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  سازي و فقرزداییدر راستاي توانمند  نهادهاي مذهبیعملکرد  تحلیل فضاییِ
  *1 شهر تهران  یک: منطقه مورد مطالعه .شهري يها محله 

  

  2زهره فنی* ،1سیدمحمد رضازاده
  . هشتی تهرانب ریزي شهري دانشگاه شهید دانشجوي دکتري تخصصی جغرافیا و برنامه1

  ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی تهران علمی و دانشیار گروه جغرافیا و برنامه عضو هیات2
  10/7/94تاریخ پذیرش: ؛  10/12/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
 -اجتماعی خدماتانبوهی از در ابعاد مختلف به ارائه  ها سازمان در یک قرن اخیر، جهان با توجه به گسترش تحوالت مدیریتی

شـناخته  مذهبیي ها یی هستند که با عنوان سازمانها سازمان ها، یکی از مصادیق این سازمان پردازند. میشهري محالت  آموزشی
اش داراي اثـر  دلیل ظرفیـت ایمـانی بهو عضو در سراسر جهان هستند  ها که هم اکنون داراي میلیون ها شوند. این گونه سازمان می

طـور  ي درونـی و ایمـانی شـان بـههـا دلیل انگیزه بهها  این سازمان از طرف دیگر .هستند ها ف نسبت به دیگر سازمانبخشی مضاع
مسأله مورد  .  دارندرا شهري  محالت  کاهش مشکالت فقرو توانمند سازي از جمله در راستاي  ها مضاعف ظرفیت اجراي خط مشی

باشند و این نیازمند بـازنگري در  محالت منطقه یک شهر تهران نیز از این حیث داراي فقر میمطالعه در این پژوهش این است که 
تحلیـل  –روش تحقیـق از نـوع توصـیفی  .  باشـد و حتی مردم نهاد در شهر تهران و نیز منطقه یک مـی نهادهاي مذهبیعملکرد 

از بین آنهـا  و دهند نفر را تشکیل می 439467جامعه آماري این پژوهش نیز محالت منطقه یک شهر تهران با جمعیت باشد و  می
بـا ) ي تحقیق این پژوهشها روش( مصاحبه و مشاهده ،از طریق پرسشنامه نمونه آماري 255با  ،نهادهاي مذهبی محله داراي 10

: باشـند به شرح زیـر مینیز دست امده از پژوهش  به مهمترین نتایج .اند قرار گرفته ارزیابی و تحلیلمورد   SPSSافزار استفاده از نرم
در  ها ایـن سـازمانیت توسعه پایدار محله اي شده اسـت. تقوباعث ي منتخب منطقه یک شهر تهران ها در محله نهادهاي مذهبی

ایـن  باشـند. ا مسـتقیماً دارا مـیعملکرد ر ي شهري مهمترینها راستاي تقویت توانمندسازي و کاهش مشکالت ناشی از فقر محله
پیشنهاد اساسی این تحقیق  .  آموزشی، بویژه نیازهاي اساسی ساکنان نیز نقش دارند -در راستاي تامین خدمات اجتماعی ها سازمان

ریزي توسط مـردم نـه بـا مـردم و  اي را که توسط خود مردم در محالت مختلف (برنامه مدیریت و توسعه پایدار محلهاین است که 
و این همان چیزي است که مردم محالت مختلف منطقه یک شـهر تهـران از  ،دهد شود گامی به جلو سوق می براي مردم) اجرا می

مـدیریت و  ،اي توسـط خـود مـردم و مردم نهـاد محلـه نهادهاي مذهبییعنی مشارکت و برنامه ریزي و همراهی  ،ارندآن انتظار د
اي  توسعه پایدار محله اي را بیشتر دربر خواهد گرفت و در محالت مورد مطالعه نیز این روند گویاي تداوم مدیریت و توسعه محلـه

ي ایـران را ها ي تمام محلـهها سعه محله اي توسط خود مردم که یکی از چشم اندازو این یعنی روي آوردن به مدیریت و تو ،است
  .  تشکیل می دهد و تشکیل خواهد داد

  
   2منطقه یک تهران ،محله ايتوسعه پایدار   ،فقرزدایی ،توانمند سازي ،نهادهاي مذهبی  :هاي کلیدي واژه

  
   

                                                             
تحت  1393ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی تهران که در سال  ارشد جغرافیا و برنامه نامه دوره کارشناسی مقاله حاضر براساس بخشی از گزارش نهایی پایان*

فته اسـت؛ تـدوین و انجام یا "شهر تهران 1نقش سازمان هاي ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محالت شهري (مطالعه موردي: محالت منطقه "عنوان 
  ارائه گردیده است.    

  z-fanni@sbu.ac.ir مسئول:نویسنده *
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  مقدمه 
طورکلی بـا توسـعه محـالت شـهري و بـه طبـع  به

 مقـوم مهمتـرینتحوالت کارکردي شـهرها در جهـان، 
 اگرچـه .  است هویت اجتماعی آنها نهاد مردم سازمانهاي

 فـرد وسـیلۀ یـک به ها این سازمان است ممکن آغاز در
 .  دارد جمعـی ماهیـت آن تأسـیس حتـی اما گردد ابداع
 از مهمـی بخـش ایمان محور  يها سازمان از اینکه مراد

 آنهـا جمعـی هویـت به همـین توجه با اند مدنی جامعه
 و روابط داشتن که ازآنجا ).1933 ،1(نیبور رینهود است
 از هویـت جمعـی یک از آگاهی و متقابل تأثرات و تأثیر
 ها گروه این لذا است اجتماعی يها گروه اصلی يها مؤلفه
 و اجتمـاعی يها بنـدي گـروه یـا تجمع نوع هر از فراتر

 هسـتند آماري يها گروه بندي از جمله متداول جمعی
کلی، در هـر کشـوري طور بـه .  )2005 ،(اسکات و مارچ

شـوند: سـازمان  به سه دسته کلی تقسیم می ها سازمان
(شرکت خصوصی یا بنگاه) و  دولتی؛ سازمان خصوصی

غیر انتفاعی، بخش  ،مردم نهادي غیر دولتی (ها سازمان
توانـد توسـعه متـوازن در  تعاونی و...). آنچـه مـی ،سوم

ــد ــمین کن ــه را تض ــه  ،جامع ــگ مجموع ــد هماهن رش
نهادهاي یاد شده بـراي حـل مشـکالت جامعـه اسـت. 

اي از  از جوامع اشـتیاق فزاینـده که در بسیاري طوري به
جانب مردم براي حضور در تدارك خـدمات اجتمـاعی 

 ،یکــی از مصــادیق ایــن اشــتیاق فزاینــده وجــود دارد.
ي ایمـان ها یی هستند که با عنـوان سـازمانها سازمان

شناخته می شوند. ایـن  3ي مذهبیها یا سازمان 2محور
مـی  که با محوریت ایمـان بـه فعالیـت ها گونه سازمان

عضـو در سراسـر  هـا پردازند، هم اکنـون داراي میلیون
 ،آموزشی –جهان هستند و انبوهی از خدمات اجتماعی

را ارائـه  خدماتی و زیسـت محیطـی -رفاهی ،اقتصادي
فقـر شـهري و توانمندسـازي  مـی دهنـد و در کـاهش

بـا وجـود ایـن تـاکنون   .  ش بسـزایی دارنـدمحالت نق
 ها ادبیات علمی دقیق و مشخصی دربـاره ایـن سـازمان

ایجاد نشده است. بنابراین باتوجه به تمایالت گسـترده 
جهانی در این زمینه و عضویت انبوهی از افـراد عالقـه 

الزم است تحقیقات بیشتري در  ها، مند در این سازمان
                                                             

1. Niebur Reinhohd 
2. Faith based organization 
3. Religious organization 

 ،ان محـورسازمان ایمـبنابراین  .  این زمینه صورت گیرد
که  شود مییا پروژه اي اطالق  ،برنامه ،گروه ،به سازمان

خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شـده بـا 
بخـش جـدایی  ،خدمات ارائه مـی دهـد. عامـل ایمـان

نیروي کـار، و  ،ناپذیر سازمان است که از طریق رهبران
داوطلبان آن ابراز مـی گـردد و بـه خـدمات آنهـا گـره 

ي ها سـازمان .)2003 ،4(کالهون و کوهل  ستخورده ا
داوطلبانـه  ،اجتماع محور نیز که به صورت غیر انتفاعی

خـدمات انـواع و خود اتکا از نظر مالی هستند، به ارائه 
ي بارز ها پردازند.از گونه در یک اجتماع محلی واحد می

ي ایمـان ها مـی تـوان بـه سـازمان ها این گونه سازمان
ي ذکر ها عالوه بر دارا بودن ویژگیمحور اشاره کرد که 

بهـره مـی  »ایمـان«از ویژگی بارز دیگري به نام  ،شده
و مطالعات زیادي در دو دهه اخیر در  ها پژوهشگیرند. 

در  ها ایـن سـازمان عملکـرديآثـار ارزیـابی مورد انواع 
محیط شهري، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست 

ا از خردتـرین گذاري برنامه ریزي و مدیریت شـهري ر
مـدنی ( انـد یعنی محله در شهر هـدف قـرار داده واحد
ــور ــرفتن در ) 2003 ،5پ ــرار گ ــا ق ــز ب ــران نی شــهر ته

مســیرتحوالت شــدید جمعیتــی و شــهر نشــینی و بــه 
تبعیت از رویه ي حاکم بر نظام برنامـه ریـزي کشـور، 
باید اصول مربوط به همخوانی ایـن مراکـز حیـاتی  بـا 

نفوذ را روشـن کـرده و  و حوزهي جمعیتی شهر ها نیاز
ي موجود، پیشنهاد ها وکاستی ها در جهت رفع نارسایی

شـهر  1ي منطقـه ها و راهکار مناسب ارائه نماید. محله
با این وصـف ایـن  .  تهران نیز از این مقوله جدا نیستند

ي ایمـان ها سـازمانکـه  شود میه در ذهن ایجاد مسأل
توسعه پایدار محالت خصوصاً  ،محور در پایدار محله اي

منطقه یک شهر تهران چه عملکردي می توانند داشته 
ي ایمـان محـور را ها سازمانعملکرد ،این مقالهباشند؟ 

ــران  10در  ــک شــهر ته ــه ی ــه منتخــب منطق در محل
و فقـر زدایـی توانمندسـازي مسـتقیم تحقـق راستاي 
ي پایداري شهري، ها برخی از شاخصشهري و  محالت

پایدار محلـه تقویت ساسی شهروندان و ي اها بویژه نیاز
در  .  حلیل قرار می دهدو ترا به خوبی مورد ارزیابی اي 

                                                             
4. Calhon & Kohl 
5. madanipour 
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این راستا هدف مقاله حاضر پاسخگویی به سواالت زیر 
   :می باشد

  
  پژوهش اصلی  سؤال
 ،اي پایــدار محلــه دري ایمــان محــور ها ســازمان) الــف

شـهر  یـکمحـالت منطقـه توسعه پایدار خصوصاً 
تواننـد  مـیو چـه نقشـی را  عملکـرديچـه  تهران

  داشته باشند؟
  

  پژوهشاصلی اهداف 
ـــف ـــا فعالیت) ال ـــازمانه ـــن س ـــزایش  ها ي ای در اف

، فقـر و مشـکالت هـا توانمندسازي و کاهش بحران
ـــه ـــب  ي شـــهري وها مـــردم در ســـطح محل جل

