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چکیده
ساکنیزادگاهينهادهاييمردميوخودساختههستندکهمهاجرانروستاييوشهرستانيهاانجمن

دهندودرقبالزادگاهوشرايطهاراشکلميدرشهرهایبزرگ،گردهمجمعشدهواينانجمن

باعنايتبهاينکه،قسمتزندگيفعليخوداحساسمسئولیتمي شهرتیازجمعیاعمدهکنند.

 را دهنديملیتشکمهاجرينتهران يبخشو بنابراينيزادگاهیهاانجمنیداراآنهااز هستند،

انجمنيشناسارائهسنخهدفاينتحقیق تهرانبيزادگاهیهااز بررسههشهر ها،يژگيويمراه

مقالهمبتنيبرروشتحقیقکیفيشناسآنهاست.روشيدرونارتباطاتیهازمیومکانکارکردها يِ

يومشاهدهمشارکتيمصاحبه،مصاحبهگروهیکیفيبااستفادهازفنونهاداده.بدينمنظوراست

يافته است. شده ارائه مضموني صورت به و ميگردآوری نشان سنخها گونه سه که بندیدهند

شکل محور و تبلور تعلق، انجمنبراساسبعد از دارد.گیری، وجود تهران شهر در زادگاهي های

اينانجمنکارکر دهایويژه ميفرهنگتيحفظهو،اعضاانیحفظارتباطاتمها، وانیدر خود

سازوکارهایدرونيارتباطاتايندرتهرانودرمبدأاست.هایوکمکبههمشهرهایجديدنسل

ایوهمچنینمنوطبهبرگزاریمراسم،مناسکوهایمنظمودورههانیزمبتنيبربرنامهانجمن

هاتواناييخوبوباالييبرایدهدکهاينانجمنهایخاصاست.نتايجاينتحقیقنشانميمهبرنا

پیشبردتوسعهدرمناطقشهریوهمچنیناجتماعاتمبدأخوددارند.

هایمهاجران،سرمايهاجتماعيمهاجران.هایزادگاهي،شهرتهران،شبکه:انجمنکلیدواژگان

                                                           
 عنوان با پژوهشي از برگرفته مقاله تهرانيزادگاهیهاانجمناين سرماشهر از ياجتماعهي)استفاده

حمايتشهر(يدرتوسعهاجتماعنيمهاجر انجامشهردارتهرانياجتماعیدفترمشاورراهبرداستکهبا

 گرفتهاست

يتوسعهشناسجامعهدکتری** تیجمعيتخصصوجامعتيريمدومطالعاتموسسهيمعلاتیهعضو،

 vali.rostamalizadeh@psri.ac.ir کشور
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مقدمهوبیانمسئله
زادگاهينانجم و1های همواليتي روستايیان که هستند خودساخته و مردمي نهادهايي

انجمنشهرستاني و ايننهادها و همجمعشده گرد شهرهایبزرگ، راهایساکندر ها

دهندودرقبالزادگاهوشرايطزندگيفعليخوداحساسمسئولیتکردهودرشکلمي

هایزادگاهيدربعدانجمن»گیرند.رابرعهدهميتوسعهزادگاهوزندگيخودنقشمهمي

های(ياسازمان2،2000)اورزکو«هایغیردولتيغیرانتفاعيشناختيجزئيازسازمانجامعه

نهادیتوسعهمحورتوسعهمحسوبميمردم ایوحمايتيکهمردمبنابراقتضائاتوشوند.

اند.نیازهایخودآنراپديدآورده

ي،شناسجامعههایاخیرودرادبیاتتوسعهوهادردهههبهاينانجمنعالقهوتوج

ایازتحوالتدرسطوحمختلفاتفاقافتادهاست.دردورهجديدمعضالتبهدنبالمجموعه

 حدودمهاجران فروکشتا شبکهی خودنمايي و ظهور با ما همچنین است، هایکرده

ومهاجران اجتماعي سرمايه از تبلوری روبهکه هستند مهاجران اينانسجام هستیم. رو

جهاني،باعثمبادالتوارتباطاتشدنوگسترششرايطدرکنارنیرویقدرتمندجهاني

ایآنبرمثبتوتوسعهابعاداغلببررویشدهاستکهمهاجرتازجديدموضوعيطرح

ورودی البتهمناطق دارد. تأکید خروجي همراهدرنیته،مهایجاذبهکردنفروکشو به

پسامدرنیسمشکل وبوميفرهنگزادگاه،بهتوجهبومي،الگوهایبهتوجهوگیری

خاستگاهاينبعدمثبتو.تاثیرنبودهاستدراينمیانبيمهاجران،بیندربوميهایارزش

.هایمادی،اجتماعيونوآورانهآنهاستهایزادگاهيوارسالایازمهاجرت،انجمنتوسعه

 جمله انجمنترينمهماز اين که شبکهامکاني و ميها قرار مهاجرين اختیار در دهندها

فرصت به آنهادسترسي براين، عالوه است. شهرهایمقصد اجتماعيدر اقتصادیو های

مي ايجاد افراد مشارکت برای را ميمحملي آنها که نحوی به اينکنند، طريق از توانند

امکانانجمن فعالیتهاها، در مهاجران اجتماع مشارکتِ و مداخله برای توسعهيي ایهای

گارسیا و )اورزکو 3زانِلو-بخصوصبرایمبدأ شوماخر2009، بوشمینو 4؛ پديد2009، )

مي آنها براين عالوه حوزهآورند. به گسترشتوجه آگاهيو ارتقاء به هایعمومي،توانند

رسمي،تقويتمشارکت غیر تحکیمبسترهایهایرسميو و ارتقا افزايشمیزاناعتماد،

اخالقيوروحیههمکاریوهمیاری،ارتقاءوتحکیممشارکتوهمکاریدرابعادرسميو

باوجودچنینامکانغیررسميکمک هارابسطدادهوازتواناينتواناييهاييميکنند.

آنهابهنحواحسناستفادهنمود.

 به تهراننیز بهعنوانيککالنشهر اقصينقاطکشور از مهاجرانزيادیرا شهر،

.((2(و)1سمتخودجذبکردهاست)بنگريدبهجداول)



                                                           
1 hometown Associations (HTAs) 
2  Orozco 
3  Orozco and Garcia-Zanello 
4  Beauchemin and Schoumaker 
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شدهبهشهرتهرانبرحسبآخرينمحلاقامتقبلي:مهاجرانوارد1جدول

آخرينمحلاقامتقبلي
13751385

توزيعنسبيتعدادتوزيعنسبيتعداد

5675221001000192100جمع

2172683/317368336/17شهرستانتهران

0010239424/10شهر

2172683/37128913/7آبادی

5519673/97159116/7هایديگراستانتهرانشهرستان

4169835/75016102/5شهر

1349838/22143014/3آبادی

44688474/7869862085/69هایديگراستانديگرشهرستان

38173026/6759462045/59شهر

6515448/111040004/10آبادی

3888785/65629763/5خارجکشور

482985/010اظهارنشده

1385منبع:مرکزآمارايران،نتايجتفصیليسرشمارینفوسومسکن



میلیونبیشازيک1385تا1375دهدکهدرطيسرشماریجدولباالنشانمي

 حدود بخشاعظمي تعداد اين از که است شده تهران شهر وارد از70مهاجر درصد

تواندمربوطاند.البتهمقداریازآماردروناستانينیزميهایديگروارداينشهرشدهاستان

هایديگربهشهرهایديگراستانتهرانباشدکهپسازچندسالاقامتبهمهاجراناستان

دهد(نیزنشانمي2اند.جدولشماره)یديگراستانتهران،واردشهرتهرانشدهدرشهرها

63نفر،4908633،حدود1385نفرجمعیتشهرتهراندرسال7803883کهازمجموع

 تهراندرصد متولد ،2127499 27نفر، و شهرهایديگر متولد 606225درصد 8نفر،

ربودند.هایمختلفکشودرصدنیزمتولدآبادی


:جمعیتشهرتهرانبرحسبتولددرتهرانياجاهایديگر2جدول

متولددرشهرمحلجمعیت

اقامت

متولدجایديگر

اظهارنشدهخارجازکشورآبادیشهر

78038834908633212749960622511364548881

100/063/027./8/02/0

1385ايجتفصیليسرشمارینفوسومسکنمنبع:مرکزآمارايران،تلخیصازنت



مي تشکیل مهاجران را تهران شهر جمعیت از وسیعي حجم اينبنابراين دهند.

هاييکهباشهرهاوروستاهایمبداخوددارندوهمچنینشناختيمهاجرانباتوجهبهعلقه
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اومقصدشکلهاييرامیانخودومیانمبدکنند،شبکهکهازهمديگردرتهرانپیدامي

شبکهمي اين شکلدهند. با مهاجرانها میان ارتباطات و روابط تعمیق و پیوندها دادن

تبديلبهانجمنزادگاهيمي تشکلاينانجمن»شود. در بیشترمواقعخودرا در هاييها

انجمن شهرستانيچون دريانيهای )همچون مختلف خیريههای موسسات تهران(، های

موس شندآبادی)همانند خیريه هیاتسه ها،هایعزاداری)همچونآذربايجانيهایتهران(،

صندوقتبريزی قرضها(، قرضهای صندوق )همانند دريانيالحسنه والحسنه تهران( های

(.1387)رستمعليزاده،«سازنمواردیازاينقبیلمتبلورمي

ارت توجهبهاينجمعیتباالیمهاجریدرشهرتهرانو باطاتيکهدرمیانآنهابا

مي دارد، اجتماعي،وجود توسعه فرايند در آنها نهادهای و مهاجران اين توان از توان

توانازتوانايننهادهادرزمینهاقتصادیوسیاسيشهرتهرانبهرهبرد.بهنحویکهمي

اتمحلياجتماعاتمحلي،بهزيستياجتماعقدرتمندکردنتوانمندسازی،ارتقاءشهروندی،

انجمن که چرا جست. سود تهران شهر سطح در قبیل اين از مواردی زادگاهيو های

مشارکتزيرساخت چونسرمايهاجتماعي، غیررسمي،هایاجتماعيتوسعه، هایرسميو

شبکه متقابل، تواناعتماد همیاری، و همکاری روحیه غیررسمي، و رسمي وهای ها

بهفرصت را درفضاييهایاقتصادیوغیره برایواردکردنآنها خوبيدرخوددارنداما

ایآنهانیازبههایتوسعههایخودوبسطواستفادهازامکانترازشبکهتروگستردهعمومي

هاييچندازجانبهمديريتشهریاست.ازاينرو،زيربنایهمکاریوتعاملمیانفعالیت

شناختمديريتشه به نیاز نیز اينانجمنايندو فهمزمینهریاز و هایهمکاریوها

برایهمچنینباشناختدقیقودرستاينانجمنشراکتمیانايندودارد. را فضا ها،

اينانجمن وافزايشهمتعاملبا بنابراافزاييمیانآنهامهیاترنمودها هدفاصلياينني؛

ها،شهرتهرانبههمراهبررسيويژگيهایزادگاهيشناسيازانجمنتحقیق،ارائهيکسنخ

 مکانیزمکارکردها پيايناستکهچهو اينتحقیقدر لذا هایارتباطاتدرونآنهاست.

