4 2 2 4 1 2 3 4 4 2 2 3 6 5 1 3 2 1 6 6 3 2 2 10 10 2 2 2

4.4.1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 1 2 1 8 6 4 2 2 4 4 3 1 2 2 8 7

4.4.2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 10 9 7 2 2 5 5 4 2 1 2 8 8

4.4.3 5 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 6 1 2 3 2 2 1 8 7 5 1 2 6 6 5 1 2 2 7 8

( شامل میزان همبستگی و مشابهت 3-4ماتریس همبستگی مفهومی عناوین جدول شکل ) -3جدول 

 )بیشترین ارتباط( 10)کمترین ارتباط( تا  1کیفی از شاخص با تعریف  شدهمطرحهای کلیدواژه
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ي از چپ به راسههت با خط فاصههله بيبه ترتزيرعنوان(   35مربوطه )از ميان    عنوانريز

اند. ميزان ارتباب ميان هر دو کد از طريق بررسهي کيفي و مشهابهت مشهخ  گرديده

 10)کمترين ارتبهاب مفهومي( تها    1بها شهههاخ  کيفي از    موردبحه واهگهان کليهدي  

توان آن را ضريب همبستگي )بيشترين ارتباب مفهومي( مشخ  گرديده است که مي

قرمز مشهخ    بارنگسهبز و ارتباطات ضهعيف  بارنگتر در جدول  ناميد. ارتباطات قوي

رين( )وضهعيت هويت رسهمي مهاج  2-1-1با بررسهي کد   مثالعنوانبهگرديده اسهت. 

  1-2-3ترين گروه(،  عنوان پرجمعيهتهها بهه)افرهان  1-1-3يهابيم کهه اين مقولهه بها  درمي

هاي مهاجرتي( ارتباب مفهومي )سههياسههت  2-1-4گروهي مهاجرين(، و -)تعارو ميان

 افزايي دو عامل در يک فرآيند مشخ  بيشتر است. تري دارد و احتمال همقوي

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6
توجه به پنج قضيه نظري زير بسيار پژوهش  اين   يفيکي  هاليتحل  جيتابر اساس ن

 مهم است:

هاي مانند: فقر، محروميت و نابرابريا  نيافتگي محله دروازه غار شامل پديدهسامان

نشهههدگي مههاجران در آن محلهها اشهههترهال سهههازمهاني اجتمهاعي آن محلهها جهذصبي

اعتياد و حواشههي آن در آن محلها غيررسههمي در آن محلها کودکان کار در آن محلها 

نيافتگي محله دروازه شههود که موجب توسههعهنزاع اجتماعي در آن محله را شههامل مي

 گردد.غار مي

رويه به محلها  هاي بياکولوهي رهاشده محله دروازه غار شامل: مهاجرت •

ها و  و همچنين ميان دسهتگاه درون محلهي  هاگروه انيمتعارو منافع  

غيررسهههميا  محلهههدرون  نهههادهههاي   کههار  بههازار  مخههدرا  مواد  بههازار  ا 

نيافتگي اقتصهههادي يا پايگاه  هاي محله و سهههطح توسهههعهفرهنگخرده

زا در محله هاي آسهههيباقتصهههادي اجتمهاعي پائين محله موجب کنش

 شوند.نيافته دروازه غار ميسامان

مداخالت محيطي شههامل: مداخالت محيط اجتماعيا مداخالت محيط  •

زيسهتي و شههريا الت محيط اقتصهاديا مداخالت محيطفرهنگيا مداخ

زا در محلهه ههاي آسهههيهبمهداخالت محيط قهانوني و نههادي موجهب کنش

شهوند که يا سهازوکار تأثير اکولوهي رهاشهده  نيافته دروازه غار ميسهامان

دهنهدا و يها  نيهافتگي اين محلهه را تريير ميمحلهه دروازه غهار بر توسهههعهه
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نيافتگي اين رهاشهده محله دروازه غار بر توسهعهاينکه شهدت اثر اکولوهي  

 دهند.محله را کاهش يا افزايش مي

 -اجتماعيا شههرايط شهههري  -بافتار نامطلوص شههامل: شههرايط فرهنگي •

نظارتي موجب   -تاريخيا شهرايط قانوني -زيرسهاختيا شهرايط جمعيتي

 شوند.نيافته دروازه غار ميزا در محله سامانهاي آسيبکنش

نيافتگي اجتماعيا  فتگي محله دروازه غار داراي ابعاد توسههعهنياتوسههعه •

نيافتگي  نيافتگي اقتصههادي و توسههعهنيافتگي فرهنگيا توسههعهتوسههعه

 مديريتي و کالبدي است.

