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  :چكيده
اخله از روش گروه بحث ها، روشي سيستماتيك جهت درك مسائل و مشكالت اجتماعي و يافتن راهكارهاي مد

آوردن انديشه، عقايد و مسائل گروه يا  دسته هاي مشخص براي بگيري كردن سؤاالت خاص با جهت طريق مطرح 
اي هدف با توجه به  ه انجام مصاحبه حضوري و برگزاري جلسات با گروهروش در اين .هاي اجتماعي هدف استگروه

وش را در جهت بازخواني و شناسايي مسائل موجود در مقاله حاضر كاربرد اين ر. انتظارات تحقيق، صورت مي گيرد
كارگيري اين روش در شناسايي ه ب. محالت فقيرنشين و غيررسمي شهري شهر بندر عباس مورد توجه قرار مي دهد

مسائل بافت هاي غير رسمي سكونتي در شهر بندر عباس، نشان داد با توجه به انجام طراحي درخت مساله، ميزان 
دهد، بسيار باال بوده و ريزي را تشكيل ميهاي مقبول اجتماع محلي، كه اساس حركت برنامهبا واقعيتانطباق نتايج 
هاي مداخله مورد استفاده قرار گيردنكته مهم حاصل از اعمال عنوان چارچوب قابل استناد در تدوين برنامهمي تواند به

نظير فقدان نهادهاي محلي و توجه به ظرفيت اين روش، دستيابي به ريشه هاي اساسي مشكالت اجتماع محلي 
  .هاي هدف بود كه در ابتداي مطالعات عمدتاً تصور مي شد در چارچوب نيازهاي عمراني خالصه شودسازي گروه

  
   :واژه هاي كليدي

  .روش گروه بحث، اسكان غير رسمي، محالت فقير نشين، بندرعباس
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   دمه دمه دمه مقمقمق
     رويكرد كاهش فقر از نيمه دوم قرن گذشته و در واكنش به 

 پديد آمده هاي توسعه  پيچيدگيشرايط ادراكي ناشي ازدشوارترين 
گذاري در امور فيزيكي   ميالدي سرمايه1960 و 1950دهه  در. است

با رشد . گرديد عنوان ابزار اصلي توسعه تلقي ميه و زيربنايي ب
، اين بينش مطرح گرديد كه 1970در دهه اجتماعي هاي  آگاهي
منظور دستيابي به توسعه پايدار ه بگذاري فيزيكي به تنهايي  سرمايه

مي اهميت حائز ن اندازه او آموزش و بهداشت نيز به همكافي نيست 
 مورد توجه ،1980اين موضوع در گزارش توسعه جهاني سال . باشد

جداي از اين امر عمده مطالب معطوف به اين واقعيت . قرار گرفت
هاي فقير وجود گرديد كه درك درستي از مسائل و نيازهاي گروه

م در فرآيند شناخت و ندارد و ضروري است با سهيم كردن مرد
. تحليل و طراحي برنامه ها وضعيت قابل قبول تري را ايجاد نمود

آنچه در اين مقاله مدنظر قرار گرفته، بررسي و شناخت پروفيل 
 محالت  غيررسمي شهرها، جهت تنظيم برنامه ها، 2اجتماعي

ها  گرا نمودن مسائل تحليل واقع دستيابي به عمق شرايط اجتماعي و
مچنين تالش مي گردد با استفاده از چارچوب معرفي شده ه.. است

در اين روش، مشكالت محالت فقيرنشين شهري در شهر بندر 
عباس بعنوان يك نمونه قابل تامل، بازشناسي شده و از نظرات و 
. همفكري مردم استفاده مي گردد

   

      ، ضرورت وكاربرد، ضرورت وكاربرد، ضرورت وكاربردهاي تاريخيهاي تاريخيهاي تاريخي   زمينهزمينهزمينه   ---111
   :::FFFGGGDDDروش روش روش 

تيك در رابطه با درك مسائل و مشكالت گروه بحث روشي سيستما
هاي ويژه گيري كردن سؤاالت خاص با جهت اجتماعي از طريق مطرح

را جهت به  به صورت رسمي و غيررسمي است كه اكثر محققين، آن
ه  بهدفهاي اجتماعي آوردن انديشه و عقايد گروه و يا گروه دست
ها را قبل از  به كمك اين روش مي توان نيازهاي گروه.برند كارمي

. طراحي و همچنين در طوالني مدت در زمان بعد از اجرا ارزيابي نمود
اين شيوه مي تواند نقش مؤثري در توسعه سيستم ها داشته باشد 