هایترينويژگيهایزادگاهيدرشهرتهرانوجوددارد؟عمدههاييازانجمنانواعي/سنخ

انجمنانجمن کارکردهای چیست؟ زادگاهي وهای چیست؟ زادگاهي هایمکانیزمهای

هاچیست؟درونيارتباطاتوفعالیتدراينانجمن
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ادبیاتپژوهش
يمهاجرانرندهیدربرگييهاسازمانيزادگاهیهاانجمن اجتماع از که دريکسانيهستند

هستند.زبانیدرجامعهميمشخصياجتماعمحلیبازسازيکشورزادگاهشانبودهودرپ

واهدافشانهاتیوفعالابنديسازمانيررسمیغاييورترسمصهاممکناستبهانجمننيا

یهامهاجرانازانجمن".باشدیواقتصادياجتماع،ياسیانساندوستانه،ستیماهتوانديم

ازييدادهاياستفادهکنندودررويفرهنگیهاارزشمیکردنوتحکياجتماعیبرايزادگاه

باهمومواردیازاينقبیلفوتبالیهایباز،يمراسمخوش،يدستهجمعیهاگردشلیقب

آدابساسهابراانجمننيايساختارسازمان(.8-1،2004:9)پاولوگمیجابندييارتباطم

(.2،2007:130)آالرکنواسکالرابینوساختارداوطلبانهاستیشاونديورسومخو

جامعهانجمن بعد در زادگاهي سازمانهای از جزئي وشناختي داوطلبانه های

شوندوبهدوصورتهایاجتماعمحورومردممحورتوسعهمحسوبميغیردولتيوسازمان

ایوحمايتيکهمردمبنابراقتضائاتويابند.يکنهادتوسعهرسميياغیررسميتبلورمي

(1یلشوند:توانندبهسهنوعتحلهایزادگاهيمياند.انجمننیازهایخودآنراپديدآورده

 اجتماعي يکشبکه عنوان غیردولتي2به يکسازمان عنوان به )3 يک3و عنوان به )

کههمهاينهانقشمشخصيدرتوسعهدارند.4سازمانمبتنيبراجتماعمحلي



هایاجتماعیشبکهبهعنوانهایزادگاهیانجمن

شبکه ادبیاتعلوماجتماعي، همبرایتوصیفشکلدر اقتصادیوهابندیها یاجتماعي،

هم است)مکبهعنوانسیاسيو شده سازماناستفاده 5فارلنتوصیفشکلياز ،2006:

پايه10 وقتيهایاصليشبکه(. است. شناختاشخاصنهفته روابطو اجتماعيدر های

ایازافرادبههردلیليمانندهمسايگي،همقومي،خويشاوندی،همکاردريکمحل،عده

هاو...دورهمجمعشدهوروابطتصادفيوعارضيخودراتبديلبهروابطينشگاهيداهم

مي اينصورتتشکیلشبکهپايدار اينشبکهميکننددر مبنایشناختدهند. بر که ها

درونهمانزمینهمتقابلشکلگرفته از نیز را خود افرادعضو موارد بیشتر ایکهانددر

هااغلببامعرفيکنندوواردشدندراينشبکهاستانتخابميباعثتشکیلشبکهشده

مي اعضا از يکي زاده، )رستمعلي 1387باشد شبکه27: از يکي موجود،(. اجتماعي های

امروزهسازمانشبکه هایمهاجرانهاوشبکههایمهاجرانساکندرشهرهایبزرگاست.

هایوجوهارسالينهابانهادهایدولتيدرجرياناند.آهایتوسعهپديدارشدهعاملبهعنوان

)فايست دارند تعامل سیاسي افکار و دانش 6مالي، فراملي،شبکه(.2008، توسعه های

ايدهجريان از فعالیتهايي و منابع پروژهها، در نقشي که هستند فعالیتهايي و هایها

                                                           
1 Paul and Gammage 
2 Alarcon and Escola Robin 
3 NGO 
4 community base organization (CBOs) 
5 McFarlane 
6 Faist 
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شبکهایبازیميتوسعه اينها آکنند. ايده»نهاييهستندکهدر منابعجريانمردم، و ها

جايگاه در مادی مداخالت آن در و ميسازمفهومهایخاصدارند اجرا و شوندی آنها«.

شیوهواسطهبه نهادها، ميروابطمیان دانشساخته و اعمال / اشکالها و مسیرها شوند؛

شبکه متفاوتياز انواع مداخالتتوسعهمتفاوتاينها و ها ايجاد )مکميایرا فارلن،کند

یامجموعهیاجتماعيرابهعنوانهاشبکه(دراينزمینه،2006(.پیوتروسکي)2006:9

ترکیبگره وهمچنینشکليا عوامل)کارگزاران( بازيگرانيا پیوندهاييارتباطياز يا ها

شبکه است. تعريفکرده آنهامیانآنها افرادهستندو زندگيتمام بخشمهمياز درها

زمینه شامل که برخوردارند اهمیت از متنوعي بسیار استفادهریگمیتصمهای خالقانه، ی

باشد.برایدركبهترمسائلموجوددرادبیاتمرتبط،تمايزممانعتکنندهومهاجرتمي

شبکه از سطح لحاظمیانسه از اما همپوشانيداشته هم با هایاجتماعيمهاجرانکه

دحائزاهمیتاست.مفهوميتفاوتدارن

هایاجتماعيمهاجراندراجتماعمقصدشبکه (1

هاشبکه (2 با که اصلي، و مقصد اجتماع مابین گسترده اجتماعي وآمدرفتی

 شودمهاجراندراجتماعمقصدايجادمي

(.2006هایاجتماعيخانوادگيدراجتماعمبدأ)پیوتروسکي،شبکه

ایکهمهاجرينيکابیشتربهعنوانشبکههایمهاجريندرکارمبااينحال،شبکه

اندمطرحاستتاازاينطريقبتواننداجتماعمحليدرمقصدمهاجرتخويشايجادکرده

رویخودفائقآيندوبهنوعيمي نیز1شبکهقوميبهعنوانتوانازآنبرمشکالتپیشِ

نامبرد.



هاانجمن زادگاهی عنوانی سازمانبه غیردولتی های برسازمانیا مبتنی های

 اجتماعمحلی

اندونقشخودرابهبعدبهمیزانزيادیگسترشيافته1980هایغیردولتيازدههسازمان

اجتماعي بسیج و تجهیز توسعه، سوی به بلکه عمومي رفاه و مشکالت حل در تنها نه

يازافرادهستندکهها،متشکلازگروه(.اينسازمان1385:193اند)عنبری،افزايشداده

عام غیرسیاسي، غیرانتفاعي، دولت، به وابستگي بدون داوطلبانه، صورت بابه و المنفعه

 خیريهافتهيسازمانتشکیالت اجتماعي، فرهنگي، موضوعات و اهداف جهت ای،در

فعالیتميزيست درجوامعمردمساالربهشهروندانحقآزادیشرکتمحیطيو... کنند.

هایداوطلبانهوهاوانجمنایازسازمانشود.اعطایاينحق،مجموعهاموراعطاميدراجرا

مي ايجاد را فعالیتميمستقل دولت و خانواده فاصل حد در که عنوانکند به و کنند

عنصربارزدرايننهادها،ترينمهم(.»1388:101شوند)شکیبا،نهادهایمدنيشناختهمي

ف بودن داوطلبانه و توجهيبعالیت افراد فعالیتبرای از حاصل سود به کنندهمشارکتي

(.1385:194)عنبری،«است
                                                           
1 ethnic network 
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طورمعمول،همبوسیلهافرادساکندريکهایمبتنيبراجتماعمحلينیزبهسازمان

وهمبرایاينافرادمنطقهمحدودجغرافیاييواجراييمعین)معموالًيکمنطقهکوچک(

هایمبتنيبراجتماعمحليکهدرآنهاپیوندمیاناجتماعاتمحليد.سازمانگیرنشکلمي

درحالتبديلشدنبه مليومحليقراردارد، وطیفوسیعيازعامالنتوسعهفراملي،

برایمشارکتعموميدرتالش 1ایهستند)ديلهایتوسعهحامالناصلي، ،2010 :25.)

اجتماعمحليسازمان بوسیلهسازمانهایمبتنيبر هایدارایعضويتعادیهستندکه

مرتبط همديگر با مشترکي منافع و عاليق برای اجتماع، يک در که افرادی از گروهي

کنندتشکیلشود.آنهااغلبازافرادیکهدرنزديکييکديگرزندگيمياند،تشکیلميشده

مي آنها توانندتوسطهمچنینميشوندهمچوندريکمحلهشهریمعینيايکروستا.

درهاييازافرادشکلبگیرندکهبوسیلهيکمنفعتياعالقهمشتركجمعشدهگروه اما

بايکاجتماعجغرافیاييمشتركزندگينمي رابطه عالقهمشتركممکناستدر کنند.