  گيري مديريتي در سهطح ملي و محلي سهازي و تصهميمبر اين اسهاس نظام تصهميم

 ند.ياستفاده نما ريپژوهش به شرم ز نيا يياجرا  يهاشنهادياز پ   تواننديم

باز  حالت  دتنی بر توانمندسللازی و    حوراجتماعطرح توسلل ه و تحو  

 ی سازیاجتماع

محله  يدر اعتال تيبه موفق لين يقبل اشهاره شهد برا  يهاکه در بخش طورهمان

 نو درانداخت. يطرح  يستيو با مي( هستمي)پارادا  دمانيد رييتر  ازمندين  يهرند

در   رفتهيشهده و مداخالت صهورت پذ  ادهيهاي پ طرم  يو کالبدشهکاف  يشهناسهبيآسه

بر   يمحور و مبتناجتمهاع  کردياسهههت کهه رو  نياز ا  ي)دروازه غهار( حهاک  يمحلهه هرنهد

  ده يها و مداخالت اعمال نگردطرم ليقب نيشههدن در ا يو باز اجتماع  يتوانمندسههاز

ها و مداخالت طرم  ني( در الهمح  ي)اهال  نفعانياسههت و به مشههارکت فعال و مؤثر ذ

 يمدنظر قرارگرفته اسهت. مبتن شهتريزا بنشهده اسهت و توسهعه برون  يو کاف  يتوجه واف

محوري و جلب مشارکت مؤثر و فعال  اجتماع  گردديم شنهاديحاضهر پ  قيتحق  جيبر نتا

محلهه در   نيو مسهههتعهد در کنهار معتمهدان و معمرمنهد  ويژه جوانهان عالقههبهه  نفعهانيذ

  ي مشهارکت در تمام نيو ا  رديهاي توسهعه و تحول محالت مدنظر قرار گطرم يطراح

  يتوانمندساز   ني. همچنردياجرا و نظارت انجام پذ  ،يريگميتصم  ،يسازميمراحل تصم

  ي و کمک به خروج آنان از چرخه نسههل  ياجتماع   بيو آسهه تيافراد دچار فقر، محروم

و  يکارگسهتر  ،يني، کارآفريتوانمندسهاز  ،بخشهيبا توان ياجتماع  بيشهدن فقر و آسه

تحول   يسازنهيو نهاد  يريگدر شکل  ييتأثير بسزا  زين  يمشاوره و مددکار ،ييخوداتکا

و   يهمراه  شيو افزا  يو توسهههعهه محلهه داشهههتهه اسهههت و بهاعه  کهاهش مقهاومهت اههال

و  يساز  ميويژه منجر به تصماي شده و بهو توسعه يآنان با مداخالت اصالح  يهمگام

 گردد.مثبت در محله مي تحونتسازي نهادينه
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 زين  ياجتماع   بيو آسهه تيبه فقر، محروم انيبه باز اجتماعي شههدن مبتال کمک

 محلهه را از افتهادن در دام و  يتوانهد اههالاسهههت کهه مي  يگريمهم و تهأثيرگهذار د  کرديرو

نجات دهد. بدين ترتيب که به افراد محروم و   ياجتماع   بيشهدن فقر و آسه يتله نسهل

طور مثهال خهانواده، کهار و جهامعهه برگردنهد. بهه طيکنهد کهه بهه محديهده کمهک ميآسهههيهب

خود   طيبهبود شهرا يبوده و برا  يکه قابل توانمندسهاز يرفع اثرات سهوپپيشهينه افراد

