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ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد 

 (تهران 91با مطالعۀ احداث و توسعۀ مددسرای مهر منطقۀ ) خانمان در شهر تهران بی
 

 ∗ ، ايراندانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين ،یمربی، دانشکده مديريت و حسابدار حسن غنیمتی،

 ، ايراندانشگاه خوارزمی تهران( سیاستگذاری فرهنگی)شجوی دکتری علوم اجتماعی دان ،فردین منصوری

 ، ایراناستاديار دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران، حسینی قمیمژگان 
 

 چکیده

خانمان  د بیشهر تهران، و نقش آن را در زندگی افرا 63مقالۀ حاضر، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و توسعۀ مددسرای مهر در منطقۀ 

صورت ترکیبی کمّی و کیفی است که در بخش کمّی از ساکنان محدودۀ اطراف مددسرا ازطريق ابزار  روش انجام پژوهش، به. کند بررسی می

مصاحبه با مددجويان و مسئوالن اجرايی انجام شده  61 در بخش کیفی نیز. نفر است 600نه آوری شده و حجم نمو نامه، اطالعات جمع پرسش

جلوگیری از مرگ : بندی شامل اين موارد است شده برای احداث مددسرای مهر، بر مبنای رتبه باتوجه به نتايج پژوهش، تأثیرات شناسايی. تاس

اولويت دوم، نبودن  62.65اولويت نخست، ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع، با میانگین رتبۀ  69.91و بیماری در خیابان، با میانگین رتبۀ 

 66.02اولويت سوم، کاهش اقدام به خودکشی با میانگین رتبۀ  66.32های خیابانی شبانه برای ساير شهروندان، با میانگین رتبۀ  مزاحمت

اولويت  3.12اولويت پنجم، افزايش امید به زندگی در مددجويان، با میانگین رتبۀ  60.95اولويت چهارم، بهبود منظر شهری با میانگین رتبۀ 

اولويت هفتم، افزايش سالمت روحی و روانی مددجويان، با  3.03های اجتماعی در بین مددجويان، با میانگین رتبۀ  زايش مشارکتششم، اف

باتوجه به نتايج، غیر از تأثیر . اولويت نهم 1.12جويان، با میانگین رتبۀ داولويت هشتم و ايجاد اشتغال موقت برای مد 1.31میانگین رتبۀ 

زندگی در میان مددجويان و افزايش سالمت روحی و روانی در آنها که در حد متوسط بیان شده، ساير تأثیرات در حد متوسط  افزايش امید به

جز  از نظر شدت تأثیرات نیز، به. همچنین، در زمینۀ ماهیت تأثیر، تمامی تأثیرات ماهیت مثبت دارند. متمايل به زياد و زياد، ارزيابی شده است

ش امید به زندگی در مددجويان و افزايش سالمت روحی و روانی آنها همۀ تأثیرات، شدت زيادی دارند و درخصوص زمان دو پیامد افزاي

 .تأثیر دارد تأثیرات نیز، زمان تمام آنها بعد از اجرا

 .ها، شهر تهران خانمان ارزيابی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی، مددسرای مهر، بی :ها کلیدواژه
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 مسألهو بیان  مقدمه

شهرها چهه در ايهران و چهه در     ويژه کالن امروزه شهرها و به

: عوامهل متعهددی ازجملهه    ۀواسهط  ساير کشورهای جهان، به

دفهاع   ناشناختگی، تراکم جمعیتی زياد، فضهاهای متعهدد بهی   

های  ترين کانون شهری و نداشتن امکان نظارت کامل، از مهم

مهین دلیهل،   بروز ناهنجاری و جرائم اجتماعی هستند و به ه

ريزی شهری برای يک شههر سهالم، کهاهش     در فرايند برنامه

ههای   ويهژه در حومهه   های شهری بهه  جرم و جنايت در محیط

ترين اهداف در ايجاد شههر سهالم    شهری جديد، يکی از مهم

 .(60: 6933 سروستانی و همکاران،)شود  محسوب می

هههای اجتمههاعی و رونههد  بههه اهمیههت آسههی  توجههه بهها

شههر   نها در شههرهای بهزرگ و خصوصهاال کهالن    رشد آ روبه

تهران، مداخله در اين امور، نیاز به تفکری جهامع دارد کهه   

فعالیت آن در سطوح مختلف پیشگیری، مراقبت و حمايت 

بهه  . شهود  ها و نهادهای مختلف پیگیری می سازمان ۀوسیل به

افزايش  های بسیاری مانندِ زمینه، چالش اين رسد در نظر می

( دلیهل مههاجرت   خصوصهاال بهه  )جمعیهت تههران   روزافزون 

ههای   بودن مسائل و آسی  نشینی، چندبعدی گسترش حاشیه

اجتماعی و تأثیر عوامل مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، 

نبههودن  ای وجههود داردا امهها شههفاف سیاسههی و حتههی منطقههه

و همچنههین،  مربههو هههای  ههها و سههازمان وظههايف دسههتگاه

په   . نیز کامالال آشکار اسهت بودن قوانین و مقررات  ناکافی

جانبههه و بهها رويکههرد    همههه ۀالزم اسههت در يههک برنامهه  

ههای   هها و سهازمان   ، با همکاری تمامی دسهتگاه هکارشناسان

طور شفاف و مسئوالنه، اين مهم  مربو  و مشارکت مردم به

 هها و  خانمهان  موضهوع طهرح سهاماندهی بهی     .پیگیری شود

م مهؤثر  هها يهک طهرح ملهی اسهت و بهه اقهدا        خواب کارتن

های مربو  و شرح وظهايف آنهها نیهاز     ها و دستگاه سازمان

کهارآفرينی، درمهان، کهارآموزی، تهر       اموری ماننهدِ . دارد

در توان يک نهاد نیسهت و  ... های حقوقی و اعتیاد، حمايت

طلبدا اما به نظر  های ديگری را می همکاری نهادها و ارگان

تنهها مانهده   هها   خانمهان  رسد شهرداری در حمايت از بی می

شهدن تعهداد    اگر اين وضعیت پهیش رود، بها اضهافه   . است

ههای   خانه ها هرساله نیاز به گرم خواب ها وکارتن خانمان بی

بیشههتری خههواهیم داشههتا زيههرا تالشههی بههرای ( مددسههرا)