  ي بیشتر مردم در محالت شهري.ها مشارکت
اي  محلـههاي ایمان محور  سازمان عملکردشناخت  )ب

در توسعه غربی به ویژه کانادا کشورهاي ایران و در 
      اي. پایدار محله

 
توان منـابع  فقط می ،مربوط به این پژوهش را پیشینه

  :ور خالصه به موارد زیر اشاره کردخارجی به ط
، تهیـه شـده توسـط 2001آگوست   ویدال؛ ،آویسک -

 يها ي ایمان محور در کشـورها سازمان"انجمن شهري 
تهیــه شــده بــراي ســازمان مســکن و "توســعه یافتــه 

متحـده : در ایـن طـرح  ایـاالت ي توسعه یافتهها کشور
ي ایمـان ها ي مربوط بـه سـازمانها پژوهشی ابتدا واژه

ي ها محور تعریـف گردیـده سـپس مشـارکت سـازمان
ي توسـعه ها ایمان محوردر خدمات اجتماعی در کشـور

ــده اســت و ــاالت متحــده بررســی ش ــه ای ــش  یافت نق
ي ایمـان محـور در اجتماعـات توسـعه یافتـه ها انجمن

گیـرد و در نهایـت اجرایـی  می رمورد بررسی و نقد قرا
 باشـد در تحقیقات مورد تأکید می ها کردن این سازمان

       .)CDSي راهبردي یا ها مثل اجرایی کردن برنامه(
  ي ها ي سالم سازمانها شبکه"بارتراکس، فرانکلین؛

 جدیــد اولیــه  مراقبــت بهداشــتیایمـان محــور و ت
)PHCدر ایـن طـرح ") با تأکید بـر کشـور کنگـو :

ي ایمان محور ها ي سالم سازمانها تحقیقاتی شبکه
ي تخصصی کار آنها مـورد ارزیـابی قـرار ها و جنبه

ي ها ي سازمانها چارچوب جامع استراتژي گرفته و
به خصوص با تأکید  ها دولتی در مدیریت پروژهغیر

 ویژه بر سالمتی ارائه گردیده است. 
 ،دهاون. مارچ، ایربـاي،الاورا ویلـدر، والتـون و بـري 

ي ها ي سالمتی در سـازمانها برنامه "،2005ژوئن 
ن طرح در ای محور،آیا آنها تآًثیرگذار هستند؟ایمان 

ي ایمان محور ها سازمانتحقیقاتی باز بینی ادبیات 
ي هـا ي سالمتی مـردم و قایلیتها هبا تکیه بر برنام
ــازمان ــن س ــاخص ها ای ــود ش ــاء و بهب ي ها در ارتق

سالمت و بهداشت مورد تاًکید قرار گرفته و نتیجـه 
اي که این مقاله گرفته به ایـن صـورت اسـت کـه 

 بــرروي پیشــگیري اولیــه ها تمرکــز بیشــتر برنامــه
ــومی %)،50,9( ــالمت عم ــت از س  %)،25,5( حمای

 باشد %) می18,9سرطان ( %)،20,7(سالمت روحی 
کنـد کـه خروجـی برآمـده از  و در واقع تأکید مـی

ایمـان محـور باعـث بهبـود ي ها ي سازمانها برنامه
 گردد. سالمتی می

 ي ایمـان ها سـازمان"،2005 ژوئـن الیزابت؛ ،فریس
، 74جلـد  "محور و بشر دوسـتانه ي غیـر مـذهبی

معرفی  : در این طرح تحقیقاتی ابتدا با 858شماره 
دولتـی ي غیرها ي ایمان محور و سـازمانها سازمان

سکوالریسم در کارهاي بشر دوسـتانه بـه سـابقه و 
مــی پــردازد ســپس نقــش  ها عمــل ایــن ســازمان

ــازمان ــاعدتي غیرها س ــی در مس ــر ها دولت ي بش
دوستانه مورد تأکیـد قـرار گرفتـه و در نهایـت بـه 

 يها دوستانه در ارتباط بـا سـازمان ي بشرها چالش
 ایمان محور مورد برسی قرار گرفته است.

  ي ها سـازمان "،2012کاروالهو، جان پاول؛ مـارس
 ،،کمیته اقتصـادي دانشـگاه کالیفرنیـا"ایمان محور

ي ها :  در این طـرح تحقیقـاتی سـازمان 22نسخه 
یی با اعتقادات مذهبی، سیاسی ها ایمان محور گروه

حـامی و عقالنی هستند که از طریق کنش متقابل 
ي ایمان ها این مقاله الگوي سازمان .  باشند مردم می

 محور به همراه معرفـی اعتقـادات اجتمـاعی بـراي
ــی ــداف انجمــن را تشــریح م ــد و چــارچوب اه  کن

ي ایمــان محــور کــه حســاس بــه حــق ها ســازمان
انتخاب آزاد هستند با کشف اعتقادات بـراي دیگـر 
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ــا اعضــاي گروه ــردن  ه ــذاري ک ــرمایه گ ــدون س ب
 گیرنـد. اعتقادات ارزیابی و صورت مـیدر خودشان 

و مقایسه کشـور  رقابت مذهبی کشورها با همدیگر
ا از موضوعات محـوري مصر نسبت به دیگر کشوره

 باشد. این مقاله می
  

   و مبانی نظري پژوهش  ها دیدگاه ،مفاهیم
  و ایمان گرایی  نهادهاي مذهبیدیدگاه 

نهـاد یی مـردم ها سازمان ،ي ایمان محورها سازمان
عنـوان  ي اخیر جایگاه خـود را بـهها هستند که در دهه

پیشـبرد خـدمات احتمـاعی یی اثر بخش در ها سازمان
یی در ها اند. اگر چه تأسیس چنین سازمان تثبیت کرده

اي داشـته، ولـی  ي گذشته رشد قابـل مالحظـهها دهه
پیشـرفت  ها ي علمی از چیستی ایـن سـازمانها تعریف

بیـان  1هیـون نان کـه دي.چشمگیري نداشته است. چ
 کنـد : بـا ایـن همـه هنـوز هـم تعریـف دقیقـی از می

به عمل نیامده است و همچنان در مورد این  ها سازمان
کننـدگی و چنـد  بـه سـوي گـیج هـا تعریف ها، سازمان

بــا  .  )6: 2004 ،2(دهــاون مــارك .پــارگی گــرایش دارد
ي ها کـه از سـازمان هـا بـه برخـی از تعریف ،وجود این

  .  ایمان محور ارائه شده می پردازیم
یـا  ،برنامـه ،گـروه ،به سازمان ،سازمان ایمان محور

بـا  شود که خـدمات انسـانی را کـه اي اطالق می پروژه
 ،دهـد. عامـل ایمـان مـی ارائـه عامل ایمان تنیده شده

 ،بخش جدایی ناپذیر سازمان است که از طریق رهبران
نیروي کار، و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خـدمات 

. )15 : 2003 ،3کالهون و کوهـل( آنها گره خورده است
ي غیر انتفاعی ایمان محـور کـه معمـوالً واژه ها سازمان
شامل همـه  ،شود براي آنها استفاده می "FBO"مخفف 
 ،4والـیس( شـود میي غیر انتفـاعی مـذهبی ها سازمان
ـــــازمان "FBO" واژه  .  )29:  1999 ـــــه ها س یی را ک

طور کامل مذهبی است مثل یک کلیساي  رسالتشان به
یی که میان مسـائل ها خاص یا واحد مذهبی یا سازمان

کننــد، پیونــد  ذهبی و اجتمــاعی ارتبــاط برقــرار میمــ
                                                             

1. De.Heaven 
2. Dehaven, Mark 
3. Calhon&Kohl 
4. Wallis 

تعریـف گسـترده  اما در دهد؛ مثل ارتش رستگاري. می
که اهداف خاصی همچون  ها توان گفت این سازمان می

افـزایش خـدمات عمـومی و  ،ي جامعهها ارتقاي ارزش
 ،5کرامـر فردریکـا( انـد رفاه مردم و... را دارنـد، وابسـته

2007  :17 (  .    
تعریـف ذیـل را از 6، راهنماي امریکـورپز2003در سال 
یـک : بـه عمـل آوردشـهري ي ایمان محـور ها سازمان

یـا  ،کنیسـه ،مسـجد ،کلیسـااجتماع عبادي مـذهبی (
 ).معبد

یـا پـرو/ژه کـه از سـوي یـک  ،برنامه ،یک سازمان
شود  مذهبی حمایت مالی یا میزبانی می اجتماع عبادي

سازمان ثبت شده یـا ثبـت نشـده خواه این شرکت یا (
  ).باشد

یک سازمان غیر انتفاعی که از سوي یـک اجتمـاع 
ت مـدیره و اعضـاي یـک اعبادي مذهبی یا اعضاي هی

ز لحــاظ مــذهبی برانگیختــه شــده انــد، ســازمان کــه ا
ایجـاد و  ،شود و این امر بـه وضـوح در نـام تأسیس می

ظـر مـذهبی کـه نهـادي از ن بیانیه رسالت آن سـازمان
 کند. جلوه می -تحریک شده است

یی که قـبال بـه ها و در نهایت همکاري بین سازمان
دیگر سـازمان صورت آشکارا یا ضمنی بیان شدند، با یک

 ،7راهنمــاي امریکــوپرزکننــد ( ایجــاد میایمــان محــور 
ي ها سازمانمتناسب با  يها دربیان ویژگی .  )2:  2003

ـــو فســـکی و ســـینان ،ایمـــان محـــور ) 1997( 8میل
سـازمان ایمـان ایـن ي خاصی را که به تمایز ها ویژگی

جامعـه مـدنی ایمان محـور ي ها محور از دیگر سازمان
  :کنند شناسایی می ،کنند می کمک

یاز مـردم در جوامعشـان رسـید گـی به ناین نهادها . 1
طـور هـم زمـان انـواع مختلفـی از  اما بـه ،کنند می

ویـژه در حـوزه خـدمات  اهداف را عالوه بر وظایف
    .  دهند ه میاجتماعی ارائ

ــازمان2 ــن س ــته ها . بیشــتر ای ــم پیوس ــه ه  رســالت ب
ــاي ســنت ایمــان را دارا  » شــهادت دادن« ــه احی ب

     .  هستند

                                                             
5. Kramer  Fredrica 
6. Americorps guidance 
7. Americorps Guidance 
8. Milofsky & cnaan 
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ارتبــاط  ،چــون فراینــد خــدمات بــر اعتبــار معنــوي. 3
بـه  ،کنـد گیري جامعـه تأکیـد مـی عاطفی و شکل

ي ها ي عینی که از سوي سازمانها گیري سنجهکار
کـار  ،شـود میحکومتی وحرفـه اي بـه کـار بـرده 

    .  شود میدشواري 
ي ها مـردم نهـاد بـه خصوصـا سـازماني ها . سازمان4

در جســتجوي رشــد و قبضــه  ایمــان محــور لزومــاً
ي هســتند کــه هــا داراي ارزشو نیســتند » بــازار«

ــا حمایت صــراحتاً ــا ب ــا ي مــالی گروهه ــی ه ي دین
ها در  در ادامه به مهمتـرین دیـدگاه. اختالف دارند

  :   شود این مقاله پرداخته می
  

     زيسا توانمندسنتی  و سازه انگیزشی نظریه 
ــاپورت ــر ،زیمرمن،راپ ــت و کیف مهمتــرین  1دانس

 .  انـد نظریه توانمندسـازي دانسـته ،را در توسعه ها نقش
داند که از طریق آن  راپاپورت توانمندسازي را راهی می