 ياجتماع  بيشهدن چرخه فقر و آسه  يتواند از نسهلکنند ميو تالش مي  ياعالم آمادگ

و   يبخش امهداد اجتمهاع   انيهمشهههتر  انيهافراد در م  يکنهد و از مهانهدگهار  يريجلوگ

 يو کمهال اجتمهاع   ينموده و آنهان را بهه خودبسهههنهدگ يريجلوگ  يههاي اجتمهاع حمهايهت

 .سازديرهنمون م

  حالت  افزا به توس ه و تحو و رم  ینگاه تمام ساحت

از معضهالت و مشهکالت مبتالبه به   يکيحاضهر  قيحاصهل از تحق  جينتا  بر اسهاس

بهه محلهه و انجهام مهداخالت و   يتهک سهههاحت  کردي)دروازه غهاز( اعمهال رو  يمحلهه هرنهد

و   يدولت  ،يتيحاکم يها)در حوزه  يو دسهتگاه يبخشه  يکردهاياقدامات بر اسهاس رو

( کوکارانيو ن نيريو خ  ها)در حوزه تشهکل  ياقهيو سهل  يشهخصه يکردهاي( و رويعموم

 بوده است. 

آن و    يدار محله و اهالو اولويت ياسههاسهه ،ياصههل  يازهايکه فارغ از ن بيترت  نيبد

به اقدامات و مداخالت، هر  يبخشهتيدر مسههله يابي و اولو  يبدون جلب مشهارکت اهال

زعم خود و از به  کوکارين يو حقوق  يقياشههخاص حق  ايو    يياجرا  يهااز دسههتگاه کي

و عموماً و غالباً با    ياقهيسههل ،ي، بخشههيدسههتگاه يکردهاينگاه خود و بر اسههاس رو

ها در محله طرم  يبرخ  ينسبت به اجرا  يو کالبد  يبر مسائل عمران تيتمرکز و محور

 ،يکهار  ينظر از اثرات سهههوپ تکرار و تهداخهل در امور، موازانهد کهه صهههرفاقهدام نموده

  ها از امور و خأل پوشهش يها در برخپوشهش  يو مضهاعف، همپوشهان  يتکرار  يهاتيفعال

مشهکالت و معضهالت   دياقدامات و مداخالت باع  تشهد نياز ا يامور، برخ  يدر برخ

  د يباع  تشههد  نکهيا  اياسههت و    دهيآن گرد فيضههع  يهاويژه اقشههار و گروهبه  ياهال

و بوستان بدون    يبهداشت سيطور مثال ساخت سروشهده است به  ياجتماع  يهابيآسه

احداث، باع     نديها در فراآن تو بدون جلب مشهههارک  ياهال يتوجه به توانمندسهههاز

شهوند و   ليتبد  يارتکاص به جرم و بزه اجتماع  يبرا يکه مراکز مزبور به محل  گردديم

اجاره و  يجر به گرانمن  ،يمنازل مسههکون  يو نوسههاز يمعابر و بازسههاز  يسههامانده  اي

   .گردديمحله م فياقشار ضع ياقامت برا
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طرم توسهعه و   کي  ،يمحله هرند  ياعتال  يگردد برامي شهنهاديمنظور پ  نيهم به

  ، ياجتماع   ،يهمه ابعاد اقتصهههاد  رندهيانطراف که دربرگو جامع  يتحول تمام سهههاحت

و به مورداجرا گذاشههته   يو... باشههد طراح يطيمحسههتيز  ،يعمران  ،يکالبد  ،يفرهنگ

 يها)حوزه يياجرا  يهادسههتگاه  انيمدر   ييراسههتاو هم  يهماهنگ جاديا يشههود و برا

 کي زين  کوکاريو ن ريخ يو حقوق يقي( و اشهخاص حقيدولت و بخش عموم  ت،يحاکم

در   مدخلياجزاپ و عناصههر ذ هيجلب مشههارکت کل  اي  ييافزابر هم يمبتن  يسههازوکار

 شود.  زيپراکنده، ناهماهنگ و نامنظم پره  يکردهايمحله بکار گرفته شود و از رو
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 و  اخذ  نابع
راهبرد  (.  1395پور، صهرري. )، عيسهي.، اسهکندري ثاني، محمد.، رمضهانزادهميابراه •

