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 مقدمه

 خود جاي که در جمعيتوسيعی از  توجه به حجم که باهستند،  فردي به منحصر هايگاهسکونت، شهرهاکالن

طریق شناسایی  از جز مشکالت، این براي حلهپيداکردن را مشکالت خاصی مواجه هستند. واند، با مسائلداده

 .نيست.پذیر ها امکانعوامل پيدایش این چالش

بسياري از  برند، اما درفرهنگی در شرایط متفاوت به سر میو محيطها از نگاه جغرافياي زیستیاگرچه انسان    

داراي وجوه مشترک بسيار هستند. توجه به این نيازهاي مشترک ما را در جهت چگونگی توسعه پایدار   نيازها

و طراحان ریزانکند. توجه برنامههاي متفاوت هدایت میها و اقليماي در فرهنگو محلههاي مسکونیمحيط

سازد تا در جهت صادیق مختلف آن، آنان را قادر میو مشهري به نقش نيازهاي انسانی در توسعه زندگی جمعی

با و سياسی الگوهاي مناسب را ارائه نمایند.  محيطی، اقتصاديزیستاجتماعی، توسعه پایدار کالبدي، فرهنگی، 

است. امروزه الگوي و افزایش جمعيت، شيوه مدیریت شهري هم تغييراتی اساسی یافتهگسترش زندگی شهري 

و ،ادراکاتتري از آگاهیرسيدن به سطح عميق . بادهدپرورش می و تعهد را گراییمانآرنوین مدیریت، 

کند که به شکوفایی تخصص منتهی و عملکرد ایجاد می خودجوش از رفتار و جریانی طبيعی ،هاي مدیراننگرش

و کوچک ميسر  هاي متوالیو وظایف مدیریت شهري با طی گام، رسيدگی به اهداف از این چشم انداز. گرددمی

 ي پایدارتوان یکی از اقداماتی دانست که توسعهرا می صحيح طرح بهاران بانوان.دراین راستا، اجراي شودمی

شود کردن به آن باعث میو توجه بهاران بانوانواقع اجراي طرح  نماید. درتر میرا امري دست یافتنیشهري 

 عمومی هم بر سالمت بهاران بانوانایجاد شود. طرح  هاي اجتماعی شهريآسيبدر حوزه کاهش تغييرات زیادي 

ایی متناسب با ابعاد متفاوت موثراست. هر پروژه شهروندانو همچنين برکيفيت زندگی  اجتماعیو هم برامنيت 

کن است این گذارد. همچنين ممپيامدهاي گوناگونی را برجا می شود، آثار وطرح و نيز محيطی که درآن اجرا می

اي اختالل رسد، پيامدهاي اجتماعی و فرهنگی اقدامات مداخلهتاثيرات آشکار یا پنهان باشند. گاه به نظر می

هاي سنگينی به بدنه شهري و مدیریت شهري تحميل هزینه، کند دراین صورتدرنظام زندگی شهري ایجاد می

 و فرهنگی پروژه بهاران بانوانتاثيرات  اجتماعی ارزیابی  عنوان:

 تهران 11شهرداري منطقه کارفرما:

 1396سال اجرا: 

 (gmail.com958tabatabaee@)مروارید طباطبایی قمی : یمجر
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اي گی(حاضربه شناخت پيامدهاي ناشی از اقدام مداخلهرو،  اتاف )ارزیابی تاثيرات اجتماعی وفرهنازاین شود.

اي، شناخت پيامدهاي منفی و ي مهم ضرورت انجام اتاف این اقدام مداخلهپردازد. نکتهمی بهاران بانوانپروژه 

ناخواسته و پيامدهاي مثبت پروژه است، چراکه عدم شناخت پيامدهاي منفی درطول زمان منجر به بروز 

ي است که این پيامدها ممکن است نه تنها با اهداف توسعهبرزندگی اجتماعی شهروندان گردیده پيامدهاي ناگوار

باشد بلکه توانایی مدیریت پيامدها را کاسته و مدیریت شهري راناچار به صرف منافات داشته شهريپایدار

 هاي باال درطوالنی مدت براي ميزان اثرات منفی پروژها نماید.هزینه

و مطالعاتی ضرورت اتاف  هاو کسب حداکثري موفقيت پروژهها کاريو موازيها و، براي کاهش هزینهاز این ر   

باشد. تا موجبات عملکرد بهترمدیریت شهري را فراهم آورد ازسوي دیگر هرمنطقه  داراي از این گروه ضروري می

وجه به باتو  هرمنطقه به صورت جداگانهالزم است که براي ، و بستر اجتماعی خاص خود است از این روبافت 

 گيرد.و اجتماعی خود اتاف صورت هاي خاص فرهنگیویژگی

شهرداري تهران، اثرات اجتماعی و  2ي درمنطقه بهاران بانواني پژوهش حاضر، ضمن بررسی پرژوه      

 ه مورد بررسی قرارداده ودرنفعان متاثراز آن پروژفرهنگی این پروژه را بر اجتماع شهري این منطقه و یا ذي

 روي این پروژه را به رشته تحریر درآورده است.نهایت سناریوهاي پيش

    

 معرفی پروژه مورد مطالعه -1

، بهداشت وسالمت، : اسکان، تغذیهاي شاملگانه 6اي است که خدمات سازي بهاران، مجموعهمجتمع توانمند