مردم بر زندگیشان از طریق مشارکت فعال با تأکید بـر 
تومـاس و  .  نقاط قوتشان کنترل بـه دسـت مـی آورنـد

عنـوان افـزایش انگیـزش  توانمند سازي را بـهولتهوس 
ر مجموعه از شناخت کـه بیـانگر وظایف در چها درونی
ي کارایی اش تعریف کردند. ها گیري فرد به نقش جهت

شـتاختی انگیـزش ي ها کـه مؤلفـه ،چهار بعد ارزیـابی
 ،: اثـر گـذاريانـد از دهـد عبارت درونی را تشـکیل می

 ،2مچـو لینـی( معناداري و قـدرت انتخـاب ،شایستگی
ات توانمندسـازي دو کلی بـا مـرور ادبیـ طور به .  )1998

دیــدگاه کلــی در خصــوص توانمندســازي وجــود دارد: 
ــپرینتزر ــویین و اس ــانیکی و  3ک ــرد مک ــه رویک آن را ب

کـانگر و کـاننگو آن را بـه سـازه ارتبـاطی و  ،ارگانیکی
ــی ــنتی  ،انگیزش ــدگاه س ــورت دی ــه ص ــون آن را ب من

مندسـازي توانمندسازي و دیدگاه سـازه انگیزشـی توان
در  .  )1384 ،بیژن ،عبداللهیاست ( تقسیم بندي نموده

این دیدگاه توانمندسازي مترادف با واگـذاري قـدرت و 
اگـر کارکنـان  مثالً .  اختیار به افراد با قدرت کمتر است

سطوح پایین تر در سازمان قدرت کافی براي انجام کار 

                                                             
1. Rappaport, Zimmerman, Dunts, Kieffer 
2. Matthew Linney 
3. Quinn & Spreitzer 

ــربخش نداشــته باشــند بــه ــر  ،طــور اث توانمندســازي ب
 .  گیـري داللـت داردواگذاري قدرت و اخنیـار تصـمیم 

 زا .  نماینده دیدگاه سنتی به توانمندسازي اسـت 4کانتر
ي توانمندسـازي شــامل مســطح ها نظـر وي اســتراتژي
کاهش تعداد موانـع  ،عدم تمرکز ،کردن سلسله مراتب

 ایجاد پایگاه ،ي ارتباطیها گشودن کانال ،گیري تصمیم
ت حمای ها، طور گسترده در سازمان دانس و اطالعات به

 ،5منــون( ي آموزشــی اســتها گــري و اجــراي برنامــه
توانمندسازي را تضمین این که کارمند  6لندن .)1995

 .  براي انجام وظایفش اختیـار دارد تعریـف کـرده اسـت
ــه ــازي را ب ــانتر توانمندس ــل  ک ــارکردي از ک ــوان ک عن

گیرد که کارکنـان سـازمان  یابزارهاي قدرت در نظر م
ابزارهاي قـدرت در سـازمان در اختیار دارند. بزعم وي 

 ،7ملهـم( باشـد مـی منـابع و حمایـت ،مل اطالعـاتشا
چنـین برداشـتی از توانمندسـازي ایـن اشــاره  .  )2004

پـس  تواند می ،شود ضمنی را دارد که آنچه که داده می
کنـد  ي عمل میبنابراین فرد با اجازه دیگر .  گرفته شود

کـانگر و  .  )1386 ،عاسبی، سعید ،سید حسین ،ابطحی(
 توانمندسازي را به عنـوان سـازه انگیزشـی در ،8کاننگو

معنی » قادر ساختن«نظر می گیرند و آن را به صورت 
قادر ساختن بـه ایجـاد شـرایطی  ها از نظر آن .  کنند می

ه آن گردد که به وسـیل می براي ارتقاي انگیزشی اطالق
منظور انجام موفقیـت آمیـز  احساس کارآمدي فردي به

اسـاس بر 9تومـاس و ولتهـوس .  توسعه می یابدوظایف 
تـري  ر و کاننگو یک مدل شناختی پیچیدهدیدگاه کانگ

ــر ــه دادهرا ب ــازي ارائ ــین توانمندس ــد اي تبی ــا  .  ان آنه
ــایف  ــی وظ ــزش درون ــزایش انگی ــازي را اف توانمندس

در  تفاوت این دیدگاه با دیدگاه کانگر و کاننگو .  نامیدند
فـراد بـر طبـق لی قضـاوت ااین است که در رویکرد قب
انعکـاس  گیرد و ایـن قضـاوت کارآمدي فرد صورت می

مفهـوم مهـم دیگـر  .  باشـد اطالعات و وقایع عینی مـی
ارزیابی وظایف است که هسته مرکزي مدل را تشـکیل 

ارزیابی وظـایف علـت تقسـیم و بـی واسـطه  .  می دهد
                                                             

4. Kantre 
5. Menon  
6. London 
7. Melhem 
8. Conger &  Kanungo 
9. Thomas & Veltheuse 
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 ایـن ارزیـابی .  رضایت و انگیزش درونـی وظـایف اسـت
ر درون فرد اتفاق می افتد و بـه خـود وظیفـه د وظایف
تا به زمینه وظایف یـا پـاداش و تنبیـه  ،می کند  اشاره

یـک  2زیمـرمن .)1910 ،1ماس و همکـارانوت( دیگران
چارچوب مفید براي فهـم توانمندسـازي روانشـناختی 

ــرده اســت ــه ک ــازي  .  ارائ ــارچوب توانمندس ــن چ در ای
 ،درون فـردي ،روانشناختی به سه مؤلفه مرتبط به هـم

یپترسـون و ( بندي شـده اسـت تعاملی و رفتاري دسته
اي پیچیـده و  قـدرت را پدیـده ها آن .  )2006 ،همکاران

دلیل گسـتردگی  ند بعدي می دانند که تعریف آن بهچ
کنترل و سلطه دشوار  ،مفاهیم مرتبط با آن یعنی نفوذ

    .  )1386 ،عاسبی، سعید ،حسینسید ،است (ابطحی
  

مطلوبیت گرایـی و توزیـع    ،قانون طبیعینظریه 
   اسالمی  فقرزداییمجدد 

ز اگر چه فقر زدایی همـواره در جوامـع گونـاگون ا
هذا نگرانی راجع بـه الویت خاصی برخور دار نبوده مع 

 .  مسئله فقر پیوسته مد نظر جوامع مختلف بـوده اسـت
جملــه ي مختلفــه فقــر همیشــه از هــا مفــاهیم و نمود

جامعـه  ،فیلسـوفان ،طالعـه مورخـانموضوعات مورد م
عوامـل  .  شناسان و اقتصاد دانان را تشـکیل داده اسـت

ایجاد فقر متنوع وشامل عدم کـارایی در نظـام اداري و 
مــدي تــا بــی عــدالتی نظــام آي درهــا اجرایــی حمایت

هاي فقر زدایی که تـا  راه .  شوند اجتماعی می ،اقتصادي
نظـام تـأمین کنون پیشنهاد شـده انـد شـامل اصـالح 

دخالت دولت در بازار کار و تغییرات اساسـی  ،اجتماعی
ــازمان ــکل س ــتها در ش ــاعی اس ــادي و اجتم    ي اقتص

طرفداران قانون طبیعی توزیع  ).1375فرهاد،  ،خرمی(
درآمد معتقدند که در شرایط رقابت کامـل افـراد تنهـا 
مستحق بهرمندي از کوشش خود هستند و نه بیشتر و 

هـر فـرد بـه انـدازه کوشـش خـود "گر ییا به عبارت د
طبق قانون طبیعـی  .  شود شعار این گروه محسوب می"

ا نقشی براي لذ ،فقر اساسأ علل درونزایی داشته ،درآمد
شود و اگر انتقالی از اغنیـا بـه  دخالت دولت تصور نمی

ردي یـا گروهـی صـورت بگیـرد بایـد فقرأ به صورت ف

                                                             
1. Thomas & Veltheuse 
2. Zimmerman 

بـیش  ).1375فرهاد،  ،خرمی(   صورت داوطلبانه باشد به
گرایـی کـه  از یک صد سال پیش در مکتـب مطلوبیـت

 هاسـت پیشـنهاد شـد 3پیشگام آن جان استورات میـل
است که هدف هر جامعه باید بیشینه نمودن کل رفـاه 

فـرد  nبدین معنا که اگر از نظر جبري  .  اجتماعی باشد
 U iام را    iتـابع مطلوبیـت فـرد در جامعـه باشـند و

آن گاه رفاه اجتماعی یعنی تـابعی از مطلوبیـت  ،بنامیم
  روبرو خواهد بود: افراد آن جامعه و به شکل

  W= f ( u1,u2,u3,….ui,….un )      
تابع فوق به تابع ضمنی رفـاه اجتمـاعی مطلوبیـت 
گرایی معروف است. الزم به توضیح است کـه در اصـل 
مکتب مطلوبیت گرایی فرض بر این نهـاده شـده بـوده 
ــع  ــل جم ــارت از حاص ــاعی عب ــاه اجتم ــابع رف ــه ت ک

اما امـروزه در اقتصـاد  .  ي افراد جامعه باشدها مطلوبیت
عی مطلوبیـت گرایـی مدرن رفاه عنوان تابع رفاه اجتما

در تابع مذکور  .  شود به تابعی از نوع تابع فوق اطالق می
تحت شرایط برابر افزایش مطلوبیـت هـر یـک از افـراد 

شود بدین معنا  معه موجب افزایش رفاه اجتماعی میجا
بـدون  در یـک فـردکه حتی افـزایش مطلوبیـت تنهـا 

منجر به افزایش رفـاه  کاهش در مطلوبیت فرد دیگري
   .  گردد تماعی میاج

ــر  ــه از طــرف دیگ ــان مرتب ــدل در اســالم از چن ع
عظیمی برخوردار اسـت کـه در میـان اصـول پنجگانـه 

 معاد، عدل و امامت قـراردارد و ،اعتقادي توحید، نبوت
اصل الضرر با مفهوم بهبـود پـارتویی در اقتصـاد رفـاه 

از ایــن اصـل چنــین بــر  .  انگلوساکسـون مطابقــت دارد
بهبـود وضـع  ،نظریه فقر زدایی اسـالمی آید که در می

اقتصادي فقرا نبایـد موجـب کـاهش مطلوبیـت دیگـر 
اقشار درآمدي گردد. سوم آنکه طبق نظریـه فقرزدایـی 

محصول کار که ایجـاد مالکیـت  ،اسالمی سه عامل کار
ع مجـدد عوامـل تعیـین کننـده توزیـ ،می نماید و نیاز

کـه در اسـالم چهـارم آن .  اند درآمد به نفع فقراي جامعه
مواسات به معناي دعوت بـه همکـاري و شـرکت دادن 

به مفهوم تـرجیح دادن  دیگران در اموال خویش و ایثار
ــوال  ــران در ام ــتن دیگ ــدم داش ــمردن و مق ــر ش و برت
خویشتن به منظور جلب رضـایت خداونـد اسـت و بـه 

                                                             
3. John Stuart Mill 
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تعاطف را قویاً تشـویق و توصـیه تعاون و  ،عالوه اسالم
ص واالي اخالقـی در اقتصـاد رفـاه این خصـای .  کند می

و توسـعه  انگلوساکسونی در قالب و مفهوم نوعدوسـتی
 ،فرهــاد ،خرمــیخالصــه مــی شــوند ( اجتمــاع محلــی

1375(  .  
  

