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 چکیده
 یاز راهبردها یکی هامروزه ب ،یمعنو های تشکلمشارکت مردم در قالب 

 یبه شکل نهادها که شده لیتبد یوسعه اجتماعات محلمهم در ت
 یمانیا یمردم یمعموال نهادها. شوند یشناخته م محور  ایمان یمردم

 در کنند می تیفعال ها ناآخرت انس نیو تام یمعنو اتیح ءارتقا یبرا
که دهد  مینشان  پژوهش حاضر زیمرتبط و ن عیوس تکه مطالعا  یحال

در  یکارکرد محور بر  عالوه ،یمانیا های تظرفی دلیل  بهنهادها  نیا
مردم  یاه سازمان گرید به  نسبت یمضاعف یبخش اثرجوامع،  یامور معنو

 نیدر ا. دارند ها آن یو رفاه یفرهنگ -ینهاد، در ارائه خدمات اجتماع
امور  تیریموثر در مد یمذهب یشناخت انواع نهادها بر  عالوهمقاله 

 یو رفاه یاجتماع نینهادها در حوزه تام نیا یعملکرد تیشهرها، اهم
هدف . است  رفتهگ  قرار یمورد بررس ای محلهساکنان اجتماعات کوچک 

 تیرینهادها در مد نینقش ا یو برجسته ساز یپژوهش واکاو نیا یاصل
در سطح محله  یرفاه همگان نیرو، تام نیا ازو  یخدمات اجتماع داریپا

اسناد و مدارک  هیپا بر و یلیتحلـ  یفیتوص قیروش تحق. بوده است
نهادها در  نیا رانیاز مد یو مصاحبه با مردم و برخ یا کتابخانه

 -یمراکز مردم نینشان داد ا قیتحق جینتا. شهر تهران است کی همنطق
 یکسانیمشابه و  هدافا یمتنوع، دارا های مشخصهوجود  با یمذهب

 ای محله دولتی رغی یداوطلبانه و به خصوص نهادها یاه سازمان. هستند
 جادیا در اه سازمان ریاز سا شیب ،یفرهنگ تیماه دلیل به محور  ایمان

 یو رفاه یخدمات اجتماع داریپا تیریو توسعه مد یتحول فرهنگ
 . رگذارندیتاث یاجتماعات کوچک محل

 های کلیدیواژه
 ،یآموزش -یخدمات اجتماع دار،ی، توسعه پامحور  ایمان یردولتیغ یدهانها 

 شهر تهران 1  هقمنط

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract  
Public participation in the form of spiritual institutions, 

which are known as faith-based public organizations 

(faith-based NGOs), is now one of the key strategies in 

local community development. Faith-based NGOs usually 

work to promote the human spiritual life; however, related 

extensive studies and recent investigations have shown that 

because of the faith capacity of these NGOs, in addition to 

their core function in spiritual matters of communities, they 

have much more effectiveness than any other non-

governmental organizations (NGOs) in providing social, 

cultural, and welfare services. In this study, in addition to 

identify various religious institutions involved in city 

management, the functional significance of these NGOs in 

the field of social security as well as the welfare of 

residents in small local communities was examined. The 

main objective of this study is to analyze and highlight the 

role of faith-based NGOs in sustainable management of 

social services and hence, in provision of public welfare in 

communities. The research method is analytic-descriptive 

which is based on library documents and interviews with a 

number of people and managers of these NGOs in Tehran, 

District 1. The results showed that in spite of the diverse 

characteristics of these public religious centers, they all 

have the same or similar purposes. Because of their cultural 

nature, voluntary organizations in general and faith-based 

NGOs in particular have more effects than any other 

organizations on creating cultural change as well as 

developing sustainable management of social and welfare 

services in small local communities.  

Keywords 
Faith-based NGOs, Sustainable development, Socio-
educational services, Tehran District 1. 
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 همقدم
کشورها در  یتیریمختلف مد یها با گسترش تحوالت در حوزه

در ابعاد و با اهداف مختلف به  یمتعدد ینهادها ر،یقرن اخ کی
مفهوم  یاز طرف. پردازند می یو اقتصاد یارائه خدمات اجتماع

با گذشت  یو فرهنگ یاجتماع-یمشارکت در توسعه اقتصاد
تحقق نچه مسلم است آ. ه استزمان، دچار تحوالت گوناگون شد

که  ی، ناممکن است و تا زمانها دولت لهیتوسعه تنها به وس
روند کامل و دورنزایی  نشود، توسعه نهینهاد یمشارکت مردم

ا از لحاظ ه سازمان ،یدر هر کشور ،یکل طور به. نخواهد بود
 سازمان: شوند می میتقس یبه سه دسته کل یو عملکرد یحقوق
مردم نهاد، ) یدولت  ریغ یاه سازمانو  یخصوص موسسات ،یدولت
تواند توسعه  یآنچه م. ها یتعاون بخش سوم،و  (انتفاعی  غیر

کند، رشد هماهنگ مجموعه  نیمتوازن در جامعه را تضم
که در  یطور  به. حل مسائل جامعه است یشده برا ادی ینهادها

 های تشکل جادیا یبرا ای فزاینده اقیاز جوامع اشت یاریبس
 یازهاین نیدر تدارک و تام تیفعال یبرا دماز جانب مرگوناگون 

 . آمده است وجود  به یو رفاه یو خدمات اجتماع یاساس
با عنوان  هایی تشکل نده،یفزا اقیاشت نیا قیاز مصاد یکی

 یاه سازمانبا  یهستند که گاه محور  ایمان یردولتیغ ینهادها
که با  اه سازمانگونه  نیا. شوند میمترداف گرفته  یمذهب
ها  ونیلیم یاکنون دارا ، همپردازند می تیبه فعال مانیا تیمحور

را  یاز خدمات اجتماع یو انبوه دعضو در سراسر جهان هستن
شدن  یجهان یهافرآیندامروزه با گسترش و غلبه . دهند میارائه 

و توسعه مراکز و  جادیشاهد ا توان میجهان،  یدر شهرها
 یگوناگون یها تیود که ماهب ییخودجوش و درونزا ینهادها
 یفرهنگ -یمذهب تیماه ینهادها، دارا نیاز ا یا دسته. دارند

 ،یفرهنگ یها فعالیتکه به ارائه انواع خدمات و  تند( هسیتی)مل
هر کدام از . شهرها مشغول هستند نیدر ا یو اقتصاد یاجتماع
 انیو اد یهودی ،یحیاعم از مسلمان، مس یمذهب یها گروه
 یها فعالیتاند و غالبا  گردآمده ینهاد های تشکل نیدر ا یشرق

 کرهیاز پ یکه جزئ یا گونه  هب. شهرها دارند نیدر ا ای گسترده
 ندیآ یحساب م  شهرها به نیا یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

(Fanni, 2012: 3).  قیدق یعلم اتیتاکنون ادب این  وجود  با 
 با نیبنابرا. است هامدین دیا پده سازمان نیدرباره ا یو مشخص

 یانبوه تیو عضو نهیزم نیدر ا یگسترده جهان التیتوجه به تما
در  یشتریب قاتی، الزم است تحقها ن نهادیمند در ا از افراد عالقه

از  تیبه حما یعلم قیعم یها هو پشتوان ردیگ  صورت نهیزم نیا
کوچک اجتماع محور  دولتی غیر ینهادها. ا بپردازنده سازمان نیا
 یاتکا از نظر مال  ، داوطلبانه و خودیانتفاع ریغ صورت  که به زین

 یازهاین نیو همچن یو رفاه یهستند، به ارائه خدمات اجتماع

از . پردازند میکوچک  یاجتماع محل کیدر  ساکنان یاساس
 یردولتیغ یبه نهادها توان مینهادها  گونه  اینبارز  یها هگون

