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چکیده 
یزادگاهينهادهاييمردميوخودساختههستندکهمهاجرانروستاييوشهرستانيساکن

انجمنها

هاراشکلميدهندودرقبالزادگاهوشرايط


درشهرهایبزرگ،گردهمجمعشدهواينانجمن
عمدهای ازجمعیت شهر
زندگيفعليخوداحساسمسئولیتميکنند.باعنايتبهاينکه،قسمت  

انجمنهای زادگاهي هستند ،بنابراين

يدهند و بخشي از آنها دارای 
تهران را مهاجرين تشکیل م 
يها،
ي از انجمنهای زادگاهي شهر تهران به همراه بررسي ويژگ 
هدف اين تحقیق ارائه سنخشناس 
آنهاست.روششناسيِمقالهمبتنيبرروشتحقیقکیفي

زمهای ارتباطاتدروني
کارکردها ومکانی 
دادههایکیفيبااستفادهازفنونمصاحبه،مصاحبهگروهيومشاهدهمشارکتي
است.بدينمنظور 
گردآوری و به صورت مضموني ارائه شده است .يافتهها نشان ميدهند که سه گونه سنخبندی
براساس بعد تعلق ،تبلور و محور شکلگیری ،از انجمنهای زادگاهي در شهر تهران وجود دارد.
کارکردهای ويژه اين انجمنها ،حفظ ارتباطات میان اعضا ،حفظ هويت فرهنگي در میان خود و
یها درتهرانودرمبدأاست.سازوکارهایدرونيارتباطاتاين
نسلهایجديد وکمکبههمشهر 

هایمنظمودوره ایوهمچنینمنوطبهبرگزاریمراسم،مناسکو


هانیزمبتنيبربرنامه

انجمن
دهدکهاينانجمنهاتواناييخوبوباالييبرای


هایخاصاست.نتايجاينتحقیقنشانمي
برنا 
مه
پیشبردتوسعهدرمناطقشهریوهمچنیناجتماعاتمبدأخوددارند .
هایزادگاهي،شهرتهران،شبکههایمهاجران،سرمايهاجتماعيمهاجران .


:انجمن
کلیدواژگان

انجمنهای زادگاهي شهر تهران (استفاده از سرمايه اجتماعي

 اين مقاله برگرفته از پژوهشي با عنوان 
مهاجرين درتوسعهاجتماعي شهر) استکهباحمايتدفترمشاورراهبردی اجتماعي شهردارتهران انجام
گرفتهاست
جامعهشناسيتوسعه،عضو هیات علمي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعیت

** دکتری
کشور  vali.rostamalizadeh@psri.ac.ir
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مقدمهوبیانمسئله 
نهای زادگاهي 1نهادهايي مردمي و خودساخته هستند که روستايیان همواليتي و
انجم 
شهرستاني های ساکن در شهرهای بزرگ ،گرد هم جمع شده و اين نهادها و انجمنها را

شکلمي دهندودرقبالزادگاهوشرايطزندگيفعليخوداحساسمسئولیتکردهودر

انجمنهایزادگاهيدربعد

توسعهزادگاهوزندگيخودنقشمهمي رابرعهدهميگیرند«.
2
)ياسازمانهای

شناختيجزئيازسازمانهایغیردولتيغیرانتفاعي»(اورزکو 2000،


جامعه
شوند.نهادیتوسعهایوحمايتيکهمردمبنابراقتضائاتو


محورتوسعهمحسوبمي

مردم
نیازهایخودآنراپديدآوردهاند .

جامعهشناسي،

هادردهههایاخیرودرادبیاتتوسعهو


هبهاينانجمن
عالقهوتوج
بهدنبالمجموعه ایازتحوالتدرسطوحمختلفاتفاقافتادهاست.دردورهجديدمعضالت

مهاجران تا حدودی فروکش کرده است ،همچنین ما با ظهور و خودنمايي شبکههای
مهاجران که تبلوری از سرمايه اجتماعي و انسجام مهاجران هستند روبهرو هستیم .اين
شرايطدرکنارنیرویقدرتمندجهاني شدنوگسترش ارتباطات و مبادالت جهاني،باعث
مثبتوتوسعهایآنبر

طرح موضوعي جديد از مهاجرت شدهاستکه اغلببرروی ابعاد 
مناطق ورودی و خروجي تأکید دارد .البته فروکش کردن جاذبههای مدرنیته ،به همراه
شکلگیری پسامدرنیسم و توجه به الگوهای بومي ،توجه به زادگاه ،فرهنگ بومي و

دراينمیانبيتاثیرنبودهاست.خاستگاهاينبعدمثبتو

ارزشهایبوميدربینمهاجران،

هایزادگاهيوارسالهایمادی،اجتماعيونوآورانهآنهاست.


ایازمهاجرت،انجمن

توسعه
مهمترين امکاني که اين انجمنها و شبکهها در اختیار مهاجرين قرار ميدهند
از جمله  
دسترسي به فرصتهای اقتصادی و اجتماعي در شهرهای مقصد است .عالوه براين ،آنها
محملي را برای مشارکت افراد ايجاد ميکنند ،به نحوی که آنها ميتوانند از طريق اين
انجمنها ،امکانهايي برای مداخله و مشارکتِ اجتماع مهاجران در فعالیتهای توسعهای

4
3
بخصوص برای مبدأ (اورزکو و گارسیا -زانِلو 2009 ،؛ بوشمین و شوماخر  )2009 ،پديد
آورند .عالوه براين آنها ميتوانند به ارتقاء آگاهي و گسترش توجه به حوزههای عمومي،
تقويت مشارکتهای رسمي و غیر رسمي ،افزايش میزان اعتماد ،ارتقا و تحکیم بسترهای
اخالقيوروحیههمکاریوهمیاری،ارتقاءوتحکیممشارکتوهمکاریدرابعادرسميو
تواناينتواناييهارابسطدادهواز


هاييمي

کنند.باوجودچنینامکان
غیررسميکمک
آنهابهنحواحسناستفادهنمود .
شهر تهران نیز به عنوان يک کالنشهر ،مهاجران زيادی را از اقصي نقاط کشور به
سمتخودجذبکردهاست(بنگريدبهجداول()1و( .))2

1

)hometown Associations (HTAs
Orozco
3
Orozco and Garcia-Zanello
4
Beauchemin and Schoumaker
2

هاوکارکردهایانجمنهایزادگاهيشهرتهران203


ويژگي




:مهاجرانواردشدهبهشهرتهرانبرحسبآخرينمحلاقامتقبلي 

جدول1
آخرينمحلاقامتقبلي 

 1385

 1375
تعداد 

توزيعنسبي 

تعداد 

توزيعنسبي 

جمع 

 567522

 100

 1000192

 100

شهرستانتهران 

 21726

 3/83

 173683

 17/36

شهر 

0

0

 102394

 10/24

آبادی 

 21726

 3/83

 71289

 7/13

شهرستانهایديگراستانتهران 


 55196

 9/73

 71591

 7/16

شهر 

 41698

 7/35

 50161

 5/02

آبادی 

 13498

 2/38

 21430

 3/14

شهرستانهایديگراستانديگر 


 446884

 78/74

 698620

 69/85

شهر 

 381730

 67/26

 594620

 59/45

آبادی 

 65154

 11/48

 104000

 10/4

خارجکشور 

 38887

 6/85

 56297

 5/63

اظهارنشده 

 4829

 0/85

1

0

منبع:مرکزآمارايران،نتايجتفصیليسرشمارینفوسومسکن 1385


جدولباالنشانميدهدکهدرطيسرشماری 1375تا 1385بیشازيکمیلیون
مهاجر وارد شهر تهران شده است که از اين تعداد بخش اعظمي حدود  70درصد از
اند.البتهمقداریازآماردروناستانينیزميتواندمربوط


هایديگروارداينشهرشده

استان
بهمهاجراناستان هایديگربهشهرهایديگراستانتهرانباشدکهپسازچندسالاقامت

)نیزنشانميدهد

یديگراستانتهران،واردشهرتهرانشدهاند.جدولشماره(2

درشهرها
کهازمجموع7803883نفرجمعیتشهرتهراندرسال،1385حدود4908633نفر63،
درصد متولد تهران 2127499 ،نفر 27 ،درصد متولد شهرهای ديگر و  606225نفر8 ،
درصدنیزمتولدآبادیهایمختلفکشوربودند .


