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 چكيده

آوری اجتماعاا  ملیای ا.اتم اماا باا وجاید تادوین         آوری، تاا   های مرتبط با تاا   ها در عرصة پژوهش یکی از جدیدترین رهیافت
نفعان در اجتماعا  ملیی  بر اتخاذ دیدگاه ذی شید که پژوهشگرانی اندک آوری اجتماعا  ملیی، مالحظه می های متعدد تا  چارچی 

اندم این در حالی ا.ت که از  ها متمرکز بیده ها و آبراه .الی و خشک شدن رودخانه و تدریجی، نظیر خشکو در برابر مخاطرا  آهسته 
فرهنا  ا.اتم باه هماین دلیا        باه  وابسته و زمینه به چندبعدی، ملدود پیچیده، ای آوری، پدیده دیدگاه بسیاری از پژوهشگران تا 

.ازی و تدوین چارچی  ارزیاابی   نفعان و متخصصان، به مفهیم های ذی جربهپژوهش حاضر بر آن ا.ت تا از طریق تشریح نظرا  و ت
آباد و ملیة برازنده( بپردازدم بدین منظیر در این پژوهش،  ها در شهر اصفهان )ملیه عباس جیار با مادی آوری دو اجتماع ملیی هم تا 

ها از تکنیک مصااحبه ا.اتفاده شاد و تلییا       آوری دادهمنظیر گرد پارادایم تفسیری و طرح پژوهش کیفی مدنظر قرار گرفته ا.تم به
مصااحبه باا .ااکنان و     23صیر  گرفاتم در مجمایع    ATLAS-tiافزار  گیری از نرم ها با روش تلیی  ملتیای کیفی و با بهره داده

آوری در ایان   ه تا دهد ک متخصصان مختیف در دو اجتماع ملیی میرد نظر در شهر اصفهان انجام شدم نتایج به د.ت آمده نشان می
 .ازی در دو .طح اصیی جامعه و اجتماع ملیی ا.تم دو ملیه، قاب  مفهیم

 واژه كليد

 م ATLAS-tiآوری،  .ازی تا  آوری اجتماعا  ملیی، تلیی  ملتیای کیفی، مفهیم اصفهان، تا 
 

 1. سرآغاز1

ی و اقداا   زیر برنامهی مبتنی بر ها افتیرهی اخیر ها دههدر 

، مدررد ورجده   «2اجتماعدا  ملیدی  »و « 1اجتمدا  »در سطح 

ی شدرری قدرار فرفتده    هدا  پژوهشپژوهشگران مختیف در 

، بر انجا  اقااما  در میان اجتماعدا   ها افتیرهاست. این 

بر اسدا  رهیافدت پدایین بده      معمرالًملیی استرار است و 

باال، مشدارتت اجتماعدا  ملیدی و متمرتدز بدر شدناخت       

                                                           
رسدال  دتتدری مییساسدادا  امیدرزاد  بدا عندران        از فرفته بر مقالهاین . 1
آوری اجتماعا  ملیی شدرر   واوین چارچرب ارزیابی و راهبردهای واب»

ن بده  وردرا پدرر در دانشدگا  هندر     ناصر برک دتتر راهنمایی باته « اصفران
 است. انجا  رسیا 

ی اجتماعا  در سدطح اجتمدا    ها شاخصعامالن انسانی و 

ی مبتنی بدر اقداا    ها افتیره نیور مرمملیی است. یسی از 

اسدت. ایدن رهیافدت     3اعدا  ی اجتمآور وابدر این سطح، 

ی اسدت  آور وداب ی ها افتیرهجایاورین مررد از مجمرعه 

ی اخیددر مددررد ورجدده ییددف وسددیعی از  هددا سددا تدده در 

پژوهشگران، روانشناسان و متخصصدان عیدر  پزشدسی ودا     

جامعدده شناسددان و پژوهشددگران لددرزج عیددر  اجتمدداعی و 

 و انااز چشم عنران بهشرری، قرار فرفته است. این رهیافت 

 شدا   جیودرو نیز راهبردی در مایریت ریسک، شناسدایی و  

(؛ زیددرا سددسرنت در Pfefferbaum et al., 2015) اسددت
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یی هدا  فرصتتنا و  لائل عمل می عنران به آور واباجتما  

مدایریت برتدر در مراجرده بدا و ییدر       منظرر بهبرای ساتنان 

 (.Platts-Fowler & Robinson, 2016آورد ) فراهم می

ی اجتماعا  آور وابیی در وعریف ها شرفتیپبا وجرد 

ملیی، فستردفی و وعاد واژفدان در برخدی مدرارد باعد      

ی اجتماعا  آور واب»ی و ابرا  دربارج مفرر  پرشان همبروز 

بدده  ورانددا یمددشددا  و تدداربرد نادرسددت واژفددان، « ملیددی

ی نادرسدت منجدر   فداار  استیسوفسیرهای غیط و درنتیجه 

( در ولقیقی 2112و همساران ) Matarrita-Cascanteشرد. 

، 4به تاربرد جایگزین اصطاللاوی نظیر عامییت اجتماعدا  

و  2ی اجتماعددا ریپددا انطبددا ، 5ی اجتماعددا ریپددا بیآسدد

افر چه این  ها آن. از نظر انا ترد اشار   7ظرفیت اجتماعا 

یی از رفدا  اجتماعدا  و ورسدع  ملیدی     هدا  جنبهمفاهیم به 

ی متمایزی هسدتنا و  ها یژفیوز ، هر یک لائتننا یماشار  

چدارچربی بدرای   « ی اجتماعدا  آور وداب »ج انااز به کی چیه

. آورنا ینمدرک و ییر اجتماعا  و پرداختن به آن را فراهم 

را معدداد  « ی اجتماعددا آور ودداب»بسددیاری از ملققددان، 

 ,Adger, 2000; Wilson) انا داد قرار « ی اجتماعیآور واب»

ی اجتماعی قرار آور وابرمجمرع  ( و برخی آن را زی2012

 (. Matarrita-Cascante et al., 2016) انا داد 

و معیارهای  ها چارچرببر  ها پژوهشاغیب  ته یدرلال

، بسدیاری  اندا  برد ی متمرتز آور وابی ریف انااز عینی برای 

شناسدایی معیارهدای    منظدرر  بهنیز بر اهمیت رهیافت ذهنی 

 Maxwell et)مانندا  تنندا  یم ایوأتی و ارزیابی آن آور واب

al., 2015; Jones & Tanner, 2017; Clare et al., 2017 .)

ی ذهنی بر این ایا  استرار است ته مدرد  از  آور وابمفرر  

ی و ریپدا  بیآسد ی، تداهش  ند یب شیپد عرامیی ته به ورانایی 

، درک شدرد  یمد ی آنان با اختال  و و ییر منجدر  ریپا انطبا 

(. بندابراین پدژوهش   Jones & Tanner, 2017) باالیی دارنا

هدای   لاضر بر آن است وا از یریق وشریح نظرا  و وجربه

سدازی و وداوین چدارچرب     نفعان مختیدف بده مفردر     ذی

هدا در   جرار با مادی آوری دو اجتما  ملیی هم ارزیابی واب

شرر اصفران بپردازد. اما پیش از ورود به میاان ولقیق، نیاز 

در ایدن زمینده بررسدی و لداود و     است وا برخی مفداهیم  

های آن شناسایی شدرد. بده همدین منظدرر، نخسدت       ویژفی

آوری اجتماعدددا  ملیدددی و پددد  از آن  وعریدددف وددداب

های صرر  فرفته دربارج این مرضدر ، مدرور    سازی مفرر 

 شرد. ها ارائه می شا  و در ادامه روش ولقیق و یافته
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بدر   معمدرالً ی اجتماعدا  ملیدی،   آور وداب پژوهش دربارج 

اسا  رهیافت پایین به باال، متمرتدز بدر شدناخت عدامالن     

ی اجتماعا  در سدطح جامعده اسدت.    ها شاخصانسانی و 

و اجتماعدا  بدرای    هدا  فدرو  ورانایی » عنران بهاین رهیافت 

تنار آمدان بدا فشدارهای خدارجی و اخدتالال  در نتیجد        

معرفدی شدا    « سدت یز طیملد و ییرا  اجتماعی، سیاسی و 

تده   تندا  یمد ( اظردار  2115) Folke(. Adger, 2000است )

ی انسدانی  هدا  ستمیسضرور  »ی اجتماعا  دربارج آور واب

 Wilsonاسدت. از دیدافا    « برای یادفیری مدایریت و ییدر  

درک پاسدخگریی  »ی اجتمداعی بدر   آور وداب  ایوأت( 2112)

 نیودر  مردم یسی از «. ی انسانی در برابر و ییر استها ستمیس

 -ی، اجتمداعی شدناخت  بدر  ی آور وداب میان مفاهیم  ها وفاو 

خدا،، در   یدرر  بده ی اجتماعدا ،  آور وداب ی و شناخت بر 

مفرر  خطی بردن و غیرخطی بردن وجرد دارد. به عبداروی  

ی پد  از  شدناخت  بر ی ها ستمیسانتقا  رژیم در  ته یلالدر 

 ، درشددرد یمددی منجددر آور ودداببدده تدداهش  غالبدداًاخددتال  

ی اجتمدداعی بددر اسددا  فرایندداهای یددادفیری  هددا سددتمیس

وسامل اجتماعی و لافظ  جمعی، این انتقا  اغیب اوقا  به 

. شرد یمو فاار سیستم به وضعیتی متفاو  و لتی برتر ختم 

یادفیری اجتماعی به معنای فرایناهای وطبیدق انسدانی اسدت    

ته سیستم مراجه با اختال  را به لالت متفداو  و فدا  برتدر    

. افر اجتماعی قادر باشا ودا لداودی از آسدیب    رانا یمپیش 

ی مرجدرد در  هدا  ما بربرد یابا، بر یبق  اثرفاارفسست در 

است. ورجه را  یافته فاار اجتماعا  به مرلی  وطبیق مجاد 

 b""و  "a"به این نسته مرم است ته لزومی نیست ته نقاط 

 از نظر تیفی مشابه باشنا.   1در شسل 
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  ، تطبیق مجدد و بهبودی در گذارهای اجتماعات ها گسست .1شکل 

 (Wilson, 2012 :منبع)

 

بداین معناسدت تده     معمدرالً فرایناهای یادفیری اجتماعی 

ی متفاووی را در مقایسه بدا  آور واباجتما ، فرنه یا تیفیت 

. بده همدین   (Wilson, 2012)قبل از اختال  خراها فرفدت  

ی اجتماعدا ، تده بده    آور وداب دلیل مطالعا  متمرتدز بدر   

ی را آور وداب ی اجتمداعی انجامیاندا،   هدا  مدا  ی ریف شسل

ورانایی مراجره با رویاادهای شایا، بیسه دستیابی به  ونرا نه

 ,.Kulig et al) اندا  تدرد  سطح باالوری از عمیسرد وعریدف  

2013). 