؛شدهایمشترك)منابععموميمشترك(،ياارائهخدماتباتولید،مصرف،استفادهازدارايي

کلوبگروهمانند: زنان، صندوقهای جوانان، تعاونيهای خانوادگي، انجمنهای و هایها

(.2،2002:305کشاورزانو...)دانگییروهمکاران

بندینووابداعيمردميبرایتوسعهدرهایزادگاهييکنهادمندیياگروهانجمن

خیرشکلگرفتهومردمينیزبهاينهایاهایاخیراست.نوبهاينخاطرکهدردههدهه

خاطرکهرسميودولتينیستندوازجانبمردميکهدورازوطنودرشهرهایبزرگ

شکلگرفتهزندگيمي انجمنکنند اين اند. عمده هایعمدهارتقایشاخصتشانیفعالها

هستندوهایزادگاهييارسميبندیکليانجمنتوسعهدرزادگاهاست.پسدريکتقسیم

محسوبنمودهایغیردولتيتوانبهعنوانسازمانهایرسميراميياغیررسمي.انجمن

تواندرنظرگرفتکههایمبتنيبراجتماعميسازمانبهعنوانهایغیررسميراوانجمن

گیرند.قرارمي3همهاينهاذيلمفهومتوسعهاجتماعمحور

اس شرايطي به اغلبمربوط مردمتوسعه برای را زندگي بهتر استانداردهای تکه

توسعهاقتصادیتامینمي کندومرتبطباآموزش،سالمتيوانباشتسرمايهمادیاست.

،ازکیفیتزندگيسالمتربزرگوجامعهبخصوصاشارهبهشرايطيداردکهبوسیلهآنافراد

الدارندوتواناييبهبودشرايطهاييبرایتحركروبهبابرند،آزادهستند،فرصتلذتمي

هاييبرایايننیازهایانسانيوحلماديشانرادارند.هدفيکبازيگرتوسعهنیز،يافتنراه

 انجمنهاراهارائه اگر است. پايداری خود ارتقای برای بديل بهيي بتوانند زادگاهي های

فعالیت کنند، کمک شرايط اين ميپیشرفت توهايشان اثر اجتماعاتسعهتواند بر ای

 (.59-2009:60زانِلو،-ذينفعشانداشتهباشد)اورزکووگارسیا

يک»توانديمکندکهوضعیتيتعريفميبهعنوانبرنامهتوسعهمللمتحد،توسعهرا

.خلقکندرا«پويابرایلذتبردنطوالنيمدت،سالموخالقافراداززندگيستيزطیمح
                                                           
1 Dill 
2 Dongier et al 
3 community development 
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توسعه يافتنراههدفيکبازيگر راهحلای، ارائه بديلهاييبراینیازهایانسانيو هايي

ويژگيمنظوربه از برخي است. خودپايداری مشخصارتقاء را توسعه بازيگران که هايي

مثبتيازتوسعهاجتماعي،اقتصادیيافرهنگي،داشتنتواناييمي کندشاملانتخابشکلِ

رایتشخیصنیازهاونیزارزيابيتاثیرکمکشاناست.واعمالتواناييببرایتخصیصمنابع

زادگاهيرابهمثابههایمدنيمانندانجمننقاطزيربرخيمعیارهاييکهمربوطبهسازمان

ایيکسازمانعبارتاستاز:کند.توانتوسعهایبالقوهتوصیفمييکبازيگرتوسعه

سازی (1 تشخیصا1ظرفیت برای ظرفیت تقويت فرايند انجامولويت: و منابع ها،

ی،اجرا(.سازادهیپ)

کند.هاوکارکردهایخودراادارهميماهیتسازماني:چگونهيکسازمانفعالیت (2

هاباهمکاریسايرنهادها.:توانايياجراکردنپروژه2شراکتوقابلیتهمکاری (3

هباشد.سالدوامداشت5ماندگاریبلندمدت:قابلیتنهادیسازمانحداقلبرای (4

 ایپروژهدرمناطقموردنظر.اثر:پیامدهایتوسعه (5

سازمانانجمن اول درجه در زادگاهي انسانهای کارشانهايي که هستند دوستانه

دوستانه،ابزاریبرخيمواقعباتوسعهاقتصادیهمپوشانيدارد،امانههمیشه.اينکارانسان

هاکهثروترفاهاست.عالوهبراين،اينپروژهبرایمستحکمکردنروابطبااجتماعوارتقاء

اشتغالايجادمي کنندبهرشداقتصادیاجتماعمحليکمکميو مدلبهعنوانکنندو

شونداستفادهمي ایانجمنبنابرايناثرتوسعه؛ اول، ييگراعملهایزادگاهيدوگانهاست.

فپرداختنبهنیازهایاجتماعيهاباهدکندکهحجممهميازتالشاجتماعيايجابمي

کاملبهطوربه.بااينحال،ايننیازهاهمیشهشدينمبرآوردهصورتنيااستکهدرغیر

زادگاهيبرآوردهنخواهدشد،زيرامقداربودجهبهاندازهکافيزيادهایانجمنوسیلهتالش

پروژه اين واقعیتنیست، با مناسب يا پايدار است ممکن نها اينها تاثیر دوم، باشند.

هاهايشانراباهمکاریسايرگروههازمانيدارایاثرگذاریبیشتریاستکهفعالیتسازمان

(.23-2006:25هایجاافتادهانجامدهند)اورزکو،وسازمان

استتوسعهدرشدنسهیمزادگاهيهایانجمناهدافوهافعالیتهدف کار.

وکودکانقبیلازهاجمعیتپذيرترينآسیببهعمولمطوربهزادگاهيهایانجمن

است،گرايانهانسانماهیتدراساساًاهدافآنهاکهچندهروشدهگیریهدف-سالمندان

فعالیت آنهااما وهاييهمپوشانياقتصادیتوسعههایفعالیتبااغلبهای )اورزکو دارد

-گارسیا 2009زانِلو، عامالنبهعنوانزادگاهيهایانجمنبهلقوهباتواناييوعالقه(.60:

مخصوصاًاست،«اجتماعي»يا«جمعي»ارساليوجوهازآنهااستفادهازناشيبخشيتوسعه،

اجتماعایتوسعههایپروژهدراستفادهبرایکه«اجتماعي»يا«جمعي»ارساليوجوه

استشدهگیریمحليهدف مصرفدرگستردهطوربهکهفردیارساليوجوهبرخالف.

قبیلازتوسعه،بهمربوطاهدافمشخصي،اهدافبرایجمعيارساليوجوهشودميهزينه

                                                           
1 capacity building 
2 partnership and collaborative capacity   
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محليتوسعههایپروژه گمیج،مياستفادههازيرساختبهبوديااجتماع و )پاول شوند

هایزادگاهيبهقرارزيراست:ایانجمنطورخالصهاثراتتوسعهبه (.2004:13-12

ا (1 سرمايهبهبود انباشت آموزش، )سالمتي، محلي اجتماع زندگي ستانداردهای

 مادی(

 افزايشکیفیتزندگي (2

 فقرزدايي (3

 افزايشمشارکت (4

 هاونیازهاسازیبرایتشخیصاولويتظرفیت (5

 پذيرتريناقشار)زنان،کودکان،سالمندان(یبهسویآسیبریگهدف (6

 افزايشرفاه (7

اقداماتعمراني (8

ایبخصوصدرهایزادگاهيدرتوسعهمنطقهایانجمنایتوسعههکارهاوظرفیتراه

ارسال شامل زادگاه توسعه داخلشبکهزمینه حرکتيدر مواد يا مواردهایآنها است. ها

سرمايه ارساليمالي، حکومتارساليشاملوجوه شراکتبا زادگاه، هایمحليگذاریدر

هاینو،وجوهسیاسياجتماعي،ايدهالسرمايههایمحلي،ارسالدانش،ارسزادگاهوياطرف

ومواردیازاينقبیلاست.اينمواردارساليشاملنوعفردیوجمعياست.چنانچهاين

هایغیردولتيوچهبهسازمانبهعنوانهایزادگاهيچهدهدانجمنمرورکوتاهنشانمي

سازمان ميعنوان محلي اجتماع بر مبتني های به توسعهتوانند در نو نهادهايي عنوان

اجتماعيوتحققشهروندیهمدرشهرهایمبدأومقصدمورداستفادهقرارگیرند.



روشپژوهش
برایتوصیف1دراينتحقیقازروشکیفياستفادهشدهاست.روشکیفييکشیوهذهني

(.چرا1386:14تجربیاتزندگيومعنيبخشیدنبهآنهااست)اديبحاجباقریوديگران،

ورزی،هایکیفيخاصکنشگرانانساني،مانندانديشهکهزندگياجتماعيبهدلیلويژگي

(که1390:17ایدارد)ازکیاوايماني،ها،ابعادمتنوعوپیچیدهمعنادهيوارزيابيپديده

لهایکميمقدورنبودهوياحداقلسههایخاص،باروشيابيبهاينويژگيچهبسادست

وآساننیست.

اندازبنابراينهدفتحقیقکیفي،مشاهدهومطالعهجهاناجتماعيازديدگاهوچشم

ساخته را آن خلقکردهافرادیاستکه يا مشاهدهاند، اينهدف، به برایدستیابي اند.

هادرآيند.اينروشمشارکتيومصاحبهعمیق،دوروشعمدهتحقیقکیفيبهشمارمي

اينامرهستندکهبهمعانيجهاناجتماعيمرتبطباکنشگراندستپیداکنندصددکاوش

 1988)برايمن، :120 ايمان، 1391نقلاز برایگردآوریداده155: بدينمنظور و(. ها
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مشارکتي مشاهده و مشاهده گروهي، مصاحبه مصاحبه، از ابزارهای اطالعات عنوان به

هایزادگاهيمستقردرشهرتهراناریتحقیقانجمنتحقیقاستفادهشدهاست.جامعهآم

هاهستند.وواحدتحلیلنیزخودِانجمن

هایمذکور،اطالعاتبهصورتمضمونيتحلیلودرپسازمصاحبهبااعضایانجمن

آيتمقالبمضمون يا ها از همچنین است. شده درآنجاهایاصليآورده هایپژوهشکه

اينتااستنظرمدراعتبابحثبیشترکیفي، و درموضوعپايايي؛ ماهیتريشه

روشازهايافتهاعتبارارتقایمنظورلذابه.داردکیفيهایپژوهشفلسفيِويشناسيهست

استشدهاستفاده«گزينشيکردنباورپذير»يعنيفلیکاووهنظرمورد اووهاعتقادبه.