جدول:2جمعیتشهرتهرانبرحسبتولددرتهرانياجاهایديگر 
جمعیت 

متولددرشهرمحل
اقامت 

 7803883

 4908633

 0/100

 0/63

متولدجایديگر 
شهر 

آبادی 

 606225  2127499
 ./27

 0/8



خارجازکشور  اظهارنشده 
 113645

 48881

 0/2

منبع:مرکزآمارايران،تلخیصازنتايجتفصیليسرشمارینفوسومسکن 1385


بنابراين حجم وسیعي از جمعیت شهر تهران را مهاجران تشکیل ميدهند .اين
مهاجرانباتوجهبهعلقههاييکهباشهرهاوروستاهایمبداخوددارندوهمچنینشناختي
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کنند،شبکههاييرامیانخودومیانمبداومقصدشکل

کهازهمديگردرتهرانپیدامي
ميدهند .اين شبکهها با شکل دادن پیوندها و تعمیق روابط و ارتباطات میان مهاجران

اينانجمنهادر بیشترمواقعخودرادرتشکلهايي

تبديل بهانجمنزادگاهيميشود«.
چون انجمنهای شهرستانيهای مختلف (همچون دريانيهای تهران) ،موسسات خیريه
(همانند موسسه خیريه شندآبادیهای تهران) ،هیاتهای عزاداری (همچون آذربايجانيها،
تبريزیها) ،صندوقهای قرضالحسنه (همانند صندوق قرضالحسنه دريانيهای تهران) و

مواردیازاينقبیلمتبلورميسازن»(رستمعليزاده .)1387،

باتوجهبهاينجمعیتباالیمهاجریدرشهرتهرانوارتباطاتيکهدرمیانآنها
وجود دارد ،مي توان از توان اين مهاجران و نهادهای آنها در فرايند توسعه اجتماعي،
اقتصادیوسیاسيشهرتهرانبهرهبرد.بهنحویکهميتوانازتوانايننهادهادرزمینه

توانمندسازی،ارتقاءشهروندی،قدرتمندکردناجتماعاتمحلي،بهزيستياجتماعاتمحلي
و مواردی از اين قبیل در سطح شهر تهران سود جست .چرا که انجمنهای زادگاهي
زيرساختهایاجتماعيتوسعه،چونسرمايهاجتماعي،مشارکتهایرسميوغیررسمي،

اعتماد متقابل ،شبکههای رسمي و غیررسمي ،روحیه همکاری و همیاری ،توانها و
فرصتهایاقتصادیوغیرهرابه خوبيدرخوددارندامابرایواردکردنآنهادرفضايي

هایتوسعهایآنهانیازبه


هایخودوبسطواستفادهازامکان

ترازشبکه

تروگسترده

عمومي
فعالیت هاييچندازجانبهمديريتشهریاست.ازاينرو،زيربنایهمکاریوتعاملمیان

اين دو نیز نیاز به شناخت مديريت شهری از اين انجمنها و فهم زمینههای همکاری و
همچنینباشناختدقیقودرستاينانجمنها،فضارابرای

شراکتمیانايندودارد .
هاوافزايشهمافزاييمیانآنهامهیاترنمود؛بنابراين هدفاصلياين


تعاملبااينانجمن
شهرتهرانبههمراهبررسيويژگيها،

شناسيازانجمنهایزادگاهي


تحقیق،ارائهيکسنخ
ومکانیزمهایارتباطاتدرونآنهاست.لذااينتحقیقدرپيايناست کهچه

کارکردها
ترينويژگيهای


هایزادگاهيدرشهرتهرانوجوددارد؟عمده

هاييازانجمن

انواعي/سنخ
مکانیزمهای

انجمنهای زادگاهي چیست؟ کارکردهای انجمنهای زادگاهي چیست؟ و 

درونيارتباطاتوفعالیتدراينانجمنهاچیست؟ 
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ادبیاتپژوهش 
ي هستند که از اجتماع يکساني در
سازمانهايي دربرگیرنده مهاجران 

انجمنهای زادگاهي 

کشورزادگاهشانبودهودرپي بازسازی اجتماعمحلي مشخصي درجامعهمیزبان هستند.
تهاواهدافشان
هاممکناستبهصورترسميياغیررسميسازمانيابندوفعالی 


انجمن
اين
مهاجرانازانجمنهای

يتواندماهیتانساندوستانه،سیاسي،اجتماعيواقتصادیباشد".
م
ارزشهایفرهنگياستفادهکنندودررويدادهايياز
زادگاهيبرایاجتماعيکردنوتحکیم 
یهای فوتبالومواردیازاينقبیلباهم
گردشهایدستهجمعي،مراسمخوشي،باز 

قبیل
1
انجمنهابراساسآداب

ييابند(پاولوگمیج .)8-9:2004،ساختارسازمانياين
ارتباطم 
2
ورسومخويشاوندیوساختارداوطلبانهاست(آالرکنواسکالرابین  .)130:2007،
انجمنهای زادگاهي در بعد جامعهشناختي جزئي از سازمانهای داوطلبانه و

هایاجتماعمحورومردممحورتوسعهمحسوبميشوندوبهدوصورت


غیردولتيوسازمان
يابند.يکنهادتوسعهایوحمايتيکهمردمبنابراقتضائاتو


رسميياغیررسميتبلورمي
هایزادگاهيميتوانندبهسهنوعتحلیلشوند)1:


اند.انجمن

نیازهایخودآنراپديدآورده
3
به عنوان يک شبکه اجتماعي  )2به عنوان يک سازمان غیردولتي و  )3به عنوان يک
سازمانمبتنيبراجتماعمحلي4کههمهاينهانقشمشخصيدرتوسعهدارند .

شبکههایاجتماعی 

انجمنهایزادگاهیبهعنوان

بندیهایاجتماعي،اقتصادیو
درادبیات علوماجتماعي،شبکهها همبرایتوصیفشکل 
سیاسي و هم به عنوان توصیف شکلي از سازمان استفاده شده است (مکفارلن:2006 ،5
 .)10پايههای اصلي شبکههای اجتماعي در روابط و شناخت اشخاص نهفته است .وقتي
عده ایازافرادبههردلیليمانندهمسايگي،همقومي،خويشاوندی،همکاردريکمحل،

همدانشگاهي هاو...دورهمجمعشدهوروابطتصادفيوعارضيخودراتبديلبهروابطي

ميدهند .اين شبکهها که بر مبنای شناخت
پايدار ميکنند در اين صورت تشکیل شبکه  
متقابل شکل گرفته اند در بیشتر موارد افراد عضو خود را نیز از درون همان زمینهای که
کنندوواردشدندراينشبکههااغلببامعرفي


استانتخابمي
باعثتشکیلشبکهشده 
يکي از اعضا ميباشد (رستمعلي زاده .)27 :1387 ،يکي از شبکههای اجتماعي موجود،
هاوشبکههایمهاجران


هایمهاجرانساکندرشهرهایبزرگاست.امروزهسازمان

شبکه
نهابانهادهایدولتيدرجريانهایوجوهارسالي

هایتوسعهپديدارشدهاند.آ

بهعنوانعامل
6
شبکههای توسعه فراملي،
مالي ،دانش و افکار سیاسي تعامل دارند (فايست   .)2008 ،
جريانهايي از ايدهها ،منابع و فعالیتهايي هستند که نقشي در پروژهها و فعالیتهای

1

Paul and Gammage
Alarcon and Escola Robin
3
NGO
4
)community base organization (CBOs
5
McFarlane
6
Faist
2
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مردم،ايدههاومنابعجريان

کنند.اينهاشبکههاييهستندکهدرآن«


ایبازیمي

توسعه
مفهومسازی و اجرا ميشوند» .آنها

دارند و در آن مداخالت مادی در جايگاههای خاص 
بهواسطه روابط میان نهادها ،شیوهها  /اعمال و دانش ساخته ميشوند؛ مسیرها و اشکال

ميکند (مکفارلن،
متفاوت اينها انواع متفاوتي از شبکهها و مداخالت توسعهای را ايجاد  
مجموعهای

شبکههایاجتماعيرابهعنوان
.)9:2006پیوتروسکي()2006دراينزمینه ،
ازبازيگرانياعوامل(کارگزاران)وهمچنینشکلياترکیبگرههاياپیوندهاييارتباطي
میانآنهاتعريفکردهاست.شبکهها بخش مهمياززندگيتمامافراد هستند وآنها در

زمینههای بسیار متنوعي از اهمیت برخوردارند که شامل تصمیمگیری خالقانه ،استفاده

ممانعتکنندهومهاجرتمي باشد.برایدركبهترمسائلموجوددرادبیاتمرتبط،تمايز

میان سه سطح از شبکههای اجتماعي مهاجران که با هم همپوشاني داشته اما از لحاظ
مفهوميتفاوتدارندحائزاهمیتاست .
شبکههایاجتماعيمهاجراندراجتماعمقصد 

)1
رفتوآمد
شبکههای اجتماعي گسترده مابین اجتماع مقصد و اصلي ،که با  

)2
مهاجراندراجتماعمقصدايجادميشود

شبکههایاجتماعيخانوادگيدراجتماعمبدأ(پیوتروسکي .)2006،

ابیشتربهعنوانشبکهایکهمهاجرينيک

بااينحال،شبکههایمهاجريندرکارم

اجتماعمحليدرمقصدمهاجرتخويشايجادکردهاندمطرحاستتاازاينطريقبتوانند

1
برمشکالتپیشِرویخودفائقآيندوبهنوعيميتوانازآنبهعنوان شبکهقومي نیز
نامبرد .

