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 پیشگفتار 
و  یهادج هایاز گروه ایمنسجم و پو ای، شبکهالسالم هیعل یامام حسن مجتب ییدانشجو تیجمع

 تیو فعال ینیالسالم، نقش آفر هیامام حسن عل ییدانشجو تیجمع لیاست. هدف از تشک ییدانشجو
 ینو امدادرسا یماعاجت هایبیکالن شهرها، با موضوع رفع آس هیمستمر، اثرگذار و الهام بخش در حاش

و  یرانتفاعیغ یابه عنوان مجموعه تیجمع نیشده است. ا جادیا یعیطب یایبال دگانید بیبه آس
 یر جهت اجرادو افراد متخصص،  ییدانشجو هایگروه یسازشبکه قیمستقل در تالش است از طر

و  یسازمانده با جذب، ،یاجتماع هایبآسی رفع حوزه و رهاشهکالن هیمستمر در حاش هایتیفعال
و در  دهدیبیاز اقشار آس تیحما یبلند در راستا یگام ن،یریو خ یمردم هایمشارکت دهیجهت

 .بردارد بیمعرض آس
در جهت  ننشیهیالسالم در محالت حاش هیامام حسن عل تیعضو جمع هایموثر گروه تیفعال یالزمه

 تیفعال هایوشرو  کردهایبا اصول، رو ییبه محتوا مناسب، آشنا یدسترس ،یاجتماع هایبیکاهش آس
ات گروهیفتن تجربالسالم، با درنظر گر هیامام حسن عل تیمنظور جمع نی. بدباشدیمحالت م نیدر ا

 دتولی به قداما نظران،و مشورت با صاحب ،یالملل نیو ب یموفق داخل هایعضو، رصد مجموعه های
 .دنمایمی شهرهاکالن هیدر حاش یفعاالن جهاد ازیورد نو م  یکاربرد یمحتواها

درآن  تیفعال نهیبه یکردهایو رو ننشیهیمناطق حاش تیبر وضع یروشنا، مرور ییمحتوا هایبسته
 یوش برقرارر حیبسته، به تشر نیا یاصل هایاز بخش یکیمهر به عنوان  ی. جزوه خانهباشدیم

 لیو تکم  رسانی روزوانند جهت بهت-یم تیعضو جمع های. گروهپردازدیم ناننشیهیارتباط موثر با حاش
 امیدر پ تیکانال جمع نینظرات خود را به ادم ،یدانیآن و انجام اقدامات م یبسته، پس از مطالعه نیا

  .ندیارسال نما یجمع هایرسان

 
 علیه السالمجمعیت دانشجویی امام حسن 

    98تابستان 



 

 5 - صفحه

 مقدمه
 پدیده. گرددمی رب 1300 هایسال به ایران بر اساس استاد موجود، در نشینیحاشیه یسابقه

بیش  به یراخ هایو در سال یافته رشد شدت به 19 قرن ینیمه از نشینی در جهان،حاشیه

 روستایی، شتغالا هایفرصت نبودن روستاها، در درآمد بودن پایین است. رسیده خود حد ترین

 یافته افزایش نشینان راحاشیه جمعیت  روز به روز مسکن، کمبود و شهری جمعیت سریع رشد

سرعت  ،نتهرادر به خصوص و شهرها متعارف زمین شهری در کالننی غیرگرا. داده است

 شده است. شهری نشینیحاشیه شتابان و گونهقارچ بخش رشد

طیف  و موجداجتماعی خود مستعد نشینی به عنوان یك مسأله و آسیبپدیده حاشیه

انی با تفاوت چند های اجتماعی است که از حیث ماهیت،ای از مسائل و آسیبگسترده

نوع روابط  وهای اجتماعی جامعه ندارد. ماهیت، ساخت اجتماعی، جغرافیایی، فضایی آسیب

لب ساکنان نشین از شدت، تنوع و گستره خاصی برخوردار است. غااجتماعی مناطق حاشیه

ون؛ تعارض چدرآمد، با مسایل و مشکالت متعددی شین، مردمانی فقیر، کمنمناطق حاشیه

اسب به خدمات ثباتی اجتماعی، بیکاری، بزهکاری، تراکم جمعیت، دسترسی نامنفرهنگی، بی

به  دستبی هویتی، خشونت، جرم و جنایت و...  و سالمت زیست شهری، مشاغل کاذب،

 گریبان هستند.

