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 چکیده

نهاد  هاي مردم اي براي ورود سازمان  عرصه،هاي اجتماعی فراوان محله هرندي به دلیل آسیب

 ماه 18پژوهش حاضر حاصل . اند ها و البته تهدیدهایی را موجب شده متعدد است که فرصت

ها در هرندي بر اساس ماهیت، کارکردها و شناسایی  شناسی سمن مطالعه میدانی با هدف نوع

هاي بحث متمرکز  بدین منظور به مشاهده، مصاحبه و تشکیل گروه. عقالنیت حاکم بر آنها است

شناسی،   از نظر نوع که،دهند نتایج تحقیق نشان می.  سمن فعالِ محله پرداختیم14ان و با ساکن

کارکرد عمده آنها . گیرند قرار می» بخش دیگر منفعت«هاي  هاي محله هرندي در دسته سمن سمن

اند مجموع دانش و اطالعات خود را  به سبب آنکه نتوانستهاست، شامل کارکرد یادگیري که 

توانمندسازي نیز . هاي جدي است  دچار ضعف،هاي دیگر منتقل سازند ه نسل یا گروهانباشته و ب

نهاد  هاي مردم سازمان. شوند معموالً بصورت کامل اتفاق نیفتاده و افراد به بازار کار متصل نمی

نده عنوان نمای اند به ها در کشور هنوز نتوانسته اي از این نوع سازمان نمونهعنوان  حاضر در هرندي به

بنابراین بازبینی در نوع شناسی . بخش سوم، نسبت و رابطه خود را با اجتماع محلی مشخص سازند

تواند موجب  ها بویژه بر اساس کارکرد و عقالنیت سازمانی حاکم بر آنها تا حد زیادي می سمن

 .کاهش این نقیصه شود

ا بر مبناي سرشت و ه دروازه غار، محله هرندي تهران، نوع شناسی سمن: هاي کلیدي واژه
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 ها کارکرد، انواع عقالنیت حاکم بر سمن

  مسئله پژوهش

 بدون ایجاد و بسط اعتماد اجتماعی در تمام سطوح جامعه ،نهادسازي براي توسعه

طور کامل و مداوم حاصل  که اعتماد اجتماعی هرگز به ازآنجایی. پذیر نیست امکان

 مدنی و هنجارهاي کنش متقابل حفظ باید پیوسته از طریق شبکه نهادهاي شود می نمی

ها و هنجارها موجب تشویق، توسعه و تقویت انواع متفاوتی  این شبکه. و تقویت شود

از اعتماد مانند اعتماد شنـاختی، عاطفی و رفتاري در میان اعضاي جامعه در سطوح 

 الزم به ذکر است، بدون وجود اعتماد در سه سطح، یعنی اعتماد. دنشو مختـلف مــی

در سطوح پایین و میانی جامعه، اعتماد در بین نهادها و اعتماد متقابل میان این دو بخش 

 ,Kasperson( یک جامعه و گسترش آن سخن گفت  توان از اعتماد در سطح کالن نمی

2013(.  

محملی براي ایجاد اعتماد میان افراد در یک جامعه ) NGOs(نهاد  هاي مردم سازمان

. شوند ري اعتماد در سطوح باالتر اقتصادي و سیاسی نیز مـیگی هستند که سبب شکل

اعتماد اجتماعی


ها   ریشه در اجتماعی شدن از طریق والدین و نه از طریق اعضاي گروه

اعتماد اجتماعی یا اعتماد عمومی. هاي حکومتی دارد و یا سیاست


گونه که در   همان

شود متفاوت از اعتماد مشارکتی ادبیات نظري ذکر می


 و اعتماد سیاسی


اعتماد .  است

همچنین به گفته زتومپکا. مشارکتی شامل اعتماد به مردمی مانند خود است


) 1999 (

برخی از نویسندگان مانند ارل


 و سوتکوویچ


اعتماد بیناشخصی) 1995 (


عنوان   را به

ین سطوح نهاد تجلی ا هاي مردم گیرند و سازمان نوع بنیادي سایر انواع اعتماد در نظر می

                                                   
1. social trust 
2. generalized trust 
3. particularized trust 
4. political trust 
5. Sztompca 
6. Earle 
7. Cvetkovich 
8. interpersonal trust 
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شان فعالیت داوطلبانه در  ها که اساس وظیفه وجود این سازمان. از اعتماد هستند

هاي کالن اقتصادي  تواند به تعدیل فعالیت هاي مختلف است تا حد زیـــادي می زمینه

تواند بسیار مهم  ها گرچه می باید توجه داشت، حضور این سازمان. و سیاسی منجر شود

هایشان  ر صورت نداشتـن بــرنامه مشخـــص و یا تداخل فعالیتو مؤثر بـــاشد اما د

 ممکن است فعالیت آنها با پیامدهاي منفی در جامعه همراه ،با یکدیگر و یا با دولت

 ). Uslaner, 2018 (باشد

 هاي ترین صورت از فعالیت یافته ترین و سازمان نهادینه) NGOs(نهاد  هاي مردم سازمان

هاي متعلق به بخش سوم سازمان«شوند که  یداوطلبانه را شامل م


فراتر از دولت و  (

بوده که درگیر در مسائلی همچون توسعه، کاهش فقر، عدالت اجتماعی در ) اقتصاد

ها منبع و  سمن«همچنین . )Lewis, 2014:16(» المللی هستند سطوح محلی، ملی و بین

شیه در جوامع گوناگون هاي در حا مرکزیتی براي عدالت اجتماعی براي اعضاي گروه

ها بوسیله  هویت سمن) 1997( 2به گفته فاولر) Islam, 2016:13 (»روند بشمار می

ها را به مفهوم خیریه برخی، سمن. شود وجود فقر مشروعیت بخشیده می


 نسبت 

سازمان جامعه «تري مانند  عنوان مفهوم سیاسی که برخی دیگر آن را به دهند درحالی می

یافته هستند  هایی از شهروندان سازمان گیرند به این معنی که آنها گروه یدر نظر م» مدنی

هایشان را  ها تمایل دارند فعالیت سمن. اند هاي دولتی یا تجاري مستقل که از بخش

طور غیرمستقیم از  طور مستقیم با برطرف نمودن نیازهاي مردم انجام دهند و یا به به

تري را رقم  ي سیاسی تغییرات ساختاري وسیعها ها یا حمایت طریق همکاري، کمپین

  ).Cited in Lewis, 2014(زنند و موقعیت زندگی مردم فقیر را بهبود بخشند 

عنوان نماینده بخش سوم و ایجادکننده اعتماد  نهاد به هاي مردم در ایران نیز سازمان

.  هستندکننده سطوح خرد و کالن اعتمادسازي است در حال فعالیت بینابینی که تعدیل

                                                   
1. third sector 
2. Fowler 
3. charity 
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برخی مناطق به دلیل اینکه مردم در آنها با مسائل و مشکالت خاصی روبرو هستند، 

، ارشد )1392(گونه که پروین  همان. اند نهاد متعدد شده هاي مردم کانون استقرار سازمان

) 1395(، پروین و همکاران )1394(، پروین و درویشی فرد )1393(فرد  و درویشی

دست و نیز مطالعات و مشاهدات  هایی ازاین و پژوهش) 1397(فرهادیخواه و همکاران 

به دالیلی همچون نداشتن ) دروازه غار سابق( محله هرندي تهران ،دهند میدانی نشان می

دفاع  هاي کالبدي مانند وجود فضاهاي بی سازمانی اجتماعی، ویژگی اي، بی هویت محله

هاي  شهر تهران با آسیب فرهنگ گسترده فقر، یکی از محالت کالن شهري، خرده

  . اجتماعی فراوان است

د که این محله با معضالتی نده مشاهدات ما نشان میو عالوه بر این مطالعات 

ها  ها، کوچه فروشان در پارك و تن همچون حضور معتادان، موادفروشان، اراذل و اوباش

خانواده شهید  150ساکنان که در میانشان ساکنان قدیمی و حدود . و معابر مواجه است

ها  مردم این محله با انواع ناامنی. اند شتن امنیت به ستوه آمدههم وجود دارد، از بابت ندا

تدریج از محله  هاي قدیمی به بر اثر معضالت موجود، خانواده. کنند گذران زندگی می

هاي فرهنگی  یافته و جاي خود را به تعارض شده و احساس تعلق در محله کاهش خارج

ز ورود اقوام مختلف که با یکدیگر و با محله احساس تعلق ندارند داده است، ناشی ا

انواع معضالت . شوند بها، مهاجران فقیر در آن ساکن می چرا که به دلیل نرخ پایین اجاره

ها و نقاط قوت آن مانند  هاي موجود در ایـن محله موجب شده تا مزیت و آسیب

ي آن و وجود ظرفیت گردشگري محله نادیده هاي اقتصاد مجاورت با بازار و ظرفیت

  .برداري یابند انگاشته شود و کمتر امکان بروز و بهره

هاي مختلف  گیري هاي متعدد با جهت هاي اجتماعی، سمن منظور کاهش آسیب به

این امر گرچه در ابتدا بسیار مثبت تلقی . اند به محله وارد شده و به فعالیت مشغول

 ینهاي بسیار، پس از مدتی ا ن و با بروز تداخل و موازي کاريمرور زما شد اما به می

هاي صورت  ها و مصاحبه بر اساس بررسی. فرصت در مواردي به تهدید بدل شده است

طور  نهاد و محدود شدن نوع آنها به هاي مردم رسد کژکارکردي سازمان گرفته به نظر می
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هاي اجتماعی  افتن نرخ آسیبهاي خیریه، به سهم خود در کاهش نی عمده در تیپ سمن

  .هاي جدید در محله اثرگذار بوده است و یا جلوگیري نکردن از بروز آسیب

هاي  شناسی سازمان طور خاص به تیپ بدین منظور الزم بود تا پژوهشی به

از سوي دیگر، یکی از . نهاد هرندي بویژه با تمرکز بر کارکردهاي آنها بپردازد مردم

یک  عنوان  ها، عقالنیت حاکم بر آنها به پیشین در بررسی سمناصول مغفولِ تحقیقات 

هاي  جهت حائز اهمیت است که صورت توجه به این نکته ازآن. باشد سازمان می

گوناگون عقالنیت سازمانی داراي مزایا و معایب مربوط به خود هستند که تأثیر مستقیم 

 تحقیق با درك اهمیت با این توصیف، در این. دنگذار بر کارکرد یک سازمان می

هاي محله هرندي تهران بر اساس عقالنیت حاکم بر  موضوع، به بررسی ماهیت سمن

  .شده است  آنها نیز پرداخته

  

  پیشینه پژوهش

، در پژوهش خود به دنبال طراحی و تبیین الگوي تعاملی )1388(رضائی تبار 

وري خدمات  نظور افزایش بهرهم به) ره(نهاد با کمیته امداد امام خمینی  هاي مردم سازمان

در این پژوهش هدف ارائه الگوي . پذیر بوده است حمایتی به محرومین و اقشار آسیب

بدیهی است گرچه این . تعاملی در جهت توانمندسازي با محوریت مسجد است

تأمل این است که  هاي مردمی را خلط نموده اما نکته قابل پژوهش نقش دولت و سازمان

  .نهاد پرداخته است هاي مردم نتی سازمانبه عقالنیت س

صورت گرفت، محققان بوسیله ) 1398(در پژوهشی که توسط کرمی و همکاران 

 ،مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی تکنیک تحلیل سلسله

 این فرمول نهایی پیشنهادي در. نهاد را مورد بررسی قرار دادند  سازمان مردم25هاي  داده

هاي  بندي سازمان گرچه این پژوهش به رتبه. گذاري شده است  نامNRPNپژوهش 

نهاد  هاي مردم اي مالی سازمانه هاي ورودي شاخص پردازد اما شاخص نهاد می مردم
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عنوان شاخص خروجی که آنها نیز اساساً  ها به هاي اجرایی سمن هستند و کلیه فعالیت

در ) DEA(ها  ازآنجاکه تکنیک تحلیل پوششی داده. اند شده مالی هستند در نظر گرفته

ها در این پژوهش  روند بررسی کمی سازمان هاي مالی، اقتصادي و صنعتی بکار می زمینه

دست مبناي  هایی ازاین شود، پژوهش طور که مالحظه می همان. مدنظر بوده است

  .دانند ی میها را آماري و کم شناسی سمن نوع

نهاد در  هاي مردم ژوهش خود به بررسی نقش سازمان، در پ)1393(شکوري 

هاي   و به بررسی اقدامات سازمان12توانمندسازي کودکان در وضعیت دشوار در منطقه 

ها  این پژوهش نقش این سازمان. نهاد در جهت توانمندسازي کودکان کار پرداخت مردم

  .ید خانواده محور باشدگیرد الگوي توانمندسازي با را مهم دانسته ضمن اینکه نتیجه می

شده و بر طبق  نهاد شهري در بمبئی انجام هاي مردم پژوهشی با عنوان سازمان

توسط دسایی و پرستون در ) 2000(شناسی پیشنهادي در سال  یک نوع هاي آن  یافته

در این پژوهش محققان با روش پیمایش و با . شهر بمبئی هند صورت گرفت

نهاد شهري  هاي مردم عد مهم در سازمانندي آماري به سه بب هاي طبقه کارگیري تکنیک به

نهاد شهر  هاي مردم هاي سازمان بندي اند که از این عوامل براي تفسیر شاخه یافته  دست

بندي بخشی که  در این دسته. توان استفاده کرد بمبئی به چهار گروه نسبتاً همگن می

مقیاس و ارائه خدمات   بزرگمقیاس، کوچک(دهنده خدمات  خود به سه بخش ارائه

اند و  هاي عمل و منابع مالی متفاوت تقسیم است که از نظر مقیاس قابل) دهنده رسمی

این . هاي سیاسی هستند نهاد بیشتر درگیر حمایت هاي مردم بخش چهارم سازمان

نهاد از نظر کارکرد را  هاي مردم پژوهش در ضمن مفید بودن نتوانسته نوع بندي سازمان

  . توجه قرار دهدمورد

تحلیلی به دنبال بررسی نقش -، در یک پژوهش نظري)2007(بوچی و احمد 

. نهاد از طریق تزریق تفکر انتقادي به آنها بودند هاي مردم ها در عملکرد سازمان دانشگاه

ها در  هایی و سپس مراجعه به واقعیت و درگیر ساختن دانشگاه ارائه چنین پژوهش

گیرند، همچون  نهاد صورت می هاي مردم ه با محوریت سازمانهاي تحقیقاتی ک پروژه
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هاي بنیادین و کاربردي  توانند نقش مهمی در پر کردن خأل پژوهش پژوهش حاضر، می

شده است، دانشگاه  طور که در این پژوهش هم اشاره همان. در این زمینه داشته باشند

 .داشته باشدها  تواند نقش مهمی در ارتقاي یادگیري سازمانی سمن می

نهاد  هاي مردم اي که بر روي سازمان در تحلیل ثانویه) 2011(کامپوس و همکاران 

ها بیشتر از اینکه بر یادگیري سازمانی  در برزیل انجام دادند نشان دادند که این سازمان

پی بردن به . هاي خویش و نتایج حاصل از آنها متمرکز بودند متمرکز باشند بر پروژه

ها در زمینه یادگیري و حافظه سازمانی نقطه قوت این پژوهش است،  ضعف سازمان

  .توان تنها بر تحلیل ثانویه اکتفا کرد که براي پی بردن به کیفیت این ضعف نمی درحالی

المللی در  نهاد بین  سازمان مردم38، با نظرسنجی از )2012(کنگ و همکاران 

خویش را معطوف به خویش و متحده نشان دادند که آنها بیشتر منفعت  ایاالت

پذیري رسمی کمتري نسبت به ذینفعان  که مسئولیت اهداکنندگان ساخته بودند درحالی

ها ارزیابی سازمانی را فرصتی براي  ها همچنین نشان دادند که این سازمان آن. داشتند

  . دانند یادگیري سازمانی و بهبود عملکرد می

کریس آرگریس را در یک ري سازمانی ، نیز نظریه یادگی)2013(بالچ و بورخس 

  . اند پروژه در برزیل عملیاتی نموده

هاي  ارائه مدلی براي سازمان تحلیلی به-، نیز در یک پژوهش نظري)2013(والی 

این پژوهش نیز همچون . اند پرداختهتمرکز دارند، نهاد که بر یادگیري سازمانی  مردم

ورد توجه قرار داده اما با رجوع به هاي قبلی گرچه یادگیري سازمانی را م پژوهش

ها ارائه نکرده است  ها توصیف و تبیینی از یادگیري سازمانی این سازمان واقعیت سازمان

  . مانده است و عمدتاً در سطح نظري باقی

 سازمان توسعه 8، با استفاده از روش پیمایش و با بررسی )2013(مارتین 

نهاد است که بر یادگیري تأکید  هاي مردم ازمانالمللی به دنبال ارائه مدلی براي س بین

گذاري مهم در  تواند همچون یک سرمایه او نشان داد که یادگیري سازمانی می. دندار

. گیرد اعتنایی قرار می سازمان عمل کند اما به دلیل منابع انسانی و مالی محدود مورد بی
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دگیري در سازمان باید بر دهند براي اهمیت یافتن یا هاي او نشـان می همچنین یافته

فرهنگ درونی سازمان و تقویت آن متمرکز شد چرا که توجه به یادگیري سازمانی 

نهاد را در  هاي مردم این پژوهش نیز سازمان. وري بیشتر سازمان خواهد شد موجب بهره

که در پژوهش حاضر بر یادگیري  المللی مورد بررسی قرار داده است درحالی ابعاد بین

  .نهاد محلی و اثربخشی آنها بر بهبود عملکرد سازمان توجه شده است هاي مردم سازمان

، نیز با استفاده از روش پیمایش نشان دادند که )2014(ایمران و همکاران 

هاي یادگیري سازمانی مانند توانمندسازي کارکنان، تغییرات رفتاري و شناختی و  شیوه

هاي  وآورانه با عملکرد غیرمالی سازمانرهبري تقویت یادگیري و تأکید بر فرهنگ ن

این پژوهش نیز گرچه از پیمایش استفاده کرده . غیردولتی رابطه مثبت و معناداري دارند

اما تنها به مصاحبه محدود مانده است و در نهایت معناي محدودي از یادگیري سازمانی 

. گیرد نی در نظر نمیعنوان بخشی از یادگیري سازما در نظر دارد و حافظه سازمانی را به