سازمانهای مبتنی بر

سازمانهای غیردولتی یا 

انجمنهای زادگاهی به عنوان 

اجتماعمحلی
بهبعدبهمیزانزيادیگسترشيافتهاندونقشخودرا

سازمانهایغیردولتيازدهه1980

نه تنها در حل مشکالت و رفاه عمومي بلکه به سوی توسعه ،تجهیز و بسیج اجتماعي
افزايشدادهاند(عنبری.)193:1385،اينسازمانها،متشکلازگروهيازافرادهستندکه

به صورت داوطلبانه ،بدون وابستگي به دولت ،غیرانتفاعي ،غیرسیاسي ،عامالمنفعه و با
سازمانيافته در جهت اهداف و موضوعات فرهنگي ،اجتماعي ،خیريهای،

تشکیالت 
محیطيو...فعالیتميکنند.درجوامعمردمساالربهشهروندانحقآزادیشرکت


زيست
هاوانجمنهایداوطلبانهو


ایازسازمان

شود.اعطایاينحق،مجموعه

اموراعطامي
دراجرا
مستقل را ايجاد ميکند که در حد فاصل خانواده و دولت فعالیت ميکنند و به عنوان
مهمترينعنصربارزدرايننهادها،
نهادهایمدنيشناختهميشوند(شکیبا «.)101:1388،

مشارکتکننده

يتوجهي به سود حاصل از فعالیت برای افراد 
داوطلبانه بودن فعالیت و ب 
است»(عنبری .)194:1385،
ethnic network

1
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ويژگي


هایمبتنيبراجتماعمحلينیزبهطورمعمول،همبوسیلهافرادساکندريک


سازمان
منطقهمحدودجغرافیاييواجراييمعین(معموالًيکمنطقهکوچک) وهمبرایاينافراد
د.سازمانهایمبتنيبراجتماعمحليکهدرآنهاپیوندمیاناجتماعاتمحلي

شکلميگیرن

وطیفوسیعيازعامالنتوسعهفراملي،مليومحليقراردارد،درحالتبديلشدنبه
هایتوسعهایهستند(ديل.)25:2010،1


حامالناصلي،برایمشارکتعموميدرتالش
سازمانهای دارای عضويت عادی هستند که بوسیله

سازمانهای مبتني بر اجتماع محلي 

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


اند،تشکیلمي

شده
همچنینميتوانندتوسط

مي شوندهمچوندريکمحلهشهریمعینيايکروستا.آنها

هاييازافرادشکلبگیرندکهبوسیلهيکمنفعتياعالقهمشتركجمعشده امادر


گروه
يک اجتماع جغرافیايي مشترك زندگي نميکنند .عالقه مشترك ممکن است در رابطه با
تولید،مصرف،استفادهازداراييهایمشترك(منابععموميمشترك)،ياارائهخدماتباشد؛

گروههای زنان ،کلوبهای جوانان ،صندوقهای خانوادگي ،تعاونيها و انجمنهای
مانند  :
2
کشاورزانو(...دانگییروهمکاران  .)305:2002،
هایزادگاهييکنهادمندیياگروهبندینووابداعيمردميبرایتوسعهدر


انجمن
هایاخیراست.نوبهاينخاطرکهدردهههایاخیرشکلگرفتهومردمينیزبهاين


دهه
خاطرکهرسميودولتينیستندوازجانبمردميکهدورازوطنودرشهرهایبزرگ
زندگي ميکنند شکل گرفتهاند .اين انجمنها عمده فعالیتشان ارتقای شاخصهای عمده
بندیکليانجمنهایزادگاهييارسميهستندو


توسعهدرزادگاهاست.پسدريکتقسیم
توانبهعنوانسازمانهایغیردولتي محسوبنمود


هایرسميرامي

ياغیررسمي.انجمن
هایمبتنيبراجتماعميتواندرنظرگرفتکه


سازمان
وانجمنهایغیررسميرابهعنوان

3
قرارميگیرند .

همهاينهاذيلمفهومتوسعهاجتماعمحور 
توسعه اغلب مربوط به شرايطي است که استانداردهای بهتر زندگي را برای مردم
تامینمي کندومرتبطباآموزش،سالمتيوانباشتسرمايهمادیاست.توسعهاقتصادی

بزرگتر،ازکیفیتزندگيسالم
بخصوصاشارهبهشرايطيداردکهبوسیلهآنافرادوجامعه 
برند،آزادهستند،فرصتهاييبرایتحركروبهباالدارندوتواناييبهبودشرايط


لذتمي
حلهاييبرایايننیازهایانسانيو
ماديشانرادارند.هدفيکبازيگرتوسعهنیز،يافتنراه 

راهها يي بديل برای ارتقای خود پايداری است .اگر انجمنهای زادگاهي بتوانند به
ارائه  
سعهای بر اجتماعات
پیشرفت اين شرايط کمک کنند ،فعالیتهايشان ميتواند اثر تو 
ذينفعشانداشتهباشد(اورزکووگارسیا-زانِلو.)59-60:2009،
يتواند«يک
وضعیتيتعريفميکندکهم 

برنامهتوسعهمللمتحد،توسعهرابهعنوان
طزيستپويابرایلذتبردنطوالنيمدت،سالموخالقافراداززندگي»راخلقکند.
محی 
1

Dill
Dongier et al
3
community development
2
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حلهايي برای نیازهای انساني و ارائه راههايي بديل
هدف يک بازيگر توسعهای ،يافتن راه 
بهمنظور ارتقاء خودپايداری است .برخي از ويژگيهايي که بازيگران توسعه را مشخص

مي کندشاملانتخابشکلِمثبتيازتوسعهاجتماعي،اقتصادیيافرهنگي،داشتنتوانايي

برایتخصیصمنابعواعمالتواناييب رایتشخیصنیازهاونیزارزيابيتاثیرکمکشاناست.
هایمدنيمانندانجمنزادگاهيرابهمثابه


نقاطزيربرخيمعیارهاييکهمربوطبهسازمان
کند.توانتوسعهایيکسازمانعبارتاستاز :


ایبالقوهتوصیفمي

يکبازيگرتوسعه
1
ولويتها ،منابع و انجام

 )1ظرفیت سازی  :فرايند تقويت ظرفیت برای تشخیص ا
ادهسازی،اجرا) .
(پی 
هاوکارکردهایخودراادارهميکند .


ماهیتسازماني:چگونهيکسازمانفعالیت
)2
2
:توانايياجراکردنپروژههاباهمکاریسايرنهادها .

 )3شراکتوقابلیتهمکاری
 )4ماندگاریبلندمدت:قابلیتنهادیسازمانحداقلبرای5سالدوامداشتهباشد .
اثر:پیامدهایتوسعهایپروژهدرمناطقموردنظر.

)5
انجمنهای زادگاهي در درجه اول سازمانهايي انساندوستانه هستند که کارشان

برخيمواقعباتوسعهاقتصادیهمپوشانيدارد،امانههمیشه.اينکارانساندوستانه،ابزاری

رفاهاست.عالوهبراين،اينپروژههاکهثروت

برایمستحکمکردنروابطبااجتماعوارتقاء
کنندبهرشداقتصادیاجتماعمحليکمکميکنندوبهعنوان مدل


واشتغالايجادمي
عملگرايي
ایانجمنهایزادگاهيدوگانهاست.اول ،


بنابرايناثرتوسعه
استفادهميشوند؛

اجتماعيايجابميکندکهحجممهميازتالشهاباهدفپرداختنبهنیازهایاجتماعي
بهطور کاملبه
يشد.بااينحال،ايننیازهاهمیشه 
استکهدرغیراين صورت برآوردهنم 
هایانجمن زادگاهيبرآوردهنخواهدشد،زيرامقداربودجهبهاندازهکافيزياد


وسیلهتالش
نیست ،اين پروژهها ممکن است پايدار يا مناسب با واقعیتها نباشند .دوم ،تاثیر اين
هايشانراباهمکاریسايرگروهها


هازمانيدارایاثرگذاریبیشتریاستکهفعالیت

سازمان
وسازمانهایجاافتادهانجامدهند(اورزکو .)23-25:2006،

انجمنهای زادگاهي سهیم شدن در توسعه است .کار

فعالیتها و اهداف 

هدف 
جمعیتها از قبیل کودکان و

آسیبپذيرترين 

انجمنهای زادگاهي به طور معمول به 

انسانگرايانه است،
گیری شده و هر چند که اهدافآنها اساساً در ماهیت  
هدف 
سالمندان  -
فعالیتهای توسعه اقتصادی همپوشانيهايي دارد (اورزکو و

اما فعالیتهای آنها اغلب با 
انجمنهای زادگاهي به عنوان عامالن

گارسیا-زانِلو .)60 :2009 ،عالقه و توانايي بالقوه به 
توسعه،بخشيناشيازاستفادهآنهاازوجوهارسالي«جمعي»يا«اجتماعي»است،مخصوصاً
توسعهای اجتماع

پروژههای 
وجوه ارسالي «جمعي» يا «اجتماعي» که برای استفاده در  
محلي هدفگیری شده است .برخالف وجوه ارسالي فردی که بهطور گسترده در مصرف
ميشود وجوه ارسالي جمعي برای اهداف مشخصي ،اهداف مربوط به توسعه ،از قبیل
هزينه  
capacity building
partnership and collaborative capacity

1
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ويژگي


ميشوند (پاول و گمیج،
زيرساختها استفاده  

پروژههای توسعه اجتماع محلي يا بهبود 

ایانجمنهایزادگاهيبهقرارزيراست :


طورخالصهاثراتتوسعه
 .)12-13:2004
به
 )1بهبود ا ستانداردهای زندگي اجتماع محلي (سالمتي ،آموزش ،انباشت سرمايه
مادی)
 )2افزايشکیفیتزندگي
 )3فقرزدايي
 )4افزايشمشارکت
سازیبرایتشخیصاولويتهاونیازها


ظرفیت
)5
یبهسویآسیبپذيرتريناقشار(زنان،کودکان،سالمندان)

 )6هدفگیر
 )7افزايشرفاه
 )8اقداماتعمراني 
هایزادگاهيدرتوسعهمنطقهایبخصوصدر


ایانجمن

ایتوسعه
کارهاوظرفیته


راه
زمینه توسعه زادگاه شامل ارسالهای آنها يا مواد حرکتي در داخل شبکهها است .موارد
ارسالي شامل وجوه ارسالي مالي ،سرمايهگذاری در زادگاه ،شراکت با حکومتهای محلي
اجتماعي،ايدههاینو،وجوهسیاسي


السرمايه
زادگاهوياطرفهایمحلي،ارسالدانش،ارس
ومواردیازاينقبیلاست.اينمواردارساليشاملنوعفردیوجمعياست.چنانچهاين
دهدانجمنهایزادگاهيچهبهعنوانسازمانهایغیردولتيوچهبه


مرورکوتاهنشانمي
عنوان سازمانهای مبتني بر اجتماع محلي ميتوانند به عنوان نهادهايي نو در توسعه
اجتماعيوتحققشهروندیهمدرشهرهایمبدأومقصدمورداستفادهقرارگیرند .