ديده به زنهدگی عهادی صهورت     بازگرداندن اين قشر آسی 

کهان  آوری متکديان، کود شهرداری تهران، با جمع. گیرد نمی

کنهد ايهن    خواب، سعی می سرپرست و افراد معتاد کارتن بی

اقشار را ساماندهی کندا اما بايد به اين نکته توجه کرد کهه  

ای درازمدت است کهه طهی آن، فهرد بهه      پروژه ،ساماندهی

کودکان خیابانی، متکديان . گردد زندگی عادی بازمی خۀچر

آوری  و ديگههر افههراد کههه در مقههاطع مختلههف سههال جمههع 

گردنهد   خیابان برمی ۀشوند، بعد از مدتی دوباره به گوش یم

 ۀها نیز از اين قاعد خواب ها وکارتن خانمان و ساماندهی بی

مشهخص   ۀعلت وجودنداشهتن برنامه   به .کلی مستثنا نیست

آمیزبهودن   سهازمانی و پرهزينهه و مخهاطره    شهده بهین   تدوين

لتهی  ههای دو  ها و دسهتگاه  درمان اين گروه از افراد، سازمان

 ،ابزار و امکانات الزم برای اين موضوع را ندارندا بنهابراين 

 کنهدی انجهام   هها بهه   خهواب  ها وکارتن خانمان ساماندهی بی

دلیل مسائل خاص ايهن قشهر از    و بعضی اوقات، به شود می

اينکهه شههرداری    وجهود  با. شود پذيرش آنها خودداری می

ههای مقطعهی    ههای هنگفتهی را صهرف طهرح     تهران، هزينه

هها عمهالال تهأثیر چنهدانی نهدارد و حتهی        کند، اين هزينه می

 ۀخانهه دارنهد، دوبهاره بهه چرخه      هايی که گرم خواب کارتن

 . (1: 6933 نیا، علیوردی)گردند  خوابی بازمی کارتن

حاضر، شناخت ابعاد  پژوهشاساسی  ۀلأمس رو،ن اي از

 ۀپنهان طرح ساخت مددسرای اجتماعی و همچنین، مطالعه 

. ارتبا  با چنین مراکزی در ساير کشورها اسهت تطبیقی در 

 ۀانواع و دامنه  و شناخت ابعاد ،اساس، اهداف عمده اين بر

آثار طرح بر سالمت، آسايش، سبک و کیفیت زندگی افهراد  

دهههی آنههان و نیههز  خههواب و سههامان خانمههان و کههارتن بههی

( نفهو   ۀحهوز )های اطراف مددسرا  ساماندهی ساکنان محله

 .است
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 پیشینه

هها و   خانهه  ارزيابی تأثیرات گرم ۀترين پژوهشی که دربار مرتبط

ارزيهابی  »مددسراها در تهران به دست آمد، پژوهشی با عنهوان  

رداری شهه  61 ۀخانهه در منطقه   تأثیرات اجتماعی ساخت گهرم 

عقیل دغاغلهه آن را انجهام داده    6933است که در سال « تهران

خانهه   طبق نتايج اين پژوهش پیامدهای احداث اين گهرم  .است

پی تأسی   هايی که در آسی : شوند بندی می دسته تقسیم 9در 

هايی که بر  آسی  اشود چنین مرکزی به محله و منطقه وارد می

گیهرد و آثهار    خانمان در يک مکان شکل می اثر تمرکز افراد بی

اجتماعی ناشی از تهداخالت سهازمانی ايهن طهرح بهر       فرهنگی

نهاامنی   ۀلأخصهوص مسه   ايهن  همچنین، در. محیط اطراف آن

درواقع مشخص شهده اسهت افهرادی کهه در     . بسیار مهم است

ارند، احسهاس نهاامنی   خانه سکونت د نواحی اطراف محل گرم

ها بهه   با شکايت خانواده مسألهکه اين  طوری کنندا به زيادی می

اين ناامنی . های شهر نیز انجامیده است خانه تعطیلی بعضی گرم

له ههم کهارکرد خهود را از    شود که پار  مح احتماالال باعث می

يهابی   آمده از ماتري  دامنهه  دست براساس نتايج به. دست بدهد

هها مثبهت ارزيهابی     خانهه  طرح گرم ۀتأثیرات اولی اين پژوهش،

شده استا يعنی اگر اين کهار انجهام نشهود، امکهان دارد ايهن      

ومیر يا دشواری  پراکندگی افراد در شهر، مرگ: مسائل رخ دهد

هههای مختلههف، گسههترش  زمینههه رسههانی بههه آنههها در خههدمات

گهری و تأثیرپهذيری افهراد مسهتعد      ههايی ماننهد تکهدی    آسی 

خانه نیهز   اين در حالی است که با تأسی  گرم. شدن انخانم بی

تمرکهز فقهر و تبعهات     :ازجمله دهدا رخ می مشکالت ديگری

تمرکز زياد اين افراد در يک يا دو محله و افزايش  اناشی از آن

هها نشهان    پژوهش. امکان توزيع مواد مخدر و مشروبات الکلی

مهواد مخهدر   هها معتهاد بهه     خانمان درصد اين بی30اند که  داده

مصهرف مهواد    ۀر يک نقطه، حتی در شهیو بهستند و با تمرکز 

مشهکالت و   ۀدربهار . پذيرنهد  مخدر هم از يکهديگر تهأثیر مهی   

جايی بسیاری از  هايی مانند جابه مسائل ساکنان منطقه نیز نشانه

ويژه مستأجران و  خانه بعثت، به های ساکن اطراف گرم خانواده

گذشهته،   آن از. ود داردکاهش قیمت واحدهای مسهکونی وجه  

ای اين احتمال وجهود دارد   خانه با انتشار خبر ايجاد چنین گرم

های مناطق گوناگون و حتی شهرهای ديگر خهود   خانمان که بی

را به آنجها برسهانند تها از امکانهات و خهدمات آن برخهوردار       

در اين وضعیت، بايد در نظر داشت که افهرادی کهه در   . شوند

مشخصی  برند، عموماال شناسنامه و هويت می ها به سر اين مکان

ههای مجرمانهه    مأمنی بهرای فعالیهت  ندارند و اين اماکن گاهی 

 .(6933دغاغله، )شوند  می

هها را   ارزيهابی عملکهرد اقامتگهاه    ۀزمینه  پژوهش ديگر در

انجههام داده و مربههو  بههه ارزيههابی تههأثیرات ( 6936)رمضههانی 

زان و توسهعه و  سهرای لهوي   سهامان  ۀاجتماعی و فرهنگی پهروژ 

دهههی آن اسههت کههه وضههعیت پهه  از اجههرای طههرح   سههامان

را بررسهی کهرده   ( اقامتگهاه موقهت زنهان   )سرای لويزان  سامان

ن ادر اين مطالعه ازطريهق مصهاحبه بها سهاکن     پژوهشگر. است

سرا و مددجويان آن و همچنین، پیمهايش   محلی، پرسنل سامان
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اجتمهاعی و   ای از همین افراد کوشیده اسهت تهأثیر   نامه پرسش

 مسهأله اين پژوهش بر چنهد  . فرهنگی اين مرکز را ارزيابی کند

های حمايتی بهرای   ترين آنها نقص حلقه مهم. عمده تأکید دارد

گذشته، پاسخگويان عهواملی   آن از. خانمانی است مبارزه با بی

مانند کمبود نیرو، رسهیدگی نامناسه  بهه وضهعیت بهداشهتی      

سرا و برخورد تند مهددکاران بها    کارکنان، امکانات اند  سامان

سهرا بیهان    ههای ديگهر سهامان    مددجويان را نیز ازجمله آسهی  

درنهايهت،  . اند که در اين گزارش بر آنها تأکید شده است کرده

تأسی   ۀگان در اين گزارش گفته شده که از میان اهداف سیزده

پیشهگیری از  )سرا اين مرکهز بهه يکهی از اههداف خهود       سامان

طهور   بهه ( خانمان در معابر عمومی راد متکدی و بیومیر اف مرگ

سرانجام، اين گزارش دو آسی  اصلی . کامل دست يافته است

مانهدن   ناتمهام  -6: کنهد  سرا شناسهايی مهی   را در عملکرد سامان

رفتن ماهیهت   توانمندسازی مراجعان و درنتیجه ازدست ۀچرخ

شههدن آن بههه محههل اقامههت  تبههديل -2بازپرورانههه مجموعههه و 

 .(6936رمضانی، )جويان مدد

علهل،  : خهوابی  شناختی کارتن جامعه ۀمطالع»پژوهش ديگر 

آن را ( 6933)نیها   است که علیوردی« تجارب جهانی و راهکارها

دههی   کوشد مقدمات کار سامان اين پژوهش می. انجام داده است

ايهن اسهت کهه     مسهأله درحقیقت، . ها را فراهم کند خواب کارتن

خانمهان   بخشهی افهراد بهی    توان ۀر با چرخها اگ خانه ساخت گرم

. خانه منجهر خواههد شهد    همراه نباشد، به افزايش متقاضیان گرم

هها، تحلیهل    خهواب  همچنین، اين پهژوهش بها شناسهايی کهارتن    

های رايهج در میهان    اجتماعی آنها، بررسی میزان اعتیاد و بیماری

يهن  ، علل ااين زمینه تجربیات جهانی در ۀآنان و بررسی و مطالع

کنهد و راهکارههايی    شهناختی تبیهین مهی    پديده را به زبان جامعه

در ابتدا کار با بررسهی جهامع   . دهد ارائه می مسألهبرای حل اين 

المللی و مهرور مفصهل ادبیهات نظهری در ايهن       های بین پژوهش

شهود کهه گهروه     حیطه، آغاز و سپ  نتهايج پیمايشهی  کهر مهی    

کننده بهه   مراجعه 963و همکارانش، اين موضوع را بر  پژوهشگر

، در همچنهین . انهد  های فتح، خاوران و بهمن انجام داده خانه گرم

اثر وضعیت مختلهف اجتمهاعی، روانهی، زيسهتی و      پژوهشاين 

هها   خانهه  خانمانی و استفاده از گهرم  خوابی، بی اقتصادی بر کارتن

 ۀگانه  ههای سهه   دههد شهاخص   نتايج نشان می. بررسی شده است

ر تعیهین میهزان   به شدن و اعتیاد، چگونهه   انیاجتماعی، قرب ۀشبک

گذارنهد و آن را تبیهین    خوابی افراد، اثر مهی  احتمالی مدت کارتن

 ۀزمینه  با اين تحلیل، بار ديگر بهه تجربیهات جههانی در   . کنند می

خانمانی اشاره شده است تا بتهوان از خهالل    راهکارهای حل بی

 سههألهمهههايی را برشهمرد کهه بههرای رفهع     ايهن تجربیهات، روش  

خانمهان در   نهاتوانی افهراد بهی    ۀدادن به چرخ خانمانی و پايان بی

 .(6933نیا،  علیوردی)ايران مؤثر هستند 

 