آموزي و تسهيل زمينه بازگشت به خانواده و جامعه را به مددجویان تحت رفتار، توانمندسازي و مهارتاصالح

سازي بهاران با بهبود وضعيت روانی نمندسازي، مددجویان مجتمع توادهد. در فرایند توانمندپوشش ارائه می

وري چرخه بازپروري اي ایجاد اشتغال و ترميم شبکه حمایتی آنان، ضمن افزایش بهرهوجسمانی آموزش حرفه

شوند)سند اقدام مجتمع توانمندسازي بهاران، جویان براي حضور دراین چرخه تشویق میمعتادین، دیگر مدد

 که است اجتماعی مسئله یک است،خوابی که گذشته یک مددجوي بهاران بودهتنخانمانی یا کاربی (. 3: 1394

 برخی علل به یا باشند سرگردان هاخيابان در است ممکن خانمانبی افراد .کنندمی تأیيد را امر این زیادي منابع

 به نگهداري مراکز یا هازندان در غيره و اعتياد دزدي، مثل آنهاست خانمانیبی با توأم معموال که دیگر هايبزهکاري

 و اقتصادي رفاه به هاخانواده و افراد دستيابی در ضروري نيازهاي از یکی مختلف هايدیدگاه مبناي بر .برند سر

 و آرامش از بخشی آن واسطه به بتواند خانواده یا و فرد که محلی است؛ مسکن و سرپناه به دسترسی اجتماعی

 خود ارزشمند و مطلوب کارکردهاي به تا یابد فرصت آن سایه در و نموده تأمين را خود روحی و ذهنی آسایش
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، نيازها ومشکالت آنان مددجویان زن. این امر قابل توجه است که در بهاران بانوان، نکته اصلی یابد دست

 د. باشمی

 روش-2

باشد. روش مورد کاربردي میو از نظر هدف روش مورداستفاده، در این پژوهش از نظر مسير، توصيفی بوده

است. البته باید اشاره کرد که پژوهش حاضر و اسنادي بودهاستفاده براي گردآوري اطالعات نيز، ميدانی

 شود. هاي ارزیابی مطرح میجزءپژوهش

آورد پی برآید. تحقيق ارزیابی دررسی اجتماعی نيز میو گاه حساببا عنوان تحقيق ارزشيابی 1تحقيق ارزیابی    

 .هاو اقدامات جاري استپيامدهاي اجتماعی  برنامه

وکالن با استفاده و نيز شناخت روابط در سطوح خرد و وجوه فرایندي هاي ساختارياز آنجا که شناخت ویژگی   

استفاده 2در مطالعه حاضر از رویکرد ترکيبی از این روپذیر است، تري امکاناز رویکرد ترکيبی به صورت جامع

 نظر مورد پروژه و مطالعه مورد مکان خصوص در موجود اطالعات و مدارک اسنادي، بخش در .استشده

 هايکاربري بررسی و مشاهده اکتشافی، هايمصاحبه قالب در موجود وضع نيز ميدانی بخش در و شد گردآوري

 در واقع در. گردید ختم نظر مورد هاينامهپرسش گردآوري با نهایت در و مردمی هايگروه شناسایی عمده،

 جامعه ميدانی روش در .شد استفاده کيفی رویکرد از هم و کمی رویکرد از هم آنها تحليل و هاداده آوريجمع

 با تصادفی متناسب گيرينمونه روش از ميدانی، بخش در نخست بخش در: شد تقسيم بخش چند به نمونه

 با کوکران ينمونه حجم برآورد فرمول از استفاده با تهران شهرداري 2 يمنطقه ساکنان بين از و استفاده حجم

مدد  نيز ودر شعاع اطراف  بهاران  بانوان  2 منطقه شهروندان  بين از هانمونه این ، در نفر، 210 دقت سطح

 به   مصاحبه ابزار از استفاده با بعد بخش در همچنين. شد انتخاب جویان ساکن در مرکز)به صورت تمام شمار(

 در این بخش از یافت ادامه نظري اشباع به رسيدن تا هانمونه مصاحبه با و شد پرداخته اطالعات گردآوري

 در همچنين. شد انتخاب دسترس در و هدفمند صورت به نفعذي نهادهاي ومدیران مرکز  وشهري  مدیران

همچنين . نمود رصد درمحيط را رفتارافراد و یافت حضور بارها در مرکز بهاران  اتاف تيم گرمشاهده بعد، مرحله

 انجام شد.مرکز مددجویانهایی با مصاحبه

 

 

 
                                                                 
1. Evaluation Research  
2 mixed method 
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 ترین پیامدهای اجتماعی وفرهنگی پروژهمهم-3

شده است .پيامدهاي پروژه هاي آنان درقالب جدول بيانو ویژگی دراین قسمت اهميت هریک از پيامدهاي پروژه

نيز اهميت هرکدام از پيامدها بر اساس  و شد تا ميزان احتمال وقوعدادهبه تعدادي از کارشناسان گروه اتاف 

 گيردبيشترین(امتياز می6ترین تا کم0) 6تا 0طيف ليکرت بين 

 اهمیت ووقوع وگستره برحسب احتمال بهاران بانوانپیامدهای اجرایی پروژه  - 1جدول شماره