 هدا  یسختی اجتماعا  در خصر، مراجره با آور واب

و فشارهای وارد بر اجتما  است و نه از بدین بدردن دالیدل    

 ,Platts-Fowler & Robinson) هدا  اسدتر  و  هدا  یسدخت 

ومامی شرایطی را ته  وراننا ینماجتماعا  »افر چه  (.2016

تنتدر  تنندا؛ امدا وراندایی و ییدر       فداارد  یمد  ریودأث  ها آنبر 

 «.انجامدا  یمد  شدان  یآور وابشرایطی را دارنا ته به اروقاء 

، و هدا  اسدتر  و  هدا  شرکاز یریق پاسخ به  وراننا یم ها آن

ی را آور وداب ی و یادفیری اجتمداعی،  ساز تیظرفهمچنین 

 (.Berkes & Ross, 2013فعدا  اروقداء دهندا )    صدرر   به

ی زیر برنامهی، برای رشا مثبت ازس تیظرفاجتما  در لا  

. اهااف اقتصادی و اجتماعی را ویفیدق و بده اروبداط    تنا یم

 ,.Zautra et al) تندا  ی مختیدف تمدک مدی   هدا  فدرو  میان 

2009 .) 

ی بسته و مرزبندای شدا  نیسدتنا،    ها ستمیساجتماعا  

پیرنا دارنا  ور فسترد فضایی  -ی اجتماعیها ستمیسبیسه با 

(Platts-Fowler & Robinson, 2016 .)ی آور ودددداب

 ریودأث ی، ولدت  دهد  سدازمان اجتماعا  در سطح خاصی از 

اقدااما    ریودأث . امدا ولدت   ردیف یمفرایناهای داخیی قرار 

ی )شدامل افدراد، خانرارهدا( و    دهد  سدازمان  ودر  نییپاسطرح 

ی سطح میدی  ها استیسی و ییر در سطرح باالور )ها ملرک

 ,Berkes & Rossدارد )و فشارهای بازار جرانی( نیز قدرار  

ی مختیدف از  هدا  ا یمقی در آور وابافر چه وفسر  (.2016

 ,Wilsonی ودا ملیدی قابدل تداربرد اسدت )     المیی نیبسطح 

فراینداها و اقدااما  در سدطرح     ریودأث (، و نیز ولت 2012

ی اجتماعدا  ملیدی،   آور وداب  ایوأتمختیف قرار دارد، اما 

ی است ته با تنش میان اجتماعا  در مقیا  ملال  شرر

 رفداار یوأثی ها استر ، فشارها، و ییرا  و ها سکیربرخی 

بر رفا ، سالمت جسمی و روانی و هریتشان مراجه هسدتنا  

اجتماعا  فراور از این مقیا  یا جرامع اینترنتدی   معمرالًو 

ی اجتماعدا   آور وداب ی یدررتی  به نیست. مانظرو مجازی 

و  هدا  فدرو  یی ملیی، بر وجرد فعدل و انفعدا  و نیدز وراندا    

غیبه بدر هدر    منظرر بهاجتماعا  در استفاد  از منابع مرجرد 

فرنه شرک، اختال ، چالش و بلران نافرانی یا وداریجی و  

مزمن وارد بر اجتماعا  در ترودا  مدا  و نیدز مدایریت،     

ی مجاد اجتماعا  در بیناما  ومرتدز  ده سازمانانطبا  و 

 دارنا. 
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 اجتماعات محلیآوری  سازی تاب .  مفهوم3

ی آور وداب ی رید ف اندااز  ی معنادار برای ها شاخصانتخاب 

اجتماعا ، نیازمنا شناسایی مالی قابل اوسا بدرای هداایت   

 منظدرر  بده (. به همین دلیدل  Zautra et al., 2009تار است )

ی اجتماعا ، الز  اسدت ودا   آور وابی ارزیابی ساز یاویعمی

فرفتدده در ی صدرر   هددا یسداز  مفرددر پدیش از هددر چیدز،   

 ی اجتماعا ، بررسی شرنا. آور وابخصر، 

ویژفی مستقل  عنران به غالباًی آور واببا ورجه به اینسه 

از عرامل منجر به آن و در برخی مرارد نتدایج آن، وعریدف   

(، بسیاری معتقانا ته هدر  Kulig et al., 2013نشا  است )

بده  ی از آن، بایا مراردی را در بر فیرد تده  ساز مفرر فرنه 

انجامدا. نریسدنافان مختیدف از     ی اجتماعدا  مدی  آور واب

بده   دهندا   شسلاشار  به مفاهیم  منظرر بهعناوین فرنافرنی 

-Matarrita) انددا تددرد ی اجتماعددا  اسددتفاد   آور ودداب

Cascante et al., 2016 و  نیودددر مردددم(. وعددداادی از

در  هدا  آنو عناصدر تییدای    هدا  یسداز  مفردر  ورین  پرارجا 

   است.آما 1جاو  

 

 اجتماعات یآور تابارائه شده از  یها یساز مفهوم .1جدول 
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اجتماعی، حکمروایی مشارکتی )شامل نهادهای همکارانه(، اقتصاد متنوع و نوآورانه، 
 مثبت شامل آمادگی برای پذیرش تغییر انداز چشمزیرساخت اجتماعات، رهبری و 

6 Pfefferbaum et al., 

 اجزاء کلیدی )ابعاد( (2015)
منابع، پیوستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اطالعات و ارتباطات، توانایی یادگیری، 

 حل مسئله، اقدام جمعی و دگرگونی

7 Matarrita-Cascante et 

al., (2016) عوامل 

اجتماعی؛  یها شبکه/خدمات؛ سرمایه/ ها رساختیزتوسعه/ ثبات اقتصادی؛ 
؛ توانایی/ عاملیت اجتماعات؛ عامالن/ رهبران ها مهارتاطالعات/ ارتباطات/ دانش/ 

و باورها/  ها ارزشفعال؛ عدالت/ دسترسی عادالنه به منابع؛ مشارکت/ عمل جمعی؛ 
 تمایالت؛ ترتیب حکمروایی/ نهادهای محلی

8 Wilson et al., (2018) اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی حوزه 

 

ی صدرر   هدا  یساز مفرر ذتر چنا نست  اساسی دربارج 

ی اجتماعدا  ضدروری اسدت:    آور وابفرفته در خصر، 

ی نیسدتنا،  آور وداب ی ها شاخص الاتر فر نخست، عرامل 

ی بداالور  آور وداب بیسه مراردی هستنا ته وجردشان باع  

شرد؛ دو ، مطالعا  نشدان   ی اجتماعا  ملیی میها ستمیس

ته این مرارد وا میزان زیادی با هم مروبط هسدتنا و   انا داد 

ی متفاو  دارندا.  ها یژفیوو  ها نقشدر نرایت، این عرامل 

پریا هستنا. بعضی برخی از این عرامل ایستا و برخی دیگر 

، امددا بعضددی دیگددر شددرنا یمدداز اجددزاء اصددیی ملسددرب 

تنندا   تاودالیزور عمدل مدی    عندران  بده هسدتنا یدا    فر مااخیه

(Matarrita-Cascante et al., 2016 .)  ی هددا یسدداز مفردر

وداوین   منظدرر  بده ی تیفی و ها پژوهشدر  غالباًانجا  شا  

قابددل تاربسددت هسددتنا. ایددن   نفعددان یذبددا  هددا مصددالبه

ی مختیدف  هدا  نیپییسد یدورسط ملققدانی از   ها یساز مفرر 
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وجر  اشتراک و افترا  فدراوان   رو نیازاصرر  پایرفته، و 

 نیوددر مرددمیی دارنددا. دو مددررد از هددا یتاسددتو همچنددین 

( و 2112و همسداران )  Norris، مربدرط بده   هدا  یساز مفرر 

Wilson ( است. با ا2112و همساران ) ماللظده   وأملناتی

و  Norrisی سداز  مفرر بردن  ور یمیقاشرد ته با وجرد  می

(، ایددن مددا  بسددیاری از مددرارد مددانظر  2112همسدداران )

