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  نهاد هاي مردم تحقق فضاي همکاري در سازمان ۀناشناسجامعه ۀمطالع

  رندي تهران)(مورد مطالعه: محلۀ ه

 
 میترا عظیمی ،سیمین ویسی

 
  )22/12/99تاریخ پذیرش  ،9/9/99 (تاریخ دریافت

 

  

 چکیده:

هاي کالن اقتصادي و فعالیت ةکنندتجلی اعتماد و تعدیل 1نهادهاي مردمسازمان

هایشان با یکدیگر و سیاسی هستند اما در صورت ورود بدون برنامه و یا تداخل فعالیت

هرندي (دروازه  ۀبه تهدیدي براي جامعه بدل گردند. در محل ، ممکن استیا با دولت

هاي متعددي با 2هاي اجتماعی، سمنوجود انواع آسیب ۀواسطه ب ،غار سابق) تهران

شده توسط  رغم دستاوردهاي حاصله اند. اما بهدف تقلیل مشکالت بدان ورود یافته

ي بسیار، خود مشکالت جدیدي را در هاکاريها و موازيها، وجود تداخــلاین سمن

و  محله رقم زده است. این پژوهش با انجام مطالعات نظري در کنار انجام مشاهده

هاي بحث متمرکز با یافته و همچنین تشکیل گروهساختهاي عمیق و نیمهمصاحبه

به دنبال آن است مدل بررسی فضاي همکاري نهادهاي مدنی  ،هاساکنان محله و سمن

هاي حقیقت متضاد) و تفسیري تضادي (رژیم و ها)اساس سه سطح توافقی (ارزشرا بر 

 ۀهاي محلو در نهایت الزامات ایجاد فضاي همکاري در میان سمن ند(نمادها) مطرح ک

هاي فضاي همکاري ترین ویژگی هرندي را ارائه نماید. بر اساس مدل پیشنهادي مهم

 هاي همسوسازي علیدي شامل وجود زمینههرن ۀنهاد محل هاي مردمدر میان سازمان

_______________________________________________________ 
 شناسی فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران (نویسندة مسئول) معهدانشجوي دکتري جا   

                                                                                                     siminveisi@gmail.com  
  ریزي اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران برنامهاستادیار گروه         mitra.azimi@atu.ac.ir  

1 NGOs 
  سمن = سازمان مردم نهاد 2 
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 يهانگرشبر  متعارف فهم بر یمبتن يهانگاه ۀرغم وجود رقابت فزاینده میان آنها، غلب

پیرامون حقوق بشر و اصول روانشناختی و  هنجاربخش منابع بودن پراکنده ،یعلم

اختمان و س و هاي مادي و بیرونی مانند توجه به حقوق و درآمدارزش ۀمانند این، غلب

هاي هاي عاطفی همچون تعامل با سایر سازمانمانند این، توجه کمتر بر ارزش

هاي هاي شناختی همچون خالقیت و آموختن دانشنهاد، توجه کمتر بر ارزش مردم

  جدید بودند. 

  

ها، فضاي همکاري همسوسازي سمن نهاد،هاي مردمسازمان :واژگان کلیدي

  هاسمن

   
  :لهئمقدمه و بیان مس

صورت غیرمستقیم در آثار ه که ب استاجتماعی مفهومی نسبتاً قدیمی  ۀمفهوم سرمای

- و به شکل مستقیم در آثار جامعه 1شناسان کالسیک از جمله امیل دورکیمبسیاري از جامعه

شود. دیده می 5و پیر بوردیو ،4کلمن ، جیمز3، رابرت پاتنم2شناسانی همچون فرانسیس فوکویاما

پایدار  ۀاجتماعی، اعتماد اجتماعی است. در واقع نهادسازي براي توسع ۀرمایبخش مهمی از س

 و )2013( 6نوپذیر نیست. کاسپرسبدون ایجاد و بسط اعتماد اجتماعی در تمام سطوح امکان

) اعتماد اجتماعی را انتظارات شخص از سایر اشخاص و نهادها در 1992( 8و تولر 7گلدینگ

پذیر و بینیپیشو  تواند بر اساس رفتارهاي شایستهاند که میارتباط اجتماعی تعریف کرده

آید دست نمیه که اعتماد اجتماعی هرگز به طور کامل و مداوم ب آمیز باشد. از آنجامراقبت

هاي نهادهاي مدنی و هنجارهاي کنش متقابل  نگهداري طور پیوسته از طریق شبکهه باید ب می

 10و گلدینگ 9، به نقل از کاسپرسون2013و کاسپرسون  1992(گلدینگ و تولر  شود و تقویت

 ).2013، 11و کاسپرسون

_______________________________________________________ 
1 David Émile Durkheim 
2 Yoshihiro Francis Fukuyama 
3 Robert David Putnam 
4 James Samuel Coleman 
5 Pierre Bourdieu 
6 Kasperson  
7  Golding 
8 Tuller 
9 Roger E. Kasperson 
10 Dominic Golding 
11 Jeanne X. Kasperson 
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جامعه  یانیو م نییدر سطوح پا اعتمادو بسط  يریگشکلبدون وجود  د توجه داشت،بای

 متقابل اعتماد و نهادها نیب در اعتماد زین و مردم يهاگروه انیم روابط و اجتماع در اعتماد(

هاي وان از اعتماد در سطح کالن جامعه سخن گفت. سازمانتنمی ،)بخش دو نیا انیم

گیري اعتماد در توان تجلی اعتماد میان افراد در جامعه دانست که سبب شکلنهاد را می مردم

ها که اساس کارشان فعالیت . وجود این سازمانشوندسطوح باالتر اقتصادي و سیاسی نیز می

هاي کالن تواند به تعدیل فعالیتد زیادي میهاي مختلف است تا حداوطلبانه در زمینه

و از طرفی اعتماد مردم به نهادها در سطح کالن بر مبناي  شوداقتصادي و سیاسی منجر 

وجود آمده است. از ه ها باین سازمان ۀوسیله تر در اجتماع ب شود که پیشاعتمادي ایجاد می

یار مهم و مؤثر باشد اما در صورت  تواند بسهـــا گـــرچه میسوي دیگر، حضور این سازمان

هایشان با یکدیگر و یا با دولت ممکن است اثر عکس ورود بدون برنامه و یا تداخل فعالیت

تواند نقش ها میهاي سمنریزي دقیق و نیز همسوسازي فعالیتداشته باشد. بنابراین برنامه

اموري  ۀمشارکت در زمینگیري اعتماد در تمام سطوح جامعه و به دنبال آن مهمی در شکل

و مانند آن  ،هاي بهداشتیهمچون توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی افراد، آموزش، فعالیت

  داشته باشد. 

(دروازه غار سابق) در تهران به دلیل مسائل خاص اقتصادي و فرهنگی از  1هرندي ۀمحل

ی، سطح پایین آموزش و پذیري باال، حضور تنوع اقوام ایرانی و غیرایرانجمله میزان مهاجرت

- هاي متعدد با جهتهاي اجتماعی همواره محلی براي ورود سمنو انواع آسیب ،معیشت

شد اما به مرور زمان هاي مختلف بوده است. این امر گرچه در ابتدا بسیار مثبت تلقی می گیري

به » فرصت« ازاین حضور در مواردي  ،هاي بسیارکاريهاي آنان و نیز موازيبا تداخل فعالیت

 ةتبدیل شده است. این پژوهش به دنبال آن است رویکردهاي جدید نظري در حوز »تهدید«

و در نهایت الزامات ایجاد فضاي همکاري در میان  کندفضاي همکاري نهادهاي مدنی مطرح 

 که 2. در این پژوهش با ایجاد مفهوم جدید فضاي همکاريکندهرندي را ارائه  ۀهاي محلسمن

و ترسیم اجزاي آن و سپس بررسی این مفهوم در  است شناسانهجامعهو  يچندبعد یمفهوم

نظري موجود هستیم. مفهوم فضاي  هرندي به دنبال رفع خأل ۀمردم نهاد محلهاي میان سازمان