(Neilson,J, 1997). در چنين روشي اهداف استفاده از ترين  مهم
 شرايط اجتماعي اينگونه ساكنين محالت و يا حتي دستيابي و شناخت

  : توان به موارد زير اشاره نمود ميفقرا 
هاي  استفاده از شيوهجلوگيري از ناكارآمدي اقدامات در نتيجه  −

  ها؛  گيري ها و تصميم دستوري و متمركز و از باال به پايين در برنامه
عمل مرحله كاهش فاصله زماني و عملياتي اقدامات راهبردي تا  −

  به آنها؛ 
پذيري، توانايي   مسئوليتتوجه به معيارهاي اعتماد، مشاركت، −

داشتن  دادن و دوست ايجاد وحدت، پاسخگويي، احترام، عدالت و گوش
 در ارتباط برقراركردن با فقرا؛

ه و قدرت بيان و د عقيزارهاي ناشي از عدم اب كاهش محروميت −
 .آوري زبان

 روشي كه در اين مباحث مطرح است بر پايه مصاحبه و درگيركردن 
يد راه حل ها بوده كه داراي ساختار اجرايي يند تولآمردم در فر

ترين  عمده. اي است كه در ادامه بحث بدان خواهيم پرداخت چندگانه
هاي اجتماعي در سطح مكاني و كاركردي   در پيمايشيابزار تحقيقات

اولين  4مرتن. باشد مي3 مصاحبه عميق يا بررسي گروهي متمركز،خرد
 جنگ جهاني دوم بكار طولر  كه اين ابزار تحقيقاتي را د استكسي

كار رفت، ه ابزار تحقيقاتي توسط مرتن باين از زماني كه . ه استبرد
و اي عميق و متمركز گروهي در علوم كاربردي اجتماعي ه مصاحبه
ها و  در راستاي ارزيابي برنامهاي   روستايي و منطقه،ريزي شهري برنامه

تباط اجتماعي جايگاه گيري، تبليغات و ار اقدامات، بازاريابي، تصميم
شناسي و  هاي مرتبط با جامعه همراه با تكامل نظريه. خاصي يافت

يد و در قالب روشي داجتماعي، شيوه مذكور نيز دگرگون گر علوم
مطابق با نظر مورگان چرايي كاربرد گروه بحث . شدمشاركتي تعريف 

در چرايي كاربرد مشاركت و ميزان آن و همچنين تغيير در نگرش و 
 ,Morgan,L,D, 1998)گردد  فكر چگونگي مشاركت بيان ميت

p25).  ًعنوان روشي جهت ه  بگروه بحثبا توجه به اينكه اساسا
كردن وسازماندهي تمايالت كالمي، ارتباطي، تعاملي، تضادي  ثبت

كننده مسير و  بنابراين تعيين، 5گردد مردم و آموختن از آنان قلمداد مي
اي زاييده  چنين شيوه. يران و مردم استگ خطوط ارتباطي بين تصميم

 و ديها، نارسايي كاركر گيري ها، تصميم تمركزگرايي در برنامهتفكر 
هاي  در سيستم. باشد ميها   و برنامهها  طرح،ساختاري اقدامات

گيري متمركز به علت نبود يك شيوه مديريتي مبتني بر نياز  تصميم
، مدي و دارايي فقرا ضعف درآ گردد كه منجر به  خلق مييشرايط

و  افزايش محروميت و انزواي اجتماعي و زباني و درماندگي احساس بي
هاي ناگهاني و  پذيري اقشار فقير نسبت به تكانه در نهايت آسيب

 گردد شدن آنها با توجه به شرايط متغير اجتماعي مي مستأصل
بي به بنابراين در راستاي دستيا. )1381الدين افتخاري، عبدالرضا،  ركن(

هاي انساني و اجتماعي،  بخشي به سرمايه هاي اجتماعي، تحرك واقعيت
خصوص زنان، ه ب(ها  كردن مشاركت گروه افزايش آگاهي، نهادينه

هاي مشاركتي،  ها الزم است كه از روش در برنامه) جوانان و فقرا
هاي ميداني استفاده گردد تا بتوان با طرح  رخواهي و پيمايشنظ

آنچه كه . دست آورده بقبولي  نتايج قابل اجتماعي به صورت موضوع
هاي اجتماعي به  سازي گروه مهم است ايجاد انگيزه در راستاي فعال
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هاي نظام  كردن ضعف نايي خود و كمامنظور تبادل نظر و شناخت تو

ترين  از مهم. باشد  ميFocus Groupsريزي از طريق  برنامه
ابزارهاي جستجو و ارزيابي روش گروه بحث، براي بهبود كاربردهاي 