 چارچوب نظری

 خانمانی های ایجاد بی زمینه

خانمهانی نیازمنهد    بهی  ۀفهم درست پديهد ( 2007)به اعتقاد کلپم 

فهم ايهن دينامیهک،   . خانمانی است شناخت دينامیک ورود به بی

. دههد  تر طهرد اجتمهاعی سهوی مهی     گسترده ۀسوی حوز را بهما 

خانمهانی و   در بررسهی ارتبها  بهی   ( 2000)درواقع کلپم و اوانز 

ای از  خانمههانی و گسههتره انههد میههان بههی طههرد اجتمههاعی مههدعی

موضوع طرد اجتمهاعی   ۀکلی زيرمجموع طور ها که به محرومیت

ها ايهن رابطهه،   ازنظر آن. ای قوی وجود دارد گیرند، رابطه قرار می

هم معلول طهرد   ،خانمانی زيرا بی اپیچیدگی خاص خود را دارد

بايههد گفتههه شههود کههه مسههیر . اجتمههاعی اسههت و هههم علههت آن

کهردن آن برحسه     شده و طهی  تعیین خانمانی قطعی و ازپیش بی

سههازوکارهای طردکننهههده و  . فههرد ضههروری اسههت    ۀپیشههین 

وقههوع  کننههد کههه ههها عمومههاال بسههتری را فههراهم مههی محرومیههت

کنهدا امها نکتهه مههم      تهر مهی   خوابی را برای فهرد محتمهل   کارتن

خانمهانی و اشهکال طهرد     خصهوص، رابطهه دوسهويه بهی     دراين

محهدود   (سهرپناه )خوابی به فقهدان فضها    کارتن. اجتماعی است

خانمهانی بهه    بی ۀپديد( 2008)شودا بلکه مطابق اعتقاد آنکر  نمی

دارد کهه بهرای افهراد،    غیاب آن دسته از روابط اجتمهاعی اشهاره   

بنابراين، فقدان سرپناه به يک . کند شکلی از ح  تعلق ايجاد می

بعد از طرد اجتمهاعی گروههی از افهراد جامعهه اشهاره دارد کهه       

اغل ، با مشکالت متعدد و مرتبط اقتصادی، اجتماعی، فیزيکهی  
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طهرد  »و « تعلق به جامعهه »رو، مفاهیم  اين اندا از و روانی مواجه

معتقهد  ( 1994)سهیلور  . در اينجا اهمیت زيادی دارند «اجتماعی

در هر جامعه، بسته به وضهعیت تهاريخی و   « تعلق»است مفهوم 

فرهنگی معنای متفاوتی داردا اما بايد بهدانیم کهه در ههر مقطهع     

. کنهد  خهود را طهرد مهی    ۀای بخشهی از بدنه   تاريخی هر جامعهه 

ای اسهت   شکال زندگی حاشهیه خوابی يکی از اَ درحقیقت، کارتن

گیهر   فردی يافته و البته گريبان که در دوران مدرن شکل منحصربه

هههای طههرد اجتمههاعی و    گفتمههان. بسههیاری از کشورهاسههت 

 بهارۀ هايی اساسی در خانمانی مانند هر گفتمان ديگر، از فرض بی

های مناسه  بهرای    گیری آن و سیاست مدنظر، علل شکل ۀپديد

گفتمهان، از يکهديگر   ايهن دو  . گرفتهه اسهت   مقابله با آن شهکل 

متمايزنههد، امهها نقهها  اشههترا  زيههادی دارنههدا البتههه، ابهامههات و 

جیکهوبز،  . شهود  تناقضات متعددی نیز در هردوی آنها ديده مهی 

میههان دو نههوع گفتمههان حههداکثری و  ( 1999)کمنههی و فههائزی 

. شهوند  خانمانی در بريتانیا تفکیهک قائهل مهی    بی بارۀحداقلی در

خانمانی را در معنايی محهدود در   م بیهای حداقلی مفهو گفتمان

در . شهود  هها را شهامل مهی    خهواب  گیرند که صرفاال کارتن نظر می

 ۀخانمانی بهه علهل بالواسهط    بی ۀچنین رويکردی در تبیین پديد

شهودا بنهابراين در ايهن     های خود فرد توجه می فردی و ناتوانايی

هها   خواب های اجتماعی بايد به تغییر رفتار کارتن روش، سیاست

های فردی را برای خروج از ايهن   معطوف باشد تا بتواند توانايی

در مقابهل، رويکهرد حهداکثری    . وضعیت در آنها به وجهود آورد 

ايهن   رههای فراوانهی را زيه    خانمانی وضهعیت  موضوع بی ۀدربار

اساس تمامی کسانی که مسهکن   اين بر. کند بندی می مقوله طبقه

در ايهن ديهدگاه،   . شهوند  خانمان محسوب می مناس  ندارند، بی

خانمانی در عوامل سهاختاری مهؤثر در بهازار مسهکن و      علل بی

 ايهن  شودا زيرا افراد بهه  جو میو خدمات اجتماعی دولتی جست

مسهکن   ۀخانمهان هسهتند کهه توانهايی پرداخهت هزينه       سب  بی

مناس  را ندارند و تسهیالت دولتی هم آنها را در يافتن مسهکن  

نچه در اين پژوهش انجام خواههد شهد،   آ. کند مناس  ياری نمی

ای  بیشتر مطابق گفتمهان حهداقلی اسهت و نگهرش محدودشهده     

اين روش، با نهوع اطالعهات   . خوابی دارد کارتن ۀنسبت به پديد

 .شده و روش پژوهش تطابق بیشتری دارد استفاده

 

 خانمانی رویکردهای مقابله با بی

خوابی  ی و کارتنخانمان مقابله با بی ۀهای متعددی در عرص شیوه

محرومیهت   مسألهمطرح شده است که عالوه بر توضیح و تبیین 

هها و راهبردههای    نگهاهی نیهز بهه مداخلهه     و طرد اجتماعی نهیم 

در جهدول هرکهدام از ايهن    . انهد  روند آنها داشهته  ۀکنند معکوس

 .(693: 6933 دوست، ايران)شود  رويکردها بیان می
 

 خانمانی بی مسألهریزی و حل  هرویکردهای مسلط در برنام -2جدول 

 نکات اصلی رواج و تسلط ۀدور رویکرد

 6310تا دهه  گرفتن ناديده
 .اقتصادی در کل جامعه، مشکل حل خواهد شد ۀبا توسع -

 .ريزی محلی حل نخواهد شد مشکل ساختاری است و با برنامه -

 .دن شهر هستندکه بايد برچیده شوندچرکین بر ب ۀها غد خواب کارتن- 6330تا  6310 تخلیه اجباری و حذف

 گیری از نیروی کار، مهارت و توان مديريت ساکنان برای حل مشکل بهره - 6330و  6310 خودياری

 6330تا  6350 مسکن عمومی
 .دولت و منابع دولتی کلید حل مشکل است -

 دار مسکن های هدف نیاز به يارانه -

 امکانات بهداشتی اولیهتأمین زمین و  - 6330و  6310 خدمت مکان

 گیری از وضع موجود ها با بهره تأمین حق سکونت و زيرساخت - تاکنون 6330 بهسازی

 تاکنون 6330 توانمندسازی

 اجتماعی و محیطی ايجاد چارچوب سیاسی -

 های درونی اجتماعات محلی استفاده از ظرفیت -

 اجتماعی اقتصادی ۀتوسع -
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خدمت و توانمندسازی  کانم ۀدر میان اين رويکردها شیو

تر اسهت، بنهابراين، آنهها را شهرح      به موضوع مدنظر ما نزديک

 .دهیم می

 

