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 Purpose: The present research was conducted with the aim of 

investigating the consequences of cultural-social barriers of 

underdevelopment in the east of Hormozgan province. 

Materials and Methods: The method of the present research 

was qualitative and was carried out with the technique of 

qualitative content analysis. The participants of the qualitative 

part were all managers and executive elites of supporting 

institutions, including the Imam Khomeini Relief Committee 

(RA) and the Welfare Organization, and scientific experts 

(including university professors and researchers) as well as 

local influential people in the east of Hormozgan province, 

which was conducted through snowball sampling after 17 

interviews. The researcher reached data saturation. The data 

collection tool was a semi-structured interview. The method of 

data analysis was open, central and selective triple coding. 

Findings: The results showed that some of the consequences 

of the continuation of socio-cultural barriers of 

underdevelopment are; The development of the culture of 

poverty, the lack of a comprehensive comprehensive 

development plan, the lack of sustainable regional 

development, ineffectiveness and the lack of appropriate and 

targeted services, the institutionalization of the culture of 

dependence, the lack of a risk-taking culture, the lack of self-

confidence and pragmatic culture. 

Conclusion: Therefore, it can be seen that one of the main 

causes of institutional underdevelopment is the lack of 

comprehensive development programs based on real needs 

assessment. In the studied society, most of the financial and 

sexual assistance is provided to the applicants. 
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 فرهنگی-اجتماعی موانع تداوم پیامدهای کیفی مطالعه
 هرمزگان استان شرق در نیافتگی توسعه

 
 

 1سرخونی احمدی احسان
 آزاد واحد دهافان، دانشگاه شناسی،دکتری، گروه جامعه دانشجوی
 . ایران دهاقان، اسالمی،

 
 *2سازچیت محمدعلی

 اسالمی، آزاد دانشگاه شناسی، واحد دهافان،جامعه گروه دانشیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران دهاقان،

 
 3ایدر اهللنبی

 اسالمی، آزاد دانشگاه، شوشترواحد  شناسی،جامعه گروه ،استادیار
 .ایران شوشتر،

 
 چکیده

 موانع تداوم پیامدهای بررسی باهدف حاضر پژوهش: هدف
 انجام هرمزگان استان شرق در نیافتگیتوسعه اجتماعی – فرهنگی

  .گردید
 تکنیک با و کیفی نوع از حاضر پژوهش روش :ها روش و مواد

 یهکل کیفی بخش کنندگانمشارکت.  شد انجام کیفی محتوای تحلیل
 امام امداد کمیته ازجمله حمایتی نهادهای اجرائی نخبگان و مدیران
 اساتید شامل) علمی خبرگان و بهزیستی سازمان و( ره) خمینی

 استان شرق محلی متنفذ افراد نیز و( پژوهشگران و دانشگاه
 مصاحبه 17 از بعد برفی گلوله گیرینمونه با که بود، هرمزگان

 نیمه مصاحبه هاداده گردآوری ابزار. رسید هاداده اشباع به محقق
 گانهسه کدگذاری نیز هاداده وتحلیلتجزیه روش. بود ساختاریافته

 .بود انتخابی و محوری باز،
-اجتماعی موانع تداوم پیامدهای از برخی داد، نشان نتایج :ها یافته

 بودن فقر، فرهنگ توسعه از؛ بودن عبارت نیافتگیتوسعه فرهنگی
 ای،منطقه پایدار توسعه نبود جانبه،همه ایتوسعه جامع برنامه

 فرهنگ نهادینگی هدفمند، و مناسب خدمات نبود و تأثیریبی
 و خودباوری فرهنگ نبود  پذیریریسک فرهنگ نبود ، وابستگی

 .گراعمل
 نهادینگی اصلی علل از یکی شودمی مشاهده بنابراین :گیری نتیجه
 نیازسنجی بر مبتنی ایتوسعه جامع هایبرنامه نبود نیافتگیتوسعه
 جنسی-نقدی هایکمک بیشتر موردمطالعه جامعه در است واقعی

 .است شدهارائه مددجویان به
 

 -اجتماعی موانع نیافتگی،توسعه یافتگی،توسعه :کلیدی کلمات
 .توسعه فرهنگی

 
 10/02/1401تاریخ دریافت: 
 20/05/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول mad3175@yahoo.com   