مي توان به موارد هاي اجتماعي  نيازهاي جاري و قابل دستيابي گروه
   :ذيل اشاره نمود

هاي موجود و  زمينه اطالعاتي با ويژگي آوردن يك پيش دسته  ب-1
 Kalliopi)هاي مرتبط با هدف ها در زمينه بالقوه افراد و گروه

,E.,,2001, p81)؛  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 جستجوي عميق و كارشناسي در رابطه با نيازهاي عموم كشف و -2

  در افكار و عقايد مردممستترچنين اطالعات مها و ه گروه
(Krueger A.,1994, p20) ؛  

ين عقايد در تركيبات تفكري مرتبط با چگونگي م برآورد و تخ-3
 & Mon). باشد دستيابي به نيازها و خدمات اجتماعي مي

Mcclure, 1997, appendix c-z) .  
در اين موارد مي توان . كاربرد ديگر آن در توسعه سيستم ها مي باشد

ها و شيوه هاي مداخله را  ارزيابي نمود، بلكه مي توان  نه تنها روش
. نيازهاي استفاده كنندگان از فضا را نيز در درون سيستم بدست آورد

 هها، نيزهاي خاص و ديگر ويژگي هاي منحصرب نحوه تفكر، اولويت
 ,Neilson,J).دست آيده فرد گروه ها مي تواند از طريق اين شيوه ب

در نهايت مي توان اين شيوه را بحث هاي سازمان يافته با   (1997
گروه هاي منتخب و خاص در راستاي نيل به ديدگاه ها و تجارب آنها 

  (Gibbs,A., 1997). در رابطه با موضوع مشخصي دانست
  
      :::يند اجرايي گروه بحث يند اجرايي گروه بحث يند اجرايي گروه بحث آآآفرفرفر   ---222

ها  ريزي و تحقيقات گروه بحث حجم نمونه و ادبيات مرتبط با برنامه
يك شيوه براي دستيابي به اهداف درارتباط با ساختار به مبين نياز 

. باشد منابع ميدر نهايت گروه، تعداد اعضاء گروه و اندازه گروه و 
هاي بحث متأثر از نظام ريزي براي تشكيل گروه قاعدتاً برنامه

كننده و همچنين  پذيري و منابع حمايت ي، درجه مشاركتگير تصميم
ها ها و طرح روش برآورد و دسترسي به اطالعات موردنياز پروژه

  : موارد موثر بر مكانيسم اجرايي گروه بحث به قرار زير است. باشد مي

عوامل متفاوتي بر ساختار گروه مؤثر مي    :::الف ـ ساختار گروه الف ـ ساختار گروه الف ـ ساختار گروه 
  ): شكل زير(ير اشاره نمودباشد كه مي توان به موارد ز

  
  
  
  

   

   

   

   

   

   

بحـث هـا   اندازه گروه با الزامات خاصي در رابطه    :::اندازه گروهاندازه گروهاندازه گروهب ـ  ب ـ  ب ـ  
 نيـز متـأثر از روش تحقيـق، موضـوع، مـسئله             بخش  ن  اي. وجود دارد 

. هاسـت  ها و طـرح  ها و زمان اجرايي ـ عملياتي پروژه  پژوهش و هزينه
تـر منجـر بـه دسـتيابي بـه            كوچـك  هـاي  طور حتم تمركز گـروه    ه  ب

هـا   ثبـت دقيـق داده     و    بيـشتر  يتر، ايجاد پويايي فكـر     اطالعات دقيق 
تر شايد مصداقي عيني در جهت   هاي بزرگ  باشد در حالي كه گروه     مي

. هــاي ذهنــي گــردد فــرض  قبــول پــيشابــزاري بــرايدســتيابي بــه 
)Morgan,L.D.p3, 1988.( ،هـاي  بحـث   گـروه  در عين حـال 

پـذيري   پذيري كمتري داشته و با درجه ريـسك        ابليت كنترل تر ق  بزرگ
شـود   توجهي به اصـل قـضيه همـراه مـي          بيباالتر و حتي گاهي نيز با       

(Krueger R, 1994, p42).      بررسـي و مطالعـه ادبيـات علمـي
شده داللت بر اين دارد كـه   هاي مطالعه موضوع و همچنين حجم نمونه   

  .  نفر باشد12 حداكثر  و4حداقل اندازه گروه بهتر است بين 

 تعيين كفايت گروه كار مشكلي است :هاي بحث  تعداد گروهج ـ  
كه تا حدود زيادي به نوع اطالعات، جريـان مباحـث، شـيوه برقـراري               

هاي هر گـروه     بحثزمان  . ها ارتباط دارد   ارتباط و پايان كالمي بحث    
نفـر در    ساعت بايستي باشد كه معموالً بـراي هـر           2 تا   5/1تقريباً بين   

هر جلسه بحث نيز    . گيرند درنظر مي  دقيقه   15 الي   10هاي بحث    گروه
 ,.Gorsky, P) موضــوع كليــدي را دربرگيــرد 3 الــي 2بايــستي 

2003,p16) .  