ها در یک فضاي همسو همکاري مفهومی ابداعی است که به توصیف تمامی روابط میان سمن

ها استفاده شده مانند فرهنگ کنون در بررسی سازمان ی که تاپردازد و با سایر مفاهیممی

_______________________________________________________ 
  ). 1323—1344). محمد بخارایی (1325—1344رضا صفار هرندي ( 1

2 cooperation space 
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متفاوت است. مفهوم فضاي همکاري توجه خود را بر ابعاد  1یسازمان جوسازمانی یا 

ها و روح ها و واکنشروابط قدرت حاکم بر کنشو ارزشی و هنجاري،  و شناختی اسطــوره

  سازد.حاکم بر سازمان همکاري معطوف می

  

  تجربی پژوهش ۀپیشین

در پاکستان صورت گرفت نشان داده  2005نري در سال در پژوهشی که توسط گلزار و ه

افتد که تمایل براي همکاري و نیاز به تخصص و منابع ها زمانی اتفاق میترین همکاريقويشد 

د ها زمانی زیاو کارآیی سازگار وجود داشته باشد. در محیط اجتماعی پیچیدة پاکستان همکاري

  ی در درجۀ باالیی قرار داشت. سازمان فاتیتشربود که 

» هاي مردم نهاداخالق مشارکت در سازمان«) در پژوهش خود با عنوان 1393پور ( براتعلی

به بررسی اخالق مشارکت در سازمان بسیج مستضعفان پرداخته است. این پژوهش به منظور 

بررسی اسناد باالدست پرداخته است. بررسی اخالق مشارکت در سازمان بسیج مستضعفان به 

هاي پژوهش، اخالق مشارکت در بسیج مستضعفان انقالب اسالمی عبارت است بر اساس یافته

هاي آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و افزاري، فعالیت در زمینهاز: تأمین امنیت روانـــی و سخت

گیرد در اخالق ه میعمرانی و امدادرسانی هنگام بروز بالیاي طبیعی. این پژوهش نتیج

شود.  ها تأکید می هاي مردم نهاد بر همنوایی جماعتی بیش از شناسایی تفاوتمشارکتی سازمان

توان این سازمان را از نظر تشکیالت گیري این سازمان، امروزه نمیهاي شکلصرف نظر از ریشه

  نهاد در معناي مرسوم دانست.نوعی سازمان مردم

) صورت گرفت نتایج نشان داد که اولین راه 1396نی و وثوقی (در پژوهشی که توسط سلیا

نهاد در نظارت بر عملکرد دولت، به سرانجام رسیدن هاي مردمبراي بسترسازي مشارکت سازمان

نهاد است، و گام بعدي ایجاد زمینۀ اعتماد متقابل میان دولت و هاي مردمقانون سازمان

هاي آموزش و توانمندسازي متقابل دولت و سازمان نهاد است که از طریقهاي مردمسازمان

هاي الزم از سوي دیگر گر غیرسیاسی براي ایجاد هماهنگینهاد و ایجاد نهاد تسهیلمردم

نهاد و هاي مردمگیرد. در نهایت این پژوهش به لزوم همسوسازي فعالیت سازمانصورت می

  ست. برخی راهکارها براي رسیدن به این منظور دست یافته ا

شناسی و عقالنیت حاکم ) در پژوهشی با عنوان مطالعۀ کیفی نوع1399عظیمی و ویسی (

هاي ، نشان دادند که سازمان(مورد مطالعه، محلۀ هرندي در تهران)نهاد هاي مردمبر سازمان

_______________________________________________________ 
1 organizational climate:  

ت سازمان توسط اعضا اشاره دارد و بنابراین از فردي به فرد دیگر متغیر است.این مفهوم به ادراك هر جزء از کلی  
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ترین کارکردهاي اجتماعی و  برخی از مهم اندنهاد متعدد در محلۀ هرندي تهران نتوانستهمردم

اي را و افزایش تعلـق محله ،ادي خود مانند توانمندسازي، آموزش، کاهش تنازعات قومیاقتص

-و از طرفی عقالنیت همگرا و عقالنیت ارتباطی حاکم بر آنها دچار ضعف ،خوبی محقق سازند هب

رابطه خود را با یکدیگر و   1»بخش سوم« ةتوانند به عنوان نمایندي است. بنابراین نمیهاي جد

 ع محلی آشکار سازند. اجتما

هاي خارجی عمدتاً بر دهند که پژوهشهاي خارجی و داخلی نشان میبررسی پژوهش

اند و هاي دولتی پرداختهها و یا همکاري آنها با سازمانالمللی سمنهاي بینهمکاري

هاي رسمی همچون نهاد با سازمانهاي مردمهاي داخلی نیز تنها بر همکاري سازمان پژوهش

 ترقیدقمشابه و  مفهومبررسی پژوهش حاضر ضمن اند. بنابراین در رداري تأکید داشتهشه

نهاد محلۀ هرندي)، هاي مردمهاي مردم نهاد (با تمرکز بر سازماندر سازمان» فضاي همکاري«

بر کیفیت عملکردشان  به ها با انجام مطالعات میدانی تأثیرات نوع روابط میان این سازمان

برخی تحقیقات پیشین مانند گیرد.  همچنین ادي اعتمادساز مورد بررسی قرار میعنوان نه

ها هایی همچون شهرداري) بر اهمیت نقش سازمان1394فاضلی و کاظمیان و رمضان نصرتی (

ها در قالب اند. ما در اینجا برآنیم که همسوسازي سمندر ایجاد مشارکت مردمی تأکید داشته

گونه که موسوي و حوزة عمومی را جبران کند، زیرا همان ضعفند توامی» فضاي همکاري«

) در بررسی شهر تهران نشان دادند فرایند شهري شدن به علت وجود 1391خصال (پاك

 .انجامدمناسبات جدید در شهر به کاهش انسجام اجتماعی و پیوندهاي میان اشخاص می

  

  مالحظات نظري

اي است که نسبت به یکدیگر حالت زیستانهیـــز و همهاي متمااي از موقعیتفضا مجموعه

شوند. فضاي یا دوري تعریف می و در ارتباط با یکدیگر از طریق روابط مجاورت رندبیرونی دا

صورت مستقیم یا کمتر ه نامرئی از روابطی است که تمایل دارند خود را ب ۀاجتماعی مجموع

مشخص از عامالن و  عیتوز بر یمبتن يهانظمشکل ه ب به فضاهاي فیزیکی کهمستقیم 

اول بر اساس حجم  ۀها، در وهلعامل. )1996 بازتعریف کنند (بوردیو،است، هایشان دارایــی

آخر  ۀو در وهل  ها،دوم بر اساس ترکیب سرمایه ۀهایی که در اختیار دارند، در وهلکلی سرمایه

طبقه بر روي «بوردیو با مفهوم  شوند.کلی توزیع می ۀبر اساس وزن نسبی سرمایه در سرمای

گوید طبقه بر روي می 1»طبقه«و با هدف انعطاف بخشیدن به مفهوم مارکسیستی  2»کاغذ

_______________________________________________________ 
  که فراتر از دو نهاد سیاست و اقتصاد است. جامعه مدنی  1

2 class on paper 
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اي دارد که در واقعیت طبقه به معناي گروه نیست. گروه که جایگاه مشتري کاغذ اشاره به طبقه

اي از شامل مجموعهاحتمالی است که  ۀطبق، کنددر تولید دارد و به سمت مبارزه حرکت می

هاي کمتري را براي تالش در جهت حرکت به سمت مبارزه  از سایر عامالنی است که ممانعت

 ،گروه واقعی نیست بلکه احتمال اینکه افراد گروه ،کنند. طبقه بر روي کاغذعامالن ارائه می

هاي یا جنبشهاي تجاري ها، تجمعات و حتی اتحادیههاي همگن، کلوبعملیاتی را در خانواده

ها یا ). فضاي اجتماعی به روشی که عامل1985سیاسی تشکیل بدهند وجود دارد (بوردیو، 

شوند، تعریف اقتصادي توزیع می ۀفرهنگی و سرمای ۀها بر طبق موقعیتشان یعنی سرمایگروه

ین هایی را بر اساس اینکه هر چقدر بیشتر در اعامالن در فضا موقعیت ۀگردد. بنابراین هممی