عنوان بخش مهمی از یادگیري سازمانی مورد  در پژوهش حاضر حافظه سازمانی به

 .توجه قرار گرفته است

بندي انواع مختلف  ، به دنبال اولویت)2019(پور و همکاران  پژوهش اصل

در ارتقاء اثربخشی مدیریت شهري با رویکرد مشارکت عمومی نهاد  هاي مردم سازمان

اي و با استفاده از معیار پیشین  عیار سنجش در این پژوهش به روش کتابخانهم. است

AHPمتخصص معیارهاي 16در نهایت با استفاده از نظر .  صورت گرفته است 

بهبود زندگی و کاهش فقر، : ها بدین ترتیب بدست آمدند بخشی سازمان اولویت

، سرمایه اجتماعی و معیارهاي ارائه خدمات شهري، شفافیت عملکرد مدیریت شهري

هایی که  بر اساس این معیارها سازمان. مشارکت شهروندان و مدیریت فرهنگ محلی

اند بهداشت، درمان، ورزش و سالمت عمومی و رفاه و توسعه پایدار، آموزش و  توانسته

نهاد  هاي مردم ها و سازمان هاي فرهنگی و اجتماعی، شهروندي، حقوق و اقلیت فعالیت

این پژوهش گرچه . گیرند هاي برتر قرار می المللی را محقق سازند در رتبه در عرصه بین

نگرد اما در نهایت تنها با نظر متخصصان  نهاد می هاي مردم چندجانبه به عملکرد سازمان
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نهاد به دنبال ارائه یک نوع آرمانی از سازمان  هاي مردم و بدون رجوع به سازمان

  .نهاد است مردم

نهاد در  هاي مردم اي به بررسی نقش سازمان ه روش کتابخانه، ب)2007(ژیفانگ 

ها اقدامات مثبتی در این زمینه  آن. آفریقا در کاهش مناقشات قومی پرداخته است

هاي بشردوستانه، تسریع در  ها، کمک هشدار دادن در مورد درگیري: اند ازجمله داشته

ی در حل مناقشات آفریقا و وساز پس از مناقشه و نیز سهم مثبت حل مناقشات و ساخت

اما از طرفی به دلیل منابع محدود و . بهبود اجتماعی و اقتصادي پس از درگیري دارند

احتمال زیاد نقش اصلی در حل مناقشات در آفریقا  هاي غیردولتی به عدم اقتدار، سازمان

ین و توانند نقش مهمی در ارائه توصیه، تبی انجام مطالعات میدانی می. نخواهند داشت

نهاد در مناقشات قومی بویژه در جوامع  هاي مردم ارائه راهکار در مورد عملکرد سازمان

  . چند فرهنگی داشته باشند

هاي  نهاد در تقویت راه هاي مردم ، نیز به بررسی نقش سازمان)2007(برگ 

نگرو، کوزوو و صربستان  هاي قومی در رومانی، مقدونیه، مونته آمیز درگیري صلح

هاي قومی در میان چندین  این پژوهش نیز همچون پژوهش قبلی تنش. ه استپرداخت

شامل ایجاد ) PER(این پژوهش از اصول . دهد کشور همسایه را مورد بررسی قرار می

هاي سیاسی؛  طرف براي گفتگو؛ حفظ حرکت؛ کار کردن در واقعیت گفتگوي معتبر و بی

هاي  ود و حمایت گرفتن از دولتهاي بومی از درون فرآیندهاي موج حل تشویق راه

هاي سازمانی را  همچنین ویژگی) PER(.  براي مطالعه خود استفاده کرده است،قدرتمند

د، ازجمله عدم مشارکت، تخصص در منطقه و نکن دهد که به موفقیت کمک می نشان می

ها  یافته. هاي گسترده مخاطبین محلی و امکان اطمینان از اعتماد بازیگران محلی شبکــه

المللی در رفع  هاي بین بر اهمیت سازمان) PER(که الگوي  دهند درحالی نشان می

حل خود را براي  د راهنکه بتوان هاي محلی تأکید دارد اما کنشگران دولتی درصورتی تنش

  .تر عمل خواهند کرد منازعات محلی تحمیل کنند موفق
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یردولتی در بنگالدش ، بر روي دو سازمان غ)2015(در پژوهشی که توسط ایسالم 

برداري اجتماعی،  هاي کیفی چندگانه همچون مصاحبه نیمه ساختاریافته، نقشه و با روش

مشاهده، مطالعه موردي عمیق، بحث گروهی متمرکز و بررسی اسنادي صورت گرفت 

ها نشان داد که توسعه عناصر اصلی سرمایه اجتماعی همچون اقدامات جمعی،  یافته

ها و  گذاري ارزش ماهنگی و همکاري منافع متقابل و به اشتراكاعتماد اجتماعی، ه

چند روشی بودن این پژوهش از . هنجارها منجر به توسعه رفاه اجتماعی شده است

، با روش کیفی به بررسی توانمندسازي )2011(همچنین ایسالم . نقاط عطف آن است

هاي   تأثیر برنامهاین پژوهش به دنبال بررسی. زنان روستایی در بنگالدش پرداخت

  .نهاد بر تجربه فردي کارآفرینی زنان روستایی بود هاي مردم اعتباري سازمان

اي صورت دادند،  ، به روش کتابخانه)2010(در پژوهشی که نیکخان و ردزوان 

سازي و  هاي خرد مالی، ظرفیت نهاد از طریق کمک هاي مردم نشان دادند که سازمان

پرداختن به کارکرد .  توسعه پایدار جامعه کمک کنندتوانند به نفس می اعتمادبه

ضعف  تواند نقطه نهاد بدون درگیر شدن واقعی با آنها می هاي مردم توانمندسازي سازمان

  .بزرگی براي این پژوهش باشد

، خالصه بررسی تحقیقات داخلی و خارجی بر اساس نوع 1در جدول شماره 

  .پژوهش و نتایج حاصله ارائه گردیده است
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  هاي پیشین  مروري بر پژوهش-1جدول 

  نتایج  نوع پژوهش  نام پژوهش  محققین

کرمی، مینا؛ سوخکیان، 

محمدعلی و فرهادي، پیام 

)1398(  

ــابی  بررســــی و ارزیــ

  عملکرد

ــازمان ــاي  انـــواع سـ هـ

 نهاد در ایران مردم

ــد     پیمایش ــاري جدی ــه راهک ارائ

ــابی و  ــت ارزیـــ جهـــ

هـاي    بنـدي سـازمان     رتبه

  نهاد مردم

ــش   )1393 (شکوري ــی نقــــ بررســــ

نهـاد    هاي مـردم    سازمان

در توانمندســـــــازي 

  کودکان کار خیابانی

نهــاد  هــاي مــردم ســازمان  یکم/کیفی

نقش مـؤثري در کـاهش      

. انــد فقــر کودکــان داشــته

هاي توانمندسـازي     برنامه

  .باید خانواده محور باشند

طراحی و تبیین الگـوي       )1388(رضایی تبار 

ــازمان ــاملی س ــاي تع  ه

 )NGOs(اد نهـــ مــردم 

کمیته امداد امام خمینی    

منظـور افـزایش      به) ره(

ــره ــدمات  بهـ وري خـ

حمایتی به محرومین و    

  پذیر اقشار آسیب

ــه الگــوي تعــاملی در   چندگانه/کیفی ارائ

جهــت توانمندســازي بــا 

  محوریت مسجد

اصل پور، خانمحمدي و 

 1المحمد سقادعب

)2019(  

بنــــدي انــــواع  رتبــــه

نهـاد    هاي مـردم    سازمان

بهبــود اثربخــشی بــراي 

ــا    ــهري ب ــدیریت ش م

رویکـــرد مـــشارکت  

  عمومی

اي و مصاحبه با  کتابخانه

  متخصصان

ــت ــواع   اولویـ ــدي انـ بنـ

ــازمان  ــف س ــاي  مختل ه

ــاء  مـــردم ــاد در ارتقـ نهـ

اثربخشی مدیریت شهري   

ــشارکت    ــرد م ــا رویک ب

عمومی صـورت گرفـت     

کـه در ایـن میـان مـالك     

                                                   
1. Aslpour, Khanmohammadi & Abdolmohamad Sagha  
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بهبـود زنـدگی و کـاهش    

فقــر شــهري بــاالترین   

  .اولویت بود

ابتکارات توسعه سرمایه     )2015 (1ایسالم

هـاي    اجتماعی سـازمان  

ــاه   ــراي رف ــی ب غیردولت

ــاعی ــه : اجتمــ تجربــ

  بنگالدش

ــرمایه     روش کیفی ــلی س ــر اص عناص

اجتماعی ماننـد اقـدامات     

جمعی، اعتماد اجتماعی،    

همــاهنگی و همکــاري  

ــه    ــل و بـ ــافع متقابـ منـ

هـا    گـذاري ارزش    اشتراك

و هنجارها منجر به رفـاه      

  اند عی گشتهاجتما

 2ایمران، علی نصیر و اشرف

)2014(  

ــین  بررســـی رابطـــه بـ

ــیوه ــادگیري   ش ــاي ی ه

ــازمانی، نــوآوري و   س

عملکرد غیرمـالی یـک     

ــیفی در  ــه توصـ مطالعـ

ــش   ــورد بخــــ مــــ

  نهاد هاي مردم سازمان

ــیوه  پیمایش ــادگیري  شـ ــاي یـ هـ

ســــــازمانی شــــــامل 

ــان،   ــازي کارکن توانمندس

ــاري و   ــرات رفتــ تغییــ

 شناختی و رهبري تقویت 

یــــادگیري و فرهنــــگ 

نوآورانـــه بـــا عملکـــرد 

ــازمان  ــالی س ــاي  غیرم ه

غیردولتی رابطه مثبـت و     

  .معنادار دارند

: یادگیري براي یادگیري    )2013 (1مارتین

ــازمان ــه س ــاي  چگون ه

ــین ــی ب ــی  غیردولت الملل

هاي  توانند به سازمان   می

  یادگیري تبدیل شوند

ــازمانی در    پیمایش ــادگیري سـ یـ

هــاي غیردولتــی  ســازمان

ــین ــک   ب ــد ی ــی مانن الملل

گـــذاري مهـــم  ســـرمایه

  .تواند عمل کند می

                                                   
1. Islam 
2. Imran, Ali Nisar & Ashraf  



   

  

  

  

 53     ...شناسی و عقالنیت حاکم بر  مطالعه کیفی نوع    

یادگیري بهبودیافته براي     )2013 (2والی

ــشتر در   ــشی بیـ اثربخـ

نهـاد    هاي مـردم    سازمان

  توسعه

ــراي   تحلیلی-نظري ــه مــــدلی بــ ارائــ

نهاد کـه     هاي مردم   سازمان

ــازمانی    ــادگیري س ــر ی ب

  .تأکید دارد

 3اندرسون و فینگان کنگ،

)2012(  

هـــاي ارزیـــابی  شـــیوه

هاي غیردولتـی     سازمان

  متحده المللی ایاالت بین

هــاي  بــسیاري از ســازمان  پیمایش

ــین  ــی ب ــی  غیردولت الملل

ارزیابی را فرصـتی بـراي      

  .دانند یادگیري می

ــان    )2011(ایسالم  ــازي زنـ توانمندسـ

ــق   ــتایی از طریـ روسـ

: هــاي درآمــدزا فعالیــت

هـــاي  مطالعــه برنامــه  

ــازمان  ــعه س ــاي  توس ه

   در بنگالدشنهاد مردم

هاي ایجـاد درآمـد     فعالیت  میدانی/کیفی

از طریــــق کــــارآفرینی 

ترین عامـل مـؤثر در        مهم

ــان  ــازي زنــ توانمندســ

ــنگالدش   ــتایی در ب روس

  .است

کامپوس، اندیون، سروا، روستو 

  )2011 (4و ازمپسائو

ــرد در  ــابی عملکـ ارزیـ

هاي غیردولتـی     سازمان

) هاي غیردولتی  سازمان(

ــه ــل  و  تجزیــ تحلیــ

ــدل ــ م ــابی و ه اي ارزی

ــا در   ــاي آنهـ کاربردهـ

  برزیل

ــازمان   تحلیل ثانویه ــشتر سـ ــاي  بیـ هـ

نهاد به ارزیابی نتایج      مردم

اند و    ها متمرکزشده   پروژه

به دنبـال ایجـاد فـضایی       

ــل  ــادگیري و تأم ــراي ی ب

  .نیستند

  

                                                                                                                        
1. Martin 
2. Whatley 
3. Kang, Anderson, & Finnegan 
4. Campos, Andion, Serva, Rossetto, & Assumpção  
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هـــاي  نقـــش ســـازمان  )2010( 1نیکخان و ردزوان

ــردم ــاء   م ــاد در ارتق نه

ــراي   ــازي بـ توانمندسـ

  ار جامعهتوسعه پاید

نهـاد بـه      هاي مردم   سازمان  اي کتابخانه

دلیــــل خــــرد مــــالی، 

ــت ــازي و  ظرفیـــ ســـ

ــه ــس در  اعتمادبـــ نفـــ

توانند نقش    درازمدت می 

مهمی در توسـعه پایـدار      

  .داشته باشند

هاي غیردولتی و     سازمان  )2007(2برگ

ــري ــومی درگی ــاي ق : ه

هایی از کار پروژه     درس

  روابط قومی در بالکان

ــشگ  مطالعه موردي ــی کنـــ ران دولتـــ

د نــکــه بتوان درصــورتی

ــراي    راه ــود را ب ــل خ ح

منازعات محلـی تحمیـل     

تــــر از   موفــــق،کننــــد

المللـی    هـاي بـین     سازمان

  .عمل خواهند کرد

عملکـــــرد و تـــــأثیر   )2007 (1ژیفانگ

نهـاد    هاي مـردم    سازمان

وفصل مناقشات    در حل 

  در آفریقا

نهـاد از     هاي مـردم    سازمان  اي کتابخانه

د طریــق هــشدار در مــور

هـاي    هـا، کمـک     درگیري

تـسریع در   بشردوستانه و   

  حل مناقشات و سـاخت    

ــشه و ــس از مناق  ،ســاز پ

اند نقش مهمی در     توانسته

حل مناقـشات در آفریقـا      

وجـود    بااین. داشته باشند 

هایی همچـون    محدودیت

به دلیل منـابع محـدود و       

  .عدم اقتدار دارند

                                                   
1. Nikkhah & Redzuan 
2. Burg 
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آمـــوزش اجتمـــاعی،    )2007 (2بوچی و احمد

ــشگاهیان  و دانــــــــ

نهـاد    هاي مـردم    سازمان

ــشارکتی   ــول م ــا فرم آی

  تواند عمل کند؟ می

ــاي   تحلیلی-نظري ــود رویکردهــ وجــ

ــادي   ــشگاهی و انتقـ دانـ

ــ مــــی ــل دتوانــ  مکمــ

ــت ــی  فعالیـ ــاي عملـ هـ

نهــاد  هــاي مــردم ســازمان

  .باشد

یادگیري سازمانی در   )2002 (3بلوچ و بورخس

: نهاد هاي مردم سازمان

اي از مداخله  نمونه

ر کریس مبتنی بر کا

  آرگریس

انطباق رویکردهاي نظري     میدانی

ــا    ــازمانی ب ــادگیري س ی

  سازمان واقعی در برزیل

نهاد  هاي مردم سازمان  )2000 (4دسایی و پرستون

  شهري در بمبئی

ــته   پیمایش ــه دسـ ــدي از  ارائـ بنـ

نهــاد  هــاي مــردم ســازمان

ــامل ــش  : شـ ــه بخـ سـ

دهنـــده خـــدمات  ارائـــه

  مقیـاس، بـزرگ     کوچک(

دمات مقیاس و ارائـه خـ     

که از نظـر   ) دهنده رسمی 

هاي عمل و منـابع    مقیاس

اند و بخـش    مالی متفاوت 

چهارم که بیـشتر درگیـر      

ــت ــی   حمای ــاي سیاس ه

  .هستند

  

                                                                                                                        
1. Zhifang 
2. Buchy & Ahmed 
3. Bloch & Borges 
4. Desai & Preston  
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توان گفت، در  بندي از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی می در یک جمع

هاي کارآفرینانه عامل مؤثري  مطالعات خارجی خوداشتغالی نشاءت گرفته از فعالیت

هاي زیادي در آسیا و  الزم به ذکر است پژوهش. توانمندسازي زنان بوده استدر 

ها در توانمندسازي و بخصوص توانمندسازي زنان صورت  آفریقا بر روي نقش سمن

و توجه کمتر به توانمندسازي (ازحد بر توانمندسازي زنان  اند اما تمرکز بیش گرفته

 .باشند ها می قاط ضعف مهم این پژوهشدر نبود رویکرد خانواده محور، از ن) مردان

ها و نقش آنها در توسعه،  توصیف فعالیت عمومی سمنمطالعات داخلی نیز بیشتر بر 

هاي آسیب زدایانه، کاهش جرائم  فعالیتزیست،  ایجاد اشتغال، رفع فقر و حفظ محیط

فزایش اند و به اصول توانمندسازي آنها و نقش آنها در ا و افزایش امنیت تأکید کرده

  .اند هاي قومی و افزایش همبستگی اجتماعی نپرداخته سرمایه اجتماعی، کاهش تنش

با توجه به خألهاي تحقیقات پیشین، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا از 

هاي مختص  ها و برنامه طریق مطالعه اکتشافی، انجام مرور سیستماتیک بر اسناد، طرح

نهاد مستقر در محله هرندي و مصاحبه  ي مردمها ها، همچنین مراجعه به سازمان سمن

طور که  همان. ها بپردازد این سازمان) تیپولوژي(شناسی   به بررسی نوع،با مسئولین آنها

ها، بصورت پراکنده صورت  شناسی این سازمان در مرور ادبیات بدان اشاره شد، نوع

ها با  ن سازمانشناسی ای هاي داخلی و خارجی به دنبال بررسی تیپ گرفته و پژوهش

ها از آن  اهمیت توجه بر این وجه فعالیت سمن. اند شان نبوده تمرکز بر کارکردهاي

نهاد در صورتی قادر به انجام کارکردهاي خود است که  روست که یک سازمان مردم

هاي صورت گرفته بر اساس این  ریزي شده و برنامه عقالنیت حاکم بر آن شناسایی

ال با توجه به خأل مطالعاتیِ داخلی و خارجی در خصوص ح. دنعقالنیت تنظیم شو

نهاد، پژوهش حاضر به سهم خود به دنبال کاهش  هاي مردم عقالنیت حاکم بر سازمان

هاي فرهنگی بسیار در فرهنگ ایرانی وارد  با توجه به وجود الیه. باشد این خأل می

نهاد  هاي مردم زمانهاي گوناگون، بویژه سا هاي مدرن و تشکیل سازمان شدن سازمان

در خأل صورت نگرفته است بلکه وجود منابع معرفتی و سازمانی پیشینی موجب 
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هاي  اما پژوهش. ها در ایران شده است ها و تهدیدهایی براي این سازمان ایجاد فرصت