تخاذ شده نشین اویکردهای متعددی نسبت به محالت حاشیههای زمانی مختلف ردر دوره

سئولین، منشین توسط و مبنای عمل قرار گرفته است. در ابتدای رصد شدن محالت حاشیه

ذشت زمان و شد. با گها دنبال میرویکرد نادیده گرفتن و پس از آن، رویکرد تخریب آن

ردند، اما به هسازی محالت روی آوها به ارائه خدمات، بنشین، دولتگسترش محالت حاشیه

رسیدن به  دلیل همراه نساختن مردم، این روند منجر به صرف هزینه و زمان زیادی جهت

ع محور، نگاهی های اخیر رویکردهای توانمندسازی و توسعه اجتماگردید. در سالاهداف می

 نو و متفاوت را به این مناطق ارائه نموده است. 
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نشین، محالت حاشیه ترین بسترهای مورد نیاز بهبود و ارتقا شرایطمدیکی از مهمترین و کارآ

های در سطح لیتها و فعاایجاد بسترهای تعامل با ساکنین و مشارکت دادن ایشان در برنامه

است. فرینی مستمر آارائه راهکار و نقش، خانه مهر بستر ورود، شناسایی مسائلباشد. محله می

ستر ب ،های اجتماعی در مناطق حاشیه نشینکاهش آسیبپیشگیری و هدف  این طرح با

 آنان مشکالت با ساکنین مناطق، آگاهی از علیه السالم اعضای جمعیت امام حسنارتباط مستمر 

یروهای داوطلب بومی با استفاده از ن در طرح خانه مهرباشد. می محالتو نحوه فعالیت در این 

محله و مخاطبین  های مورد نیازبخشی و انجام اقداماتی در سازاز طریق هویت ،و غیر بومی

شیه نشین مناطق حا مورد اعتماد و موثر در رفع مشکالت محله و ساکنین یمجموعهنقش 

در  ، توانمندسازیمددکاری، آموزش ؛شاملهای مورد نیاز این محالت عرصه نماید.را ایفا می

 باشند.می اقتصادیاجتماعی، های فردی، ، علمی، مهارتفرهنگیهای حوزه

 محورهای فعالیت خانه مهر
ودکان، ک مخاطبین خود را خانه مهر جهت اثرگذاری حداکثری در محالت حاشیه نشین،

به طور معه هدف، قرار داده است. این مخاطبین به عنوان جانوجوانان و زنان ساکن در محله 

ه دلیل اهمیت بخواهند شد. در این طرح، های خانه مهر دخیل مستقیم در برنامه و فعالیت

ر سطح محله هایی را نیز دفعالیت پرداختن به یك محله به صورت یك کل به هم پیوسته،

کارآفرینی و  ،تربیتی فرهنگیکلی فعالیت خانه مهر شامل محورهای  به اجرا خواهد گذاشت.

 باشد.میو سالمت ، مشاوره آموزش، معیشت
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 ساختار فعالیت

، متناسب با مخاطبین هدف در محالت علیه السالممهر امام حسن  های خانهفعالیت

با توجه به الزامات فعالیت البته  .گرددساختار فعالیت آن نهایی می ونشین سازماندهی حاشیه

 باشد:موارد زیر به عنوان عناوین الزامی در آن مد نظر می ،و اثرگذاری در این محالت

 
 

 

مسئول خانه مهر

شناسایی و 
مددکاری

یآموزشی و تربیت زنان و خانواده

کودکان، 

زنان  نوجوانان و

 ساکن در محله 

 



 