دو بعد اشتراك داشته باشند به یکدیگر نزدیک هستند و هر چقدر که کمتر در مورد آنها 

طور که مشاهده  همان ).1996دارند (بوردیو،  ،اشتراك داشته باشند از یکدیگر دور خواهند بود

شود که هر گوید میدان و عامالنی را متصور میکه بوردیو از فضا سخن می شود، هنگامیمی

هاي متفاوت خود در حال کنش و واکنش با یکدیگر هستند. طبقه در این معنا از سرمایهیک با 

و با  استهاي خاص خود تواند شامل هر تشکل و تجمعی گردد که داراي سرمایهنظر او می

سو هر سمن را  توان از یکسایر طبقات در میدان در حال مبارزه است. به عبارتی در اینجا می

 هاي خود در حال کنش و واکنش دائمی با محیط اجتماعیکه با انواع سرمایهیک طبقه دانست 

درستی  ها باید بتوانند خود را بهها و نیز نهادهاي کالن است. در این معنا سمنسایر سمن و

تا منابع بیشتري از حامیان مالی خود دریافت کنند و از طرف اجتماع محلی مورد  نندتعریف ک

ها و امثال خانهوزارت و ایر نهادهاي کالن و نمایندگان آنها مانند شهرداريو س شوندقبول واقع 

کننده و یا بازدارنده را با آنها داشته باشند. در اینجا فضا در آنها نیز کمترین برخورد کنترل

توانند به شوند میها هنگامی که با یکدیگر همسو میمعناي دوم بیشتر مد نظر است. سمن

 ۀهاي دولتی و حتی جامعسازمان و محلی ۀو از نظر جامع بندترك دست یاي مش»ما«نوعی 

توانند در جهت رسیدن به راهبردهاي تر باشند. در این حالت بهتر میشدهالملل شناختهبین

هاي حقیقت به ) از رژیم1392( شناسی دانشدیرینهفوکو در جمعی و حتی فردي قدم بردارند. 

اگر هر فضاي اجتماعی را گوید. هاي موجود سخن میتمام گفتمانهاي حاکم بر عنوان سیستم

چرا  یستها امري ظاهري بیش نداراي گفتمان خاص خود بدانیم در نهایت پراکندگی گفتمان

ها تابعی از رژیم حقیقت مسلط هستند. بنابراین بررسی فضاي همکاري بدون گفتمان ۀکه هم

تخصصی،  ةرغم متفاوت بودن حوزه ها بود. سمندر نظر گرفتن سایر فضاها کامل نخواهد ب

                                                                                                                                               
1 class 
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همگی به عنوان بخشی از رژیم حقیقت یکسان،  ،ها، امکانات مالی و غیر مالی و مانند آنبرنامه

  توانند در نهایت با یکدیگر همکاري نمایند. می ،بخش سوم به دنیبخش وسعتیعنی 

هاي مربوط به توان از نظریهها با یکدیگر میهمکاري سمن ةدر خصوص نوع عملکرد و نحو

تري به نام فرهنگ مرکزي ۀنیز بهره برد، چرا که هنجارهاي کار از هست 1»هاي کارارزش« ۀمقول

شوند که ها باورهایی هستند و به عنوان باورهایی تعریف میارزشها متأثرند. یا همان ارزش

 ییرا بازنما نیادیبن وحکم م دیعقا هاارزش خوب و خواستنی و یا بد و غیرخواستنی هستند.

 ةویش کی به یاجتماع ای يموجود فرد ییحالت نها ایخاص از رفتار  ةویشیک که  کنندیم

هاي متفکران نام). 2007، 2(کُندالکار شودیمداده  حیترج ییحالت نها کی ایرفتار متفاوت 

در مورد اهمیت  3س وبراند. ماکهاي کار و یا اخالق کار به آن اطالق نمودهمختلفی مانند ارزش

  دارد:داري) اظهار میاقتصادي (اقتصاد سرمایه ۀاخالق کار براي توسع

 نیشتریب که است يزیچ خواندیهر کس او را فرام ۀفیکه وظ بیو غر بیعج ةدیا نیا

 یتلق یاخالق کار به عنوان هنجار اجتماع نجای. در اسازدیم را يدارهیسرما اخالق یژگیو

 جادیا هاتیفعال يرا برا یاخالق تیحما و شود می یدرون عامالن، ۀلیوسه ب که شودیم

   ).233، 2016، 4(فورکساتو کاهدیم تیفعال انجام يهانهیهز از و کند می

هاي کار به صورت انتقادي براي آزمودن پیامدهاي مرتبط با کار مانند تصمیمات ارزش

هاي کار ارزش ۀشود. نظرینی مطرح میو تعهدات سازما ،پذیريشغلی، رضایت شغلی، جامعه

 ق وبینی رضایت شغلی نسبت به عالیابزار سنجش معتبرتر و قابل اعتمادتري براي پیش

هاي کار بندي که براي ارزشدهد. پرکاربردترین دستهها به دست میها و شخصیتتوانایی

هاي کار ارزش  کند.یتقسیم م 6یرونیو ب 5یدرون ۀصورت گرفته است این مقوله را به دو دست

شود هایی دارد که براي افراد امري بیرونی تلقی میو پاداش مشهودبیرونی اشاره به پیامدهاي 

-شغلی. از سوي دیگر، ارزش هاي پیشرفت و جایگاهها، شرایط کار، فرصتمانند درآمد، منفعت

هاي آموختن فـــرصت و با درجاتی از عالقه نامشهودهاي فرایند کار و پاداش باهاي درونی 

هاي کار بر بنــدي از ارزشطبقه 8)1984( 7یزرالیهاي جدید و خالقیت در ارتباط است. ا دانش

_______________________________________________________ 
1 values of work 
2 V. G. Kondalkar 
3 Max Weber 
4 Pedro Forquesato 
5 intrinsic 
6 extrinsic 
7 Dov Elizur 
8 Dov Elizur (1984), “Facets of work values: A structural analysis of work 
outcomes”, Journal of Applied Psychology, 69, 379-389. 
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صورت ابزاري و مادي انجام ه ها ببندي از ارزشکند. نخستین طبقهاساس کیفیت نتایج ارائه می

شود. این موارد با شود که شامل حقوق، درآمدها، ساختمان کار، امنیت و شرایط کار میمی

بر  1یعاطف يهاارزشدوم یعنی  ۀهاي بیرونی که در باال توصیف شد همپوشانی دارد. دستارزش

و  ،هایی مانند ارتباط با ناظر، همکاران بازشناساییو شامل بخش ردوجه عاطفی کار تمرکز دا

در ارتباط با  و ردکار تأکید دا 2یشناختسوم بر وجه  ۀهاي تعامل با مردم است. دست فرصت

توان باشد. میو استقــالل می ،تأثیرگذاري پذیري،ها، مسئولیتعالیق، دستاوردها، پیشرفت

عاطفی یا ابزاري  ،هاي بیرونیهاي شناختی، درونی هستند در حالی که ارزشگفت ارزش

  ).2015، 4وو تریانتافیل 3پاپاکنستانتینوـ  به نقل از: مونیارو ،1984یزر، الیشوند (اقلمداد می

هاي )تئوري1هاي کار وجود دارد: بندي انواع مختلف ارزشسه رویکرد مشخص براي طبقه

رضایت «و » هاي بیرونیانگیزه«ها را به دو نوع متضاد که قلمرو انگیزه 5کنندهتعیینخود

هاي بیرونی اشاره به انجام فعالیتی براي کسب نتایج مشخص کند. انگیزهتقسیم می» درونی

هاي درونی ناظر بر به عهده گرفتن فعالیتی براي کسب رضایت درونی از خود دارد. اما انگیزه