   و اجتماعات محلی نظریه توسعه پایدار شهري
 يهـا بحث حاصـل شـهري، پایـدار توسـعه نظریه"

 به محیطی زیست مسائل درباره زیست محیط طرفداران
 محیطـی منـابع از حمایت زیست براي محیط خصوص

 توسعه شناسایی نیازمند شهري پایدار توسعه .  شد عرضه
 يها نظریـه محـدودیت دنبال به که است شهري پایدار

 و شـهرها با ارتباط در انسانی يها فعالیت براي محیطی
 در .  سـتها محدودیت ایـن در طراحی يها روش تطبیق

 از آینـده و حال براي منابع نگهداري موضوع این نظریه
 منابع به ضایعات کردن وارد و زمین از بهینه استفاده راه

 شـهري پایـدار توسعه نظریه .  است مطرح ناپذیر تجدید
 و شـهري محـیط يها آلودگی از جلوگیري يها موضوع
 و اي ناحیـه ،محلـی تولید يها ظرفیت کاهش ،اي ناحیه
 يها توسـعه از حمایـت عدم ها، بازیافت از حمایت ،ملی

 مطـرح را غنی و فقیر میان شکاف بردن بین از و زیانبار
 پایـدار الگـوي ،شهر شکل پایداري ،نظریه این .  کند می

 مصـرف زمینه در نقل و حمل موثر الگوي ،سکونتگاهی
 شـهري ناحیـه مراتـب در سلسـله را شهر نیز و سوخت
 پایدار وسعهت .  )1388 ،توکلی ،زرآباديکند ( می بررسی

 در زنـدگی کیفیـت معنـاي ارتقـاء بـه محله مقیاس در
 کـه مـانعی .باشد اجزاء می و ها ویژگی همه شامل شهر،

 اداري، سیاسی، فرهنگی، محیطی، زیست  کاهش نتیجه
آینده  نسل براي مانعی ایجاد بدون اقتصادي و اجتماعی

بـارتون ( است محلی کمبودهاي افزایش و طبیعی منابع
    .  )2003 ،1هوگ

  
  روش تحقیق 

علمی اکتشافی  ،نوع تحقیق در این مقاله از نظر هدف
 حلیلــیت - توصــیفیبــا محتــوا و ماهیــت روش مطالعــه و 

(بـا  اي ن عـالوه بـر مطالعـات کتابخانـهباشد کـه در آ می
                                                             

1. Barton Hugh 

ــ ــاناســتفاده از من ــه، پای نامــه،  ابعی از قبیــل کتــاب، مقال
ـــازمان ـــات س ـــدانی ،)...  ادارات و ها، اطالع ـــد می  از بازدی

(پیمایش) و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه از افراد شـاخص 
 .  ه اسـتشـد دهمرتبط با اهـداف تحقیـق اسـتفا ،در محله

ه محـالت منطقـه یـک جامعه آماري این تحقیـق را همـ
محلـه  10دهند که از بـین آنهـا تعـداد  تهران تشکیل می

ر تهران مـورد بررسـی محله منطقه یک شه 26منتخب از 
مثل مؤسسه خیریه امام علی (ع) به نـام ( ته استقرار گرف

مؤسســه حمایــت از کودکــان مبــتال بــه  ،همــاي رحمــت
آسایشـگاه  ،پـور خیریه بهنام دهـش ،سرطان به نام محک

معیـت با توجه بـه ج .  )ریزك به نام گروه بانوان نیکوکارکه
تعـداد افـراد  ،نفـر 439467 برابر با 1390منطقه در سال 

کـه بـین  نفـر اسـت 255وکران برابر بـا فرمول ک نمونه با
ورت سیستماتیک پخش و پرسشگریبه تمام محالت به ص

ي گردآوري شـده از طریـق ها نتایج داده .  عمل آمده است
ه و ارزیابی گرفت Excelي جانبی ها و برنامه SPSSافزار  نرم

محلـه در  10تعـداد  هـا در نهایت با تحلیل و ارزیابی داده
ي ایمان محور بوده که بـراي آنهـا ها سازمانمنطقه داراي 

با توجـه روش تحقیـق  .انجام گرفته است بحث و کنکاش
ي منتخب بـه ها ي ایمان محور در محلهها سازمان ،میدانی

اندازه ي رضایت مردم در پرسشنامه در منطقه یـک شـهر 
این اي شده است و  ان باعث تقویت توسعه پایدار محلهتهر

در راسـتاي تقویـت توانمنـد سـازي و کـاهش  ها سازمان
ي شهري مهمترین اثـرات را ها مشکالت ناشی از فقر محله
از حیــث  تفــاوت ایــن نهادهــا .مســتقیماً دارا مــی باشــند

در محـالت مختلـف  ها با دیگـر ایـن سـازمانعملکرد نیز 
 - تــامین خــدمات اجتمــاعیمنطقــه یــک شــهرتهران در 

ازهـاي اساسـی سـاکنان بـا توجـه بـه ی، بـویژه نیآموزشـ
و ایــن ، باشــد رسشــنامه و رضــایتمندي شــهروندان مــیپ

مشـارکت مــردم محــالت درصـد بســیار بــاالي دلیــل  بـه
محله تجریش و محله شـهرك ،به ویژه محله ازگل منتخب

با توجه به بازدیدهاي عملی و پیمایشـی صـورت  محالتی 
ي ها سـازمانبا توجه بـه ایـن کـه  .  گرفته در منطقه است

ایمان محور به نوعی یک سرمایه اجتماعی هستند کـه بـا 
ي منطقه یک شهر ها هم در مدیریت و توسعه پایدار محله

تهران جایگاه بسزایی در ارائـه انـواع خـدمات اجتمـاعی و 
باعـث  ها اقتصادي به ساکنان دارند و این جایگـاه سـازمان
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ایـن  ،ر منطقه شـده اسـتت ناشی از فقر دکاهش مشکال
در بین اقشار مختلـف از حیـث پایگـاه و نهادها  ها سازمان

ــادي از هــا تفاوتاقتصــادي و اجتمــاعی و فرهنگــی  ي زی
لحاظ عملکرد نداشـته و فقـط در سـه محلـه تجـریش و 

ي هـا نسـبت بـه دیگـر پایگاه ها ازگل و محالتی این پایگاه
از لحـاظ دسترسـی بـه عملکرد زیـادي ت و یمحالت فعال

  باشند.    دارا میخدمات براي مردم محالت منطقه 
  

    مورد مطالعه و قلمرو پژوهش محدوده 
ــه ــوهها تهــران در کوهپای ــرز  ي جنــوب ک هــاي الب

ــت  ــهر در موقعی ــن ش ــه اســت ای ــرار گرفت ــزي ق مرک
 4درجه و  51دقیقه الی  33درجه و  50جغرافیایی در 

 35دقیقـه الـی  35درجـه و  35دقیقه طول شـرقی و 
 .  دقیقه عرض شمالی واقـع گردیـده اسـت 50درجه و 

کیلـومتر مربـع  89/716تهران داراي وسعتی برابـر بـا 
درصد کـل وسـعت کشـور را در بـر  4است که تقریباً 

سـاختاري جـامع شـهر  –طـرح راهبـردي ( گیـرد می
که شامل  ،) ساختار شبکه اي شهر تهران1385 ،تهران
ــاط ــ ،نق ــطوح م ــوط و س ــد یخط ــا  ،باش ــگ ب هماهن

ــاریخی و نظام ســاختارهاي طبیعــی و ي حرکــت هــا ت
حـدود 1390در سـال یـک جمعیت منطقـه  .  باشد می

رشــد ســاالنه جمعیــت و و  بــوده اســتنفــر  439467
بـاالتر از شـهر تهـران  1میزان مهاجرپذیري در منطقه 

 ،1365ویــژه بعــد از ســال  و بــه 1355از ســال  .  اســت
بـا رشـد خیلـی سـریع منـاطق ران توسعه کالنشهر ته

میلیون نفـري را بـه  12کنونی درصد  30اي که  حومه
سـایت ( مواجـه بـوده اسـت ،اختصاص داده است خود

  ).1390 ،آمار سازمان
  

  نسبت اندازه جمعیت تهران و حومه به درصد : 1جدول 
1279  1295  1305  1315  1325  1335  1345  1355  1365  1375   -------------- 

  ایران / تهران  8/14  1/14  3/14  9/10 5/8  4/6  6/5  4/3  3/3  1/2
  تهرانجمعیت شهري  1/24  9/25  4/30  6/26  3/25  8/24  3/26  7/20  6/15  10

  کالنشهر / حومه  3/28  2/13  2/6  1/3 5/2  4/2  2,6 9/2  3/3  8/3
  1386 ،حبیبی ،سید محسن-برنارد ،: هورگاد ماخذ

  

  
  )1395 ،ترسیم : نگارندگان( :  نقشه منطقه یک شهر تهران 1نقشه 

  
ترین مناطق شـهر  عنوان یکی از قدیمی به 1منطقه 

در حال حاضـر بـا مـرز قـانونی و ابـالغ شـده از تهران 
ازجنوب بزرگره  ،شهر شمال مرز شمالی مصوب شوراي

از شـرق جـاده  ،چمـران و بابـائی ،صدر ،ههاي مدرس
داراي باشـد و  لشگرك، و از غرب رودخانـه درکـه مـی

باشـد و در حـال حاضـر  می 4573,32مساحتی حدود 
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از نظـر محـدوده  .  باشد محله می 26حیه و نا 10داراي 
محدود شمال شهر تهـران از حـدود  ،گسترش کالبدي

ي مهم شهر تهران بـه ها تاکنون یکی از بخش 40دهه 
بـا وجـود  70و  60ي ها در دهـه .  آمده است حساب می

خالی بودن مناطق جنوبی و شرق منطقه یک تمایل به 
ساخت وساز در نـواحی شـمالی در محـدوده ارتفـاعی 

ي ها . مقایسه شاخص.  بیشتر بوده است 1800تا  1600
 .  کالبدي بیانگر روند افزایش تراکم در این منطقه اسـت

(مهندسین مشـاور  باشد گویاي این واقعیت می 1نقشه 
  .  )1385 ،بافت شهر

  
  ي پژوهش ها بحث و یافته

ي ایمـان ها شاید نتوان به روشـنی اولـین سـازمان
توان گفـت  اما می ،را در تاریخ بشر شناسایی کردر محو

وجـود  ،وارد شـده  در زندگی جوامـعاز زمانی که دین 
از  .  رسـد یی دور از ذهن بـه نظـر نمـیها چنین سارمان

نوع  دوسـتی و  ،که یکی از ارکان همه ادیان الهی ،آنجا
ي بشر دوستانه است، بدیهی است که با ظهـور ها کمک

یی ها یا سـازمان ها دین در عرصه اجتماعی جوامع گروه
کلی طور بـهگیرنـد. براي پاسخ به دعوت خداوند شکل ب

ن جـذاب ي ایمان محـور بـراي سیاسـتگذاراها سازمان
 ،رسـد بـر صـرفه جـویی هستند ؛ چرا که به نظـر مـی

حساسیت پـذیري و  ،حاکمیت کمتر ،پاسخگویی فردي
اهم سازي خدمات اجتماعی تأکید پذیري در فر انعطاف

ي ها سـازمان .)21: 2008 ،1کولون مولفولـدا(کنند  می
جوامع جهانی شـده امـروز، همگـی بـه ایمان محور در 