کر های ذ یژگیدارا بودن و بر  عالوهاشاره کرد که  محور  ایمان
بهره « مانیا»بارز  یژگیاجتماع محور، از و ینهادها یشده برا

 دیشد تحوالت ریبا قرار گرفتن در مس زین تهرانشهر . رندیگ یم
حاکم بر نظام   هیاز رو تیو به تبع ینینشو شهر یتیجمع

مراکز  نیا یاصول مربوط به همخوان دیکشور، با ریزی برنامه
را روشن کرده و در  و حوزه نفوذ شهر یتیجمع یازهایبا ن یاتیح

و راهکار  شنهادیپ موجود های یکاست و ها ییجهت رفع نارسا
مقوله  نیاز ا زیشهر تهران ن 1منطقه یها همحل. دیمناسب ارائه نما

و  ی، مذهبیفرهنگ یها نهادها و زیرساختو حامل  ستندیجدا ن
 .باشند می ینید

 یکارکردی نهادها تیوضع. گردد میدر این مقاله تالش 
در تحقق برخی از  ها آن شنقو مردمی و  یمانیا دولتی غیر

 یهاازیناز طریق تامین ویژه ه ی پایداری شهری، بها شاخص
 داریپا تیریاساسی شهروندان و در نتیجه کمک به تحقق مد

مقیاس منطقه  در ای محله خدمات اجتماعی در سطح اجتماعات
پژوهش  نیدر ا یسواالت اساس. گیرد  قرار لیمورد تحل یشهر

چه  ،یکوچک شهر یها هنهادها در محل نیا: که  نیعبارتند از ا
 ها آن ایدارند؟ آ یو عملکرد یساختار های مشخصهنقش و 

را در کاهش  یمشارکت مردم یاز کارکردها ای گونهاند  توانسته
  د؟کنن تیداده و تثب شکل یو اقتصاد یفرهنگ -یفقر اجتماع

  

  ینظر یمبان
مردم نهاد  ییاه سازمان ،ای محله محور  ایمان دولتی  غیر ینهادها

 ییاه سازمان عنوان  بهخود را  گاهیجا ریاخ یها ههستند که در ده
اگر . اند کرده تیتثب یو رفاه یخدمات اجتماع شبردیدر پ بخش اثر

گذشته رشد قابل  یها هدر ده یینهادها نیچن سیچه تأس
و اثرات  یستیاز چ یعلم یها تعریف یداشته، ول یا مالحظه
 که  چنان. نداشته است یریچشمگ شرفتینهادها پ نیا یعملکرد

نهادها به  نیاز ا یقیدق فیهنوز هم تعر: کند می انیب ونیه. ید
و چند  یکنندگ جیگ یسو به ها تعریفاست و همچنان،  امدهیعمل ن

به  ،این  وجود  اب. ((Dehaven, 2004: 6دارد شیگرا یپارگ
در  یمانیا  هیبا ما دولتی غیر یکه از نهادها ها تعریفاز  یبرخ

 . میپرداز یارائه شده، م یسطح محله شهر

 ای، به سازمان، گروه، برنامه، محور  ایمان ینهاد مردم کی 
را که با  یو رفاه یکه خدمات انسان شود میاطالق  ای پروژه

بخش  مان،یعامل ا. دهد میشده ارائه  دهیتن مانیعامل ا
کار و  یرویرهبران، ن قینهاد است که از طر ریناپذ ییجدا

 خورده است  رهگ ها آنو به خدمات  گردد میداوطلبان آن ابراز 
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(Calhon. 2003: 15, Kohl, 2002) .انتفاعی  غیر ینهادها 
 یبرا "FBO"واژه مخفف  که معموال محور  ایمان دولتی  غیرو 
 انتفاعی  غیر یاه سازمان، شامل همه شود یماستفاده  ها آن

 . (Wallis, 1999: 29)شود می یمذهب

 یمذهب لکام طور  بههستند که  ییاه سازمان " FBO" واژه
 ییاه سازمان ای یواحد مذهب ایخاص  یسایکل کیمانند هستند 

مثل  .کنند میارتباط برقرار  یو اجتماع یمسائل مذهب انیکه م
 . یارتش رستگار

هستند که  یها نانهادها و سازم ،ای گسترده فیدر تعر اما 
خدمات  شیجامعه، افزا های ارزشارتقاء همچون  یاهداف خاص

 کنند میرا دنبال . .. و یاجتماعات محل یو رفاه یعموم
(Kramer, 2002: 17) یردولتینهاد غ» کی تیو در نها 

 به هک یهر نهاد»: شود می فیصورت تعر نیبه ا «محور  ایمان
ه و گرفت  شکل یمذهب باورهای و یاحکام، اصول اخالق متاثر از

و  مساجد ،معابد ،یمحل یهاسایشده است که شامل کل سیتأس
 زیمشترک و ن یساهایکل ایا ه سازمان ؛یمذهب های انجمن
که  یمل ای ،یا منطقه ،یبدون سود محل ای  هیریخ های انجمن

  .«دشون می ها آن تیتحت حما ایوابسته به مذهب 
 های تشکلاز  لیذ فیتعار کورپزیامر ی، راهنما2003سال در 

 یمذهب یاجتماع عباد کی: را ارائه کرد یمردم محور  ایمان
 ای پروژه اینهاد، برنامه،  کی .معبد( ای سه،یمسجد، کن سا،ی)کل

  یزبانیم ای یمال تیحما یمذهب یاجتماع عباد کی یکه از سو
ثبت نشده  ای  هشد بتمان ثساز ایشرکت  نی) خواه اشود می

 کی یکه از سو انتفاعی  غیرو  دولتی  غیرنهاد  کی. باشد(
 کی یو اعضا رهیمد ئتیه یاعضا ای یمذهب یاجتماع عباد

  و شود می سی، تأساند شده ختهیبرانگ یسازمان که از لحاظ مذهب
آن سازمان  فیوظا هیانیامر به وضوح در نام، اساسنامه و ب نیا

 یهمکار تیدر نها. کند میاست، جلوه  یبز نظر مذها یکه نهاد
شدند،  انیب یضمن ایآشکار  صورت  بهکه قبال  ییاه سازمان نیب

 آورند می دیپد محور  ایمان دولتی غیر ینهادها گریکدیبا 
(12:Americorps, 2003) . 

 یلوفسکی، ممحور  ایمان یدولت ریغ ینهادهاهای  یژگیو انیب در
را برای  محور  ایمان ینهادها خاصهای  یژگیو ،(1997) نانیو س

 : دکنن معرفی می یمدن یها سازمان گرها از دی تمیز آن
 یدگیمردم در جوامع خود رس یاساس یازهایبه ن ها آن. 1
را در حوزه  یهم زمان خدمات گوناگون طور به، اما کنند می

 . دهند میارائه  یو رفاه یخدمات اجتماع
 مانیسنت ا یایمتعهد به اح ،یمردم ینهادها نیا شتریب. 2

 . هستند
 های ارزشبر  یارائه خدمات عموم فرآیندکه  جایی آناز . 3

 یریگ کار  ، بهکند می دیتأک یو اجتماع یو ارتباطات عاطف یمعنو
 یا و حرفه یدولت یاه سازمان یکه از سو ینیع یها هسنج

 . است یکار دشوار، شود میکار برده  به
« بازار»رشد  یدر جستجو الزوم ،یمانیا یدممر ینهادها. 4

 یمال یها تیهستند که با حما یهای ارزش یدارا ای و ستندین
 . مخالف هستند ینید یها گروه
 ای گونه کوشند به یم یبه سخت یمانیا های تشکل و ها گروه 

 یکنند تا بر مبنا یشان را سازمان دههای  و سنت ها ارزش
  .(Warren, 2001: 14)شوند ریزی پایه ینید مانیا

کننده   زیمتما یژگیسه و یگرید سهیدر مقا ،(1996) تیوا 
 ینهادها گریو د محور  ایمان یدولت ریغ ینهادها نیب هیاول