، متمرتز بر نقدش عدامالن انسدانی، در    متأخرورپژوهشگران 

اجتماعدا  ملیدی    دهندا   لیوشسخصر، عرامل و اجزاء 

جزاء تییای فیرد. به عباروی بسیاری از ا واب آور را دربرمی

ارائه شا  ورسط دیگر پژوهشگران، در زیرمجمرع  همدین  

. از سری دیگر، غالدب معیارهدای ارائده    رنایف یممنابع قرار 

( ته بر نقدش  2111) Magisشا  ورسط پژوهشگرانی نظیر 

منددابع مختیددف یبیعددی، انسددانی، فرهنگددی، اجتمدداعی،     

ی آور واباجزاء تییای  عنران بهمالی/ساخته شا  و سیاسی 

ی و بنددا دسددتهدارنددا، مشددابه یددا قابددل  ایددوأتاجتماعددا  

ی وعریدف شدا  ورسدط    ها لرز قرارفیری در زیرمجمرعه 

Wilson ( 2112و همسددداران )-   ،اقتصدددادی، اجتمددداعی

 است.    -فرهنگی، سیاسی و یبیعی

بنابراین افر با ورضیلا  و وفاسیر ارائه شدا ، ایدن دو   

و  نیوددر جددامعرندده از دو نم عنددران بددهمددا  مفرددرمی را 

واتنرن بپدایریم؛   شا  نیواوی مفررمی ها ما  نیور خالصه

ایجاد ما  مفررمی جامع منطقدی بده    منظرر بهویفیق این دو 

با ورجه به اینسده بدا وجدرد     ژ یو به(. 2)شسل  رسا یمنظر 

برخی اجزاء تییای نظیر عرامدل اجتمداعی و اقتصدادی در    

ای خددالی عرامددل (، جدد2112و همسدداران ) Norrisمددا  

نرادی و فرهنگی بیش از هر چیز مشدررد   -یبیعی، سیاسی

 ها یساز مفرر ی این ساز سپارچهاست. بنابراین از ویفیق و ی

مدا  مفردرمی اولیده     عنران بهشرد، ته  دیافرامی لاصل می

اجتماعا  ملیی واب آور لاصل از مطالعا  نظدری ارائده   

 (.3شرد )شسل  می

ایدن مدا ،    دهندا   لیوشسء نسته مرم در خصر، اجزا

ی و چناسدریه میدان عرامدل آن    ا ر ید زنجوجرد اروبایدا   

است. بایری است این نمدردار، یدک مدا  مفردرمی اولیده      

است ته با ورجه به ماهیت اتتشافی ایدن پدژوهش، امسدان    

ی از نظدرا   رید ف برر و ییر آن در یر  مطالعا ، به هنگا  

یی وجرد دارد و ه و بستر ملنیدرزمو متخصصان  نفعان یذ

 ممسن است مراردی به آن افزود ، یا از آن تاسته شرد.

 
  آور تابمفهومی اجتماعات محلی های  ترکیب مدل .2شکل 

 (Norris et al., 2008 & Wilson et al., 2018 :منبع)
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 موجود های مدلاز ترکیب  دست آمدهبه  آور تابمدل مفهومی اولیه اجتماعات محلی  .3شکل 

 (Norris et al., 2008 & Wilson et al., 2018نییسندگان با ا.تفاده از : منبع)

 

 . روش تحقیق4

ی اجتماعدا  ملیدی   آور وداب با ورجده بده اینسده ماهیدت     

اسدت،   آن مطالعده  دنبا  به پژوهش این ته یا ا یپا عنران به

 لدا  وا چنابعای و و پیچیا  یا ا یپا یشناس یهستاز نظر 

 هدر  مختیدف اسدت، در   نفعدان  یذ ذهنیت به وابسته زیادی

ی متفداو  قابدل   ا فرنده  بده  پایا  این اجتماعی ممسن است

 وعریف باشا. بنابراین شناخت آن نیازمنا مطالعده باورهدا،  

و متخصصدان   نفعدان  یذسداتنان،   یهدا  ارزش و هدا  نگرش

بدا   ی نیز الز  اسدت، پژوهشدگر  شناس شناختت. از نظر اس

ی نزدیددک برقددرار سددازد و   ا رابطددهپددژوهش  مرضددر 

پدژوهش   در فراینا فعا  همساران عنران به تننافان مشارتت

در نظر فرفتده شدرنا. بندابراین در ایدن پدژوهش، پدارادایم       

 قرار فرفته است.   مانظروفسیری و یرح پژوهش تیفی 

از تنش معنادار  منا نظا ی وفسیرفرا، ولییل شناس یهست

فیرد ته از یریق مشاها  وفصییی افراد  اجتماعی را دربرمی

. وا به وعبیراوی از چگرنگی ردیپا یمدر ملیط یبیعی انجا  

خیق جران اجتماعی ورسط افراد و لفد  آن، دسدت یابدا    

ی اصدیی پدژوهش   هدا  فدر   شیپد (. یسی از 1321)نیرمن، 

ت تده واقعیدت ورسددط اجتمدا  سدداخته    وفسدیری ایدن اسدد  

، بده همدین دلیدل اسدت تده هدیچ واقعیدت والدا         شرد یم

ی چنافانده بدا   هدا  تید واقعی وجرد ناارد. اما ا مشاها  قابل

وفاسددیری متفدداو  از یددک رویددااد والددا وجددرد دارنددا  

(Merriam, 2009    پژوهشگران وفسیرفرا بیشتر بده دنبدا .)

ردن معدانی بده   هسدتنا ودا ملداود تد     هدا  افا یدپیچیافی 

 ایددوأت(. Creswell, 2009) هددا ا یددای اندداتی از هددا فدرو  

پژوهش تیفی نیز بر ولییل مرارد خا، در زمدان و مسدان   

مربرط به خردشان و با شدرو  از نظدرا  مدرد  و فعداالن     

ی هدا  روش(. Flick, 2009ه و بسدتر ملیدی اسدت )   نیدرزم

ق معمر  مقادیر بسدیار زیدادی ایالعدا  دقید     یرر بهتیفی 

. ایدن  تنندا  یمورلیا  ها نمرنهدربارج وعااد اناتی از مرد  و 

ی مررد مطالعه ها تیمرقعو  ها نمرنهمسئیه به عمق درک از 

 منظدرر  بهی تیفی ها روش(. »Patton,2002) اینما یمتمک 

ی پژوهشدی بده تدار    هدا  پرسدش ی بده آن دسدته از   ده پاسخ

ی اجتمداعی و  هدا  ا ید پاته نیازمنا وبیین یدا درک   رونا یم

برای تشف مسائیی ته لدائز   ژ یو به ها آنهستنا.  شان نهیزم

یی هسدتنا و بدرای مطالعده فراینداهایی تده در      ها یافیچیپ

 & Ritchie« )، مناسدب هسدتنا.  دهندا  یمد یر  زمدان ر   

Lewis, 2005.)    ورصدیف یدک    غالبداً هاف رویسدرد تیفدی

 (.Kumar, 2011وضعیت، پایا ، مشسل یا رویااد است )

 نفعان یذدر این پژوهش، در لقیقت  تننافان مشارتت
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اجتماعددا  ملیددی مددررد مطالعدده و متخصصددان هسددتنا.   

و متخصدص   نفع یذ انتخاب ییف متنرعی از افراد منظرر به

در اجتماعا  ملیدی در ایدن پدژوهش، نخسدت فررسدتی      

 بده  دسدتیابی  منظرر بهو متخصص،  نفع یذی ها فرو شامل 

اجتماعا  ملیی شرر اصفران وریده شدا.   در  ونر ، لااتثر

ی تنندافان  مشدارتت  لضدرر ییدف   وندر ،  لااتثر از منظرر

اجتماعا  ملیی دست انارتارنا. این افدراد و   در ته است

شامل مرد  و تسدبه ملیدی در ملدال ، مسدئرالن      ها فرو 

 مختیدف  ی دولتدی و عمدرمی تده در سدطرح    هدا  سدازمان 

جتماعدا  فعدا  و   اجرایدی در ا  و یفاار استیسی، ا لرفه

 بده  مشد ر   ها و در نرایت متخصصدان NGO، رفاارنایوأث

دانشدگاهی   ی مرناسان مشاور و لرزجها شرتت فعالیت در

ی منتخدب بدرای   ها فرو و در نرایت، پژوهشگران از دیگر 

ی ولقیدق در  هدا  تیملداود بردنا. با ورجده بده    ها مصالبه

، از هدا  مصدالبه انتخاب ساتنان و تسب  ملیی بدرای انجدا    

 منظدرر  بده ی در دستر  برر  فرفته شا. اما ریف نمرنهروش 

و متخصصان برای مصالبه، پ  از  نفعان یذانتخاب دیگر 

 هافمندا  یرید ف نمرنهوری  فررست اولیه لائز افراد تییای، 

شناسدایی وعدااد    منظدرر  بده  پدایرفت. پد  از آن،   صدرر  

ی رید ف نمرنده مدروبط بدا هدر فدرو ،      تننا  مشارتتبیشتری 

بدا   مرلید  بعدای،   ی ادامده یافدت و در  ا ر ید زنج صرر  به

 راهبدرد  از دهندافان  پاسدخ ی نخسدتین فدرو  از   هدا  هیورص

ی تده  نفعدان  یذشدا. یعندی    اسدتفاد   برفی ی فیرلهریف نمرنه

 عندران  بده  خرد وجرب  و دانش  واسط به شرنا  مصالبهافراد 

تردنا، در مرلی  بعای مررد مصالبه  می معرفی مطیع افراد

 مرلیده  ایدن  در را نفعدان  یذ انتخداب  آنچه .فرفتنا یمقرار 

 یها داد  ولییل  واسط به ته برد ییها شساف ،ترد یمهاایت 

 فرد یدا  همان به ها آن با متناسب ، تهشا یم مشخص پیشین

 انتخداب  مرلیده  ایدن  در یعندی  شرد. مراجعه می دیگر افراد

و  رفتیپا یمصرر   ها داد  نیاز اسا  بر شرنافان مصالبه

افر  ته اشبا  داد  صرر  پایرد. رفت یمی پیش ا مرلیهوا 

خارج از شبس  اجتمداعی   نفعان یذدستیابی به  منظرر بهچه 

و  ها فرو این افراد و تاستن از هر فرنه سرفیری، با ومامی 

 ی مرجرد در لیست اولیه نیز وما  فرفته شا. ها سازمان

نیمدده وسنیددک مصددالب  عمیددق  پددژوهش از ایددن در

شا. با ورجده بده    استفاد  ها داد  فردآوری ساختاریافته برای

 ی عمیددق نیمدده سدداختاریافته، اغیددبهددا مصددالبهماهیددت 

 شناسدایی  و با فرفتنا یم شسل مصالبه جریان در ها پرسش

، تنندافان  مشدارتت  یهدا  پاسدخ  از هدا  ابردا   و هدا  شدساف 

سه  عمرماً. اما آما یمبه وجرد  بعای یها پرسش ملررهای

نر  پرسش بداز، سداختاری و وبداینی در مرالدل مختیدف      

 (. درFlick, 2009؛  1321)نیدرمن،   شدا  مصالبه مطرح می

 است: آما  از این سه فرنه پرسش یا نمرنه زیر

  :به نظدر شدما چده عرامدل یدا      »نمرن  پرسش باز

شه ته اجتماعا  ملیدی شدرر    امساناوی باع  می

ی سدازفاری  سدال  خشدک اصفران در برابر بلران 

بیشتری داشته باشن و بترنن خردشرنر با شدرایط  

و  هدا  دانسدته  لطفداً ی وارد  وطبیق بان؟ ها ونشو 

وجددارب خردوددرن در ایددن خصددر، را آزاداندده 

 «ورضیح بایا.