منظور.استگزينشيکردنارباورپذيراعتبافزايشهایروشازيکي(1387:140)فلیک

اينرو،دراست.ازاينقبولقابلهاييقولنقلبامتنکردنمستدلمذکور،اصطالحازوی

هایقولنقلازاستفادهبامیدانيهایدادهازبرآمدههایمايهدرونتاشدهتالشپژوهش

ارتقاءهايافتهاعتبارفناينازدهاستفاباوشدهسازیمستندمصاحبهموردافرادازمستقیم

.يابد

هانیزباتوجهبهبديعبودنموضوع،پاسخگوييبهاهدافمطرحمسئلهانتخابنمونه

هاييقابلدفاعیتحقیق،مستلزمتدوينشاخصاافتهيمیتعمدرپژوهشودرنظرگرفتن

بدينمنظورشاخص هاطرحشدهنمونههاييعموميواختصاصيبرایانتخاببودهاست.

هایعموميشاملدوشاخصِعمقوپهنایتاثیرهستند.است.شاخص

اينکهنمونهتأثیرگذاریالف(شاخصعمقتاثیر)قدرت درقیاسباشدهانتخاب(: ،

دردرونوبیرونشبکهبرخورداراست.تأثیرگذاریهاازچهقدرتوعمقسايرنمونه

تأث )سطح شاخصپهنایتاثیر اينشاخصايناستکهب( از منظور یرگذاری(:

 گسترهشدهانتخابمورد سطحو دارایچه موردها، ساير با مقايسه تأثیرگذاریدر ایاز

ایقراردارد.است.بهبیانيجمعیتتحتپوششومتاثرآندرچهگستره

رسدکههربخشهایاختصاصيميهایعمومينوبتبهشاخصبعدازطرحشاخص

هایخاصخودازآنهابرخورداراست.طرحباتوجهبهويژگياز

هاعبارتنداز:هایاختصاصيانتخابنمونهشاخص

 میزانتخمینيجمعیتمهاجری (1

 تعدادافرادعضوياشرکتکنندهدرانجمن (2

 وجودافرادبانفوذفرهنگي،اقتصادی،سیاسي،ورزشي،اجتماعيوغیرهدرانجمن (3

 نجمناشتهارومعروفیتا (4

 ایانجمنشبکهارتباطاتبین (5

زباني (6 بهمنطقه-مؤلفه آذربايجاني زادگاهي انجمن يک مثال )برای انجمن ای

 هایآذربايجانيرادارد(احتمالزيادهمارتباطوهمتواناييارتباطباسايرانجمن

وغیره.هایتحقیقومحققدسترسيوامکاناتومحدوديت (7
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بندیهایعموميواختصاصيبههمراهسنخاظنمودنشاخصها،بالحانتخابنمونه

باتلفیقسنخانجمن هایزادگاهيبندیانجمنهایزادگاهيدرتهرانصورتگرفتهاست.

شاخص با تبلور بعدتعلقو دو فرايندانتخابنمونهدر اختصاصي، انجامهایعموميو ها

بهنوعيمي هاهایزادگاهيبااينشاخصانجمنتوانگفتکهدرجهاهمیتگرفتهاست.

ازهرسنخيانوعمهممشخصشدهوسپسباتوجهبهدرجهاهمیتانجمن ترينآنهاها،

ایصورتهایزادگاهيمطالعهانتخابشدهاستتاازلحاظپوششنیزازهمهانواعانجمن

هاونیازهایخاصهرکدامازآنهامشخصشود.پذيرفتهوويژگي


هایزادگاهي:جدولاهمیتانواعانجمن3لجدو

تعلق

تبلور

123

-جغرافیاييقومي

فرهنگي

زادگاهي-مکاني

123هاانجمن1

246هاونهادهایويژهتشکل2



توانترتیباهمیترابهشکلزيرارائهنمود:بادرنظرگرفتنجدولباالمي

انجمنقومي (1

هاونهادهایويژهقوميوتشکلفرهنگي-انجمنجغرافیايي (2

زادگاهي-انجمنمکاني (3

فرهنگي-هاونهادهایويژهجغرافیاييتشکل (4

زادگاهي -هاونهادهایويژهمکانيتشکل (5

توجهبهجدولباالمي توانگفتانجمنيکهقومياستمخاطبانزيادیداردوبا

آنمحد قوميانجمناستکهدر زبانيو دلیلمؤلفه استانيوديتاينبه هایشهریو

ارتباطاتبین برایمثالدريکایبهراحتيميشبکهوجودنداشتهو تواندصورتگیرد.

انجمنآذربايجاني،محدويتشهرواستانآذربايجانيوجودنداردوهرکسکهآذربايجاني

مي چنینانجمنيعمقتاثباشد در باشد. اينانجمنداشته احساستعلقبه بهتواند یر

انجمن قومي، انجمن از بعد است. باال قومي روشنفکران حضور جغرافیاييواسطه -های

.شونديکاستانخاصميرندهیدربرگفرهنگيدارایسطحوعمقپوششزيادیهستندو

بیشترينمهاجرانواردشدهبهتهران1385درکنارشاخصباال،براساسآمارسرشماری

اصفهان،خراسانرضوی،آذربايجانشرقي،مازندرانوخوزستانبودههایمرکزی،ازاستان

است انجمنبنابراينمي؛ گفتکه استانفرهنگي-هایجغرافیاييتوان از فوقایکه های

دهندودارایمخاطبانزيادیهستند.توانندپوششميباشندسطحجمعیتزيادیرامي

هاييکهدارایمعروفیتهایمزبور،انجمناستانهایزادگاهيدرمرحلهبعدازمیانانجمن

است. شده انتخاب انجمن چندين بوده باال آنها مخاطب سطح و بوده زيادی اشتهار و
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هایزادگاهيوبادرنظرگرفتنانواعمختلفاينبنابراينباتوجهبهمیزاناهمیتانجمن

اند.هایزيرانتخابشدهها،انجمنانجمن



مقیممرکز:بهعنوانيکانجمنقوميمرکزکردهای (1

هایمهميچونفراوانيافرادعضواينانجمنيکانجمنقوميبودهوبنابراينازشاخص

غیرهياشرکت اجتماعيو ورزشي، سیاسي، اقتصادی، بانفوذفرهنگي، کنندهووجودافراد

و داشته زيادی معروفیت و اشتهار انجمن اين همچنین است. مهمبرخوردار تريناز

ایرابهعلتشبکههایکردهادرتهراناست.اينانجمنتواناييايجادارتباطاتبینانجمن

 هایکردیبرخورداراست.ایانجمنباسايرانجمنمنطقه-قوميبودنووجودمؤلفهزباني

فرهنگي-هایمقیممرکز:بهعنوانيکانجمنجغرافیاييبنیادخوزستاني (2

هایکشورهايياستکهاوالًدارایجمعیتباالييدرمیاناستانجملهاستانخوزستاناز

استان از يکي دوماً و مهاجربوده اصلي اساسهای بر که است تهران استان به فرست

 بنیاد1385سرشماری است. بوده تهران به وارده مهاجران در استان ششمین

خوزستاني فرهنگي يکانجمن مرکز مقیم يکشهر -های به مربوط و بوده جغرافیايي

کلخوزستاني نیستو برميخاصي در را وها اشتهار از انجمنفوق براين، عالوه گیرد.

هایمختلفيمعروفیتزيادیبرخوردارودارایدودفتردرتهراناستهمچنینشخصیت

اينبنیادحضورمي عميابند؛در و توجهبهگستره قپوششيخودبنابرايناينانجمنبا

هایانتخابشدهبرایتحقیقمیدانياست.يکيازانجمن

بهعنوانيکانجمنمکانيهای)سنگسریشهریانجمنمهدی (3 -ها(مقیممرکز:

زادگاهي

زادگاهياست.درتهرانحجم -هایتهرانانجمنيباخاستگاهمکانيشهریانجمنمهدی

انجمن بااليياز میاناينزادگاه-هایمکانيبسیار بنابراينانتخاباز و دارند يحضور

تاحدیآسانوباهازادگاهيبهنسبتديگرانواعانجمن-هایمکانيانجمنحجموسیع

مؤلفهشاخص همه از مهتر و تحقیق امکانات به توجه با است. بوده همراه سهل هايي

مولفه گرفتن نظر در با همچنین و ثدسترسي مکان داشتن چون افرادهايي تعداد ابت،

اينانجمنبهعنوانيکانجمنمکاني ،... انجمنو معروفیتواشتهار زادگاهي-مهاجر،

برایمطالعهانتخابشدهاست.

جمع پساز شد، همگفته پیشتر که نهايتهمانطور اطالعاتبهآوریدادهدر ها،

هشدهاست.هایاصليآوردهاياآيتمصورتمضمونيتحلیلودرقالبمضمون



هایزادگاهیدرشهرتهرانچگونگیپراکندگیانجمن
شیوهانجمن به زادگاهي نميهای و هستند پراکنده شهر سطح مختلفدر بههای توان

اما؛ایدقیقمشخصنمودکهمحلتمرکزآنهادرکدامقسمتازشهراستصورتوشیوه

ایومسجدی،سايتي/اجتماعاتآنالين،هصورتدفتری،حسینیهابهطورکلياينانجمنبه
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اينقیبلفعالیتمي بهانحایمختلفودردورهمکانچرخشيومواردیاز هایکنندو

کنند.يبهاعضااقدامبهتشکیلجلساتميرساناطالعمختلفبا



هایزادگاهیشهرتهرانشناسیانجمنسنخ
نمودميهایزادگاهيبهاشکالوبهدلیلاينکهانجمن و ارائهانواعمختلفيظهور يابند،

انجمنسنخ اين از کامل و عیني باعثبندیدقیق، استاما پیچیده و مشکل اگرچه ها

جامع کاملشناخت و انجمنتر اين ميتر بندیها سنخ ميشود. مختلفي ازهای توان

هستند:هایزادگاهيارائهنمودکهبهشرحزيرقابلتوصیفوتقسیمانجمن

گیریبندیبراساسمحورهایشکلسنخ

گیرند،هایزادگاهيباتوجهبهاينکهدرشهرهایبزرگوبوسیلهمهاجرانشکلميانجمن

هاوجوددارد.برشدگياينانجمنگیری/تشکلهموارهداليلوعوامليبرایايجادوشکل

شکل در عمده محور دو انجمناساسمطالعات، اين گیری میانها در و تهران شهر در

درياني زادگاهي مناسبتيانجمن يا مراسمي محور دو است، داشته وجود تهران های

رسانیار)مناسکي(ومحورحمايتيوکمکي)ي 1387ي()رستمعليزاده، اگراين114: .)