خود  یها فعالیت، محور محور  ایماناول سازمان : کند میمطرح 
 یدیتوح / یلیبا واژگان انج ها آن. دکن می یمعرف محور  ایمانرا 

مشارکت خود را  یها هزیانگ زیافراد ن و کنند می یرفخود را مع
 ،یسازمان ای یفرد صورت بهدوم، . کنند می انیب یدیتوح /یلیانج

در  یدیتوح یبا معنا ،یسازمان تیلمهم در فعا یا هیپا میمفاه
سوم، . گیرد میشکل  فیقدرت، اجتماع و وظا یها هعرص
اسانه شنخدا یها همجموع ریز یدارا یابیارز یها هسنج
و  میمفاه ترین مهمدر ادامه . ((white, 1996: 337است

 : گیرند میمرتبط با موضوع مورد بحث قرار  یها دیدگاه
  یاجتماع هیسرما. 1
 اجتماعی سرمایهکنند که  بیان می (،2001) و پروساک کهن

متشکل از ارتباطات فعال بین افراد است که شامل اعتماد، درک 
رک و رفتارهایی است که اعضای ی مشتها ارزشمتقابل و 

ها  یو همکار دهد میی انسانی و جوامع را به هم پیوند ها هشبک
سازمان  از، اجتماعی سرمایهمعتقدند،  ها آن. سازد را ممکن می

سازد که قصد  یرا م ها آنچیزی بیش از یک مجموعه از انس
  تیتقو اجتماعی سرمایه. رسیدن به اهداف و مقاصد را دارند

همچنین . ات و اعتماد است، تسهیم اطالعهمکاری، تعهد کننده
که منجر به  دهد ارتقاء میمشارکت حقیقی را در سازمان 

استفاده از ارتباطات و روابط . شود میموفقیت و اثربخشی 
ی اجتماعی و ها گروههای افراد،  اجتماعی برای دستیابی به هدف

 . ((Cohen, 2001: 26سازمان ضروری است

ی ها هارتباطات، شبک اجتماعی از طریق اعتماد،  رمایهس دگاهید
یابد،  قوی و هنجارهای مشترک که با هر ارتباط موثر افزایش می

اجتماعی و  مثبت، اعتماد، ارتباط بههمچنین تجر. شود میایجاد 
اعتماد . کند تسهیل می ها گروهتسهیم اطالعات را بین افراد و 
و سازنده ارتباط  تماعیاج سرمایهعامل ضروری در شکل گیری 

. اجتماعی سرمایهموفق است و ساختن اعتماد یعنی ساختن 
 دکاربر ها گروهدرباره افراد و ا در گذشته منحصر اجتماعی سرمایه
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در تجزیه و تحلیل سازمانی وارد شده  اداشته است و فقط اخیر
سازمانی ی  اه یاگرچه عوامل مختلف این مفهوم در تئور. است

در  ها هبهترین این یافت. داشته است  والنی وجودبرای زمان ط
است محیط کار تئوری برت در  اجتماعی  سرمایهبررسی رابطه 

ساختاری در  های فرا با تعداد شکا اجتماعی  سرمایهکه 
  تئوری شکاف. داند ی ساختاری یا بین فردی مرتبط میها هشبک

و  اجتماعی  سرمایهساختاری، بینشی در خصوص رابطه بین 
با بررسی و مطالعه . آورد پیشرفت شغلی در محیط کار فراهم می

شد که شکاف در ساختار   متوجه ابتدااقتصادی، برت   های مدل
      افتد اطالعات، اتفاق می ریانضعف ج دلیل  بهکار   بازار

 (Burt , 1992: 78) . 
 یشهر داریپا تیریمد. 2

ی سازمان از سو ،1970پس از دهه  یشهر  مدیریت مفهوم
بانک جهانی و مرکز  شهری  مدیریتی برنامه الملل بین

 درکشورهای  رشد شهرها در ، جهت بهبود مدیریتملل سازمان
 . شد مطرحجدی  طور  بهتوسعه  حال 

ی ها هسکونتگاشده از سوی کمیسیون  براساس اسناد منتشر
 : شهری شامل تیی، اهداف مدیر1993الدر س ملل سازمانانسانی 

شرایط کار و زندگی همه ساکنان شهر با توجه  ارتقاء (الف 
تری در برآوردن نیازها و  ویژه به کسانی که موقعیت پایین

 حفاظت از حقوق و شئونات خود دارند؛ 
  پایدار؛ تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی (ب
 ,Taherkhani)شود میحفاظت از محیط کالبدی ( ج

2001: 4). 

  
از برعهده گرفتن نقشی  است بارتع شهری  مدیریتشالوده 

دستیابی  یمنابع برا فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ سازی
  عبارت یشهر  تیریمد گرید انیب ، بهشهری  به اهداف توسعه

پاسخگویی به  سازماندهی عوامل و منابع برای برای از است

 . (Barakpour, 2009: 145) است نیازهای ساکنان شهر

ایجاد محیطی قابل زندگی برای  شهری  یتمدیرکالن   هدف 
همه همراه با عدالت اجتماعی، کارآیی اقتصادی و پایداری 

 یالملل بینای ه سازمانهای  در ادامه فعالیت. است محیطی زیست
، توسعه حال  دردر کشورهای  شهری  مدیریتدر زمینه بهبود 

که در ایران به  شد  مطرحمفهوم حکمروایی شایسته شهری 
ریت)حکمرانی( مطلوب، خوب یا کارآمد شهری نیز ترجمه مدی

پی آن است تا نقش دولت را در حد  این مفهوم در. است  شده
کند و از دخالت مستقیم  محدود ،هماهنگ کننده و پاسدار قوانین

به زندگی   اداره و اجرای امور مربوط، ها گیری تصمیمآن در 
و  شهری  یریتمد ارتقاءبهبود و  ستایروزمرة مردم در را

در این نظام شهرداران . پیامدهای آن بر زندگی ذینفعان بکاهد

 ها آنعهده دارند که قدرت  نقش رئیس اصلی اجرایی شهر را بر
مردم از طریق شوراهای  مستقیم  غیرمتکی بر آراء مستقیم یا 

مشارکت مردم در اشکال، احزاب . شهر و منتخب مردم است
ی دواطلب در اداره، ها گروهها و انواع  ، انجمنها هاتحادی ،سیاسی

های اجرایی اساس حکمروایی شایسته  ساماندهی شهر و اقدام
همچنین با انتخاب نمایندگان شوراهای شهری و . شهری است

 یابند می مستقیم  غیرمحلی در حاکمیت شهری حضور 
 (Jostarhaye shahrsazi, 2005: 8-16) . حکمروایی

مشارکتی، اجماع محور، پاسخگو، : داردویژگی عمده  8 ،شایسته
شفاف، مؤثر و کارآمد، به دنبال حاکمیت قانون، به دنبال کاهش فساد، 

یند آپذیران جامعه در فر ها و آسیب برابری طلب، متوجه به اقلیت
نیازهای حال و آینده جامعه و به  به  نسبت، و مسئول گیری تصمیم

 .(Stewartt, 2005: 196است) اریعبارتی دیگر به دنبال پاید
بر بکارگیری رویکردی فراگیر،   تاکید بر  عالوه ،گیل مک 

 : است  کردهمعرفی ابعاد مدیریت یکپارچه شهری در سه بعد 
 ؛ریزی شهری برنامه. 1 
  ؛های شهری تامین زیرساخت. 2 
 .(Mcgill , 347: 2001)ای مدیریتیه سازماننهادها و . 3 
  

  یمحل اجتماعات داریتوسعه پا. 3
بر این اصل استوارست که محالت شهری دارای  دیدگاه این

ند توان میفرهنگی هستند که  -ی عظیم اجتماعیها هدرون مای
ساکنین  یاجتماعی برا داریزندگی پا یبرا یطیشرا دیبه تول
 پایدار  توسعهدر چند سال اخیر، رویکردهای جهانی . کنند کمک

تفکرات در مقیاس محلی  ی اجتماعی وها هبیشتر به سمت سرمای
ین معناست که ا  های ب پایداری در مقیاس محله  .است  رفتهپیش 

هر شهروندی از حقوق و مزایای زندگی در آن محله برخوردار 
که بر سرنوشت  یی اه گیری تصمیماست و در مقابل عملکردها و 

 . باشند تأثیرگذار است، مسئول می ها آناجتماع محلی 
کیفیت زندگی در ارتقاء  معنایمقیاس محله به  در پایدار توسعه

بدون ایجاد مانعی  ،باشد و اجزاء می ها یشهر، شامل همه ویژگ
 آینده و افزایش کمبودهای محلی  نسلمنابع طبیعی برای 

Barton, 2003: 30)) . 