شهر  موردي: کالني  مطالعه  تعديل فقر در محالت شهري با رويکرد اقتصاد مقاومتي

 1-24(.  44. جررافيا و توسعه. )تهران

  يتجار  ياثر آزادسههاز  ي(، بررسهه 1392)  ينامحمدا حضههارمقدم، نسههرعلي  ي،احمد •

  يتوسههعه، مطالعات راهبرد درحال  يدر کشههورها  يشههاخ  توسههعه انسههان  يرو

 11، شماره  4شدن(، دوره  جهاني  ي)مطالعات راهبرديعموم  گذاريياستس

(،  1397)  ين،حسه   ي،محمدرضهاا پناه  ي،داودا واعظ مهدو  ي،بهبود  ينهاسهک  ي،اشهرف •

-يتوسهعه، فصهلنامه علم  يهابرنامه يط  يرانو فقر در ا  يرشهد، نابرابر  يسهه وجه

 71سال هجدهم، شماره    ي،رفاه اجتماع  يپژوهش

  يدارتوسههعه پا  يتوضههع  يرهايمتر  يابي(، ارز1394اسههحق، )  پوش،ياهارجمند سهه  •

  يو ارائه مدل مناسهب، مجله مطالعات توسهعه اجتماع   يمشهکدر شههر اند  يشههر

 سال هشتم، شماره اول  يران،ا

  يواجتمهاع   يطيعوامهل مح  ريتهاث  ،1392،  م.  ،يزدي  يقيافشههههارکهن، ج.، و رح •

مطالعات جامعه    ،(زدي)مورد مطالعه: محالت منتخب شههر    يشههر  تيبراحسهاس امن

 (  ي)مطالعات شهر  يشهر  يشناخت

  ياجتماع   يها  بي(. مطالعه آسه 1392م. )  ،يس.، و صهادق  ، يم.، و پورموسهو   ،يريام •

.  ي شههر   رانيمد  دگاهيتهران از د  يشههردار  19در منطقه   ينينشه   هياز حاشه   يناشه 

 (5)2,  يشهر  تيرياقتصاد و مد

  يهها شهههاخ  (.  1393. )اهللروميي،  تون ي، محمهد.،اعظم.،  ومرثيک،  رانهدوسهههتيا •

  يشههر   يهامطالعات و پژوهش.  رانيدر ا  يررسهميغ  يهاگاهسهکونت نييو تع  فيتعر

 43-60(.  21)  6ي.  امنطقه

- يعوامل اقتصهاد يل(، تحل1396)  يثم،م  يي،موسها  يحهامل  ياني،باوش، معصهومها شه  •

، فصلنامه  1390-1394  يهاسال  يحوزه سالمت ط  يمؤثر بر فقر و نابرابر  يجتماعا

 67سال هفدهم، شماره    ي،رفاه اجتماع  يپژوهش-يعلم

و    ياجتماع  يسهههازمان ي(. ب1395ق. )  ،يفرد، ع.، و کاظم يشههه يس.، و درو  ن،يپرو •

  يشهناخت (. مطالعات جامعهي: محله هرندي)مطالعه مورد  يپنهان شههر  يها  بيآسه 

 (  1)23(,  ي)نامه علوم اجتماع

 خرد سرخ،  تيدر تقاطع سنت، فقر و جنس،  1398  ده،يسپ،  انيثقف •

  يها درآمد در سههکونتگاه   يعو توز  يدسههاختار تول يل(، تحل1397)  ياوش،سهه   ي،جان •

سهال هفتم، شهماره    يران،ا  ييفصهلنامه اقتصهاد فضها و توسهعه روسهتا  يران،ا  ييروسهتا

 (25  ياپيسوم)پ
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و    ياقتصهاد  يهابخش ينمنابع ب   ي رابطه تخصه   ي(، بررسه 1397)  ياوش،سه   جاني، •

اقتصهاد و توسهعه    يهنشهر  يران،ا  يهااسهتان  يندر ب  ييو روسهتا  يدرآمد شههر  يعتوز

 4، شماره  32جلد    ي،کشاورز

  يبررسه   ،1394  ،ميابراه  ي،انصهار،  ريام  ي،ملک  ،محمدجواد  ي،زاهد  ،اکرم  ،انيديحم •