هـاي بحـث    مـديريت گـروه  : هـاي بحـث   مـديريت گـروه  د ـ  
شده در اين زمينه اسـت       تأثير روند مباحث و فرآيند اقدامات انجام       تحت

  : )جدول زير(گيرد شكل مي مرحله 5كه در 
  

 عوامل مؤثر بر ساختار گروه

 موضوعات كليدي نهادهاي تصميم گيرندهماهيت استنتاجي بحثها برنامه عملي و زمان آن

 حجم اقدامات منابع يم گيري شيوه تصم
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Storming

  اقدامات  مراحل

  مكالمات كوتاه  مرحله اول
 شروعدر احساس رواني شنونده و تحريك تقويت  
 بحثهاي كليديمطرح نمودن از خودداري  
  .(Christina,A.,2003 p,27)دقيقه 10تا5: مورد انتظارزمان  

  فراهم كردن مقدمات  مرحله دوم
 اي  و كليشهاي هاي زمينه يين راهنماي مشخص در رابطه بانقشخوشامدگويي،مروري بر موضوعات ،تع

 ...)چگونگي هدايت بحثها، تعداد سؤاالت، سطح انتظارات و (
  )34همان مĤخذ، ص ( سؤاالت باز همراه با تعريف و تعيين نقاط مبهم تعيين 

  پرسيدن سواالت  مرحله سوم
  راهنماي موضوعي آنان مشخص گردد؛همراه بامسير سؤاالت  
 كردن سؤاالت؛ دقت در پرسيدن سؤاالت؛برقراري ارتباط تعاملي در مطرح 
  كردن سؤاالت؛ گيري همراه با پاسخ ذهني درمطرح نداشتن جهت 

  .كردن سؤاالت، پاسخهاي شفاف را به دنبال دارد شفافيت در مطرح   شنيدن نظرات و بحث  مرحله چهارم

 شده توسط افراد گروه شده،پاسخ به سؤاالت مطرح ئهكردن مطالب ارا خالصه   جمع كردن مباحث  مرحله پنجم
  .(Seizure ,M, 2000 , p31)الب گفته شده  اثبت تمامي مط 

 يك مدل اجرايي به منظور  بهطوركلي در راستاي دستيابيه ب
اي همانند  پيچيدهمباحث مرتبط با موضوعات  گيري از سلسله بهره

در باال و شده  حتوانمندسازي نياز است كه مراحل پنجگانه مطر
شده در قالب گراف ذيل مورد توجه قرار گيرد   همچنين تدوين

)Tuckman, B& Jensen ,M 1977,p419-427. (  
  

  
  
  

.  
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:::FFFooocccuuusss   GGGrrrooouuupppsss   نمونه موردينمونه موردينمونه موردي      
شهر بندرعباس، از جمله شهرهاي مهم جنوبي ايران و مركزيت 

وضعيت ناپايدار و نامساعد محيطي،  .باشد استان هرمزگان ميسياسي 
ظرفيت و آستانة پذيرش جمعيت در منطقه بندرعباس را در حد بسيار 

هاي  هاي گسترده، طي دهه قليلي كاهش داده و موجب بروز مهاجرت
براساس آخرين آمار قابل . قبل به نواحي برخوردار شهري شده است

ه  هزار نفر برآورد گرديد330باس حدود استفاده، جمعيت شهر بندرع
 سال گذشته 40اين بدان معناست كه جمعيت شهر طي). 1379(است 

 وضعيت عمومي .برابر شده است15 درصد 1/7با نرخ رشد متوسط 
اقتصادي شهر در حال حاضر رابطه مستقيمي با تحوالت جمعيتي و 

بخش اي شهر و افزايش  اقتصاد حاشيه. مسائل كالبدي شهر دارد
غيررسمي در اقتصاد شهر موجب جذب جمعيت بيكار و جوياي كار 

حضور گردشگر و مأموران . فراواني از تمام نقاط كشور شده است
ساختار . اي شهر افزوده است دولتي به رونق بيشتر اقتصاد حاشيه

كالبدي شهر به صورت خطي، در امتداد ساحل بوده و در شمال شهر 
شكل كالن . گردد امناسب، محدود ميتوسط ارتفاعات و مناطق ن