 یاثرگستره نوع زمان تاثیرات ردیف
احتمال 

 وقوع

اهمیت 

 ازنظرکارشناسان

 ترتیب

 اولویت

آسيب کاهش 1  1 5 6 ايفرامنطقه مثبت ازاجرابعد 

وجامعه خانواده پذیرش 2 ازاجرابعد   1 6 6 ايمنطقه مثبت 

شهري نظم ایجاد 3 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 5 2 

بودن مفيد و زندگی براي انگيزه ایجاد 4 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   5 5 3 

هاخانمانبی وضعيت بهبود 5 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   5 5 1 

دوستی نوع فرهنگ ارتقاي 6 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   4 4 2 

محيطی استرس کاهش 7 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   2 2 3 

شهري منظر بهبود 8 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 4 3 

شهري جامعه سالمت ارتقا 9 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 4 3 

نهاخانمابی جانی تلفات کاهش 10 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 4 4 

ازاجرابعد تغييررفتارشهروندان 11 ايفرامنطقه مثبت   4 3 3 

شهري ایمنی 12 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 2 2 

اجتماعی انسجام تقویت 13 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   2 1 1 

اجتماعی عدالت افزایش 14 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   2 3 3 

متجاهر خانمانهايبی پيامدهاي هايهزینه کاهش 15 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   5 5 6 

بهاران نگهداري)شهرداري هايهزینه افزایش 16 ازاجرابعد ( ايمنطقه مثبت   5 6 6 

اجتماعی انضباط افزایش 17 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   2 1 2 

شهروندي رضایت افزایش 18 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   2 1 2 

شهر وسطح 2  درمنطقه زندگی کيفيت افزایش 19 ازاجرابعد  ايفرامنطقه مثبت   3 1 1 

20 
 وسطح 2 درمنطقه پایدار توسعه هايشاخص ارتقاي

 شهر
ازاجرابعد ايفرامنطقه مثبت   3 1 1 

 

 بهاران بانوانهای پیش رو پروژه چالش -4
احتمال واکنش چندگروه در مقابل آن وجوددارد. دراین طرح  ،اي هميشه درآینده طرحدراکثراقدامات مداخله

ندارند و یا با آن مشکل دارند، ممکن است درمقابل طرح دست به  هاي هدفی که اطالع ازکيفيت طرحهم گروه

مطرودین زن، کاهش  ها وخانمانمقاومت منفی بزنند. نظر به اینکه، طرح بهاران بانوان براي رفع مشکالت بی

و بيش  رود، که کماست. انتظار میآسيب اجتماعی، ایجاد امنيت بيشتر و نظم شهري به مورداجرا درآمده
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درصد پاسخگویان از 70ها نشان دادمصاحبهطور که نتایج پيمایش و . همانشهروندان از این طرح استقبال کنند

درصد از پاسخگویان از بازه کم تا زیاد از وجود  87.1در اصال آگاه نبودند.   30  البته ،اجراي طرح  آگاه بودند

صد تمایل به همکاري و کمک به مرکز بهاران دارند و در 72کنند. از این پاسخگویان تقریبا بهاران استقبال می

است که، شهروندان زایی براي مددجویان  دارند. اما نکته اساسی اینل به همکاري در اشتغالدرصد تمای43

روبرو شوند هر روز خواهند با این مساله شان و نمیعالقمند به وجود بهاران هستند اما نه در منطقه و محله

کنند ا و فرداگرا هستند. سعی میگروخودشان را درگير این موارد کنند. معموال شهروندان تهرانی به نوعی درون

اي باشد. این ویژگی شهروندان تهرانی، ممکن است باعث دار فاصلهخصوص دیگري مشکلدیگري به بين خود و

بينی تفاوت باشند.  ازاین رو، قابل پيشهاي آن مرکز و آینده آن بیتفاوت مدنی شود و نسبت به بهاران، آدمبی

. همچنين به دليل  خروجی اندک بهاران و نيز مقابل اجراي طرح مقاومت کننداست که برخی از شهروندان در

وري  بهاران برخی از مدیران شهري نيز با ادامه کار این مرکز مخالف باشند و عدم اثبات صحيح کارآمدي و بهره

دیگر بهره وري و سطح و دامنه تاثيرات و از سوي یا خواهان تغييرات اساسی درآن باشند.  باتوجه به گستره 

تواند مسير حرکت چنينی چندان تاثيري بر اجراي طرح نخواهدداشت. اما میاعتراضات این صحيح از مرکز،

 .بهاران را تغيير دهد

 راهکارهای مدیریتی-5
ي هدف  و نيز نظرات کارشناسان مربوطه و تيم اتاف دررابطه با هابا درنظر گرفتن مجموع مشکالت از نظر گروه

عنصر برجسته تشکيل  4شود. بهاران بانوان از کارهاي اجرایی پرداخته میي راهثرات منفی به ارائهکاهش ا
 -3زیر ساخت اجتماعی، فرهنگی و کالبدي - 2کاربرانسانی )مددجو( -1است که در تعامل با یکدیگرند. ؛ شده

کارهاي اجرایی نيز درهمين س راهگردند و سپدستورالعمل شفاف . ابتدا این عناصر بررسی می-4بستر قانونی 

 ها مطرح می شوند.قالب
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 1شکل شماره 

 

 کاربرانسانی)مددجو( -1

دهنده چرخه بهاران بانوان، کاربر انسانی است. کاربران باالترین سهم را دراین حوزه ترین عنصر تشکيلمهم