  :به نظر شما آیا وضعیت »نمرنه پرسش ساختاری

در  ها آناقتصادی اجتماعا  بر ورانایی سازفاری 

 «أثیرفاار ؟ی وسال خشکبرابر بلران 

    :هداورن    شدما در صدلبت  »نمرنه پرسدش وبداینی

ی بدر  سداز  فرهند  اشار  تردیدا تده آمدرزش و    

ی اجتماعا  وأثیرفاار . اما به نظدر شدما   آور واب

ی یا آمدرزش در خصدر، بلدران    رسان ایال آیا 

ی جمعددی یددا هددا رسددانهی از یریددق سددال خشددک

 «؟مؤثر ی اجتماعی هم ها شبسه

انی اردیبرشت وا نیمد  شدرریرر   در فاصی  زم ها مصالبه

. شدا  یمد ضدبط   هدا  مصدالبه انجا  پایرفت. ومدامی   1317

ولییدل   منظدرر  بده دقیقه بدرد.   57 ها مصالبهمیانگین زمانی 

 زمان هم و شا  هاایت تیفی ملترای ولییل روشاز  ها داد 

 ATLAS-ti افدزار  ندر  و از  شا استفاد  ها داد  یآور جمع با

برر  فرفته شا. مرالل انجا  تافااری وا دستیابی به مدا   

 (.4ولقیق در ادامه آورد  شا  است )شسل 
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 ها مصاحبهگام نخست: کد گذاری متن 

 

 
 (ها مقوله) ها مایه درونمفاهیم و دستیابی به  بندی طبقهگام دوم: 

 

 
 و دستیابی به مدل تحقیق ها مایه درونگام سوم: کاهش/ ویرایش لیست کدها و 

 

 ATLAS-ti افزار نرمبا استفاده از  ها داده.  فرایند تحلیل 4شکل  

 

 ها مصاحبهگام نخست: کدگذاری متن 

ی صروی ضدبط  ها لیفا متن نخست ها مصالبه انجا  از پ 

 هنگدا   شدا. در  پیداد   تننافان مشارتتشا  با همان زبان 

 در نیدز  هنگا  مصالبه یها ادداشتی ،ها مصالبه تردن پیاد 

 بدرای  .شدانا  یم اعما  ولیییی یها ادداشتی قالب در متن

 مروبده  چنداین  هدا  داد  ،اروبداط عمیدق   و هدا  داد  با آشنایی

 افددزار ندر  در  هددا داد پدد  از وارد تدردن   شددا. بدازخرانی 

ATLAS-ti هدر جدا مفردر  خاصدی قابدل       ها داد ، با مرور

برداشت برد، بدا مشدخص تدردن آن بخدش، تدای بده آن       

 مفداهیم  یفداار  ندا   بدرای  روش سه اختصا، داد  شا. از

 شدا   تارفرفته به مفاهیم از یریف برر  استفاد  شا: نخست،

 از پیشین  نظری مرجرد یدا تداهای آزاد؛ دو ، اسدتفاد     در

 بده  وفاداری تامدل  ضمن پژوهشگر پیشنرادی یها برچسب

 بده  اصدطاللا   از اسدتفاد   متن یا تاهای باز و در نرایت،

 تده  مصدالبه  در تنندافان  مشدارتت ورسدط   شا  تارفرفته

 .  شرد یم نامیا  نیز زنا  یا برخاسته از متن تافااری

 هها  هیه ما درونی مفاهیم و دستیابی بهه  بند طبقهگام دوم: 

 (ها تم/ها مقوله)

 ایدن  در ،اولیده  شناسایی تداهای  مفاهیم و استخراج از پ 

 اولیده  تداهای  ،هدا  آن یبنا یبقه و مفاهیم مقایس  از مرلیه

 اولیده  یبقدا   و فرفتندا  قدرار  هدم  تنار یبقه یک در مشابه

 هدا  هید ما درون و شدا   ادغا  هم در یبقا  این .فرفت شسل

  دادنا. وشسیل را (ها وم/ها مقرله)

و  هها  هیما درونگام سوم: کاهش/ ویرایش لیست کدها و 

 دستیابی به مدل تحقیق

 آغاز از فراینا تافااری دیگر بار ی مفاهیم،بنا یبقه از پ 

 از برخی شانا، لاف تاها برخی فراینا این در شا. وسرار



 ... آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر توسعة چارچوب تاب

 پور ناصر برک ،ملیکا سادات امیرزاده
117

 از برخدی  برچسدب  یا قرارفرفتنا دیگر تاهای د  در ها آن

نیز و ییراودی   ها هیما درونترد. در این مرلیه، در  و ییر ها آن

اعما  شا و برخی مرارد ویفیق شا  و یبقا  جایای نیدز  

و  هدا  هید ما درونشسل فرفتنا. عالو  بدر ایدن، مدروری بدر     

نشدان داد تده برخدی از مدرارد مربدرط بده        ها هیما ردرونیز

مقیاسی فراور از مقیا  اجتماعدا  ملیدی اسدت. بندابراین     

فسیک شدا  و مدا  اصدیی در دو سدطح جامعده و      مرارد و

اجتما  ملیی ورسیم شا. ذتر این نسته ضروری اسدت تده   

 .  یافت ادامه ها داد  اشبا   مرلی وا ها مصالبهانجا  

 یهدا  داد  صلت از ایمینان در فراینا انجا  پژوهش، برای

 هدا  داد  بدا  عمیق و ما  یرالنی درفیری شا ، یآور جمع

مدااو  تنتدر  ورسدط     صرر  بهت. ضمن اینسه داش وجرد

در  ییاپدایری أو افدزایش  بدرای و  رفتیپدا  یمد اعضا انجا  

شدا.   مدی  مراجعده  تنندافان  مشارتت به مجاداًبرخی مرارد 

 یدرالنی  دیداارهای  و یرید ف نمرنده  در ونر  لااتثر اشتند

ا. در ایدن  بردند  داد  اعتبدار  افدزایش ی ها دیگر را از  ،ما 

 ی افراد،هریت ایالعا  لف  آفاهانه، رضایت اخا، پژوهش

یی هدا  پرسشپرهیز از یرح  برخررد عادالنه با ومامی افراد،

یدا وارد لدریم    انداازد  یمد را به خطر  تننافان مشارتتته 

 تده  جدایی  در مصدالبه  فراینا ،  قطعشرد یم ها آنشخصی 

نداارد، بده لدااقل     ادامده فرایندا   بده  ومایدل  تننا  مشارتت

 لدق  ن مزالمت بدرای دسترسدی و وافدااری   رسانان میزا

 هداف  با تننافان مشارتتبه  مصالبه زمان و مسان انتخاب

 بیدانگر  تده  رفتاری هرفرنه از ، پرهیزها آن آسایش و رالتی

باشدا و   تنندا   مشدارتت  یهدا  صدلبت بده   نسدبت  قضاو 

 ،هدا  مصدالبه  ملتدرای  یسداز  اد ید پ در یدار اماندت  رعایت

 .فرفت قرار مانظر اخالقی ماللظا  عنران به

 

 . محدودة مطالعه5

 ته دارد قرار اصفران استان یا جیگه قسمت اصفران در شرر

 و ایدن جیگده   است. آما  وجرد به رود نا یزا یها آبرفت از

 جندرب  در فاوخرنی باوال  یرف به مالیم شیبی با رودخانه

 نالید   در جیگ  رسدربی  این .شرنا یم منتری اصفران شر 

 جیگ  لاصیخیزورین زافر  همرار  یها تر  سیسیه شرقی

 در خصر، ورجه قابلاست. نست   ایران برد  مرتزی فال 

 سیسل خطر معر  ته این رودخانه در است نیا رود نا یزا

 وعداد   بده  یودرجر  یبد و  دارد قدرار  یسدال  خشدک  متناوب

 یریناپا جبران یها خسار  ی اخیرها سا در  آن اترلرژیک

آورد  اسدت.   وارد فضاهای ایدراف  و آن ستیز طیمل به را

 یهدا  انیشدر  عندران  بده  ها یماد ،رود نا یزا رودخان  از پ 

برخرردارندا   یا ژ ید و از اهمیدت  شدرری  بافدت  در لیداوی 

یی از هدا  شداخه  هدا  یمداد  .(1322، مرناسین مشاور باوندا )