 صورته  بندر عباس ب الگوي اسكان متفاوت در شهر4ساختار شهري، 
هسته قديمي با عملكرد غالب مسكوني و تجاري؛ هسته قديمي و 

هاي  ها و شهرك تأسيسات بزرگ اداري، نظامي و صنعتي بندر؛ مجتمع
هاي  بافت و )نيسازماني و غيرسازما(ريزي و طراحي شده  از قبل برنامه

اهبردي بندر  ـ رطرح ساختاري(. دهد  نشان ميرنامتعارف و غيررسمي شه
هاي خدمات شهري  هاي سكونتي و سرانه بررسي شاخص).1382عباس،

بيانگر كمبود امكانات زيربنايي و خدماتي شهري متناسب با جمعيت 
جداي از مشكالت مقطعي شهر، نبود . ساكن و استانداردهاي ملي است

يستم دفع فاضالب، مشكل آب شهري، كمبود فضاهاي سبز و س
تفريحي، كمبود خدمات بهداشتي و آموزشي، شبكه بسيار نامناسب 

ترين  اي و كمبود مراكز فرهنگي مهم محله تردد و حمل ونقل درون
اين امر به ويژه در سطح محالت . دهند عناصر را تشكيل مي

هاي  تي به نسبت شاخصهاي بسيار چشمگيري را ح غيررسمي، تفاوت
الگوي مسكن حاكم بر شهر . دهد نشان ميموجود بندرعباس شهري 

باشد و  پذير مي نيز به تبعيت از وضعيت فقر شهري، بسيار آسيب
خصوصاً در محالت غيررسمي، كيفيت نازل ساخت و سازها، از 

 محله 34شهر بندرعباس از . حساسيت بسيار بااليي برخوردار است
ها،  بند، كنسولگري، اوزي محالتي نظير سورو، پشت. ستتشكيل شده ا

تر شهر و محالتي نظير گلشهر،  بازار و نخل ناخدا جزء محالت قديمي
 دستگاه، كوي پليس جزء محالت جديدتر 600 دستگاه، 2500

مشتمل توان در شش گروه متمايز  بافت شهر را مي. شوند محسوب مي
يافته؛ بافت بومي  غييرشكل بافت بومي ت، بافت بومي اصلي شهربر

جديد و  بافت  بافت بومي مغشوش و نامنظم؛،جديد و منظم
 بافت جديد مشابه شهرهاي ديگر تفكيك و  وشده ريزي برنامه
طرح جامع شهر بندر  و ،1382هاي ميداني بررسي( دنموبندي  طبقه

هاي اجتماعي به  جدايي فيزيكي گروهطور كلي ه ب .)1361عباس 
توان سطح شهر را  ي كالبدي شهر هويدا است و ميخوبي در سيما
معيت دوپنجم جبراساس آخرين برآوردها، نزديك به . تفكيك نمود

Forming Norming 

Performing Adjourning  
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هاي غيررسمي و   درصد بافت شهر، در اختيار گروه30حداقل شهر و 

 سعي گرديد )1382راهبردي بندرعباس،/طرح ساختاري(درآمد است  كم
 و درك مسائل رعباس توانمندسازي محالت غيررسمي شهر بندجهت

با توجه .  بحث ها استفاده شودژي  گروهدولو متنهفته در اين محالت از
به بررسي هاي اوليه،منطقه بندي محالت فقير نشين با الگوي اسكان 

اي كه با توجه به  ، محلهويژه ارزيابي شاخص فقره ب غيررسمي و
محله  (تخاب گرديدنبدترين حالت را داشت اهاي تطبيقي  شاخص
 و انجام جلسه با رابطين محلاز طريق مراجعه به مركز درماني . )دوهزار
در مراجعه . ها دنبال گرديد كار تشكيل گروه بحث) زنان داوطلب(سالمتي 

  محلهدر ابتداي ورود به صورت تصادفي به يكي از افرادمستقيم به محله 
ابتدايي و بعد از رد و بدل شدن مكالمات و گفتگوهاي . مراجعه گرديد

تشريح علت مراجعه به محل و همچنين روشن نمودن ذهنيت فرد مورد 
نظر در خصوص اينكه نه دولتي هستيم و نه اينكه قصد دادن وعده و 

هاي  سري بحث  صرفاً جهت برگزاري يك ووعيد و ايجاد توقع را داريم
 كه در ه شد از نامبرده خواست،ايم عمومي مربوط به محله مراجعه نموده

را به يك بحث گروهي كشانيد محل مردم  توان رابطه با اينكه چگونه مي
 براي محله دوهزار هاي خود عنوان نمود كه وي در صحبت. توضيح دهد