شکل باشد، اهمیت کم يا نداشته وجود مهاجراني میان در انجمنمحورها هایگیری

پايدارنمودهوزادگاهين کهمحورهایفوقروابطرا چرا یزبامشکالتيروبروخواهدشد.

شوند.باعثنزديکيونهادسازیمهاجرانمي

هایمختلفهاومناسبت)مناسکي(؛يعنياينکهمراسممحورمراسمييامناسبتي (1

انمحورچهمذهبيوچهغیرمذهبيمانندماهرمضان،محرم،عزا،عروسيوغیرهبهعنو

آورند.چنینکنندوزمینهنزديکيوهمبستگيمهاجرانرافراهمميارتباطاتنمودپیدامي

مناسکيدرمیانمهاجرانمختلفواعضایاجتماعاتقوميومذهبيدرشهرهایبزرگ

درمیانادشدهکهشناختنزديکيازهمدارندبسیاروجوددارد.بهعنوانمثالاينمحوري

«هایتهراندرياني» «هایمقیممرکزبنیادخوزستاني»، و«انجمنکردهایمقیممرکز»،

مهدی» مرکزشهریانجمن مقیم های شاخص« از انجمنيکي تشکیل برای اصلي های

 زادگاهيبودهاست.


قديمخوزستاني» مناسبتهایتهراناز در هایمختلفبخصوصمراسمااليام

شدند.عالوهبي،مليومحليگردهمجمعميهایمذهعزاوشادیومناسبت

مهم )عج( مسجدحضرتولیعصر در محرم عزاداریماه اين، ترينعلتوبر

گردهماييمهم مکان استخوزستانيترين بوده ها انجمن« اعضای از )يکي

ها(خوزستاني

ديديم.بعدهابهاينفکرهاومجالسختمهمديگرراميماکردهادرخوشي»

نبايدنبايدهمیشهباهمديگرارتباطداشتهباشیم افتاديمکهچرا بنابراينبه؛

و دانشجويان تشکل مثالً بدهیم تشکیل تشکلي يک که افتاديم فکر اين



 
 
 
 

 2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ214

موقعتصمیمگرفتنددانشگاهیانراايجادکنیمکهدرنهايتهیاتموسسآن

)يکيازاعضایانجمنکردها(«.کهيکانجمنتشکیلبدهیم



کمکي (2 و حمايتي رسانیار)يمحور نیز محور اين کهکنندهانیبي(؛ است اين

گردهمايي و تشکل کمکضرورت جهت در حمايتها، همیاری، افرادو از متقابل های

اهم عالقمندیبه و همچنینتوجه عنوانمثالدرزادگاهيو به اصلياست. زادگاه مور

درياني زادگاهي بودهانجمن اينمحور انجمن، تشکیل در مهم دومینمحور هایتهران

است کمک؛ مبنای بر يافتن تشکل ضرورت هميعني افراد به ورساني تهران در زادگاه

کمک همچنین اين مواقع بیشتر است. بوده دريان روستای مردم برای محوررساني دو

گیرندوتوانندجداازهمموردبررسيقرارگیرند،چراکههردودريکراستاقرارمينمي

تقويتوحمايتمي را برایمثالدرخصوصتشکیلانجمنخوزستانيهمديگر هاکنند.

 عنوانشدهاستکه:


هاچهدرتهرانوچههدفازتاسیساينانجمنکمکبهجامعهخوزستاني»

خوزستانبودهاست.انجمندارایسهراهبردعمدهاست:در

خوزستاني1 با( ارتباطشان و گرفته قرار يکديگر کنار در تهران مقیم های

(فرزندانخوزستانازهويتخودشاندورنشوند)حفظ2همديگرقطعنشود.

خوزستاني فرزندان میان در فرهنگي هويت خوزستاني3ها(. به کمک های(

 ها()يکيازاعضایانجمنخوزستاني«.استانخوزستانتهرانو



تعلق:سنخ (3 بعد اساس بر علقهبندی و ويژگيتعلق جمله از روانيها وهای

هاازکودکيبههمراهخوددارند.تعلقاتمشابهوهمسانموجباجتماعيهستندکهانسان

هایهويتي،قومي،مذهبي،ستگيشوند.تعلقووابنزديکيافرادباتعلقاتمشابه،بههممي

ترينتعلقاتانسانيهستندکههموارههمراهزادگاهي،فرهنگي،مکانيوغیرهازجملهمهم

درزمینهانجمنانسان گیریآنها،هادرشکلهایزادگاهيونقشتعلقاتوعلقههستند.

وغیرهدرقلبمدرنیته،هاها،چینيهایمکزيکيهایيهوديان،انجمناشارهبهوجودانجمن

اينهويت فهمجايگاه تهرانسهلنیويورك، شهر در را ميها مهمتر ترينتعلقاتوکند.

انجمنوابستگي تهرانبه در تعلققومي،هایزادگاهيشکلميهاييکه از عبارتند دهد

وضوعزادگاهيوتعلقهويتيکهاينموردآخریم-تعلقجغرافیاييفرهنگي،تعلقمکاني

بحثمانیست.

ترينتعلقاتيکهدرتهرانتوانستهموجبفرهنگي:يکيازمهم-الف(تعلقجغرافیايي

تفاوتيکهمیاناينگیریانجمنشکل تعلقجغرافیاييفرهنگياست. هایزادگاهيشود،

ازترزادگاهيوجودداردايناستکهايننوعازتعلقگسترده-نوعازتعلقباتعلقمکاني

 -تعلقمکاني تنها روستایمحلتولد(رندهیدربرگزادگاهياستکه يا يکمکان)شهر



 
 
 
 

 215شهرتهرانهایزادگاهيهاوکارکردهایانجمنويژگي                               

انجمن فرهنگي، جغرافیايي تعلق است. زادگاهيخاص ميهای شامل را کهای شود

فرهنگيرندهیدربرگ شیوبکميکجغرافیایخاصبا استهمانند هم بنیاد»نزديکبه

نزديکشیوبکمجغرافیایخوزستانبافرهنگيرندهیبرگدرکه«هایمقیمتهرانخوزستاني

مي ورندهیدربرگتواندبههماستو يکجغرافیا روستاهایزيادیباشدکهدر و شهرها

فرهنگخاصقراردارند.

مهم درکشورچندقوميايرانتعلققومييکياز تعلققومي: ترينتعلقاتبهب(

مي انجمنشمار مرود. در قومي انجمنهای با مکانيقايسه جغرافیايي-های و -زادگاهي

گسترده دارایسطح انجمنفرهنگي ساير با مقايسه در و بوده اعضا از پايدارتر،تری ها،

ایهایقوميدرتهران،شبکهگستردهتردرگذرزمانهستند.انجمنتروقابلانتقالعمیق

اهایبسیاریراتحتپوششخودقرارتواننداعضایشهرهاوروستدهندوميراپوششمي

یودرتربزرگقوميخودراتحتپوشششبکهمختلفهایتوانندانجمندهند.حتيمي

برایمثالمي بگیرند. خود نظر زير لوایانجمنخاصيدر انجمنزير از هایقوميتوان

آذربايجاني عنوان با تهران در کردها و آذربا»ها تهرانیهای)آذریهايجانيانجمن ) و«

نامبرد.«مرکزکردهایمقیممرکز»


مي» صحبت کردها جامعه از وقتي انجمنما با قضیه شهریکنیم های

کند.اينانجمنزادگاهياست(فرقمي-هایزادگاهيمکاني)منظورانجمن

 ما است. کشور کردهای همه کردهایگونهچیهدربرگیرنده بین تبعیضي

مختلفنداريمفقطکردبودنوهويتکردیمهمشیعهوسنيوشهرهای

«.یمانندتهراناستشهرکالناست.تالشماايجادوحفظزبانکردیدر



تعلقمکاني معمول-ج( شناختهزادگاهي: گستردهترين، انجمنترينو هایتريننوع

انجمن مکانيزادگاهي، و-های روستاها مهاجرين میان در که هستند زادگاهي

هایهابهداليليچونشناختکنند.ايننوعازانجمنهایمختلف،نمودپیداميستانشهر

هایآشناييوشناختقبلي،پیشینونزديکدرروستاوشهرستانمبدأوزادگاهوزمینه

سهل انجمنشدهلیتشکتر از وسیعي حجم اختصاصو خود به را تهران زادگاهي های

برجمي بسیار نمونه دهند. اينانجمنشدهشناختهستهو هایانجمنزادگاهيدرياني»ها،

است.«هایتهرانشهریانجمنمهدی»و«تهران

هایزادگاهينوعمتبلورشدنانجمنبندیبراساسبعدتبلور)نمودبیروني(:سنخ(4

هابهجمنایازآنهاارائهنمود.اينانبندیتوانسنخيياستکهميهامؤلفهترينهمازمهم

هایرسميدارایاساسنامهدرنوسانيکشکلمتبلورنیستندوازشبکهروابطتاانجمن

هستند.
به انجمنالف( اولیه بسیار شکل روابط: بهصورتشبکه زادگاهي صورتشبکههای

دهد.هایمناسکيوحمايتيخودرانشانميروابطاست.اينشبکهروابطبیشتردرزمینه
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اين نداشتهباشدوليارتباطاتپايداردر حالتممکناستکهيکانجمنرسميوجود

توانددرمناسکمختلفجاریبودهوسببنزديکيمیانافرادبرقراراست.اينارتباطاتمي

گیریانجمنزادگاهيدرمیانمهاجرينشود.وشکل

به تشکلب( قرضصورت صندوق هیات، همانند ويژه نهادهای و حسنه،الها

انجمنانجمن تبلور، شکل اين در غیره: و خیريه بههای زادگاهي وصورتتشکلهای ها

هایخیريهومواردیازالحسنه،انجمنهایقرضهایمذهبي،صندوقنهادهاييمانندهیات

تشکل و موجوديت قبیل معمولمياين مهميابند. و صورتترين به تشکلي شکل ترين

اهیات مذهبي بخصوصهای مهاجرين همه میان در تشکل از نوع اين معموالً که ست

حتيبسیاریازحرکتآذربايجاني معمولاست. بسیار بهسمتانجمنها ترهایرسميها

نیزازتشکلهیاتيشروعشدهاست.