ي ها ي مردمـی و بـا تخصـصها دنبال جلب مشـارکت
مختلف هستند بگونه اي که آثـار فضـایی آنهـا نشـأت 

 سـابقۀي مردمـی اسـت. ها گرفته از همـین مشـارکت
 در بتـوان شـاید را ایـران در مدنی جامعۀ گیري شکل
 يهـا گروه و طبقـات ظهـور بـا کـه یافت صفویه دورة

ــاعی ــت و اجتم ــا فعالی ــبات در آنه ــاعی مناس  و اجتم
 از .  آمـد پدیـد ایـران تـاریخ در ییها دگرگونی سیاسی

 يهـا گروه کنار در جدید يها گروه و طبقات این جملۀ
 طبقـۀ دربـار اشرافیت و دار زمین اشرافیت مثل سنتی

 در اي کننده تعیین نقش بعد يها دوره در که روحانیت
                                                             

1. Colon- Mollfulleda 

 نیـز و داشـتند اجتمـاعی و سیاسی جریانات و تحوالت
 و تجـارت توسـعه نتیجۀ در که مندي نیرو تجار طبقۀ

 کار روي با .  ظاهر شدند تدریج به غرب با ارتباط توسعۀ
 خـود حیـات بـه سنتی يها گروه قاجار حکومت آمدن
 مـردم بیداري در دوره این در روحانیت اما دادند ادامه

ــه ــورد در جامع ــا برخ ــکالت ب ــارجی مش ــترة خ  گس
 را اجتمـاعی و سیاسی صحنه در مشارکت از وسیعتري

 برقـرار بـازار و روحانیت بین پیوند نیز و گرفت برعهده
 ایـران اجتماعی سیاسی يها دگرگونی بعدها که گردید
 در دوره ایـن در همچنـین. نهاد برجاي را مهمی اثرات

 روابــط شــدن پیچیــده و شــدن صــنعتی رونــد نتیجــۀ
 روشنفکران طبقۀ ایجاد شاهد جامعه اداري و اقتصادي
 میـزان امـور هادار در آنهـا نقـش افزایش با که هستیم

 .  یابـد می افزایش اجتماعی يها دگرگونی آنها اثرگذاري
 سـمت بـه مشـروطه نظـام مشروطه، انقالب پیروزي با

 اسـتقرار زمـان تـا و رفـت گرایـی فرقه و گرایی حزب
 شـد تأسـیس سیاسی حزب دو رضاخان سلطنت کامل
 اندیشـۀ ورود بـا. دموکرات حزب و اعتدال حزب شامل
 بـراي کـه اشخاصـی طریـق از ایـران بـه غـرب جدید

 در ایـران بـه کـه فکرهـا ایـن صـاحبان با بار نخستین
 رفـت آن مانند و سیاحتی ،تبلیغی ،گوناگون يها قالب

 اروپـا به مختلف دالیل به که ایرانیانی با داشتند آمد و
 بـویژه غـرب اجتمـاعی ابزارهـاي و ها پدیده با و رفتند

 آن عضـویت بـه حتـی یـا شـده آشـنا جمعی نهادهاي
 و نهادهــا گیــري شــکل در بســزایی تــأثیر و درآمدنــد

 تحقیقـات و مطالعـات دفتر( داشتند بعدي يها انجمن
 در که دیگري عامل .  )22 :1380 کشور، وزارت سیاسی

 نامـه نظـام بـه تـوان می بود مؤثر ها انجمن آمدن پدید
 مصـوب ملـی شوراي مجلس اول دور اصنافی انتخابات

 تشـکیل بـر آن در که داشت اشاره 1285 شهریور 17
 ایـران شهرهاي در انتخابات بر نظارت براي يها انجمن
 يهـا فعالیت صـحنه در انجمـن ورود .  است شده اشاره
 تــا شــد موجــب مشــروطیت از دفــاع بــراي ســی سـیا

 موضـوع ایـن بـا مقابله منظور به نیز مشروطه مخالفان
 رشــد ایــن کــه نماینــد ییهــا انجمن ایجــاد بــه اقــدام

 بعـد به دوره این از .  داشت پی در را ها انجمن روزافزون
 و حزبی فعالیت گونه هر سرکوب و رضاخان استبداد با
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 از موجـود مـدنی ي نهادهـا دهـه دو تا ،خواهی آزادي
 و سیاسـی بنـدي گـروه و تشکل گونه هر و رفت میان

 و شاه رضا سرنگونی با .  شد سرکوب شدت به اجتماعی
 يهـا جمعیت و هـا حزب پهلـوي محمدرضـا جایگزینی

 28 کودتـاي از بعـد .  آمدنـد صحنه به دیگر بار سیاسی
 بار سیاسی نیروهاي و ها حزب سرکوب با 1332 مرداد
 کـار روي با. شد ایجاد وقفه مدنی جامعه روند در دیگر

ــدن ــا دموکرات آم ــا در ه  عصــر 1339 ســال در آمریک
 به دوره این از .  شد آغاز سیاسی يها فعالیت در دیگري

 تشـکیالت و ها حزب فعالیت در ییها نشیب و فراز بعد
ــدام و داد رخ ــدي احــزاب م ــه جدی ــود ک  شــرایط مول

 کـه گرفتنـد می شکل بودند جدید سیاسی و اجتماعی
 و هـا حزب و هـا گروه همـین فعالیت تشدید نهایت در

 حکـومتی سـاختار بـا مخالفت در مردم تودة مشارکت
 انقـالب پیـروزي و شاهنشـاهی رژیـم سـرنگونی نظـام

 عطـف نقطۀ انقالب یروزيپ ،داشت همراه به را اسالمی
 از پـس که بود ایران مردم اجتماعی ،سیاسی مشارکت

 و تحمیلــی جنــگ دوران بعــد و اســتقرار اولیــۀ دوران
ــازندگی، دوران ــالحات دورة در س ــا اص ــد ب ــر تأکی  ب

 مـدنی جامعـۀ بسـوي حرکـت مسیر سیاسی مشارکت
 طبقـۀ میـان در و غربـی و مـدرن چـارچوب در عمدتاً

 در .)24همـان ( گرفـت شـدت بیشـتر، کرده تحصیل
 يها گونـه به نهاد ایمان محور و مردم سازمانهاي ایران

فعالیـت  ایـن اصـلی بسترهاي .  باشند می فعال مختلف
 و خیرخـواهی ،همیـاري و تعـاون متکی بر ارزشمندي

 هـاي سـازمان .  اسـت بـوده حـرَف هـدایت و نیکوکاري
 در و دارد دیـرین سـابقه باسـتان ایران در ایمان محور

 بـازار در صـنفی يهـا انجمن فعالیـت نیـز جدید دوره
 ،نمـازي( دهـد عبـور مغـول بحران از را ایران ،توانست

 و اثرگـذاري منظور به بنابراین .  )28 :1386  ،حمیدرضا
 کـه اسـت ضـروري المللی بین و ملی عرصۀ در پویایی

ــه ها ایــن ســازمان ــادین تحــوالت و تغییــرات ب  در بنی

 غیـر و دولتی مراکز با همکاري و پرداخته خود ساختار
 نیازسنجی با و دهند افزایش را مردم عامۀ نیز و دولتی

 المللـی بـین و ملـی محلـی، شرایط به کافی بصیرت و
 نمایند تعقیب و تعریف را ها فعالیت و اهداف کرده نظر

  .)1392 ،اسفند ،نگارندگان(
 بـه تـوان مـی را ایران در ها ساختار این سازمان اما

 نیمـه یـا سـنتی نیمـه محلی، سطح در سنتی نوع سه
ــدرن ــطح در م ــی س ــدرن و مل ــطح در م ــی س  و مل

 هــاي ســازمان از شــماري .  کــرده تقســیم المللــی بــین
ــه غیردولتــی  يها صــندوق شــامل اعتبــاري و اي خیری

 مشـکالت .  شـوند می اداره سنتی شکل به الحسنه قرض
 نیمـه یا سنتی نیمه کشور در ها این سازمان اغلب اداره

 بـه سـنتی از گـذار حـال در نـوعی بـه که است مدرن
 سـاختاري از هم ها سمن از کمی تعداد هستند، مدرن
 از مناسـب نگـرفتن بهـره بـدلیل اما برخوردارند مدرن
 فرهنـگ فنـی، ظرفیت و المللی ي بینها تجربه و دانش

ــۀ و همکــاري ــات مبادل ــایین، اطالع ــه پ ــودن روز ب  نب
ــان يهــا آگاهی ــارة آن  مــدرن يها ســمن عملکــرد درب

 و علمـی هاي مهارت و ظرفیت فنون، نظر از المللی بین
 .  نیستند دنیا در خود همتایان با مقایسه قابل تخصصی
 و ملـی عرصـۀ در پویایی و اثرگذاري منظور به بنابراین

 تغییرات به  ها این سازمان که است ضروري المللی بین
 همکاري و پرداخته خود ساختار در بنیادین تحوالت و
 افـزایش را مردم عامۀ نیز و غیردولتی و دولتی مراکز با

 محلـی، شرایط به کافی بصیرت و نیازسنجی با و دهند
 را هـا فعالیت و اهـداف کـرده نظـر المللـی بین و ملی

 از یکــی .  )276 ص ،همــان( نماینــد تعقیــب و تعریــف
 از اسـتفاده سمن بودجه تأمین در تدبیرها ترین اخالقی
 امکـان تـا است نامشخص صورت به مردمی يها کمک

باالخره اینکه ما در ایـران   .  ببرد بین از نیز را پولشویی
 ،ي نگارنـد گـانها یافتـه( سازمان ایمان محـور داریـم

1392(  .   
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ها برحسب نوع فعالیـت   هاي آن و شبعه ي مردم نهادها و سازمان نهادهاي مذهبیاعم از  هاي غیردولتی تعداد سازمان :2جدول 
  :ي سازمان و استان عمده

 سایر هنري ورزشی بشردوستانهامورخیریه و  - نیکوکاري استان
 330 184 161 1142 کل کشور

 11 15 8 19 آذربایجان شرقی
 9 4 2 11 آذربایجان غربی

 1 0 1 13 اردبیل
 15 13 10 323 اصفهان

 25 2 3 12 ایالم
 6 16 9 14 بوشهر
 101 22 22 152 تهران

 18 13 2 38 چهارمحال و بختیاري
 11 12 6 131 خراسان

 5 8 0 46 خوزستان
 2 2 1 6 زنجان
 1 0 1 18 سمنان

 11 0 1 19 سیستان و بلوچستان
 30 7 11 76 فارس
 8 9 6 6 قزوین

 3 4 4 20 قم
 3 2 5 10 کردستان

 11 4 2 19 کرمان
 6 12 6 19 کرمانشاه

 0 6 2 9 کهگیلویه وبویراحمد
 6 7 21 13 گلستان
 3 0 1 12 گیالن

 0 1 15 1 لرستان
 0 1 15 1 مازندران
 16 4 7 53 مرکزي 

 3 3 3 14 هرمزگان
 10 6 3 2 همدان

 9 5 6 63 یزد

  )www.moi.ir: (منبع
  

امروزه با گسترش و غلبه فرایندهاي جهانی شـدن 
در شهرهاي جهان، مـی تـوان شـاهد ایجـاد و توسـعه 

ي ها درونزایـی در محلـهمراکز و نهادهاي خودجوش و 
ي گونـاگونی دارنـد. هـا مختلف شهرها بود کـه ماهیت