هها در کالنشههههر  گروه يو طرد اجتمهاع  ياقتصهههاد  -ياجتمهاع  ي هها يرابطهه نهابرابر

 (يپژوهش  -  يمعاصر )علم  يشناسجامعه  يهاپژوهش  ،اصفهان

  يتيحما  هايياسهتاثرات سه   ي(، بررسه 1391سهوده، )  ي،فرهادا شهمسه   ي،خداداد کاشه  •

سهابق(، دوره    ياقتصهاد  هايي)بررسه ي  فصهلنامه اقتصهاد مقدار  يران،بر کاهش فقر در ا

 2، شماره  9

هاي پژوهش کيفي . اصهول و مباني روش(1395).  اهيدن  ،مسهلمي  ،.سهينح  ،خنيفر •

 صفحه  560،  تهران: نگاه دانش . جلد اول. رويکردي نو و کاربردي

  هينظر(. کاربرد اسهههتراتژي پژوهشهههي  1390فرد، حسهههن و اسهههالمي، آذر. )دانايي •

تفاوتي سهازماني. تهران: انتشهارات دانشهگاه امام  بنياد در عمل: سهاخت نظريه بيداده

 صفحه.  178صادق،  

رويکرد    ي رقيب در علم سههازمان و مديريت:هاميپارادا(.  1386فرد، حسههن. )دانايي •

شهناسهي. دانشهور رفتار، سهال چهاردهم،  شهناسهي، شهناخت و روشتطبيقي به هسهتي

 104-89:  26شماره  

 ((يفيک  يپژوهش ها  ژهي)و  54)19. راهبرد,  يفيک  ي(. روش شناس1389دنور، ع. ) •

  يزاده، الهام و قاسهم  يميو عظ  نهيسهک  ،يحسهن و مومن پور آکرد  ديسه   ،يرسهول •

  يفرسهوده شههر   يبافت ها  يو نوسهاز  ي،ضهرورت بهسهاز1395م،يمر  ديسه   ،يطاهر

در    نينو  يپژوهش ها  يالملل  نيکنفرانس ب  ن ي(،سهومي: شههر سهار  ي)مطالعه مورد

 ي، اقتصاد و علوم انسان  تيريمد

و    يفرهنگ  ي(. نقش محورهها1390م. )  ان،يه م.، و جههان  ا،يه م.، و ملهک ن  ،ييرهنمها •

  يا ي نو در جرراف  يهران. نگرش هاشههر ت  يدر توسهعه گردشهگر  12منطقه   يخيتار

 (  4)3(,  يانسان  ياي)جعراف  يانسان

  ،ر.  ،يموريع.، و ت  ،يش.، احدنژاد، م.، کرباسهه   ،يديش.، سههع  ،ييروسههتا  زنگنه، ع.، •

در    ي, کهالبهدي, فرهنگي, اقتصهههادياجتمهاع  ي ههاينهابرابر  يقيتطب  يبررسههه   ،1393

   ي.بهمن(. مطالعات ناتوان  22: محالت شاطرآباد و  ي)نمونه مورديمحالت شهر

  يمکهان   -يزمهان  ليه (. تحل1394ا. )  ،يبهاشههه   اميه ف.، و خ  ز،يع.، و پره  ،يآبهاد  يزنگ •

شهر تهران(.    12: منطقه  يمرتبط با مواد مخدر )مطالعه مورد  ياجتماع  يها  بيآسه 

و نظم    تيامن  يراهبرد  ي)پژوهش ها  رانيا  يمسهائل اجتماع  يراهبرد  يپژوهش ها

 ( (9  ياپي)پ  1)4(,  ياجتماع
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،  زديشههههر    يدر محلهه هها  تيه و امن  شيآسههها  يبررسههه ، 1390ي، کرامهت الهه،  اريه ز •

 76شماره    1390تابستان    يانسان  يايجرراف  يپژوهشها

  يآوا ،  انحرافات  يا جامعه شهناسه ياجتماع  يشهناسه   بيآسه ،  1379،  اله  تيهداسهتوده،   •