 8 -صفحه 

 مسئول خانه مهر •

ازماندهی به صورت مداوم به س ،با سابقه که بتواند در طول زمانمشخص و  یفرد

 های خانه مهر اقدام نماید.و مدیریت فعالیت

 مددکاریشناسایی و  •

با استفاده  آنان طراحی سیستم حمایت از، و افراد نیازمند هاوظیفه شناسایی خانواده

 گردد. در این رابطه را شامل میاز توان خیرین و راه اندازی پویش 

 آموزشی و تربیتی )مهر و ماه( •

، نوجوان های آموزشی و تربیتی با مخاطب کودک وبرگزاری کالسریزی و برنامه

 رد.پذیهای اجتماعی و فرهنگی در این بخش انجام میالبردن مهارتبرای با

 زنان و خانواده )مادرانه( •

دران ساکن در های فرهنگی ویژه دختران و مابرگزاری برنامه ،ارائه خدمات مشاوره

 گردد.ین در بخش زنان و خانواده اجرا میمحله حاشیه نش

نجام شود. ابه صورت مستمر  اقدامات الزم است ،جهت اثربخشی بهینه فعالیت خانه مهر

 ماید.روز درهفته خانه مهر توسط تیم اصلی فعالیت ن 2ست حداقل ضروری بنابراین

 رویکردهای فعالیت
در یکردهای زیر نیاز است تا رو ،علیه السالمجهت دستیابی به اهداف خانه مهر امام حسن 

 ها دنبال گردد:فعالیت

 امل کودکان، نوجوان و زنان؛تمرکز بر اقشار در معرض آسیب ش •

کودکان، نوجوانان و زنان از جمله مخاطبین مهم و تعیین کننده در وضعیت فعلی و 

باشند. کودکان و نوجوانان نسل آینده این محالت و آینده محالت حاشیه نشین می

زنان مهمترین رکن خانواده در تربیت فرزندان هستند. از سویی دیگر، اقشار نامبرده 
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-ها در معرض ابتال به آسیبه دلیل معظالت موجود در محالت و سطح خانوادهشده ب

 باشند.های اجتماعی می

جامع نگری در حمایت از مخاطبین، در نظر گرفتن تمامی نیازهای  •

 آنان؛

-، نگاه تكهای نیکوکاریها و جمعها و مشکالت موجود در خیریهاز جمله آفت

ب عدم باشد. این مهم سبمتنوع مخاطب میبعدی با در نظر نگرفتن نیازهای 

ها، رائه حمایتگردد. بنابراین ضروریست در اها میدریافت پاسخ مناسب از فعالیت

 به تمامی ابعاد روحی، جسمی و اقتصادی جامعه هدف توجه شود.

 های خانه مهر در سطح محله؛مساله محوری در فعالیت •

اتی طح محالت مجموعه اقدامهای اجتماعی الزم است در سجهت کاهش آسیب

ی محله انجام ها حول مسائل اساسصورت گیرد. در این اقدامات باید انجام فعالیت

 زی و اجرا شود.رییابی مسائل، طرح مورد نیاز جهت رفع آن برنامهپذیرد و با ریشه

های جلب و سازماندهی مشارکت حداکثری ساکنین محله در برنامه •

 خانه مهر؛

-ه میهای خانه مهر در سطح محله، جلب مشارکت اهالی منطقیکی از رسالت

اید از ارتباطات، بها ها و برگزاری برنامهباشد. در این راستا، در طی انجام فعالیت

ای برخی از امکانات و توان ساکنین و فعالین بومی استفاده گردد. واگذاری اجر

ضور حهمفکری با ها، تعیین سهم و نقش فعالین بومی، تشکیل شورای برنامه

از ظرفیت و  سازی استفادههایی از بسترفعالین بومی و از این دست موارد، ایده

 باشند.مشارکت دادن ساکنین محله می

در سطح علیه السالم  ایجاد و تقویت هویت مطلوب خانه مهر امام حسن •

 محله، بین اهالی و خیرین؛
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بی در نزد به جایگاه مناستوان موفق قلمداد نمود که خانه مهر را زمانی می