روشپژوهش 
1

دراينتحقیقازروشکیفياستفادهشدهاست.روشکیفييکشیوهذهني برایتوصیف
تجربیاتزندگيومعنيبخشیدنبهآنهااست(اديبحاجباقریوديگران.)14:1386،چرا
هایکیفيخاصکنشگرانانساني،مانندانديشهورزی،


کهزندگياجتماعيبهدلیلويژگي
ها،ابعادمتنوعوپیچیدهایدارد(ازکیاوايماني)17:1390،که


معنادهيوارزيابيپديده
هایخاص،باروشهایکميمقدورنبودهوياحداقلسهل


يابيبهاينويژگي

چهبسادست
وآساننیست .
بنابراينهدفتحقیقکیفي،مشاهدهومطالعهجهاناجتماعيازديدگاهوچشمانداز

افرادی است که آن را ساختهاند ،يا خلق کردهاند .برای دستیابي به اين هدف ،مشاهده
آيند.اينروشهادر


مشارکتيومصاحبهعمیق،دوروشعمدهتحقیقکیفيبهشمارمي
صددکاوشاينامرهستندکهبهمعانيجهاناجتماعيمرتبطباکنشگراندستپیداکنند
(برايمن 120 :1988 ،نقل از ايمان .)155 :1391 ،بدين منظور برای گردآوری دادهها و

subjective

1
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اطالعات از مصاحبه ،مصاحبه گروهي ،مشاهده و مشاهده مشارکتي به عنوان ابزارهای
اریتحقیقانجمنهایزادگاهيمستقردرشهرتهران

تحقیقاستفادهشدهاست.جامعهآم
وواحدتحلیلنیزخودِانجمنهاهستند .
پسازمصاحبهبااعضایانجمن هایمذکور،اطالعاتبهصورتمضمونيتحلیلودر

قالب مضمونها يا آيتمهای اصلي آورده شده است .همچنین از آنجا که در پژوهشهای
کیفي ،بیشتر بحث اعتبار مد نظر است تا پايايي؛ و اين موضوع ريشه در ماهیت
پژوهشهایکیفيدارد.لذابه منظورارتقایاعتباريافتههاازروش

يشناسيو فلسفيِ
هست 
مورد نظر اووه فلیک يعني «باورپذير کردن گزينشي» استفاده شده است .به اعتقاد اووه
روشهای افزايش اعتبارباورپذير کردن گزينشي است.منظور
فلیک ( )140:1387يکي از  
قولهاييقابلقبولاست.ازاينرو،دراين
نقل 
ویازاصطالحمذکور،مستدلکردنمتنبا 
پژوهش تالش شده تا درونمايههای برآمده از دادههای میداني با استفاده از نقل قولهای
مستقیمازافرادموردمصاحبهمستندسازیشدهوبااستفادهازاينفناعتباريافتههاارتقاء
يابد .
مسئلهانتخابنمونههانیزباتوجهبهبديعبودنموضوع،پاسخگوييبهاهدافمطرح

یتحقیق،مستلزمتدوينشاخصهاييقابلدفاع

افتها
مي 
درپژوهشودرنظرگرفتنتعمی 
نمونههاطرحشده
بودهاست.بدينمنظورشاخصهاييعموميواختصاصيبرایانتخاب  

است.شاخصهایعموميشاملدوشاخصِعمقوپهنایتاثیرهستند .

انتخابشده،درقیاسبا

الف)شاخصعمقتاثیر(قدرتتأثیرگذاری):اينکهنمونه
سايرنمونههاازچهقدرتوعمقتأثیرگذاریدردرونوبیرونشبکهبرخورداراست .

ب) شاخص پهنای تاثیر (سطح تأثیرگذاری) :منظور از اين شاخص اين است که
انتخابشده در مقايسه با ساير موردها ،دارای چه سطح و گسترهای از تأثیرگذاری

مورد 
است.بهبیانيجمعیتتحتپوششومتاثرآندرچهگسترهایقراردارد .

هایاختصاصيميرسدکههربخش


هایعمومينوبتبهشاخص

بعدازطرحشاخص
طرحباتوجهبهويژگيهایخاصخودازآنهابرخورداراست .

از
هایاختصاصيانتخابنمونههاعبارتنداز :


شاخص
 )1میزانتخمینيجمعیتمهاجری
 )2تعدادافرادعضوياشرکتکنندهدرانجمن
 )3وجودافرادبانفوذفرهنگي،اقتصادی،سیاسي،ورزشي،اجتماعيوغیرهدرانجمن
 )4اشتهارومعروفیتانجمن
شبکهایانجمن
ارتباطاتبین 

)5
منطقهای انجمن (برای مثال يک انجمن زادگاهي آذربايجاني به

 )6مؤلفه زباني -
احتمالزيادهمارتباطوهمتواناييارتباطباسايرانجمنهایآذربايجانيرادارد)

 )7دسترسيوامکاناتومحدوديتهایتحقیقومحققوغیره .
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هایعموميواختصاصيبههمراهسنخبندی


اظنمودنشاخص
انتخابنمونهها،بالح

بندیانجمنهایزادگاهي


هایزادگاهيدرتهرانصورتگرفتهاست.باتلفیقسنخ

انجمن
هایعموميواختصاصي،فرايندانتخابنمونههاانجام


دردوبعدتعلقوتبلورباشاخص
هایزادگاهيبااينشاخصها


انجمن
گرفتهاست.بهنوعيميتوانگفتکهدرجهاهمیت 

ها،ازهرسنخيانوعمهمترينآنها


مشخصشدهوسپسباتوجهبهدرجهاهمیتانجمن
هایزادگاهيمطالعهایصورت


انتخابشدهاستتاازلحاظپوششنیزازهمهانواعانجمن
پذيرفتهوويژگيهاونیازهایخاصهرکدامازآنهامشخصشود .

:جدولاهمیتانواعانجمنهایزادگاهي 

جدول3
تعلق 
تبلور 
1

انجمنها 


تشکلهاونهادهایويژه 

2

1

2

3

قومي 

جغرافیايي-
فرهنگي 

مکاني-زادگاهي 

1

2

3

2

4

6


بادرنظرگرفتنجدولباالميتوانترتیباهمیترابهشکلزيرارائهنمود :
 )1انجمنقومي 
وتشکلهاونهادهایويژهقومي 

 )2انجمنجغرافیايي-فرهنگي
 )3انجمنمکاني-زادگاهي 
تشکلهاونهادهایويژهجغرافیايي-فرهنگي 

)4
تشکلهاونهادهایويژهمکاني -زادگاهي 

)5
باتوجهبهجدولباالميتوانگفتانجمنيکهقومياستمخاطبانزيادیداردو

وديتهای شهری و استاني
اين به دلیل مؤلفه زباني و قومي انجمن است که در آن محد 
شبکهایبهراحتيميتواندصورتگیرد.برایمثالدريک
وجودنداشتهوارتباطاتبین 

انجمنآذربايجاني،محدويتشهرواستانآذربايجانيوجودنداردوهرکسکهآذربايجاني
باشد مي تواند احساس تعلق به اين انجمن داشته باشد .در چنین انجمني عمق تاثیر به
واسطه حضور روشنفکران قومي باال است .بعد از انجمن قومي ،انجمنهای جغرافیايي-
يکاستانخاصميشوند .

فرهنگيدارایسطحوعمقپوششزيادیهستندودربرگیرنده
درکنارشاخصباال،براساسآمارسرشماری1385بیشترينمهاجرانواردشدهبهتهران
ازاستانهایمرکزی ،اصفهان،خراسانرضوی،آذربايجانشرقي،مازندرانوخوزستانبوده

فرهنگيای که از استانهای فوق

است؛ بنابراين ميتوان گفت که انجمنهای جغرافیايي-
توانندپوششميدهندودارایمخاطبانزيادیهستند.


باشندسطحجمعیتزيادیرامي
هایمزبور،انجمنهاييکهدارایمعروفیت


استان
درمرحلهبعدازمیانانجمنهایزادگاهي

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

هایزيرانتخابشدهاند .


ها،انجمن

انجمن

 )1مرکزکردهایمقیممرکز:بهعنوانيکانجمنقومي 
اينانجمنيکانجمنقوميبودهوبنابراينازشاخصهایمهميچونفراوانيافرادعضو


ياشرکت کنندهووجودافرادبانفوذفرهنگي،اقتصادی،سیاسي،ورزشي،اجتماعيوغیره

برخوردار است .همچنین اين انجمن اشتهار و معروفیت زيادی داشته و از مهمترين
شبکهایرابهعلت
هایکردهادرتهراناست.اينانجمنتواناييايجادارتباطاتبین 


انجمن
ایانجمنباسايرانجمنهایکردیبرخورداراست.


منطقه
قوميبودنووجودمؤلفهزباني-
بنیادخوزستانيهایمقیممرکز:بهعنوانيکانجمنجغرافیايي-فرهنگي 

)2
جملهاستانهايياستکهاوالًدارایجمعیتباالييدرمیاناستانهایکشور

خوزستاناز
بوده و دوماً يکي از استانهای اصلي مهاجرفرست به استان تهران است که بر اساس
سرشماری  1385ششمین استان در مهاجران وارده به تهران بوده است .بنیاد
خوزستانيهای مقیم مرکز يک انجمن فرهنگي  -جغرافیايي بوده و مربوط به يک شهر

خاصي نیست و کل خوزستانيها را در برميگیرد .عالوه براين ،انجمن فوق از اشتهار و
معروفیتزيادیبرخوردارودارایدودفتردرتهراناستهمچنینشخصیتهایمختلفي

دراينبنیادحضورمييابند؛ بنابرايناينانجمنباتوجهبهگسترهوعمقپوششيخود

يکيازانجمنهایانتخابشدهبرایتحقیقمیدانياست .