صورت مستقیم با تکمیل نیازهاي روانشناختی ه هاي کار بفعالیت است. انواع درونی ارزش

هاي کار بیرونی بر که ارزشلی در ارتباط است در حا درونی مانند صالحیت و استقالل

 8شاوو  7الینز و 6و امنیت شغلی تأکید دارند (پاپاواسیلیو ،هاپرداخت کار، منافع،هاي مادي  جنبه

   ). 2017، 9یوگورگئو 

هاي ده نوع از ارزشبندي بسیار جامع،  در دسته) 1995( 11و ساگیو 10سهمچنین شوارت

 سکشور نیز بر اساس تحلیل شوارت 67هاي مجزا از نظر انگیزشی را استخراج نمودند. داده

کشور بر اساس  38هاي اخیر ) و نیز داده1995( و ساگیو س) و نیز شوارت2005) و (1992(

. این اند کردهاین ساختار تئوریکی را تأیید  ،)2008( سو شوارت 14هدلبک و 13پورتینگاو  12نتیناف

_______________________________________________________ 
1 affective 
2 cognitive 
3 Valentini Moniarou-Papaconstantinou 
4 Kalliopi Triantafyllou 
5 self-determination theory 
6 Emmanouil Papavasileiou 
7 Sean Lyons 
8 Gareth Shaw 
9 Anthimos Georgiou 
10 Shalom H. Schwartz 
11 Lilach Sagiv 
12 Johnny R. J. Fontaine 
13 Yape H. Poortinga 
14 Luc Delbeke 
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کنترل و تسلط بر مردم و  قدرت: جایگاه اجتماعی و پرستیژ، )1ها شامل این مواردند: ارزش

حفظ تصور عمومی در مورد خود و نیز به  ۀوسیله که ب (قدرت اجتماعی، اقتدار، ثروت)منابع 

هاي فردي از دستاوردها: موفقیت )2شود. رسمیت شناخته شدن از نظر اجتماعی بازنمایی می

طریق اثبات شایستگی بر طبق استانداردهاي اجتماعی که از طریق هوشمندي و احترام به خود 

ن انگیزش: هیجا )4جویی: کسب لذت و خشنودي نفسانی براي خود. لذت )3د. یاببازنمایی می

انگیز  و داشتن زندگی هیجان  زندگی متنوع و  تازگی و چالش در زندگی که منظور جسارت و

مکتشف بودن و خالق بودن  مستقل بودن در فکر و داشتن ابتکار عمل،  خودفرمانی: )5است. 

 ،گرایی: فهمیدن، قدردانی، تحملعام )6یابد. به خود بازنمایی می احترام ۀوسیله که در نهایت ب

از رفاه خیرخواهی: محافظت  )7باشد. و محافظت از آسایش سایر مردم و براي نوع بشر می

کننده بودن، صادق بودن،  (کمک هاي فراوان با آنهاو باال بردن رفاه مردم از طریق تماسمردم 

عشق  هاي صادقانه وپذیري) و بازنمایی آنها از طریق دوستیبخشندگی، وفاداري، مسئولیت

هاي سنتی و تعهد و پذیرش هنجارها و اصولی که فرهنگ و سنت: احترام )8یافته.  تکامل

 روي).میانه ها،دار بودن، احترام به سنتپذیرفتن قسمت و تقدیر، دین مذاهب دارند (فروتنی،

هایی که موجب غمگین شدن یا متضرر و انگیزه یالتتما و همنوایی: خودداري از اعمال )9

سازد (مؤدب بودن، مطیع گردد و هنجارها و انتظارات اجتماعی را مختل میشدن سایرین می

امنیت: ایمنی، هماهنگی  )10. کنترل بر خود، احترام گذاشتن به والدین و افراد سالمند) بودن،

و  س، شوارت1992 سترملی و خانوادگی) (شوا (توجه به امنیت صاشخاو ثبات جامعه، روابط و 

و  1وی، به نقل از: ل2008 سو شوارت هدلبک و پورتینگا فانتین و، 2005 س، شوارت1995ساگیو 

  .)2010، 2کوهن

شناسی برخی اصول در اسطوره ،)1985( 3هاي حاکم بر کار، از دیدگاه شاینعالوه بر ارزش

یادآوري به اعضاي سازمان فرهنگ حاکم را هاي خوب و بد در مورد کردارها و شخصیت

کند که افراد در هنگام رفتار به آن رجوع شناسی به عنوان چارچوبی عمل می. اسطورهکند یم

بدین لحاظ استانداردها و خطوط راهنمایی را براي آنچه که باید انجام شود و آنچه که  کنند.می

دهد. بعالوه دست میه گذارد، بی تأثیر میبهنجار است و آنچه که در نهایت بر رفتارهاي واقع

کم و بیش تاریخی و  ۀشناسی به معنابخشی به هنجارهاي رفتاري و ادغام آنها در زمینهاسطور

کند. همچنین شاین فرهنگ سازمانی را به ها و تصاویر مرتبط و غیر قابل تغییر کمک میقصه

هاي فرضاز پیش ییالگوــ  تغییر کند آسانی تواند بهکه نمیــ  دارریشه ةپدیدیک عنوان 

_______________________________________________________ 
1 Ying Liu 
2  Aaron Cohen 
3 Schein 
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کشف و پیشرفت براي چیره شدن بر مشکالت ناشی از  و اساسی که به گروه قدرت ابتکار

کند. فرهنگ سازمانی که تمایل دارد دهد، تعریف میسازگار شدن با خارج و ادغام داخلی را می

ها و مشغول سنتدل مختص سازمان خاص باشد، از ابعاد عینی و ذهنی ترکیب شده است و

 1، به نقل از: آالس1985زندگی سازمانی است (شاین  ةسرشت توقعات و باورهاي مشترك دربار

تواند در چندین سطح مورد تحلیل قرار فرهنگ سازمانی می«به طور کلی ). 2009، 2ونو س

ا و هارزش و ) هنجارهاي رفتاري2اند هاي انسان که قابل مشاهدهساختهدست )1 بگیرد:

هاي مورد تأکید اساسی که به کار گرفته فرضپیش )3 ها معتقدندباورهایی که افراد بدان

شکل غیرمستقیم، کارکرد ه ). قواعد و هنجارها نیز ب56، 2017، 4و شاین 3(شاین» شوند می

هاي داراي ها از فرمتشوند و یا بازيها تصویب مینقش کنند.مشخصی براي سازمان ایجاد می

تبعیت  ،اي از قواعد و هنجارهاي تلویحی هستندندارد مشخص که موضوعاتی براي مجموعهاستا

صورت آزادانه مورد ه شوند که بکنند. معموالً قواعد و هنجارها تنها زمانی وارد آگاهی ما میمی

شناختی شناسی جامعه)، در بخشی از قوم1967( 5تخطی قرار گرفته باشند. هرولد گارفینکل

نامید. قواعد و  6کنندههاي نقضداري از قواعد را ساخت و آنها را آزمایشهاي هدفطیتخ ،خود

تاریخ  ۀدهند. آنها نتیجهاي الزم را میهنجارها براي رسیدن به بهترین پاسخ به ما سرنخ

ما را  ةشناسی نیز زندگی هر روزطوالنی از طراحی و بررسی وضعیت خود هستند و اسطوره

ها که الگویی براي اي از قصهتواند به عنوان مجموعهشناسی میــطـــورهدهد. اسشکل می

، به 1967قواعد و هنجارها هستند و نتایج تخطی از آنها مشخص است، قلمداد شود (گارفینکل 

ه بو و نگهداري از محیط محیط ). شابراك معتقد است با شکل دادن 2007، 7نقل از شابراك

- توان این سرنخ روزه می زندگی هر ۀوسیله و ب مناسب يرفتار يگوهاالبه  خودکار اتصال ۀوسیل

  ).2007(شابراك، ها را ایجاد کرد  

طور کلی می توان فضاي همکاري را در سه سطح بررسیِ واقعیت اجتماعی مورد توجه ه ب

اول شامل نمادهایی است که به  ۀ،  هر فضاي همکاري در وهل»سطح تفسیري«قرار داد. در 

اید و نباید در کل فضاي کالبدي و روحی آن جریان دارد. این بایدها و نبایدها با فهم شکل ب