بردندا تده قبدل از دوران صدفریه بدرای آبیداری        رود نا یزا

شدانا. بدا فسدترش شدرر      مزار  و تشدتزارها اسدتفاد  مدی   

ی آبی درون شرر را وشسیل دادنا )اهری، ها انیجرصفری، 

نرددر یددا مددادی از ایددن رودخاندده  154ی یددررتی بدده(. 1321

مادی از  11از این میان  شرد. آبیاری مزار  جاا می منظرر به

ران و از میان ملال  و عناصر شرری عبرر داخل شرر اصف

(. فاشدته از عمیسدرد   1312یی،نر قیعه)جمشیای و  تنا یم

ی به مزار  و ملال  برد  اسدت، بدا   رسان آبته  ها آناولی  

عمیسردهدایی نظیدر    جیودار  بده  هدا  یمداد فسترش شرر این 

وعددایل خددرد اقیددیم در د  ملددال  را یافتنددا و شددبس     

را در شدرر شدسل دادندا، تده در     ی ا رستهیپملررهای سبز 

ی پیرنداها، وعدامال  و   ریف شسلبستر  عنران بهیر  واریخ 

 . شانا یمروابط اجتماعی ساتنان در ملال  نیز ملسرب 

ی اخیددر بلددران خشددک شددان رودخاندد   هددا سددا در 

، فشار شایای را بدر  ها یمادآن خشسی  وبع بهو  رود نا یزا

پیسرج شرر و اجتماعا  ملیی در شرر اصدفران وارد آورد   

این مطالعده دو مدررد از ملدال      رو نیازا(. 5است )شسل 

و ملید  برازندا ( در    آبداد  عبدا  )ملی   ها یمادبا  جرار هم

. دلیدل  ندا یفز یبرمد نمرن  مدرردی   عنران بهشرر اصفران را 

فرنده ملیده بدا قدامت     انتخاب این ملال ، دربرفیری دو 

نرسدداز و نیددز دربرداشددتن دو ییددف از   نسددبتاًودداریخی و 

اجتماعا  ملیی با پایگدا  اجتمداعی و درآمدای متفداو      

است. مرقعیت این دو ملیه در نقشه مشخص شدا  اسدت   

 (.2)شسل 
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 ها در محالت خشک شدن مادی .5شکل 

 
 و برازنده در شهر اصفهان آباد عباس ة. موقعیت محل6شکل 

 

 ها   . یافته6

 از نفدددر 2مصدددالب  انجدددا  شدددا ،   32از مجمدددر  

 .دادنا یلسوشآقایان  را نفر 24 و ها خانم را تننافان مشارتت

 نفر 2 ولقیق این در تننا  مشارتت متخصصان از نفر 25 از

 انمتخصصد  از نفدر  3 ،ی شدرری زیر برنامه وخصص دارای

 2، ستیز طیمل تخصصنفر م 2معمار،  نفر 2 ،یراح شرری

 در مابقی وی شناس مرد نفر متخصص در عیر  اجتماعی و 

در این  تننافان مشارتتلیست  .داشتنا وخصص عیر  سایر

پددژوهش بدده وفسیددک وخصددص، جنسددیت و نیددز وعددااد   

   آما  است. 2ی انجا  شا  در جاو  ها مصالبه

هداایت   تیفی ملترای ولییل فراینادر این پژوهش، 

ی آور واب دهنا  لیوشسعرامل  نیور مرم وعیین برایشا  

اجتماعا  ملیی در شرر اصفران استفاد  شا و نخست، 

 تاها ادغا  و متعاد بازبینی با شا. استخراج اولیه تا 12

در  نرایدت  در مرلیده،  چنداین  یدی  در وشدابه  اسا  بر

 42 زیرمجمرعه دو سطح اصیی جامعه و اجتما  ملیی،

شدا   اسدتخراج  اصدیی  هید ما درون 11 و مایده  زیدردرون 

 (.3 جاو )
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 ها شونده. لیست مصاحبه 2جدول 

 وعااد مصالبه جنسیت وخصص و متخصصان نفعان یذ

 5 مرد 3 -زن 2 _ (آباد عباسساکنین و کسبه محلی )محله 

 5 مرد 4 -زن 1 _ ساکنین و کسبه محلی )محله برازنده(

 2 مرد 2 –زن  2 معمار 2 –یراح شرری  2 -شرری زیر برنامه2 استاد دانشگاه

 2 مرد 2 شرری زیر برنامه مهندسین مشاور

NGO 2 مرد 2 ، عیر  اجتماعیستیز طیمل 

 3 مرد 3 ، تارفردانی، مایریتشنا  مرد  شهرداری

 2 مرد 2 یا منطقهشرری و  زیر برنامه شورای شهر

 1 زن 1 یراح شرری وزارت راه و شهرسازی

 2 مرد 1  –زن  1 تشاورزی و اقتصاد وبودجه برنامهسازمان 

 1 مرد 1 ی )وخصص آب زیرزمینی(شناس نیزم یا منطقهآب 

 1 مرد 1 عمران آب و فاضالب

 1 مرد 1 ستیز طیمل ی اکولوژیکآور تابپژوهشگر در حوزة 

 1 زن 1 اروبایا  ی بحران آبریپذ جامعهپژوهشگر در حوزة 

 32 مرد 24 –زن  2 _ مجموع 

 

 نفعان و متخصصان ذیاجتماعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه  آوری تاببر  مؤثرعوامل  .3جدول 

 زیردرون مایه مایه درون سطح

 جامعه

حکمروایی 

 شهری

 ثبا  نظا  لسمروایی شرری

 مشروعیت / مقبرلیت نظا  لسمروایی شرری

 ساختارهای لسمروایی شرری )دمرتراویک/ غیردمرتراویک(  

 نرادهای رسمی تارآما و مررد اعتماد

NGO های مرد  نراد  ها و سازمان 

 ها  الزاب و جنبش

وضعیت 

 اقتصادی

 رفا  و ثبا  اقتصادی جامعه

 فساد

 ها  پایبنای به ورسع  پایاار در سیاست توسعه پایدار

 لاتمیت و تارآمای قرانین  قوانین

 

 



 
 7931زمستان     4شمارة     44دورة  

114

 نفعان و متخصصان ذیاجتماعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه  آوری تاببر  مؤثرعوامل  .3جدول 

 زیردرون مایه مایه درون سطح

اجتماع 
 محلی

عوامل 
 -اجتماعی
 فرهنگی

سرمای  اجتماعی )اعتماد اجتماعی )مرد  به نظا  لسمروایی/ مرد  بده مدرد (، انسدجا  اجتمداعی،     
 پیرناها و وعامال  اجتماعی، مشارتت شرروناان، همالی و لمایت اجتماعی( 

هدای لدل مسدئیه،     فیدری و اقداا  جمعدی، مردار      های اجتماعا  ملیی )رولیه وصدمیم  مرار 
 نایی پایرش و ییر در جامعه( پایری و خالقیت/ ورا انعطاف

 افراد معتما )ملیی/غیرملیی( 
 ل  اجتما  و وعیق به آن 
 ل  وعیق به مسان )ملیه( 

 ل  هریت ملیی 
 سابق  سسرنت 

 عا  جاایی فزینی اجتماعی
 پایری شرروناان مسئرلیت

 های مختیف در اجتما  )قرمی/ ماهبی(  نقش فعا  فرو 
 ها )زن/ مرد(  نقش فعا  جنسیت

 امیا به آینا  و بربرد وضعیت 
 شادی

   ها، فرهن  عامه )فرلسیرر( ها، آداب و رسر ، سنت باورها و اعتقادا  )ماهبی/ غیرماهبی(، آئین
 های مشترک  هنجارها / رولیا  و ارزش
 سبک زنافی )مارن/ سنتی( 

 عوامل اقتصادی

 ورسع  اقتصادی 
 دسترسی عادالنه به منابع اقتصادی 

 فراهم بردن خاما  
 منابع درآمای متنر  

 -عوامل نهادی
حکمروایی 

 محلی

 ساختارهای لسمروایی ملیی 
 رهبری 

 ها  فیری نفع در وصمیم های ذی اروباط میان فرو 
 ها و نرادها  هماهنگی میان سازمان
 های ماهبی نقش مساجا و تانرن

 عوامل طبیعی

 زیست پایاار ملیط
 )درختان، پرشش فیاهی و فضای سبز، آب(عناصر یبیعی 
 ها در ملیط  تنتر  آالینا 
 ونر  زیستی 

 -عوامل کالبدی
 فضایی

 های اترلرژیک در ورسعه  ورجه به ظرفیت
 الگرهای معماری و شررسازی پایاار

های مسانی )آسایش اقییمی، همسازی با یبیعت، وناسبا  فضا، دیا و منظدر مطیدرب،    وجرد تیفیت
 ...( پایری، آمرزنافی، خرانایی و انعطاف

اطالعات و 
 ارتباطات

 آفاهی افراد 
 های مختیف آمرزش به اجتما  ملیی  شیر 

 رسانه مسئر  و مررد اعتماد 
 فیری از ابزارهای اروبایی )ویفن/ اینترنت/...(  برر 

 های اجتماعی و غیر (  ایمینان ایالعا  )شبسه سایر منابع قابل

 از وجارب فاشته فیری برر 
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 سطح جامعه

بددر  رفددااریوأثیسددی از عرامددل حکمروایههی شهههری:  .1

ی سداختارهای  یدررتی  بده ی اجتماعا  ملیی، آور واب

لسمروایددی شددرری و نرادهددای مددروبط بددا آن اسددت. 

در  تننددافان مشددارتتی هددا قددر  نقددلیی از هددا نمرندده

خصددر، ایددن مددرارد، در ادامدده آورد  شددا  اسددت.  

 نادرسددت تیریمددا از شددتریب مددرد  را آب مشددسل»

 واب در ،دونستنا یم میاقی رییو  از یناش افر .دوننا یم

 تده  سدخته  براشدرن ]...[  داشدت  ریوأث یییخ شرنیآور

 رخردشدرن  ناید ب را شدا   لید ولم برشدرن  تده  یزیچ

دیگری چنین بیدان   تننا  شرتت(. 21) !« تننا سازفار

 تده  یینرادها یسر کی الزمه من نظر به»]...[ ترد ته 

 اروبداط  کید  و انید ب رفاارنا،یوأث یفاار قانرن نظر از

 یسدر  کید هدا برقدرار تنندا. مدا     NGO با یخرب یییخ

ته نرادهدای  ]...[  پ  نراد نیاز داریم مرد  یها سازمان

 یسدر  کید دولتی با اونرا اروباط خربی برقرار تنندا و  

رو از  هدا  ا ید ا یسر کیها و NGOتارهارو بسپارن به 

NGO(.24 «).ها بگیرن 

ی اجتماعدا  ملیدی ودا    آور وداب وضعیت اقتصادی:  .2

 ریوددأثلدداود زیددادی از وضددعیت اقتصددادی جامعدده  

به مراردی نظیر  تننافان مشارتت. برای مثا  ردیپا یم

رفا  و ثبا  اقتصدادی جامعده اشدار  تردندا. در ایدن      

 اید نیبب»بیان داشدت تده:    تننافان شرتتز زمینه یسی ا

 گده ید مسدائل  ریودأث  ولدت  یید یخ ما یاجتماع روابط

 داشدته  مشدسل  یاقتصداد  للدا   از یوقت یعنی. هست

« فداار   یمد  ریودأث  هم روابطت یرو مسئیه نیا ،یباش

ی اجتماعدا   آور وداب بدر   مؤثر(. از دیگر مرارد 11) 

، وجدرد یدا عدا     تنندافان  مشدارتت ملیی از دیدافا   

وجرد فسداد اقتصدادی، اداری و ]...[ در جامعده بدرد.     