های(سنگسریها)مقیممرکز:بهعنوانيکانجمنمکاني-


شهری

انجمنمهدی
)3
زادگاهي 
شهریهایتهرانانجمنيباخاستگاهمکاني -زادگاهياست.درتهرانحجم


انجمنمهدی
بسیار بااليي از انجمنهای مکاني  -زادگاهي حضور دارند و بنابراين انتخاب از میان اين
زادگاهيبهنسبتديگرانواعانجمنها تاحدیآسانوبا

انجمنهایمکاني -

حجموسیع 
شاخص هايي سهل همراه بوده است .با توجه به امکانات تحقیق و مهتر از همه مؤلفه

دسترسي و همچنین با در نظر گرفتن مولفههايي چون داشتن مکان ثابت ،تعداد افراد
مهاجر،معروفیتواشتهارانجمنو،...اينانجمنبهعنوانيکانجمنمکاني -زادگاهي
برایمطالعهانتخابشدهاست .
در نهايت همانطور که پیشتر هم گفته شد ،پس از جمعآوری دادهها ،اطالعات به
صورتمضمونيتحلیلودرقالبمضمونهاياآيتمهایاصليآوردهشدهاست .



چگونگیپراکندگیانجمنهایزادگاهیدرشهرتهران 

انجمنهای زادگاهي به شیوههای مختلف در سطح شهر پراکنده هستند و نميتوان به


صورتوشیوه ایدقیقمشخصنمودکهمحلتمرکزآنهادرکدامقسمتازشهراست؛اما

هابهصورتدفتری،حسینیهایومسجدی،سايتي/اجتماعاتآنالين،
طورکلياينانجمن 


به
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مکانچرخشيومواردیازاينقیبلفعالیتميکنندوبهانحایمختلفودردورههای

اطالعرسانيبهاعضااقدامبهتشکیلجلساتميکنند .
مختلفبا 


شناسیانجمنهایزادگاهیشهرتهران 


سنخ
انواعمختلفيظهورونمودمييابند،ارائه

بهدلیلاينکهانجمنهایزادگاهيبهاشکالو 

سنخبندی دقیق ،عیني و کامل از اين انجمنها اگرچه مشکل و پیچیده است اما باعث

شناخت جامعتر و کاملتر اين انجمنها ميشود .سنخ بندیهای مختلفي ميتوان از
انجمنهایزادگاهيارائهنمودکهبهشرحزيرقابلتوصیفوتقسیمهستند :

بندیبراساسمحورهایشکلگیری 


سنخ
هایزادگاهيباتوجهبهاينکهدرشهرهایبزرگوبوسیلهمهاجرانشکلميگیرند،


انجمن
شدگياينانجمنهاوجوددارد.بر


گیری/تشکل

هموارهداليلوعوامليبرایايجادوشکل
اساس مطالعات ،دو محور عمده در شکلگیری اين انجمنها در شهر تهران و در میان
انجمن زادگاهي دريانيهای تهران وجود داشته است ،دو محور مراسمي يا مناسبتي
یرساني)(رستمعليزاده.)114:1387،اگراين
(مناسکي)ومحورحمايتيوکمکي(يار 
محورها در میان مهاجراني وجود نداشته يا کم اهمیت باشد ،شکلگیری انجمنهای
زادگاهين یزبامشکالتيروبروخواهدشد.چراکهمحورهایفوقروابطراپايدارنمودهو
باعثنزديکيونهادسازیمهاجرانميشوند .

هاومناسبتهایمختلف


(مناسکي)؛يعنياينکهمراسم
 )1محورمراسمييامناسبتي
چهمذهبيوچهغیرمذهبيمانندماهرمضان،محرم،عزا،عروسيوغیرهبهعنوانمحور
کنندوزمینهنزديکيوهمبستگيمهاجرانرافراهمميآورند.چنین

ارتباطاتنمودپیدامي
مناسکيدرمیانمهاجرانمختلفواعضایاجتماعاتقوميومذهبيدرشهرهایبزرگ
کهشناختنزديکيازهمدارندبسیاروجوددارد.بهعنوانمثالاينمحوريادشدهدرمیان
بنیادخوزستانيهایمقیممرکز»«،انجمنکردهایمقیممرکز»و

دريانيهایتهران»«،

«
شهریهای مقیم مرکز» يکي از شاخصهای اصلي برای تشکیل انجمن

«انجمن مهدی
زادگاهيبودهاست.

خوزستانيهای تهران از قديمااليام در مناسبتهای مختلف بخصوص مراسم

«
بي،مليومحليگردهمجمعميشدند.عالوه

عزاوشادیومناسبتهایمذه

بر اين ،عزاداری ماه محرم در مسجد حضرت ولیعصر (عج) مهمترين علت و
خوزستانيها بوده است» (يکي از اعضای انجمن

مهمترين مکان گردهمايي 

خوزستانيها) 

هاومجالسختمهمديگرراميديديم.بعدهابهاينفکر


ماکردهادرخوشي
«
افتاديمکهچرانبايدنبايدهمیشهباهمديگرارتباطداشتهباشیم؛بنابراينبه
اين فکر افتاديم که يک تشکلي تشکیل بدهیم مثالً تشکل دانشجويان و
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دانشگاهیانراايجادکنیمکهدرنهايتهیاتموسسآن موقعتصمیمگرفتند
کهيکانجمنتشکیلبدهیم»(.يکيازاعضایانجمنکردها) 


انکننده اين است که
یرساني)؛ اين محور نیز بی 
 )2محور حمايتي و کمکي (يار 
ضرورت تشکل و گردهماييها ،در جهت کمک ،حمايت و همیاریهای متقابل از افراد
همزادگاهي و همچنین توجه و عالقمندی به امور زادگاه اصلي است .به عنوان مثال در

انجمن زادگاهي دريانيهای تهران دومین محور مهم در تشکیل انجمن ،اين محور بوده
است؛ يعني ضرورت تشکل يافتن بر مبنای کمکرساني به افراد همزادگاه در تهران و
همچنین کمک رساني برای مردم روستای دريان بوده است .بیشتر مواقع اين دو محور
توانندجداازهمموردبررسيقرارگیرند،چراکههردودريکراستاقرارميگیرندو


نمي
کنند.برایمثالدرخصوصتشکیلانجمنخوزستانيها


همديگرراتقويتوحمايتمي
عنوانشدهاستکه:

هدفازتاسیساينانجمنکمکبهجامعهخوزستانيهاچهدرتهرانوچه

«
درخوزستانبودهاست.انجمندارایسهراهبردعمدهاست :
 )1خوزستانيهای مقیم تهران در کنار يکديگر قرار گرفته و ارتباطشان با
همديگرقطعنشود)2.فرزندانخوزستانازهويتخودشاندورنشوند(حفظ
هويت فرهنگي در میان فرزندان خوزستانيها) )3 .کمک به خوزستانيهای
(يکيازاعضایانجمنخوزستانيها)

تهرانواستانخوزستان».


سنخبندی بر اساس بعد تعلق :تعلق و علقهها از جمله ويژگيهای رواني و
 )3
اجتماعيهستندکهانسانهاازکودکيبههمراهخوددارند.تعلقاتمشابهوهمسانموجب

ستگيهایهويتي،قومي،مذهبي،

نزديکيافرادباتعلقاتمشابه،بههمميشوند.تعلقوواب

زادگاهي،فرهنگي،مکانيوغیرهازجملهمهمترينتعلقاتانسانيهستندکههموارههمراه

هادرشکلگیریآنها،


هایزادگاهيونقشتعلقاتوعلقه

هستند.درزمینهانجمن
انسان 

ها،چینيهاوغیرهدرقلبمدرنیته،

هایيهوديان،انجمنهایمکزيکي


اشارهبهوجودانجمن
نیويورك ،فهم جايگاه اين هويتها را در شهر تهران سهلتر ميکند .مهمترين تعلقات و
وابستگيهايي که در تهران به انجمنهای زادگاهي شکل ميدهد عبارتند از تعلق قومي،

تعلقجغرافیاييفرهنگي،تعلقمکاني-زادگاهيوتعلقهويتيکهاينموردآخریموضوع
بحثمانیست .
فرهنگي:يکيازمهمترينتعلقاتيکهدرتهرانتوانستهموجب

الف)تعلقجغرافیايي-
گیریانجمنهایزادگاهيشود،تعلقجغرافیاييفرهنگياست.تفاوتيکهمیاناين


شکل
زادگاهيوجودداردايناستکهايننوعازتعلقگستردهتراز

نوعازتعلقباتعلقمکاني -
تعلق مکاني  -زادگاهي است که تنها دربرگیرنده يک مکان (شهر يا روستای محل تولد)
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خاص است .تعلق جغرافیايي فرهنگي ،انجمنهای زادگاهيای را شامل ميشود که
کموبیش نزديک به هم است همانند «بنیاد
دربرگیرنده يک جغرافیای خاص با فرهنگي  
خوزستانيهایمقیمتهران»کهدربرگیرندهجغرافیایخوزستانبافرهنگيکموبیشنزديک

به هم است و ميتواند دربرگیرنده شهرها و روستاهای زيادی باشد که در يک جغرافیا و
فرهنگخاصقراردارند .
ب)تعلققومي:درکشورچندقوميايرانتعلققومييکيازمهمترينتعلقاتبه

شمار ميرود .انجمنهای قومي در مقايسه با انجمنهای مکاني-زادگاهي و جغرافیايي-
فرهنگي دارای سطح گستردهتری از اعضا بوده و در مقايسه با ساير انجمنها ،پايدارتر،
هایقوميدرتهران،شبکهگستردهای


تردرگذرزمانهستند.انجمن

تروقابلانتقال

عمیق
دهندوميتواننداعضایشهرهاوروستاهایبسیاریراتحتپوششخودقرار


راپوششمي
بزرگتریودر
توانندانجمنهایمختلف قوميخودراتحتپوشششبکه 

دهند.حتيمي
زير لوای انجمن خاصي در زير نظر خود بگیرند .برای مثال ميتوان از انجمنهای قومي
یهای) تهران» و
يهای (آذر 
آذربايجانيها و کردها در تهران با عنوان «انجمن آذربايجان 
«مرکزکردهایمقیممرکز»نامبرد .