ن نکته توجه ها به ایساکنین محله و مسئولین مرتبط دست یابد. در انجام فعالیت

ن ساز، پناهگاه ای فعال، پویا، جریاشود که جایگاه خانه مهر، به منزله ی مجموعه

دیدگان در مواقع ضرورت، با فضای همفکری جهت پیشرفت محله، آسیب

 بادل خدمت بین افراد باشد. دستگیری از مخاطبان و ت

 

 
  

 تعیین مکان خانه مهر
محالت  همچنینهای اجتماعی و آسیب دارای، در محالت علیه السالمخانه مهر امام حسن 

یاز است به موارد نشود. در انتخاب محل تاسیس خانه مهر اندازی مینشین تاسیس و راهحاشیه

 شود: توجههای زیر و شاخص

تمرکز بر اقشار در معرض 
آسیب شامل کودکان و 

نوجوان و زنان

جلب و سازماندهی 
مشارکت حداکثری اهالی

محله در برنامه های خانه 
مهر 

ایجاد هویت جمعی و 
مطلوب برای خانه مهر 
امام حسن ع در سطح 

محله بین اهالی محله و 
خیرین

مساله محوری در فعالیت
های خانه مهر در سطح 

محله

جامع نگری در حمایت از 
تن مخاطبین و در نظر گرف

تمامی نیازهای مخاطب
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 از مساجد محله و همکاری با آننزدیکی به یکی  •

ماعت محله، با توجه به ضرورت تقویت مساجد و برقراری رابطه مطلوب با امام ج

زدیك باشد. نخانه مهر باید تا حد امکان به یکی از مساجد محله به لحاظ مکانی 

با توجه به  های خانه مهرفعالیت ریزیهای مسجد، برنامهحضور فعال در برنامه

امری  قویت مساجد محله، با حضور و همکاری امامان جماعت مساجداهمیت و ت

 ضروری است.

 راه دسترسی مناسب  •

فراد امحل واقع شدن خانه مهر الزم است دارای دسترسی مناسب برای عموم 

رعی و دور از فها، معابر محله باشد. نزدیك بودن به معابر اصلی و نبودن در کوچه

 باشد.یدسترس، از نکات حائض اهمیت م

 دار، درب ورود و خروج مجزاساختمان ویالیی، حیاط •

های متنوع مهها و ساکنین محله و برگزاری برنابا توجه به حضور جمعی خانواده

خروج  ودر خانه مهر، ساختمان تخصیص یافته باید مستقل و دارای درب ورود 

 گردد تا آرامش همسایگان حفظ گردد.مجزا باشد. این امر سبب می

جتماعی های اها، منازل و فضاهای دارای آسیبعایت فاصله منطقی از کوچهر

ه توجه نمود شدید از دیگر موارد مهم در انتخاب ساختمان است. باید به این نکت

های اجتماعی بای از محله واقع شود که آسیلزومی ندارد مکان خانه مهر در منطقه

ر منطقه امکان دتا سایر اقشار ساکن  گردددر اوج خود قرار دارد، این امر سبب می

 حضور در خانه مهر را داشته باشند. 

  توجه به  تراکم و پراکندگی جمعیت محله •

اکندگی جمعیت اندازی خانه مهر الزم است میزان تراکم و پرراه مکان انتخاب در

رای خانه در سطح محله مشخص گردد. با لحاظ نمودن این مورد، بایستی مکانی ب

 نظر که ساکنین بیشتری به آن درسترسی دارند. مهر در
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 مراحل ایجاد خانه مهر

گامی موثر و   لسالما هیعل راه اندازی خانه مهر امام حسن، گروه در محلهیك در سیر فعالیت 

قسمت قبل و بعد  به دوهای گروه را فعالیتتوان می از سایر اقدامات است. بطوریکهمتفاوت 

ل از راه اندازی خانه ، قباهمیت این کاراز راه اندازی خانه مهر تقسیم بندی نمود. با توجه به 

ر اقدام رسیده محله و توان خود د هایاز شناخت نیاز مناسبی مهر نیاز است گروه به سطح

 باشد.