عنوان  اند و عقالنیت سازمانی را به توجه بوده شناسانه بی پیشین به این نیاز معرفت

با این توصیف، پژوهش حاضر با . اند شناسی نادیده گرفته  معرفتاصول مبتنی بر

هاي  پیوند زدن نظریات مرتبط با عقالنیت، با نوع شناسی و کارکردشناسی سازمان

  .نهاد به دنبال رفع این خأل پژوهشی است مردم

  

 مبانی نظري پژوهش

توان به دو  ي میا طور گسترده ها را به سمن: 1ها از نظر یزیجی و داه نوع شناسی سمن

طراحی » اجرا«هایی که براي  و سمن» منفعت«هایی که براي   سمن:نوع تقسیم کرد

دیگر » و» خودمنفعت بخش«هاي منفعت بخش نیز خود به دو دسته  سمن. شوند می

باید گفت، 2هاي خود منفعت بخش  در خصوص سمن. شوند تقسیم می» منفعت بخش

براي ایجاد سودرسانی به اعضایشان طراحی د که اساساً نهایی وجود دار انجمن

ها  ها آن است که حامیان مالی یا کاري سمن وجه ممیزه این گروه از سمن. شوند می

هاي  این در حالی است که سمن. اند شده  هاي ذینفع از پیش تعیین خود جزو گروه

بخش دیگرمنفعت


و هایی هستند که در آنها حامیان سرمایه و کار خود جز  سازمان

شده نیستند و یا ائتالف ذینفعان چنان گسترده است که  هاي ذینفع از قبل تعیین گروه

دیگر حامیان به  بیان به. شود کاالهاي عمومی با اشتراك بخش وسیعی از جامعه تولید می

دنبال این نیستند که با ارائه خدمات، کاالهاي ممتاز قابل انحصار را براي خودشان یا 

  .)Yaziji and Doh, 2009 (سب کنندشان ک گروه هویتی

  

  

                                                   
1. Yaziji and Doh 
2. self-benefiting NGOs 
3. other benefiting NGOs 
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  ها نظریات مرتبط با کارکردهاي سمن

گري و  مطالبهها را بتوان  ترین کارکرد سمن  شاید مهم:ها کارکردهاي اجتماعی سمن

هاي  ها با درگیر شدن در سازمان آن. هاي مختلف جامعه دانست  به گروهصدابخشی

محور اجتماع


آورند، تا با یکدیگر ارتباطات  ا گرد هم میهاي مختلفی ر  افرادي با زمینه

نزدیکی داشته باشند که باعث پرورش فهم، آگاهی، بده بستان و توانایی اعتماد و 

دهی جمعی براي شکل بخشیدن به  عالوه بر این توانایی، سازمان. دنشو همکاري می

 هاي اجتماع محور که شامل همه انواع هاي فشار و انجمن احزاب سیاسی، گروه

توانند حفظ شوند، صداها  هاي تربیت باشند به این معنا که عالئق مختلف می شیوه

ها قادرند تا  گروه. هاي فشار بر حکومت اعمال شوند کاربرد دارد شنیده شوند و گروه

اي  کارگیرند، عالئقی که مربوط به افراد ایزوله کنش جمعی را براي دفاع از عالئقشان به

  . حکومت باید پاسخگوي نیازهایشان باشداست که معتقدند سیستم 

هاي داوطلبانه یک عنصر اساسی از سرمایه اجتماعی و  طور خالصه انجمن به

جامعه مدنی هستند زیرا آنها معنایی از اعتماد به سایر افراد و حکومت و رهبران آن 

 ایجاد همکاري ها سمن همچنین کارکرد مهم دیگر. دنده د و پرورش مینکن ایجاد می

 براي کاهش تضادهاي قومی و و مشارکت و سرمایه اجتماعی برون گروهی

 قومیتی، ،هاي اجتماعی هایی که همچون پل در میان شکاف فرهنگی است؛ انجمن

هاي  جنسیتی، نسلی، طبقاتی و زبانی خصوصاً مهم هستند زیرا آنها مردم را از فرهنگ

رت یکدیگر را نابود سازند آورند که ممکن بود در غیر این صو  گرد هم میمختلفی

)Newton, et al., 2018.(  

ذینفعان همان  به یک معنا . استآموزشیکی از کارکردهاي مهم هر سمن 

ها  هاي آموزشی سمن  اقتصادي و نیز از برنامه- مراجعانی هستند که از نظر اجتماعی

وسعه  یک مداخله از بیرون یا ت عنوان توسعه را به) 1998(دیویس . برند سود می

                                                   
1. community organization 
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یاریگرانه


اقتصادي-توسعه اجتماعی2کرد و جافی   تعریف می


عنوان توانایی   را به

  تولید یک ذخیره کافی و در حال رشد کاالها و خدمات به شکل مؤثر و سودمند 

 داند  انباشت سرمایه و توزیع نتایج تولید به یک روش نسبتاً منصفانه میدر جهت

)Cited in Akhtaruzzaman Khan, et al., 2014.( 

 یادگیري سازمانیشود بلکه  هرچند آموزش فقط آموزش به ذینفعان را شامل نمی

هدف این نوع از یادگیري حل . گیرد که معطوف به خود سازمان است را نیز در برمی

ها،  هایی است که براي اتحاد سمن ها و دانش مشکالت یا مورد توجه قرار دادن چالش

اند و در نهایت اینکه یادگیري سازمانی معموالً به تقاضا  دهش  در شرایط خاصی انتخاب

مدیریت دانش. شود منجر می


 نیز که رابطه دوسویه با یادگیري سازمانی دارد به معناي 

موجب آن دانش مورد نیاز بوسیله یک سازمان اندوخته  فرایند سیستماتیکی است که به

گردد، بازیابی و  ود، ذخیره میش گردد، به اشتراك گذارده می شود، تلخیص می می

. اي براي عملی سازي یادگیري سازمانی است مدیریت دانش وسیله. شود استفاده می

تواند توسعه  طور نمونه، یک عمل خوب می به. تواند مستقل از شرایط باشد همچنین می

 پیداکرده و منتشر گردد و آگاهی در مورد شرایطی که در آن مورد استفاده قرار خواهد

 بنابراین مدیریت دانش معموالً قابلیت ذخیره شوندگی دارد. گرفت، وجود نداشته باشد

)Britton, 2005.( 

  

گونه   عالوه بر این کارکردهاي اجتماعی مهم، همان:ها کارکردهاي اقتصادي سمن

که استریتن


، باکارو)1997 (


و ساي) 2001 (


ها باید بتوانند  گویند سمن می) 2005 (

  ).  Redzuan& Cited in Nikkhan ,2010 ( سازند2توانمندسازيافراد را 

                                                   
1. aided development 
2. Jaffee 
3. socio-econimic developement 
4. knowledge management 
5. Streeten 
6. Desai 
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هاي فقراء براي مشارکت،  ها و قابلیت توانمندسازي به معناي گسترش دارایی

زنی و مذاکره، تأثیرگذاري، کنترل و پاسخگو ساختن نهادهایی است که بر زندگی  چانه

که در فرایند توانمندسازي  عالوه بر این). 47:1394 بانک جهانی،(آنان تأثیرگذار است 

گردد، این  هاي کوچک اقتصادي فراهم می هاي ایجاد بنگاه با دادن اعتبارات خُرد، زمینه

مفهوم همچنین به افزایش دسترسی افراد به اطالعات و فناوري اطالعات، تغییر قوانین 

 توان و مقررات براي فراگیري و مشارکت اشاره داشته و حتی در سطحی باالتر می

توانمندسازي را شامل تقویت ظرفیت سازمانی محلی براي مدیریت خدمات عمومی 

 ).100:1394 بانک جهانی،(هاي تولیدکنندگان دانست  ها و انجمن محلی، تشکیل شبکه

 سخنان زیادي از جانب عقالنیت در رابطه با :ها نظریات مرتبط با عقالنیت سمن

در یک . ستهعالیت نهادهاي مدنی نیز شده است که قابل بسط به ف فیلسوفان ارائه

تعریف کلی از عقالنیت


گر چه بر .  عقالنیت تناسب هدف و ابزار است:توان گفت می 

طبق نظر ترنر


مفهوم عقالنیت بیشتر با تعاریف عقالنیت صوري ) 1390( و دیگران 

و ) 1964(همخوانی دارد اما متفکرانی همچون پیتر وینچ در مقاله فهم جامعه ابتدایی 

چارلز تیلور


اند که شاید بتوان برحسب  تري از عقالنیت داده تعاریف متفاوت) 1982 (

با . حل براي آن فرهنگ عنوان کرد ها، آن را بهترین راه ناپذیري بسیاري از فرهنگ قیاس

توان از چهار نوع آرمانی  این توصیف و بر اساس مطالعات نظري صورت گرفته می

توانند در پژوهش حاضر  همکاري سخن گفت که بخوبی میعقالنیت در فضاي کار و 

عقالنیت حاصل «، »عقالنیت مدرن کالسیک«: اند از  عبارتکهکارآیی داشته باشند 

این چهار نوع عقالنیت، از . »عقالنیت ارتباطی«و » عقالنیت سنتی«، »همگرایی

رکیبی از این ت. هاي آرمانی وبري بوده و بصورت خالص در واقعیت وجود ندارند نمونه

                                                                                                                        
1. Baccaro 
2. empowerment 
3. rationality 
4. Turner 
5. Charles Taylor 
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تواند منجر به کارآیی بیشتر  اند می هاي متفاوت برخاسته چهار نوع که از عقالنیت

  .نهاد شود هاي مردم سازمان

هاي نسل   در خصوص عقالنیت مدرن کالسیک نظریه:عقالیت مدرن کالسیک

اول مدیریت و اقتصاد را همسو دانسته و آنها را منطبق بر اصول عقالنیت ابزاري 

ها  این نظریه. هاي نسل اول است عقالنیت ابزاري و کارآیی وجه مشترك نظریه. نددا می

ها و تشکیالتی بودند که  همگی درصدد یافتن بهترین راه انجام کار و فنون و روش

براي ایجاد رفتار عقالیی ناچار باید احساسات . انجامد عقالیی بوده و به کارآیی می

صورت غیرشخصی انجام  انی زدوده شده و کارها بههاي سازم انسانی از عرصه فعالیت

ها  طور عمده اقتصادي است و بقیه جنبه اهداف سازمانی مورد تأکید این نسل به. دنپذیر

ها به  عالوه بر غیرشخصی بودن، آن. کند را در چارچوب کارایی اقتصادي تعریف می

ن را از طریق ایجاد کنند که رفتارهاي کارکنا مدیران تالش می. کارکرد توجه داشتند

نوع . ساختارهاي رسمی و قوانین و مقررات در جهت اهداف سازمانی شکل دهند

بنابراین اعتقاد به . دهی بر مبناي وظیفه است دهی مورد تأکید این گروه، سازمان سازمان

  ).1388 قلی پور،(هاست  هاي این نسل از نظریه ترین ویژگی بوروکراسی از مهم

  

  گرایی در عقالنیت سازمانی گرایی و عام خاص

طور خاص  سازمانی و کار، به طورکلی و فرهنگ  در مقوله فرهنگ به:عقالنیت سنتی

در بررسی فرهنگ کار بر وجه . گرایی فرهنگی وجود دارد گرایی و خاص ترکیبی از عام

گویند فرهنگ  می) 1390(گونه که انتظاري و جدائیان  همان. خاص گرایانه آن تأکید دارد

عنوان فرهنگ کار در یک کشور یا منطقه از جهان دانسته شود و نیز  تواند به ار میک

طور که شولز همان


ها و هنجارها  ها، ارزش فرهنگ کار شامل نگرش«گوید  می) 2006( 

. تر است آشکار است این رفتار تحت تأثیر فرهنگ گسترده. هاي کاري است در سازمان

  ).Schulz, 2006: 14 (»ایط محیطی قرار داردفرهنگ کار در کنش متقابل با شر

                                                   
1. Schulz 
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که  تواند براي مدت طوالنی با شرایط محیطی سازگار شود درحالی فرهنگ کار می

شرایط محیطی بوسیله ترجیحات مردم در شرایط محیطی خاص مانند سیستم اقتصادي یا 

طور که وارنر همان. شود سیاسی، قوانین و مانند آن تعیین می


 2006  به گفته شولز

محیط کار . خیزد گوید فرهنگ کار هر کشور از محیط کار، گذشته و حال آن برمی می

هاي  خود در روابط میان کار و حکومت، کار و اقتصاد، کار و مسائل مالی، کار و اتحادیه

عقالنیت سنتی پایه و مبناي فرهنگ کار در هر جامعه  .شود تجاري و مانند آن تعریف می

اي مبنایی براي رسیدن به اهداف در سازمان وجود دارد که برخاسته  در هر جامعه. است

 .ورسوم و حتی قوانین غیررسمی و رسمی آن جامعه است ها، آداب از ارزش

 تغییر فرهنگ کار در جوامع که بواسطه افزایش :عقالنیت ناشی از همگرایی

فرهنگ کار جوامع گرایی فرهنگی در  ارتباطات در میان جوامع بوجود آمده با نوعی عام

عنوان نمونه شینا به. همراه است


از مفهوم جدیدي با عنوان هم رقابتی) 2008 (


 در بین 

گوید که با توجه به  جوامع مختلف با فرهنگ کارهاي تاریخی متفاوت سخن می

ها در  طی چند دهه اخیر فضاهاي کار در سازمان. هاي بازار کار بوجود آمده است الزام

هاي چندملیتی به سمت نوعی همگرایی در  نیا بویژه به دلیل نفوذ شرکتنقاط مختلف د

که  هرچند نباید این مسئله را ناشی از نوعی توافق دانست و یا این. اند حرکت بوده

 ،رقابتی ترکیبی از رقابت و همکاري است هم. جهت این همگرایی را ثابت دانست

مساعی کرده  کننده با یکدیگر تشریک هاي رقابت ها یا سازمان زمانی که اشـخاص، گروه

  . هایی را به محصوالت و خدمات خود بیفزایند شوند تا ارزش و متحد می

کننده ممکن است در یک زمان  هاي همکاري ها و سازمان طور مشابه افراد، گروه به

از یکدیگر انگیزه گرفته و خود را با یکدیگر مقایسه کنند و منتظر فرصتی باشند تا غلبه 

اي اتفاق  گونه این مسئله به. یدا کرده و به جایگاهی برتر از همکارانشان دست یابندپ

                                                   
1. Warner 
2. Shina 
3. co-opetition 



   

  

  

  

 63     ...شناسی و عقالنیت حاکم بر  مطالعه کیفی نوع    

ندرت تنها در حال همکاري یا رقابت در  ها به ها و سازمان افتد که اشخاص، گروه می

زمان ضمن اینکه در بسیاري از  طور هم در حقیقت آنها اغلب به«. همه اوقات هستند

بسیاري از فضاهاي دیگر در حال رقابت هستند یا در  در ،کنند فضاها همکاري می

 .»گیرند هاي همانندي قرار می ها یا سازمان هاي متفاوتی مورد توجه افراد، گروه زمان

)Center for the study of American Business, 1996:14( .توان  بدین ترتیب می

  کنند گفت، همکاري و رقابت در داخل یکدیگر نفوذ می

. پذیر و جمعی است هاي کار انعطاف گر عقالنیت همگرا استفاده از گروهویژگی دی

گویند دمینگ می) 1995(گونه که کایناك و ساي  همان


 در ژاپن با الهام از فرهنگ و 

. هاي فرهنگی تحول مهمی در این عرصه بوجود آورد عرفان ژاپنی و به عبارتی ویژگی

هاي سازمانی مدرن و ملی   ارزشویژگی دیگر این عقالنیت همگرا این است که

هاي مدرن بوسیله یک طبقه از  سازمان. اند هاي مؤسسات سنتی شده جانشین ارزش

هاي سازمانی یکسانی تربیت  شوند که همگی بوسیله ارزش اي اداره می مدیران حرفه

پیوسته هستند  هم هاي به هاي وسیعی از سازمان سیستم مدیریتی ملی مجموعه. اند شده

شوند که  اند اداره می هاي مشترك سهیم اي از ارزش سیله افرادي که در مجموعهکه بو

مسئولیت اجتماعی یکپارچه، . آورند نظم سازمانی و ثبات را در زندگی بوجود مــی

اهداف اجتماعی، اقتصادي و محیطی را در یکدیگر ادغام کرده و به مفهوم توسعه پایدار 

ها فارغ از نوع بندي، کارکردها و نوع  ورکلی سمنط به. )Merz, 2006 (شوند ملحق می

 شوند که برخی از آنها از  همواره دچار اشتباهات گوناگونی می،عقالنیت حاکم بر آنها

کاري، فساد مالی و دزدي، سوء مدیریت منابع مالی و حمایت  وجود موازي«: قرارند  این

 »ي سازمان قرار دارندها هایی که خارج از چارچوب دیدگاه ها و گروه از فعالیت

)Gibelman and Sheldon, 2004: 370.(  

ها حرکت کرد  باید به سمت نوع خاصی از سمن براي رهایی از چنین مسائلی می

گري و ایجاد سرمایه اجتماعی برون  که ضمن داشتن کارکردهاي اجتماعی مطالبه

                                                   
1. Deming 
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ي مثبت هر سه ها گروهی، توانمندسازي، آموزش و یادگیري سازمانی در نهایت ویژگی

ها و نیازهاي بومی و محلی در  متناسب بودن با ارزش«نوع عقالنیت سازمانی یعنی 

و نیز » هاي مالی ریزي مند بویژه در برنامه هاي نظام داشتن نظم و رویه«، »عقالنیت سنتی

همکاري در عین «و در نهایت » تشکیل بانک اطالعاتی در عقالنیت مدرن کالسیک

کار، به اشتراك گذاشتن اطالعات،  هاي مشترك، تقسیم در ارزشرقابت، سهیم شدن 

  .را داشته باشند» منابع انسانی و مالی و فضایی در عقالنیت ناشی از همگرایی

 عالوه بر این سه نوع آرمانی عقالنیت که :نظریه عقالنیت ارتباطی هابرماس

توان در عرض آنها از  میشوند،  ها در هر نقطه از دنیا یافت می وبیش در تمام سازمان کم