در ایدن زمینده    تنندافان  مشدارتت  قر  نقلی از ا نمرنه

عالو  بر اخدتال  و غیدر ،   »]...[ باین صرر  است: 

 شه یم باع  ته میداروساز  ساخت در هم یادار فساد

 نید ا تده  یزمان وا و بر  نیب از اعتمادشرن دوبار  مرد 

 یعند ی. منرالده  نیهمد  به وضع خرب باشه یادار فساد

 یبرا مرد  افرمثالً  ته ایریبگ نظر در ملیه یه ور شما

 یوقتد  تردنا، تار هم ر یغ و یسال خشک و یآور واب

 الداا   مجرز پر ، و رشر  و رانت با نفر هی دفعه هی

 از! ند  یپارت بداون  هدم  اون ]...[ ر یف یم را برج کی

 ها نی. اگهید مینیب یم ادیز ما شرر سطح در اوفاقا  نیا

 تده  یافدراد  یعند ی. بدر   نیب از اعتماد ته شه یم باع 

 همده  نید ا مید دار مدا  فدن  یم تننا، یم یهمسار دارنا

 اید  پدر   بدا  نفر هی یول .مرن ملیه یبرا میتن یم والش

 (. 22) !« ز یر یم هم به نظمر نیا ادیم رابطه

پایبنای بده اهدااف ورسدع  پایداار، از     توسعة پایدار:  .3

دیگر مراردیست ته زیربنای ایجاد اجتماعدا  ملیدی   

 تنندافان  مشدارتت . یسی از شرد یمآور ملسرب  واب

 یآور وداب  مدن »اظرار نظر ترد:  فرنه نیادر این زمینه 

 اید  فدرو   فرد، نظر به. ااریپا  ورسع به فردونم یبرم را

 قدرار  ااریپا ورسعه طیشرا یور تهآور   واب یا جامعه

 یددایف نیددا در بخددرا  را ااریددپا ورسددعه. باشدده فرفتدده

 جردا   یودر  میزید ر برنامده  مدن  ته نهای بسنم فیوعر

 کید  بدر ،  یم دار  جیر سمت به را جامعه ته یمختیف

هسدت. هدم    win-win نگدا   بدا  درازما  یزیر برنامه

ج تنندا  مشدارتت (. 27) « برای لاتمیدت و هدم مدرد    

 اارید پا ورسدعه  شدررهامرن  مدا »تده  دیگری بیان تدرد  

 ولت شرر تل ست،ین الگر نیا نسهیا خایر به. ناارنا

 (.31) « فرفته قرار ریوأث

 نیودر  مردم لاتمیت و تارآمای قرانین نیدز از  قوانین:  .4

ی در جامعدده ویقددی آور ودداببددر  رفددااریوأثنرادهددای 

در خصدر، قدرانین    تننافان شرتت. یسی از شرد یم

 صدرف  یسداز  فرهند   من نظر به» بیان ترد: فرنه نیا

 ته یزمان وا یمنیا تمربنا بستن نیهم]...[ ستین یتاف

 و قدانرن  پد  . فدرفتن  ینم یجا مرد  نبرد یا مهیجر

دیگری به  تننا  مشارتت(. 2) « مرمه یییخ هم اجبار

نقش ضرابط و مقررا  معماری و شررسازی در ایدن  

 و ضدرابط  هدم  یشررسداز  نظدر  از»زمینه اشار  تدرد:  
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 فده  یمد  یییوفصد  یها یرح ی مرمه.شررساز مقررا 

 41 نیا از و باز یفضا درصا 41 و ساخت درصا 21

 خدرب . بداش  داشته سبز یفضا چنادرصا هم درصا

بل  آبیاری این فضای سبز مطرله ته بایا از همدان  

آب شرب برای آبیاری مصرف شرد ته با ورجه به تم 

 (.5) ! « آبی مشسل دار 

 

 سطح اجتماع محلی

 رفداار یوأثعامل  نیور مرمفرهنگی:  -عوامل اجتماعی .1

، نفعدان  یذی اجتماعا  ملیدی از دیدافا    آور واببر 

فرهنگدی بدرد. بیشدترین     -مربرط به عرامل اجتمداعی 

در زیرمجمرع  آن قرار فرفتندا. بدرای    ها هیما ردرونیز

در  تنندافان  مشدارتت ی هدا  قدر   نقلی از ا نمرنهمثا  

خصر، مرضر  سرمایه اجتماعی باین صرر  برد: 

 اید وأت ا،ید تن یمد  یاجتماع و یشرر بل  شما یوقت»

 ی سدرما  نجایا. است یاجتماع روابط و اجتما  بر شما

 اید خراه یمد  افدر  شما پ . رفاار یوأث یییخ یاجتماع

 ش،ید آور وداب  دار  یتیوضع چه ملیه نیا ته ایبسنج

 یتیوضددع چدده یاجتمدداع ی سددرما اونجددا ایددنیبب ایددبا

ج دیگدری بده نقدش تییدای     تننا مشارتت(. 17 «)دار 

 ا یادب در»ی اجتماعا  اشار  ترد: آور وابدر  ها نییآ

 خشدک  را درخدت  هیآفه  ففتن یم هم خردمرن عامه

 هدا  یاصدفران  یبرا یدون یم ی!تشت را آد  هی یعنی یتن

 د  فرفتده  شدین   خانرمده  چرن. هنرز ستین مرم آب

 از دو هدر  دار  نییآ و آب چرن !شرر  یم دار  خرنشر

 و تردندا  یمد  لف  را آب ته بردنا ها نیی. آر  یم نیب

 ست،ین نییآ یوقت آورد  وجرد به را نییآ ته برد  آب

 (.14) !« د  یم دست از قااستشر گهید آب

مسدائل اقتصدادی نیدز ودا لداود      . عوامل اقتصادی: 2

اسدت. در   رفداار یوأثی اجتماعا  ملیی آور وابزیادی بر 

خصر، ورسع  اقتصادی و وران مالی افراد در اجتماعدا   

وجرد اعتقداد   تننافان مشارتتومامی  باًیوقرملیی افر چه 

، یسدی از افدراد   دانستنا یمیا عرامل فرهنگی را مقا  بر آن 

اظردار   فرنده  نیادر خصر، نقش رفا  و ورسع  اقتصادی 

 و اعتقداد  و باشده  البدا  نیسداتن  یمدال  ودران  افدر »نظر ترد: 

 یید یخ ورانده  نید ا ممسنده  باشا، داشته وجرد هم فرهنگش

(. 7) « هتندد لددل را یعمددرم  مسددئی هیدد بترندده رالددت

ج دیگری به نقش وجرد منابع متنر  درآمدای  تننا مشارتت

ی اجتماعدا   آور وداب عامیی تییدای در افدزایش    عنران به

 بده  تنده  یمد  تمدک  یید یخ ااریپا قتصادا»ملیی اشار  ترد: 

 اسدت  وابسدته  مختیف منابع به ته یاقتصاد. مثالً یآور واب

 خردشدر  عیسدر  ورنده  یم ست،ین یتشاورز به یمتس فقط و

 و یفردشدگر  خداما   مثدل  گهید یها بخش به تنه منتقل

 (.25) « ر یغ

سداختارهای  حکمروایهی محلهی:    -. عوامل نههادی 3

بدر   رفااریوأثی ها مؤلفهلسمروایی و نرادهای ملیی نیز از 

. یسدی از  شدرنا  یمد ی اجتماعا  ملیی ملسدرب  آور واب

بده نقدش لسمروایدی ملیدی و      فرنه نیا تننا  شرتتافراد 

 ،از اون بعا»]...[ لزو  وجرد رهبری میان نرادها اشار  ترد: 

 یهمبسدتگ  ملیده  هم چقار هر لا  هر به. هیملی تیریما

 یرهبدر  نید ا و دار  یرهبر یه به ازین باشه، داشته یاجتماع

 وابسدته  ،ملیده  یشررا ای یاریشررا هیشب یزیچ هی ورنه یم

 هی ای ی،نرع به یلسرمت باًیوقر ساختار هی. باشه یشرردار به

 اوفدا   روسدتا  هی یور ته یزیچ مثل. هیبرمتامالً  ته یزیچ

 و شدان  یمد  جمدع  ییتاخداا  کید  لر ها  آد  و افتاد  یم

 نظدر   بده  هدم  یفرماناه لا  هر به. داشته یملی سازوتار

بدر لدزو     فرنده  نید ا(. فدرد دیگدری نیدز    11) « همرم یییخ

 تده  ییهدا  یسدازماناه »تدرد:   اید وأتهماهنگی میان نرادهدا  

 مدرد   ته ییتارها و دهنا یم انجا  باال ا یمق در نمسئرال

. باشده  هم یراستا در ایبا نایا دن یم انجا  یملی ا یمق در

 شیپد  تده  یاوفداق  هر و !ستین یا برنامهنه!  ننیبب مرد  افر

 مدن  نظدر  بده  .ببدرن  شیپد  خردجدرش  ایبا خردشرن اد،یم

 روندا  فدرو   هدر  ممسنه چرن. نییپا آد یم یییخ یآور واب

 رونداها  ودااخل  نید ا اوقدا   یفداه  و باشه داشته خردشر

 (.31) « ستین جامعه تیتی نفع بهاصالً 

بدر   مؤثرعرامل یبیعی از دیگر مرارد . عوامل طبیعی: 4



 ... آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر توسعة چارچوب تاب
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ای بیدان   تنندا   مشارتتی اجتماعا  ملیی هستنا. آور واب