فرهنگی -دسته اي از این نهادها، داراي ماهیت مذهبی
ي ها (ملیتی) هستند که به ارائه انواع خدمات و فعالیت

مشـغول  ها فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در این محله
هاي مذهبی اعـم از مسـلمان،  هستند. هر کدام از گروه

ي ها مسیحی، یهـودي و ادیـان شـرقی در ایـن تشـکل
ي گسـترده اي در ها نهادي گردآمده اند و غالبا فعالیت

ــه ــن محل ــی از پیکــره  ها ای ــه جزئ ــه اي ک ــد بگون دارن
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي این شـهرها بـه حسـاب 
می آیند. اهمیت این سازمانها تا به آن حـد اسـت کـه 

و  ها اران این شهرها به هنگام تدوین برخی برنامهشهرد
ي شهري در سطح محـالت، ها یا اجرا و یا افتتاح پروژه

، آورنـد عمل می همکاري و یا حضور، دعوت به از آنها به
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ي منطقه یک شهر تهران نیز از این مقوله جـدا ها محله
نیستند و حامل ایـن نهادهـاي فعـال و خودجـوش در 

: مشـاهدات ف می باشـند (منبـعي مختلها سطح محله
   )  1392 ،میدانی نگارندگان

ي منطقه یک شهر تهران نیز از این مقوله جدا ها محله
نیستند و حامل این نهادهاي فعال و خودجوش در 

   .  باشند ي مختلف میها سطح محله

  
  شهر تهران 1منطقه در  منتخب ) FBO( نهادهاي مذهبیده   :3جدول 

  )FBOي ایمان محور  (ها سازمان  شهر تهران 1ي  منطقه ها محله
 ،امامزاده سید محمد والی ،خانه سالمت محله درکه ،مؤسسه فرهنگی خیریه انصارالخمینی  ) محله درکه1

  مسجد علی بن ابی طالب ،مسجد جامع و حسینیه درکه 
  سالمت  دربند  خانه  ) محله دربند2
زك (به نام گروه تکیه بازار تجریش، آسایشگاه خیریه کهری ،مؤسسه خیریه بهنام دهش پور  محله تجریش) 3

  )بانوان نیکوکار
  خانه سالمت محله دارآباد ،خیریه مسجد خاتم االنبیاء  ) محله دارآباد4
  حکمتخانه سالمت  ،مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی، تکیه و حسینیه دزاشیب  ) محله حکمت5
  مسجد جامع و حسینیه آراج  ) محله آراج6
  ) از کودکان مبتال به سرطان (محک مؤسسه حمایت  ) محله ازگل7
   ،) به نام هماي رحمتمؤسسه خیریه امام علی (ع  ) محالتی8
  و تکیه جماران ها حسینیه شیرازي  ) محله جماران9

  اردوگاه شهید باهنر نیاوران  ) محله نیاوران10
   1392 ،پژوهشي ها و یافته مشاهدات میدانی نگارندگانمأخذ : 
  

فراینـدي چنـد مرحلـه اي  ها تجزیه و تحلیل داده
یی کـه از طریـق بکـارگیري هـا است که طـی آن، داده

ابزارهاي جمع آوري اطالعات در نمونـه آمـاري فـراهم 
بنـدي و در آمده اند، خالصه سازي، کد بنـدي، دسـته 

نهایت پـردازش مـی شـوند تـا زمینـه برقـراري انـواع 
، به منظور آزمـون ها بین این داده ها و ارتباط ها تحلیل
در این بخش براي تجزیه و تحلیل فراهم آید.  ها فرضیه

از  ،شـــهروند 255ي جمـــع آوري شـــده از ها پاســـخ
ي آمار توصیفی نظیر جداول فراوانی، درصـدها، ها روش

ــا و  ــراف ها شــاخصنموداره ــانگین و انح ــاري می ي آم
ــیف  ــازي و توص ــه س ــور خالص ــه منظ ــتاندارد، ب اس

ي جمعیــت شــناختی( دموگرافیــک) نمونــه هــا ویژگی
آمـار اسـتنباطی کـه بـراي   استفاده شـده اسـت. روش

ها استفاده شده  ها و همبستگی بین متغیر آزمون فرض
معادلـه اي است که در  تک نمونه tاست، شامل آزمون 

  :  داده شده است شرح 1
    )1معادله (

퐻 :휇 = 0
퐻 :휇 ≠ 0	   

یا فرض صفر، به معناي نادرسـت بـودن   H0که در آن 
فرضیه مورد نظر و عـدم وجـود رابطـه بـین دو متغیـر 

بـه معنـاي درسـت بـودن یا فـرض مقابـل،  H1است و 
دار بـین دو متغیـر اسـت.  رابطه معنـی فرضیه و وجود
زیــر محاســبه  2معادلــه صــورت  ، بــهtآمــاره آزمــون، 

  شود:    می
  )2معادله (

푡 =
푥̅

푠 푛

 

:푥̅ ي سواالت مربوط به فرضیه مورد ها میانگین پاسخ
  نظر
푠 ي سواالت مربوط به فرضیه مورد ها : واریانس پاسخ

  نظر
n        حجم نمونه :  

دلیل استفاده از این آزمون بخـاطر ایـن اسـت کـه 
می خواهیم معنی دار بودن یـک فرضـیه را بـر اسـاس 

ي ها هر چه گزینـههاي یک پرسش آزمون کنیم.  پاسخ
باالتر که نشان دهنده تایید فرضیه مورد نظر از طـرف 
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 tپاسخ دهنده است، بیشتر انتخاب شود، مقـدار آمـاره 
آیـد بزرگتـر خواهـد  اساس فرمول باال بدست میکه بر

بزرگتر باشـد، نشـان دهنـده ایـن  tبود و هر چه آماره 
 tمورد تاییدتر است. اگر مقدار آماره  H1است که فرض 

از یک مقدار مشخص که بوسیله جداول آماري بدسـت 
آید بزرگتر باشد، به ایـن معنـی اسـت کـه فرضـیه  می

است. شاخصی که نشان پژوهش مورد تایید قرار گرفته 
است،  H1دهنده پذیرفته شدن فرضیه پژوهش یا فرض 

مقـدار یـک  pباشـد. اگـر  مقـدار آزمـون می pشاخص 
آزمون کمتـر از سـطح معنـی داري مـورد نظـر باشـد، 

شود. یعنی فرضـیه آزمـون مـورد  پذیرفته می H1فرض 
گیرد. معموال سطح معنی داري آزمون را  تایید قرار می

گیرند. بنابراین در هر کـدام  درصد در نظر می 5برابر با 
درصد باشـد، فـرض  5مقدار کمتر از  pها که  از آزمون

H1 .ــذیرفت ــک  را خــواهیم پ ــایی ی ــابی پای ــراي ارزی ب
ي مختلفی وجود دارد. یکی از ایـن ها پرسشنامه، شیوه

، استفاده از ضریب آلفـاي کرونبـاخ اسـت. اگـر ها روش
نشـان دهـیم، در ایـن  αضریب آلفـاي کرونبـاخ را بـا 

                    :به این صورت می باشد  3معادله شماره  صورت
  ) :3(معادله 

α=   (1 − ∑ )  

kتعداد سواالت =  
Siي نمونه پیش آزمـایی، بـراي ها = انحراف معیار پاسخ

  ام iسوال 
Sي نمونه پیش آزمـایی، بـراي ها = انحراف معیار پاسخ

  سواالتهمه 
باشـد  0,7اگر ضـریب آلفـاي کرونبـاخ، بزرگتـر از   
توان گفـت کـه پرسشـنامه از پایـایی قابـل قبـولی  می

منظـور ارزیـابی  در تحقیـق حاضـر، بـه برخوردار است.
پرسشنامه پـیش  30اي شامل  پایایی پرسشنامه، نمونه

  آزمون گردید. 
 0,73ضریب آلفاي کرونبـاخ بدسـت آمـده برابـر    
آنجایی که ضریب آلفـاي کرونبـاخ بدسـت  باشد. از می

باشد، پرسشنامه تهیـه شـده، از  می 0,7آمده بزرگتر از 
    نظر پایایی قابل قبول است.

  
  یاتالف) آزمون فرض

 ــه اي نهادهــاي مــذهبی ــدار محل خصوصــاً  ،در پای
نطقـه یـک شـهر تهـران چـه توسعه پایـدار محـالت م

 توانند داشته باشند؟ عملکردي می

  
  فرض براي آزمون tنتایج آزمون : 4جدول

  مقدار P  آماره آزمون  ها پاسخ انحراف معیار  ها میانگین پاسخ  فرضیه
  0,000  9,46  0,83  3,49  اول

  مأخذ : محاسبات نگارندگان
  

مقدار  pشود که  با توجه به جدول مشاهده می
که  آزمون تا سه رقم اعشار برابر صفر است. از آنجایی

p  درصد است، بنابراین فرض  5مقدار آزمون کمتر از
H0  رد شده و فرضH1 شود.  تایید می  

  
 دانید؟ در منطقه را کدام سازمان می نهادهاي مذهبیمهمترین : 5جدول 

 متغیر فراوانی درصد
 موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان (محک) در محله ازگل 176 69
 موسسه حمایت از کلیه افراد سرطانی (خیریه بهنام دهش پور) در محله تجریش 23 9

  محالتیموسسه خیریه امام علی (ع) (هماي رحمت) در محله شهرك  18 7,1
  آسایشگاه کهریزك (گروه بانوان نیکوکار) در محله تجریش 38 14,9
 جمع 255 100

  مأخذ : محاسبات نگارندگان
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دهــد کــه بیشــترین تعـــداد  ، نشــان می4جــدول 
گان، مؤسسه حمایت از کودکان مبـتال بـه  دهنده پاسخ

ایمـان محـور در سرطان (محک) را مهمترین مؤسسـه 
داننـد. پـس از آن، گـروه بـانوان  منطقه یک تهران می

نیکوکار در محله تجریش مهمتـر معرفـی شـده اسـت. 
مؤسسه خیریه بهنام دهش پور در تجـریش و مؤسسـه 
خیریــه امــام علــی (ع) در محلــه شــهرك محالتــی در 

  هاي بعدي قرار دارند.  رتبه
  

 زیر در محله شما استقرار و فعالیت دارند؟ نهادهاي مذهبیکدام یک از   :6جدول 
 متغیر فراوانی درصد
 ها هاي محلی، معابد و کنیسه مساجد، کلیسا 104 40,8
 سرپرست هاي حمایت از افراد بی انجمن 32 12,5
  هاي خیریه و نیکوکار سسه ها و مو بنیاد 88 35,5
  هاي قرض الحسنه  اي و اعتباري شامل صندوق دولتی خیریه هاي غیر سازمان 31 12,2
  جمع 255 100

  مأخذ : محاسبات نگارندگان
 

 ،نظـر اکثریـت شـهروندان بـه 5 جدول با توجه به
هــا و  مســاجد و کلیســاهاي محلــی و ســپس بنیاد

هاي خیریه و نیکوکار در رتبه بعدي قرار دارند  سسه مو

در  ها که این نشان از فعالیـت و اسـتقرار ایـن سـازمان
 باشد  محله می

  

 شنایی بیشتري دارید؟هاي مردم نهاد آ در منطقه یک شهر تهران با کدام یک از سازمان: 7جدول 
 متغیر  فراوانی درصد
 اردوگاه شهید باهنر در محله نیاوران 40 15,7
 مجموعه شهربانو (مهرآفرین) در محله دربند 61 23,9
  بیمارستان مسیح دانشوري در محله دارآباد 13 5,1
  ها و سراي محالت در تمام محالت شورایاري 141 55,3
 جمع 255 100