 خدمات رویکرد مکان

اجرا شهد  ( 1972)خدمات در داکار سنگال  نخستین طرح مکان

ههای   طهرح  1980و  1970 ۀو با گسهترش ايهن روش، در دهه   

بهرای  . را شهد کشور جههان اجه   600خدمات در بیش از  مکان

ههای   خهدمات را میهان سهال    طرح مکان 91ل، بانک جهانی مثا

میلیارد دالر سرمايه، برای بهیش از   6با بیش از  1982تا  1972

 .میلیون نفر اجرا کرد2

معنی آبادکردن زمین جديهد و تقسهیم    مکان و خدمات به

ههای   ههدف طهرح  . رسان است آن به قطعات مسکونی خدمات

ههای اساسهی    يرسهاخت قطعات زمین بها ز  ۀخدمات، ارائ مکان

های هدف بیان  ها و امکانات بهداشتی برای گروه نظیر آب، راه

شده است که اين امر، ازطريق خريد يا اجاره به شر  تملیهک  

مناسه    د و غالباال همهراه بها وام و وضهعیت   شو زمین انجام می

 .است

يا چند عامهل   6طورکلی روش مکان و خدمات، شامل  به

 :است

ن ساخت با قطعات و تراکم مشخص مکا(: مکان)محل  -

 هاا راه و با امکان دسترسی به راه و پیاده

تسهیالت اولیه مانند آب و امکانات : تسهیالت همگانی -

 بهداشتی و خدماتی مانند روشنايی و معابرا

مدرسههها بههازارا پلههی ا  : ماننههد: ای تسهههیالت محلههه -

 و ... نشانیا پار  و آتش

بههط قههانونی میههان دولههت و شههامل روا: تههدابیر قههانونی -

ههای   حق مالکیت زمین، شیوه بازپرداخت هزينه: ساکنان، مانند

  .سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین آماده

ههای   که گهاهی بها شهیوه    ،نیز( افزا اند )افزايشی  ۀتوسع

خهورد، شهامل رونهد     ديگر ازجمله مکان و خدمات پیوند مهی 

اسهتطاعت فقهرا   بهه تهوان و    توجها ساخت تدريجی مسکن، ب

مکهان و   ۀههای شهیو   اين شیوه، گاهی برای رفع کاسهتی . است

مکهان و   ۀپهذيرتری برپايه   ههای انعطهاف   خدمات، مانند شهیوه 

انداز  خدمات، مدنظر قرار گرفته است که همراه با ساخت، پ 

منطق ايهن شهیوه، ايهن    . کند پذير می را نیز در طول زمان امکان

د تعهداد زيهادی از خانوارهها    شدن درآم زمان با کم است که هم

وکهار غیررسهمی    شههر، کسه    ۀدلیل قرارگهرفتن در حاشهی   به

ای برای ايجهاد   يابد و زمینه گسترش و میزان درآمد افزايش می

در اين . شود دادن آن به مسکن، فراهم می انداز و تخصیص پ 

انهداز،   کنند تا ازطريق په   روش، مسئوالن مردم را ترغی  می

 .(20:6913ايمان، )را فراهم کنند  تدريج خدمات به

 

 رویکرد توانمندسازی

طرف بانهک   جديد از ۀتدريج يک شیو به 1970 ۀدر اواخر ده

المللی اياالت متحهده   بین ۀجهانی، سازمان ملل متحد و مؤسس

(USAFD) ها زمینهه و   شد که براساس آن، دولت به کار گرفته

ايههن دهنههد و  تسهههیالت بهبههود وضههعیت فقههرا را شههکل مههی 

درواقع، . يابند خود را می یاجتماعات فقیر هستند که راه ارتقا

های قانونی، سازمانی، اقتصادی،  توانمندسازی ايجاد چارچوب

مالی و اجتماعی برای افهزايش کهارايی اقتصهادی و کارآمهدی     

راهبههرد . بخههش مسههکن فقههرا اسههت   ۀاجتمههاعی در توسههع 

نهابع و تمهامی   توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات بهالقوه، م 

عوامل برای ايجاد مسکن برای فقهرا و بهبهود شهرايط زنهدگی     

بهه   توجه اين افراد تأکید دارد تا آنان، شرايط زندگی خود را با

بخشهی همهراه   ی ارتقها . ها و نیازهايشان، بهبود بخشند اولويت

ای نهوين بهرای حهل     با توانمندسازی اجتماعات محلهی شهیوه  

، مهندسی سهاختمان و تزريهق   فقر شهری است که ديگر مسأله

داندا بلکه بر مهندسهی اجتمهاعی بها     منابع مالی را راهگشا نمی

ههای غیردولتهی و    حمايت و تسهیل بخش عمهومی و سهازمان  

محلی و نیز، مشارکت فعال افراد جامعه محلهی تأکیهد فهراوان    

 .(91: 6932زاده بزاز،  هادی)دارد 

ی افزايش های متنوعی برا مجموعه سیاست 1980 ۀدر ده

تهرين آنهها    شهد کهه عمهده    به کار گرفتهه کارايی بخش مسکن 
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دهی  افزايش حقوی مالکیت، افزايش و سامان: عبارت بودند از

ههها، تههأمین   کههردن يارانههه  تههأمین مههالی هدفمنههد و عقاليههی  

ها، اصالح مقررات و اسهتانداردها، افهزايش رقابهت     زيرساخت

چنهین،  سازی تأمین خهدمات و هم  در بخش مسکن، خصوصی

راهبهرد  . های طهرف قهرارداد کوچهک مقیهاس     کردن بنگاه فعال

 ۀتر دربهار  توانمندسازی در مسکن فقرا بخشی از مباحث وسیع

. اسهت ... خهوب شههری و شهفافیت و   ( حکمروايی)حاکمیت 

ههايی   مستقیم، با برنامه طور شرايط حکمروايی خوب شهری به

اسهتفاده از  ارتبا  دارد که کهارايی و اثربخشهی بیشهتری را در    

کنهد   منابع ازطريق تعديل ساختار مهديريت دولتهی دنبهال مهی    

 .(20: 6913 ايمان،)

کلی را در بهر   ۀتوانمندسازی در مفهوم عام خود، سه جنب

نخسهت، در چهارچوب توانمندسهازی بهازار کهه در      . گیرد می

های نئولیبرالیسهم، سهه نتیجهه را بهه همهراه       تبعیت از سیاست

تولیههد کههاال و  و ت در تخصههیصدخالههت فعههال دولهه :داشههت

خدمات، کنترل برای ايجهاد اشهتغال و اسهتفاده از درآمهدها و     

. ها برای ايجاد رقابت فراگیر و دسترسی برابر به خدمات يارانه

ريزی بهرای دسهتیابی بهه     در اينجا به عواملی مانند کنترل برنامه

اهههداف توسههعه در شهههر و تههأمین منههافع ملههی و حمايههت از 

دومهین شهکل،   . شهود  در برابر بهازار، توجهه مهی    کننده مصرف

توانمندسازی سیاسی است که دگرگونی ساختار و کارکردهای 

. کنههد محلههی را در ارتبهها  بهها بههازار و اجتمههاع دنبههال مههی   

اجرايههی،  توانمندسهازی سیاسهی نیهز از راه تمرکززدايهی اداری    

کههارگیری  کههردن، اصههالح نهههادی و مههديريتی، بههه دمههوکراتیزه

های مبتنی بر جوامع محلهی و   ای غیردولتی و سازمانه سازمان

نیز، برگزيدن راهبردهای توانمندسازی بازار و اجتماع، در پهی  

 .(Burgess et al., 1997: 144)رفع موانع سیاسی و اجرايی است 

 

 مدل مفهومی

به مبهانی نظهری بهه ايهن      مدل مفهومی پژوهش حاضر، باتوجه

  :صورت ترسیم شده است

 

 مقابلههای  راه
 تأثیرات

 

 زمینه

 

 

  

 

 پیامدها
 

 

 مدل مفهومی پژوهش -9 شکل

 طرد اجتماعی -

 اعتیاد - 

 گسست اجتماعی-

 بیکاری –

 مهاجرت -

 خانمانی بی

 گرفتن، تخلیۀ اجباری و حذف، خودياری، مکان   ناديده -

 خدمت، مسکن عمومی، بهسازی، توانمندسازی -

 