خانمان/سوء استفاده جنسی وجسمی، بیاجتماعی،  خانمان/حمایتدارند. کاربر یا مددجو در سه محور، بی

 باشد.خانمان /سوء مصرف  مواد  مورد توجه میبی
 خانمان/حمایت اجتماعیبی -

مشترک براي همه آنها عدم حمایت شوند. اما تجربهخانمان و مطرود میاگرچه زنان به دالیل گوناگونی بی

اي ی نداشتن شبکه روابط را علت ریشهاجتماعی، عاطفی، روانی و اقتصادي است. برخی کارشناسان حت
هاي اجتماعی هاي اجتماعی و حمایتاست که شبکهکنند .شواهد تجربی نشان دادهخانمانی تلقی میبی

هاي زن خانمانتواند فشار افسردگی مطرودین را تا حد زیادي کاهش دهد. کارشناسان معتقدندکه بیمی

عتياد، فحشا و هاي اجتماعی ضعيف دارند. همين ضعپيوند ف پيوند اجتماعی عامل تسریع مطرود شدن فرد، ا
هاي زن اهميت زیادي دارد؛ حمایت اجتماعی  و شبکه خانمانشود. دو نکته اصلی در بیسقوط فرد می

تواند در سالمت روانی و جسمانی فرد موثر باشد. اجتماعی. حمایت اجتماعی و شبکه اجتماعی با ثبات می

هاي حمایتی بسيار اهميت دارد. نفس شود. فراوانی و کيفيت روابط اجتماعی و شبکه موجب افزایش عزت
حمایتی خود فاصله بسيار گرفتند، در جریان بازتوانی باید سعی نمود که روي  مطرودین زن از خانواده و شبکه

معه ایران باید توجه احياء این شبکه و روابط تمرکز کرد. البته با درنظر گرفتن مسائل فرهنگی و سنتی در جا

کردکه ترک خانه  و خانواده براي زنان بيش از مردان تاوان به همراه دارد. بازگشت زن مطرود و پذیرش وي از 
ممکن است.. هر چند که احياء شبکه حمایتی گذشته سوي خانواده و حتی جامعه بسيار ضعيف و در مواردي نا

بهاران بانوان

مددجو

بستر قانونی

دستورالعمل 
شفاف

زیرساخت 
اجتماعی 
فرهنگی 
کالبدی
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يل این امر ميسر نبود باید به دنبال ایجاد و تقویت شبکه اجتماعی جو بسيار اهميت دارد . اما اگر به هردلمدد
رسانی در این حوزه بسياراهميت دارد. براي تغيير سازي  و اطالعجدید و جایگزینی براي آن بود. فرهنگ

اي ابتدا باید تغيير نگرش صورت گيرد وسپس تغيير رفتار ایجاد می شود. . رفتارافراد جامعه درهرزمينه

طور که، محور اصلی جامعه سالم  و رسيدن به توسعه پایدار وجودانسان سالم است. این انسان سالم نياز همان
 به شبکه اجتماعی وحمایتی سالم به منظور تامين نيازهایش دارد.

 خانمان / سوءاستفاده جنسی وجسمیبی -

هاي آن در گذشته فرد که یکی از ریشهکه حادثه یا موقعيتی آنی باشد. فرایندي است خانمان شدن بيش ازآنبی
خانمان است. سوءاستفاده جسمی، جنسی، خشونت در دوران کودکی و نوجوانی یکی از دالیل ترک خانه و بی

اي مورد گونهکه تمام مددجویان بهها حاکی ازآن استها و طرد اجتماعی است. دادهرها شدن در خيابان

هایی که سابقه سوءاستفاده جنسی دارند، به خانمااند. در واقع، بیسوءاستفاده جسمی و جنسی قرار گرفته
 کننده چندین ماده مخدر هم هستند.احتمال زیاد مصرف

 خانمان/ سوءاستفاده موادبی-

هاي خانمانی زنان این است که طبق دادهاند. نکته قابل توجه در بیخانمانی و سوءمصرف مواد در هم تنيدهبی
خانمانی و اعتياد شوند اما در مردان بیخانمان میهاي زن ابتدا معتاد بودند، سپس بینخانماتجربی اکثر بی

خانمانی تواند، گذار فردرا به بیمواد درتعامل با عوامل دیگر می دهد. درهرصورت سوءمعموال توام باهم رخ می

خانمان معتاد با وجود مشکالت بیشود. از طرف دیگر، خانمان میتسریع نماید. سوء مصرف باعث سقوط بی
خانمان معتاد، تمایل چندانی به دریافت کمک از متخصصان تواندحمایت کسب کند. بیبغرنج به سختی می

خانمان از جمله خواهند برچسب منحرف بخورند. تثبيت نشدن هویت به عنوان معتاد بیکه نمیندارند. براي این

تماعی مرکز باید به آن توجه داشته باشند. مشاوران روانی و مددکاران راهبردهاي مهمی است که مددکاران اج
توانند مانع از تثبيت هویت معتاد  و برچسب خوردن آنها شوند وآنهارا به درمان و درنهایت به کار و تالش در می

 جامعه تشویق کنند.  

 
 زیر ساخت اجتماعی، فرهنگی و کالبدي -2

ها فایده است. دربيشتر موارد زیرساختبرداري صحيح از بهاران بانوان بیهبدون زیرساخت مناسب سخن از بهر

 3شهرداري از نظر کالبدي حتی امکاناتی فراتر از حد استاندارد 2مناسب نيستند. اما مرکز بهاران بانوان منطقه 
ان دارد. در متر مربع اعي 1200عرصه،مترمربع2000دارد . فضاي فيزیکی بهاران بسيار بزرگ وگسترده است.