 مقدمه
 جلوروبه ندیفرآ ایو  انیجر کیو  یو ذهن یمفهوم ماد کیتوسعه 

جوامع است که برخوردار از ابعاد متنوع  شرفتیو در جهت پ
منطقه  (.1) است. یکیو تکنولوژ یاسیس ،یکالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع

 افتگییتوسعهعالمت  چیاست که ه یکشور نیافتهتوسعهکشور یا 
 تهیافتوسعهکشور کمتر  کی کهدرحالی، خوردنمیدر آن به چشم 

 ای یتوسعه وجود دارد، ول یبالقوه برا تیظرف نکهیاز ا است عبارت
 است. شدهاستفادهناقص از آن  صورتبه نکهیا ایو  نشدهاستفادهاز آن 

ها، هنجارها و عوامل فرهنگی اجتماعی در این کشورها، ارزش .(2)
مانع توسعه است؛ بسیاری از رسوم، سنن و آداب قدیمی همچنان 

یله ایفه، قبمانع پذیرش نوآوری یا فناوری هستند و به علت نفوذ ط
د، شویا بزرگان فامیل برخی از مظاهر مدرنیته موردقبول واقع نمی

یا اساساً نوآوری بافرهنگ سنتی تضاد اساسی دارد؛ اما در برخی از 
ای از ای صورت گرفته ولی بازهم چرخهمناطق مداخالت توسعه

شود؛ محققان معتقدند در این موارد -نیافتگی همچنان دیده میتوسعه
ازحد دولت یا کارگزاران خارجی و وابستگی لت حضور بیشبه ع

های الزم، نبود مراکز سو، نداشتن مهارتها از یکمردم به آن
آموزش کارآفرینی و نیز نبود فرهنگ پذیرش تغییر و نوآور 

-دقت در موانع اجتماعی (.3) نیافتگی این مناطق استازجمله توسعه
جوامع یا مناطقی که سطح  فرهنگی توسعه حاکی از آن است که در

سرمایه اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی کم است مردم محلی 
رغم کنند و حتی بهای شرکت نمیچندان در فرایندهای توسعه

حمایت نهادهای دولتی یا توانمندشدنشان، جامعه محلی چندان 
اجتماعی مانع توسعه -های فرهنگییابد چراکه ارزشتوسعه نمی

گرایی، تعصب قومی، یا بدین معنی که در این جوامع طایفهشوند؛ می
کاری، بدبینی موجب شده تا اجتماع محلی رفتارهایی نظیر پنهان

نسبت به همدیگر تعلق گروهی نداشته باشند و هر بخشی از جامعه 
از دیگر سو باید دقت نمود که  .(4) صورت سرخود عمل نمایدبه

افته نیدر جوامع محلی توسعه احساس تبعیض یا محرومیت نسبی که
ها را بیشتر به سمت ایجاد وجود دارد الگوهای کنش اجتماعی آن

کند که دهد میای سوق میهای توسعهمانع یا ضدیت با برنامه
 شودها تحمیل میای یا از بیرون واردشده بر آنصورت مداخلهبه
ونده در ش نیافتگی تشدیدشود نوعی توسعهاین وضعیت باعث می (.5)

-منطقه رشد نماید که در آن احساس وابستگی برای دریافت کمک

 ای تداوم یابدهای بیشتر و یا الگوهای کنش اجتماعی ضدتوسعه
دن ش پیامد نهائی چنین وضعیتی، تشدید فرهنگ فقر، نهادینه .(6)

 پذیری و روحیهنفس، ریسکفرهنگ وابستگی و کاهش اعتمادبه
 (.7کارآفرینی است )

رسانی کمیته امداد وضعیت دریکی از مناطق اصلی خدمات همین
شود؛ منطقه بشاگرد در جنوب شرقی استان -وضوح مشاهده میبه

رسانی کمیته امداد رغم خدماتهرمزگان جزو مناطقی است که به
رغم توسعه فیزیکی برخی از اماکن حال و بهتابه 1360از سال 