_______________________________________________________ 
1 Ruth Alas 
2 Wei Sun 
3 Edgar H. Schein 
4 Peter A. Schein 
5 Harold Garfinkel 
6 Garfinkeling 
7 Marc J. Schabracq 
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و در تمام رفتارها در فضاي همکاري وجود دارد. در هر سمن و  زدیکی بسیاري داردن 1متعارف

بایدها و نبایدهایی وجود دارند که خطی مشی کلی  و هااي از سمندر فضاي همکاري مجموعه

صورت واضح ذکر نشده باشند ه ها و قوانین آنها بنامهآنها شاید در مرام سازد.یم میآنها را ترس

میشل  ۀ، به گفت»سطح تضادي«شوند. در هاي آنها دیده میکنش ۀصورت تلویحی در کلیه اما ب

اگر هر فضاي اجتماعی را داراي گفتمان خاص خود بدانیم، در نهایت پراکندگی  2فوکو

ها تابعی از رژیم حقیقت مسلط گفتمان ۀچرا که هم یستهري بیش نها امري ظا گفتمان

له ئها پیش کشید و به بررسی این مس) را پیرامون سمن1392( توان بحث فوکوهستند. می

ها ها حکمفرماست؟ آیا سمنمتفاوت و حتی متضادي بر سمن هاي حقیقتپرداخت که آیا رژیم

بوردیو در فضاي اجتماعی  ۀر همکاري کنند؟ به گفتتوانند با یکدیگحول یک رژیم حقیقت می

کنند که هر چقدر بیشتر در برخی ابعاد مانند هایی را اشغال میعامالن در فضا موقعیت ۀهم

و هر چه کمتر در مورد  ،به یکدیگر نزدیک هستند ،هاي مختلف اشتراك داشته باشندسرمایه

گوید بود. هنگامی که بوردیو از فضا سخن می از یکدیگر دور خواهند ،آنها اشتراك داشته باشند

خود در حال کنش و  هاي متفاوتشود که هر یک با سرمایهمیدان و عامالنی را متصور می

هاي خود توان هر سمن را یک طبقه دانست که با انواع سرمایهواکنش با یکدیگر هستند. آیا می

ها و نیز نهادهاي کالن در فضاي سمنسایر  و در حال کنش و واکنش دائمی با محیط اجتماعی

هاي خود و همسو توانند با تجمیع سرمایهها میتر آیا سمن  اجتماعی است؟ و در سطح کالن

 ۀترین الیدو سطح اول، به کلیاز فضاي همکاري ایجاد کنند؟ پس از عبور  ،هاشدن در هدف

شناخت » سطح توافقی«و  شود که در پارادایمهاي حاکم پرداخته میفضاي کار یعنی ارزش

ها به عنوان امور مطلوب و خواستنی براي واقعیت اجتماعی قرار دارد. در سطح توافقی، ارزش

 اینها باشند: توانند شامل ها میگیرند. این ارزشتمام افراد در مرکزیت فضاي همکاري قرار می

بیرونی که پیامدهاي  هاي کارهاي کار درونی که بر پیشرفت شخصی تأکید دارند، ارزشارزش

هاي احساسات و تجربه و هاي کار اجتماعی که عواطفکنند، ارزشتر کار را بازنمایی میعینی

هایی از موفقیت هاي پرستیژ اجتماعی که اشاره به جنبهو ارزش ،گیرداجتماعی را در بر می

مادي، عاطفی،  هاي کار تمام سطوحطور کلی تئوري ارزشه فردي و تسلط بر سایرین دارد. ب

هاي حاکم جانبه از ارزش تواند تصویري همهشود و بنابراین میشناختی، اجتماعی را شامل می

_______________________________________________________ 
1 Commonsense: 

هاي  ها از واقعیتهاي انسان بندي هاست که شامل دستههاي اولیۀ شناخت در میان انسان فهم متعارف از شیوه

علمی و تواند باشد اما به دلیل اینکه در معرض تجربه و تکرار  هاي علمی نیز می بندي پیرامون است و مبناي دسته

  بینی علمی را ندارد. گیرد قدرت تعمیم و پیش دقیق قرار نمی
2 Paul-Michel Foucault 
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تر به دورتر و نماي کلی ۀها ارائه نماید. فرهنگ سازمانی از یک زاویبر فضاي همکاري سمن

  کید دارد.باورها و رفتارهاي اعضاي فضاي همکاري تأ و هانگرد و بر ارزشفضاي همکاري می

 
 

 روش پژوهش

-عمیق و نیمه ۀمصاحب و هایی همچون مشاهدهاین پژوهش با رویکرد کیفی و با روش

 یمورد بررس يهانمونههاي بحث متمرکز صورت گرفته است. هگرو یافته و نیز تشکیل ساخت

 يِتوانمندساز يهاحوزهدر  یطور کله فعال در محله بودند که ب نهادمردمسازمان  14شامل 

 و هاغربت (خصوصاًی قوم يهاتیاقلحقوق زنان، حقوق  کودکان، حقوق ده،یدبیآس زنانِ

  .دارند تیفعال آموزش و بیآس معرض در و کار کودکانو  ،يتوانمندساز)، افغان

هاي موجود به منظور افزایش حساسیت نظري استفاده شده است و همواره رفت و از نظریه

ها و مقوالت مستخرج از آنها وجود داشته است. چنانچه داده و هابرگشتی میان این نظریه

از مصاحبه به دو روش  ،هاترین تکنیکعنوان شد، عالوه بر مشاهده به عنوان یکی از اصلی

ساختاریافته که ساختار سؤاالت نیمه ۀبر خالف مصاحب«ساختاریافته و عمیق استفاده شد.  نیمه

تا معانی  گذارد میآزاد  گر افراد را کامالًعمیق مصاحبه ۀاحبتا حدي از پیش معلوم است، در مص

. جریان داشتسه روش ذکرشده در کل پژوهش  ).14، 1،2012ت(پلَ» ذهنی خود را بیان کنند

طور خاص از روش متمرکز گروهی نیز استفاده شد. ه ها ببراي بررسی نظرات مسئوالن سمن

گروهی از افراد  ۀوسیله موضوعی خاص بهاي متمرکز شامل تمرکز بر روي روش گروه«

شده است که در بحث کنش متقابلی و در نتیجه در بحث گروهی متمرکز شرکت تعیین ازپیش

است که به نوع خاصی از مصاحبه  عنوانی 3»متمرکزگروه «). 3، 2،2014(هنینک» کنندمی

ع خاص از و دانش در مورد موضوآوري نظرات دقیق شود که براي جمعگروهی داده می

)، 2015( 7سییو ک 6کروگر ).2002، 5و روسی 4ت (بادراس کنندگان منتخب ساخته شده تشرک

هاي کیفی را داده و هاي خاصی هستندگروه کوچک از افراد، که داراي ویژگی گروه متمرکز را

کنند (کروگر سازند، تعریف میدر بحث متمرکز براي کمک به درك موضوع مورد نظر فراهم می

_______________________________________________________ 
1 Jennifer Platt 
2 Monique M. Hennink 
3 focus group 
4 Gloria E. Bader 
5 Catherine A. Rossi 
6 Richard A. Krueger 
7 Mary Anne Casey 



 1399پاییز ، 3ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

 

132  

(تحلیل  یها، حاصل تحلیل مضمونروش اصلی در تجزیه و تحلیل داده ).2015کسی، و 

از اطالعات  برداشت و درك مناسب ن،دیدن مت مضمون روشی است براي تحلیلتماتیک) بود. 