  در غرب یمانیا دولتی غیر ینهادها تیفعال. 4
بشر  خیرا در تار محور  ایمان ینهادها نیاول ینتوان به روشن دیشا

 یانسان یدر زندگ نیکه د یگفت از زمان توان میکرد، اما  ییشناسا
 هک جایی  آناز . اند هگرفت  شکل جیتدره ب یینهادها نیوارد شده، چن

 دوستانه بشر یها کمکو  یدوست نوع ،یاله انیاز ارکان همه اد یکی 
امع جو یدر عرصه اجتماع نیکه با ظهور د تاس یهیاست، بد

. گیرند میپاسخ به دعوت خداوند شکل  یبرا یینهادها ای ها گروه
  ایمان یاه سازمان یخیتار طور  به ،کند می انیبواالس  که چنان
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ها را در  ملت یداوطلبانه اجتماع یها رویاز ن یادیحجم ز محور
 نیا خچهیتار رو، الزم است به نیاز ا. اند کردهمدت فراهم   یطوالن

 . پرداخته شود یخیشواهد تار اساس  برا ه سازمان
 گونه این خچهیجامع از تار یبررس کیپس از  ،(2002) پارکز 

 دولتی  غیر ینهادها یخیتار یبررس: کند می انیب نیا چنه سازمان
ا به ه سازمان نیکه چگونه امروزه ا  نیدرک ا یبرا محور  ایمان

. است دی، مفاند هشد لیمردم تبد شتریب یشده برا  شناخته ییاه سازمان
به اشکال  دوستانه بشر ییدر کارها محور  ایمان دولتی  غیر یاه سازمان

به  دوستانه بشر یکارها. اند داشته تیها فعال قرن یمختلف، برا
داوطلبانه به  ییها کمک ایخدمات  که دشو میاطالق  ییها فعالیت

 .(Feieman, 1998: 25)دشو میاز افراد خانواده ارائه  ریغ یافراد
 ،یدر قرون وسط. شود میکار و پول  ان،شامل اختصاص زم نیا

 اساس  بر دیبا یکرد که همه روابط بشر شنهادیپ نیسنت آگوست
 کی  هک یطور  هب . شود ریزی پایه کوکارانهیو ن هیریخ یکارها

، 1727در سال « نیخواهران ارسول» با نام  کیسازمان کاتول
را شروع  واورلئانین در یابانیخ یها هو خان خانه میتی سیتاس
 . (Anderson, 2003: 557)کرد
 یجوامع استعمار که در کند می انیب ،( 2000) نمنیت 

 اولیه یابزار از دوستان و خانواده، یرسم یها هشبک ن،ینخست
. (Jeavons, 1998: 34)بود دستانیو ته مارانیاز ب مراقبت

 هب ،یمذهب یها وهگر از ییها هنمون تیفعال چه در مستعمرات اگر
 بوده است، اما تا جیکمک به افراد ناتوان را جهت صطور خا 

 نبوده است ای اواسط قرن نوزدهم تعدادشان قابل مالحظه
(Thienmann, 2000: 13) .شروع به  کایدوران، آمر نیدر ا

 دایها به سرعت گسترش پشهر جهینمود که در نت یساز یصنعت
 ییروستاهم از مناطق  از مردم یادیکردند و به مهاجرت شمار ز

 دیگرد منجر عیصنا کار در یبرا ها کشور گریو هم از د
(Jeavons, 1998: 17).  

از جمله . گرفت  شکلدوران  نیا در اه سازماناز  یادیانواع ز 
 ,Thienmann) یو سپاه رستکار کایباشگاه مردان جوان آمر

با کمبود  یادیز یها دولتزمان  نیحال، تا ا نیا  با .(16 :2000

اعتماد مواجه  تیتقو و ها کشورساخت  یبرا یقانون اریاخت
که قبل از اواخر قرن نوزدهم  دولتی  غیر ینهادها یعنی. هستند
گونه که   آن انتفاعی  غیرهای  شرکت عنوان  بهند، گرفت  شکل

  .(Jeavons, 1998: 12)شدند  یامروزه وجود دارد شناخته نم
دهم، آندرو قرن نوز یانیشت تا در ثلث پاادامه دا تیوضع نیا

. را مطرح ساخت یعلم دوستانه  بشر یها مفهوم مدرن کار یکارنگ
 بررا  دگاهشیدر مورد جامعه د ثروتمند بود، یکه تاجر یکارنگ

که سبب  وری بهرهو  یبخش اثرمانند  یکم میمفاه اساس 
 نیا بر او. بود، مطرح نمود  شدهدر کسب و کار  یادیز یها تیموفق

نظر  از دیخواهانه باریخهای  یگذار هیباور بود که ارزش سرما
با  ،یکارنگ یها هدیا. شود یریگ زهقابل سنجش و اندا یبخش اثر

 های کار یچگونگ ،(1990)  اما هال ،شد  اقبال گسترده جامعه مواجه
 لیدل نیبه ارا  (یحیخواهانه مسریخ) ها کشیش یعلم دوستانه  بشر
 یادیفاصله ز یاقتصاد اصرف یخدمات رفاه هیبا ارا ها کمک نیکه ا
 هیریخ یها کمکتنش هنوز هم در بحث  نیا  .ردمردود شم ،دارد

 های کار انیدار م شهیاختالفات ر»وجود دارد که گاهگاه با عبارت 

   .((Hall, 1990: 25شود می انیب« یو مذهب یعلم دوستانه  بشر
رفاه  های سئولیتماز  یا دهیدوم ا یپس از جنگ جهان

مشارکت  ایاما مشارکت نکردن . آمد دیدولت پد یاجتماع
 یها هبنگا عنوان به ،انتفاعی غیر یاه سازماندولت و  نیب یزیناچ

 .(Thienmann, 2000: 14)متقابل وجود داشت یقرارداد
در ، یاجتماع یها هاز برنام حکومت فدرال یمال تیحما

ها، سایتر شدن کل عالو ف قی، سبب تشو1990دهه یها هانیم
 یخدمات اجتماع انتفاعی غیرهای  و آژانس یمردم یاه سازمان

و دو سال  یالدیم1990در دهه . (White , 1996: 11)دیگرد
 دایپ گسترش محور  ایمان دولتی غیر یاه سازمان 21اول قرن

( 2001) یفارنزل دگاهیاز د. ((Thienmann, 2000: 18کردند
آوردن به  یرو در حال یو مرکز یمحلهای  حکومت
 هیارا یبرا یمذهب دولتی  غیرو  یمذهب انتفاعی  غیر یاه سازمان

توسعه جامعه به سمت هزاره  تیو هدا یو رفاه یخدمات اجتماع
 . ((Parks, 2002: 9هستند دیجد

، ها دولت تیریحاکم بر مد یها میاز پارادا یکیحاضر  قرندر 
 یبرا ای فزاینده لیتما رو نیاست از ا نینو یدولت تیریمد

. وجود دارد دولتی غیر ینهادها ریبه سا یدولت فیوظا یواگذار
اجتماعات کوچک  یبه کوچک ساز م،یپارادا نیا کردیرو