نهاد ضروري  هاي مردم یک نوع عقالنیت سخن گفت که در همسوسازي فعالیت سازمان

وفاق، / در واقع، شکلی از عقالنیت که همراه با خود بحث تضاد. رسد به نظر می

. آورد دیالکتیک، تضارب آراء و در نهایت رسیدن به تفاهم و اجماع را پیش می

 که هابرماس در نظریه کنش ارتباطی خود آن را یت ارتباطینالعقدیگر،  عبارتی به

هاي   یک نوع ایده آلی از عقالنیت سازمان عنوان مبسوط ارائه کرده، در این پژوهش به

او این شرایط . هایی دارد فرض هابرماس براي کنش ارتباطی خود پیش. نهاد است مردم

توان  از نظر گوینده اعتبارشان را میهایی که   دعوي،نامد هاي اعتبار عام می را دعوي

خواهد منظور و مقصودش فهمیده شود ناگزیر  بنابراین کسی که می. دوباره اثبات کرد

پذیر بیان  نخست، چیزي را به نحوي فهم: مدعی است که این موارد را انجام دهد

 خودش  سوم، با بیان آن وکند تا از سوي شنونده فهم شود  دوم، آن را بیان می،کند می

  ).1387 هاو،(رسد  چهارم، با بیان آن با شخص دیگر به تفاهم می. کند پذیر می را فهم

کنندگان در این فرایند نقش  تک مشارکت گیرد تک هر جا کنش ارتباطی شکل می

کنندگان به میزان  نهد که مشارکت دارند و هابرماس آشکارا فرض را بر این می

به همین دلیل او مدعی است هر جا که . دارندتوجهی از این فرایند آگاهی  قابل

کنندگان بتوانند بر تعریف مشترکی از موقعیتشان تکیه کنند و برحسب آن  مشارکت

اي توافقی دست به انجام کنش بزنند، در چنین جایی وفاق   به شیوه،تعریف مشترك
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اند که براي د اي می هر گوینده) الف: گیرد کنندگان این موارد را در برمی ضمنی مشارکت

همه ) ب. باید مطرح شوند  می،هاي اعتبار آنکه ارتباط بوجود آید دعوي

طرح (کنندگان تصورشان این است که آنها در حال انجام دادن چنین کاري  مشارکت

آور مشترك همه رب) ج. هاي آنها موجه و پذیرفتنی است هستند و اینکه دعوي) ها دعوي

توان سنجید  ی یا نادرستی دعوي اعتبارشان را میکنندگان این است که درست مشارکت

  ).1387 هاو،(شوند واجد شرایط اعتبار هستند  هایی که مطرح می زیرا گفته

ذخایر معرفت براي اعضاي جامعه باورهاي مشترك و : توان گفت بر این اساس می

 جاست که زمینه از همین. شود شده فرض می سازد که تضمین اي را فراهم می شالوده

کنندگان  فرایندهایی که در آن مشارکت. گیرد فرایندهاي حصول تفاهم شکل می

هاي جدید  کاربرده و یا درباره تعریف هاي آزموده و صادقی از وضعیت را به تعریف

هاي عینی، اجتماعی و  کنندگان روابط بین جهان مشارکت. کنند ها مذاکره می وضعیت

روند  وقتی از افق یک وضعیت معین فراتر می. یابند ذهنی را، از پیش تفسیر شده می

یابند که هنوز تفسیر نشده است  شوند بلکه خود را در عرصه دیگري می وارد خأل نمی

هابرماس تالش ). 1384 هابرماس،(شود  و به لحاظ فرهنگی مسلم در نظر گرفته می

 دالیل هاي اخالقی که در خارج از حوزه منطقی نکرد تا هیچ بنیانی را براي قضاوت

  . قرار دارند ایجاد کند

گرایی باز  راحتی راه را براي نسبی خطر چنین وضعیتی این است که ممکن است به

توضیح این مسئله دشوار است که چرا همیشه باید انتظار رسیدن به یک توافق مطمئن . کند

ا را اگر چیزي وجود نداشته باشد که در نهایت آنه. هاي اخالقی داشت را در مورد پرسش

 به عبارتی .)Heath, 2001(به هم متصل کند این همان مسئله همگرایی یا فقدان آن است 

هاي گوناگون  ها و موقعیت تواند در زمینه گرچه نظریه عقالنیت ارتباطی هابرماس می

گوید بدیلی در مقابل عقالنیت ابزاري  می) 2001(گونه که هیث  راهگشا باشد و همان

 اما به همان میزان ،سازد اي را بر عامالن تحمیل می ودکنندهباشد که همگرایی محد

هاي اخالقی از جانب طرفین توافق گشوده و در نهایت  گرایی تواند راه را براي تأویل می
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داند در نهایت به تحمیل یکی از  فرض خود را توافق و اجماع می که پیش ازآنجایی

نهاد  هاي مردم  در رابطه میان سازماناین اتفاق. مواضع بر سایر مواضع موجود بینجامد

  . نیز رخ داده است

که هر توافقی نیاز به همگرایی دارد و چون قانون اخالقی از پیش  ازآنجایی

کند تا موضع خود را برترین موضع  اي وجود ندارد هر یک از اعضا سعی می شده تعیین

بر اساس نظریه «. سازد قلمداد کرده و همین امر توافق نهایی را دچار مخاطره می

کند یا همانند  هابرماس هرگونه محدودیتی که مبادالت جهان حیاتی را تنظیم می

هنجارهاي دوران باستان همراه با قدري سردرگمی است یا در اثر یک مکانیسم بیرونی 

رسد هابرماس  به نظر می .)Heath, 2001: 167 (»آیند همانند قوانین مثبت بوجود می

حل مشخصی را براي  کرد راه  پارسنز که قوانین مثبت را پیشنهاد مینتوانسته همانند

کنش ارتباطی بیابد و در نهایت در توافق صورت گرفته یا باید به قوانین گنگ از نوع 

طلبی کاست و در نهایت به قوانین مورد وفاق و  پیشاتاریخ رسید و یا قدري از جاه

  .اعمال آن توسط اعضا رسید

نهاد به دالیل  توان گفت؛ سازمان مردم طور خالصه می ذکر شد بهبا توجه به آنچه 

 گرچه اساساً آنها ،گیرد مختلف و ازجمله رفع محرومیت از جامعه شکل می

. شوند محور بوده و در جهت رفع نیازهاي اجتماع محلی و حتی ملی ایجاد می اجتماع

 اساس ماهیت و نوع نوع شناسی بر: پذیر است ها به دو دسته امکان نوع شناسی سمن

ها از نظر نوع شناسی بر اساس ماهیت ممکن است به دو  آن. شناسی بر اساس کارکرد

هایی که به دنبال ایجاد منافعی براي اعضاي خود هستند و دسته  آن: دسته تقسیم شوند

ها از نظر  سمن. هایی که به دنبال ایجاد منفعت بخشی براي اجتماع هستند دوم سمن

توانند بر اساس کارکردهایشان متمایز گردند که معموالً شامل  ینوع شناسی م

هاي خرد، تشکیل  توانمندسازي افراد محلی، دادن وام(کارکردهاي اقتصادي 

آموزش، بهبود وضعیت اجتماع محلی از ( اجتماعی  و)هاي محلی و مانند آن صندوق

  . ندهست) هاي قومی، کم بودن سرمایه اجتماعی و مانند این نظر نزاع
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توان از آنها انتظار  ها چگونه باشد می که ساختار عقالنی حاکم بر سمن بسته به این

عقالنیت بر طبق تعریف بر تناسب . خوبی ایفا کنند داشت بتوانند کارکردهاي خود را به

هاي اول ورود مدرنیته تنها عقالنیت صوري  گرچه در سال. ابزار و اهداف تأکید دارد

شد اما متفکرانی همچون پیتر  ترین شکل از عقالنیت شناخته می  کاملعنوان بهترین و به

وینچ عقالنیت . هاي دیگري براي این تعریف تأکید کردند وینچ و چارلز تیلور بر بدیل

دانست و تیلور با تکمیل نظرات او عقالنیت را  را متأثر از زمینه فرهنگی خاص می

لزوماً تنها عقالنیت صوري را واجد چنین داند و  بهترین پاسخ براي رسیدن به هدف می

در اینجا با تأثیر از متفکرانی همچون تایلور به شناسایی انواع . داند شرایطی نمی

  . شده است  ها پرداخته عقالنیت حاکم بر سمن

بندي از نوع تیپ ایده آلی وبري بوده و در دنیاي  الزم به ذکر است این دسته

نوع اول . ها غالب هستند وجود داشته گرچه برخی صورتواقعی همواره ترکیبی از آنها 

ها و  حل در عقالنیت سنتی زمینه فرهنگی اجتماع راه. توان عقالنیت سنتی نامید را می

نهاد نیز  کنند و بنابراین در داخل سازمان مردم ابزارهاي رسیدن به هدف را تعیین می

ترین شکل  نهایی. خیزند یها همواره از فرهنگ حاکم بر اجتماع محلی برم حل راه

هاي مذهبی  ها و نیز هیئت هاي کار سنتی ایرانی همچون بنه عقالنیت سنتی در سازمان

ها ذکر شد، در واقعیت نیز معموالً  اند و بر طبق آنچه در مورد نسبی بودن تیپ شده دیده

از سفیدان و روحانیون محلی حفظ کرده و تا حدي  ها رابطه خود را با ریش برخی سمن

  . کنند نظرات آنان استفاده می

 این ،ترین شکل عقالنیت در اینجا عقالنیت مدرن کالسیک نامیده شده است رایج

وري  مراتب بدون انعطاف و بهره نوع که متأثر از دیدگاه کارکردگرا بر تخصص، سلسله

ي ها تأکید دارد امروزه تقریباً به شکل ناب وجود نداشته و همواره به نسبت با صورت

گرچه این شکل از عقالنیت بنا بر کنش عقالنی معطوف به . گردد دیگر ترکیب می

گذارد،  ترین راه رسیدن به هدف را پیش روي ما می ترین و دقیق  سریع،هدف مورد نظر

نهاد و حتی  تواند براي اداره یک سازمان مردم ناپذیر آن نمی اما ساختار خشک و انعطاف
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 ها و از با توجه به وارداتی بودن مقوله سازمان. افی باشدهر سازمان امروزین دیگر ک

 برترین نوع عقالنیت سازمانی ، معموالً این نوع عقالنیت،نهاد هاي مردم جمله سازمان

  . شود شناخته می

هاي گوناگون در جهان شکل دیگري از  هاي سازمان با بررسی مطالعات و نمونه

در این شکل از عقالنیت . به دست آمدعقالنیت یعنی عقالنیت حاصل از همگرایی 

سازمانی، همکاري که عنصر مهمی در عقالنیت سنتی است با رقابت که بخش مهمی 

رقابتی  هم. آورد رقابتی پدید می شده و هم در عقالنیت مدرن کالسیک است ترکیب

ن هاي میا نهاد و نیز همکاري هاي مردم هاي مهم در اداره سازمان تواند یکی از ارزش می

توانند در برخی  هایی مجزا می عنوان سازمان ها ضمن رقابت با یکدیگر به آن. آنها باشد

هاي مشترك، به اشتراك گذاشتن  موارد به همکاري با یکدیگر شامل داشتن ارزش

  .ها و منابع انسانی، مالی و فضایی خود بپردازند اطالعات و یادگیري

تواند در عرض این سه نوع   میعقالنیت ارتباطی همان نقطه مشترکی است که

در این شکل از . افزایی اعضاي گروه شود عقالنیت ایده آلی حضور داشته و موجب هم

ها باید بدانند که  هاي اعتبار خود را ارائه کنند، آن عقالنیت همه اعضا باید بتوانند دعوي

نند بوسیله توا در حال انجام چنین کاري هستند و همچنین اطمینان داشته باشند که می

کنندگان، روابط   مشارکت،در عقالنیت ارتباطی. ادله، درستی دعوي خود را اثبات کنند

وقتی از افق یک . یابند هاي عینی، اجتماعی و ذهنی را از پیش تفسیر شده می بین جهان

شوند؛ بلکه خود را در عرصه دیگري  روند وارد خأل نمی وضعیت معین فراتر می

اما . شود فسیر نشده است و به لحاظ فرهنگی مسلم در نظر گرفته مییابند که هنوز ت می

از طرفی به دلیل آنکه معیار سنجشی براي رسیدن به اجماع وجود ندارد، در نهایت یا 

. باید به معیارهاي یکی از اعضا تن دهند شود یا اعضا می اجماع گنگ حاصل می

حل رهایی   به قانون مشترك را راهطور ضمنی، رسیدن هابرماس به پیروي از پارسنز و به

هاي پژوهش  چهار نوع عقالنیت سازمانی ذکرشده که در داده. داند از چنین وضعیتی می

 داراي مزایا و معایبی هستند و بنابراین پذیرفتن کامل هر یک از انواع ،نیز یافت شدند

  .نهاد باشد هاي مردم تواند دامی بر سر راه سازمان  میها عقالنیت
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  .دهد دامه، نمودار یک مدل مفهومی پژوهش را بصورت شماتیک نشان میدر ا

  

   مدل مفهومی پژوهش-1نمودار 

  

  

  

                                                                                   

  

  

                                                   

                 

  

                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

 عقالنیت سنتی

 عقالنیت صوري
عقالنیت ناشی از 

 همگرایی

 عقالنیت ارتباطی

  

  

  

 نهاد هاي مردم عقالنیت حاکم بر سازمان

بخشی منفعت  

 خودمنفعت

 بخش

 بخش دیگرمنفعت

 اقتصادي
هاي  توانمندسازي، دادن وام

  هاي محلی خرد، صندوق

 کردکار 
آموزش، کاستن از  اجتماعی

 هاي قومی، نزاع

افزایش سرمایه 

 اجتماعی

 شناسی نوع

 ها سمن
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  سؤاالت پژوهش

  :باشد با توجه به مسئله اصلی این پژوهش، سؤاالت تحقیق به شرح زیر می

بخـشی در کـدام دسـته قـرار      هاي حاضر در محله هرندي از نظـر منفعـت     سمن -

  دارند؟

  شوند؟ ه هرندي به لحاظ کارکرد چگونه ارزیابی میهاي حاضر در محل  سمن-

  هاي محله هرندي حاکم است؟  چه نوع عقالنیتی بر سمن-

  

  روش پژوهش

 تمام ،منظور انجام این پژوهش، ابتدا در مطالعه اکتشافی و از طریق مطالعه اسنادي به

شده براي محله هرندي از سوي نهادهاي مختلف با مرجعیت   هاي تدوین طرح

 18موازات این امر با حضور  به. وتحلیل قرار گرفتند داري گردآوري و مورد تجزیهشهر

نهاد در محله  هاي مردم ماهه در میدان مطالعه، قصد بر آن بود تا تیپولوژي سازمان

بدین منظور با انجام مطالعه نظري، مشاهده، مصاحبه . هرندي و کارکرد آنها تعیین شود

 سمن 23در محله ( سمن فعالِ محله 14متمرکز با مردم و هاي بحث  و نیز تشکیل گروه

تالش شده است ضمن )  سمن فعال هستند14شده وجود دارد که از این تعداد تنها  ثبت

ها و کارکردشان، انواع عقالنیت حاکم بر آنها نیز  هاي مختلف سمن شناخت گونه

  .شناسایی شود

در این روش کدها . است) ابداکشن(منطق حاکم بر پژوهش حاضر استقیاس 

ها هستند و رشد کدها اغلب هم راهبردي قیاسی و هم راهبردي  برگرفته از داده

برخی از مضامین ممکن است از چارچوب مفهومی مطالعه الهام گرفته . استقرائی است

شوند و برخی دیگر از آنها، کدهاي استقرائی هستند  شوند که کدهاي قیاسی نامیده می

بدین منظور با مطالعه متون ). 1390ابوالمعالی،(باشند  متون مییعنی حاصل تحلیل 

منظور افزایش حساسیت نظري استفاده گردید و سپس با  نظري از نظریات موجود به
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هاي کانونی،  هاي گوناگون ذکرشده مشتمل بر مشاهده، مصاحبه و تشکیل گروه روش

  . مقوالت تجربی به دست آمد

ها، از مصاحبه به  ترین تکنیک یکی از اصلی عنوان  بهعالوه بر مشاهده غیرمشارکتی 

هاي  حضور در محله و سازمان. ساختار یافته و عمیق استفاده شد دو روش نیمه

عالوه بر این . دفعات گوناگون زمینه مشاهده غیرمشارکتی را فراهم ساخت نهاد به مردم

هاي  ازمانبراي تکمیل مشاهدات از مصاحبه عمیق با مردم محله، متخصصان س

نهاد و نیز مدیران شهرداري و تشکالت  هاي مردم نهاد و مدیران و کارکنان سازمان مردم

برخالف مصاحبه نیمه ساختاریافته «. وابسته مانند اعضاي شورایاري نیز کمک گرفتیم

گر افراد را  که ساختار سؤاالت تا حدي از پیش معلوم است، در مصاحبه عمیق، مصاحبه

 )Platt, 2012: 14. (»ذاشته تا معانی ذهنی خود را بیان کنندکامالً آزاد گ

براي بررسی نظرات مسئولین . سه روش ذکرشده در کل پژوهش جریان داشت

هاي متمرکز  روش گروه. طور خاص از روش متمرکز گروهی نیز استفاده شد ها به سمن

شده است  نشامل تمرکز بر روي موضوعی خاص بوسیله گروهی از افراد از پیش تعیی

که در یک بحث کنش متقابلی و در نتیجه در یک بحث گروهی متمرکز شرکت 

تشکیل یک گروه کوچک از افراد، گروه متمرکز را « )Hennink, 2014. (کنند می

 ،هاي کیفی را در یک بحث متمرکز هاي خاصی هستند و داده که داراي ویژگیدهند،  می

 )Krueger & Casey, 2015. (»سازند  میبراي کمک به درك موضوع مورد نظر فراهم

منظور تکمیل مطالعات و مشاهدات قبلی در مورد نوع شناسی  بدین ترتیب به

ها،  ها و عقالنیت حاکم بر آنها الزم بود با انجام مصاحبه انفرادي با مسئولین سمن سمن