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

شود ها یافت میهاي کیفی به کمی. مضمون، الگویی است که در دادهادهو یا فرهنگ و تبدیل د

پردازد هایی از پدیده میو حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه

ویژگی تکراري و متمایزي در متن است که به نظر پژوهشگر،  ،). مضمون1998، 1(بویاتزیس

، 3اراکسو ه 2االت تحقیق است (کینگؤدر رابطه با س خاصی ۀدرك و تجرب ةدهندنشان

ها و تجزیه و تحلیل است که با استفاده از استراتژي براي کاهش داده ضمونی،تجزیه و تحلیل م

و شوند تا مفاهیم مهم و بازسازي می ،هاي کیفی به شکلی تقسیم، طبقه بندي، خالصهآن داده

که در این از آنجایی  ).2008، 4(گیون کشف شوند فیکی ةداد ۀالگوهاي تجربه در مجموع

گیري نمونهسازي و در نهایت ایجاد مدل تئوریک فضاي همکاري بود پژوهش هدف اصلی مفهوم

هایی براي  مند صورت گرفت. به عبارتی سازماننهاد محله به صورت هدفهاي مردماز سازمان

که داراي فعالیت مداوم در محله بوده باشند. هاي متمرکز انتخاب شدند مصاحبه و خصوصاً گروه

آمده گرچه با  دست مقوالت بههاي گوناگون ذکرشده استفاده گردید. در نهایت از روشهمچنین 

هاي میدانی و مقوالتی بود که استفاده از حساسیت نظري شکل گرفتند اما همواره تقدم با داده

  از واقعیت میدان سرچشمه گرفته باشند. 

  

  

  

  هاي پژوهشهیافت

   نهاد:هاي مردمهمسوسازي سازمان

و  شوندخاص  ۀتوانند به تعبیر بوردیو تبدیل به طبقها اگر با یکدیگر همسو باشند میسمن

هاي دولتی و حتی سازمان و به کنش و واکنش با محیط اجتماعی پیرامون شامل اجتماع محلی

هاي همسو شدن فعالیت ،ضر در پژوهشهاي حاالمللی بپردازند. از نظر متخصصان و سمنبین

هاي دولتی . هرچند آنها نسبت به سازمانشودتواند موجب ایجاد فضاي همکاري ها میسمن

ها با آنها منافع و معتقدند معموالً همکاري و ارتباط متقابل سمن ندچندان خوشبین نبود

_______________________________________________________ 
1 Richard E. Boyatzis 
2 Nigel King 
3 Christine Horrocks 
4 Lisa M. Given 
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. باید توجه داشت، شودها میخاصی در بر نخواهد داشت و حتی منجر به دخالت در امور سمن

ها معتقدند براي انجام کاهد چرا که اغلب سمنله از ضرورت حضور بخش دولتی نمیئاین مس

هاي اقتصادي، آموزش و اشتغال، بهداشت و درمان نیاز به جانبه در حوزهاقدامات همه

  ها وجود دارد.هاي دولتی مربوط به هر کدام از این حوزه سازمان

ها وجود ها نوعی اعتقاد به وجود فضاي همکاري در میان سمناحبهطور کلی در مصه ب

گیري الگوهاي منسجم هاي مختلف نیاز به شکلداشت. آنها معتقد بودند براي انجام فعالیت

شکل گرفت » هااندیشی سمنشوراي هم«هاي بحث متمرکز، ها است. از درون گروهمیان سمن

روه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، کالبدي نیز طراحی شد و نیز نقشه راه براي تشکیل چند کارگ

هاي تخصصی قرار گرفتند. در این شورا، تقسیم کار که هر یک از اقدامات نامبرده ذیل کارگروه

ترین  کاري به عنوان مهمها و تخصصی شدن فعالیت آنها براي جلوگیري از موازيمیان سمن

  . شداقدام شورا مطرح 

هاي مختلف مانند تعداد بانک اطالعاتی در زمینه ۀاز جمله تهیبراي برخی اقدامات 

ها بر این بود که باید حضور تأکید سمن ،مهاجران، افراد بیکار، زنان سرپرست خانوار و مانند آن

له توجه داشت که حضور ئو دخالت نیروهاي دولتی وجود داشته باشد. هرچند باید به این مس

کند اما از سوي دیگر، موجب بروز ز مسائل را حل مینیروهاي دولتی گرچه بسیاري ا

. به شودها نیز میهایشان به سمنها و تحمیل خواستههاي آنان در فضاي همکاري سمن دخالت

نیاز به وجود گروهی  ،هاهاي سمنرسد، براي همسو ساختن فعالیتهمین دلیل به نظر می

وهاي دولتی باشد. همچنین یکی از ها و نه از جنس نیربیطرف است که نه از جنس سمن

تواند شامل ایجاد بانک اطالعاتی در هر سمن و بانک ترین نتایج این همسوسازي می مهم

هاي مناسب داده یافته و همچنین خألروز و سازمانهاي بهپژوهش اطالعاتی مشترك باشد. خأل

دانشگاه و تیم پژوهشی از براي انجام اقدامات اجرایی از جمله مواردي بود که نیاز به حضور 

ایجاد  ۀویژه در زمین هسازد. بطرف آشکار میهاي مختلف را به عنوان گروه بیمتخصصین رشته

ها وجود داشت و همین خأل مانع از ثبت تجارب تئوریک شدیدي در سمن بانک اطالعاتی، خأل

شده است. از ها به روش علمی و در چارچوب اصول مدیریت دانش و یادگیري سازمانی سمن

نهاد بر اساس  هاي مردمبندي سازمانتوان به شناسایی و دستهها مینتایج همسوسازي سمن

نامه و رسالت آنها و تقسیم کارشان بر اساس تخصص اشاره کرد. به عنوان نمونه، در محله مرام

هیچ  اند در حالی کهزنان و کودکان متمرکز شده و اعتیاد ۀلئهاي متعددي بر روي مسسمن

خصوص مردان جوان و همچنین  طور خاص بر روي آموزش و اشتغال جوانان و بهه یک ب

هرندي  ۀهایی با وضعیت محلاند. این در حالی است که محلهآموزش شهروندي متمرکز نشده
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دهند نیازمند را تشکیل می هاویژه مردان مهاجر جمعیت آن هکه درصد قابل توجهی مهاجر و ب

سازي اقدامات وعات مرتبط با این گروه از جامعه هستند. همچنین شفافهایی با موضسمن

هایشان را برطرف سازد. در تواند بسیاري از شبهات موجود در خصوص فعالیتها میسمن

صورت ه منابع مالی و مانند آن ب و تمامی اقدامات ،صورت استفاده از گزارش عملکرد استاندارد

ها شامل دستورالعملو گردد، فرایند جذب بودجه اظهار می وشود، شفاف و عمومی اعالم می

ت مدیره، جذب منابع مالی، تبلیغات و مانند آن براي جلوگیري از ئفرایندهاي انتخاب هی

  شود.نظمی و فساد تدوین می بی

  

  اجزاي فضاي همکاري: 

یر فوکو و به تعب ،ها بر طبق تحلیل بوردیویی از فضا، به دلیل حضور در میدان خاصسمن

رغم داشتن ه محور ب سهیم بودن در رژیم حقیقت یکسان یعنی فعالیت سمنی و اجتماع

-هاي آنان میویژه با همسوسازي فعالیت هگیرند. بدر یک طبقه قرار می ،هاي متفاوتسرمایه

هاي مختص به خود است و قابلیت ارتقا توان فضاي همکاري را مشاهده نمود که داراي ویژگی

ها و نیز فضاي همکاري آنها را هاي کار حاکم بر سمنتوان ارزشبه طور واضح نمیارد. را نیز د

ها، و هاي پیشرفت و جایگاه ، شرایط کار، فرضها  منفعتدرآمد، هاي کار بیرونی  شامل  با ارزش

هاي هاي نامشهودي که با درجاتی از عالقه و فرصتهاي درونی فرایند کار و پاداشیا ارزش

ها بر به همان میزان که سمن همراهند، منطبق دانست. هاي جدید و خالقیتن دانشآموخت

کنند، در حد و فرصت بهتر براي مطرح شدن رقابت می جایگاه و یافتن منابع مالی بهتر سرِ

اند به ها توانستههاي جدید نیز تأکید دارند. برخی از سمنبر خالقیت و یادگیري فرصت ،کمتر

زایی و اشتغال ۀویژه در زمین ههاي خارجی یا داخلی موفق باي درستی از سمنه1الگوبرداري