نفر هم در نظر گرفته  150این مکان براي  نظرهستند.اگرسرانهنفر مددجوآنجا تحت 6که، در حال حاضر صورتی

نفربراي این  6باشد که بازهم از استاندارد بيشتر است.  اما در حال حاضر با احتساب متر مربع می 8شود، حدود 
است. در نظر گرفت که بخش اعظم این مکان بالستفاده رها شده متر مربع است. باید 200اي حدود مکان، سرانه

                                                                 
 باشد.متر مربع می  5استاندارد فضای مورد نیاز برای هر فرد در مجتمع  3
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دهد از سوي دیگر حس تعلق ها را کاهش میتر از یک سو هزینهجایی مرکز به فضایی کوچکهمچنين جابه
توان از فضاي فيزیکی مرکز براي کارآفرینی تر است. میخانه وخانواده در محيطی کوچکتر به مراتب شدید

ي خود باعث کاهش سرپرست و بد سرپرست منطقه استفاده شود که این امر هم به نوبهزنان بی زاییواشتغال

در رتبه ششم تعداد زنان  2زن سرپرست خانوار دارد. منطقه24000در حدود  2شود. منطقه آسيب اجتماعی می
 4گانه تهران قرار دارد. 22سرپرست خانوار مناطق 

اي مشهود و خانمانی زنان پدیدهسازي بسيار اهميت دارد. بیگی نيز شفافاز نظر زیر ساخت اجتماعی وفرهن  

فزاینده در شهر تهران است .کتمان کردن آمار و ندیدن این افراد مساله را حل نمی کند. بستر فرهنگی و 
ن بایست از ایرسانی و آگاهی دادن ميسر می شود. افکار عمومی در سطح جامعه میاجتماعی از طریق اطالع

ها و هاي کنترل آن در رسانهپدیده به روشنی آگاه شود. کارشناسان در مورد این پدیده اجتماعی و راه

هاي پرده صحبت کنند. مشارکت مردمی و حمایت شهروندان نکته اصلی موفقيتهاي اجتماعی بیتریبون
غيير هستند، در جریان فعال اقدام ي تکنندهاي است. هرگاه شهروندان که دریافتاي در هرزمينهاقدامات مداخله

رسانی و دهند. اما زمانی که، اطالعاي قرار نگيرند، نسبت به ایجاد تغيير مقاومت منفی نشان میمداخله

هاي آن آگاه شوند. خود از حاميان اصلی طرح گيرد و شهروندان از کم وکيف طرح و ضرورتسازي صورتشفاف
ریزي و رفتار شود که موجبات احساس اي باید برنامهاي به گونهقدام مداخلهخواهند بود. از این رو در جریان ا

اي اي را فراهم ساخت. با توجه به رویکرد اتاف، هدف در اقدامات مداخلهتعلق خاطر شهروندان به اقدام مداخله

اي و شهري سعههاي توباشد. بدون مشارکت، همراهی و همکاري آنها طرحمردم، احساس رضایت و رفاه آنها می
اي مشارکت داده شوند نسبت به آن احساس مانند . همچنين زمانی که شهروندان در اقدام مداخلهعقيم می

اي باعث افزایش رضایتمندي آنها از یابند. دخيل شدن شهروندان در اقدامات مداخلهمسئوليت و تعلق می

 شود. سيستم شهري می
 

 بستر قانونی -2

ت درزندگی اجتماعی پوشيده نيست. اما نکته اساسی این است که قوانين و مقررات بدون نقش قوانين و مقررا
. در شود پشتوانه اجرایی آن استالزام و ضمانت اجرایی مفهومی ندارند .آنچه که سبب توفيق مقررات و قانون می

هاي قابل خيلی از شبهات وخالءاي از ابهام است و قانونگذاران در مها بسياري از موارد در هالهخانمانبحث بی

دیدگان کنند. هنوز مشخص نيست، مسئول جمع آوري و درمان این آسيبقانونی در این حوزه سکوت اختيار می
هایی مثل نيروي انتظامی یا بهزیستی وحتی شهرداري مبهم کدام سازمان ویا ارگان است . شرح وظایف سازمان

حد قادر به پيشروي هستند و دامنه اختياراتشان تا کجاست. چگونه با ها تا چه است. مشخص نيست این سازمان

خانمان زنی که از خانواده و توانند داشته باشند. از سوي دیگر،  بستر قانونی براي بییکدیگر تشریک مساعی می

                                                                 
 94تهران سال  2اطلس اجتماعی وفرهنگی زنان ساکن منطقه  4
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و هاي هویتی و شناسایی را ندارد، مشکالت قضایی، گاه مشکالت حقوقی است  و حداقلجامعه مطرود شده
 است.کيفري دارد چه تمهيداتی اندیشيده

 
 دستورالعمل شفاف -4

شهرداري تهران با یک دستورالعمل کامال مردانه در یک  2ها، مرکز بهاران بانوان منطقه طبق شواهد و داده
است. با گذشت دوسال هنوز هيچ تغييري در پروتکل ایجاد نشده اي، شروع به کار کردهضرب العجل دو هفته