قالب ها در  بدین منظور سمن. هاي بحث متمرکز نیز استفاده شود از روش تشکیل گروه

الزم . هاي بحث گرد هم آمده و پیرامون مسئله محوري تحقیق گفتگو نمودند این گروه

ها از مفاهیم تئوریک براي افزایش حساسیت نظري  به ذکر است، در انجام مصاحبه

ها کدگذاري شدند تا مقوالت  استفاده شد و در نهایت با محوریت این مفاهیم، داده

  .اصلی استخراج شوند
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. بود) تحلیل تماتیک(ها، حاصل تحلیل مضمون  وتحلیل داده در تجزیهروش اصلی 

از اطالعات  برداشت و درك مناسب، دیدن متن مضمون روشی است براي تحلیل

مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت،  مشاهده نظام ظاهراً نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفی،

ها  ون، الگویی است که در دادهمضم. هاي کیفی به کمی سازمان یا فرهنگ و تبدیل داده

دهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر  شود و حداقل به توصیف و سازمان یافت می

مضمون ویژگی تکراري و متمایزي  ).Boyatzis, 1998(پردازد  هایی از پدیده می جنبه

دهنده درك و تجربه خاصی در رابطه با  در متن است که به نظر پژوهشگر، نشان

 در نهایت آنچه در این پژوهش ). Horrocks& King ,2010( استسؤاالت تحقیق 

زمان از نظریات  اهمیت داشت تأکید بر استقیاسی بودن پژوهش و به عبارتی استفاده هم

االمکان گسترش نظریات  وبرگشت میان آنها و حتی هاي تجربی و رفت موجود و داده

  . بود،شده موجود با استفاده از مضامین حاصل

صورت کیفی صورت گرفته است در مورد اعتبار و  که پژوهش حاضر به یازآنجای

لینکلن و کوبا . شد اي متفاوت از تحقیقات کمی عمل می باید به شیوه پایایی می

هاي کیفی همچون باورپذیري ، از برخی مفاهیم معادل در پژوهش)1985(


 سخن 

مدت در میدان و  نیهایی همچون حضور طوال ها بدین منظور از روش آن .گویند می

حضور ). 1387نقل در فلیک،(برند  مشاهده مداوم و چندبعدي کردن روش نام می

هایی که داده مفیدي راجع به آن ارائه کند و  مدت در میدان هرندي و تمام محیط طوالنی

ترین راه براي افزایش باورپذیري پژوهش   مهم، ماه18مدت در ظرف  مشاهدات طوالنی

این، استفاده از چندین روش شامل مشاهده غیرمشارکتی و منظم، بر عالوه. بود

هاي کانونی موجب گردید تا اطمینان بیشتري  هاي عمیق، تحلیل اسنادي و گروه مصاحبه

ها، معیار سنجش آنها و نیز پایایی نتایج و تعمیم مطلوب آنها در گذر زمان  نسبت به داده

  .حاصل شود

                                                   
1. credibility 



   

  

  

  

 73     ...شناسی و عقالنیت حاکم بر  مطالعه کیفی نوع    

  هاي تحقیق یافته

منظور رفع  نهاد محله هرندي به هاي مردم شناسی سازمان ش حاضر نوعهدف اصلی پژوه

کارکرد  خألهاي تئوریک در این زمینه و نیز پرداختن به حضور پرتعداد و کم

هاي اساسی  بدین منظور براي پاسخ به پرسش. نهاد این محله بود هاي مردم سازمان

  .ها صورت گرفت آوري داده  جمع،هاي گوناگون تحقیق با استفاده از روش

ها بر اساس  شناسی سمن  در رابطه با نوع:هاي محله هرندي تیپولوژي سمن

ها  چه کسی از سمن«شود که  ماهیت، در محله هرندي این پرسش کلیدي مطرح می

هاي واقع در محله هرندي را از نظر  توان سمن در یک بررسی کلی مـی» برد؟ سود می

ها مؤید آن هستند که  یافته. قرار داد» عت بخشهاي دیگر منف سمن«ماهیت، در دسته 

هاي مالی حامیان خود متکی بوده و همواره باید بتوانند به آنها  ها بر کمک این سمن

هایی  هاي کافی مربوط به یک سمن را دارا بوده و ارزش ها و انگیزه ثابت کنند که ارزش

ن است، تا از این طریق بتوانند تر از سایر رقیبانشا که به دنبال تحقق آنها هستند راستین

این مسئله موجب بوجود آمدن . هاي مالی و حتی غیرمالی آنها را جذب کنند کمک

گرچه تعدد حامیان مالی . ها شده است نوعی رقابت مثبت و گهگاه منفی در میان سمن

الشعاع اهداف  هایی همچون تحت تواند منجر به افزایش ذینفعان نیز گردد اما آسیب می

مردم نیز در اغلب موارد . تواند سبب بیراهه رفتن آنها شود میان مالی قرار گرفتن میحا

دارند موردحمایت قرار  ها را به این سبب که در جهت خیرعمومی قدم برمی سمن

  . دهند می

در . گیرند را به خود می» هاي حامی سمن«هاي محله هرندي گاه شخصیت  سمن

هاي قومی مطرح است آنها سعی  ن و یا اقلیتمواردي که بحث حقوق زنان، کودکا

هاي  هاي مختلف هشدارهاي الزم را داده و حتی پیگیري کنند از طریق تریبون می

حقوقی الزم را به عمل آورند که وجود موانع حقوقی و نیز سیاست زده شدن اهداف 

ه، یکی از آمد دست بر اساس نتایج به. ها باشند هاي این نوع سازمان توانند از آسیب می
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اي خیریه«نهاد ایرانی،  هاي مردم طورکلی در سازمان ایرادات بزرگ در این محله و به


 

هاي  سازمان. ها و توقع داشتن از حامیان مالی براي رفع حوائج آنهاست آن» شدن

کنند که این مسئله موجب عدم  اي به حامیان مالی متعددي رجوع می نهاد خیریه مردم

نهادي  هاي مردم در چنین سازمان.  و وابستگی به حامیان شده استاستقالل فکري آنها

نهاد بیشتر به  هاي مردم شده و سازمان رد کمتر دیدههاي مالی خُ در محله هرندي کمک

دنبال اتصال با سایر مراکز اقتصادي، درمانی، آموزشی و مانند این براي دادن خدمات 

 پیداست منجر به افزایش تعداد ذینفعان و درآمد هستند که ناگفته رایگان به اقشار کم

  . شوند ها می وابسته شدن آنها به این سازمان

هاي  دهند اما کمک اي ذینفعان بسیاري را پوشش می نهاد خیریه هاي مردم سازمان

گاه نیز این اتفاق . گردد آنها مقطعی و سطحی بوده و منجر به انفعال بیشتر ذینفعان می

نهادي، سازمان  هاي مردم دهد که چنین سازمان ولتی رخ میهاي د در مورد سازمان

طور نمونه، در انواع امور اقتصادي مانند  به. شوند نهاد متکی به دولت نامیده می مردم

هاي معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در محله هرندي که  توانمندسازي، طرح و برنامه

اء کیفیت زندگی در مرکز  صورت گرفته است، طرح ارتق12توسط شهرداري منطقه 

) بی سا( که توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 12شهرداري منطقه 

بندي و  طرح ارتقاي کیفیت زندگی در مرکز تاریخی تهران، بازبینی نظام پهنهشده،  انجام

ها  گزارش طرح، 1394شبکه معابر پیشنهادي طرح تفصیلی محله شهید هرندي در سال 

 در 12اي معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، در طرح انضباط شهري منطقه ه و برنامه

هاي رسمی و عمدتاً شهرداري  زایی سازمان هاي اشتغال  و مانند آن طرح1392سال 

نهاد یا در آنها نقشی  هاي مردم که سازمان اند درحالی در محله صورت گرفتههستند که 

  . اند داشته حضور) نفع برنده(ه کنند عنوان مشارکت  یا تنها به،اند نداشته

هایی که بر مسائلی از جنس فرهنگی تأکید داشتند  عالوه بر این حتی در طرح

 صورت گرفته، 12همچون سند توسعه محالت شهر تهران که توسط شهرداري منطقه 

                                                   
1. charity 
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 و حتی پژوهش بهرامی در 1378برنامه توسعه محله هرندي توسط فرج الهی در سال 

هاي محله هرندي  افزایی فعالیت سمن قیماً به بررسی امکان هم که مست1393سال 

هاي  نهاد از سازمان هاي مردم این دسته از سازمان. ها نقش فعالی ندارند اند، سمن پرداخته

هاي مالی در زمینه اعتبارات و فضا به آنها  دولتی و بویژه شهرداري توقع دارند که کمک

طور که گفته شد این  همان. آنها نداشته باشندهاي  ارائه کند اما دخالتی در رویه

شوند، بلکه  تنها با سالیق مدیران دولتی همسو می نهاد پس از مدتی نه هاي مردم سازمان

درپی و عدم استمرار  هاي آنها به دلیل تغییر مدیران دچار انقطاع، تغییرات پی رویه

هایشان نیز  اهداف و برنامههاي دولتی متعدد و  که سازمان از طرفی ازآنجایی. گردد می

  .دنزن نهاد متکی به دولت دامن می هاي مردم متعدد است بر سردرگمی سازمان

وکارهاي خانگی را  گیري کسب هاي شکل نهاد توانمندساز زمینه هاي مردم سازمان

هاي  ها همچنین در جهت توانمندسازي و دادن آگاهی در زمینه کنند، آن فراهم می

هاي  سازمان. کنند هاي کالن فعالیت می گذاري واده تا سیاستمختلف از سطح خان

توانمندساز محله هرندي منجر به استقالل شغلی و اتکاي به خود در افراد فقیر جامعه 

هاي کارآفرینی نیاز به روحیات  جمله دالیل آن باید گفت؛ ریـسک از .ندا نگردیده

ها کمتر به این  اند و سمن بهره ن بیخاص و تجربه و سرمایه دارد که مردم این محله از آ

اند امکانات و  ها که ضرورت این امر را درك کرده اند و برخی سمن مسئله توجه داشته

. زمان را ندارند طور هم آموزي به اي و مهارت فضاي کافی جهت ارائـه خدمات مشاوره

ند که خود دار ها بیشتر بر توانمندسازي زنان تأکید شود که سمن همچنین مشاهده می

  . محل مناقشه بسیار است

هاي فقیرنشین مانند این  قیمتی هستند که خصوصاً در بافت زنان، نیروي کار ارزان

محله و مناطق مشابه به دلیل مشکالت شخصی ازجمله فوت، اعتیاد و یا بیکاري همسر 

در . و با سطح تحصیالت پایین مجبور به داشتن فعالیت اقتصادي با هر شرایطی هستند

عنوان به استقالل   هیچ کردند به ها کار می ها مشخص شد زنانی که در این سمن مصاحبه

و اتکاي به خود در زمینه اشتغال دست نیافته و در حقیقت تبدیل به نیروي کار 
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هایی گردیده بودند که با عنوان سمن تخصصی توانمندساز زنان  قیمت سمن ارزان

اند به افزایش اطالعات حقوقی  نها در نهایت نتوانستهعالوه بر این آ. کردند فعالیت می

هاي اقتصادي کالن کمک کنند و  گیري شبکه ذینفعان در زمینه مسائل اقتصادي و شکل

 مصداق خوداتکایی دتوان اند که نمی در نهایت به استخدام چند نفر از ساکنین پرداخته

حدودتر تعریف کرده و آن ها نیز توانمندسازي را به شکل م برخی مدیران سمن. باشد

  : دانستند اي می هاي فنی و حرفه را شامل آموزش

گیرندگان مدرك معتبر  اي صحبت کردیم که به آموزش ما با فنی حرفه«

هاي مختلفی را  مهارت. ها براي خیاطی سه سرفصل آموزش دادند آن. بدهند

خود را در کاري صنعتی و مانند اینکه فرد بتواند  دهند مثالً چرخ آموزش می

  ».واسطه آن مشغول سازد جایی به

در مصاحبه با متخصصین توانمندسازي و تحلیل تماتیک سخنان آنها روایت 

  : مشترکی حاصل شد بدین شرح

کنند خود  گیرد این است که گمان می اشتباهی که در اکثر مناطق صورت می«

 و فاقد توانایی الزم که آنها افراد طردشده وکارند درحالی افراد قادر به ایجاد کسب

حتی بعد از آموزش افراد باید آنها را به سمت یک . وکار هستند براي ایجاد کسب

] مقیاس وکار بزرگ کسب [ یا الرج بیزینس]وکار متوسط کسب[مدیوم بیزینس 

توان  می. تر براي فروش کاالهایشان کشاند سوق داد و به بازارهاي بزرگ

  ».تبلیغات و فروش را ایجاد کرداي از آموزش، بازاریابی،  چرخه

هاي  توان گفت سازمان نهاد بوده و می هاي مردم آموزش از کارکردهاي مهم سازمان

هایی  در محله هرندي سمن. ها هستند ترین این سازمان محور از رایج نهاد آموزش مردم

امر اي به این   یا با همکاري سازمان فنی و حرفه،نمایند که خود اقدام به آموزش می

به را دیده  پردازند معموالً تنها به آموزش افراد بسنده کرده و در نهایت افراد آموزش می

اي براي فروش  هاي دوره بازار کار متصل نکرده و حتی قادر به برگزاري نمایشگاه

هاي  هاي صورت گرفته برگزاري کارگاه بر طبق بررسی .دیدگان نیستند تولیدات آموزش



   

  

  

  

 77     ...شناسی و عقالنیت حاکم بر  مطالعه کیفی نوع    

ماهه توسط سراي محله و معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه،  ی یکمختلف با بازه زمان

توسط ) دستی و تولیدات خانگی صنایع(آموزي  هاي آموزشی مهارت برگزاري کارگاه

هاي  طور برگزاري دوره اي و همین معاونت اجتماعی فرهنگی و سازمان فنی حرفه

هاي  ل پروژهآموزشی از طرف معاونت اجتماعی و سراي محله هرندي همگی به شک

اند و هیچ حالت فرایندي در مورد این اقدامات وجود نداشته و به  مدت بوده کوتاه

تر  ارتباط با نیازهاي محله و بازار کار و از همه مهم ارتباط با هم، بی عبارتی مقطعی، بی

همچنین با توجه به اینکه  .ها و همکاري با آنها بوده است بدون در نظر گرفتن سمن

دیدگان زنان و عموماً زنان فاقد سرمایه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کافی  زشاکثر آمو

توانند تولیدات خود را به  براي اتصال با بازار هستند، لزوماً پس از دوره آموزشی نمی

فروش رسانده و یا تولیدي را صورت دهند و بدین ترتیب خیلی سریع به چرخه 

  .گردند محرومیت خود بازمی

ها از طرفی معطوف به  که در بخش نظري گفته شد یادگیري سمنگونه  همان

ها باید ظرفیت  سمن. ذینفعان یا همان مردم و از طرفی معطوف به خودشان است

هاي مختلف از  آموزش به آحاد جامعه اعم از زن، مرد و کودك را در زمینه

 کودکان در در زمینه آموزش. توانمندسازي اقتصادي تا آموزش شهروندي داشته باشند

. وتفریط است دهد مبتنی بر رویکردهاي افراط محله آنچه که در حال حاضر رخ می

 یا ،هاي تئوریک صرف است شده یا بصورت آموزش هاي ارائه بدین ترتیب که آموزش

هاي مهارتی ارائه  با توجه به پایگاه اقتصادي و اجتماعی کودکان محله صرفاً آموزش

دي، استعدادهاي کودکان بخوبی شناسایی جخوردهاي در نتیجه این بر. گردد می

  .شود نمی

ها  گونه که قبالً ذکر شد یادگیري طورکلی، در زمینه یادگیري ذینفعان نیز همان به

اي  معموالً مسئله محور، انتقادي و مناسب با وضعیت اشخاص نیست و تفکرات کلیشه

مرتبط با کارهاي یدي را هاي  در مورد اینکه کودکان مناطق فقیرنشین باید آموزش
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شدت ضعیف بوده و  از طرفی یادگیري شهروندي به. فرابگیرند همچنان وجود دارد

  .اند طور خاص بر آن متمرکز نشده ها به کدام از سمن هیچ

حافظه سازمانی بخش و طور که در نظریات مشاهده شد یادگیري سازمانی  همان

یکی  عنوان   این، نبود بانک اطالعاتی بهعالوه بر. نهاد است مهمی در یک سازمان مردم

هاي محله از آن رنج  ترین نیازهاي یک سمن، ضعف بزرگی است که سمن اي از پایه

تنها مانع اقدامات فرایندي براي خود آنها گردیده بلکه موجب  این ضعف نه. برند می

ت مالی نیز شود تا بسیاري از منابع مالی آنها نیز به هدر رفته و نوعی عدم شفافی می

هاي نبود بانک اطالعاتی دقیق از ذینفعان موجب  طور نمونه، یکی از چالش به. پدید آید

 برخی از ،ها شده است تا با توجه به جمعیت شناور محله و وجود تعداد زیاد سمن

هاي مالی و غیرمالی دریافت نمایند و  زمان از چندین سمن کمک طور هم ذینفعان به

  . محروم از این خدمات بمانندبرخی دیگر کامالً 

شود به دلیل تمرکز یک سمن بر یک جمعیت خاص مانند  گاه مشاهده می

ها نوعی غیرسازي افراد خارج از این جمعیت رخ داده و بدین  افغانستانی و غربت

همچنین نبود . ترتیب امکانات مالی و غیرمالی تنها در دسترس عده معدودي قرار بگیرد

عدم شفافیت مالی این باعث نهاد  هاي مردم  گفته متخصصین سازمانبانک اطالعاتی به

یکی از . شویی هستند که بسیاري از آنها متهم به پول طوري ها شده است به سازمان

نهاد این محله  هاي مردم ها از طریق شهرداري با سازمان اساتید حوزه ارتباطات که سال

  : در ارتباط بوده است معتقد بود

ها مخصوصاً از نظر مسائل مالی شفاف نیستند و  آن. شفاف نیستندها  خیریه«

هیچ مرجع قانونی . اند شدت با هم رقیب ها به سمن. کنند شویی می گاهی پول

ذیل (که وزارت کشور، بهزیستی، شهرداري  تواند نظارت کند درحالی نمی

ها، مردم،  زمینه ارتباط بین سازمان پیش .دهد به آنها مجوز می) هاي شهري کانون

  ».ها است سازي عملکرد سمن فها و مانند این شفا سمن
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اگر توانمندسازي و آموزش تا حد زیادي کارکردهاي اقتصادمحور تلقی شوند، 