 ینهادها های ظرفیتاز  یریگ بهره جهیدر نت و ای محله
 دایپ شیگرا شیاز پ شی، بمحور  ایمانو به خصوص  دولتی غیر

 . (Authors: 2014)کرده است
 یتوان در منابع خارج موضوع را فقط می نیا یپژوهش نهیشیپ   

 اشاره کرد:  و به اختصار یبررس
دولتی  غیر ینهادها»با موضوع  یطرح (،2001)  سکیآو 

سازمان مسکن در  یبرا «افتهی  توسعه یها محور در کشور  ایمان
 میو مفاه یمعان نییکرد که درآن ضمن تب هیمتحده ته االتیا
خدمات  نیها را در تام نهادها، مشارکت آن نیا به ربوطم

های  شده؛ نقش انجمن یبررس یساکنان مناطق شهر یاجتماع
  و نقد قرار یمورد بررس افتهی  محور در اجتماعات توسعه  ایمان

مورد  قاتیها در تحق سازمان نیکردن ا ییاجرا تیگرفته و در نها
(. تفاوت مقاله یداهبرر یها کردن برنامه ییاست)مثل اجرا دیتأک

در  یاست که مشارکت مردم نیطرح در ا نیا جیحاضر با نتا
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که در  یواقع گرفته در حال دیمورد تاک شتریب یشهر یها محله
داده شده  یکمتر تیای اهم به مشارکت محله دالیطرح و

  .Aviesk, 2001: 321))است

سالمت  یها شبکه»با عنوان یدر طرح نیبارتراکس، فرانکل
 ، «بر کشور کنگو دیبا تأک یمحور و مراقبت بهداشت  ایمان ینهادها
ها را  آن یتخصص یها محور و فعالیت  ایمان یها سازمان یها شبکه

 یها سازمانهای  یقرار داده و چارچوب جامع استراتژ یابیمورد ارز
و  یسالمت نیبر تام ژهیو دیها با تأک پروژه تیریمددولتی در   غیر

طرح با مقاله حاضر تفاوت  نیاست. ا دهیگرد ارائه یبهداشت عموم
بر   در پژوهش حاضر عالوه. ندارد یبر سالمت دیاز لحاظ تاک یچندان

 باشد می دیمورد تاک زین یفرد، بهداشت اجتماع محل یسالمت

Bartrucks, 2008: 38)).  

، (2005 ) یوالتون و بر لدر،یو الاورا ،یربایدهاون. مارچ ا 
 یدولت  ریغ یسالمت در نهادها یها برنامه ایرا با عنوان آ یطرح

 ،یقاتیطرح تحق نیدادند. در ا  هستند؟ انجام رگذاریمحور تاث  ایمان
 یسالمت یها بر برنامه هیمحور با تک  ایمان یها سازمان اتیادب

 یها ها در ارتقاء ء و بهبود شاخص سازمان نیا یها تیلیقا ومردم 
 شتریگرفته که تمرکز ب  جهیو نت سالمت و بهداشت مطالعه

از سالمت  تی%(، حما9/50) هیاول یریشگیپ یرو ها بر برنامه
 %(9/18) %( و سرطان7/20)ی %(، سالمت روح5/25)ی عموم

موضوع را  نیصورت گرفته، ا یها پژوهش جیبر نتا دیباشد. تأک می
 یها سازمان یها برنامه یاجراهای  یکند که خروج مشخص می

شود.  می یافراد و اجتماعات محل یبهبود سالمتمحور باعث   ایمان
از  ییها موضوع به جنبه نیا دییبر تا  عالوه زیمقاله حاضر ن

 یستیز طیمح یها ای در رابطه با شاحص محله یها مشارکت
 .(Dehavn, 2005: 168)داشاره دار

با عنوان  یدر طرح ،2005 در سال س،یفر زابتیال
 ریغ  دوستانه  دولتی و بشر  محور و غیر  ایمان یها سازمان»

محور و   ایمان یها سازمان کیو تفک یابتداء با معرف، «یمذهب
دوستانه به   بشر یدر کارها یدولتی مردم غیر یها سازمان

پردازد. سپس نقش  یها م سازمان نیسابقه و عمل ا
دوستانه مورد   های بشر دولتی در مساعدت  غیر یها سازمان

دوستانه در ارتباط  بشر یها چالش تیدر نهاگرفته و   قرار دیتأک
است. در   گرفته  قرار یمحور مورد بررس  ایمان یها با سازمان

طرح، به ارائه خدمات  نیبر مباحث ا  پژوهش حاضر عالوه
 طیبهبود شرا جهیها و در نت سازمان نیا هدوستان ای بشر محله

 . (Ferris, 2005: 206)است دیمحله مورد تاک یستیز

را با عنوان  ی، طرح(2012) ن پاول کاروالهوجا 
 یاقتصاد تهیدر کم «محور  دولتی ایمان غیر یها سازمان »

محور   ایمان یها اجرا نمود و در آن، سازمان ا،یفرنیدانشگاه کال
شدند  یمعرف یو عقالن یاسیس ،یبا اعتقادات مذهب ییها گروه

 یاعاجتم تیو وضع حقوقمتقابل از  یها کنش قیکه از طر
 یعملکرد یمقاله، الگو نیکردند. ا می تیمردم حما

چارچوب اهداف  یاجتماع یمحور و مبان  ایمان یها سازمان
و  گریکشورها با همد یکند. رقابت مذهب می حیها را تشر آن
 نیا یکشورها از موضوعات محور گریکشور مصر با د سهیمقا

 .((Carvalho, 2012: 157باشد می مقاله
 

 قیتحق روش
 تیو با محتوا و ماه یپژوهش -یاکتشاف یعلم ق،یوع تحقن

 ای کتابخانهمطالعات  بر  عالوه است که در آن یفیتوص -یلیتحل
 یمردم یا و نهادهاه سازماننامه، اطالعات  انی)کتاب، مقاله، پا

 دیجد یگردآور منظور به( و مصاحبه شیمای)پ دی(، بازدیمذهب
 دولتی  غیر یو نهادها محور  ایمانآمار و اطالعات از مراکز  نیتر

 . است  رفتهصورت گ محور  محله

که با نهادها و  یرا همه مردم قیتحق نیا یآمار  جامعه ااساس  
 کی  هدر سطح محالت منطق دولتی  غیر محور  ایمانمراکز 

 ا)خصوصدهد می لیتهران سروکار و ارتباط داشتند، تشک
به سرطان به  تالدکان مباز کو تیحما  همانند مؤسس هایی تشکل

رحمت،   یبه نام هما )ع(  علی  امام هیرینام محک، مؤسسه خ
به نام  زکیکهر شگاهیعمل، آسا یذهن  یمرکز توانبخش  هیریخ

باهنر  دیپور، اردوگاه شه بهنام دهش هیریخ کوکار،یگروه بانوان ن
 یابیارز یآن برا  بر  عالوه. (یدانشور حیمس مارستانیب، اورانین
الزم است تا با انجام  ها ناسازم نیا یهاو کارکرد تیهما

 یابینهادها، به ارز نیکننده به ا با مردم مراجعه یا مصاحبه
. شود  اساس سواالت پژوهش پرداخته بر ها آن یعملکردها

 یها همحل نیاز ب یا خوشه صورت  بهمصاحبه  یبرا ها هنمون
 یگردآور از اطالعات یبخش مهم .است  منطقه انتخاب شده

 وتریبه کامپ یمرتبط با محاسبات آمار یها هبرنام قیطرشده از 
مورد  EXCEL افزار و نرم SPSSافزار  نرم قیطر و از وارد شده

 صورت  به زین یخروج جینتا. است  رفتهگ  قرار لیو تحل هیتجز
 . شده است دیجدول، نقشه و نمودار تول

 