«ما وقتي از جامعه کردها صحبت ميکنیم قضیه با انجمنهای شهری
زادگاهياست)فرقميکند.اينانجمن

(منظورانجمنهایزادگاهيمکاني-

چگونه تبعیضي بین کردهای
دربرگیرنده همه کردهای کشور است .ما هی 
شیعهوسنيوشهرهایمختلفنداريمفقطکردبودنوهويتکردیمهم
کالنشهریمانندتهراناست» .
است.تالشماايجادوحفظزبانکردیدر 


ج) تعلق مکاني-زادگاهي :معمولترين ،شناختهترين و گستردهترين نوع انجمنهای
زادگاهي ،انجمنهای مکاني -زادگاهي هستند که در میان مهاجرين روستاها و
هابهداليليچونشناختهای


کنند.ايننوعازانجمن

هایمختلف،نمودپیدامي
شهر 
ستان
پیشینونزديکدرروستاوشهرستانمبدأوزادگاهوزمینههایآشناييوشناختقبلي،

لشده و حجم وسیعي از انجمنهای زادگاهي تهران را به خود اختصاص
سهلتر تشکی 

شناختهشده اين انجمنها« ،انجمن زادگاهي دريانيهای

ميدهند .نمونه بسیار برجسته و 

شهریهایتهران»است .


انجمنمهدی
تهران»و«
نوعمتبلورشدنانجمنهایزادگاهي

سنخبندیبراساسبعدتبلور(نمودبیروني):
 )4
جمنهابه
بندیایازآنهاارائهنمود.اينان 
توانسنخ 


يياستکهمي
مؤلفهها
همازمهمترين 

يکشکلمتبلورنیستندوازشبکهروابطتاانجمنهایرسميدارایاساسنامهدرنوسان

هستند .
الف) بهصورت شبکه روابط :شکل بسیار اولیه انجمنهای زادگاهي بهصورت شبکه
هایمناسکيوحمايتيخودرانشانميدهد.


روابطاست.اينشبکهروابطبیشتردرزمینه
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دراين حالتممکناستکهيکانجمنرسميوجود نداشتهباشدوليارتباطاتپايدار
میانافرادبرقراراست.اينارتباطاتميتوانددرمناسکمختلفجاریبودهوسببنزديکي

وشکلگیریانجمنزادگاهيدرمیانمهاجرينشود .

ب) بهصورت تشکلها و نهادهای ويژه همانند هیات ،صندوق قرضالحسنه،
انجمنهای خیريه و غیره :در اين شکل تبلور ،انجمنهای زادگاهي بهصورت تشکلها و

الحسنه،انجمنهایخیريهومواردیاز


هایقرض
نهادهاييمانندهیاتهایمذهبي،صندوق

مييابند .معمولترين و مهمترين شکل تشکلي به صورت
اين قبیل موجوديت و تشکل  
هیاتهای مذهبي ا ست که معموالً اين نوع از تشکل در میان همه مهاجرين بخصوص

هایرسميتر


هابهسمتانجمن

هابسیارمعمولاست.حتيبسیاریازحرکت
آذربايجاني
نیزازتشکلهیاتيشروعشدهاست .
ج) بهصورت انجمنهای مدرن ،سازمان مبتني بر اجتماع محلي و غیره :در تهران
بسیاری از انجمنهای زادگاهي بهصورت سازمانهای غیردولتي و سازمانهای مبتني بر
اجتماع محلي فعالیت ميکنند .بسیاری از انجمنهای مورد مطالعه در شهر تهران دارای
ودارایاساسنامههستندوبهثبترسميرسیدهاند.درهر

ساختاروتشکیالترسميبوده
شهریها و دريانيها همه دارای

چهار نمونه مورد مطالعه خوزستانيها ،کردها ،مهدی
اساسنامه و تشکیالت رسمي بوده و به ثبت رسمي رسیدهاند .تبلور و نمود به صورت
شودکهاينانجمنهادارایمکانواعضایثابتبودهوجلسات


هایرسميباعثمي

انجمن
ایداشتهباشندوهمچنیناهدافوفعالیتهایمشخصنیزداشتهباشند .


منظمودوره

بندیانجمنهایزادگاهيدرشهرتهران 


:انواعسنخ
جدول4
محورهایشکلگیری 


محورمراسمييامناسبتي(مناسکي) 
محورحمايتيوکمکي 
تعلقجغرافیايي-فرهنگي 

انواع

تعلققومي 

بعدتعلق 

سنخبندی 


تعلقمکاني-زادگاهي 

انجمنهای


تبلوربهشکلشبکهروابطي 

زادگاهی 

صورتتشکلهاونهادهایويژههمانند


تبلوربه
الحسنه،انجمنهای


هایمذهبي،صندوققرض

هیات
خیريهوغیره 

درشهرتهران  بعدتبلور(تاکیدبر
مکانداشتن) 

صورتانجمنهایمدرن،سازمانمبتنيبر


تبلوربه
اجتماعمحليوغیره 
منبع:نگارنده 
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ويژگي


هایانجمنهایزادگاهیشهرتهران 


ویژگی
انجمنهای زادگاهي تهران دارای مبناهای مشترك شکلگیری و فعالیت هستند .اعضای

انجمنها به صورت تاريخي و از قديمااليام در مناسبات و مناسک مختلف بخصوص در

هایمختلفمذهبي،مليومحليگردهمجمعميشدند.


مراسمعزاوشادیومناسبت
عالوه بر مناسبات و مناسک مختلف ،عزاداری ماه محرم در مساجد خاص وابسته به
ترينمکانهایگردهمايي اعضابودهاست.


هاومهم

ترينعلت

هایزادگاهي،ازمهم

انجمن
اين گردهماييهای مختلف باعث تحکیم روابط میان همشهریها ميشد و شکلگیری
نمودازاينروتاريخچهاينانجمنها


آنهاتسريعوتسهیلمي
شبکههایپايدارتررادرمیان

هابرميگردد .


هاوگردهمايي

بهاينجمع
ها،شبکهایباثباتوقویبههمراهروابطو


بنابراينقبلازثبترسمياينانجمن
ارتباطاتي قديمي و اساسي پشتوانه تاسیس اين انجمنها بوده است .بطوريکه همواره
طاتمداوموشبکهروابطباثبات،قبلازتاسیساينانجمنهاوجودداشتهوبعداز

ارتبا
هاصورتميگیرد.


ازطريقاينانجمن
سازمانيافته 

نهشده و
تاسیسآننیزبهحالتينهادي 
هایاصلياينانجمنهاراسهبعدبسیارمهمبرشمرد .


تواننقطهشروعوپايه

مي
گیریشبکهایاستکهاز طريق


هایزادگاهي،شکل

لانجمن
اولینمرحلهدرتشکی
فرايندارتباطاتوخبرگیریازهمديگراتفاقميافتد.اينفرايندازطريقمراسمومناسک

مذهبي ،ملي و محلي بوده و نقطه تمرکز آن با محوريت مساجد بوده است .تشکیالت
مذهبي باعث ميشد که اين انجمنها شکل نهادينهای به خود بگیرند .دوم ،واقعیت اين
صحبتوهمزباندارند


استکهافرادیکهازيکشهرياقومیتمشتركهستند،نیازبههم
تجربهشده
یها به علت فضاهای  
چرا که فرايندهای ارتباطي میان همزبانان و همشهر 
مشترك،فرهنگمشترك،تعلقاتوشئوناتمشتركو...بهسهولتانجامميپذيردواين

انجمنهامي تواننداينخالهارادرمیانمهاجرانپرکنند.بهطوریکهدرخصوصانجمن

کردهایمقیممرکزچنینعنوانشدهاست :

هاوغمهای


اينبودکهدرشادی
مهمترينهدفماازتاسیساين NGO
« 
يکديگرشريکباشیموبتوانیميکسریازمشکالتيکهبهخاطرمهاجرتاز
يکمحیطبهمحیطديگربخصوصبرایبچههابهعلتناهمگونيفرهنگي

پیش مي آيد ،حل نمايیم .به آنها شیوه رفتار کردی را آموزش بدهیم .زبان
کردیراآموزشبدهیمتازبانکردیرافراموشنکنندوبهحفظارتباطات
میانکردهاکمکنمايیمتافرهنگماازبیننرود»(.يکي ازاعضایانجمن
کردها) 
« دغدغهاصليماحفظهويتکردیدرراستایمنافعملياستاينکهجدا
شدنازشهرهایموطناصليباعثازبینرفتنفرهنگماننشود»(.يکياز
اعضایانجمنکردها) 
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سوم ،عالوه بر نیازهای ارتباطي ،کمک و حمايت متقابل از همديگر در زمینههای
زمینههایمشتركبهراحتيصورت
وماليدرمیانمهاجراندارایپیش 

شغلي،اقتصادی 
درونگروهيمیانآنهاست؛بنابرايناينبعد
ميگیردوآنبهدلیلسرمايهاجتماعيباالی 

گیریاينانجمنهابودهاست .