ها و در هاي حاکم بر سمنتوان هنوز جزئی از ارزشله را نمیئآموزش دست یابند اما این مس

) 1984یزر (الیها بر طبق آنچه انتیجه فضاي همکاري بین آنها دانست. شاید بتوان گفت سمن

تجهیز و گسترش فضا و امنیت هستند.  و تأمین درآمدهاي پرسنل گوید هنوز در پیمی

هاي مورد هاي کار در نزد سمن) باالترین ارزش1992( سبندي شوارت همچنین بر طبق دسته

هاي  ها و امنیت و راحتی محیط کار و سپس ارزشپرداختهاي کار بیرونی شامل مطالعه ارزش

وفقیت فردي و تسلط بر سایرین تأکید دارد شامل هایی که بر مپرستیژ اجتماعی شامل جنبه

هاي خودارتقایی گیري در کار و در ارتباط با ارزشپایگاه، تصور سازمانی، اقتدار، و تصمیم

ی شخص اهداف يریگیپهاي کار درونی که بازتاب تـوان گفت ارزشهستند. در این میان می

_______________________________________________________ 
1 benchmarking 
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هاي کار اجتماعی شامل و نیز ارزشاست، مانند پیشرفت و خودمختاري و استقالل در کار، 

گیرد، از جمله احترام و همکاري هاي اجتماعی را در بر میعواطف و احساسات و تجربه

ها و در فضاي همکاري اجتماعی و روابط کاري بین فردي، هنوز نقش چندانی در داخل سمن

رتس و ساگیو هاي کار مورد نظر شواتوان گفت عمده ارزشکند. هرچند میآنها بازي نمی

گرایی، امنیت و کمتر از آنها جویی، خیرخواهی، عام) همچون قدرت، دستاورد، لذت1995(

ها را از نظر اند. سمنها محقق گردیدهانگیزش، خودفرمانی، سنت و همنوایی در سمن

 توان جزو گروهی دانست که بایدها و نبایدهایشان را نه ازشناسی و قواعد و هنجارها می اسطوره

طریق علم (انسان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و مانند آن)، سنت، مذهب و یا حتی 

فرهنگ تاریخی، بلکه از مرجع حقوق بشر پراکنده و غیرمشخص و یا روانشناسی غیردانشگاهی 

کنند که دالیل علمی کنند. آنها گاه تصمیماتی را اتخاذ میاخذ می متعارف فهمو مبتنی بر 

کنند که حتی از نظر علمی هایی ارائه میتوان یافت و یا دستورالعملآن نمیشده براي  اثبات

انطباق خاصی با شرایط فرهنگی ـ اقتصادي ـ اجتماعی محله یا شهر و حتی کشور ندارد. به 

متعارفی و عامیانه و دلسوزانه غالب هاي فهم عبارتی گاه به جاي رویکردهاي علمی، رویکرد

  تواند معضل بزرگی براي آنها باشد. می شود که همین مسئله می

کاري و شوند. از جمله، موازيها دیده میقاط ضعف متعددي در فرایند فعالیتی سمنن

هاي مربوط به له و ورود نکردن اغلب آنها در حوزهئتأکید همزمان چند سمن بر روي یک مس

زش شهروندي و توانمندسازي جانبه بر آمو ها. تأکید یکها و افغانهاي خاص مانند غربت گروه

توجهی به بیکاري مردان و یا مشاغل کاذب آنها، نبود بانک اطالعاتی مناسب در زنان و بی

دیده و ها در موارد مختلف مانند تعداد افراد محله به تفکیک جنس، تعداد افراد آموزشسمن

ها هاي مالی سمنتهاي مالی و تعداد افراد بیکار، شفاف نبودن فعالیکنندگان کمکدریافت

توجهی ها، بیهاي کاذب میان سمنها و حامیان مالی آنها، وجود رقابتسایر سمن و براي مردم

هایی مانند ها به حوزهگیري مشکالت در مبدأ مهاجرت، ورود نکردن سمنشکل ۀبه ریش

عدم بررسی ها، محور در سمن جوانان و آموزش شهروندي، نبود رویکردهاي خانواده و کارآفرینی

هویت در نوجوانان و جوانان، متصل نساختن افراد به بازار کار، عدم  ۀلئدقیق و تخصصی مس

اي به اقتصاد محله با اي به اشتغال زنان و نگاه کلیشهتوجه به اشتغال مردان و نگاه کلیشه

 ها عموماً فرهنگبه طور کلی فرهنگ سازمانی سمنتأکید بر مشاغل خانگی و مشاغل یدي. 

اي در ها و فهم متعارف و منابع پراکندهگرا نیست و بیشتر متأثر از کلیشهعلمی و یا فرهنگ

تواند خط سیر مورد حقوق بشر است و به هیچ وجه مدون و مشخص نیست و بنابراین نمی
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هاي فضاي ها به دست دهد. بر اساس مطالب برشمرده، ویژگیمشخصی براي حرکت به سمن

  .باشدنهاد محلۀ هرندي تهران به صورت نمودار زیر میهاي مردمازمانهمکاري در میان س

  

  نهاد محلۀ هرندي تهرانهاي مردمهاي فضاي همکاري سازمانویژگی
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 گیري بحث و نتیجه

ی است. یها و تهدیدها، دو فرصت بسیار مهم در سطح محله قابل شناسابا وجود تمام ضعف

هاي و دوم، وجود ظرفیت ،هاي مختلفها با تجارب ارزشمند در زمینهد سمننخست، وجو

قدیمی، روحانیون، نمایندگان و یا هاي اعتمادساز محلی مانند افراد پرنفوذ همچون لوطی

هاي مختلف مانند گروه )یمذهب و یقوم يهاتیاقل یفرهنگ ندگانی(نماسفیران فرهنگی 

هاي یی که امکان نفوذ به آنها کمتر است. بنابراین نوعی از زمینههالرها و سایر قومیت و هاغربت

ها اگر با یکدیگر ها وجود دارد. به تعبیر بوردیو سمنگیري فضاي همکاري در میان سمنشکل

و به کنش و واکنش با محیط اجتماعی  شوندخاص  ۀتوانند تبدیل به طبقهمسو باشند می

همسو  ۀوسیله المللی بپردازند. بهاي دولتی و حتی بینسازمان و پیرامون شامل اجتماع محلی

وجود آورد. در اینجا نیاز به عامل ه مدیریتی معتدل ب ةتوان شیوساختن این سه بخش می

عهده  داشت و منفعت در محله است که این همسوسازي را بربدون چشم و انگیزشی بیطرف

ریزي دقیق و پراکنده و بدون برنامهصورت ه ها بهاي سمنکنون فعالیت بگیرد چرا که تا

هاي گوناگون شده بوده است. گرچه بسیاري از آنها داراي تجارب ارزشمند در زمینه حساب

هاي آنان خوبی با مردم محله ارتباط برقرار کنند اما فعالیت هاند باند و همچنین توانستهبوده

  ها اشاره شد وجود دارد. بدان تر ها که پیشو کارکردهاي منفی سمن نیستخالی از اشکال 

ها به در سطح تضادي بررسی واقعیت اجتماعی و بر طبق تحلیل بوردیویی از فضا، سمن

دلیل حضور در میدان خاص و به تعبیر فوکو سهیم بودن در رژیم حقیقت یکسان یعنی فعالیت 

گیرند. جاي میهاي متفاوت در یک طبقه رغم برخورداري از سرمایهه محور، ب سمنی و اجتماع

  .کردتوان فضاي همکاري را مشاهده هاي آنان میویژه با همسوسازي فعالیت هب

ها و نیز فضاي هاي کار حاکم بر سمنتوان ارزشطور واضح نمیه در سطح توافقی ب

هاي ها، شرایط کار، فرصتهاي کار بیرونی شامل درآمد، منفعتارزش باهمکاري آنها را 

که با درجاتی از  نامشهوديهاي هاي درونی فرایند کار و پاداشا و یا ارزشهپیشرفت و جایگاه