 مورد مطالعه  محدوده
مربع است که  لومتریک 89/716برابر با  یعتوس یتهران دارا شهر
 Strategy city)گیرد میدرصد کل وسعت کشور را در بر  4 ابیتقر

of Tehran, 2007: 125) .مهاجر زانیم و تیجمع  ساالنه  رشد 

و تراکم  انواربعد خ. باالتر از شهر تهران است ،1در منطقه  یریپذ
تر از شهر تهران  نییپا اریبس زین یکاریب زانیو م تیناخالص جمع

 یو اجتماع یاقتصاد یباال تیموقع انگریب ها شاخص نیاست و ا
 . باشد می تیواقع نیا یایگو ،1نقشه . ساکنان منطقه است
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 کی هتهران و منطق ییسازمان فضا. 1 شکل

  Strategy city of Tehran, 2007: 125  مأخذ:
 

حاضر با  حالدر مناطق شهر تهران  نیتر یمیاز قد ،کی  همنطق
شهر، از  یمصوب شورا شده از شمال مرز  و ابالغ یمرز قانون

ه از شرق جاد ،یمدرس، صدر، چمران و بابائ یها جنوب بزرگراه
مراکز  ترین مهماز . استلشگرک و از غرب رودخانه درکه 

و نگارخانه جماران و  اورانین یمنطقه فرهنگسرا نیا یفرهنگ
کاخ موزه سعد آباد و کاخ  نیهمچن. هستندملل  یفرهنگسرا

 رالدولهیو امامزاده صالح و گورستان ظه اورانیملت و کاخ ن
 یمساحت یمنطقه دارا نیا. منطقه قرار دارند نیدر ا زین شیتجر

 محله 26و  هیناح 10 یحاضر دارا در حالو  32/4573حدود 
 1390ل سا یبراساس سرشمار زیمنطقه ن نیا تیجمع. است

مرد و  011/216شامل  خانوار( 426/41) نفر 439467حدود 
 . (www. amar. org: 2011)استزن  456/223
شبه  یبافت یدارا یشهر یمنطقه به لحاظ طراح نیا

در  راناتیشم. دینام« باغ شهر»آن را  توان یاست و م ییروستا
بودن  یکوهستان مهین دلیل  به، یالبرز جنوب یها هیدامنه کوهپا

است،  یمدرن و سنت یاز شهرساز یا زهیآم ژهیو یو ساختار
است،  یعمران یها فعالیتدر  یشتریچه عرصه مشکالت ب اگر
 یها یژگیو یو دارا تیبا اهم ،یمیقد یساختگاه عنوان  بهاما 

را  یشتریب یعمران یکارها یاقتضا و نهیزم ،ییآب و هوا
بودن  ی، با وجود خال1370و  1360 یها هدر ده. داشته و دارد
ساز در  به ساخت و لیتما کی  هو شرق منطق یمناطق جنوب

بوده  شتریب1800تا  1600 یدر محدوده ارتفاع یشمال ینواح
تراکم  شیروند افزا انگریب یکالبد یها شاخص سهیمقا. است
 باشد می تیواقع نیا یایگو ،2نقشه . استمنطقه  نیدر ا

(Strategy city of Tehran, 2007: 125).  

 

  شهر تهران کی همنطق یها هگانه و محل 10 ینقشه نواح. 2 شکل

 ها یافته
ا در ابعاد ه سازماننهادها و  ،یجهان یتیریگسترش تحوالت مد با

کاالها  دیبه تول یورفاه یمختلف به ارائه خدمات اجتماع
دوران مختلف دچار  یمفهوم توسعه ط یاز طرف. پردازند می
فرض  کی عنوان به توان میآنچه . است والت گوناگون شدهتح

است که  نیا شت،نظر دادر یتطورات مفهوم نیشده در ا  اثبات
به سخن . دولت، ناممکن است لهیبه توسعه تنها به وس یابیدست

 ینهادها ایدر قالب تشکل  یکه مشارکت مردم یتا زمان گر،ید
 . خواهد شده باشد، توسعه متحقق ننداشت  خودجوش وجود

از جانب مردم  ای فزاینده اقیاز جوامع اشت یاریدر بساکنون  
آمده  وجود به یو رفاه یحضور در تدارک خدمات اجتماع یبرا

هستند که با  یینهادها، ندهیفزا اقیاشت نیا قیاز مصاد یکی. است
 یمذهب یاه سازمان ای محور  ایمان یمردم یعنوان نهادها

 مانیا تینهادها که با محور گونه این .شوند میخودجوش شناخته 
از خدمات  ی، انبوهپردازند می تیبه فعال ها دولتو بدون دخالت 

 رانیدر ا محور  ایمان ینهادها. دهند میرا ارائه  یو رفاه یاجتماع
و پس از گذشت حدود یک دهه از  1370در پی رخدادهای دهه 

 1347در سال ا ه سازمانتعداد این . گسترش یافتند 1357انقالب 
به  ها آنتعداد  1378گزارش شده است، اما تا سال  377تنها 
 . اند که بسیاری به ثبت نرسیده در حالی ،رسید 4000

 13تنها  1365تا سال  1355ی که از سال در حالهمچنین 
 158این تعداد به  1379نهاد زنان در ایران وجود داشت، تا سال 

 1384در سال . سیدنشده رسازمان ثبت  92سازمان ثبت شده و 
ثبت نشده  524سازمان ثبت شده و  569ا به ه سازمان این تعداد

 571ثبت شده و  583به  1385نهادها در سال  نیا. اند دهیرس
 نیا تیاهم .(www. moi. ir: 22)افتیثبت نشده افزایش 

شهرها به هنگام  نیحد است که شهرداران ا  آن  نهادها تا به
 یشهر یها هافتتاح پروژ ایو  ییامور اجرا، ها همبرنا یبرخ نیتدو

حضور، دعوت  ایو  یبه همکار ها آنمحالت، از   در سطح
 نیاز ا زیشهر تهران ن کی همنطق یها ه، محلآورند میعمل  هب

فعال و خودجوش در  ینهادها نیو حامل ا ستندیمقوله جدا ن
 . باشند میمختلف  یها هسطح محل

http://www.amar.org:2011/
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 1390شهر تهران، سال  1مختلف منطقه  یها هدر محل محور  ایمان ی( و نهادهایردولتی)غ یردمم یاه سازمان. 1 جدول

 1منطقه  یها همحل
 ر دولتیای غیه سازمان

 (NGO ) 

 محور  ايمان نهادهای

 (FBO ) 

 محله شورایاری و سرای درکه
، امامزاده سید محمد والی، خانه سالمت، مؤسسه فرهنگی خیریه انصارالخمینی

 مسجد علی بن ابی طالب ینیه وحس

 دربند
خانه ، مجموعه شهربانو یا مهرآفرین دربند

 کارآفرینی
 دربند خانه سالمت

 مؤسسه خیریه بهنام دهش پور، تکیه بازارتجریش،آسایشگاه خیریه کهریزک محله تجریش شورایاری و سرای تجريش

 خانه سالمت محله دارآباد، یه مسجد خاتم االنبیاءخیر شورایاری وسرای محله، بیمارستان مسیح دانشوری دارآباد

 خانه سالمت حکمت، مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی، تکیه و حسینیه سرای محله حکمت -شورایاری حکمت

 مسجد جامع و حسینیه آراج محله شورایاری و سرای آراج

 ان ) محک (مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرط شورایاری و سرای محله ازگل

 مؤسسه خیریه امام علی ) ع ( به نام همای رحمت شورایاری و سرای محله شهرک محالتی

 و تکیه جماران ها یحسینیه شیراز شورایاری و سرای محله جماران

 اردوگاه شهید باهنر نیاوران شورایاری و سرای محله نیاوران

 خانه سالمت حکمت، شی معلولین ذهنی، تکیه و حسینیهمؤسسه خیریه توانبخ سرای محله حکمت -شورایاری حکمت