به تهرانصورتانجمنج( در غیره: محليو اجتماع سازمانمبتنيبر هایمدرن،

انجمن از بههابسیاری زادگاهي سازمانی سازمانصورت و غیردولتي برهای مبتني های

محليفعالیتمي انجمناجتماع بسیاریاز تهراندارایکنند. شهر در مطالعه هایمورد

اند.درهرودارایاساسنامههستندوبهثبترسميرسیدهساختاروتشکیالترسميبوده

خوزستاني مطالعه مورد نمونه چهار مهدیها، دريانيشهریکردها، و دارایها همه ها

رسیده رسمي ثبت به و بوده رسمي تشکیالت و صورتاساسنامه به نمود و تبلور اند.

هادارایمکانواعضایثابتبودهوجلساتشودکهاينانجمنهایرسميباعثميانجمن

نیزداشتهباشند.هایمشخصایداشتهباشندوهمچنیناهدافوفعالیتمنظمودوره


هایزادگاهيدرشهرتهرانبندیانجمن:انواعسنخ4جدول

انواع

بندیسنخ

هایانجمن

زادگاهی

درشهرتهران

گیریمحورهایشکل
محورمراسمييامناسبتي)مناسکي(

محورحمايتيوکمکي

بعدتعلق

فرهنگي-تعلقجغرافیايي

تعلققومي

اهيزادگ-تعلقمکاني

بعدتبلور)تاکیدبر

مکانداشتن(

تبلوربهشکلشبکهروابطي

هاونهادهایويژههمانندصورتتشکلتبلوربه

هایالحسنه،انجمنهایمذهبي،صندوققرضهیات

خیريهوغیره

هایمدرن،سازمانمبتنيبرصورتانجمنتبلوربه

اجتماعمحليوغیره

منبع:نگارنده

 

 



 
 
 
 

 217شهرتهرانهایزادگاهيهاوکارکردهایانجمنويژگي                               

هایزادگاهیشهرتهرانهایانجمنویژگی
دارایمبناهایمشتركشکلانجمن تهران اعضایهایزادگاهي فعالیتهستند. گیریو

قديمانجمن از و تاريخي صورت به بخصوصدرها مناسکمختلف و مناسبات در االيام

وشادیومناسبت مليومحليگردهمجمعميمراسمعزا شدند.هایمختلفمذهبي،

به وابسته خاص مساجد در محرم ماه عزاداری مختلف، مناسک و مناسبات بر عالوه

ازمهمانجمن بودهاست.هایگردهماييترينمکانهاومهمترينعلتهایزادگاهي، اعضا

گردهمايي همشهریاين میان روابط تحکیم باعث مختلف ميهای شکلها و گیریشد

هانمودازاينروتاريخچهاينانجمنآنهاتسريعوتسهیلميهایپايدارتررادرمیانشبکه

گردد.هابرميهاوگردهماييبهاينجمع

ایباثباتوقویبههمراهروابطوها،شبکهبنابراينقبلازثبترسمياينانجمن

انجمن اين تاسیس پشتوانه اساسي و قديمي هموارهارتباطاتي بطوريکه است. بوده ها

ثبات،قبلازتاسیساينانجمنارتبا هاوجودداشتهوبعدازطاتمداوموشبکهروابطبا

گیرد.هاصورتميازطريقاينانجمنافتهيسازمانوشدهنهينهادتاسیسآننیزبهحالتي

.برشمردهاراسهبعدبسیارمهمهایاصلياينانجمنتواننقطهشروعوپايهمي

طريقایاستکهازگیریشبکههایزادگاهي،شکللانجمناولینمرحلهدرتشکی

افتد.اينفرايندازطريقمراسمومناسکفرايندارتباطاتوخبرگیریازهمديگراتفاقمي

تشکیالت است. بوده محوريتمساجد با آن تمرکز نقطه و بوده محلي و ملي مذهبي،

اينانجمنمذهبيباعثمي شکلنهادينهشدکه واقعیتايناها دوم، بگیرند. خود یبه

زباندارندصحبتوهماستکهافرادیکهازيکشهرياقومیتمشتركهستند،نیازبههم

هم میان ارتباطي فرايندهای که چرا و هایهمشهرزبانان فضاهای علت شدهتجربهبه

پذيردواينمشترك،فرهنگمشترك،تعلقاتوشئوناتمشتركو...بهسهولتانجاممي

تواننداينخالهارادرمیانمهاجرانپرکنند.بهطوریکهدرخصوصانجمنهاميانجمن

کردهایمقیممرکزچنینعنوانشدهاست:


هایهاوغماينبودکهدرشادیNGOترينهدفماازتاسیساينمهم»

جرتازيکديگرشريکباشیموبتوانیميکسریازمشکالتيکهبهخاطرمها

بهعلتناهمگونيفرهنگييکمحیطبهمحیطديگربخصوصبرایبچه ها

زبانپیشمي آموزشبدهیم. کردیرا رفتار شیوه آنها به حلنمايیم. آيد،

کردیراآموزشبدهیمتازبانکردیرافراموشنکنندوبهحفظارتباطات

ازبیننرود میانکردهاکمکنمايیمتافرهنگما ازاعضایانجمن)يکي«.

کردها(

راستایمنافعملياستاينکهجدا» دغدغهاصليماحفظهويتکردیدر

)يکياز«.شدنازشهرهایموطناصليباعثازبینرفتنفرهنگماننشود

اعضایانجمنکردها(
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بر عالوه زمینه سوم، در همديگر از حمايتمتقابل کمکو هاینیازهایارتباطي،

هایمشتركبهراحتيصورتزمینهوماليدرمیانمهاجراندارایپیششغلي،اقتصادی

بنابرايناينبعد؛يمیانآنهاستگروهدرونگیردوآنبهدلیلسرمايهاجتماعيباالیمي

هابودهاست.گیریاينانجمنهایمهمشکلنیزازپايه


مهدی» جمعياز مجموعهشهریقبالً فعالیتها، انجامهایاقتایاز صادیرا

فعالیتمي اين که دادند و شدن جمع هم دور برای عاملي ييگردهماها،

رشد»ایبهنامهایاقتصادیتحتپوششموسسههابود.فعالیتشهریمهدی

گرفتکهدرآناعضادارایسهامبودند.باوجودفعالیتانجاممي«شهرمهدی

هایآييينشرکتبرایگردهماينشرکت،بعدهابهايننتیجهرسیديمکها

نداردسنگسری چنداني کارايي و نداشته زيادی بازدهي ها، ؛ اين بر بهبنا

ايجادارتباطاتمیانسنگسریمنظور بايدفعالیتاجتماعيفعالشدنو ها

ها(شهری)يکيازاعضایانجمنمهدی«.انجامدهیم



سازمانانجمن صورت به مطالعه، مورد غیرهای دارایهای و شده اداره دولتي

فرآينداساس اعضایعادیهستند. مديرعاملو اعضایهیاتمديره، هیاتموسس، نامه،

انجمن برای وعضوگیری هستند تهران در ثابت دفاتر دارای و بوده برقرار همواره ها

رهایزادگاهينزديکبههم)ازنظهاوسايرانجمنهايينیزبامساجد،حسینیههمکاری

هويتي(دارند.



هایزادگاهیشهرتهرانکارکردهایانجمن
حفظاهدافاصلياينانجمن حفظارتباطاتمهاجرانمیانهمديگر، چندينبعدِ در ها

هادرهایبعدیمهاجرانوکمکبههمشهریهويتفرهنگيدرمیاناعضایخودونسل

مهم لذا است. روستاهایمبدأ و شهرها در اجتماعياهدافاينانجمنترينتهرانو -ها،

به مهاجران فرهنگي هويت حفظ فرهنگي، اجتماعي بعد در است. حمايتي و فرهنگي

به برایپاسخگويي مهاجران حفظارتباطاتمیان و مهاجران فرزندان میان خصوصدر

انسان ارتباطي میاننیازهای در زادگاه فرهنگي و اجتماعي شئونات ماندن برقرار و ها

مردمآنه و مقصد)تهران( مهاجراندر انواعکمکوحمايتاز بعدحمايتينیز در است.

ماندهدرزادگاهاست.باقي


برقراریوحفظارتباطمیانسنگسریمهم» هاواعضاترينهدفانجمنما،

 خودمان منطقه با رابطه برقراری همچنین بهمنظوربهاست. کمکنمودن

منطق در افراد که ميمواردی مطرح انجمنه خود که مواردی در يا کنند

بعدی،تشخیصمي مراحل در دارد. کمکوجود به نیاز جايي در که دهد

سنگسری ... مفاخرو زبان، فرهنگ، اينکهشناساييوحفظتاريخ، و بوده ها
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ريشه از اهدافجوانان ديگر از براينها، عالوه شوند. آگاه هایفرهنگيخود

هادرتهرانونیازهایساکنانمنطقهيبهنیازهایسنگسریانجمن،پاسخگوي

ها(شهری.)يکيازاعضایانجمنمهدی»است



انجمن برنامهاين دارای خود اهداف به رسیدن برای فعالیتها و مختلفيها های

آموزشي،خدماتي)تعاونيمسکن،-هایفرهنگيهستندکهشاملفعالیت ورزشي، هنری،

هانیزو...(،کمکيوغیرهاست.بهمنظورنائلشدنبهايناهدافوبرنامهتعاونيمصرف

کمیته برنامهدارای تا هستند متعددی فعالیتريزیهای و بخشها برای دقیق هایهای

مختلففعالیتدرداخلانجمنصورتگیرد.