هاي بهاران بانوان نداشتن دستور کار صحيح و روشن و دقيق است. وجود یک رویه ترین چالشیکی از مهم است.
 گی و آزمون وخطاها را بگيرد.ها،  رفتارهاي سليقهتواند جلوي بسياري از انحصار طلبیواحد و مستقل می

 
 است.ارائه شده 4-6اي از راهکارها در جدولخالصه

 راهکارهای ارائه شده 2یجدول شماره

 کنندهاقدام زمان راهکار

 ازاجراپس مدت و بلند مدتمدت ، میانبرنامه کوتاه اجرای پروژه در عینی از انداز دقیق وچشم برآورد
معاونت اجتماعی /اداره خدمات اجتماعی

 منطقه اموربانوان وفرهنگی/

 جنسیتتدوین وارایه یک دستورالعمل دقیق، روشن وشفاف براساس 

 ای عمل کردنو جلوگیری از انحصار طلبی و جزیره درتداوم اجرای طرح ورفع مشکالت
ازاجراپسقبل و   

اداره خدمات معاونت اجتماعی وفرهنگی/
 اجتماعی/اموربانوان/مدیریت بهاران/

 کارشناسان مربوطه/تيم اتاف

داری و گسترش نگه وبینی تامین اعتبارات الزم برای تداوم اجرا، درحوزه زیرساخت پیش

 طرح
ازاجراپس  

اداره خدمات معاونت اجتماعی وفرهنگی/
 اجتماعی/ مدیریت بهاران

های جمعی ومجازی(برای ارتقای اطالع رسانی به استفاده از سازوکارهای نوین)رسانه

 مخاطبان وجلب مشارکت آنان مجموعه
ازاجراپس  

م اجتماعی وفرهنگی/اداره آموزش 
 امررسانه وارتباطاتشهروندي/متوليان 

جابجایی مرکز به محیط فیزیکی کوچکتر با امکاناتی محدودتر به مثابه یک منزل که حس 

داری تعلق وسرپناه را ایجاد نماید. جانمایی دقیق برای این جابجایی جداسازی فضای نگه

وفعالیت اشتغال آنها. از سوی دیگر استفاده از فضای مرکز کنونی برای کارآفرینی 

 وتوانمندسازی زنان بی سرپرست یا بد سرپرست منطقه

ازاجراپس  
اجتماعی فرهنگی/اداره خدمات معاونت 

 اجتماعی/امور بانوان/مدیریت بهاران

ازاجراپس ها و موسسات خیریه برای تقویت عملکرد مرکزظرفیت سازی سمن  
 خدمات اداره/فرهنگی اجتماعی معاونت

بهاران مدیریت/بانوان امور/اجتماعی  

هایی مثل بهزیستی ودانشگاه ها )دانشگاه علوم جلب حمایت  وهمکاری و مشارکت سازمان

 پزشکی ودانشگاه علوم بهزیستی(و استفاده از ظرفیتهای آنان
ازاجراپس  

 خدمات اداره/فرهنگی اجتماعی معاونت

بهاران مدیریت/بانوان امور/اجتماعی  

ازاجراپس ارتقای آنپایش مستمر بازخوردهای طرح درجهت   
اداره خدمات معاونت اجتماعی وفرهنگی/

 اجتماعی /اموربانوان
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 نکات حاصل از مطالعه تطبیقی-6

با توجه به مطالعات خارجی دراین حوزه، دربيشتر کشورهاي توسعه یافته و حتی درحال توسعه،  براي رفع 

براي نمونه بریتانيا، این کشور تنها  است.ها و مطرودین جامعه راهکارهایی اجراشدهخانمانمشکل بی

ها دارد. بریتانيا یک گروه ضربت براي مقابله با خانمانکشوراروپایی است که دولت مسئوليت قانونی در قبال بی

ها و مقامات دولتی موظف ومکلف به تامين سرپناه و رفع نيازهاي است. سازماناین پدیده ایجاده کرده

خانمان ارائه دهدکه طيف کرده است. که تعریف جامع و شفافی از بیکشور سعیها هستند. این خانمانبی

ها(دارند.  خانمانی تکرار شونده )کولیکه بیدهد. حتی کسانیاي از افراد مطرود جامعه را پوشش میگسترده

ا رئيکرد کاهش داشته است. اما کشور استراليا ب 3/2هاي کشورش خانمانبریتانيا مدعی است که تعداد بی

است. دولت ها، دست به یک استراتژي ملی درجهت کاهش این پدیده نمودهخانمانآمارگيري وپایش مستمر بی

کنند. این کشور به طور مداوم سعی در رصد تعداد و نهادهاي غيرانتفاعی توام باهم روي این پدیده کار می

اما هند، یکی از کشورهایی که بيشترین تعداد هاي در دست اجرا دارد. ها و تاثيرگزاري برنامهخانمانبی

هایی که در سطح کشور به خصوص خانمانها را دارد. این کشور آسيایی با توجه به تعداد زیاد بیخانمانبی

هستند، تنها در حد ارائه سرپناه موقت و ارائه خدمات اوليه فعاليت کند. ایاالت متحده شهرهاي بزرگ پراکنده

هاي ها را سازماندرصد از این برنامه 85ها را دارد.خانمانبرنامه امدادي بی4000ر حدود آمریکا، این کشو

ها شامل سرپناه، سالمت دهد. این برنامهدرصد باقی مانده را دولت انجام می 15غيرانتفاعی به عهده دارند و