منطبق دانست. به همان همراه هستند، هاي جدید و خالقیت هاي آموختن دانشفرصت و عالقه

ها و فرصت بهتر براي مطرح شدن جایگاه و ها بر سر یافتن منابع مالی بهترمیزان که سمن

هاي جدید تمرکز دارند. در تري بر خالقیت و یادگیري فرصتکنند، در حد کم رقابت می

گوید در پی تأمین ) می1984( یزرالیها هنوز بر طبق آنچه اتوان گفت: سمن مجموع می

بندي تجهیز و گسترش فضا و امنیت هستند. شاید بتوان بر طبق دستهو  درآمدهاي پرسنل

هاي کار هاي مورد مطالعه را ارزشهاي کار در نزد سمن) باالترین ارزش1992( سشوارت

هاي پرستیژ اجتماعی امنیت و راحتی محیط کـار و سپس ارزش و هابیرونی شامل پرداخت
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 ،هاي کار درونی که بازتاب تعقیب رشد شخصی استتوان گفت ارزشدانست. در این میان می

اعی شامل عواطف، هاي کار اجتمخودمختاري و استقالل در کار و نیز ارزش و مانند پیشرفت

هنوز نقش  ،هاي اجتماعی، همکاري اجتماعی و روابط کاري بین فردي احساسات و تجربه

توان گفت اغلب کند. گرچه میها و در فضاي همکاري آنها ایفا نمیچندانی در داخل سمن

جویی، ) همچون قدرت، دستاورد، لذت1995و ساگیو ( سهاي کار مورد نظر شوارتارزش

و همنوایی در  ،انگیزش، خودفرمانی، سنت ،و کمتر از آنها ،گرایی و امنیتعام خیرخواهی،

    اند. ها محقق گردیدهسمن

توان جزو شناسی و قواعد و هنجارها میها را از نظر اسطورهسمن ،در بررسی سطح تفسیري

ناسی، شجامعه ،شناسیگروهی دانست که بایدها و نبایدهایشان را نه از طریق علم (انسان

بلکه از مرجع حقوق بشر و یا  ،و مانند آن)، سنت، مذهب و یا حتی فرهنگ تاریخی ،مدیریت

کنند. آنها گاه تصمیماتی را اتخاذ روانشناسی غیردانشگاهی و مبتنی بر فهم متعارف اخذ می

دهند هایی ارائه میو یا دستورالعمل ،توان یافتشده براي آن نمی کنند که دالیل علمی اثباتمی

انطباق خاصی با شرایط محله ندارد. به عبارتی گاه به جاي رویکردهاي  اتیکه حتی از نظر علمی

تواند له میئکه همین مس شود میعامیانه و دلسوزانه غالب  و رویکردهاي فهم متعارفی ،علمی

ا ها عموماً فرهنگ علمی و یطور کلی فرهنگ سازمانی سمنه معضل بزرگی براي آنها باشد. ب

اي در مورد حقوق بشر فهم متعارف و منابع پراکنده و هاو بیشتر متأثر از کلیشه نیست منسجم

ن و پراکنده و غیرمنسجم است و به هیچ وجه مدو 1تر منابع هنجاربخش و به بیان دقیق

ها انداز مشخصی براي حرکت به سمنتواند خط سیر و چشمو بنابراین نمی یستمشخص ن

اند از ظرفیتی به نام یادگیري سازمانی و حافظه ویژه از آنجایی که آنها نتوانسته هایجاد نماید. ب

کند، بهره گیرند. ظرفیتی که موجب انباشت دانش و ) از آن یاد  می2005( سازمانی که بریتون

همکاري در  ۀایجاد شبک ۀو ضمن افزایش کارایی هر کدام، زمین شود میاطالعات در هر سمن 

هاي همکاري زمانی تشدید می شود که سازمان ۀکند. این شبکان را ایجاد میهایشفعالیت

  متقابل و افقی داشته باشند. ۀنهاد با یکدیگر رابط مردم

تواند ها میهاي سمنهاي حاضر در پژوهش، همسو شدن فعالیتاز نظر متخصصان و سمن

دولتی چندان خوشبین هاي . هرچند آنها نسبت به سازمانشودموجب ایجاد فضاي همکاري 

ها با آنها منافع خاصی در بر نخواهد داشت و و معتقدند همکاري و ارتباط متقابل سمن یستندن

له از ضرورت حضور بخش دولتی ئاین مس البته. شود حتی منجر به دخالت در امور آنها می

_______________________________________________________ 
  .کنند یم نییها را تع دیو نبا دیدر سازمان دارد که با یمنابع یاشاره به تمام  ١
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هاي حوزهجانبه در  ها معتقد بودند براي انجام اقدامات همهکاهد چرا که اغلب سمننمی

هاي دولتی مربوط به هر یک از اقتصادي، آموزش و اشتغال، بهداشت و درمان نیاز به سازمان

بانک اطالعاتی در  ۀها وجود دارد. همچنین براي انجام برخی اقدامات از جمله تهیاین بخش

د که ها بر این بوهاي مختلف (مهاجران، افراد بیکار، زنان سرپرست خانوار) تأکید سمنزمینه

  باید حضور و دخالت نیروهاي دولتی وجود داشته باشد. می

ترین آنها ایجاد بانک اطالعاتی  به همراه دارد. یکی از مهم بسیارها فواید همسوسازي سمن

تئوریک  ایجاد بانک اطالعاتی خأل ۀویژه در زمین هدر هر سمن و بانک اطالعاتی مشترك است. ب

ها به روش علمی و از آنها قادر به ثبت تجربه زیاديکه تعداد طوري ه ها وجود دارد. بدر سمن

شکل دادن به آنها در قالب مدیریت دانش به عنوان یادگیري سازمانی نیستند. از دیگر نتایج 

نامه نهاد بر اساس مرامهاي مردمبندي سازمانتوان به شناسایی و دستهها میهمسوسازي سمن

ها بر اساس تخصص آنها اشاره کرد.  به عنوان نمونه، کار سمنو رسالت آنها و همچنین تقسیم 

که اند در حالیزنان و کودکان متمرکز شده و اعتیاد ۀلئهاي متعددي بر روي مسدر محله سمن

خصوص مردان جوان و آموزش  طور خاص بر آموزش و اشتغال جوانان و بهه هیچ یک ب

هرندي که درصد  ۀهایی با وضعیت محله محلهاند. این در حالی است کشهروندي متمرکز نشده

دهند نیازمند ویژه مردان مهاجر تشکیل می هقابل توجهی از جمعیت را افراد مهاجر و ب

سازي اقدامات هایی با موضوعات مرتبط با این گروه از جامعه هستند. همچنین شفاف سمن

ستفاده از این استاندارد تمامی ها را برطرف سازد. در صورت اتواند بسیاري از شبههها میسمن

هاي سازمانی مشخص شامل فرایندهاي اقدامات، منابع مالی، فرایند جذب بودجه، دستورالعمل

  . شودطور مشخص اعالم میه ت مدیره، بئانتخاب هی

  شود؛ ها پیشنهاد میشده در جهت همسوسازي سمن هاي حاصلبا توجه به یافته

  از استفاده خصوصاً و محققان ریسا ۀلیسوه ب يهمکار يفضا مفهومگسترش 

  .نهادمردم يهاسازمان ویژه بهو  هاسازمان یدر بررس يا رشتهنایب يکردهایرو

  هاي محالت مختلف شهري با ادامه دادن فضاي همکاري میان سمن اتییعملتشکیل

  .هااندیشی سمنو حمایت از شوراي هم

 ها ضمن حفظ هویت مستقل شورااندیشی سمنهاي دولتی از شوراي همحمایت.  

 ها تخصصی شدن فعالیت سمن و ایجاد بانک اطالعاتی و هاسازي عملکرد سمنشفاف

توانند هاي تحقیقاتی دانشگاهی میدر دستور کار شورا قرار بگیرد. در این زمینه تیم

  کننده باشند.کمک
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 شهري تر بیناي و در سطح باالمحله بین ۀهاي محالت مختلف در شبکاتصال سمن 

  ها و مسئوالن قرار گیرد.در دستور کار سمن
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