در جنوب شرقی استان برد. نیافتگی رنج میهمچنان از توسعه
درصد روستانشین هستند و با کمبود شدید منابع  70هرمزگان 

هستند؛  بیشترین میزان زنان سرپرست خانوار و اغلب هم تحت 
که در یطوربهپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند، 

درصد از  19.3یکی از شهرهای شرق استان  عنوانبهبشاگرد 
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 و همکاران  سرخونی احمدی احسان  366

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

زنان هستند که بیشترین تعداد در استان است. سرپرستان خانوار 
ارتفاع داشتن  ،آبیدهد کمهای موجود منطقه نشان میواقعیت

 یتاناطراف، کوهس یشهرستان به شهرها نیا یدسترس یبشاگرد، سخت
منطقه از  نیو سخت گذر بودن و تفکرات و فرهنگ حاکم بر ا

ر است که موجب شده بشاگرد در کشو یمشکالت اساس گرید
شناختی باید گفت بسیاری از از منظر جامعه محروم شناخته شود.

های جهادی و های رایگان گروههای کمیته امداد و فعالیتکمک
نهادهای مردمی در بشاگرد )در قالب تغذیه، درمان و ....( باعث شده 

بودن منطقه در ذهن مردم  است که فکر محرومیت و محروم
مددجویان کمیته امداد که اکثریت  ویژههمچنان زنده باشد و به

هند دویژه بشاگرد را تشکیل میساکنان منطقه شرق هرمزگان و به
های غیردولتی را های دولتی یا سازماننوعی وابستگی به کمک

دگی افتاهمچنان دارند و فرهنگ منطقه بیشتر به سمت رکود و پس
وع ن موضهای حاکم بر منطقه گویای ایکه ارزشطوریرفته است به

ویژه مددجویان کمیته امداد دیگر ارزشی است که مردم محلی و به
های رایگان قائل نیستند اما به علت وابستگی مجبور به برای کمک

 های حاکم بر منطقه نیز تغییرگرفتن آن هستند. از دیگر سو، سنت
رسد مداخالت که به نظر میرا چندان قبول ندارد. نکته مهم این

های بیرونی سبب شده که مردم رغبتی به رویه ارگانبی ازحد وبیش
جاست که گرفتن کارهای خود نداشته باشند؛ همینبرعهده

نیافتگی که با اجتماعی توسعه-پیامدهای تداوم موانع فرهنگی
یابد، که چرا شود اهمیت میمداخالت بدون نظارت تشدید می

توانمندی ساکنان ها، توسعه منطقه، رسانیرغم تمامی این کمکبه
همین اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به این  حاصل نشده است. بر

 اب نیافتگیتوسعه اجتماعی – فرهنگی موانع سؤال است؛ پیامدهای
 کدام هرمزگان استان شرق در امداد کمیته هدف جامعه بر تأکید
 است؟

 
 ادبیات نظری

یافتگی وضعیت و فرایندی است که موجب رشد کمی توسعه
هایی نظیر فقر، شود و درروند آن پدیدهتولیدات کاال و خدمات می

 یافتگینتوسعهرود؛ در مقابل، سوادی از بین میمحرومیت، و بی
کشور است که  یا یهناح یکدر  یاقتصاد ۀوضع توسع یاحالت 

 از منابع آن ییرا ندارد و نسبت باال یهرشد اول یبرا یضرور یلوسا
رحله م یندر ا ی. مسأله اساسیابد یصتخص یکشاورز یبه کارها یدبا

به  یابیاز سطح قابل دست ییاست که حدّ باال ینا یاقتصاد ۀاز توسع
 یتواقع یناز ا یتمحدود ینا (.8) سرانه وجود ندارد یدتول رمقدا

 اساًاسو منابع،  یداز علم جد یناش بالقوۀبرخاسته است که امکانات 
اما یکی از  (.5) افتندینظم به کار نمو  باقاعده یاو  یستندموجود ن یا

ترین مباحثی که در توسعه مطرح است این است که حتی اگر اصلی
-های اجتماعیشهای مادی توسعه برقرار شود لیکن ارززمینه