ناامنی،  احساسو حقارت،  ناکامی احساس آينده، به امید مردن، نداشتن به میل

 .روانی نابسامانی و خودکشی، اختالل به بزهکاری، اقدام

 

 زندگی در مددجويانافزايش امید به  -

 جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان -

 ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع -

 بهبود منظر شهری -

 ايجاد اشتغال موقت برای مددجويان -

 کاهش اقدام به خودکشی -

 افزايش سالمت روحی و روانی مددجويان -

 های اجتماعی در بین مددجويان افزايش مشارکت -

هههای خیابههانی شههبانه بههرای سههاير   مزاحمههتنبههودن  -

 شهروندان

احداث 

 مددسرا
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 شناسی روش

نخست از نوع مطالعات  ۀنوع مطالعه در اين پژوهش، در درج

ارزيهابی تهأثیرات   . ارزيابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اسهت 

اجتماعی و فرهنگی تغییرات پايدار در زندگی مردم را بررسی 

هها يها    داده معنهای بهرون   ن تهأثیرات، بهه  کنهد کهه الزامهاال ايه     می

بلکهه بهه تغییهرات     اهای فوری پروژه يا برنامهه نیسهت   معلول

انهدازی   کند که چه بسا پ  از راه پايدار و ماندگاری توجه می

ايهن تحقیهق، ازنظهر مسهیر     . شهوند  ای آشکار مهی  اقدام توسعه

روش . صهورت توصهیفی و ازنظهر ههدف، کهاربردی اسهت       به

 .ات نیز، میدانی و اسنادی بوده استگردآوری اطالع

 بهارۀ در بخش اسهنادی، مهدار  و اطالعهات موجهود در    

 مکان و پروژه مدنظر، گردآوری شده و در بخش میهدانی نیهز،  

ههای مردمهی، تکمیهل     های اکتشافی بها گهروه   ازطريق مصاحبه

 بهارۀ آوری اطالعات در نامه اقدام به جمع نامه و مشاهده پرسش

 .های عمده آن شده است و کاربریوضع موجود مددسرا 

 

 ها، ابزارها و واحد تحلیل پژوهش تکنیک

شده در  های استفاده ها و روش در اين جدول رويکردها، تکنیک

 .پژوهش، به تفکیک مراحل نشان داده شده است

 

 ای مشخصات روشی اقدام توسعه -8جدول 

 ابزار/ تکنیک  ها روش رویکردها مراحل ردیف

 مشاهده و اسنادمصاحبه،  اسنادی و میدانی یکیف اکتشافی 6

 نامه نامه و مصاحبه پرسش پیمايش و مصاحبه ی و کیفیکمّ ها گردآوری داده 9

 ی و کیفیکمّ يابی دامنه 2
اسههناد فرادسههت، ادبیههات موجههود و 

 میدانی
 بحث گروهی، مصاحبه با کارشناسان و متخصصان و اسناد

 مصاحبه با کارشناسان و متخصصان و تحلیل سناريوبحث گروهی،  مصاحبه کیفی برآورد 5

 ابزارهای تحلیل پیمايش و مصاحبه ی و کیفیهای کمّ تحلیل ی و کیفیکمّ تجزيه و تحلیل 1

 

 گیری و حجم نمونه نمونه ۀآماری، شیو ۀجامع

 :گروه به اين شرح تشکیل شده است 9از آماری ما  ۀجامع

کننهده بهه    اجعهه خانمهان مر  شامل افراد بهی : گروه نخست

 امددسرا که ازطريق مصاحبه، اطالعات از آنها جمع شده است

های اطراف محلی است  شامل ساکنان محدوده: گروه دوم

که مددسرا در آنجا احداث شده و اطالعات الزم از اين گروه، 

  انامه به دست آمده است ازطريق پرسش

شههامل مسههئوالن و کارشناسههان و مسههئوالن : گههروه سههوم

بهزيستی، سهازمان رفهاه شههرداری تههران و     )های مرتبط نهاد

هستند که اطالعات الزم، ازطريق مصاحبه ( مددسراهای تهران

 .آوری شده است جمع

 ۀگیری از هر گروه جامعه آماری و حجم نمون نمونه ۀشیو

گیهری از   نمونهه  ۀشهیو . آنها متفاوت اسهت  ۀمدنظر برای مطالع

تصههادفی زمههان در  گیههری صههورت نمونههه نخسههتین گههروه، بههه

در ايههن شههیوه، در طههی روزهههای هفتههه، از  . دسههترس اسههت

 ۀگیهری شهده و حجهم نمونه     کنندگان به مددسرا نمونه مراجعه

 ۀبرای مطالعه . خانمان است نفر از افراد بی 66شده  درنظرگرفته

گیری هدفمنهد اسهتفاده    نمونه ۀبخش دوم جامعه آماری از شیو

احهداث مددسهرا تها     های اطهراف محهل   شده است و محدوده

شعاع مشخصی از آن، ارزيابی و بررسی شده و حجهم نمونهه   

نفهر از خانوارههای سهاکن     600اين بخش، شامل  ۀبرای مطالع

بخهش   ۀگیهری بهرای مطالعه    نمونه ۀشیو. اطراف مددسرا است

در ايهن  . دفمند استگیری ه نمونه ۀآماری نیز شیو ۀسوم جامع

شیوه، افراد نمونهه برحسه  شهناخت محقهق و نیهاز مطالعهه       

انتخاب شده و حجهم نمونهه از قبهل مشهخص نبهوده اسهتا       

گیری تا رسیدن به اطالعات جامع ادامه  که عملیات نمونه چنان

در جهدول، مشخصهات افهراد    . نفهر خهتم شهد    1داشت و بهه  

 .کننده بیان شده است مصاحبه
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 کننده ات افراد مصاحبهمشخص -4 جدول

 تحصیالت سن جنسیت شونده مصاحبه تحصیالت سن جنسیت شونده مصاحبه

-----  92 زن مددجو لیسان -----  مرد کارشناس بهزيستی

 لیسان  23 زن مددجو----- -----  مرد مسئول مددسراهای سازمان رفاه شهرداری تهران

 لیسان  21 مرد مددجو لیسان ----  مرد مدير مددسرای مهر

 فوی ديپلم 21 زن مددجو----- ----  مرد بار تهران وتره مسئول میدان مرکزی میوه

 ديپلم 20 مرد مددجو لیسان ----  مرد کارشناس بهزيستی

 ديپلم 29 مرد مددجو لیسان ----  مرد کارشناس سازمان رفاه شهرداری تهران

 سیکل 25 مرد مددجو فوی ديپلم 23 مرد مددجو

-----  91 مرد مددجو پنجم ابتدايی 62 مرد (کود )مددجو

-----  92 زن مددجو سوم ابتدايی 60 زن (کود )مددجو 

 

 ( مددسرای مهر)نفوذ اقدام  ۀجغرافیایی و حوز ۀدامن

بخش مداخلهه،   9نفو  مددسرای مهر در  ۀدر اين بخش، حوز

 . شود بالفصل و فراگیر بیان می

ار سههاختمان فعلههی مددسههرا قههرار اسههت در کنهه ۀتوسههع

مددسرای مهر، واقع در تقاطع بزرگراه آزادگان، با الين جنوب 

جغرافیايی  یقلمرو. به شمال بزرگراه شهید کاظمی انجام شود

فراگیر احداث مددسهرا   ۀبالفصل و حوز ۀمداخله، حوز ۀحوز

مداخلهه، بخشهی از    ۀحیطه . بر روی نقشه تعیهین شهده اسهت   

بالفصهل، منهاطق    ۀ، حهوز شههرداری تههران   63 ۀنواحی منطق

فراگیر، شامل کل مناطق  ۀجنوب و جنوب غربی تهران و حوز

 .تهران است

 

 
 نفوذ اقدام ۀجغرافیایی و حوز ۀدامن -2 شکل

 حوزۀ مداخله

 حوزۀ بالفصل
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 های پژوهش یافته

ای  توسهعه نفهع از اقهدام    تهرين افهراد  ی   در اين جهدول، مههم  

بخش فردی، گروهی و سهازمانی و   9مددسرای مهر، در قال  

در قبهل، حهین و بعهد از    ( برنده يا بازنهده )بنای نو ع تأثیر بر م

 .اند اجرای پروژه، نشان داده شده

 
 ای فعان اقدام توسعهن ذی -1 جدول

ف
ردی

 