 نور

  بيفرسهوده بر آسه   يبافت ها  ريتاث،  1395،  شهيوا  ،آقابزرگي زاده  محسهن,،  شهاطريان •

،  همايش ملي بافت هاي فرسههوده و تاريخي شهههري ،  شهههر کاشههان  ياجتماع  يها

 دانشگاه کاشان

و    ياجتماع  ياقتصهاد  يشهاخ  ها  ي،بررسه 1392ترا،يم  ،يميمحمد و عظ ،يخيشه  •

 آن  يمناسب برا  يالگو  هيتهران و ارا  يمحدوده منطقه شهر  نييتع  يروش ها

گانه  22توسهعه در مناطق    ينابرابر ييفضها  ي(. الگو1396ن. )  ،ير.، و زنجر ،يصهادق •

 (  66)17,  يکالنشهر تهران. رفاه اجتماع

در    يجامعه شهناخت  اتيبر نظر  يمرور  ،1394  پور، اذن اله، ييمحسهن و رضها  ،ييعال •

و جامعه    يعلوم اجتماع  يالملل  نيکنفرانس ب  نيت،اوليجرم و جنا  يجامعه شههناسهه 

 ،آبادهيشناس

  يهها بيه آسههه  يريدر شهههکهل گ  يحکومت  ينقش نههادهها،  1397قهدرتي راد، مينها،  •

کنفرانس ملي انهديشهههه ههاي نوين و خالق در مهديريهت، حسهههابهداري،  ي، اجتمهاع

دانشهگاه آزاد اسهالمي  ،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  مطالعات حقوقي و اجتماعي

 عالمه خوييواحد زرقان، موسسه آموزش عالي  

  ييفضها  -  يرشهد کالبد  ي(. شهناخت الگو1388س. )  ،يقرخلو، م.، و زنگنه شههرک •

و برنامه    اي: شهههر تهران(. جررافي)مطالعه مورد يکم  يشهههر با اسههتفاده از مدل ها

 ((34  ياپي)پ  2)20دانشگاه اصفهان(,    يعلوم انسان  ي)مجله پژوهش  يطيمح  يزير

محالت شههر    يو کالبد  ياجتماع  يازهاين  يتشهناخجامعه  ليتحل  ،1390  ،معمار، ث. •

  يمسهائل اجتماع   ،)مطالعه محالت شههر اصهفهان(  يامحله  داريتوسهعه پا  دگاهياز د

 (  ي)دانشگاه خوارزم  رانيا

  يها   بيآسهه   يعلل اقتصههاد  يبررسهه   ،1392  ،ع.  ،يخوراسههگان  يپور، ذ.، و ربان  يمک •

(.  1370-1390  يسهههال ها  يط  رانيدر ا  ميبر رابطه تورم و جرا  دي)با تاک  ياجتماع

و نظم    تيامن  يراهبرد  ي)پژوهش ها  رانيا  يمسهائل اجتماع  يراهبرد  يپژوهش ها

 ((6  ياپي)پ  2)2(,  ياجتماع

پسهت    يشهناسه (. جرم1396. )ني, حسه اني, گلدوزنيحسه   ي, عليابرند آباد ينجف •

,  ي فري. فصهلنامه پژوهش حقوق کييجنا يآن به جرم و علت شهناسه   کرديمدرن و رو

6(23) 
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  يفرارو  يتيو ترب  يفرهنگ  ،ياجتماع  يها  بيآسهه   يبررسهه ،  1390نريماني، شهههال،   •

  يجهاددانشهگاه   ،يجهاددانشهگاه يمعاونت فرهنگ،  همايش هجوم خاموش،  خانواده

 واحد استان لرستان

،  تهران   5و   22،  1در مناطق    ياجتماع  تيشهاخ  امن،  1399  آرش،  ،ينصهراصهفهان •

 نيآنال  يهمشهر

مهرمحمههد  ،ينور • و  )  ،يع.،  الگو1390م.  گ  يبرا  يي(.  نظر  يريبهره  روش    هيهه از 

 (23)6,  ي. مطالعات برنامه درسيتيترب  يبرخاسته از داده ها در پژوهش ها
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