 نگارندگان مأخذ : محاسبات
  

 ،نظـر اکثریـت شـهروندانبـه  6با توجه به جدول 
و سراي محالت از نهادهایی هستند که در  ها شورایاري

 مـردم بـا نهادهـاي محله فعالیت دارند و از این طریـق
   کنند.    دیگر نیز آشنایی بیشتري پیدا می

  

 اند؟ توجه داشتهبیشترین زیر  ي ها عملکرددر محله شما به کدام یک از ي ها سازماناین : 8جدول 
 متغیر فراوانی درصد
 آموزشی -توجه در زمینه خدمات اجتماعی 82 32,2
 هاي اساسی ساکنان  توجه در زمینه برآوردن نیاز 111 43,5
  هاي محیطی توجه به ایجاد مشارکت عمومی متناسب با نیاز 38 14,9
  مستمر و پایدار ،توجه به رشد معنوي 24 9,4
  جمع 255  100

  مأخذ : محاسبات نگارندگان
  

 این ،به نظر اکثریت شهروندان 7با توجه به جدول 
 هـاي به عملکرد توجه در زمینه برآوردن نیاز ها سازمان

 نفـر 111درصد و با فراوانـی  43,5اساسی ساکنان با  

ایـن نشـان بیشترین عملکرد را در محله داشته است و 
  باشد  از فقرزدایی در محله می
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 کنند؟ را براي ساکنین فراهم میدر محله شما بیشتر چه نوع فرصت ها  این سازمان : 9جدول 
 متغیر فراوانی درصد
 توانمند سازي افراد در تعامل و مشارکت مناسب با مدیریت شهرو افزایش اعتماداجتماعی مردم بر یکدیگر 44 17,3
 روانی، اجتماعی و معنوي افراد محله -توانمند سازي در مقابل سالمتی روحی 28 11
  اجتماعی و مسایل سیاسی  ،در مقابل عدم امنیت و آرامش اقتصاديتوانمند سازي افراد  25 9,8
توانمند سازي افراد در کاهش مشکالت اصلی محله به خصوص مسائل عدم اجتماع پذیري و اعتماد کاذب در  158 62

  محله  
 جمع 255 100

  مأخذ : محاسبات نگارندگان
  

ــدول  ــان می 8ج ــک،  نش ــه ی ــه در منطق ــد ک ده
هاي ایمــان محــور در زمینــه توســعه و ترقــی  ســازمان

هـا،  ساکنین، بیشترین نقش را در زمینه کـاهش بحران
ــل و  ــد. تعام ــی دارن ــت محیط ــکالت زیس ــر و مش فق

مشارکت مناسب با مدریت شهر نیز در زمینه توسعه و 
ــک، از کارکرد ــه ی ــاکنین منطق ــی س ــم  ترق ــاي مه ه

  هاي ایمان محور معرفی شده است. انسازم

  
 بوده است ؟ چهدر محله شما   ها این سازمانمهمترین برنامه  : 10جدول 

 متغیر فراوانی درصد
 ها و در نتیجه کاهش فقر در محله  خانمان ایجاد پناهگاه و خانه براي بی ،ي مالی به افرادها فقرزدایی ازطریق کمک 61 23,9
 فقرزدایی اجتماعی از طریق اطعام فقرا در محله  77 30,2
  فقر زدایی از طریق کمک به نظافت و سالمت محله  33 12,9
  فقرزدایی با ارائه خدمات اجتماعی و آموزشی و توانمند کردن افراد در مقابل هر گونه مشکالت خاص در محله  84 32,9
 جمع 255  100

  مأخذ : محاسبات نگارندگان
  

شهروندان مهمترین برنامه عملکـردي در در نهایت 
ارائه خدمات محله منطقه یک شهر تهران، فقرزدایی با 

اجتماعی و آموزشی و توانمند کردن افراد در مقابل هر 
فراوانی و سـپس فقرزدایـی  84گونه مشکالت خاص با 

  .  باشد فراوانی می 77اجتماعی از طریق اطعام فقرا با 
در کل با توجه مطالعات صورت گرفته ما در ایـران 

ي مـردم ها ي ایمان محور و هـم سـازمانها هم سازمان
ي مختلف شهر تهران ها داریم و در مناطق و محلهنهاد 

خصوصاً محالت منطقه یک شهر تهران تعدادي از ایـن 
    .دهند فعال و به عملکرد خودشان ادامه می ها سازمان
  
  گیري   نتیجهبندي و  جمع

مطالعـات صـورت گرفتـه از  و پیشـینهبا توجه بـه 
و  ها دیـدگاهاز نقطه نظـرات و  ي ایمان محورها سازمان
 ،سـازيرویکـرد توانمندي مختلف به خصوص ها نظریه

ــرد ــه رویک ــی و نظری ــاب ها فقرزدای ــاي یی در ب نهاده

کـه  ،توسعه پایدار محـالت شـهريو همچنین  مذهبی
ي ایـن نـوع هـا محور اساسی این مقاله بـود بـا ویژگی

کـه  ها این گونه سازمان .  آشنایی پیدا کردیم ها سازمان
پردازنـد، هـم اکنـون  یـت مـیبا محوریت ایمان به فعال

ــا داراي میلیون ــتند و  ه ــان هس ــر جه ــو در سراس عض
دلیل ظرفیت ایمانی اش داراي اثـر بخشـی مضـاعف  به

ایـن گـر از طـرف دی .هستند ها نسبت به دیگر سازمان
تـامین خـدمات  ي درونـیهـا دلیل انگیزه به ها سازمان

و ایمـانی شـان بـه  رفاهی و اجتماعی محالت مختلـف
از جملـه در  ها طور مضاعف ظرفیت اجراي خط مشـی

 ند سازي و کاهش مشکالت فقـر محـالتراستاي توانم
از یک طرف نیز مهمترین عملکرد ایـن . شهري را دارند

سـازي در توانمند ،در منطقه یک شهر تهرانها  سازمان
افراد و کاهش مشکالت ناشی از فقر شهري و نیز توجه 

فرهنگـی و آموزشـی  -ي خدمات اجتماعیها در زمینه
ایجــاد ویــژه نیازهــاي اساســی ســاکنان، توجــه بــه  هبــ
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و توجـه  هاي محیطـی مشارکت عمومی متناسب با نیاز
و از طــرف دیگــر    بـه رشــد معنــوي افــراد بــوده اســت

 نهادهـاي مـذهبیي داوطلبانه و به خصوص ها سازمان
بـیش از سـایر  ،دلیل ماهیت مبتنـی بـر فرهنگشـان به

در منطقه یک شهر  اي در توسعه پایدار محله ها سازمان
بنابراین با توجـه بـه مشـاهدات  .  مستمر هستندتهران 

ـــ ـــدمی ـــی هـــا ترین ابزاردانی یکـــی از کارآم ي اجرای
ــت ــیها سیاس ــذهبی ،ي دولت ــاي م ــ نهاده طق ادر من

شـان  ي درونـی و ایمانیهـا دلیل انگیزه باشند که به می
 .  را دارنـد ها ظرفیت اجراي خـط مشـی طور مضاعف به

نتایج بدست آمـده کـه از طریـق پرسشـنامه در قالـب 
 255سـؤاالت مختلـف و بــا حجـم نمونــه اي برابـر بــا 

ي اسـتنباطی نظیـر هـا شهروند که با استفاده از آزمون
استیودنت تک نمونـه  Tآزمون  ،ضریب آلفاي کرونباخ

) مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد مقـدار -pاي و آزمون (
ــین  ــازمانهمچن ــهها س ــور در محل ــان مح ي ها ي ایم

منتخب به اندازه رضایت مردم در پرسشنامه در منطقه 
اي  ن باعث تقویـت توسـعه پایـدار محلـهیک شهر تهرا

ــت و  ــده اس ــازمانش ــن س ــت  ها ای ــتاي تقوی در راس
ي ها سازي و کاهش مشکالت ناشی از فقر محلهتوانمند

ارا مـی باشـند. ین اثـرات را مسـتقیماً دشهري مهمتـر
از حیث عملکـرد نیـز بـا دیگـر ایـن تفاوت این نهادها 

تهـران  در محالت مختلف منطقه یـک شـهر ها سازمان
ویژه نیازهـاي  هآموزشی، ب -در تامین خدمات اجتماعی

اساسی ساکنان با توجه بـه پرسشـنامه و رضـایتمندي 
بسـیار بـاالي  دلیل درصد ، و این بهشهروندان می باشد

ــه  ــژه محل ــه وی ــب ب ــالت منتخ ــردم مح مشــارکت م
با توجه به  محله تجریش و محله شهرك محالتی،ازگل

بازدیدهاي عملی و پیمایشی صورت گرفته در منطقـه 
در محـدوده نتایج حاکی از آن اسـت کـه  باشند. .  است

محله منتخـب از منطقـه  10به خصوص  مورد مطالعه
تـوان از آن یـاد  قطـع مـی طور آنچه به یک شهر تهران

ظرفیت مشارکت همراه با  این است که استفاده از ،کرد
ت غیـر قابـل حـل را تواند بسیاري از مشـکال ایمان می

 عرصـۀ در پویایی و اثرگذاري منظور بهجبران نماید و 
در  ها ایـن سـازمان کـه است ضروري المللی بین و ملی

 تحــوالت و تغییــرات و منطقــه یــک تهــران بــه ایــران

 مراکـز بـا همکاري و پرداخته خود ساختار در بنیادین
   .  دهند افزایش را مردم عامۀ نیز و دولتی غیر و دولتی

به نـوعی یـک  نهادهاي مذهبیبا توجه به این که 
سـرمایه اجتمـاعی هسـتند کـه بـا هـم در مـدیریت و 

ي منطقه یک شهر تهران جایگـاه ها توسعه پایدار محله
انواع خدمات اجتماعی و اقتصـادي بـه  بسزایی در ارائه

باعـث کـاهش  ها ساکنان دارند و این جایگـاه سـازمان
ــت ــده اس ــه ش ــر در منطق ــی از فق این ،مشــکالت ناش

در بــین اقشــار مختلــف از حیــث و نهادهــا  ها ســازمان
ي هــا تفاوتپایگــاه اقتصــادي و اجتمــاعی و فرهنگــی 

زیادي از لحاظ عملکرد نداشـته و فقـط در سـه محلـه 
نسبت به دیگـر  ها ریش و ازگل و محالتی این پایگاهتج

ي محالت فعالیت و عملکـرد زیـادي از لحـاظ ها پایگاه
دارا دسترسی به خدمات بـراي مـردم محـالت منطقـه 

این تحقیـق  همچنین یکی دیگر از نتایج مهم .  باشد می
ي ها آگاهی و شناخت، تعلیم و توجـه در زمینـه ،حاضر

بـویژه نیازهـاي  و آموزشیفرهنگی  -خدمات اجتماعی
فرهنگی اساسی ساکنان و به تبع آن تحول در ساختار 

ي ایمان محـور کـه ها سازمانبا توجه به این که  .  است
 ها ي غیردولتی از بـین دیگـر سـازمانها یکی ازسازمان

توسط  اي را که مدیریت و توسعه پایدار محله ،باشد می
ریزي توسط مردم  خود مردم در محالت مختلف (برنامه

شـود گـامی بـه جلـو  می ) اجرابا مردم و براي مردمنه 
و ایـن همـان چیـزي اسـت کـه مـردم  ،دهد سوق می