مدزیتش   هی. طیمل یرو دار  ریوأث دووا سبز یفضا»ترد ته 

 یدراو   و یشداداب  شده  یم باع  سبز یفضا وجردته  نهای

. دار  کیرلرژیزیف و یروان و یرول مثبت آثار و بشه جادیا

 اید نیب یم وی رسال ترن خترد هی یوقت ییرف از خرب یول

 اید دار ز ید انگ شدتر یب یید یخ ،تدرد   افت ملیه کی یور ته

 یا برانده  پد  ]...[  نداار   تده  یا ملیده  هید  وا ایتن لفظش

 ا ید ا نیهمد  یودر . مدثالً  یاجتمداع  یهمبسدتگ  یبرا شه یم

 نمسدئرال  ته لاال ته بردنا زد  یا هیایالع هی مرد  یخشس

 لفد   رو سدبز  یفضا نیا خردمرن اییایب ستنا،ین فسر به ما

دیگدری در خصدر، وجدرد     تنندا   شدرتت (. 11) « میتن

ی در ملال  آور وابعناصر یبیعی و نقش ونر  زیستی بر 

 درخدت  و آب نید ا تده  یآرامش»]...[ چنین بیان داشت ته 

 تده  ی]...[ درلال هست اونجا پرنا  چقار]...[  تنه یم جادیا

 پنجر  پشتمثالً  دارترب یصاا. اینیب ینم نریا دور از شما

 یرو اد یپ ر  یم ته زود یها صبح دار ، آب ته ییوقتا. ادیم

 کید  یعند ی. آب تندار  اونجدا  انیم پرنا  مختیف یها دسته

 (.12 «)د  یم آرامش نرایا خرب ته ،تامل ستمیاترس

فضدایی   -عرامدل تالبدای  فضایی:  -. عوامل کالبدی5

ی اجتماعا  ملیی دارنا. یدک  آور وابفراوانی بر  ریوأثنیز 

ی مسانی بیدان  ها تیفیتدر خصر، نقش  تننا  شرتتفرد 

 خدراب  نسده یا بدا . بشده  فضدا  از ایناام اینبا فرد»]...[ ترد : 

 ییزهدا یچبایا  فضا نیا هست، یسال خشک ته نیا با شا ،

 معندادار  بدراش  و نباشه یتالبا ورنه یالزاماً م ته باشه داشته

]...[«  هسدت  ییفضدا  یهدا  تید فیت یرو بلد   پد  . باشه

دیگری دربارج نقش آسدایش اقییمدی    تننا  مشارتت .(27) 

 از گهید یسی ای»اظرار نظر ترد:  فرنه نیاو وناسبا  فضایی 

 ودا  ندرر  لیوبدا  سدسان   جادیا. متعامیه یفضا جادیا اسرار،

 تده  یبعدا  نستده . هیسدا  -هیسدا  مهین -نرر یعنی. است هیسا

 بده  اروفدا   ژ ید و . بده هیهناسد  یها نسبت شه یم ورجه تمتر

 در. فضاسددت یتنندداف دعددر  و ینیدلنشدد نیددا ]...[عددر 

 ورنده  یمد  نیساتن نف  سسرنت باع  ته یفاتترر قتیلق

 (. 21) « عرضه به اروفا  نسبت اون ،فضا ور بشه

آمدددرزش، آفددداهی و . اطالعهههات و ارتباطهههات: 6

بدر   مؤثرمسائل  نیور مرمی نیز از رسان ایال ی ها رساختیز

ی اجتماعا  ملیی هسدتنا. دربدارج نقدش تییدای     آور واب

 تننا  مشارتتی اجتماعا  ملیی، فرد آور وابآمرزش در 

 هددر یاجددرا ابددزار ایددنیبب»اظرددار نظددر تددرد:   فرندده نیددا

 ا،یباشد  نااشدته  داندش  شدما . دانشده  واقع در ،یریف میوصم

 هدر  ور دانش ]...[ ایبا انجا  ایورن ینم را یتار چیهاصرالً 

 یزید ر برنامده  هر در مؤثر یاصی عرامل از یسی ]...[ی ا نهیزم

دیگری  تننا  شرتت(. 7) « هست ی، آمرزشآور واب یبرا

 منظددرر بددهی اجتمدداعی هددا شددبسهدر خصددر، نقددش  

 نیهمد مدثالً  »]...[ ی باین صدرر  اشدار  تدرد:    رسان ایال 

 هدم  بزرفترهدا  یلتد  ،اومدا   تده  یاجتماع یها شبسه بل 

 تده  تننا، یم استفاد  نترنتیا و یاجتماع یها شبسه از دارنا

 (.22) !« مؤثر  یییخ خرب
 

 ارائه مفاهیم از بسیاری ته دها یم نشان ی ولقیقها افتهی

در مدا  مفردرمی اولیده لاصدل از مطالعدا  نظدری        شا 

 نیز شرر اصفران ی اجتماعا  ملییآور واب در(، 3)شسل 

 بده  ورجه با با وجرد این، پ  از انجا  ولقیق د.دار مصاا 

 دیگدری  مفاهیم و ها هیما درونسطرح،  شرر اصفران، شرایط

شا و ما  اجتماعا  ملیدی وداب آور شدرر     استخراجنیز 

وفداو  مدا     نیودر  مردم (. 7اصفران به دست آما )شدسل  

لاصل از این مطالعا  با مدا  مفردرمی اولیده مربدرط بده      

آن اسدت.   -جامعده و اجتمدا  ملیدی    -ورتیب دوسدطلی  

عدالو  بدر    تنندافان  مشدارتت ته ماللظه شدا،   فرنه همان

ی هدا  هید ما درونی سدطح اجتمدا  ملیدی، بده     هدا  هیما درون

لسمروایی شدرری، وضدعیت اقتصدادی، ورسدعه پایداار و      

بدا   . ایدن مسدئیه  اندا  تدرد  قرانین در سطح جامعه نیز اشار  

ی اجتمدا  ملیدی از شدرایط،    آور وداب ی ریرپایوأثورجه به 

ی نرادها در سطح یررتی بهو  ها یزیر برنامه، ها یریف میوصم

. رسدا  یمد بده نظدر    قبر  قابلمنطقی و  تامالً )جامعه(باالور 

 هدا  مصدالبه در  تننافان مشارتتمضاف بر این، بسیاری از 

فرهنگی و لتدی لدزو    -ی عرامل اجتماعیریناپا کیوفسبر 
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. به همدین دلیدل در مدا     انا ترد ویفیق این دو عامل اشار  

 ازجمیده و عامدل بدا یسدایگر ورتیدب شدانا.      نرایی، این د

ی دیگر نسبت به ما  مفررمی اولیه، افزود  شان ها وفاو 

، هدا  مصدالبه فضایی است ته در بسیاری از  -عامل تالبای

  معمداری و  ند یدرزممصدالبه بدا افدراد متخصدص      ژ ید و به

قرار فرفت. در نرایت، بدا ورجده بده     ایوأتشررسازی مررد 

بدر نقدش ملدرری عامدل      شدرنافان  مصدالبه ومامی  ایوأت

ی مربرط بده آن در  ها هیماایالعا  و اروبایا  و زیردرون 

ی اجتماعدا  ملیدی، ایدن عامدل در تدانرن مدا        آور واب

 آور شرر اصفران قرار فرفت.    اجتماعا  ملیی واب

در میان مرارد اسدتخراج   ها هیما دروناز نظر میزان اهمیت 

ی آور واببر  رفااریوأثعامل  نیور مرمشا  از این ولقیق نیز 

 -اجتماعا  ملیی شرر اصفران، مربرط به عرامدل اجتمداعی  

 زیردرون مایه 12فرهنگی در سطح اجتما  ملیی با مجمر  

مصالبه انجا  پایرفته است. پد    32از تییه  قر  نقل 221و 

 5لسمروایدی ملیدی، بدا     -در این سطح، عرامل نرادی از آن

قرار دارد. در میان بقید  عرامدل    قر  نقل 113زیردرون مایه و 

مربدرط   قدر   نقلاستخراج شا  در این سطح، تمترین وعااد 

 55زیدردرون مایده و    4به عرامل اقتصادی اسدت تده وعدااد    

 (7فیرد. )شسل  را دربرمی قر  نقل

 

 
 شهر اصفهان  آور تاب. مدل اجتماعات محلی 7شکل 

 

 گیری . بحث و نتیجه7

ی اجتماعا  ملیی مدررد ورجده   آور وابی اخیر ها سا در 

و  زانیدددر برنامدددهی مختیدددف، هدددا رشدددتهپژوهشدددگران 

ی اجتماعدا  بدر   آور وداب قرار فرفته است.  فااران استیس

و اجتماعدا    هدا  فرو وجرد فعل و انفعاال  و نیز ورانایی 

غیبه بر هر فرنه شرک،  منظرر به  از منابع مرجرد در استفاد

اختال ، چالش و بلران نافرانی یا وداریجی و مدزمن وارد   

بر اجتماعدا  در ترودا  مدا  و نیدز مدایریت، انطبدا  و       

ی مجداد اجتماعدا  در بینامدا  ومرتدز دارد.     ده سازمان

ی صدرر   هدا  ودالش ته ماللظه شا، با وجدرد   فرنه همان
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ی آور وداب ی و ورسع  نظری ساز رر مففرفته در خصر، 