فتگی نیااقتصادی و سیاسی مناطق یا جوامع تغییر نکند عمالً توسعه
عدم توافق  یچیده،در جوامع پ (.9) همچنان باقی خواهد ماند

 درطور مداوم، ها بهدارد و ارزش پایانیب یها حالتارزش درزمینۀ
 ورسومآداببر  ینها همچنتحول ارزش (.10) هستند یدگرگون حال

اقدام و  یدرواقع آمادگ یزن یشاتگرا شود؛یواقع م مؤثرها و سنت
اقدامات  یبرا ییهامحرک حقیقت، درو  یخاص شیوۀ بهرفتار  یا

 هردویو  یندهاوابسته به ارزش یشات،گرا ینا (.11) هستند ینمع
ده مشاه یقکه از طر باشندیم یو اعتقادات هایشهبر اند یمبتن هاآن

 اتیشگرا ازآنجاکه. آیندیم وجود بهمردمان  یگرو تعمق در رفتار د
 یااز جامعه شوند،یم یففرهنگ جامعه تعر یقها از طرو ارزش

در پژوهش حاضر چارچوب  (.12دارند ) تفاوت یگربه جامعه د
لند، کلهاساس ترکیبی از دیدگاه مک نظری پژوهش حاضر بر

 هافستد، لویس، شوارتز قرار دارد.  پارسونز،
جستجو  یاقتصاد -یفرهنگ هاییزهتوسعه را در انگ لندکلهمک

از  یدر جهان سوم فقدان توسعه ناش دیگرعبارتبه. کندیم
 یازنلند، کلهاز منظر مک (.13) کشورها است ینمردم ا انگیزگیبی
که چگونه افراد  شودیامر مربوط م ینبه ا یتبه کسب موفّق یقو

 یتبه موفّق نیاز .شوندیم یقو تشو یبترغ یفشاندر جهت انجام وظا
 یقوفت یا طلبیبرتریبه  یلتما مک کله لند عبارت است از: ازنظر

نظریه (. 14) رقابت وجود دارد هاآنکه در  ییهاتیدر موقع
های اجتماعی و متغیرهای الگوئی است؛ پارسونز مبتنی بر ارزش

بلکه در  شودینم یلهمراه با کنش، از خارج بر افراد تحم یهاارزش
را  هاآنجا دارد  روازاین شودیم یجادمناسبات متقابلشان با جامعه ا

شناس پارسونز، هافستد جامعهمبتنی بر کار  (.12) یمبنام یاجتماع
وی، هلندی نیز نظریات مشابهی ارائه کرده است مطابق با نظر 

له ، وجود فاصگرایینیافتگی به علت خصوصیاتی نظیر جمعتوسعه
ها و تردید و دودلی در نگرش بودن مدتمردخویی، کوتاهقدرت، 
لویس هم بر نظریه فرهنگ فقر تأکید (. 15)گیری است. تصمیم

 هایویژگیاست که  یاز زندگ یبه نظر او فرهنگ فقر روشد. دار
 یعموم مؤسساتدر کار  ریو مهم آن شرکت نکردن افراد فق یاصل

 (.11عضو جامعه است. ) کی عنوانبه و فرایندهای توسعه
ار کنیافته، محافظههای توسعهفرهنگبر طبق مطالعات شوارتز، 

بر حفظ وضع موجود،  یفرهنگ یهاارزش یکارمحافظه هستند؛ بُعد
است که ممکن است  یمراعات آداب و نزاکت و اجتناب از اقدامات

 (. از منظر شوارتز15) را بر هم زند، متمرکز است. یروابط سنت
 پذیر استیافته، فرهنگی نوآوری و انعطافهای توسعهفرهنگ

 مراتب خشک است؛ درنیافته، دارای سلسلهفرهنگ توسعه (.16)
توزیع نابرابر نقش، قدرت و منابع دیده  یسلسله مراتب یهافرهنگ

اختیار و تواضع  ی،قدرت اجتماع یبرا یارزش زیاد افراد .شودیم
یافته، های توسعهدر فرهنگطبق نظر شوارتز  بر (17) اند.قائل

در حمایت از تعهدات  یعالیق شخص یبرترطلبی به معنی -مساوات
یت این درنهاوجود دارد و  سعادت دیگران یداوطلبانه جهت ارتقا