محالت مختلف منطقه یـک شـهر تهـران از آن انتظـار 
ریزي توسط خود مردم و  یعنی مشارکت و برنامه ،دارند

اي توسـط  و مردم نهاد محلهنهادهاي مذهبی همراهی 
اي را بیشـتر  یت و توسعه پایدار محلـهمدیر ،خود مردم

بر خواهد گرفت و در محالت مورد مطالعه نیز ایـن  در
و  ،اي اسـت گویاي تداوم مدیریت و توسعه محلـهروند 

اي  وي آوردن بـه مـدیریت و توسـعه محلـهاین یعنی ر
ي تمـام ها توسط خود مـردم کـه یکـی از چشـم انـداز

خواهـد  دهـد و تشـکیل ي ایران را تشکیل میها محله
هادات زیـر بـراي منطقـه و در این راستا یـز پیشـن .  داد

  :       شود ه میمحله ارائ
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  پیشنهادات 
  : گردد به صورت جزئی ارائه میبنابراین پیشنهادات زیر 

 ي ها گام اول در زمینه اطالع رسانی و آموزش
: و مـردم نهـاد   نهادهاي مذهبیبراي  فشرده

یی غیـر ها آموزشآموزش و اطالع رسانی فشرده به 
ي بلند مدت آموزشی اطالع رسانی اشاره ها از دوره

برگزاري جلسات اعتقادي بـا تعـداد جلسـات  .  دارد
اطـالع رســانی کوتــاه  -ي آموزشــیهــا کالس ،کـم

 –نشـریات علمــی  ،ي مـذهبیها سـخنرانی ،مـدت
ــا آموزشــی و آموزش ــره ه ــن دســت در زم یی از ای

گیرد کـه  میو اطالع رسانی فشرده قرار  ها آموزش
 .  باید مورد توجه قرار گیرند

 این مورد بـه : ءایجاد فضاي حمایتی براي اعضا
وظیفه سنگین مسئولین مجموعه براي حمایـت از 

از  .  حتی در موارد خطـا و اشـتباه اشـاره دارد ،اعضا
تحـرك و  ،آنجایی که در یک سازمان ایمان محـور

داوطلبانه و بر مبناي عالیق شخصـی  ،فعالیت افراد
چنانچه رفتـار حمـایتی از جانـب مسـئولین  ،است

در  .  شـود میرعایت نشـود منجـر بـه تحلیـل آنهـا 
 هـا مقابل نیز چنانجه افراد در قبـال انجـام فعالیت

توانـد بـه  اي پشتوانه محکم حمایتی باشند مـیدار
ي حمایــت ها رشـد و گسـترش ســازمان در زمینـه

     .  دشده ختم شو
  طورکلی افراد مختلفی  به: ي مرجعها ایجاد گروه

ي متنـوع عضـو سـازمان ها و قابلیت ها با صالحیت
 .  هستند که هر کدام درزمینه خاص صاحب نظرنـد

یی با محوریـت ایـن افـراد تشـکیل ها چنانچه گروه
شود و افرادي نیز از داخل و خارج سازمان به ایـن 

عـه در ه تقویـت مجموهم منجر ب ،بپیوندند ها گروه
هـم باعـث  ،شـود زمینه تخصصی افراد مرجـع مـی

ــا کی ــرادي ب ــا جــذب اف فیــت از خــارج ســازمان ی
      .  گردد مجموعه می

     نهادهـاي  گزینش افـراد بـراي عضـویت در
 ،ي اصـالح هـر فرهنگـیهـا یکی از روش: مذهبی

از آنجایی کـه  .  ي آن فرهنگ استها کنترل ورودي
یک سازمان ایمان محور از تک تک اعضـا تشـکیل 

می توان نتیجه گرفـت کـه فرهنـگ یـک  ،شود می

بـر فرهنـگ یـک مجموعـه یـا  تواند میشخص نیز 
از ایـن رو  .  سازمان اثر مثبت یا منفی داشـته باشـد

دقــت در جــذب افــراد خواهــان عضــویت در ایــن 
گ آن بـه بهبـود کیفـی فرهنـ تواند می ها، سازمان

  .  منجر شود
  نهادهاي بیان روشن و شفاف رسالت سازمانی

اثـرات  توانـد میاز جمله راهکارهایی که :  مذهبی
 .  چندگانه مثبتی را براي مجموعه بـه ارمغـان آورد

ي ایمان محور به صـورت ها چنانچه رسالت سازمان
شفاف و علنی بیان شود از یک طرف باعث بصیرت 

وعـه بـراي حرکـت در بخشی به افراد داخـل مجم
و از طـرف دیگـر موجـب  شود میمسیر درست آن 

ــادي و هنجــاري  شــود می ــه از نظراعتق ــرادي ک اف
از  ،ي ایمان محور دارنـدها سنخیت کمی با سازمان

  .  ورود و عضویت در مجموعه منصرف شوند
 از  :ي مـورد نظـر  ها مدیریت دانش در سازمان

 طریق آن می توان دانـش ضـمنی و تجـارب نهـان
افراد خبره سازمان را استخراج کرد و پس ازذخیره 

بـه  .  بین سایر افراد سازمان توزیـع کـرد ،سازي آن
ي ها دلیل عضویت کوتـاه مـدت افـراد در سـازمان

ایمان محور و مردم نهاد و از بین رفتن تجارب آنها 
ایجـاد فرآینـدي کـه از  ،پس از خروج از مجموعـه

اجتمـاعی  –طریق آن بتوان ایـن سـرمایه انسـانی 
  .  ضروري است ،ارزشمند را به کار گرفت

    ــن ــوي در ای ــئولین ق ــراد و مس ــذب اف ج
رین پیشـنهاداتی کـه از یکی از مـؤثرت: ها سازمان

تـوان فرهنـگ مطلـوب را جـایگزین  طریق آن مـی
 جذب افراد و مسئولینی است ،فرهنگ موجود کرد

که داراي نقطه مثبت در زمینـه فرهنـگ مطلـوب 
هستند. براي مثال چنانچه مجموعـه یاسـازمان در 

انتصـاب مسـئولینی کـه  ،پی ایجاد جو علمی است
ــیار  ــتند بس ــانی هس ــی درخش ــوابق علم داراي س

 .  راهگشا باشد
  ایجاد پرونده رشد تشکیالتی براي اعضاي هر

 ،پرونـده رشـد تشـکیالتی:  هـا  یک از سـازمان 
ي ها اي است که حین ورود افراد به سـازمان پرونده

و بـا  شـود میایمان محور یـا مـردم نهـاد تشـکیل 
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در  هـا و قابلیت هـا وکسـب مهارت ها گذراندن دوره
ایـن سـوابق در پرونـده درج  ،طول دوران عضویت

معیار و مالك بسـیاري  تواند میدر نتیجه  .  شود می
  .  مسئولیت افراد شوددرجه و ء از امور از جمله ارتقا

   تعریف فرآیند ارتقا براساس اجماع درونی و
نگرشـی منعطـف بـه صالحیت درونـی افـراد :   

 ،بر این اسـاس ،دارد ها فرآیندهاي ارتقا در سازمان
یی که فرآیند رشد تشکیالتی را به ها برخالف روش

ایـن  ،طور خشک و غیر منعطـف ارائـه مـی دهنـد
ع به منظور انتخـاب روش باعث به همفکري و اجما

یعنی در جلسه اي با حضـور  .  شود میمسئول ختم 
فردي را که از نظر افراد گروه از نظـر  ،افراد مرتبط

جمیع جهات قابلیت بیشتري براي اداي مسـئولیت 
 دارد انتخاب شده و به آن سمت منصوب شود 

    نهادهـاي مـذهبی  ارزیابی عملکرد کیفـی  :
ــا ارزیابی ــه ــه مبتن ــردي ک ــت ي عملک ــر کیفی ی ب
 ،و خدمات ارائه شده از طرف سازمان است ها برنامه

 ،منجر به اصالح و تغییر رفتارهـاي فـردي تواند می
رفتارهــاي گروهــی و بــه تبــع آنهــا فرهنــگ کــل 

با توجـه بـه نـوع  رسد میبه نظر  .  شود میمجموعه 
 ،شـود میسازمان و خدماتی که از طریـق آن ارائـه 

 ه خوبی اعمال شود.ي کمی نتواند بها ارزیابی
  ي دوستانه اي که ها جمعي دوستانه : ها نشست

ي مختلـف ها داخل سازمان یا مجموعـه در زمینـه
از جمله اثرگـذارترین راهکارهـایی  شود میتشکیل 

ــراد در  ــی اف ــار گروه ــر رفت ــه تغیی ــه ب ــت ک اس
 .  ي ایمان محور و مردم نهاد مـی انجامـدها سازمان

جلساتی بی تکلف با موضوعات مختلفـی از جملـه 
احادیث و سـیره  ،مسایل اعتقادي مثل بیان روایات

و موضـوعات  ،پیامبر اعظم (ص) و ائمـه اطهـار(ع)
دیگر که گهگاه بدون برنامه ریـزي و تعیـین وقـت 

   .  شود میمعین تشکیل 
   : تعریف و تبیین اهداف مجموعـه در هدفگذاري

ــا حوزه ــه ــف عملک ــد می ،رديي مختل ــث  توان باع
چنانچـه  .  برانگیختن اعضـا در نیـل بـه آنهـا شـود

 تواند می ،هم منطقی و هم جاه طلبانه باشد ،اهداف
   .  تأثیر مثبتی بر حرکت مجموعه داشته باشد

  بـه منظـور ایجـاد ي فرهنگی : ها دستورالعمل
ــا چارچوب ــادر ه ــراي فعالیــت ص  .  شــود مییی ب

اامنیتــی اســت کــه فر ،ي فرهنگــیها دســتورالعمل
ي ها منظورجلوگیري از عبور سازمان از چارچوب به

هنجاري تعریف شده و هدایتی توأم بـا حکمروائـی 
   .  را فراهم می آورد

  : قـدردانی  تقویت مثبت یا تشویق و قدردانی
از رفتارهاي مطلوب و دادن بازخورد مثبت به ایـن 

 منجر به تقویت رفتـار و اسـتمرار آن ،گونه رفتارها
    .  شود می

  در موضـوع   هـا  و فرآینـد  ها ایجاد چارچوب
 ها ممکن است ایجاد برخی فرآیند: نیازمند تحول

باعث تسهیل امور و دگرگـون کـردن  ها و چارچوب
ي ایمـان محـور ها برخی از ابعاد مجموعه سـازمان

ي مثــال بــراي تحــول علمــی مجموعــه بــرا .  شــود
 ،آن طریـقیی طراحی کرد که از ها توان فرآیند می

ي خود را بر پایـه نیازهـاي ها نامه یان پایاندانشجو
در سـایر امـور نیـز  .  پژوهشی مجوعـه قـرار دهنـد

توان با طراحی فرآیندهایی از این دست و با در  می
بـه ایجـاد  ،نظر گرفتن مسایل انگیزشی دانشجویان

  .  تغییر و تحول پرداخت
  گـاهی اوقـات تغییـر یـا اصـالح : تغییر ساختار

 .  زمینه ساز تحول در سازمان شود تواند میساختار 
 ،براي مثال چنانچه در یـک سـازمان ایمـان محـور

بـا  توانـد می ،تحول بعد ایمانی افراد مد نظر باشـد
 ،ایجاد واحدي مجزا به عنوان متصدي امور ایمـانی

  .  به تقویت عامل ایمان بپردازد
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