اين محالت از  نه ،توان اعمال نمود چرا كه يك روش خاص نمي
و نه مردم به شوراي محله و ساير اي برخورداراند  تشكيالت نهادي ويژه

شده بهترين گزينه   بنابراين با توجه به مباحث انجام،ماد دارندها اعت گروه
  . جهت ارزيابي وضعيت محله وارد شدن به شبكه اجتماعي آنها بود

توانند به ما كمك نمايند را معرفي  كه ميي افرادبنابراين خواسته شد كه
هاي   گروهبر اين اساس .يمينموده و سپس آنها را به بحث دعوت نما

 از آنها به سه كميته مردان، زنان و كدام كه هر گرديدتشكيل  نفري پنج
  .بندي گرديدند تقسيم)  سال0- 28(دختران، كودكان و جوانان 

  
  
  

تحليل نتايج  -4
 كميته و 3هر يك از به تر قضايا به تفكيك   به منظور درك صحيح

نكته جالب اينكه، )جداول زير(شود اشاره ميهاي بحث شده  حوزههمچنين 
بخشي .د مورد اشاره در يك پيوند سيستمي با يكديگر مرتبط هستندموار

  ازنتايج ناشي از انجام روش گروه بحث ها در جداول و 
  
  

 هاي گروه نكته اول تفاوت ديدگاه.نمودارهاي زير نشان داده شده است
مشكل .هاي هدف در زمينه تشخيص مشكالت واولويت بندي آنهاست

ترين مساله عنوان شده از طرف  منيت مهمبيكاري عمده مساله مردان و ا
زنان مي باشدبه عبارت ديگر دغدغه هاي درون محلي توسط مردان كمتر 

  .مورد توجه قرار مي گيرد

  :هاي مشاركتي و مشكالت آنها به ترتيب اولويت كميتههاي   بحث مقايسه اينتيجه:1جدول شماره
  ها كميته  مشكالت داراي اولويت

  يت وجود جرم و جنا-1
   نبود محل گذران اوقات فراغت-2

   فاضالب-3
  زنان

   بيكاري-1
   مشكل فاضالب-2

   نبود روشنايي در معابر-3
   نبود محل گذران اوقات فراغت-4

  مردان

   نبود محل گذران اوقات فراغت-1
  سدار شلوغ بودن كالسهاي م-2
  آب سردكن، وكولر،( نداشتن امكانات در مدارس -3

 كودكان و 

  جوانان
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 بيكاري
  نبود ضمانت

  باال بودن مخارج
  انداز عدم پس
  بيكاري

  …و 
  

  
 : علت و معلولي مشكالت از نظر زنان شركت كننده به ترتيب اولويتنمودار: 1نمودار شماره 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ذهني علت و معلولي مشكالت از نظر مرداننمودار: 2 شماره نمودار

  

  
  
  
  

  
  

 
 
  

  
  
  
 
 
 
  
  
 
  
  

  توقع 

 نداشتن مهارت

  باال بودن
ش

وجود 
 تبعيض

  نبود سرمايه

  سوادي بي

  باال بودن سن
  نداشتن زمينه فرهنگي

  نداشتن امكانات

  نظارتنبود 

نبود قوانين و 
نبودن مسئولين در   ضوابط مشخص

 استان

وجود فرصت 
  شغلي كم

  …و 

  
  فرصت كم
  توقع باال

  نبود امكانات
 …و 

  بيكاري

 نبود سرمايه

 بكار نگرفتن نيروهاي بومي

  …ود پارتي بازي و وج
  …و 

 بي توجهي مسئولين

 نبود يك مكان مشخص

 اشتباهات مجريان
  و فعاالن شهري

 …و

  نبود محل كذراندن اوقات فراغت

 بي توجهي مسئولين

  …و 
 ودنببا مردم ن

و مرفه توجه به نقاط درآمد زا 
  در شهر

  اهميت نداشتن مردم اين محله

  وجود جرم و جنايت

 1383رفيعيان وسايرين،:ذمأخ
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  )نتايج بحثهاي گروهي(روشهاي پيشنهادي مردم براي حل مشكالت  اي از نمونه: 2جدول شماره 

  توانند فعاليتهايي كه مردم مي  مشكالت علي اصلي   علي ميانهمشكالت  مشكل 
   انجام دهند

  توانند فعاليتهايي كه سازمانها مي
   انجام دهند

  تبار اختصاص اع-
  هاي هميار  تشكيل صندوق-  نبود سرمايه  گذاري  سرمايه-
   اصالح قوانين-