 مسجد جامع و حسینیه آراج محله شورایاری و سرای آراج

 مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ) محک ( شورایاری و سرای محله ازگل

 مؤسسه خیریه امام علی ) ع ( به نام همای رحمت شورایاری و سرای محله شهرک محالتی

 و تکیه جماران ها یحسینیه شیراز شورایاری و سرای محله جماران

 اردوگاه شهید باهنر نیاوران محله شورایاری و سرای نیاوران

 Ministry of Housing , 2012, Tehran's District 1 neighborhood identity document: 125: مأخذ              
 

و  هیحجم نمونه و سپس تجز نییبه تع اءابتدبخش  نیا در 
 150با تعداد . اقدام شده است ها هحاصل از مصاحب های پاسخ لیتحل

نوع نهادها به اشکال گوناگون ارتباط  نیکه با ا یمصاحبه از مردم
 ،یفراوان های جدول رینظ یفیآمار توصهای  دارند و استفاده از روش
و انحراف  نیانگیم یآمار یها شاخصدرصدها، نمودارها و 

 تیجمع های یژگیو فیو توص یخالصه ساز منظور بهاستاندارد، 

آمار   روش. شده است لی، روند پژوهش تکمها هنمون یشناخت
استفاده  ها ریمتغ نیب یها و همبستگ آزمون فرض یکه برا یاستنباط

داده  رحش ریاست که در ز یتک نمونه ا tشده است، شامل آزمون 
پژوهش در قالب  نیجه به سواالت مصاحبه در ابا تو. شده است

 یآمار صورت  به ها آنهر کدام از  یبرا کیو  صفر یها هیفرض
 : میکن انیب ریز
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(1)                                                  

 
مورد نظر و  هینادرست بودن فرض یبه معنا H0در آن  که

درست  معنای به H1ست و ا ریدو متغ نیعدم وجود رابطه ب
آماره . است ریدو متغ نیدار ب یو وجود رابطه معن هیبودن فرض

 : شود میمحاسبه  ریز صورت به، tآزمون، 

 
(2)  
  

X  : سواالت مربوط به فرضیه مورد نظر های پاسخمیانگین ،

S
          ،سواالت مربوط به فرضیه مورد نظر های پاسخواریانس :  2
n  :حجم نمونه  

درصد  5مقدار کمتر از  pها که  در هر کدام از آزمون نیبنابرا
 کی ییایپا یابیارز یبرا. رفتیپذ میرا خواه H1باشد، فرض 
 نیاز ا یکی. وجود دارد یمختلف یها هویش ز،یپرسشنامه ن

 بیاگر ضر. کرونباخ است یآلفا بیها، استفاده از ضر روش
 ،1فرمول  صورت نیدر ا م،ینشان ده αکرونباخ را با  یآلفا

 : است تیواقع نیا یایگو

= α
   

kتعداد سواالت = ،Siشینمونه پ های پاسخ اری= انحراف مع 
 شینمونه پ های پاسخ اری= انحراف معS، ام iسوال  یبرا ییآزما
کرونباخ، بزرگتر از  یآلفا بیاگر ضر. همه سواالت یبرا ییآزما

 یقابل قبول ییایگفت که پرسشنامه از پا توان میباشد  7/0
 ییایپا یابیارز منظور بهحاضر،  قیدر تحق. برخوردار است

. دیآزمون گرد شیپرسشنامه پ 25شامل  یپرسشنامه، نمونه ا
از . باشد می 71/0 آمده برابر دست بهکرونباخ  یآلفا بیضر
 7/0بزرگتر از آمده  دست بهکرونباخ  یآلفا بیکه ضر جایی آن
. قابل قبول است ییایشده، از نظر پا هی، پرسشنامه تهباشد می
در قالب  محور  ایمان دولتی غیر یل نهادهایو تحل هیتجز جینتا

 : باشند می ریپژوهش به شرح ز نیا یدو سوال اساس
 : اول ( سوالالف

و  ییدر امور اجرا یچه نقش محور  ایمان یمردم ینهادها
 دارند؟  یشهر یاه همحل یتیریمد

 

 شهر تهران کی  همنطق یها هدر محل ها آن میبا توجه به نقش مستق محور  ایمان یمردم ینهادها ترین مهم. 2 ولجد

 متغیر فراوانی مصاحبه  درصد

حمایت از کودکان مبتال به سرطان )محک( در محله ازگلموسسه  87 69  

حله تجریشحمایت از کلیه افراد سرطانی )خیریه بهنام دهش پور( در م موسسه 17 9  

1/7 )همای رحمت( در محله شهرک محالتی )ع( علی امامنهاد خیریه  11   

9/14  آسایشگاه کهریزک )گروه بانوان نیکوکار( در محله تجریش 35 

 جمع 150 100

 

 

 ها آن میو نقش مستق یردولتیغ یمردم با نهادها ییآشنا زانیم. 3 جدول

 متغیر فراوانی مصاحبه درصد

7/15 ه شهید باهنر در محله نیاوراناردوگا 37   

9/23  مجموعه شهربانو )مهرآفرین( در محله دربند 41 

1/5  بیمارستان مسیح دانشوری در محله دارآباد 9 

3/55 ها و سرای محالت در تمام محالت شورایاری 63   

 جمع 150 100

 

 

 

(3)
. 
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 در محله ییاجرا  فعالیتدر  یمانیا ینهادها تیفعال زانیم. 4 جدول

 درصد فراوانی مصاحبه متغیر

فرهنگی محله-امور اجتماعی موثر در مدیریت اغلب  103 5/87  

فرهنگی محله-اجتماعی یها فعالیتتاحدی موثر در   40 5/17  

فرهنگی محله-اجتماعی یها فعالیتبی تاثیر در   7 4 

 100 150 جمع

 

 : دوم  ( سوالب 

  داریپاتوسعه  و تیریمد تیو تقو گیری شکلنهادها در  نیا

 

  1محالت منطقه  ادر محدوده مورد مطالعه )خصوص ای محله
 دارند؟ ییتهران( چه کارکردها

 یا تک نمونه ودنتیاست tآزمون  جینتا. 5 جدول

P آماره آزمون انحراف معیار میانگین  فرضیه مقدار   

55/1 دوم  82/0  99/27-  000/0  
 

د است، لذا درص 5مقدار آزمون کمتر از  p ز،یمورد ن نیا در
 .شود یم رفتهیپذ H1رد و فرض  H0 فرض

55/1 های پاسخ نیانگیم یپرسشنامه برا 25 ییایپا یابیبا ارز 

 

نهادها در پاسخ  نیا یکارکردها ترین مهمکه  شود می جهینت 
 ویژه بهو  آموزشیـ  یخدمات اجتماع ئهو ارا یمال یازهایبه ن

 . ساکنان آن است یاساس یازهاین

 

 یا محله داریو توسعه پا تیریمد تیتوجه و کارکرد دو سازمان در تقو زانیم .6 جدول

 متغیر فراوانی افراد مصاحبه درصد

2/32 محله پایداری در نیازهای اساسی ساکنان ویژه بهآموزشی و  –ارائه خدمات اجتماعی  46   

5/43 اکنان )خدمات حمایتی(های اساسی س شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه برآوردن نیاز 52   

9/14  ها و ایجاد مشارکت سب با نیازنوآوری متنا 35 

4/9  رشد معنوی و مستمر و پایدار در توسعه 17 

 جمع 150 100

 

 

 در محله یشهر داریتوسعه پا یها با شاخص محور  ایمان دولتی غیر یارتباط نهادها. 7 جدول

 متغیر فراوانی افراد مصاحبه درصد

8/11  5/17 الحظات کالبدیم   

1/16  5/37  مالحظات زیست محیطی 

7/53  مالحظات اجتماعی، فرهنگی 54 

4/18  مالحظات اقتصادی 41 

 جمع 150 100
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 ساکنان در محله یمحور برا  دولتی ایمان غیر ینهادها ینوع فرصت توسعه و ترق. 8 جدول