اجتماعدا ، ایددن مطالعددا  در دورج جنینددی قددرار دارنددا و  

وارد است. با ورجه بده اینسده    ها آنبنابراین انتقاداوی نیز بر 

و  هدا  شداخص ی آور جمعی مختیف به ها رشتهپژوهشگران 

دچار  ها چارچرب، برخی از انا پرداخته ها چارچربواوین 

یی هستنا. از سدری دیگدر، اغیدب    ها یهمپرشانو  ها یتاست

ی مفردرمی و آزمدرن   سداز  شدفاف نیازمندا   ها چارچرباین 

بدرای ارزیدابی    ها آنوعیین و وأییا اثربخشی  منظرر بهعمیی 

 هدا  پژوهششرد ته اغیب  هستنا. عالو  بر این، مشاها  می

ی خدا،  ا منطقده دربارج مرضرعا  عمیدی و جزئیدا  در   

 . انا برد  اعتنا یبی پرداز هینظرصرر  فرفته و نسبت به 

ی اجتماعدا  ملیدی،   آور وداب ی سداز  مفردر   منظرر به

پیشدبرد   منظدرر  بده مسئی  انتخاب روشی مناسدب   نیور مرم

مرالل و فراینا ولقیق برد. دالیل انتخداب رویسدرد تیفدی    

عبار  بردنا از: نخست، ماهیت پرسدش پدژوهش تده بده     

ی اجتماعا  آور ابوبر  رفااریوأثی ها مؤلفهدنبا  شناسایی 

ملیی شرر اصدفران بدرد؛ دو ، وداوین معیارهدا و عرامدل      

 برد آن از ور ا یچیپ ی اجتماعا  ملییآور واباروقاء دهنا  

بتران با استفاد  از روش تمی به آن دست یافت و سر ،  ته

 چندا  پیچیدا ،  ماهیدت  رویسدرد  این انتخاب دلیل نیور مرم

ی اجتماعدا   آور وداب مرضدر    زمیند   بده  وابسدته  بعای و

ته پیش از این نیز ورضدیح داد  شدا،    فرنه همان برد. ملیی

ی اجتماعدا   آور وداب بدر   رفداار یوأثی ها مؤلفهدستیابی به 

 یهدا  ارزش و هدا  نگرش ملیی نیازمنا آن است ته باورها،

 بررسی شرد. بنابراین نیاز است پژوهشگر تننافان مشارتت

 نفعان یذرقرار سازد و ی نزدیک با رابطهپژوهش  با مرضر 

 در فرایندا  فعا  همساران عنران به مختیف اجتماعا  ملیی

پژوهش در نظدر فرفتده شدرنا. بندابراین در ایدن پدژوهش       

 ولییدل  فرایندا پارادایم وفسیری، یدرح پدژوهش تیفدی و    

ی از ریدددف بردددر هددداایت شدددا  بدددا  تیفدددی ملتدددرای

لت باال بدردن دقدت و سدرر    منظرر به،   ATLAS- tiافزار نر 

 انجا  تار مررد ورجه قرار فرفت.

دو اجتمدا  ملیدی    میدان  تده  دها یم نشانولقیق  نتایج

و برازنا (  وفاو  معنداداری در   آباد عبا مررد نظر )ملیه 

 نفعدان  یذی لاصدل از مصدالبه بدا    هدا  هیما درونخصر، 

در زیرمجمرعد  دو   نرایت درپژوهش  این دروجرد ناارد. 

 11 و هیما درون زیر 42 سطح اصیی جامعه و اجتما  ملیی،

ید  اصدیی سدطح    ما درون 4شدا.   استخراج اصیی ی ما درون

از: لسمروایی شرری، وضعیت اقتصادی،  انا عبار جامعه 

ی  اصیی سدطح اجتمدا    ما درون 2ورسع  پایاار و قرانین و 

-تصدادی، نردادی  فرهنگی، اق-از: اجتماعی انا عبار ملیی 

فضدایی و ایالعدا  و    -لسمروایی ملیی، یبیعی، تالبای

در مدا  مفردرمی    شدا   ارائده  مفداهیم  از بسیاریاروبایا . 

ی اجتماعا  آور واب دری پیشین، ها ما اولیه و بسیاری از 

یی نیدز بدا   هدا  وفداو  رد؛ امدا  دا مصاا  شرر اصفران ملیی

اصفران در  شرر شرایط و تننافان مشارتتورجه به نظرا  

ی ایدن مدا  بدا    هدا  وفداو  ی وجدرد دارد.  سال خشکبرابر 

وفداو    نیودر  مردم از: نخسدت،   انا عبار ی پیشین ها ما 

مددا  لاصددل مربددرط بدده ورتیددب دوسددطلی آن اسددت.   

عدالو  بدر    تنندافان  مشدارتت ته ماللظه شدا،   فرنه همان

یی اشدار   ها هیما درونی سطح اجتما  ملیی، به ها هیما درون

ی در این سطح نبرد. بندابراین مدا    بنا یبقهتردنا ته قابل 

 ودران  یمد ی شدا. در لقیقدت   بندا  یبقده نرایی در دو سطح 

استاال  ترد ته با ورجه به قرارفیدری اجتماعدا     فرنه نیا

 یددرر بددهملیددی در سیسددتم شددرری، ایددن اجتماعددا     

دها و نرا ها یزیر برنامهوصمیما ،  ریوأثولت  ریناپا اجتناب

. بندابراین  رندا یف یمد در سطح بداالور در جامعده نیدز قدرار     

نقاط قر  آن و یسدی از   ازجمیهدوسطلی بردن این ما ، 

ی پیشدین ملسدرب   هدا  ما ی این ما  نسبت به ها وفاو 

فرهنگدی در مدا  نردایی    -. دو ، عرامدل اجتمداعی  شرد یم

ی هدا  مدا  ی است ته در بسیاری از در لالورتیب شا. این 

بده   صدرفاً ( 2112و همسداران )  Norrisر مدا   پیشدین نظید  

عرامل اجتماعی پرداخته شا  برد و عرامل فرهنگی نادیدا   

و Wilson انگاشته شا  برد و در برخی دیگدر، نظیدر مدا     

(، این عرامل به وفسیک نمدایش داد  شدا    2112) همساران

مراردی اسدت   ازجمیهفضایی  -بردنا. سر ، عرامل تالبای
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ی پیشین نظیر ما  ها ما در بسیاری از ته عا  لضرر آن 

Magis (2111  و ما )Berkes & Ross (2113   میمدر )

برد. اما نتایج پژوهش لاضر نشان داد تده یسدی از عرامدل    

ی اجتماعددا  ملیددی شددرر آور ودداببددر  رفددااریوأثمرددم و 

اصفران، مربرط به پایااری یا عا  پایااری ملدیط مصدنر    

و نیز تیفیت تالبا ساخته شا  و فضای باز ملال  اسدت.  

فضایی نیز به چارچرب ما  نردایی   -بنابراین عامل تالبای

لاصل از این مطالعه اضافه شا. اضافه شان این عامدل بده   

. شرد یمقیق ملسرب ما  نیز دیگر دستاورد نظری این ول

ج نقدش تییدای عامدل    دهندا  نشدان ی ولقیق ها افتهچرار ، ی

ی اجتماعا  ملیدی شدرر   آور وابایالعا  و اروبایا  در 

اصفران است. به همین منظرر ایدن عامدل بده تدانرن مدا       

ی پیشین ها ما منتقل شا. این در لالی است ته در اغیب 

و  Wilson( و لتدی  2112) Magis (2111 ،)Wilsonنظیر 

 نادیا  انگاشته شدا  بدرد.   تامالً( این بعا 2112) همساران

پنجم، درست است ته عامل نردادی/ لسمروایدی در مدا     

مفررمی اولیه در نظر فرفته شا  برد، اما جدای خدالی ایدن    

و  Norrisی پیشین نظیر ما  ها ما عامل نیز در بسیاری از 

این ولقیق  نتایج ته یدرلال؛ شرد یم( دیا  2112همساران )

لسمروایدی  -ج اهمیت بسیار زیاد عرامدل نردادی  دهنا نشان

 ازجمیده ی اجتماعا  اسدت. در نرایدت،   آور وابملیی در 

، مربددرط بدده نمددایش میددزان اهمیددت و  هددا وفدداو دیگددر 

ی اجتماعا  ملیدی  آور واببر  رفااریوأثبرجستگی عرامل 

هدم   صدرر   بده ی پیشین ومامی مدرارد  ها ما است ته در 

، اما در این ولقیق والش بر ایدن  انا شا ایش داد  ارزش نم

آن از دیدافا    نیودر  یاصدی برد ته اهمیدت ایدن عرامدل از    

فرهنگی ودا   -و متخصصان، یعنی عرامل اجتماعی نفعان یذ

فرافیسی در ما  نمدایش داد    صرر  بهآن،  نیور تیاهم تم

و مدا    ها افتهشرد. ذتر این نسته ضروری است ته ومامی ی

قابدل تاربسدت در ارزیدابی     صدرفاً لاصل از این پدژوهش،  

ی اجتماعا  ملیی مررد مطالعه در شدرر اصدفران   آور واب

ی و خشددک شددان رودخاندد  سددال خشددکدر برابددر بلددران 

و وعمیم آن به اجتماعدا  ملیدی    هاست یمادو  رود نا یزا

در دیگددر شددررها و منددایق و در برابددر سددایر مخددایرا    

ی نافرانی جایز نیست. چدرا تده نتدایج    ها شرکواریجی یا 

لاصل از ولقیق تیفی در بستر اجتماعا  ملیی در شرر یا 

ی دیگر و در برابدر اخدتال  یدا رویداادی متفداو ،      ا منطقه

ی ما  یررتی بهو  ها هیما، زیردرون ها هیما درونممسن است 

روش بده   شدرد  یممتفاووی را لاصل آورد. بنابراین ورصیه 

ا  در این ولقیدق، مدررد ورجده پژوهشدگران     تار فرفته ش

ی شدرر و  آور وداب ی ها چارچربو  ها ما واوین  منظرر به

 اجتماعا  ملیی قرار فیرد.

 

 قدردانی و تشکر

این پژوهش در دانشگا  هنر و با لمایت معنری شدررداری  

 اصفران صرر  پایرفته است.

 

 ها ادداشتی
1. Community 

2. Local Communities 

3. Community Resilience 

4. Community Agency 

5. Community Vulnerability 

6. Community Adaptability 

7. Community Capacity 
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