چنین های هماهنگی هستند بدین معنی ها، فرهنگفرهنگ
ا تشویق ر یرقابت، گرایش به موفقیت و کامیاب ی،پویای ییهافرهنگ

اساس نظریات ذکرشده باید گفت اغلب  مجموعاً بر .کنندیم
ود و نبهای قومی، مقاومت در برابر تغییر، پردازان وجود سنتنظریه

اجتماعی -پذیری و فردگرایی را از موانع فرهنگیروحیه ریسک
کنند، که دارای پیامدهای تقویت فرهنگ نیافتگی بیان میتوسعه

 فقر، فرهنگ وابستگی است. 
 

 پیشینه تجربی
ترین موانع اجتماعی مهمدر پژوهش خود نشان داد؛  پیری و همکاران

ن پایین ای، میزاایلی و قبیلهیافتگی در این استان بافت غالب توسعه
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اجتماعی، سست شدن روابط اجتماعی و فقدان نظام  سرمایه
( در نتایج خود بدین 18حسنی و همکاران ) باشد.ساالری میشایسته

 فرهنگی اثر هاییفرهنگی و ناسازگار یرتأخنتیجه رسیدند که 
وهش ج پژنتای را تشدید خواهند کرد. یافتگینبر توسعه نشینییهحاش

نشان داد؛ ایدئولوژی، ساختار قدرت  (19دیداری و همکاران )
حمدی اشود. در پژوهش نیافتگی و تداوم وابستگی میموجب توسعه

ی مهاجرتهای های اقتصادی و جریانوارهنیز عادت (20و قزوینه )
 حیدرپور کلیدسر و همکاراننیافتگی بودند. ین عوامل توسعهترمهم

ان نیز نتیجه گرفتند؛ فرهنگ استبدادی، ( در پژوهش خودش21)
مدیریت اقتدارگرایانه، سرکوب جامعه مدنی، و انحالل احزاب و 

ترین موانع فرهنگی توسعۀ مهمهای اجتماعی و فرهنگی تشکل
کوک هو های خارجی نیز دوره پهلوی بودند. در پژوهش سیاسی

کمبود سرمایه و در پژوهش خود بدین نتیجه رسیدند که  (22)
ه نیافتگی است کو کمبود زیرساختی از علل توسعه نیروی انسانی

 سینگوو و چانووشود. موجب توسعه فرهنگ فقر و وابستگی می
و  یریتغاعتقادات و باورهای اجتماعی مبتنی بر عدمنیز نشان دادند؛ 

ترین کا است. نیافتگیتوسعه و پیامدهای گرائی ازجمله موانعسنت
 گرائی،گرائی، قبیلهموانعی نظیر سنتد؛ در پژوهش خود نشان دا

ز عوامل ا و وابستگی به دولت توسعه یرگراییعدم اعتماد متقابل، تقد
( در پژوهش خود معتقد 23نیافتگی است. نینو )و پیامدهای توسعه

ت یدرنهادهد است که وابستگی به دولت چرخه فقر را گسترش می
همبستگی و فقر از نهادها، ضعف ولر در پژوهش خود نشان داد؛ 

بررسی و  .باشدیموانع مهم توسعه جامعه در کامدن نیوجرسی م
-های تحقیق نشان داد که اغلب موانع فرهنگیمقایسه پیشینه

سنتی و مذهبی، وجود -های قومی قومیاجتماعی نظیر وجود سنت
فرهنگ استبدادی، پایین بودن سرمایه اجتماعی، نبود یا کمبود اعتماد 

 کنند.نیافتگی مناطق را باعث شده و تشدید میروند توسعه
 

 مواد و روش ها
صورت کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی پژوهش حاضر به

 رایب شدهطراحی فرایند یک شامل کیفی محتوای تحلیلانجام شد. 
 هاییبندیطبقه و موضوعات سمت به خام هایداده کردن متمرکز

ظ پژوهش حاضر به لحا. باشدمی معتبر تفسیر و استنباط اساس بر
های اکتشافی هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز جزو پژوهش