ه حضور مستمر داشته در محلقبل از ایجاد خانه مهر ماه  3-2حداقل  ها الزم استگروه

مسائل و مشکالت  بررسیبه ها، اعضای گروه در این ماه هادر بستر اجرای برنامه .دنباش

د. پس از کسب شناخت نسبی از نفعالین و افراد اثرگذار بپردازشاناسایی و همچنین منطقه 

نسبت  ،تهای انتخاب محل فعالیتواند با توجه به شاخصهگروه می ،ابعاد مختلف آن درمحله 

و له نزدیکی به یکی از مساجد مح
همکاری با آن

راه دسترسی مناسب

ساختمان ویالیی، حیاط و درب
ورود و خروج مجزا

ا رعایت فاصله منطقی از کوچه ه
و منازل و فضاهای دارای درگیری

شدید آسیب های اجتماعی

دگی در نظر گرفتن تراکم و پراکن
اه جمعیت محله در انتخاب محل ر

اندازی
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در  به خصوصهای گروه در محله و فعالیت برای انجام به راه اندازی خانه مهر اقدام نماید.

 توجه به نکات ذیل اهمیت دارد: خانه مهر

 اقشارماعی محل امن جهت مشاوره و فعالیت فرهنگی اجت ،خانه مهر به عنوان پاتوق 

 .باشددر محله مختلف 

  باشدبرخورد با اهالی محله، صادقانه و همراه با احترام در تمام مدت. 

 د در خانه مهر های اجتماعی و سیاسی )به معنای عام( نبایگیریموضع ،اقدامات سلبی

 و مسئولین آن به صورت آشکار انجام شود.

  ارائه کمك را  انتظاربا ارائه خدمات به غیر هدفمند، نباید جهادی خانه مهر و گروه

 .بین ایجاد نمایند و در ذهن مخاطب به یك خیریه تبدیل شوندمخاطبرای 

 ساز باشدهای عمومی خانه مهر باید در سطح محله جریانبرنامه. 

 ستفاده از با ا ،شناسایی و تحلیل اطالعات محله باید قبل و حین فعالیت در محله

یابی ریشه رهایجغرافیایی و نمودا ،های اجتماعیهای مختلف مانند ترسیم نقشهابزار

 مسائل به صورت مستمر صورت گیرد.

 ی مختلف های مهر الزم است بر اساس نیازهای مخاطبین و گروههای خانهبرنامه

 .ساکن در محالت تنظیم و اجرا گردد

 مردمی موجود  هایحداکثر استفاده از ظرفیتبا ی مهر، باید های خانهاجرای برنامه

مشارکت  ه باهای فعال در محلمعتمدین و گروه شامل اتفاق بیافتد. کسبه،در محله 

-اور و آموزشمش ،عنوان مربیاعم از شرکت به ها، در برگزاری و اجرای برنامهفعال 

 خود در حل معضالت محله موثر خواهند بود.   ،دهنده
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 سنجی فعالیتاثر
طراحی و  هم افزایی در ،رسیدگی به یکدیگر برایخانه مهر بستر مشارک اهالی محله 

ها خانه مهر یتمعیارهای سنجش فعالباشد. ها در جهت بهبود وضعیت محله میاجرای برنامه

ام در تحقق ، گدر ذیل ارائه شده است، گروه باید ضمن تالش برای حداکثر کردن این موارد

 .اهداف خانه مهر برداد

 
 

 
 

مردممیزان شناسایی مسائل محله و ریشه یابی آنها و طراحی و ارائه راه حل برای رفع آن با مشارکت

میزان استفاده و تاثیرپذیری مخاطبین از برنامه ها و خدمات ارائه شده در خانه مهر

میزان شناخته شدن خانه مهر به عنوان یک بستر مشارکت در بین اهالی محله

میزان شناسایی معتمدین و فعالین بومی و جلب مشارکت آنها در طراحی و اقدام

میزان شناسایی و ارتباط با خانواده های در معرض آسیب

تعداد کودکان و نوجوانان فعال مستمر در برنامه های خانه ی مهر