 نفعان ذی
 بعد از اجرا حین اجرا قبل از اجرا

 بازندگان برندگان بازندگان برندگان بازندگان برندگان

6 

 فردی

          شهروندان

          ها و مددجويان نخانما بی 

9 
 کارشناسههان شههاغل در مجموعههه بعههد ازافههراد و 

 برداری بهره
    - -   

5 
 گروهی

   - - -   کارآفرين و رشد منطقه هخان

      - -  های تر  اعتیاد کمپ 1

3 

 سازمانی

          (63منطقه )شهرداری تهران 

          بار مرکزی وتره سازمان میادين میوه 3

      - -  ی انتظامینیرو 60

          بهزيستی 66

          دهی اتباع خارجی سامان ۀادار 62

      - -  های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت 69

- -        شرکت پیمانکار پروژه 62

 

 ۀشده بر مبنهای دامنه   در اين جدول نیز تأثیرات شناسايی

 ۀچنهین، دامنه  و هم( مداخله، بالفصهل و فراگیهر  )جغرافیايی 

 .بیان شده است( مستقیم، غیرمستقیم و انباشتی)اجتماعی 
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 ای جغرافیایی و اجتماعی اقدام توسعه ۀدامن -1جدول 

 تأثیرات قلمرو

 فراگیر بالفصل مداخله

مستقیم
غیرمستقیم 

 

انباشتی
مستقیم 
غیرمستقیم 

 

انباشتی
مستقیم 
غیرمستقیم 

 

انباشتی
 

             مددجويان افزايش امید به زندگی در

             جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان

             ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع

             بهبود منظر شهری

             ايجاد اشتغال موقت برای مددجويان

             کاهش اقدام به خودکشی

             افزايش سالمت روحی و روانی مددجويان

             های اجتماعی در بین مددجويان زايش مشارکتاف

              های خیابانی شبانه برای ساير شهروندان نبودن مزاحمت

 

اين جهدول، درصهد احتمهال وقهوع هرکهدام از تهأثیرات       

های، پاسهخگويان را   احداث مددسرای مهر را با توجه به پاسخ

 .دهد نشان می

 
 ثیراتفراوانی میزان وقوع تأ -1 جدول

 سطح سنجش

کم پیامدها
ی 

خیل
 

 کم

 ی
ود

حد
تا 

 

اد
زی

اد 
 زی

لی
خی

 

 26.3 91.5 90.2 1.9 9.6 افزايش امید به زندگی در مددجويان
 26.3 95.2 96.9 3.2 2.6 جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان
 26.6 26.6 29.2 60.5 2.2 ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع

 61.0 96.3 23.1 62.3 1.2 بهبود منظر شهری
 65.3 96.1 99.1 62.1 1.9 ايجاد اشتغال موقت برای مددجويان

 22.2 95.3 22.6 66.1 1.9 کاهش اقدام به خودکشی
 69.1 99.1 26.6 61.3 69.1 افزايش سالمت روحی و روانی مددجويان

 66.1 95.6 22.5 63.6 60.1 های اجتماعی در بین مددجويان افزايش مشارکت

 26.3 21.6 96.9 69.5 1.9 های خیابانی شبانه برای ساير شهروندان دن مزاحمتنبو

 

شهده احهداث    به نتايج، از میان تهأثیرات شناسهايی   باتوجه

مددسرای مهر، غیر از تأثیر افزايش امیهد بهه زنهدگی در میهان     

مددجويان و افهزايش سهالمت روحهی و روانهی در آنهها کهه       

میزان متوسهط   ساير تأثیرات، به میزان متوسط بیان شده است، به

در جهدول ديگهر،   . متمايل به زياد و زياد ارزيابی شهده اسهت  

 شده احداث مددسهرای مههر، در   تأثیرات و پیامدهای شناسايی

 .ربطان، بیان شده است ماهیت، شدت، زمان و  ی ۀزمین
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 بتربطان تأثیرات مث برآورد پیامدها بر مبنای ماهیت، شدت زمان و ذی -3جدول 

 پیامدها

ت
ت تأثیرا

ماهی
ت 

ت تأثیرا
شد

ت 
زمان تأثیرا

 

 ذی
ربطان

 

 خانمان مددجويان و افراد بی بعد از اجرا متوسط مثبت افزايش امید به زندگی در مددجويان
 مددجويان، شهروندان، شهرداری تهران بعد از اجرا زياد مثبت جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان

 مددجويان، شهرداری، سازمان بهزيستی بعد از اجرا زياد مثبت گشتن به اجتماعايجاد انگیزه برای باز
 ساکنان محله، شرکت پیمانکار( سازمان زيباسازی)شهرداری  بعد از اجرا زياد مثبت بهبود منظر شهری

 های کارآفرين منطقه ونکان مددجويان، شهرداری، سازمان بهزيستی، بعد از اجرا زياد مثبت ايجاد اشتغال موقت برای مددجويان
 مددجويان بعد از اجرا زياد مثبت کاهش اقدام به خودکشی

 مددجويان، شهروندان، شهرداری، بهزيستی، نیروی انتظامی بعد از اجرا متوسط مثبت افزايش سالمت روحی و روانی مددجويان
ههههای اجتمهههاعی در بهههین  افهههزايش مشهههارکت

 مددجويان
 يان، شهروندان، شهرداریمددجو بعد از اجرا زياد مثبت

های خیابهانی شهبانه بهرای سهاير      نبودن مزاحمت
 شهروندان

 مددجويان، شهروندان، شهرداری، نیروی انتظامی بعد از اجرا زياد مثبت

 

ماهیت تهأثیر، تمهامی تهأثیرات     ۀزمین به جدول، در باتوجه

با شدت تهأثیرات احهداث مددسهرای     ماهیت مثبت و درارتبا 

افزايش امیهد  : جز دو پیامد ها شدت زيادی دارند بهآن ۀمهر، هم

به زندگی در مددجويان و افهزايش سهالمت روحهی و روانهی     

زمان تأثیرات نیز، زمهان تمهامی پیامهدها بعهد از      ۀزمین در. آنها

 .اجرا تأثیر دارد
 

 بندی تأثیرات اولویت

وجود تفاوت در بین پیامدهای پروژه  ۀبندی و مقايس برای رتبه

. استفاده شده است« فريدمن»مددسرای مهر، از آزمون احداث 

 .دهد جدول، نتايج آزمون فريدمن را نشان می
 

 آزمون فریدمن از تحلیل پاسخگویان -1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار خی دو آزمون فریدمن

 000. 63 931.912 پیامدها

 

دههد، مقهدار خهی دو     که نتايج جدول نشان می گونه همان

ايهن  . معنادار اسهت  06/0در سطح خطای کمتر از ( 931.912)

دههد کهه بهین میهزان نظهرات       لحاظ آماری نشان مهی  مقدار، به

شهروندان نسبت به پیامدهای پروژه، تفاوت معنهاداری وجهود   

بندی پیامهدهای پهروژه،    دادن اولويت در ادامه، برای نشان. دارد

ن در اين جدول ارائه ها استفاده شده که نتايج آ از میانگین رتبه

 .شده است

 بندی پیامدها ازنظر پاسخگویان اولویت -91جدول 

 اولویت میانگین رتبه پیامدها
 نخست 69.91 جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان
 دوم 62.65 ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع

 سوم 66.32 های خیابانی شبانه برای ساير شهروندان نبودن مزاحمت
 چهارم 66.02 کاهش اقدام به خودکشی

 پنجم 60.95 بهبود منظر شهری
 ششم 3.12 افزايش امید به زندگی در مددجويان

 هفتم 3.03 های اجتماعی در بین مددجويان افزايش مشارکت
 هشتم 1.31 افزايش سالمت روحی و روانی مدددجويان

 نهم 1.12 ايجاد اشتغال موقت برای مدجويان
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شده،  بندی تأثیرات شناسايی ايج جدول، ازنظر رتبهطبق نت

 69.91جلوگیری از مرگ و بیماری در خیابان، با میانگین رتبه 

اولويت نخست، ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع، با 

های خیابانی  اولويت دوم، نبودن مزاحمت 62.65میانگین رتبه 

اولويت  66.32شبانه برای ساير شهروندان، با میانگین رتبه 

 66.02سوم و کاهش اقدام به خودکشی با میانگین رتبه 

 .اولويت چهارم است

 