و نخبگان  رانیمد کلیه کنندگان پژوهش حاضراست. مشارکت
)ره( و  ینیامام خم امداد تهیکم ازجمله یتیحما ینهادها یاجرائ

دانشگاه و  دی)شامل اسات یو خبرگان علم یستیسازمان بهز
 رب هرمزگان بود.شرق استان  یافراد متنفذ محل زیشگران( و نپژوه

عنوان نمونه انتخاب مطلع به 17برفی،  گیری گلولهاساس نمونه

ها رسید. روش گردآوری مبانی نظری و سوابق شدند، و به اشباع داده
ود؛ برداری بای و ابزار فیشاساس روش کتابخانه تجربی تحقیق بر

 ساختاریافته استفاده از ابزار مصاحبه نیمه همچنین در بخش میدانی
گانه؛ باز، ’سه کُدگذاری اساس بر هاداده وتحلیلتجزیه شد. روش

 حبهمصا انجام برای مطالعه روایی تأمین برای بود؛ محوری و انتخابی
 در مشارکت منظوربه محل در حضور برای دیگری محقق از

 و نیافتگیتوسعه فرهنگی-موانع اجتماعی شناخت پیامدهای تداوم
 دو از حاضر پژوهش در شد استفاده پژوهش اصلی سؤال به ورود
 :شد استفاده حاصل هایداده و هامصاحبه پایایی ارزیابی برای روش

 سیرتف و نوشتن ثبت، برای یافتهساخت فرایند یک از اول درروش
 عنوانبه دیگری کارشناس از دوم درروش. شد استفاده هاداده

شد. در ارتباط با منطقه موردتحقیق که  استفاده دوم کنندهمصاحبه
ستان شهرشهرستان بشاگرد و شرق استان هرمزگان است باید گفت 

 2نفر ) 35085دارای  1395بشاگرد بر اساس نتایج سرشماری سال 
درصد کل جمعیت استان هرمزگان( جمعیت بوده که در شش 

، پارامون و درآبسر و دهستان گوهران، جکدان، سردشت، گافر
نفر  17613آبادی سکونت دارند. از جمعیت ساکن در بشاگرد  162

خانوار زندگی  9359باشد که در قالب نفر زن می 17472مرد و 
 کنند.می
 

 هایافته
-نفر از مصاحبه 13درصد معادل  76آمده نشان داد دستنتایج به

به لحاظ نفر زن بودند.  4درصد معادل  24شوندگان مرد و 
 59شوندگان با مدرک کارشناسی ارشد با تحصیالتی نیز مصاحبه

ترا بودند دک نفر بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده 10درصد و 
نفر قرار  3درصد و  18نفر و کارشناسی نیز با  4درصد و  23با 

درصد کارمندان  71دارند. به لحاظ شغلی یا پست سازمانی نیز 
 1درصد معادل  6دانشگاه و  درصد استاد 23دند و اجرائی منطقه بو

اساس تحلیل و کدگذاری  نفر نیز مدیر بودند. در پژوهش حاضر بر
 دست آمد. در کدباز یا مفهوم اولیه به 168ها، مجموعاً باز مصاحبه

 و شدند ادغام باهم اولیه مفاهیم یا مشابه باز کدهای دوم، مرحله
 دست به محوری کد 39 مجموعاً که آمد دست به محوری کدهای

 و ادغام نیز مشابه محوری کدهای سوم مرحله در همچنین. آمد
 دست به انتخابی کد 15 مجموعاً که شد تشکیل انتخابی کدهای

 آمد.
 آمده نیزدستای از کدگذار باز یا مفاهیم اولیه بهنمونه 2در جدول 

 مشاهده است.قابل
 

 

 هاقول و کدهای اولیه استخراجی از مصاحبهای از نقل. نمونه1جدول 
 کدهای باز )مفاهیم اولیه( قولنقل

و  یکار یهای حاصل از عملکرد موازنتیجهیکی دیگر از پیامدها و 
باشد که سبب از بین رفتن عدم هماهنگی دولت و نهادها در منطقه می

ای ها و عدم تحقق رشد و توسعه منطقهثروت و هدر رفت سرمایه
هایی وابسته به حمایت کاهش است که حاصل آن ایجاد انسان یدهگرد