هاي ایدز است. برنامههایی براي کنترل مصرف الکل ومواد مخدر و هاي سالمتی روحی، کمکجسمی ، کمک

طور که اشاره شد درتمام است. همانها را ایجاد نمودهخانمانرسانی به بیاي امدادآمریکا یک شبکه زنجيره

است. دراکثر این کشورها به  فقر، بيکاري، ها، راهکارهایی اجراشدهخانمانکشورهاي نام برده براي رفع مشکل بی

هاي حمایتی وغيره عتياد به مواد مخدر والکل، طرد اجتماعی، کمبود شبکهمهاجرت، مشکالت روحی و روانی، ا

 است. و سعی شده روي آنها تمرکز کنند.اشاره شده

خانمانی به صورت جدي مطرح شده است. و سعی شده که درایران هم ، بيش از یک دهه است که پدیده بی    

نها شهرداري تهران نسبت به این پدیده واکنش نشان تمهيداتی اندیشيده شود . اما به صورت عينی و عملی ت

اند. یکی از ها هم در این امر کم وبيش فعال بودهداده است. هرچند که موسسات غيرانتفاعی ومردم نهاد و خيریه

 1383این بنياد از اوائل سال  است "بنياد اميد مهر"این موسسات خيریه که بسيارهم موفق بوده است، 

نماید. ماموریت این شناسی، مددکاري و اداري آغاز میرا در پنج بخش اجرایی، آموزشی، روان هاي خودفعاليت

 25تا  15)بين دیده و طدر شده آسيبهاي اجتماعی، احساسی و اقتصادي زنان جوان تقویت شایستگی"بنياد 
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خودتوانمندسازي و آموزش و نيز هاي زندگی از طریق هایی براي تجربه طيف کاملی از گزینهسال( و ارائه فرصت

دیده دختران آسيب -تابستان و زمستان -اميد مهر هر سال در دو نوبت ".پرورش حس خودارزشی در آنها است

ئه مشاوره و کمک به آنها او یا در معرض آسيب واجد شرایط را با هدف خودتوانمندسازي، آموزش و پرورش، ار

نام می کند. تعدادي از این دختران توسط سازمان بهزیستی، کانون  در پيدا کردن شغلی موثر و مناسب ثبت

شان که در بنياد آموزش معرف هستند یا توسط دوستانشوند و بقيه یا خودها معرفی میاصالح تربيت و کالنتري

تحصيلی رک قل مداشتن حدل و داسا 25تا  15سنی بين شرایط با ن ناان و زخترشوند. دبينند معرفی میمی

هاي با توجه به گفته. شوندته مییرفپذ مهر اميد دبنيا در آموزشی دوره یک ايبر هنماییپایان دوره را

شوند، هاي وجودي خود میجویان این بنياد، آنها پس از پيوستن به اميد مهر، کم کم متوجه ارزشمهارت

مفيد براي جامعه و خانواده خود توانند عضوي کنند آنان نيز مییابند و احساس میاستعدادهاي خود را می

بينند. شان را نيز در خود میاند، اما امروز توان ایجاد تغيير در خانوادهاي که گاه از آن گریختهباشند؛ خانواده

گيرند که دهد. آنها در اميد مهر یاد میجویانش هدیه میاميد مهر، اميد به زندگی را به بسياري از مهارت

خود را واقعيت بخشند. براي تحقق بخشيدن به این رویاها، اميد مهر روشی جامع برگزیده و با توانند رویاهاي می

هاي هاي شغلی در حوزهکند تا از طریق به دست آوردن مهارتارائه ابزارها و حمایت الزم به این افراد کمک می

یت زندگی خود را در جامعه داشته مختلفی مثل حسابداري، زبان انگليسی، نقاشی، کامپيوتر و یا ... توان مدیر

آورد تا شنيده شوند؛ چرا که تقریبا هيچ یک از آنها تا به آموزان فراهم میفضایی را براي مهارت ،باشند. اميد مهر

 .اند و اصوال در زندگيشان کسی نبوده است که به آنها گوش فرا دهدامروز شنيده نشده
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 فرآیند توانمندسازی امید مهر

 مرحله اول

 آموزش و پرورش اولیه 

 

گيرد. در نخستين فازي که دختران کشد و در خود بنياد صورت میماه طول می 18تا  15این مرحله بين 

پيوندند، در محيطی گرم و اجتماعی به آنها خوش آمد گفته و به توسعه فردي آنها و دیده به این مرکز میآسيب

هاي سی، فعاليتهاي روانشنانيز تسهيل پيوستن آنها به جامعه از طریق جلسات مشاوره و روان درمانی، کارگاه

شود. فضاي بنياد، فضایی گرم و پذیرا، با عزت و هاي اوليه تحصيلی و فنی میاجتماعی و تفریحی و ارائه آموزش

احترام و دور از هر نوع قضاوت است. در واقع این فاز نخستين، پيش درآمدي است براي مراحل بعدي که مهارت 

 .سازندماعی آنها آماده میاي و اجتجویان را براي ورود به زندگی حرفه

 مرحله دوم

 ای پیشرفتههای حرفهشآموز 

 

 تري را انتخاب کنند.اي پيشرفتههاي فنی و یا حرفهدر پایان مرحله اول، مهارت جویان فرصت دارند تا آموزش