بنابراین دسته اول را . محور نیز یاد کرد هاي اجتماع توان در کنار آنها از سازمان می

اند  هاي محله همچنین نتوانسته سمن. نهاد صداساز نامید هاي مردم توان سازمان می

ها هنوز خود  آن. هاي مختلف را انجام دهند بخوبی کارکرد اجتماعی دادن صدا به گروه

ندرت وارد گفتگو با ساختارهاي قدرت  از چنین جایگاهی برخوردار نیستند و به

تا حدي ) ع(هایی همچون خانه خورشید و جمعیت امام علی  اند، گرچه سمن شده

هاي ملی و بویژه فضاي مجازي  ها را در رسانه ند مسائل مربوط به زنان و غربتا توانسته

هاي مدنی در حوزه گفتگو میان  در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت. انعکاس دهند

هاي آنان دچار سوءتعبیر شده و از سوي  ها و نهادهاي رسمی سیاسی، گاه فعالیت سمن

ها در  وند و این در حالی است که فعالیت سمنش نهادهاي سیاسی با موانعی مواجه می

هاي اجتماعی بوده و در عرصه سیاست و اقتصاد هنوز  این محله محدود به مشارکت

ها هنوز وارد  دیگر، سمن عبارتی به. اند سازي نشده زنی و آگاه ریزي، چانه وارد برنامه

صادي و اجتماعی هاي مختلف سیاسی، اقت جانبه در عرصه عرصه کنشگري و تغییرات همه

 ،هاي کالن ریزي توانند با ساختارهاي کالن جامعه وارد تعامل شده و در برنامه نشده و نمی

  .نقشی داشته باشند

ایجاد سرمایه از طرف دیگر آنها در کارکرد اجتماعی مهم دیگر خود یعنی 

بر تمرکز . اند ضعیف عمل کردهگروهی و ایجاد تعلق میان افراد محله  اجتماعی برون

هاي فرهنگی  توجهی به ارزش توجهی به برخی دیگر، بی هاي قومی خاص و بی گروه

ها در این زمینه  کارکردي سمن هاي شهروندي از دالیل مهم بی افراد در کنار آموزش

ها به  ها و مشاهده با توجه به مباحث نظري ذکرشده و مقوالتی که از مصاحبه. است

تواند کارکرد مهمی خصوصاً در  یدیم که میرس» تفاوت«دست آمد به مقوله کلی 

ها  در چنین جوامعی سمن. کنند داشته باشد هایی که در جوامع چند قومی کار می سمن

هاي فرهنگی،  عنوان نماینده مهم بخش سوم جامعه باید بتوانند به پذیرش تفاوت به
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ستند ریشگی ه هویت بخشی به افراد خصوصاً مهاجران نسل دوم که دچار احساس بی

پرداخته و در این میان استفاده از سفیران فرهنگی یا همان نمایندگان اقوام، برگزاري 

  . بسیار مهم است...) دستی و  لباس، غذا، صنایع(هاي فرهنگی  نمایشگاه

.  نامید»ادغام اجتماعی«توان  مقوله یافت شده دیگر که مکمل تفاوت است را می

 خود از دشمنی پنهان نسبت به یکدیگر و عدم هاي هاي مختلف در گفته اعضاي فرهنگ

براي از بین بردن این . گفتند هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی سخن می همکاري

هاي شهروندي براي ادغام اجتماعی،  توان ضمن انجام آموزش تفکرات قالبی می

 رسیدیم ها به این نتیجه در مصاحبه. هاي همکاري اقتصادي را میان آنها فراهم کرد زمینه

هاي گذشته، نیازهاي اقتصادي ساکنین و  که با توجه به کارکرد اقتصادي محله از زمان

هاي ادغام  توان زمینه  می،هاي پراکنده و قابل تقویت در افراد محله وجود مهارت

  .هاي اقتصادي را فراهم نمود اجتماعی از طریق متصل ساختن افراد در شبکه

هاي اکتشافی مشخص گردید  ها با محله، در بررسی در رابطه با نوع ارتباط سمن

در نتیجه این امر، . شود احساس می» خأل شدید نهادهاي اعتمادساز«در این محله 

. گرفته است ها شکل هاي دولتی و سمن گانۀ مجزا و بدون پیوند مردم محله، سازمان سه

هاي جدا  جزیرههاي زیست متفاوت به شکل  ها و شیوه بدین ترتیب که مردم با قومیت

ها،  هاي متعدد با انگیزه شده و سمن هاي تحمیل عنوان گروه هاي دولتی به از هم، سازمان

ها  مصاحبه. دهند گانه را تشکیل می هاي متفاوت اجزاي این ساخت سه اهداف و برنامه

» ها ضرورت ایجاد فضاي همکـاري در میان سمن«نوعی اعتقاد به که د نده نشان می

گیري  هاي مختلف نیاز به شکل ها معتقد بودند براي انجام فعالیت  آن.وجود دارد

هایشان نیاز به وجود  ها براي همسو ساختن فعالیت سمن. ستهالگوهاي منسجم 

ها باشد و نه از جنس نیروهاي دولتی باشد  طرف دارند که نه از جنس سمن گروهی بی

ند ایجاد بانک اطالعاتی در هر توا ترین دستاوردهاي این همسوسازي می و یکی از مهم

نهاد  هاي مردم مدیر یکی از سازمان. ها باشد سمن و بانک اطالعاتی مشترك میان سمن

  : دارد محله اظهار می
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به نظر من باید بانک اطالعاتی از کلیه مددجویان تهیه شود تا مددجویان «

کدام   هیچ دیگر استفاده نکنند تا دچار دوگانگی شوند و ازيها از خدمات سمن

هاي  همچنین کارشناس یکی از سازمان» .ها تأثیر نپذیرند از خدمات آن

به نظر من هم باید بانک اطالعاتی تهیه شود و «: نهاد محله معتقد است مردم

ها را راهبري و هدایت  هاي سمن یک نهاد واسطی باشد که مددجوها و فعالیت

د از هر سمن خدمات بگیرند ان کند تا از این وضعیتی که مددجوها عادت کرده

  ».بیرون بیاییم

هاي  بندي سازمان توان به شناسایی و دسته ها می از دیگر نتایج همسوسازي سمن

ها بر اساس  کار سمن نهاد بر اساس مرامنامه و رسالت آنها و همچنین تقسیم مردم

وي هاي متعددي بر ر عنوان نمونه، در محله هرندي سمن به. شان اشاره داشت تخصص

طور خاص بر روي  یک به که هیچ اند درحالی مسئله اعتیاد، زنان و کودکان متمرکز شده

خصوص مردان جوان و همچنین مقوله آموزش  آموزش و اشتغال جوانان و به

هایی با وضعیت محله هرندي  این در حالی است که محله. اند شهروندي متمرکز نشده

دهند  هاجران و بویژه مردان مهاجر تشکیل میتوجهی از جمعیت آنها را م که درصد قابل

 چرا که اساساً براي ؛هایی با موضوعات مرتبط با این گروه از جامعه هستند نیازمند سمن

همواره دستخوش تغییرات جمعیتی به دلیل ورود و خروج افراد مهاجر که اي  جامعه

  .هاي آموزشی بلندمدت کارکرد خاصی ندارد قرار دارد اجراي برنامه

ها، فرایند ساخت مقوالت و سپس  هاي الزم و گردآوري داده پس از انجام مصاحبه

، فرایند ساخت مقوالت و در 2در جدول شماره . استخراج مقوالت نهایی انجام شد

  .شده است   استخراج مقوالت نهایی نشان داده3جدول شماره 
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   فرایند ساخت مقوالت-2جدول 

شیوه ساخت 

  مضمون

  

  مقوله نهایی

هاي  انواع سازمان

  نهاد مردم

مبتنی بر 

مضامین 

  قبلی

محقق 

  ساخت

  

  

  خرده مقوالت

  

  

  ها فرصت

  

  

  تهدیدها

نهاد دیگر  سازمان مردم

  منفعت بخش

هاي  اتکا بر کمک -    *

  مالی حامیان

نشان دادن نیاز مالی  -

  خود به حامیان مالی

سعی در نشان دادن  -

راستین بودن اهداف 

 جهت و حرکت در

  آنها

تحت پوشش 

قرار دادن 

ذینفعان در 

هاي  گروه

  مختلف

الشعاع  تحت -

اهداف سازمان یا 

کننده  حمایت شخص

  مالی قرار گرفتن

شفاف نبودن  -

هاي مالی  فعالیت

ها براي حامیان  سمن

  مالی و مردم

بوجود آمدن  -

رقابت کاذب میان 

  نهاد هاي مردم سازمان

دار دادن در هش -    *  نهاد حامی سازمان مردم

مختلف در  هاي تریبون

  زمینه مسائل حساس

پیگیري کردن  -

 مسائل حساس در

  خاص هاي گروه مورد

ها و موانع  چالش -  

  حقوقی

موانع سیاسی و یا در 

برخی موارد سیاست 

  زدگی

نهاد  سازمان مردم

  اي خیریه

توقع از حامیان  -  *  

مالی براي رفع مسائل 

  مالی آنها

مالی حامیان  به رجوع -

  متعدد

افزایش تعداد  -

  ذینفعان

باسایر  اتصال -

اقتصادي،  مراکز

آموزشی  درمانی،

و مانند این براي 

دادن خدمات 

رایگان به اقشار 

  درآمد کم

هاي  تمرکزبرکمک -

  به  مدت  مالی کوتاه

  ذینفعان

نیازهاي  مرکزبررفع -

 معیشتی و بهداشتی

  ذینفعان بصورت 

  سطحی و مقطعی

نفعان به وابستگی ذی -

  نهاد هاي مردم سازمان
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شیوه ساخت 

  مضمون

  

  مقوله نهایی

هاي  انواع سازمان

  نهاد مردم

مبتنی بر 

مضامین 

  قبلی

محقق 

  ساخت

  

  

  خرده مقوالت

  

  

  ها فرصت

  

  

  تهدیدها

نهاد متکی  سازمان مردم

  به دولت

داشتن توقع نسبت  -  *  

 به دولت و خصوصاً

شهرداري براي رفع  

  نیازهاي مالی

همسو شدن با  -

هاي  گیري جهت

 هاي دولتی و سازمان

  شهرداري  خصوصاً

تغییر یافتن  -

دلیل  ها به گیري جهت

تغییر مدیران دولتی و 

  رویه آنهایا تغییر 

ایجاد گفتگو و  -

همکاري با 

هاي  سازمان

  دولتی

فرمایشی شدن  -

  ها دستورالعمل

عدم هماهنگی در  -

اقدامات، 

خدماتی که  هاو برنامه

هاي دولتی  سازمان

گوناگون صورت 

  دهند می

  

نهاد توانمند  سازمان مردم

  ساز

هاي  ایجاد زمینه -  *  

 و  گیري کسب شکل

  کارهاي خانگی

خشی در آگاهی ب -

زمینه مسائل خرد 

شناختی،  روان(

خانوادگی  شهروندي،

تا کالن ) و مانند این

آگاهی بخشی نسبت (

  )به ساختارها

اتصال افراد به  -

مراکز فنی و 

  اي حرفه

اقدامات اقتصادي  -

ها بیشتر در  سمن

جهت سازگاري با 

شرایط محله بوده و 

به دنبال تغییرات 

  .اند اساسی نبوده

تمرکز بر  -

  وانمندسازي زنانت

ضعف در  -

توانمندسازي افراد 

  از نظر حقوقی
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شیوه ساخت 

  مضمون

  

  مقوله نهایی

هاي  انواع سازمان

  نهاد مردم

مبتنی بر 

مضامین 

  قبلی

محقق 

  ساخت

  

  

  خرده مقوالت

  

  

  ها فرصت

  

  

  تهدیدها

نهاد آموزش  سازمان مردم

  محور

هاي  دوره برگزاري -  *  

  هاي مقطعی آموزش

هاي  دوره برگزاري -

آموزشی با همکاري 

  اي وحرفه مراکز فنی

تمرکز بر تجربه  -

زیسته ساکنان در 

  ها آموزش

ها  تمرکز آموزش -

بر فرد و خانواده 

  ها آموزش نبودن ورمح

توجهی به  بی -

  آموزش شهروندي

آموختن 

هاي  آموزش

مختلف به 

ساکنان محله از 

آموزش 

شهروندي تا 

هاي  آموزش

اقتصادي و 

  اشتغال محور

اي بودن  دوره -

  ها آموزش

عدم اتصال به بازار  -

  کار

عدم آموزش تفکر  -

مسئله محور و 

  انتقادي به کودکان

تأکید برآموزش  -

  یديکارهاي 

 عدم وجود بانک -

اطالعاتی مناسب در 

  ها سمن

  

  صداساز

  

رساندن صداي  -  *  

حاشیه به  در هاي گروه

  ومسئولین مرتبط مردم

زنی  گفتگو و چانه -

هاي  با قدرت

اقتصادي، سیاسی و 

مطالبه  براي اجتماعی

هاي در  حقوق گروه

  حاشیه

گسترش بخش 

  سوم

گفتگوي  -

بخش سوم با 

  سیاست

تأکید بر هویت  -

قومی خودي بدون 

  ادغام با دیگري

تمرکز بر هویت  -

عنوان  یک گروه به

  اي هویت محله

سازمان 

نهاد  مردم

  محور اجتماع

  

همبستگی 

  ساز

  

اجتماعی  سرمایه ایجاد -  *  

  برون گروهی

افزایش احساس  -

  اي تعلق محله

تمرکز بر مسئله 

تفاوت اجتماعی در 

  جهت ادغام اجتماعی

بازیابی  -

اي ه هویت

قومی و ارتباط 

  آنها با یکدیگر

تأکید بر هویت  -

قومی خودي بدون 

  ادغام با دیگري

تمرکز بر هویت  -

عنوان  یک گروه به

  اي هویت محله
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   فرایند استخراج مقوالت نهایی-3جدول 

  جمالت نمونه مقوله نهایی

نهاد دیگر منفعت  سازمان مردم

 بخش

انب هیچ گروهی هدایت  باید مستقل باشد و از جNGO: فعال سمنی

حامیان هم اگر خواستن جهـت بدهنـد یـا حـامی را عـوض              . نشود

کنیم و یـا از منـابع مـالی مختلـف اسـتفاده             کنیم یا او را قانع می       می

  .کنیم می

  .اغلب مشکالت مالی و نبود حامی وجود دارد: مدیر سمن

ما حامیان مالی ثابتی داریم، اما مشکالت زیـاد داریـم و            : مدیر سمن 

  براي هر کار باید بتونیم یه حامی مالی جور کنیم

نهاد حامی سازمان مردم  

هاي فـردي    کارگاه مراقبت   و  بهداشت بلوغ فردي    کارگاه: مدیر سمن 

شود چون آنها اغلب کودکان کار هستند و احتمـال ابیـوز          برگزار می 

هایی  ما همچنین کارگاه. رود زا بودن محله می شدن آنها بخاطر آسیب

بـراي زنـان روسـپی نیـز     . کنیم مینه پیشگیري از ایدز برگزار می     در ز 

  .کنیم هاي مشاوره فردي برگزار می دوره

اي نهاد خیریه سازمان مردم  

نامه مؤسـسه    با یک بیمارستان قرارداد داریم که با معرفی       : مدیر سمن 

حتی موارد جراحی هم . کنند روند و پولی پرداخت نمی ما به آنجا می

هـا را      هزینـه  ، مانند جراحی مثانه و چشم کـه موسـسه         وجود داشته 

  .پرداخت کرده است

نهاد متکی به دولت سازمان مردم  

در زمینه کمک گرفتن از مراکز دولتی در همه جاي دنیـا     : مدیر سمن 

هاي ارتقـاي   در دنیا شهرداري در پروژه    . شهرداري یک استثناء است   

ین است کـه بتوانـد    در نهایت اNGOکند اما هنر  محله مشارکت می  

  . استقالل خود را حفظ کند،ضمن کمک گرفتن

مـثالً  . کننـد  هایی مانند شهرداري به ما کمک نمی       سازمان: مدیر سمن 

ها نیاز به فضا داریم امـا آنهـا کمکـی در ایـن                براي برگزاري کالس  

  .کنند زمینه نمی

هـا همچنـان      هاي ساختاري مـدیران، آسـیب       بخاطر نگاه : مدیر سمن 

مقطعی بـودن اقـدامات کـه بخـاطر تعـویض مـدیران             . ارندوجود د 

  .گیرد از معضالت مهم است صورت می
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  جمالت نمونه مقوله نهایی

نهاد توانمند ساز سازمان مردم  

در زمینـه  [امـروزه در محلـه هرنـدي    : فعال در زمینـه توانمندسـازي     

  .رد و تدریجی هستیمبیشتر شاهد تحوالت خُ] توانمندسازي

ي و خیاطی بـصورت      آموزش آرایشگر  ،اولویت مؤسسه : مدیر سمن 

اي است که بر اساس نیازسنجی که صورت گرفته است امکان           حرفه

اینکه زنان و فرزندانشان براي کار بیرون برونـد وجـود نـدارد و بـه      

  .ایم همین دلیل مشاغل خانگی را انتخاب نموده

نهاد آموزش محور سازمان مردم  

گیرندگان  اي صحبت کردیم که به آموزش  ما با فنی حرفه   : مدیر سمن 

. ها براي خیاطی سه سرفصل آمـوزش دادنـد        آن. مدرك معتبر بدهند  

کـاري صـنعتی و       دهند مثالً چرخ    هاي مختلفی را آموزش می      مهارت

  .واسطه آن مشغول سازد که فرد بتواند خود را در جایی به مانند این

محور  نهاد اجتماع سازمان مردم

 صداساز

کنیم که هیچ تعریفـی       خورد می ما در محله به مواردي بر     : مدیر سمن 

در قانون ندارند و هیچ راهکار حقوقی، قانونی و اجرایـی بـراي آن               

  .وجود ندارد

. انـد  هـا متمرکـز شـده       بعضی از اونا بیشتر روي غربتـی      : ساکن محله 

  .ها مسئله مهمی در این محله هستند غربتی

محور  نهاد اجتماع سازمان مردم

 همبستگی ساز

 غار قبالً گودهاي مختلفی داشت که همه دور هم دروازه: ساکن محله

ها، گود  جمع بودند و با هم ارتباط خوبی هم داشتند مثل گود عرب          

گودها با هم پیونـد  ...حاجی ماشااهللا، گود معصومی، گود انصاري و     

کرد وارد گودها بشود اما اآلن همه     داشتند که حتی کسی جرأت نمی     

ل به شهرداري و پارك و ماننـد ایـن   اند و آنها را تبدی را خراب کرده 

  .اند کرده

 سال پیش آمدم تهران، در ایـن محلـه         49: ساکن محل داراي قومیت   

هایم که چـادردوزي دارنـد در    شناسم و فقط با همسایه کسی را نمی  

  .ارتباطم و آن هم در حد سالم و علیک هست
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توان این  یمها   عقالنیت حاکم بر سمنشده در خصوص بر اساس مطالعه انجام