     باالبودن تخصص و مهارت-  بكارنگرفتن نيروهاي بومي  بكارگرفتن نبروهاي بومي از طريق اختصاص سهميه   پيگيري توسط مردم-
   سيستم نظارت-   نظارت توسط مردم-

  بيكاري

   اصالح قوانين-    بازي پارتي
     تشكيل گروههاي اجتماعي فعال-  جود نگرش منفي در مسئولين   ارتباط مردم و مسئولين-   ارتباط بيشتر با مسئولين-

  كردن اراضي و زمينهاي الزم  آماده-   اختصاص زمين و مكان-  نبود جا و مكان مشخص
  نيازها به پيشنهاد و درخواستها و -

  سنجي  اولويت-  ريزي  مسئولين براي برنامه

  ضعف امكانات
دم توجه مسئولين به اولويتها و  غت اوقات فرا

   نيازسنجي به تفكيك محله-    نيازها

  ها،   اهميت دادن به مردم در قالب برنامه-  هاي منفي هاي مثبت و كاهش زمينه تقويت زمينه -  اهميت نداشتن مردم محله
  طرحها و اقدامات

  توجه به نقاط و مكانهاي   توجه سيستماتيك به كل شهر-   ايجاد انگيزه-
  ريزي  درنظر گرفتن سهم سرانه برنامه-   تقويت نقاط قوت-  دزاي شهر درآم

   اختصاص سهميه به شهر-   اعتراض-
  بومي نبودن   كمك به استخدام نيروهاي بومي-   پيگيري-

     تقويت تخصص و مهارت-
  ريزي براي كاهش فقر  برنامه-   تقويت نقاط قوت-  وجود نگرش منفي   تبليغات-  گرش كمك به اصالح ن-

   اصالح قوانين-   تقويت نيروهاي بومي-
   نبودن بومي  ها  اختصاص سهميه به بومي-   انتخاب نيروهاي بومي-

     پيگيري-
  بندي محالت داراي مشكل ويت اول-   تشكيل صندوق محله-  نداشتن اعتبار   فروش سهام-  آوري خودياري  جمع-

   تقويت ارتباط با مردم-  اي  دعوت از مسئولين به صورت دوره-
  دادن به محله فقير  اهميت-   انعكاس شرايط به مقامات-

  جرم و جنايت

  توجهي بي
   مسئولين

  لمس نكردن شرايط
   پيگيري امور-

  نزديكي به دريا

وساز در مسيلها و اختصاص اراضي به  منوع كردن ساخت  شدن در مسيلها واقع
  مساكن در جاهاي ديگر

  باالبودن سطح
  آبهاي زيرزميني

  -  نبودن خاك جاذب
   ايجاد سيستم پيگيري-   ارتباط با مسئولين-

  بازي پارتي   حذف موانع-   نظارت-
   حذف تفاوتها-   همكاري با مسئولين-

  ت بر كار اركانها نظار-   نظارت-

  فاضالب

  نبود نظارت
  يابي فعاليتهاي مقطعي  علت-   تشكيل نهادهاي اجرايي در سطح محله-  كاركرد مقطعي نهادها
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  )نتايج بحثهاي گروهي(روشهاي پيشنهادي مردم براي حل مشكالت نمونه اي از : 3جدول شماره 

  توانند فعاليتهايي كه مردم مي  مشكالت علي اصلي  مشكالت علي ميانه  مشكل
   انجام دهند

  توانند اليتهايي كه سازمانها ميفع
   انجام دهند

  نبود نظارت   اعمال قوانين-  
  گيري  ايجاد يك سيستم يكپارچه تصميم-  -  بودن ادارات متعدد

  پذيري نهادها  تبعيت-   ارائه نياز-  نبودن براي مسئولين مهم   ايجاد ستاد پيگيري-   ارائه مشكالت-
   تشكيل كالس-  گذاري  مشاركت در سرمايه-

  گذاري عدم سرمايه   تبليغات محلي-   مشاركت در اجرا-
   تبليغات شهري-   شركت در كالسها-
     باالبردن نظارت-  توجهي مسئولين بي  -   باالبردن خودآگاهي-

  نيزمهاي تأثيرگذار مردمي بكارگيري مكا-   تشكيل گروههاي همگن-  متنوع بودن ساختار اجتماعي
   ارايه جزوه آموزشي-   شركت در كالسها-

   تشكيل نهادهاي اجتماعي-   شركت در گروههاي آموزشي-

  ضعف فرهنگ
   عمومي

  نداشتن فرهنگ شهرنشيني
   تبليغات-   مشاركت-

  هاي آموزشي  ارايه برنامه-   افزايش سواد و آگاهي-
  باالبودن سن  وزشي در سطح محالت تقويت نهادهاي آم-  
   استفاده از ظرفيتهاي موجود-  