سطح توقع مردم در  پذیر بودن افزایشنفس کاهش ریسکاعتمادبه

 هایی وابسته به حمایتایجاد انسان
 نفسکاهش اعتمادبه
 پذیر بودنکاهش ریسک

 های حمایتیافزایش سطح توقع مردم در دریافت بسته
 عدم ایجاد اشتغال پایدار
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 و همکاران  سرخونی احمدی احسان  368

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های حمایتی عدم ایجاد اشتغال پایدار مقاومت در برابر دریافت بسته
یافتگی استمرار فقر در تمام ابعاد مهاجرت نیروهای متخصص توسعه

گذاری کم و افزایش عدم تمایل صاحبان سرمایه جهت سرمایه
ترین های کاذب مانند سوداگری مواد مخدر و قاچاق از مهماشتغال

 ایج حاصل از حضور چنین شرایطی در منطقه خواهد بودنت

 یافتگیمقاومت در برابر توسعه
 استمرار فقر در تمام ابعاد

 نیروهای متخصصمهاجرت 
 گذاری کمعدم تمایل صاحبان سرمایه جهت سرمایه

 های کاذبافزایش اشتغال
 سوداگری مواد مخدرافزایش 
 قاچاقافزایش 

ای از کدگذاری محوری و انتخابی آمده هم نمونه 3در جدول شماره 
 است؛

 

 محوری و انتخابی ای از کدگذاری.  نمونه2جدول 
 یکد انتخاب کدمحوری کدباز

 فقیرانه زندگی سبک شدن عادت و پذیرش

 پایین بودن سطح انتظارات

نبود فرهنگ باورها و انتظارات 
 ایتوسعه

 مردم انتظارات سطح بودن پایین
 معیشتی کمک میزان دریافت به مردم بودن قانع

 بدبختی و ترحم

 اهالی دادن جلوه بیچاره

 باورها تقویت عدم 

 هانگرشباورها و  تقویت عدم 
 فرهنگ اهالی نادرست هاینگرش تغییرعدم

 مناطق در توسعه و رشد به عالقه عدم
 تالش و کار عدم تقویت

 مردم در منطقه کردن آباد جهت باور ایجاد عدم

  های تحقیق آمده است؛ هم یافته -4در جدول 
 

 هاقول و کدهای اولیه استخراجی از مصاحبهای از نقل. نمونه3جدول 
 کدهای انتخابی )مضامین( پیامدها

 168کدباز=
 39کد محوری=
 15کد انتخابی=

 نبود و تأثیریای، بیمنطقه پایدار توسعه جانبه، نبودهمه ایتوسعه جامع برنامه فقر، نبود فرهنگ توسعه
 فرهنگ نبود  پذیریریسک فرهنگ ، نبود وابستگی فرهنگ هدفمند، نهادینگی و خدمات مناسب

 سوزی فرصت و مدیریتی ای، ناکارآمدیتوسعه انتظارات و باورها فرهنگ گرا، نبودعمل و خودباوری
 اروست مهاجرت و سریع رشد نرخخانوادگی،  و اجتماعی هایآسیب ، گسترش نهادی کاری ای، موازیتوسعه

 نطقه.م جوی و زیرساختی بودن فرهنگی، نامناسب توسعه بیکاری، عدم و منابع رفت هدر شهر، افزایش به

 گیرینتیجه
-پژوهش حاضر که باهدف شناخت پیامدهای تداوم موانع اجتماعی

فی کینیافتگی در شرق استان هرمزگان به روش فرهنگی توسعه
های پژوهش حاضر همسو و سازگار با نتایج انجام شد.  یافته

رهنگ اساساً زمانی که فتحقیقات گذشته است. در تبیین باید گفت؛ 
توان انتظار هرگونه نوآوری ای ریشه دوانده است نمیفقر در جامعه

شود یکی از علل اصلی و خالقیت را داشت بنابراین مشاهده می
نی بر ای مبتهای جامع توسعهنیافتگی نبود برنامهنهادینگی توسعه

های نیازسنجی واقعی است در جامعه موردمطالعه بیشتر کمک
-های توسعهشده و در کنار آن طرحجنسی به مددجویان ارائه-نقدی