هایزادگاهیشهرتهرانسازوکارهایدرونیارتباطاتانجمن
همکاریهایزادانجمن روابطنزديکو انجمنگاهيدارایارتباطاتو ساير با هایجويانه

هایزادگاهيمربوطبهيکاستانيازادگاهينزديکبههم)ازنظرهويتي،همانندانجمن

برخيمواقعبرنامه در همقومهستندو يا اينيکقوم( دارند. همديگر هایمشترکيبا

هایمشتركمناسکمختلفوهمچنیندراجرایبرنامهارتباطاتبهخصوصدرمراسمو

بیشتریدارد نمود پتانسیل؛ از اين بر قوتبنا و -هایزادگاهيجغرافیاييهایانجمنها

انجمن ساير همینارتباطاتبا قومي، انجمن-هایمکانيفرهنگيو ساير هایزادگاهيو

نزديکاست.

هاراکشبکهگستردهدرمیاناينانجمنگیریياينارتباطاتوروابطنزديک،شکل

افزايشميباعثمي هابرایدهد.عضويتدراينانجمنشودوقدرتتأثیرگذاریشبکهرا

هاآزادبودهوهرکسيکهدرتهرانساکناستها/همقوميواليتيها/همعمومهمشهری

مي راحتي انجمنبه اين در شودتواند آنها وارد و شده عضو زمینهها در محدوديتي و

تشکیالتانجمنعضويتبرایافراددراينانجمن هایزادگاهينیزبهاينهاوجودندارد.

(مدير5ها،(کمیته4(هیاتمديره،3(مجمعاعضا،2(هیاتموسس،1صورتبودهاست:

شود:هااشارهميشهریعامل.درزيربهارکانانجمنمهدی


شهریارکانانجمنمهدی» رئیس-3دبیر-2هیاتاجرايي-1هانیزشامل:

نفربودهو7مجمعاعضااست.هیاتاجرايي-5هاوکمیته-4هیاتاجرايي

البدلودونفربازرسعالوهبراين،انجمندارایسهنفرعضوهیاتمديرهعلي

و شاملجلساتمنظم اينانجمننیز ارتباطاتدر فرايند هست. قانونينیز

کمیتهدوره همايشایهیاتاجرايي، براين، عالوه اعضاست. مجمع و وها ها

افرادديگرسنگسریبرگزارگردهمايي و تمامياعضا حضور هایساالنهنیزبا

شودشود.جلساتهیاتاجراييمعموالًهردوياسههفتهيکبارتشکیلميمي

برگزاریجلساوليبرحسبموردمي کهتواندطولدوره زيادشود يا تکم

هانیزهردوارتباطمستقیميباحجموفشارکاروفعالیتدارد.جلساتکمیته
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يک هفته سه جلساتيا تشکیل زمان طول حال اين با ولي شده برگزار بار

براساسفعالیتکمیته برنامهها، و جلساتمجمعمياديوزکمهايشانها شود.

 يکبار سال دو هر ميعمومينیز برحسبمورد و بوده «شوداديوزکمتواند

ها(شهری)اعضایانجمنمهدی



انجمن برنامهاين دارای دورهها و منظم برنامههای طبق و هستند مدونای های

مي برگزار را کمیتهجلساتخود و جلساتهیاتمديره پیشکنند از طبقبرنامه نیز ها

يکمشدهنيتدو يا هفته دو هر مي)مثالً برگزار يکبار( شوداه ایدقیقوبنابراينبرنامه؛

گردهمايي برایجلسات، انجمنمنظم اين در ... فرايندهایعضويتو استها، برقرار ها

دروناينانجمنچنینبرنامه ميایباعثمشخصشدنفرايندهایارتباطاتدر شود.ها

وهایمختلف)مراسمومناسبتای،درمراسمهمچنینجدایازاينجلساتمنظمودوره

انجمنمناسبت اعضای )... و عروسي عزا، مراسم محلي، ملي، ديني، سايرهای و ها

کنند.هاباهمدرارتباطوتعاملهستندوشبکهروابطمیانخودراتحکیمميهمشهری

شود:براینمونهبهساختارانجمنکردهااشارهمي


هادرهایمختلفياستکههرکدامازاينکمیتهاينانجمندارایکمیته»

فعالیتمي خود مربوطبه اينکمیتهحوزه کنند. از: عبارتند کمیته1ها )

 ،)... دانشجويانو دو2الوان)جوانانو زنان)جلساتاينکمیته کمیته )

دراينکمیتهزناندرمیانخودشانرئیسوباربرگزارميهفتهيک شود.

رئی فعالیتنايب از دارند. دورهس برگزاری کمیته اين نمايشگاههای های

لباسوغذاو...است.اينکمیتههمچنینباموسساتخیريهمختلفچون

 دارد(، مستمر همکاری ... و کمیته3رعد اين داخل ورزش)در کمیته )

رشتهتیم ساير و کوهنوردی چون مختلفورزشي اينهای دارد. وجود ها

(کمیته4هایکوهنوردیهفتگي،ماهانهوفصلياست(،دارایبرنامهکمیته

لهجه با کردی زبان آموزش زمینه در کمیته )اين سوراني،آموزش های

 و انواعسازها همچنینآموزشموسیقيدر کرمانجو فعالیت...هوراميو

«(کمیتهروابطعمومي6(کمیتهماليواقتصادی،4دارد(،



« انجمن کاری،اين پزشکي، فرهنگي، اقتصادی، نیازمند افراد مامن

کمک و است ... و قبیلاستخدامي از افرادی برای اقتصادی و مالي های

ایپنجششدانشجويانوافرادنیازمندو...دارد.دراينمرکزحداقلهفته

«هاراداريمموردازانواعکمک



دمطالعههایزادگاهیمورهایانجمنبندییافتهجمع
هاتوسطيکهیاتمديرهوجمعيتوانبیانکردکهاينانجمنبندیکليميدريکجمع

ها،همهفعال،شوند.افرادعضودرهیاتمديرههایمختلفادارهميفعالومتشکلازکمیته
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سمت و بوده تحصیالتعالیه با و بخشعالقمند هایگوناگوندولتيوهایمختلفيدر

ها،افرادعالقمندديگریرند.عالوهبرهیاتمديرهوافرادمختلفعضودرکمیتهخصوصيدا

توجهبهيافته با هیاتنیزدرجلساتانجمنحضوريافتهوفعالیتدارند. ومشاهدات، ها

افرادیمیانمديره متشکلاز کمیتهها و جوانبوده فعالجوانسالو توسطافراد نیز ها

مي شونداداره ا؛ به گروهما کلیه از کلي انجمنطور اين در سني وهای دارند حضور ها

ازنظرپايگاهاينانجمنسالدربخصوصحضورافرادجوانومیان نمودبیشتریدارد. ها

با و باال به متوسط و متوسط طبقات در مديره، هیات اعضای اقتصادی، و اجتماعي

دهندکهاعضایهانشانميدارند.همچنینيافتههایفرهنگيواجتماعيباالقرارسرمايه

اکثريتوابستهبهقشرمتوسطجامعهودارایتحصیالتدانشگاهيودارایاينانجمن ها

حوزهتخصص در اينهايي در عضو افراد است، مشخص که آنچه هستند. مختلف های

فعالیتانجمن حوزه در عاليقي که باشند کساني بايد اجتماعها باشند.های داشته ي

هاهمبیشترفرهنگي،اجتماعيوورزشياست.هایاينانجمنفعالیت

تواندرزمرهتشکليازنخبگانقوميومهاجریبرشمردکهاينهارامياينانجمن

دراينانجمننخبگاندرابعاداجتماعيوفرهنگيدارایجايگاه ها،هایدرخوریهستند.

ایتوسطاعضایاصليانجمنمدرن،جلساتمداومومنظمودورههایهماننداکثرانجمن

مي برگزار انجمن مسئوالن عمومي،و مجمع جلسات همچون خاصي مواقع در و شود

يابند.هایخاصي،اکثريتاعضادرآنحضورميبرگزاریمراسمومناسکخاصودربرنامه

هادارایتحصیالتعالیهبودهنجمنهمهافرادحاضردرهیاتمديرهوهیاتموسسیناينا

تعلقطبقاتياينافرادنیزهایسنيجوانومیانوازنظرسنيدرگروه سالقراردارند.

هایفرهنگيواجتماعيباالاست.وابستهبهطبقهمتوسطباسرمايه

ای،ارتباطاتمیاناعضایهایثابتوجلساتمنظمودورهباتوجهبهداشتنمکان

بخصوصدرمیانهیاتمديرهوفعاالنومسئوالنانجمنانجمناين همیشهبرقرارها ها

هاوغیرهنیزفرايندارتباطهمهجانبهمیاناعضایاست.درمواقعبرگزاریمراسم،همايش

ميانجمن برقرار فرهنگيها و قومي هويت عنصر حضور به توجه با براين عالوه -شود.

مختلفاعضارابهدورهمجمعتواننددرمناسباتومراسمنیزميجغرافیايي،اينعوامل

انجمن اين اکثريتاعضایعادی دارایسرمايهکنند. باالييها، اجتماعي و فرهنگي های

هایهستندواکثريتقريببهاتفاقآنهادارایتحصیالتدانشگاهيهستند.چراکهازپايه

انجمن اين تشکیل دانشجويمهم هستندها، مهاجر نخبگان و دانشگاهیان و ان بنابراين؛

وبي بود خواهد جامعه متوسط طبقه تعلقات به وابسته اعضا اين طبقاتي تعلق شک

هایموردنظرطبقهمتوسطدرآنهانمودپیداخواهدکرد.ازلحاظسنينیزاکثريتارزش

نباشند.ساالقريببهاتفاقبايدمربوطبهگروهسنيجوانانومیان

هاييثابتاستدرزمرهودارایمکانهاثبترسميشدهواسطهاينکهاينانجمنبه

هایمدرن،هیاتمديرهواعضایگیرند.دراينانجمنهایزادگاهيمدرنقرارميانجمن

تصمیم و داشته حضور جلسات در مواقع اغلب انجمن رهبران و مورداصلي در گیری
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اماحضوراعضامنوطبهبرگزاریجلساتمجمععمومي؛دهندانجامميهایمهمرافعالیت

هایجمعيودرمراسمومناسکمختلفاستکههمهاعضاحضوربههمويادربرنامه

هاوجودداردوهمچنیندرهایمدرنيمکانثابتبرایفعالیترسانند.درچنینانجمنمي

یجمعينیزوجوددارد.هاآييکنارآنمکانيثابتبرایگردهم



گیرینتیجه
دهندبخشيازاينمهاجرينایازجمعیتشهرتهرانراتشکیلميمهاجرينبخشعمده

دارایانجمندارایانجمن فعالهستندبخشيهمکه که هایهایزادگاهيرسميبوده

طبودهودرزادگاهيرسمينیستند،دارایشبکهروابطمیانخودهستندکهباهمدرارتبا

نوویبندگروهايیهانهادمندانجمنشوند.اينجمعميگردهممراسمومناسکمختلف

ويخاطرکهرسمنيبهايمردم.هستندریاخیهادههطيتوسعهدریبرايمردميابداع

شکلکننديميبزرگزندگیودرشهرهازادگاهکهدورازافرادیوازجانبستندینيدولت

فعالهگرفت زادگیهاشاخصیارتقا،هاانجمننياعمدهتیاند. در توسعه دراهعمده و

 خود میان مقصد بنابراشهرهای حماکييزادگاهیهاانجمننياست ازيتيچتر

است.هايتيوالهمهاوهمشهری

هایمردممحورتوسعههایغیردولتيياسازمانهایزادگاهيدرزمرهسازمانانجمن

اقتصادیهستن اجتماعيو فرايندتوسعه نهادهایمدنيدر ايننکتهکه قائلبودنبه د.