هایمهمشکل

نیزازپايه

شهریها ،مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی را انجام

«قبالً جمعي از مهدی
ميدادند که اين فعالیتها ،عاملي برای دور هم جمع شدن و گردهمايي

هایاقتصادیتحتپوششموسسهایبهنام«رشد


هابود.فعالیت

شهری

مهدی
انجامميگرفتکهدرآناعضادارایسهامبودند.باوجودفعالیت

مهدیشهر»

آييهای
ينشرکتبرایگردهم 

اينشرکت،بعدهابهايننتیجهرسیديمکها
سنگسریها ،بازدهي زيادی نداشته و کارايي چنداني ندارد؛ بنا بر اين به

فعالشدنوايجادارتباطاتمیانسنگسریهابايدفعالیتاجتماعي

منظور 
شهریها) 


(يکيازاعضایانجمنمهدی
انجامدهیم».


انجمنهای مورد مطالعه ،به صورت سازمانهای غیردولتي اداره شده و دارای

اساس نامه ،هیات موسس ،اعضای هیات مديره ،مديرعامل و اعضای عادی هستند .فرآيند

عضوگیری برای انجمنها همواره برقرار بوده و دارای دفاتر ثابت در تهران هستند و
هاوسايرانجمنهایزادگاهينزديکبههم(ازنظر


هايينیزبامساجد،حسینیه

همکاری
هويتي)دارند .


کارکردهایانجمنهایزادگاهیشهرتهران 

اهداف اصلي اين انجمنها در چندين بعدِ حفظ ارتباطات مهاجران میان همديگر ،حفظ
هایبعدیمهاجرانوکمکبههمشهریهادر


هويتفرهنگيدرمیاناعضایخودونسل
تهران و در شهرها و روستاهای مبدأ است .لذا مهمترين اهداف اين انجمنها ،اجتماعي-
فرهنگي و حمايتي است .در بعد اجتماعي فرهنگي ،حفظ هويت فرهنگي مهاجران به
خصوص در میان فرزندان مهاجران و حفظ ارتباطات میان مهاجران برای پاسخگويي به
نیازهای ارتباطي انسانها و برقرار ماندن شئونات اجتماعي و فرهنگي زادگاه در میان
آنه است.دربعدحمايتي نیزانواعکمک وحمايتاز مهاجراندرمقصد(تهران)ومردم
باقيماندهدرزادگاهاست .


ترينهدفانجمنما،برقراریوحفظارتباطمیانسنگسریهاواعضا

« 
مهم
بهمنظور کمک نمودن به
است .همچنین برقراری رابطه با منطقه خودمان  
مواردی که افراد در منطقه مطرح ميکنند يا در مواردی که خود انجمن
تشخیص ميدهد که در جايي نیاز به کمک وجود دارد .در مراحل بعدی،
شناساييوحفظتاريخ،فرهنگ،زبان،مفاخرو...سنگسریهابودهواينکه
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ويژگي


جوانان از ريشه های فرهنگي خود آگاه شوند .عالوه براينها ،از ديگر اهداف
يبهنیازهایسنگسریهادرتهرانونیازهایساکنانمنطقه

انجمن،پاسخگوي
شهریها) 


(.يکيازاعضایانجمنمهدی
است«


اين انجمنها برای رسیدن به اهداف خود دارای برنامهها و فعالیتهای مختلفي
هستندکهشاملفعالیتهایفرهنگي -هنری،ورزشي،آموزشي،خدماتي(تعاونيمسکن،

و،)...کمکيوغیرهاست.بهمنظورنائلشدنبهايناهدافوبرنامههانیز

تعاونيمصرف
ريزیها و فعالیتهای دقیق برای بخشهای
دارای کمیتههای متعددی هستند تا برنامه 
مختلففعالیتدرداخلانجمنصورتگیرد .


سازوکارهایدرونیارتباطاتانجمنهایزادگاهیشهرتهران 

انجمنهای زادگاهي دارای ارتباطات و روابط نزديک و همکاریجويانه با ساير انجمنهای

زادگاهينزديکبههم(ازنظرهويتي،همانندانجمنهایزادگاهيمربوطبهيکاستانيا

يک قوم) يا هم قوم هستند و در برخي مواقع برنامههای مشترکي با همديگر دارند .اين
مناسکمختلفوهمچنیندراجرایبرنامههایمشترك

ارتباطاتبهخصوصدرمراسمو
نمود بیشتری دارد؛ بنا بر اين از پتانسیلها و قوتهای انجمنهای زادگاهي جغرافیايي-
زادگاهيوسايرانجمنهای

فرهنگي وقومي ،همینارتباطاتباسايرانجمنهایمکاني -
نزديکاست .
کشبکهگستردهدرمیاناينانجمنهارا

اينارتباطاتوروابطنزديک،شکلگیریي

دهد.عضويتدراينانجمنهابرای


شودوقدرتتأثیرگذاریشبکهراافزايشمي

باعثمي
واليتيها/همقوميهاآزادبودهوهرکسيکهدرتهرانساکناست


ها/هم

عمومهمشهری
به راحتي ميتواند در اين انجمنها عضو شده و وارد آنها شود و محدوديتي در زمینه
هاوجودندارد.تشکیالتانجمنهایزادگاهينیزبهاين


عضويتبرایافراددراينانجمن
)کمیتهها)5،مدير

صورتبودهاست)1:هیاتموسس)2،مجمعاعضا)3،هیاتمديره4،
هااشارهميشود :


شهری

عامل.درزيربهارکانانجمنمهدی

شهریهانیزشامل -1:هیاتاجرايي -2دبیر -3رئیس


ارکانانجمنمهدی
«
کمیتههاو -5مجمعاعضااست.هیاتاجرايي 7نفربودهو

هیاتاجرايي -4
عالوهبراين،انجمندارایسهنفرعضوهیاتمديرهعليالبدلودونفربازرس

قانوني نیز هست .فرايند ارتباطات در اين انجمن نیز شامل جلسات منظم و
دورهای هیات اجرايي ،کمیتهها و مجمع اعضاست .عالوه براين ،همايشها و

گردهمايي هایساالنهنیزباحضورتمامياعضاوافرادديگرسنگسریبرگزار

مي شود.جلساتهیاتاجراييمعموالًهردوياسههفتهيکبارتشکیلميشود

ولي بر حسب مورد ميتواند طول دوره برگزاری جلسات کم يا زياد شود که
ارتباطمستقیميباحجموفشارکاروفعالیتدارد.جلساتکمیتههانیزهردو
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يا سه هفته يک بار برگزار شده ولي با اين حال طول زمان تشکیل جلسات
ميشود.جلساتمجمع
کموزياد  
هاوبرنامههايشان 


ها،براساسفعالیت

کمیته
کموزياد شود»
عمومي نیز هر دو سال يکبار بوده و بر حسب مورد ميتواند  
شهریها) 


(اعضایانجمنمهدی


اين انجمنها دارای برنامههای منظم و دورهای هستند و طبق برنامههای مدون
جلسات خود را برگزار ميکنند جلسات هیات مديره و کمیتهها نیز طبق برنامه از پیش
نشده (مثالً هر دو هفته يا يک ماه يکبار) برگزار ميشود؛ بنابراين برنامهای دقیق و
تدوي 
منظم برای جلسات ،گردهماييها ،فرايندهای عضويت و  ...در اين انجمنها برقرار است
چنین برنامه ای باعث مشخص شدن فرايندهای ارتباطات در درون اين انجمنها ميشود.
هایمختلف(مراسمو


ومناسبت
ای،درمراسم


همچنینجدایازاينجلساتمنظمودوره
مناسبتهای ديني ،ملي ،محلي ،مراسم عزا ،عروسي و  )...اعضای انجمنها و ساير

هاباهمدرارتباطوتعاملهستندوشبکهروابطمیانخودراتحکیمميکنند.