 

 

 

 

 امور محله تیریدر مد محور  ایمان یمردم ینهادها یمشارکت یها هبرنام ترین مهم. 9 جدول

 متغیر فراوانی افراد مصاحبه درصد

23 .9 متناسب با توسعه اجتماعات ها ناخانم ایجاد پناهگاه و خانه برای بی 41   

30 .2  اطعام فقرا متناسب با توسعه اجتماعات 44 

12 .9  کمک به نظافت و سالمت محله و حفظ محیط زیست متناسب با توسعه اجتماعات 18 

32 .9  ارائه خدمات اجتماعی و آموزشی متناسب با توسعه اجتماعات 47 

 جمع 255 100

 

 در محله محور  ایمان دولتی غیر یبا نهادها یاجتماع هیسرما یها شاخصارتباط . 10جدول 

تغیرم فراوانی افراد مصاحبه درصد  

2/28  5/45 و رفاهی اجتماعاتخدمات اجتماعی در های مدنی  آگاهی و مشارکت نهاد   

5/45  5/52 و رفاهی اجتماعاتخدمات اجتماعی در اعتماد و حمایت اجتماعی    

3/17 و رفاهی اجتماعاتخدمات اجتماعی رسمی در  های غیر ها و ارزش هنجار 39   

 و رفاهی اجتماعاتخدمات اجتماعی ر پیوند با شکل ساختاری و شناختی د 17 9

 جمع 255 100

 

 دوم هی، فرضها همصاحب  پاسخ و فوق های جدولتوجه به  با
نهادها در  نیا یکارکردها ترین مهمکه بر   مبنی دشو یم دییتا

و ارائه خدمات  یمال یازهایپاسخ به ن ،ای محله تیریسطح مد

. است یساسا یازهاینتامین  ویژه بهو  آموزشی –یاجتماع
 . شوند یم دییتا هیهر دو فرض نیبنابرا

  یریگ جهیو نت بحث   
با صبغه  یمردم یشناخت نهادها اساس برپژوهش  نیا

 داریپا تیریمرتبط با مد یها هیو نظر ها دیدگاه یبررس ،یمانیا
 نیو همچن ای محلهاجتماعات کوچک  داریو توسعه پا یشهر

خدمات  داریپا تیریدر مدنهادها  نیا یو کارکردها ها یژگیو

 همنطق یها هدر محل یاجتماعات کوچک محل یو رفاه یاجتماع
پژوهش،  نیا لیتکم یبرا. است  رفتهشهر تهران انجام گ کی 

از روش مصاحبه در  ،ای کتابخانهو  یمطالعات اسناد بر  عالوه
شهروند  150برابر با  یقالب سؤاالت مختلف و با حجم نمونه ا

 یآلفا بیضر رینظ یاستنباطهای  از آزمون که با استفاده
              و آزمون یا نهتک نمو ودنتیاست Tکرونباخ، آزمون 

(p- مورد بررس )قرار گرفتند، استفاده شده و کمک  یمقدار

نموده  یمانیا دولتی  غیر ینهادها تیبه شناخت اهم یانیشا
امور  خود در ژهیو یبا عملکردها یدولت ریغ ینهادها نیا. است
 بیو ترغ لیرا تسه ای محله داریپا توسعه ،یتیریو مد ییاجرا
و  یی، در امور اجرامحور  ایمان ینهادها نیا تیدر نها و کند می

 متغیر فراوانی افراد مصاحبه درصد

3/17 ماعی مناسب با توسعه پایدار شهرتعامل و مشارکت اجت 39   

11 5/17 روانی، اجتماعی و معنوی ساکنان متناسب با توسعه اجتماعات  -سالمتی روحی   

8/9 ای  ایجاد امنیت و آرامش متناسب با توسعه اجتماعات محله  17   

62 5/76 متناسب با اجتماع نیازهای مالی ها، فقر و مشکالت زیست محیطی،  کاهش بحران   

 جمع 150 100
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تهران( نقش  1منطقه ) یمنطقه مطالعات یها همحل یتیریمد
خدمات از انواع به مطالب ارائه شده درباره  با توجه. دارند میمستق

 ترین مهمطرف  کی، از «یمانیا ولتید  غیر ینهادها»طرف 
در پاسخ  ،ای محله تیرینهادها در سطح مد نیا یوجوه کارکرد

 ویژه بهو  آموزشی – یو ارائه خدمات اجتماع یمال یازهایبه ن
و به تبع آن تحول در ساختار  ساکنان آن یاساس یازهاین

 یبرا یاریبس تیجذاب نهادها نیا گریاست و از طرف د یفرهنگ
های  استیس بخش اثر یکه خواهان اجرا دارند یگذاران  استیس

اجتماعات کوچک  یو رفاه یو توسعه خدمات اجتماع یعموم
 ییاجرا یهاابزار نیتراز کارآمد یکیرو  نیاز ا. هستند ای محله
 انتفاعی  غیر و دولتی  غیر ینهادها تیتقو ،یدولتهای  استیدر س

ا ه سازمان نیا نیبارزتر محور  ایمان یاه سازمانهستند و 
 تیشان ظرف یمانیو ا یدرون یها هزیانگ دلیل  بههستند که 

  غیر ینهادها. دارند ها یخط مش یدر اجرا یمضاعف موثر
، ر فرهنگب یمبتن تیماه دلیل  به محور  ایمان ای محله دولتی

 تیریو توسعه مد یا در تحول فرهنگه سازمان ریاز سا شیب
. فعال هستند ای محلهاجتماعات  یاهو رف یخدمات اجتماع داریپا

د توان می مانیبا ا تواممشارکت  تیاستفاده از ظرف زین رانیدر ا
  بهبنابراین . دیقابل حل را جبران نما ریاز مشکالت غ یاریبس

ی ضروری الملل بیناثرگذاری و پویایی در عرصة ملی و  منظور 
 و تحوالت به تغییرات رانیدر ا دولتی  غیر ینهادها نیاست که ا
 ساختار خود پرداخته و همکاری با مراکز دولتی و غیر دربنیادین 

 ای  هکه مشخص یزمان. و نیز عامة مردم را افزایش دهند دولتی 
 بیترک یمحور  محله یژگینهادها با و نیا یمذهب تیماه

به  آموزشی – یجامع و گسترده خدمات اجتماع هیارا ، برشود می
 داریپا تیریمد تیو تقو گیری شکلباعث و  دیساکنان محله تاک

قابل ی ذیل راهکارها ج،یبر نتا یبا مرور. شود می ای محله
  .هستند یبررس

 یکارکردها جیو ترو تیشناختن، تقو تیشناخت، به رسم 
و  یاطالع رسان قینهادها از طر نیا یفرهنگ-یاجتماع

، ها یسخنران ،یآموزشهای  جلسات، کالس یآموزش با برگزار
شفاف رسالت و  نییتب یبرا یو آموزش یعلم اتینشر

 ؛ها آن یکارکردها

 مرجع و  یها گروه نییتع ،یمند هدف ،یعلم تیتقو
و اجتماعات کوچک  دولتی غیر یدانش در نهادها تیریمد

  ؛یشهر یها همحل

 های مسئولیتو  یالتیساختار تشک ءارتقاء و  رشیپذ 
 یعملکرد کم یابیزا و نهادها همزمان با اره سازمان نیا یاعضا
 ؛محور  ایمان دولتی غیر ینهادها یفیو ک

 ینهادها یها فعالیتاز  یو قدردان قیتشو ت،یتقو 
در همراهی و  یدر ارائه خدمات محل محور  ایمان دولتی غیر

و  یخدمات اجتماع داریپایکپارچه و  تیریمد هماهنگی با
کشور و شهر  یدر شهرها یاجتماعات کوچک محل یرفاه

 . تهران
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