 (ها مصاحبه)شده از نتایج کیفی  تأثیرات شناسایی

ای  با تعدادی از مددجويان و مسئوالن مرتبط با اقدام مداخله

 .هايی انجام شده که نتايج آنها در جدول آمده است مصاحبه

 
 های کیفی شده از یافته شناساییتأثیرات  -99 جدول

ت
تأثیرا

نقل قول 
 

سن
 

صاحبه
م

 
شونده

 

نداشهتن بهه خهدمات     علهت مشهکالتی چهون دسترسهی     هها بهه   خانمهان  میزان امیهد بهه زنهدگی بهی    

بها احهداث مددسهراها و اقهدامات حمهايتی      . بهداشتی و حمايت اجتماعی ناکافی کم است آموزشی

 .مید به زندگی را زياد کردرود که بتوان تا حدی ا ديگر، انتظار می

 --- افزايش امید به زندگی
 کارشههههههههناس

 بهزيستی

ههايی بهرای    به مددسراها معتاد هستند که بايد در هر مددسهرا محهل   کننده بیشتر مددجويان مراجعه

 .تر  آنها وجود داشته باشد و اين امر، در مددسرای مهر محقق شده است

کاهش و تهر  اعتیهاد   

 در مددجويان
--- 

 مددسههرای يرمههد

 مهر

جهای اينکهه    ام را از چنگم درآورده بودا به مريض بودما قرص و دوا نداشتما پول نداشتما زنم خانه

 .حداقل در اينجا سرپناهی داريم. کمک کند تا خوب شوم، منو به خونه راه نداد
 مددجو ساله 29 ايجاد سرپناه

ههايی کهه    در ساعت. ابیم، امنیت داريمخو ساعت، همین چندساعتی که در خوابگاه می 22يعنی در 

وقتی در سهطح شههريم، ههی     . روند دهندا حتی به اونايی که سر کار می بیرونیم، دايم به ما گیر می

 .دهند امنیتی نداريما مدام گیر می

ساله 25 افزايش امنیت  مددجو 

 .ما يا بیماری تلف بشنها از سرما و گر خانمان  اره بی کنه، اينه که نمی مددسرا حداقل کاری که می
محافظهههت در برابهههر 

 گرما و سرما
--- 

 میهههدان مسهههئول

 وتهره  میوه مرکزی

 تهران بار

دلیل آنکه تنبل هستند، به داشتن جای خهواب و کمهی غهذا و همهون مهواد راضهی        اکثر معتادان به

آنهها کمهک    هايی در مددسرا بگذاريم و بهه  دهندا مگر اينکه برنامه هستند و به اين زندگی ادامه می

 .شان برگردند کنیم که به زندگی

ايجاد انگیهزه وکمهک   

بههرای بازگشههت بههه   

 اجتماع
--- 

 کارشههههههههناس

 بهزيستی

بار کنونی است، در فصول سرد سال، راننهدگانی کهه    به اينکه اين مددسرا نزديک میدان تره توجه با

هها از ايهن محهل      دن غرفهه اند، تا بازشه  برای آوردن بار، در ساعت تعطیلی بازار به اين محل رسیده

 .ماندگان است نام اين مکان، درراه. کنند استفاده می

ايجههاد سههرپناه بههرای  

 ماندگان درراه
--- 

 مددسههرای مههدير

 مهر

منم اينجا کهار  . سالشه فروشها اون فقط نه کنیما اون سر چهارراه فال می من و خواهرم، باهم کار می

خونهه گفتهه اگهه پهول      صهاح  . ره سر کار مامانم هم می. کنه تونه کار بابام مريضها نمی... . کنم می

ريهم   هرروز که من و خواهرم مهی ... . کنم بريد تو خیابون بخوابید اجاره رو زود نديد، بیرونتون می

شهیم   شه که مجبور می شیما بعضی وقتا انقد دير می شها خیلی خسته می غروب می 1خونه، ساعت 

 .ای نداريم ناه و امید ديگهخونه بخوابیما چون سرپ تو گرم

 شونده مصاحبه 62 افزايش امید به زندگی
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 بحث و نتیجه