همشهری
براینمونهبهساختارانجمنکردهااشارهميشود :


هایمختلفياستکههرکدامازاينکمیتههادر


اينانجمندارایکمیته
«
حوزه مربوط به خود فعالیت ميکنند .اين کمیتهها عبارتند از )1 :کمیته
الوان (جوانان و دانشجويان و  )2 ،)...کمیته زنان (جلسات اين کمیته دو
باربرگزارميشود.دراينکمیتهزناندرمیانخودشانرئیسو


هفتهيک
نايب رئیس دارند .از فعالیتهای اين کمیته برگزاری دورههای نمايشگاه
لباسوغذاو...است.اينکمیتههمچنینباموسساتخیريهمختلفچون
رعد و  ...همکاری مستمر دارد) )3 ،کمیته ورزش (در داخل اين کمیته
تیمهای مختلف ورزشي چون کوهنوردی و ساير رشتهها وجود دارد .اين

دارایبرنامههایکوهنوردیهفتگي،ماهانهوفصلياست))4،کمیته

کمیته
آموزش (اين کمیته در زمینه آموزش زبان کردی با لهجههای سوراني،
هورامي و کرمانج و همچنین آموزش موسیقيدر انواع سازها و  ...فعالیت
دارد))4،کمیتهماليواقتصادی)6،کمیتهروابطعمومي» 

«اين انجمن مامن افراد نیازمند اقتصادی ،فرهنگي ،پزشکي ،کاری،
استخدامي و  ...است و کمکهای مالي و اقتصادی برای افرادی از قبیل
دانشجويانوافرادنیازمندو...دارد.دراينمرکزحداقلهفتهایپنجشش

موردازانواعکمکهاراداريم» 



هایانجمنهایزادگاهیموردمطالعه 


بندییافته

جمع
توانبیانکردکهاينانجمنهاتوسطيکهیاتمديرهوجمعي


بندیکليمي

دريکجمع
شوند.افرادعضودرهیاتمديرهها،همهفعال،


هایمختلفادارهمي

فعالومتشکلازکمیته
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عالقمند و با تحصیالت عالیه بوده و سمتهای مختلفي در بخشهای گوناگون دولتي و
رند.عالوهبرهیاتمديرهوافرادمختلفعضودرکمیتهها،افرادعالقمندديگری

خصوصيدا
نیزدرجلساتانجمنحضوريافتهوفعالیتدارند.باتوجهبهيافتههاومشاهدات،هیات

مديرهها متشکل از افرادی میانسال و جوان بوده و کمیتهها نیز توسط افراد فعال جوان

اداره ميشوند؛ اما به طور کلي از کلیه گروههای سني در اين انجمنها حضور دارند و
اينانجمنهانمودبیشتریدارد.ازنظرپايگاه

بخصوصحضورافرادجوانومیانسالدر 

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


دارند.همچنینيافته
سرمايههایفرهنگيواجتماعيباالقرار 

اينانجمن هااکثريتوابستهبهقشرمتوسطجامعهودارایتحصیالتدانشگاهيودارای

تخصصهايي در حوزههای مختلف هستند .آنچه که مشخص است ،افراد عضو در اين

انجمنها بايد کساني باشند که عاليقي در حوزه فعالیتهای اجتماعي داشته باشند.

هایاينانجمنهاهمبیشترفرهنگي،اجتماعيوورزشياست .


فعالیت
هاراميتواندرزمرهتشکليازنخبگانقوميومهاجریبرشمردکهاين


اينانجمن
هایدرخوریهستند.دراينانجمنها،

نخبگاندرابعاداجتماعيوفرهنگيدارایجايگاه
مدرن،جلساتمداومومنظمودورهایتوسطاعضایاصليانجمن

هماننداکثرانجمنهای

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


برگزاریمراسمومناسکخاصودربرنامه
نجمنهادارایتحصیالتعالیهبوده

همهافرادحاضردرهیاتمديرهوهیاتموسسیناينا
هایسنيجوانومیانسالقراردارند.تعلقطبقاتياينافرادنیز

وازنظرسنيدرگروه
وابستهبهطبقهمتوسطباسرمايههایفرهنگيواجتماعيباالاست .
هایثابتوجلساتمنظمودورهای،ارتباطاتمیاناعضای


باتوجهبهداشتنمکان
هابخصوصدرمیانهیاتمديرهوفعاالنومسئوالنانجمنهاهمیشهبرقرار


انجمن
اين 
است.درمواقعبرگزاریمراسم،همايشهاوغیرهنیزفرايندارتباطهمهجانبهمیاناعضای

انجمنها برقرار مي شود .عالوه براين با توجه به حضور عنصر هويت قومي و فرهنگي-

تواننددرمناسباتومراسم مختلفاعضارابهدورهمجمع


نیزمي
جغرافیايي،اينعوامل 
کنند .اکثريت اعضای عادی اين انجمنها ،دارای سرمايههای فرهنگي و اجتماعي بااليي
هستندواکثريتقريببهاتفاقآنهادارایتحصیالتدانشگاهيهستند.چراکهازپايههای

مهم تشکیل اين انجمنها ،دانشجويان و دانشگاهیان و نخبگان مهاجر هستند؛ بنابراين
بي شک تعلق طبقاتي اين اعضا وابسته به تعلقات طبقه متوسط جامعه خواهد بود و

ارزش هایموردنظرطبقهمتوسطدرآنهانمودپیداخواهدکرد.ازلحاظسنينیزاکثريت

قريببهاتفاقبايدمربوطبهگروهسنيجوانانومیانساالنباشند .

ودارایمکانهاييثابتاستدرزمره

واسطهاينکهاينانجمنهاثبترسميشده


به
گیرند.دراينانجمنهایمدرن،هیاتمديرهواعضای


هایزادگاهيمدرنقرارمي

انجمن
اصلي و رهبران انجمن اغلب مواقع در جلسات حضور داشته و تصمیمگیری در مورد
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انجامميدهند؛ اماحضوراعضامنوطبهبرگزاریجلساتمجمععمومي

فعالیتهایمهمرا

ويادربرنامه هایجمعيودرمراسمومناسکمختلفاستکههمهاعضاحضوربههم

هایمدرنيمکانثابتبرایفعالیتهاوجودداردوهمچنیندر


رسانند.درچنینانجمن

مي
آييهایجمعينیزوجوددارد .
کنارآنمکانيثابتبرایگردهم 



نتیجهگیری 

ایازجمعیتشهرتهرانراتشکیلميدهندبخشيازاينمهاجرين


مهاجرينبخشعمده

دارای انجمنهای زادگاهي رسمي بوده که فعال هستند بخشي هم که دارای انجمنهای
زادگاهيرسمينیستند،دارایشبکهروابطمیانخودهستندکهباهمدرارتباطبودهودر
انجمنهانهادمندی يا گروهبندی نوو

جمعميشوند.اين

مراسمومناسکمختلفگردهم 
دهههای اخیر هستند .مردمي بهاين خاطرکهرسمي و
ابداعي مردمي برای توسعهدرطي 
دولتينیستندوازجانبافرادیکهدوراززادگاهودرشهرهایبزرگزندگيميکنندشکل
شاخصهای عمده توسعه در زادگاه و در

انجمنها ،ارتقای 

ت عمده اين 
گرفتهاند .فعالی 
انجمنهای زادگاهي يک چتر حمايتي از

شهرهای مقصد میان خود است بنابراين 
همواليتيهااست .
همشهریهاو 

هایغیردولتيياسازمانهایمردممحورتوسعه


هایزادگاهيدرزمرهسازمان

انجمن
هستن د .قائل بودن به اين نکته که نهادهای مدني در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادی
تواندانجمنهایزادگاهيوشبکهروابطمیانمهاجرينرانیزوارد

جامعهموثرهستندمي
امر توسعه اجتماعي و اقتصادی بخصوص در شهر تهران نمايد .لذا برای اتخاذ رويکرد
هاواستفادهازتوانوپتانسیلتوسعهایآنها،لزومشناختدقیق


ایبرایاينانجمن

توسعه
هاضرورتمييابد .


وچگونگيتعاملبااينانجمن
برای برقراری تعامل با اين انجمنها در راستای توسعه اجتماعي و اقتصادی شهر
تهران،مديريتشهریتهرانابتدابايدباانجمنهایزادگاهيآشناشدهوازانواعمختلف

آنها به همراه ويژگيها و کارکردهايشان آگاهي داشته باشد و در وهله بعدی از پتانسیل
هاشناختحاصلنمايدوبهآنهافضایفعالیتواقداماتتوسعهایو


ایاينانجمن

توسعه
فضای همکاری و شراکت متقابل را بدهد .عالوه براين مجموعه مديريت شهری ميتواند
اریوبرنامهريزیدرخصوصافزايشوارتقاءمشارکتهایغیررسمي،مذهبي،

سیاستگذ

همیارانهوغیرهرادراولويتهایخودقراردهد .

هایانجمنهایزادگاهيبرایتعاملوهمکاریمشترك


امادربعداقداماتوپتانسیل
ومهمترازآنبرایواردنمودناينانجمنهادرفضایتوسعهاجتماعيشهرتهران،اين

انجمنها دارای پتانسیلهايي هستند که ميتوان از اين پتانسیلها برای بهبود تعامل و

همکاری و حتي شراکت استفاده برد .يافتههای اين تحقیق نشان دهنده آن است که
هایزادگاهيدارایتوانمشارکتيوسرمايهاجتماعيباالیدرونگروهيهستندکه


انجمن
ایبهرهجست.همچنیناينانجمنهادارایاعضایجوان،


وانازآنهابرایامورتوسعه
ميت
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فعال،تحصیلکردهومتعلقبهقشرمتوسطجامعههستندوانگیزههاوعاليقمشارکتيو

نوآورانه دارند .دارای امکانهای مالي ،تشکیالتي و اعضايي هستند و توان حضور در
یواجتماعيرادارند.بهواسطهاعضاوهیاتمديرهباتحصیالت

عرصههایمختلفاقتصاد

عالیه و دارای سمتهای مختلف اداری (در بخشهای دولتي و خصوصي) و همچنین
موقعیتهای اجتماعي ،اقتصادی و علمي باال ،توان بر عهده گرفتن فعالیتهای مختلف

توسعهای را در سطح شهر دارا هستند .اعضای انجمنهای زادگاهي عالقه به کارهای

اجتماعي و فرهنگي دارند .در نهايت اينکه اين انجمنها ارتباطات گستردهای با ساير
هایزادگاهينزديک(ازنظرهويتي،فرهنگي،قوميو)...بههمدارندکهميتواند


انجمن
نجمنها و

شبکهای گسترده را در میان آنها شکل دهد؛ بنابراين با استفاده از اين ا

ظرفیتهای آنها ،ميتوان از آنها به عنوان هستههای توسعه استفاده نمود و حتي حس

حقوقشهروندیرادرجامعهباالبرد .
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