. عقالنیت را بیشتر از نوع عقالنیت مدرن کالسیک و در برخی جهات سنتی دانست

مراتب حاکم بر  سلسلهدر  چرا که ،گیرند راحتی قرار نمی هرچند در این دو دسته نیز به

ریزي دقیق و بویژه داشتن الگوي حرکت مدون که هم برنامه راه را براي  آنها، برنامه

عان مشخص کند وجود ندارد این مسئله به بارزترین شکل در خودشان و هم ذینف

هاي یادگیري  ریزي، نداشتن بانک اطالعاتی و صورت نداشتن الگوي علمی برنامه

دیده ) مردم(ها و ذینفعان  سازمانی و نیز شفافیت مالی براي حامیان مالی، سایر سمن

توجهی  جربیات به علت بیها همچنین از عدم انباشت یادگیري سازمانی و ت آن. شود می

عقالنیت «نهاد محله داراي  هاي مردم به عبارتی سازمان. برند به پژوهش رنج می

 بسیار ضعیف ،هاي عمده این شکل از عقالنیت بوده اما از نظر ویژگی» کالسیک صوري

 .هستند

ها  آن. ها و نیازهاي سنتی و بومی نیز نیستند  از طرفی آنها برخاسته از ارزش

هاي قدیمی و پرنفوذ،  هاي مرجع سنتی مانند خانواده ندرت از گروه ن بههمچنی

هاي شهدا، افراد سرشناس محلی، اشخاص لوطی قدیمی، روحانیون، نمایندگان  خانواده

هایی که  ها، لرها و سایر قومیت  غربت:هاي مختلف مانند و یا سفیران فرهنگی گروه

توان بخش  که با کمک آنها می کنند درصورتی امکان نفوذ به آنها کمتر است استفاده می

هاي مختلف و نیز شکاف  هاي اجتماعی میان گروه بزرگی از مسائل ارتباطــی و شکاف

اما شاید بهترین شکل . ها و نیروهاي دولتی را برطرف نمود میان ذینفعان و سمن

 ضمن .ها عقالنیت ناشی از همگرایی یعنی همکاري رقابتی باشد عقالنیت براي سمن

اینکه آنها با یکدیگر در رقابت بوده تا بتوانند بهترین خدمات ممکن را به ذینفعان ارائه 

 باید بتوانند در انگیزه دادن به یکدیگر، رفع نیازهاي یکدیگر و پشتیبانی از ، زیراکنند

طور کامل شکل نگرفته و  رقابتی هنوز به این هم.  بخوبی عمل کنند،هم در مواقع لزوم

هاي مقطعی و محدود میان برخی  منفک یعنی رقابت میان همه آنها و همکاريبصورت 

  . که همسوتر هستند وجود دارد
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هاي خود پایبند هستند و به شکل واقعی  هاي سنتی سازمان ها هنوز بر ارزش سمن

اند به همکاري در زمینه به اشتراك  ها نتوانسته آن. اند ها نشده وارد یک شبکه ملی سمن

اطالعات و تشکیل بانک اطالعاتی، منابع انسانی، مالی و فضایی بپردازند و به گذاشتن 

وجه  هیچ گیرد و گاه به برخی مسائل به کاري بین آنها صورت می همین جهت گاه موازي

توانند به کنش و واکنش با   می،ها اگر با یکدیگر همسو باشند سمن. شود پرداخته نمی

المللی  هاي دولتی و حتی بین ماع محلی، سازمانمحیط اجتماعی پیرامون شامل اجت

 .بپردازند

ها  آن. اي هستند هاي عمده ها دچار ضعف نیز سمن» عقالنیت ارتباطی«نظر  نقطه از

طور  به. کنند هایی دارند که بر اساس آنها با یکدیگر رفتار می بندي در میان خود دسته

قت و برخی نهادهاي دولتی در نهادي که با حمایت شهرداري و نمونه، سازمان مردم

از . دانند ها طردشده و اساساً آن را سمن نمی گرفته از سوي سایر سازمان محله شکل

ها بر اساس اینکه خود را در حیطه مشخصی مانند حقوق کودکان، احیاي  طرفی سمن

دانند، نسبت به رویکردها و تجارب جدید  زنان معتاد و مانند این صاحب سبک می

شده میل به تحمیل توافق   هاي انجام در جلسات مشترك و مصاحبه.  هستنداعتنا بی

ترین آسیب عقالنیت ارتباطی است، بخوبی دیده  مورد نظر خود بر سایرین که بزرگ

نهاد تأکید داشتند اما  هاي مردم ها در گفتگوها بر تعامل مردم، دولت و سازمان آن. شد می

کرات چنین   همکاري با یکدیگر وجود داشت، بهدر زمانی که بصورت عملیاتی نیاز به

  : شد عباراتی بیان می

صورت مشارکتی عمل شود بهتر است اما با توجه به تفاوت  قطعاً به«

مثال من خودم   عنوان به. افتد ها و رویکردها این اتفاق نیفتاده و نمی دیدگاه

ا اساسنامه دلیل عدم همخوانی رویکرد من ب  ها بودم ولی بهNGOعضو یکی از 

یا در موردي و » .صورت مستقل در حال فعالیت هستم آنها، جدا شدم و به

ها بیشتر از آن چیزي که مستحق هستند  بعضی سمن«: دیگر اظهار شد

کنند اما اونا بواسطه  هاي دیگر بیشتر تالش می که سمن شدن درحالی مطرح
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براي همین ! برن ها رو می روابطشون هم امکانات بیشتري دارند و هم جایزه

  .»ترجیح می دم خودم مستقل کار کنم

در این شرایط شاید بتوان ترکیبی از عقالنیت همگرا و عقالنیت ارتباطی را 

ها باید بتوانند ضمن اینکه با یکدیگر رقابت دارند به همکاري نیز  سمن. راهگشا دانست

امکان دادن به سایرین زمینه چنین امري پذیرفتن دعاوي اعتبار یکدیگر،  پیش. بپردازند

براي مطرح ساختن ادعاهاي خود و اثبات درست بودن دعوي خود یا رد دعاوي 

هاي  هاي مدیران و متخصصان سازمان در صحبت. دیگران بر اساس منطق است

استخراج شد؛ افرادي که بر » هاي قوي و پرنفوذ وجود شخصیت«نهاد مقوله مهم  مردم

ها را اثبات  خود بتوانند درستی یا نادرستی دعوياثر تجربه، دانش و شخصیت خاص 

باید جانب احتیاط را رعایت کرد تا به تمرکزگرایی  هرچند در این مورد نیز می. کنند

یافت و  توان به قوانین مشترك حاصل از اجماع دست در چنین شرایطی می. نینجامد

، 4دول شماره در ج. هاي آنها را بوجود آورد امکان همکاري و همسوسازي فعالیت

  .شده است  هاي محله هرندي نشان داده عقالنیت حاکم بر سمن
  

  ها در همسوسازي با یکدیگر در محله هرندي شناسی عقالنیت سمن  گونه-4جدول 

نوع عقالنیت سمن   وضعیت محله هرندي

در همسوسازي 

  ها سمن

  اهداف  ها ویژگی
شرایط رسیدن 

  نقاط قوت  نقاط ضعف  به هدف

 مدرن عقالنیت

  کالسیک

  )عقالنیت ابزاري(

تحقق  -

بوروکراسی 

شامل روابط 

  غیرشخصی

 نظم و -

  وجود قوانین

  

افزایش  -

  وري بهره

 پذیرفتن -

  مراتب سلسله

پذیرفتن قوانین -

عنوان مرجع  به

  رفتار

 تشکیل بانک -

اطالعاتی شفاف و 

  کار

جایگاه مرامنامه  -

ها تا حد  سازمان

مشخص زیادي 

  نیست

ها از نظر  سازمان -

قوانین و بانک 

اطالعاتی دقیق و 

شفاف ضعف 

مراتب  سلسله

و روابط 

غیرشخصی 

دیده تا حدي 

  .شود می
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شفافیت و  -

  پاسخگویی

  زیادي دارند

ها  این سازمان -

خصوصاً از نظر 

مالی پاسخگوي 

حامیان مالی و 

ذینفعان خود 

  .نیستند

عدم انباشت  -

یادگیري سازمانی 

و تجربیات به 

توجهی به  علت بی

  پژوهش

عقالنیت ناشی از 

  همگرایی

استفاده از 

فضاهاي 

همکاري 

طور  به

زمان براي  هم

رسیدن به 

اهداف 

سازمانی خود 

و اهداف 

همسوساز 

  ها سمن

همگرایی 

ها در  سازمان

جهت اهداف 

  شده ریزي برنامه

 استفاده از -

هاي کاري  گروه

  پذیر انعطاف

 سیستم یکپارچه -

با مدیریت مدیران 

  اي هحرف

هاي  سازمان -

گونه  نهاد هیچ مردم

اقدام عملی 

درجهت 

همسوسازي 

هایشان  فعالیت

دهند و  نمی صورت

جز بصورت 

پراکنده و محدود 

همکاري میان آنها 

  .گیرد صورت نمی

بانک اطالعاتی و  -

یا یادگیري 

سازمانی به اشتراك 

  .شود گذاشته نمی

تمایالت 

اي  پراکنده

براي 

همسوسازي 

فعالیت 

هاي  مانساز

نهاد  مردم

  .وجود دارد

  

همکاري هاي  به زمینه -استفاده از ها  مطابقت سمن توجه به -  عقالنیت سنتی
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هاي  ویژگی

فرهنگی و 

هاي  خاستگاه

اصلی مردم 

  محله

 دخالت -

دادن سفیران 

فرهنگی در 

  مداخالت

و همسوسازي 

آنها با شرایط و 

نیازهاي بومی 

  افراد محله

هاي بومی  ظرفیت

فرهنگی و 

هاي پرنفوذ  چهره

سفیران (هنگی فر

  )فرهنگی

فرهنگی ساکنان 

محله در جهت 

ارزش بخشیدن به 

تفاوت توجهی 

  .شود نمی

از سفیران  -

فرهنگی اقوام در 

هاي  سازمان

نهاد کمک  مردم

  .شود نمی گرفته

پراکنده با 

برخی بزرگان 

دینی، قومی و 

بزرگان محله 

  .وجود دارد

  

  عقالنیت ارتباطی

  وجود-

شرایط 

یکسان در 

تمامی اعضا 

براي طرح 

  دعاوي خود

 وجود -

معیارهایی 

براي سنجش 

اعتباریابی 

دعاوي 

  شده مطرح

رسیدن به فهم 

  مشترك

 رسیدن به قوانین -

طرفانه و  بی

  مشترك

 استفاده از -

هاي پرنفوذ  چهره

و مقبول براي 

  رسیدن به اجماع

هاي  سازمان تمامی -

نهاد شرایط  مردم

ي طرح یکسانی برا

مدعاهاي خود 

ندارند و در این میان 

سابقه حضور در 

محل، پذیرش از 

ها  جانب سایر سمن

 و مسائلی ازاین

دست داراي اهمیت  

  .است

گونه معیار  هیچ -

سنجش معقولی 

براي سنجش 

  .ندارد وجود دعاوي

توجهی به   بی-

تجربیات جدید 

  ها سایر سازمان

-  
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   گیري بندي و نتیجه جمع

ها  آن. هاي مختلف دارند نهاد نقش مهمی در جوامع امروزین در زمینه ي مردمها سازمان

هاي دولتی را پوشش دهند  هاي موجود در ساختار بوروکراتیک سازمان توانند ضعف می

عنوان نمایندگان بخش سوم رابط مهمی میان سیاست و اقتصاد باشند و منافع مردم  و به

 داشتن چنین وظیفه خطیري ممکن است دچار باها  آن. را پیگیري و مطالبه کنند

شناسی دقیق و عقالنیت حاکم بر آنها  هاي فراوانی نیز شوند و بدون تعیین نوع آسیب

چرا که تدوین نقشه راه، تعیین . هایشان وجود دارد امکان بروز کژکارکردي در فعالیت

ی از گونه و هاي اصلی، در گرو شناخت کاف ها و تعیین رویه خطوط کلی حاکم بر سمن

  .باشد نوع عقالنیت حاکم بر سمن می

 در این پژوهش با توجه به خألهاي نظري موجود در خصوص تیپولوژي و 

ها، مفاهیمی حساس در این حوزه مطرح گردید و در میدان تحقیق  عقالنیت سمن

. فرایند تکمیل مقوالت و ساخت مقوالت جدید در این رابطه انجام شد) محله هرندي(

نهاد محله از  هاي مردم سازمان: رکلی سه سؤال اصلی در این پژوهش مطرح بودطو به

گیرند و  اي قرار می بخشی و نیز کارکرد در چه دسته شناسی بر اساس منفعت نظر گونه

در جهت پاسخگویی به  ها از کدام نوع است؟ همچنین عقالنیت حاکم بر این سازمان

  :اده و نظریه، نتایج زیر حاصل شدوبرگشت میان د شده با رفت سؤاالت مطرح

هاي محله هرندي در دسته  بخشی، سمن شناسی بر اساس منفعت از نظر گونه

هاي حامیان مالی  گیرند چرا که بر کمک قــرار مـــی» بخش دیگر منفعت«هاي  سمن

هاي واالیی دارند تا از  متکی بوده و باید بتوانند به حامیان خود ثابت کنند که ارزش

هاي  سمن«توان آنها را در دسته  همچنین سپس می. نها همچنان برخوردار شوندکمک آ

بار میان  هاي زیان این مسئله موجب بروز مسائلی همچون رقابت. قرار داد» حامی

هاي طردشده  کنندگان صرف و حامیان گروه ها، فرو رفتن آنها در نقش حمایت سمن

نهاد  سازمان مردم«شده مهم  مقوله شناساییتوان در  بسیاري از آنها را می. گردیده است
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هایی که براي رفع نیازهاي خود به دولت چشم  سازمان. قرار داد» متکی به دولت

  .هاي دولتی دارند هاي کامالً متفاوتی با سازمان هاي سازمانی و رویه اند اما ارزش دوخته

ها،  ازي سمنتوان گفت کارکرد توانمندس از نظر گونه شناسی بر اساس کارکرد می

صورت محدود بوده و موجب اتصال افراد به بازار کار  در زمینه اقتصادي معموالً به

همچنین . مانند شود و در نتیجه افراد و بخصوص زنان در تله محرومیت باقی مـــی نمی

هاي گوناگون به  خأل جدي در زمینه توانمندسازي کامل و پایدار، دادن آگاهـی در زمینه

 .خورد ز دادن اعتبارات خُرد براي توانمندسازي به چشم میافراد و نی

دهد، یادگیري معطوف به خود  ها نشان می ها بررسی از نظر کارکرد یادگیري سمن

و سازمانی یعنی یادگیري سازمانی که شامل داشتن بانک اطالعاتی و انباشت دانش و 

چنین در زمینه هم. شدت ضعف وجود دارد شود به می) مدیریت دانش(تجربه سمن 

ها معموالً مسئله محور، انتقادي و مناسب با وضعیت  یادگیري ذینفعان، یادگیري

اي در مورد اینکه کودکان مناطق فقیرنشین باید  اشخاص نبوده و تفکرات کلیشه

همچنین یادگیري . هاي مرتبط با کارهاي یدي را فراگیرند همچنان وجود دارد آموزش

طور خاص بر آن متمرکز  ها به یک از سمن ه و هیچشدت ضعیف بود شهروندي به

  .اند نشده

کارکردهاي اجتماعی همچون رساندن در حوزه اند بخوبی  ها همچنین نتوانسته آن

هاي در حاشیه و نیز حل تنازعات قومی و ایجاد سرمایه اجتماعی برون  صداي گروه

را که » ادغام «و» تفاوت«هاي محله دو کارکرد مهم  سمن. گروهی موفق عمل کنند

تفاوت را . دهند ها بدست آمدند را بخوبی انجام نمی عنوان مقوالت مهمی از مصاحبه به

شان براي برطرف نمودن  هاي قومی به هویت اصلی توان نوعی بازگشت گروه می

از طرفی بر اساس . هاي اجتماعی ناشی از آن دانست بیگانگی اجتماعی و آسیب

هاي شهروندي و  تواند از طریق آموزش ام اجتماعی میهاي صورت گرفته ادغ مصاحبه

 .هاي قومی مختلف در زنجیره روابط اقتصادي صورت بگیرد متصل ساختن افراد گروه
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ها  سمن. بود» ها گیري فضاي همکاري سمن شکل«شده دیگر  مقوله مهم شناسایی

پیرامون توانند به کنش و واکنش با محیط اجتماعی  اگر با یکدیگر همسو باشند می

دهی،  افزایش آگاهی. المللی بپردازند هاي دولتی و حتی بین شامل اجتماع محلی، سازمان

زنی و گفتگوي متقابل  هاي اقتصادي، آموزشی و بهداشتی، چانه گري در حوزه مطالبـــه

هاي آموزشی  گیري بانک اطالعاتی مشترك و بهینه شدن فعالیت با نهادهاي دولتی، شکل

هایشان از نتایج  ها و تخصصی شدن فعالیت سازي عملکرد سمن  شفافو توانمندساز،

 ماه حضور مستمر 18پس از  .هاست گیري فضاي همکاري مشترك میان سمن شکل

) متأثر از عقالنیت همگرا(محققان در محله هرندي و طرح ضرورت همکاري رقابتی 

مکاري، شوراي عنوان گام نخست و عملیاتی براي ایجاد فضاي ه ها، به براي سمن

پیرو این امر یک نقشه راه . نهاد محله هرندي شکل گرفت مهاي مرد اندیشی سازمان هم

ها  براي تشکیل چند کارگروه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي با مشارکت سمن