پههژوهش حاضههر، تههأثیرات اجتمههاعی و فرهنگههی احههداث    

تههران و نقهش آن را در    63 ۀمددسرای مههر، واقهع در منطقه   

هها نشهان داد بها     يافتهه . کند خانمان ارزيابی می زندگی افراد بی

شههروندان،  )نفهع   ههای  ی  روهاحداث اين مددسرا تمهامی گه  

مههددجويان، مههديريت مرکههز، شهههرداری منطقههه، نهادههها و    

 .جويند میزان متفاوتی از آن سود می به...( های محلی و سازمان

نفعهههان از تهههأثیرات  متأثرشهههدن هرکهههدام از  ی ۀزمینههه در

در بعهد  . جنبهه از تأثیرپهذيری وجهود دارد   سهه  شده،  شناسايی

ها با نتايجی مانند افهزايش امیهد    انخانم فردی مددجويان و بی

به زندگی در مددجويان، افزايش سالمت روحی و روانی آنها، 

ايجاد انگیزه بهرای بازگشهت بهه اجتمهاع و کهاهش اقهدام بهه        

همچنههین، کارشناسههان و . نفههع اصههلی هسههتند خودکشههی  ی

مشاوره، معاينات پزشهکی و   ۀکه وظیف رو  متخصصان نیز ازآن

نفهع بعهد فهردی     يان را به عهده دارند،  یدرمانی مددجو روان

ههای شههرداری    در بعد سازمانی سهازمان . اين تأثیرات هستند

سازمان بهزيستی و سازمان رفاه، خهدمات و  ( 63 ۀمنطق)تهران 

کهه  بهه ايهن دلیهل    های اجتمهاعی شههرداری تههران،     مشارکت

دهی، حفاظت از جان و توانمندسازی مددجويان را بهر   سازمان

نفهع بعهد     ی. نفع بعدی اين تهأثیرات هسهتند   رند،  یعهده دا

تأثیر ايجاد اشهتغال موقهت بهرای مهددجويان،      ۀزمین فردی در

علت افزايش احساس  خود آنها هستند و ساير شهروندان نیز به

در بعهد  . نفع ديگر اين بعدند امنیت بیشتر در فضای شهری  ی

د زيربنای علت ايجا به 63 ۀگروهی خانه کارآفرين و رشد منطق

در بعهد  . نفع ديگهر ايهن تهأثیر اسهت     اصلی انجام اين امر،  ی

سازمان بهزيسهتی و  ( 63 ۀمنطق)سازمانی نیز، شهرداری تهران 

 انفع هستند های اجتماعی  ی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت

درخصوص بهبهود منظهر   . زيرا متولیان اصلی ايجاد اين تأثیرند

و بیمهاری در خیابهان و    منظهور جلهوگیری از مهرگ    شهری به

های خیابانی شبانه برای ساير شههروندان نیهز،    نبودن مزاحمت

همچنهین،  . نفع بعد فردی هسهتند  مددجويان و شهروندان،  ی

دلیل اينکه موظف بهه   های تر  اعتیاد، به در بعد گروهی کمپ

نگهداری و کمک به تر  اعتیاد بعضی از مهددجويان گرفتهار   

در بعد . نفع بعدی اين تأثیرات هستند  ی در دام اعتیاد هستند،

و سازمان رفاه، خهدمات  ( 63 ۀمنطق)سازمانی شهرداری تهران 

دلیههل  هههای اجتمههاعی شهههرداری تهههران نیههز بههه  و مشههارکت

دهی مددجويان، هدايت آنان بهه مددسهرا    آوری و سازمان جمع

های تر  اعتیاد و اقدامات مراقبتی در حمايت از آنهها   و کمپ

علهت   نیهروی انتظهامی ههم بهه    . ايهن تهأثیرات هسهتند   نفع   ی

نفههع ديگههر در بعههد  آوری مههددجويان،  ی همکههاری در جمههع

ههای اجتمهاعی    تأثیر افزايش مشارکت ۀزمین در. سازمانی است

نخسههت و در بعههد فههردی    ۀدر بههین مههددجويان، در درجهه  

 شهههرداری  نفههع هسههتند و در بعههد سههازمانی  ن  یمههددجويا

سههازمان رفههاه، خههدمات و   يسههتی وسههازمان بهز 63 ۀمنطقهه

های اجتمهاعی بها جله  اعتمهاد و دراختیارگذاشهتن       مشارکت

نفعان اصلی در  امکانات و تسهیالت الزم برای مددجويان،  ی

بها  ه رابطه  ، درهمچنهین . بعد سازمانی اين تهأثیر مههم هسهتند   

جغرافیهههايی و اجتمهههاعی هرکهههدام از تهههأثیرات   یقلمهههرو

مداخله  ۀدهد تأثیراتی که در حوز یشده، نتايج نشان م شناسايی

جلهوگیری از مهرگ و    :از اين قرار است و مستقیم قرار دارند،

ايجهاد اشهتغال موقهت     ابهبود منظر شههری  ابیماری در خیابان

افزايش سالمت روحی و روانی مددجويان و  ابرای مددجويان

و  .های خیابانی شهبانه بهرای سهاير شههروندان     نبودن مزاحمت

بهه ايهن    مداخله و انباشتی قرار دارنهد،  یه در قلمروتأثیراتی ک

ايجهاد   اافزايش امیهد بهه زنهدگی در مهددجويان     :ترتی  است

کاهش اقدام بهه خودکشهی و    اانگیزه برای بازگشتن به اجتماع

 ۀدر حهوز . های اجتماعی در بهین مهددجويان   افزايش مشارکت

 جلهوگیری : موارد زير اسهت  بالفصل و مستقیم، تأثیرات شامل

بهبهود منظهر شههری و نبهودن      ااز مرگ و بیمهاری در خیابهان  

 ۀدر حهوز . های خیابانی شبانه برای سهاير شههروندان   مزاحمت

ايجهاد اشهتغال    :شامل اينهاست بالفصل و غیرمستقیم، تأثیرات

موقت برای مهددجويان و افهزايش سهالمت روحهی و روانهی      

موارد  بالفصل و انباشتی تأثیرات شامل ۀو در حیط .مددجويان

ايجاد انگیهزه   اافزايش امید به زندگی در مددجويان: زير است
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کاهش اقدام به خودکشی و افهزايش   ابرای بازگشتن به اجتماع

فراگیهر و   ۀزمینه  در.  های اجتماعی در بین مددجويان مشارکت

جلوگیری از مرگ و بیمهاری  : اينهاست مستقیم، تأثیرات شامل

ههای خیابهانی    ودن مزاحمهت نب ابهبود منظر شهری ادر خیابان

فراگیر و غیرمستقیم نیهز   ۀزمین در. شبانه برای ساير شهروندان

تأثیر افزايش سالمت روحی و روانی مهددجويان قهرار دارد و   

ايهن مهوارد    فراگیر و انباشتی تأثیرات محتمل، شهامل  ۀدر حیط

ايجاد انگیزه برای  اافزايش امید به زندگی در مددجويان: است

 اايجاد اشهتغال موقهت بهرای مهددجويان     ااجتماع بازگشتن به

های اجتماعی در  کاهش اقدام به خودکشی و افزايش مشارکت

 ۀبه نتهايج تحقیهق، در حهوز   ه توج همچنین، با. بین مددجويان

شهدت   ،تهأثیرات  ۀهمه  شدت تأثیرات احداث مددسرای مههر  

افهزايش امیهد بهه زنهدگی در     : جهز دو تهأثیر   زيادی دارنهد بهه  

با  ارتبا  در. و افزايش سالمت روحی و روانی آنها مددجويان

. زمان تأثیرات نیز زمان تمامی پیامدها بعهد از اجهرا تهأثیر دارد   

شده نیهز جلهوگیری از مهرگ و     بندی تأثیرات شناسايی در رتبه

اولويهت نخسهت،    69.91 ۀبیماری در خیابان، با میهانگین رتبه  

 62.65 ۀیانگین رتبه ايجاد انگیزه برای بازگشتن به اجتماع، با م

های خیابهانی شهبانه بهرای سهاير      اولويت دوم، نبودن مزاحمت

اولويت سوم و کاهش اقدام  66.32 ۀشهروندان، با میانگین رتب

. اولويهت چههارم اسهت    66.02 ۀبه خودکشی با میهانگین رتبه  

شهده   های انجام ترين تأثیراتی که از نتايج مصاحبه درپايان، مهم

 اافهزايش امیهد بهه زنهدگی    : ن قرار اسهت از اي شناسايی شدند،

افهزايش   اايجهاد سهرپناه   اکاهش و تر  اعتیهاد در مهددجويان  

ايجهاد انگیهزه وکمهک     امحافظت در برابر گرما و سرما اامنیت

مانهدگان و   ايجاد سرپناه بهرای درراه  ابرای بازگشت به اجتماع

 .افزايش امید به زندگی

 

 مدیریت تأثیرات -

شهده در پهژوهش    تهأثیرات شناسهايی   در اين قسمت، مديريت

 .حاضر ارزيابی شده است

 
 شده مدیریت تأثیرات شناسایی -92 جدول

 شده شناسایی پیامدهای راهکارهای تقویت

 .باشد مداوم مددجويان، در انگیزه ايجاد و مشاوره برای متخصص، شناسان روان از استفاده و مددسراها کار فرايند
 در زنههدگی بههه امیههد افههزايش
 مددجويان

 با. برد می سر به آنجا در مددجو روز، طول در که مکانی ثبت و مددجو هر برای مددجويی شماره و شناسايی کارت ايجاد
 .داريم دسترسی آنها به راحت، و سريع مددجويان، آوری جمع برای کار، اين

 در بیماری و مرگ از جلوگیری
 خیابان

 زنهدگی  در استقالل منظور به آنها از حمايت و آموزش و آنان توانمندسازی دجويان،مد در انگیزه ايجاد برای کار ترين مهم
 .کرد آنان های توانمندی تقويت و آموزش به اقدام مددسراها در بايد منظور، بدين. است خود روزمره

 بهه  بازگشهتن  برای انگیزه ايجاد
 اجتماع

 بها  کهه  کننهد  فهراهم  آنهان  بهرای  امکهانی  و کنند تعیین جويانمدد برای را مشخصی های مکان بايد مسئوالن کار، اين برای
 .شوند اشتغال و کار به مشغول مداوم، های نظارت

 شهری منظر بهبود

 شهان  گذشهته  زنهدگی  در مهددجويان،  از هرکهدام  متفاوت های تخصص و حرفه به توجه خصوص، اين در اقدام ترين مهم
 .آنهاست برای موقتی کار شرايط کردن فراهم و آنان خصصت تقويت و انگیزه ايجاد مستلزم امر، اين. است

 بههرای موقههت اشههتغال ايجههاد
 مددجويان

 و شه   6 بهه  محدود صرفاال نبايد مددجويان، از حمايت و داد انجام انباشتی و بلندمدت ريزی برنامه يک بايد زمینه، اين در
 .ببرند بهره بايد همگانی های حمايت از بلکه باشدا هفته 6

 خودکشی به قداما کاهش

 کهار،  ايهن  برای. شود می حمايت آنها از که داد اطمینان افراد به و کرد استفاده خبره مشاوران از همواره بايد ارتبا ، اين در
 .برگرداند هايشان خانواده آغوش به را آنها بايد

 روانی و روحی سالمت افزايش
 مددجويان

 برابهر  در ديگهر  شهود،  جله   آنهها  اعتمهاد  کهه  هنگهامی  زيرا استا نانآ اعتماد جل  به منو  مددجويان، مشارکت جل 
 .کنند نمی مقاومتی مختلف، خدمات و ها برنامه

 اجتمهاعی  های مشارکت افزايش
 مددجويان بین در

 و بپذيرنهد  شههروند  فهرد  6 صورت به را ها خانمان بی تا شود انجام سازی فرهنگ شهروندان میان در بايد نیز، کار اين برای
 از و کننهد  مهی  عمهل  مهددکار  6 ماننهد  شههروندان  از هرکهدام  صهورت،  اين به. داشت آنها به مجزا و تحقیرآمیز نگاه نبايد

 .کنند نمی ايجاد آنها برای مزاحمتی نیز، مددجويان و کنند می حمايت مددجويان،

 خیابهانی  ههای  مزاحمهت  نبودن
 شهروندان ساير برای شبانه
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