   تقويت بنيادهاي اجتماعي-    نداشتن زمينه فرهنگي   افزايش آگاهي-   مشاركت-
   ارايه امكانات-   مشاركت مالي-

  المللي گرفتن از سازمانهاي ملي و بين  كمك-  گرفتن از افراد غيرساكن در محله  كمك-

  سوادي بي

  نبود امكانات
  گرفتن از مردم  كمك-   پيگيري امور-

  ها بخشيدن به مالكيت  رسميت-   تشكيل گروههاي پشتيبان-
  هاي مالي نبود ضمانت   اصالح قوانين-   تضمين حقوق دولتي-

   بكارگيري مكانيزمهاي غيررسمي-  -
  بندي به نيازها و مدرم محالت ت اولوي-    باالبودن مخارج  هاي غيرضروري  كاهش هزينه-  -

هاي آموزش هزينه  ركت در آموزش كارآفريني و سيستم
  انداز عدم پس  انداز با سرمايه اوليه هاي پس  تشكيل صندوق-  مخارج
   تشويق مردم به مشاركت-  

  ظارت و ارزشيابي داشتن سيستم ن-    وجود فرصتهاي شغلي كم   انتخاب اصلح-   افزايش مهاجرت و تخصص-
   اختصاص سهميه به مناطق-   اعتراض-

  نبودن مسئولين ادارات بومي  نمودن افراد بومي بندي  اولويت-   پيگيري مداوم-
  -  تفاوتي  بي-
  ها  اختصاص سهميه به بومي-   اعتراض-

   اصالح قوانين-  -

  فاضالب

  ضعف سرمايه

  امتيازنداشتن براي ساكنان
  بندي  اولويت-
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   گيريگيريگيري   هههجججنتينتينتي

 ضرورت   اجتماعي،امورآميختگي مسايل در عرصه  پيچيدگي و درهم
هاي درك مسئله و تبيين علمي آنها را طلب  استفاده توأم از روش

هاي بحث، ازجمله ابزارهاي  در اين راستا تكنيك گروه. كند مي
قبول در  هاي قابل مفيدي است كه امروزه بعنوان يكي از روش

، تالش اين مقالهدر. شود  از آن ياد ميشهريشناسي  عرصه مسئله
 با مراجعه به يكي از محالت فرسوده و مساله دار شهري، در شد

محله ( فهم كاملي از مسائل محله، چارچوب روش گروه بحث،
 با تشكيل وحاصل آيد ) غيررسمي شمال دوهزار شهر بندرعباس

راه حل هاي ؤثر، ت مسأله و ارتباط دادن آن با ساير متغيرهاي مخدر
. هاي هدف منتج گرديد پيشنهادي هم از طريق حضور مردم وگروه

 وجالب در اين بررسي اين بود كه ابتدا تصور مي شد عمده نكته مهم
مسائل محله به شكلي عمومي و مشترك براي ساكنين در مسائل 

كه با تشكيل درخت مساله  فيزيكي محله نهفته است در صورتي
صل از گروه بحث ها با كمك و مشاركت مردم، وتدوين جداول حا

عمده موارد مورد نظر اهالي در ابتدا بر  .نتيجه اي متفاوت حاصل آمد
تدريج  به عواملي نظير ه مسائل ظاهري خالصه مي شد ليكن ب

فقر فرهنگي و احساس وجود تبعيض بين مردم شهر و نظاير  بيكاري،
گذار است گرايش يافت آن كه بر ايجاد چرخه فقر در محالت تاثير 

از  .نظر اهالي محل علت االعلل مشكالت اين محالت بوده كه ب
مشخص گرديد كه با استفاده از اين روش با حضور  .طرف ديگر

توان نه تنها طيفي از مشكالت پنهان  آگاهانه و مشاركتي مردم مي
در اين جوامع را شناسايي و اولويت بندي كرد بلكه راحل هاي 

ا هم مي توان از درون آن اقتباس كرد وجايگاه پيشنهادي ر
بي  .عملكردي مردم ونهادهاي مسئول را در اين زمينه تفكيك نمود

ترديد اين شناخت مقدمه تدوين برنامه اي سياستي و اقدامات 
عملياتي ناظر بر اين برنامه ها در جهت تغيير شرايط موجود خواهد 

.بود

   
  

  :پي نوشت ها
                                              

١Focus Group Discussion 
٢ Social profile 
٣ Focus groups 
٤  Merton 
۵  Listening to people and learning from them 
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