نیزواردتواندانجمنجامعهموثرهستندمي هایزادگاهيوشبکهروابطمیانمهاجرينرا

رويکرد اتخاذ برای لذا نمايد. تهران شهر بخصوصدر اقتصادی و اجتماعي توسعه امر

ایآنها،لزومشناختدقیقهاواستفادهازتوانوپتانسیلتوسعهایبرایاينانجمنتوسعه

يابد.هاضرورتميوچگونگيتعاملبااينانجمن

انجمن اين با تعامل برقراری اقتصادیشهربرای و اجتماعي توسعه راستای در ها

بايدباانجمن اعمختلفهایزادگاهيآشناشدهوازانوتهران،مديريتشهریتهرانابتدا

ويژگي همراه به پتانسیلآنها بعدیاز وهله در و باشد کارکردهايشانآگاهيداشته و ها

ایوهاشناختحاصلنمايدوبهآنهافضایفعالیتواقداماتتوسعهایاينانجمنتوسعه

مديريتشهریمي براينمجموعه عالوه بدهد. شراکتمتقابلرا تواندفضایهمکاریو

هایغیررسمي،مذهبي،ريزیدرخصوصافزايشوارتقاءمشارکتاریوبرنامهگذسیاست

هایخودقراردهد.همیارانهوغیرهرادراولويت

هایزادگاهيبرایتعاملوهمکاریمشتركهایانجمنامادربعداقداماتوپتانسیل

درفضایتوسعهاجتماعومهمترازآنبرایواردنمودناينانجمن اينها يشهرتهران،

پتانسیلانجمن دارای ميها که هستند پتانسیلهايي اين از وتوان تعامل بهبود برای ها

يافته برد. استفاده شراکت حتي و کههمکاری است آن دهنده نشان تحقیق اين های

گروهيهستندکههایزادگاهيدارایتوانمشارکتيوسرمايهاجتماعيباالیدرونانجمن

هادارایاعضایجوان،ایبهرهجست.همچنیناينانجمنوانازآنهابرایامورتوسعهتمي
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هاوعاليقمشارکتيوفعال،تحصیلکردهومتعلقبهقشرمتوسطجامعههستندوانگیزه

امکان دارای دارند. درنوآورانه حضور توان و هستند اعضايي و تشکیالتي مالي، های

بههایمختلفاقتصادعرصه واسطهاعضاوهیاتمديرهباتحصیالتیواجتماعيرادارند.

سمت دارای و بخشعالیه )در اداری مختلف همچنینهای و خصوصي( و دولتي های

فعالیتموقعیت گرفتن عهده بر توان باال، علمي و اقتصادی اجتماعي، مختلفهای های

انجمنتوسعه اعضای هستند. دارا شهر سطح در را کارهایهاای به عالقه زادگاهي ی

انجمن اين اينکه نهايت در دارند. فرهنگي و گستردهاجتماعي ارتباطات سايرها با ای

بههمدارندکهميانجمن قوميو...( فرهنگي، تواندهایزادگاهينزديک)ازنظرهويتي،

دهدشبکه شکل آنها میان در را گسترده ای ا؛ اين از استفاده با ونجمنبنابراين ها

ميظرفیت آنها، هستههای عنوان به آنها از حتيحستوان و نمود استفاده توسعه های

حقوقشهروندیرادرجامعهباالبرد.











































 
 
 
 

 2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ224

منابع
( حزباوی عزيز فرهنگ؛ »1384ارشاد، .) برخي شهرهازهیانگبررسي از کوچي برون به تمايل ی

.107-120.صص2.شمارهايرانيشناسجامعهمجله«.اهواز

سیدعباس) رجايي، محمدرضا؛ »1386رضواني، توسعهوعمرانروستايي:(. در نقشآنها مهاجرانو

 .3.شماره10.سالنامهروستاوتوسعهفصل«.مطالعهموردیدهستانرامشهدرشهرستاناصفهان

هران:نشربشری..تهایتحقیقکیفيروش(.1386اديبحاجباقریوديگران)

.کاربردیتحقیق؛کاربردنظريهبنیانيهایروش(.1390ازکیا،مصطفي؛ايمانيجاجرمي،حسین)

جلددوم.تهران:انتشاراتکیهان.چاپاول.

محمدتقي) 1391ايمان، انساني(. علوم وفلسفهروشتحقیقدر انتشاراتپژوهشگاهحوزه قم: .

دانشگاه.چاپاول.

ولياله)رستمعليزا 1387ده، انجمنياجتماعیهاشبکه(. اثراتآنبرتوسعهيزادگاهیهاو و
نامهکارشناسيارشد.دانشگاهتهران.استادراهنما:.پايانتهران(یهايانيدری)مطالعهموردييروستا

دکترمصطفيازکیا.

( محمدرضا »1388شکیبا، آفريهایغیردولتياهلسازمان(. در بهبودالبیت)ع( در نقشآنها و قا

.1388.سالاول.شمارهاول.بهارپژوهشنامهآفريقا«.جايگاهفرهنگيواقتصادیمردم

موسي) »1385عنبری، بررسيNGOsغیردولتي)هایسازمانومشارکتدولت،(. وجايگاه(:

.1385.پايیزوزمستان30.شمارهنامهصادق«.توسعهدرسومبخشکارکردهای

.مترجمهادیجلیلي.تهران.نشرني.درآمدیبرتحقیقکیفي(.1387ک،اووه)فلی

.1385مرکزآمارايران.نتايجتفصیليسرشمارینفوسومسکن
Alarcon, Rafael and Escala Rabadan, Luis (2007), Transnational Philanthropy and 

Organizational Strategies: The Challenge of Mexican Hometown Associations in the 

United States, Chapter 5 at Book: International Labor Migration, Vol. 4. Edited by: 

Beatrice Knerr, Kassel University Press. 

Beauchemin, Cris and Schoumaker, Bruno (2009), Are Migrant Associations Actors in 

Local Development? A National Event-History Analysis in Rural Burkina Faso, World 

Development Vol. 37, No. 12, pp. 1897–1913. 

Dill, Brian (2010), Community-Based Organizations (CBOs) and Norms of Participation 

in Tanzania: Working against the Grain, African Studies Review, Volume 53, Number 2 

(September 2010), pp. 23–48. 

Dongier, Philippe and et al (2002), Community-Driven Development– Chapter 9, in book: 

A sourcebook for poverty reduction strategies; Volume 1: Core techniques and cross-

cutting issues, Published by washington, d.c.: world bank, 

Faist, Thomas (2008) Migrants as Transnational Development Agents: An Inquiry into the 

Newest Round of the Migration–Development Nexus, Popul. Space Place 14, 21–42 

(2008) Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 

10.1002/psp.471 

Garip, Filiz (2007), From Migrant Social Capital Community Development: A Relational 

Account of Migration, Remittances and Inequality, A Dissertation Presented to the Faculty 

of Princeton University in Candidacy for the degree of Doctor Philosophy, Department of 

Sociology. 

Janjuha-Jivraj, Shaheena (2003), the Sustainability of Social Capital within Ethnic 

Networks, Journal of Business Ethics 47: 31- 43, Kluwer Academic Publishers. Printed in 

the Netherlands. 

 Massey, D. and K. E. Espinosa (1997), Whats Driving Mexico-U.S. Migration? A 

theoretical, Empirical, and Policy Analyses, American Journal of Sociology 102(4): 939-

99. 

McFarlane, Colin. (2006) 'Transnational development networks : bringing development 

and postcolonial approaches into dialogue.', The geographical journal., 172 (1). pp. 35-49.  



 
 
 
 

 225شهرتهرانهایزادگاهيهاوکارکردهایانجمنويژگي                               

Orozco, Manuel (2000), Latino Hometown Associations as Agents of Development in 

Latin America, INTER-AMERICAN DIALOGUE AND THE TOMÁS RIVERA POLICY 

INSTITUTE 

Orozco, Manuel (2006), Diasporas, philanthropy and hometown associations: the Central 

American experience, Central American HTAs Report. 
Orozco, Manuel and Garcia-Zanello, Eugenia (2009),  Hometown associations: 

Transnationalism, Philanthropy, and Development, The Brown Journal of World   Affairs; 

15, 2; ABI/INFORM Global. 

Paul, Alison and Gammage, Sarah (2004), Hometown Associations and Development: The 

Case of El Salvador, Working Paper, Women’s Studies Department, George Washington 

University and Center for Women and Work, Rutgers, The State University of New Jersey 

Piotrowski, Martin (2006), The Effect of Social Networks at Origin Communities on 

migrant Remittances: Evidence from Nang Rong District, Thailand, European Journal of 

Poplication, 22: 67- 94. Springer.   

Wilson Abbott, Charles (2006), Hometown Associations and Ethnic Unions in Twentieth 

Century Nigeria: A Geographical and Historical Interpretation, , A Thesis Submitted in 

Partial  Fulfillment of  the Doctor of Philosophy degree in Geography in the Graduate 

College of The  University of Iowa. 
 

 