 مرحله سوم

 کاریابی و نظارت 

 

هاي مهر در این حوزه شامل ارائه کارگاهکند؛ حمایت اميد اميد مهر به مهارت جویان در کاریابی نيز کمک می

ها و موسساتی است که آمادگی استخدام کارآموز را در شغلی و شناسایی سازماننویسی، مصاحبهآموزشی رزومه

جویان مرکز داشته باشند. هر یک از مهارت جویان حداقل تا شش ماه پس از شروع به هاي مهارتحوزه فعاليت

شود تا اطمينان حاصل شود که به خوبی با محيط کار و ساختار اجتماعی ظارت میکار توسط مرکز هدایت و ن

 . جدید اجين شده است
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هاي مالی، یک خيریه در لندن و یک خيریه در واشنگتن دي سی به ثبت بنياد اميد مهر براي جلب حمایت   

دهند. این سازمان را انجام میهاي مالی در اروپا و آمریکاي شمالی هاي جذب حمایترسانده است که فعاليت

 اشد.بهاي خيرین میهاي بخش خصوصی و کمکمتکی به حمایت
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 اهم پیشنهادات به منظور اجرای بهترطرح -7

 است.ترین پيشنهادات درقالب جدول ارائه شدهدرجدول زیر مهم

 اهم پیشنهادات-3ی جدول شماره

 کنندهاقدام زمان اجرا شرح اقدام

تامين و تخصيص اعتبارکافی براي تداوم اجراي پروژه به لحاظ زیرساختی و 

 فرهنگی و اجتماعی دربرنامه بلند مدت
 ازاجراپس

ریزي وتوسعه شهري معاونت برنامه

شهرداري /سازمان خدمات اجتماعی 
 معاونت اجتماعی وفرهنگی/

هاي رسانهسازي جذاب درحوزه رسانی و فرهنگهاي اطالعاستفاده ازبرنامه

هاي مجازي به منظور آگاه سازي واطالع رسانی به خانواده در جمعی و رسانه
 جهت کاهش آسيب و لزوم همکاري شهروندان

 ازاجراپس
معاونت اجتماعی وفرهنگی/آموزش 

 شهروندي/صدا وسيماو...

تکل منسجم براساس جنسيت مددجویان با مشارکت اداره تدوین و ارایه یک پرو
 ماعی وامور بانوان ومعاونت اجتماعی وفرهنگی و مدیریت بهارانخدمات اجت

 ازاجراپس
معاونت اجتماعی وفرهنگی/اداره خدمات 

 اجتماعی/ اموربانوان/مدیریت بهاران/

یافته مثل سراي محالت، هاي سازمانجلب مشارکت شهروندان به ویژه گروه

 رسانی دربلندمدت سازي واطالعمساجد ،مدارس وستاد بسيج و... درامرفرهنگ
 ازاجراپس

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

مند در جهت ایجاد حس تعلق جابجایی مرکز به مکانی کوچکتر با امکانات قاعده

 هاي سرانهجویان وکاهش هزینهو فضاي خانه براي مدد
 ازاجراپس

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

 زایی اشتغال و کارآفرینی کز مر عنوان تحت مرکز فيزیکی فضاي کاربري تغيير

 سرپرست بد و سرپرستبی زنان براي
 ازاجراپس

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

جویان در جهت رسيدن به استقالل مادي و  زایی مددهاي اشتغالتقویت طرح
 کسب اعتماد به نفس براي ادامه زندگی

 ازاجراپس
 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

دیدگی براي ارئه خدمات هاي سنی و ميزان آسيبجویان در گروهبندي مددطبقه

 هدفمند و منظم به آنها
 

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

یکپارچه نمودن سيستم پذیرش مدد جویان به منظور ایجاد شانس برابر براي همه مدد 

 جویان داوطلب براي تغيير سبک زندگی
 

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی
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 کنندهاقدام زمان اجرا شرح اقدام

ه مسکن انتقالی براي مدد جویانی که به خوبی دوره بازآفرینی خودرا طی تقویت برنام

 اند ومستعد تشکيل خانواده  واستقالل هستندکرده
 

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

علوم ها به عنوان نمونه، دانشگاه علوم پزشکی و هاي دانشگاهاستفاده از ظرفيت

بهزیستی به منظور استفاده از دانشجویان براي ارائه خدمات تخصصی به 

 جویانمدد

 پس ازاجرا

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

وزارت /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

 علوم

هاي غير دولتی و مجرب و فراخوان نسبت به کمک رسانی و جلب حمایت نهادها وثمن

 مرکزکارآمد در 
 

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/اموربانوان /اجتماعی

گيري ورسيدگی به مشکالت رایزنی با شوراي شهر و جلب حمایت و توجه  آنها براي پی

 هاي باال دستهاي قانونی از طریق سازمانقانونی وخالء
 

 خدمات اداره/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 /بهاران مدیریت/نواناموربا /اجتماعی

خانمانی به اندیشی در راستاي پدیده اجتماعی بیطرح فراخوان یک همایش یا هم

ها و خصوص زنان با رویکرد اجتماعی و فرهنگی در جهت جمع آوري مقاالت وپژوهش

 نظرات دانشگاهيان وکارشناسان این حوزه به صورت کامال علمی و تخصصی

 
 خدمات رهادا/وفرهنگی اجتماعی معاونت

 اموربانوان /اجتماعی

 

 

 

 