شده است لیکن به ابعاد فیزیکی انجام-صورت کالبدیای نیز به
موضوع باعث شده اجتماعی توسعه توجهی نشده است این -فرهنگی

های که از منظر اغلب پاسخگویان، بسیاری از خدمات و حمایت

جانبه اند چراکه از یک بُعد همهالزم تأثیرگذاری خود را نداشته
اند الگوهای کنش اجتماعی نبوده است از سوی دیگر هم نتوانسته

مددجویان را به سمت خودباوری و توانمندسازی سوق دهند این 
ده همچنان راهبردهای متفاوتی برای دریافت موضوع باعث ش

کمک و حمایت از سوی مددجویان بکار گرفته شود که پیامدی 
جز تشدید وابستگی ندارد. طبیعی است پیامد چنین وضعیتی نیز 
تشدید و توسعه فرهنگ فقر باشد. لویس معتقد است در جامعه 

عامل تاعتمادی و عدم نیافتگی مزمن است بیسنتی که دچار توسعه
شود که مشارکت بین در سطح باالیی است این موضوع سبب می

ای در نوعی جامعه محلی صورت نگیرد. از دیگر سو چنین جامعه
های نهادهای که حمایتترس و بدگمانی قرار دارد ترس از این

که دیگری به دنبال کسب منافع مختلف قطع سود و بدگمانی از این
ای فردگرایی بسیار در چنین جامعهبیشتری از او است بنابراین 
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-کند که نهایتاً منجر به افزایش تضادهای اجتماعیمخرب رشد می
هدف موردتحقیق حاضر نیز چنین  واقع در گروهشود بهفرهنگی می

پذیری، تعامالت کارآمد شود؛ بود فرهنگ ریسکوضعیتی دیده می
م دی و عداعتماگرا و خودباور سبب شده که بیو نبود فرهنگ عمل

مدت این تعامل در بین این مددجویان نهادینه شود که برای طوالنی
تر نماید. از اجتماعی را عمیق-تواند تضادهای فرهنگی-وضعیت می

یافته  نیافتگی تشدیددیگر سو باید دقت کرد که پیامد روند توسعه
ای های اجتماعی و خانوادگی خواهد بود در جامعهگسترش آسیب

تواند ها می-فت کمک عادت کرده است این کمککه به دریا
های موجب تضاد خانوادگی، بروز خشونت و حتی مصرف درراه

 کاری ای باید موازیهمین اساس در چنین جامعه غیرقانونی باشد بر
طور که نتایج نشان داد و ها کاهش یابد هماننهادی در ارائه کمک

اساس نتایج  رخوبی مدیریت شود. مجموعاً بمنابع محیطی به
فرهنگی -آمده باید گفت پیامدهای تداوم موانع اجتماعیدستبه

یزی رنیافتگی در جامعه موردتحقیق بیشتر بر نبود برنامهتوسعه
-جامع، عدم توسعه فرهنگی، نبود فرهنگ خودباوری و ریسک

پذیری و نبود استفاده درست از منابع محیطی تأکید دارد که حاصل 
محور و نیازمندی  ف و راهبردهای وابستگیتعامل عوامل مختل

همین اساس پیشنهادات زیر ارائه  جامعه  هدف تحقیق است. بر
 شود؛می

های آموزشی شود کمیته امداد با برگزاری دورهپیشنهاد می -
وکارهای کوچک و اندازی کسبتوانمندسازی با محوریت راه

های ظرفیتبازاریابی محصوالت در فضای مجازی و آشنایی با 
های اجتماعی در ارائه کاالها مددجویان را به سمت رسانه

  خوداشتغالی و کارآفرینی فردی یا جمعی سوق دهد. 

نجی اساس نیازس ای ابتدائا برهای توسعهشود کلیه طرحپیشنهاد می -
محلی در منطقه موردتحقیق و با مشارکت -واقعی از مردم بومی

 ها طراحی و اجرا شود. آن
های غیردولتی شود کمیته امداد زمینه حضور تشکلپیشنهاد می -

های غیردولتی در محیط ها و سازمانتوانمندسازی نظیر سمن
 موردمطالعه را فراهم سازد. 
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