 .طراحی شد

ها را بیشتر از نوع عقالنیت  در حال حاضر شاید بتوان عقالنیت حاکم بر سمن

گرچه عقالنیت کالسیک بیشتر . و در برخی جهات سنتی دانستمدرن کالسیک 

مراتب سازمانی، نظم، داشتن بانک  هاي مشخصی همچون سلسله صوري بوده و ویژگی

هرچند به دلیل نبود الگوي علـمی . شود اطالعاتی و مانند آن را شامل نمی

 نیز شفافیت هاي یادگیري سازمانی و ریزي، فقدان بانک اطالعاتی و صورت برنامـــه

هاي مرجع سنتی مانند،  ندرت از گروه ها به مالی براي حامیان مالی و نیز اینکه سمن

هاي قدیمی و پرنفوذ، اشخاص لوطی قدیمی، روحانیون، نمایندگان و یا سفیران  خانواده

طور کامل در دو دسته ذکرشده قرار  کنند، به هاي مختلف استفاده می فرهنگی گروه

ها عقالنیت ناشی از  رسد بهترین شکل عقالنیت براي سمن به نظر میگیرند اما  نمی

اند تا  یعنی ضمن اینکه آنها با یکدیگر در رقابت. همگرایی یعنی همکاري رقابتی باشد

بتوانند بهترین خدمات ممکن را به ذینفعان ارائه کنند باید بتوانند در انگیزه دادن به 

  . بانی از هم در مواقع لزوم بخوبی عمل کنندیکدیگر، رفع نیازهاي همکاران و پشتی
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طور کامل شکل نگرفته و بصورت منفک یعنی رقابت میان  رقابتی هنوز به این هم

. هاي مقطعی و محدود میان برخی که همسوتر هستند وجود دارد همه آنها و همکاري

نوز ها ه سمن. هاي مشترك است  داشتن ارزش،ویژگی دیگر عقالنیت ناشی از همگرایی

ها  هاي سازمانی خود پایبند هستند و به شکل واقعی وارد شبکه ملی سمن بر ارزش

نهاد و نوعی از عقالنیت  ترین عقالنیت در سازمان مردم عنوان مهم در نهایت به. اند نشده

گیرد ملهم از هابرماس، عقالنیت ارتباطی مطرح  که در عرض سایر انواع آن قرار می

نهاد مورد بررسی همچنین بخاطر نداشتن مجموعه قوانین  مهاي مرد سازمان. گردید

شده و نیز نبود معیاري براي سنجش  مورد اجماع همگان، یکسان نبودن دعاوي مطرح

  . عقالنیت ارتباطی را نیز محقق نساخته بودند،دعاوي

  

  پیشنهادها

رقابتی یا رقابت  گیري فضاي هم شده، در جهت شکل بر اساس مطالب مطرح

  :گردد هاي محله هرندي پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می ه میان سمنهمکاران

باید تالش شود یادگیري در . ها است  یادگیري از کارکردهاي مهم سمن-1

 یعنی بتوانند یادگیري سازمانی را در خود ،ها نیز باشد ها معطوف به خود سمن سمن

ند در مواجهه با مسائل شود هر سمن بتوا یادگیري سازمانی موجب می. پرورش دهند

هایی و به اشتراك گذاشتن  کسب چنین آگاهی.  راهبرد مشخصی را اتخاذ کند،خاص

ها حالت  شود دانش مربوط به سمن ها و نیز آیندگان موجب می آنها با سایر سمن

 در نتیجه با ؛انباشتی به خود گرفته و دیگران نیز بتواند از این تجربیات استفاده نمایند

تا زمانی که . کنند تري اتخاذ تر و کامل هاي مناسب حل  این تجربیات، راهتوجه به

 یک سازمان رسمی که  عنوان ها خود را با عقالنیت مدرن منطبق نسازند و به سمن

خته  شنا،هاي علمی و مدیریتی مسائل خود را پیش برد تواند بر اساس شاخص می

بدین منظور نیاز به . انشی را داشتتوان از آنها انتظار چنین انباشت د ، نمینشوند

هاي مختلف در زمینه پژوهش  حضور دانشگاه و یک تیم پژوهشی از متخصصین رشته
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ها وجود  سازمانی، ایجاد بانک اطالعاتی و رفع خأل تئوریک شدیدي است که در سمن

ها به روش علمی و  هاي علمی، ثبت تجربه دارد و موجب شده آنها قادر به پژوهش

  .عنوان یادگیري سازمانی نباشند ن به آنها بهشکل داد

در . ها را برطرف سازد تواند بسیاري از شبهه ها می سازي اقدامات سمن  شفاف-2

صورت استفاده از این استاندارد کلیه اقدامات، منابع مالی، فرایند جذب بودجه، 

مومی  بصورت شفاف و ع،ها ها و فرایندهاي انتخاب هیات مدیره سمن دستورالعمل

  .شود اعالم می

شوراي «ها و تیم تحقیق،  هاي بحث متمرکز مرکب از سمن  از بطن گروه-3

یک نقشه راه  شکل گرفت و پیرو آن» نهاد محله هرندي هاي مردم اندیشی سازمان هم

. براي تشکیل چند کارگروه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي نیز طراحی شد

صی شدن فعالیت آنها براي جلوگیري از موازي کاري و ها و تخص کار میان سمن تقسیم

عنوان   به،گامی در جهت رسیدن به عقالنیت همگرا و عقالنیت ارتباطیبرداشتن 

بنابراین با توجه به ظرفیت . اندیشی مطرح گردید ترین خواسته اعضاي شوراي هم مهم

 از ،هادپدید آمده حمایت معاونت اجتماعی شهرداري جهت حفظ و پویایی این ن

 .اهمیت بسزایی برخوردار است
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  منابع

 هاي اجتماعی در  فرهنگ فقر و آسیب خرده« )1393 (.اصغر فرد، علی  درویشی وارشد، لیلی

، شماره فصلنامه پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، )مطالعه موردي محله هرندي( محالت شهري

1: 135-103.  

 هاي داستانی کودکان مایی فرهنگ کار در کتاببازن«) 1390 (. جدائیان، مرضیه وانتظاري، علی« ،

 .205-228: 15 و 14، شماره راهبرد فرهنگ

 دیپا نارایان، ترجمه:  ویراستار،)کتاب مرجع(توانمندسازي و کاهش فقر ). 1394( .بانک جهانی: 

حبیب جباري، وزارت تعاون، کار : فرزام پور اصغر سنگاچین و جواد رمضانی، ویراستار فارسی

 .اه اجتماعیو رف

  مدیر و  اداره کل تحقیق و توسعه شهرداري تهران،: ، کارفرما12برنامه توسعه محله هرندي منطقه

  .1377-78: مؤسسه پژوهشی توسعه دانش سالمت: اللهی، مجري داریوش فرج: ناظر طرح

 ها و  اندیشی با موضوع بررسی اثرات انجمن هم ).1393 (.بهرامی، معصومهNGO هاي محلی 

، گردآورنده معصومه 12، معاونت امور اجتماعی منطقه هاي اجتماعی زمینه کاهش آسیبدر 

  .بهرامی

 مطالعه (هاي اجتماعی  گیري آسیب شهري و امکان شکل مهاجرت درون «).1394. (پروین، ستار

 .107-130: 35، شماره 4، دوره فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، )محله دروازه غار: موردي

 هاي اجتماعی در  فرهنگ فقر و آسیب خرده «).1394. (اصغر فرد، علی  درویشی وتارپروین، س

  .51-89: 23، شماره ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه، »محالت شهري

 هاي پنهان  سازمانی اجتماعی و آسیب بی«اصغر و کاظمی، قباد،  فرد، علی  درویشی؛پروین، ستار

  .91- 121 :1، شماره 23، دوره شناختی مطالعات جامعه، ) هرنديمحله: مطالعه موردي(شهري 

  ترنر، استیفن؛ هوسرل، ادموند؛ برنشتاین، ریچارد؛ تیلور، چارلز؛ تریگ، راجر؛ لوید، ژنویه؛

عقالنیت ). 1390( فوکو، میشل  وهایمر، مارکس؛ مک اینتایر، السدیر، کوهن، جاناتان هورك

یان، علی؛ فرهاد پور، مراد؛ اباذري، یوسف؛ الجوردي، مرتضو:  مترجمان،)مجموعه مقاالت(

سازمان چاپ و : هاله؛ مهاجر؛ محبوبه، ناجی، سعید؛ حنایی کاشانی، محمد سعید، تهران

 .انتشارات



 
 

 1399، بهار 42شماره ، سال یازدهم،  رفاه و توسعه اجتماعیریزي برنامهعلمی فصلنامه      98 

 ( نهاد هاي مردم طراحی و تبیین الگوي تعاملی سازمان«، )1388 (.رضائی تبار، رضاNGOs ( کمیته

وري خدمات حمایتی به محرومین و اقشار  فزایش بهرهمنظور ا به) ره(امداد امام خمینی

 ). مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد پایان(، »پذیر آسیب

  محله هرندي12سند توسعه محالت شهر تهران، شهرداري منطقه ،. 

 ودکان کار نهاد در توانمندسازي ک هاي مردم بررسی نقش سازمان«). 1393. (شکوري، علی

 .60-33 :3، شماره 3دوره . فرهنگی -، مطالعات توسعه اجتماعی»خیابانی

 ،دفاع  ارزیابی فضاهاي بی «).1397. (محسن فرهادیخواه، حسین؛ زیاري، کرامت اهللا و کالنتري

فصلنامه ، »)محله هرندي تهران: مطالعه موردي (safety ayditشهري با استفاده از مدل 

  .19-36: 42، شماره پیاپی 1، شماره 13، دوره هاي انسانی زي سکونتگاهری مطالعات برنامه

 نشر نی: ، ترجمه هادي جلیلی، تهراندرآمدي بر تحقیق کیفی). 1387 (.فلیک، اووه.  

 شناختی به سازمان و  ها، رویکرد جامعه شناسی سازمان جامعه). 1388 (.قلی پور، آرین

 ).سمت(ها  تب علوم انسانی دانشگاهسازمان مطالعه و تدوین ک: ، تهرانمدیریت

 ماه، اردیبهشت4، ناحیه 12 منطقه ).1392. (طرح ساماندهی محله هرندي .  

 سا ، بی12 شهرداري منطقه هاي معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در محله هرندي طرح و برنامه.  

 سی شهر تهران، سازمان مشاور فنی و مهند12 در مرکز شهرداري منطقه طرح ارتقاء کیفیت زندگی.  

 بندي و شبکه   بازبینی نظام پهنه).1394. (طرح ارتقاي کیفیت زندگی در مرکز تاریخی تهران

 .)محله شهید هرندي(معابر پیشنهادي طرح تفصیلی، 

 بررسی و ارزیابی عملکرد انواع «). 1388 (.پیام. کرمی، مینا؛ سوخکیان، محمدعلی؛ فرهادي

 :27، شماره 7 دوره ،هاي راهبردي و کالن فصلنامه سیاست ،»نهاد در ایران هاي مردم سازمان

160-141.  

 هاي معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، در طرح انضباط شهري منطقه  ها و برنامه گزارش طرح

  .1392هاي ستاد، تیرماه  ستاد ساماندهی محله هرندي، گزارش فعالیت: 12

  اسفند 4محله هرندي واقع در ناحیه گزارش مرحله اول طرح توسعه و ساماندهی فضاي شهري ،

  .، همکاري مهندسان مشاور شهرساز و معمار1390

 گزارش طرح بهسازي اجتماعی محله هرندي  .)1394( .علی فرهادي، مهر.   

 بی ( هاي اجتماعی منطقه، بخش کارآفرینی و توانمندسازي گزارش اداره توانمندسازي و مشارکت

 ).سا
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 کمال :جهان زیست و نظام، ترجمه: 2، جلد ریه کنش ارتباطینظ). 1384 (.ابرماس، یورگنه 

 .روزنامه ایران، مؤسسه انتشاراتی: پوالدي، تهران

 گام نو:  جمال محمدي، تهران:، ترجمهیورگن هابرماس). 1387 (.اي. هاو، آل.  

 
 Akhtaruzzaman khan, M., Islam, M. A., & Ali, A. J. (2014). “Educational 

Development of NGO Beneficiaries in Bangladesh: a Disjunction between 

Programmes and Implementation”, Asian Social Science, 10(22), 69-57. 

 Aslpour,H., Khanmohammadi, H. &  abdolmohamad. (2019). “Ranking the 

Types of NGOs to Improve the Effectiveness of Urban Management with the 

public participation Approach”, Urban Management, Volume 17 , Number 53 

, 251-268. 

 Bloch, D., & Borges, N. (2002). Organisational learning in NGOs: an Example 

of an Intervention Based on the Work of Chris Argyris. Development in 

Practice, 12(3-4), 461-472. 

 Britton. B, Organizational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and 

Opportunity, http://www.mspguide.org/resource/organisational-learning-

ngos-creating-motive-means-and-opportunity. 

 Boyatzis, R.E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic 

Analysis and Code Development, London: Sage Publication. 

 Buchy, M., & Ahmed, S. (2007). Social Learning, Academics and NGOs: Can 

the Collaborative Formula Work? Action research, 5(4), 358-377. 

 Burg, S. L. (2007). “NGOs and Ethnic Conflict: Lessons from the Work of the 

Project on Ethnic Relations in the Balkans”, Negotiation Journal, 23(1), 7-

33. 

 Center for the study of American Business (1996). The Dynamic American 

Firm (Eds: Kenneth shilton murry weidenbaum and Robert botterson (, 

Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers. 

 Campos, L., Andion, C., Serva, M., Rossetto, A., & Assumpçao, J. (2011). 

“Performance Evaluation in Non-Governmental Organizations (NGOs): An 

Analysis of Evaluation Models and Their Applications in Brazil”. VOLUNTAS: 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 22(2), 

238-258. 

 Desai, V. & Preston, I. (2000). “Urban Grassroots Nongovernmental 

Organizations in Bombay: A Suggested Typology”. Environment and 

Planning C: Government and Policy, 18(4), 453 – 468. 



 
 

 1399، بهار 42شماره ، سال یازدهم،  رفاه و توسعه اجتماعیریزي برنامهعلمی فصلنامه      100 

 Gibelman, M., Sheldon, R. & Gelman, A. (2004). “Loss of Credibility: Patterns 

of Wrongdoing among Nongovernmental Organizations”, International 

Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15(4), 355-381. 

 Heath, J. (2001). Communicative Action and Rational Choic, London, 

England: Cambridge, Massachusetts. 

 Hennink. M. (2014). Focus Group Discussiuns, Oxford: Oxford University 

Press. 

 Imran, A., & Nisar, Q. A. & Ashraf, S. (2014). “Exploring Relationship among 

Organizational Learning Practices, Innovativeness and non-financial 

performance: A descriptive study on NGOs Sector”, International Journal of 

Academic Research in Business and Social Sciences, October 4(10), 193-

209. 

 Islam, M. R. (2011). “Rural Women’s Empowerment through Self-Income 

Generating Activities: A Study on NGO Development Programs in 

Bangladesh”, Journal of Global Citizenship & Equity Education, 1(1), 96-

123. 

 Islam, M. R. (2015). “NGOs’ Social Capital Development Initiatives for Social 

Welfare: Bangladesh Experience”, Global Social Welfare, 2(4), 167-176. 

 Islam. M. R. (2016). NGOs, Social Capital and Community Empowerment in 

Bangladesh, Palgrave, Macmillan. 

 Kang, J., Anderson, S. G., & Finnegan, D. (2012). The Evaluation Practices of 

US international NGOs. Development in Practice, 22(3), 317-333. 

 Kasperson,R. E., Golding, D. & Kasperson, J. X. (2013). Risk, trust & 

democratic theory, in (Eds) Cvetkovich, G & Lofstedt, R.E., Social Trust and 

Management of Risk, EarthScan (From Routledge). 

 Kaynak, E., & Sai, Y. (1995). The Eight Core Values of the Japanese 

Businessman: Toward an Understanding of Japanese Management. 

Psychology Press. 

 King, N & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research. London: 

Sage Publication. 

 Krueger, R.I & Casey, M.A. (2015). Focus Groups a Practical Guide for 

Applied Research, 5th Edition. Thousand Oaks, California: sage Publication. 

 Lewis, D. (2014). Non-Governmental Organization, Management and 

Development, Third Edition, London and New York: Routledge. 

 Martin, Erin. (2013). "Learning to Learn: How International NGOs Can 

Become Learning Organizations". Capstone Collection. 2598. 

         https://digitalcollections.sit.edu/capstones/2598. 



   

  

  

  

 101     ...شناسی و عقالنیت حاکم بر  مطالعه کیفی نوع    

 Merz, R. L. (2006). A Declaration of American Business Values, Ethics, 

Equity and Efficiency in the New Millennium, Cerry Hill, New Jersey: 

Values of America Company. 

 Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. R. B. (2010). “The Role of NGOs in Promoting 

Empowerment for Sustainable Community Development”, Journal of Human 

Ecology, 30(2), 85-92. 

 Newton, K., Stolle, D. & Zmerli, S. (2018). Social and Political Trust, in (Ed) 

Uslaner, E.M, The Oxford Handbook of Social and Political Trust. Oxford: 

Oxford University Press. 

 Platt. J. (2012). The History of the Interview, in (Eds) Gubrium,J.F., Holstein, 

J.A., Marvasti,A.B & McKinney,K. D., The SAGE Handbook of Interview 

Research: The Complexity of the Craft, Second Edition. London: Sage 

Publication. 

 Shinha, J. B. (2008). Culture and Organizational Behavior.Sage: London. 

 Schulz, A. (2006). Chinese Bussines Culture. Diplom. De: Hamburg. 

 Sztompca, P. (1999). Ttust: A Sociological Theory, Cambridge: Cambridge 

 Taylor, C. (1982). Rationality, in (eds.) Hollis, M & Lukes, S., Rationality and 

Relativism, Cambridge: MIT Press. 

 Uslaner, E. M. (2018). The Study on trust, in (Ed), Uslaner, R.M., The Oxford 

Handbook of Social and and Political Trust, oxford: Oxford University 

Press. 

 Vinch, P. (1964). “Understanding a Primitive Society”, American Philosophical 

Quarterly, 1 (4), 307–324. 

 Whatley, B. (2013). “Improved learning for Greater Effectiveness in 

Development NGOs”, Development in Practice, 23(8), 963-976. 

 Yaziji, M., & Doh, J. (2009). NGOs and Corporations: Conflict and 

Collaboration. Cambridge University Press. 

 Zhifang, H. (2007). “NGOs’ Function and Influence in Resolving Conflicts in 

Africa”, West Asia and Africa, 5. 

 

 


