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 مقدمه

شود، فقط در شهر تهران  یمطلب خوانده م نیلحظه که ا نیدر هم

خانه محتاج نان شب 15000بوده،  تیکودک کار مشغول فعال 3000

 2000شامل  خانمانینفر ب 18000هستند. در شبانه روز گذشته 

نفر به  1600از  شیتهران اسکان داده شده و ب یزن توسط شهردار

از  یها تنها گوشه ا نیاست، ا هکشور اضافه شد یزندان ها تیجمع

که در  یدارد اتفاقات انیشهر جر نیا رپوستیاست که ز یاتفاقات

 دیشود و متاسفانه با یکشور تکرار م یرسم ریسکونتگاه غ1100

تر شدن هستند.  قیو عم شیمعضالت در حال افزا نیود ااذعان نم

 ،یتماعمفاسد اج یمسئله»: ندیفرمایارتباط م نیرهبر انقالب در ا

که بر آن بگذرد و عالج  یاست که هر روز ییها یماریاز ب یکی

و « و عالجش دشوارتر خواهد شد کندیم دایپ یشترینشود، عمق ب

مسئول، انتظار خود را  یتوقعات خود از نهادها و سازمان ها انیدر ب

: ندیفرما یمجموعه ها ذکر نموده و م نیمعمول ا فیفوق وظا

را،  تیمسئول یکار را، بزرگ تین ها است... اهمیاز ا شتریتوقعات ب»

که چه قدر  فهمدیاز آن را آدم توجه بکند، آن وقت م یخطرات ناش

رهبر انقالب «. کرد و شب و روز نشناختتالش  نهیزم نیدر ا دیبا

و بهنگام  حیو واکنش صح یاجتماع یها بیرفع آس یدر راستا
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اقشار مختلف  ،ییاجرا ینسبت به آن، عالوه بر سازمان ها و نهادها

و  انیدانشجو انیم نیاند. در ا دهیطلب تیو فعال یاریمردم را به 

و فعال جامعه که در طول  ایبه عنوان قشر پو یجهاد یگروه ها

و مطالبه گران عدالت  نیو مستضعف نیمحروم یایزبان گو خیتار

 هابیجهت ورود به عرصه رفع  آس ییباال تیو مز تیبوده اند، از اولو

 برخوردارند. یو معضالت اجتماع

مشکالت موجود  یدگیچیپ لیبه دل نینش هیدر مناطق حاش تیفعال

ه بدر صورت عدم توجه  دیاست که شا ینکات تیرعا ازمندیدر آن، ن

 نیگردند. به هم لیبه ضد خود تبد یخدمترسان یها تیآن، فعال

به  یجهاد یجهت استفاده گروهها یحوال نیمنظور بسته در هم

 و ارائه شده است. دیامام حسن ع تول ییدانشجو تیجمع همت
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 آن یریشکل گ لیشهر و دال هیحاش

 و یخارج از ضوابط قانون ییشهر اصطالحا به سکونت گاه ها هیحاش

ها  یاز ناهنجار یشود که مجموعه ا یاطالق م یفاقد خدمات شهر

 مطلوب کیبه  یابیدست یداده است و مردم آن برا یرا در خود جا

به  مسکن و... در آن سکونت دارند. ،یمانند اشتغال، خدمات درمان

ه کاستفاده شود، چرا  ینینش هیحاش واژهخاطر بهتر است از  نیهم

 یبرد، درصورت یشهر ذهن را به سمت اطراف شهر م هیلفظ حاش

 ایدر مرکز شهر، اطراف شهر  یمنطقه ا نیکه ممکن است چن

 وجود داشته باشد. زیشهر ن یاقمار یروستاها

مهاجرت است که به علل مختلف  ،ینینش هیحاش جادیا یاصل لیدل

 ،ییمستقل روستا تیچون خدشه دار شدن هو یدهد؛ علل یرخ م

 یروستا ایشهر  یو دافعه  یو درمان ییبنا ریز ،یمشکالت اقتصاد

 یو جاذبه ها یتوسعه شهرها، خدمات و امکانات رفاه نیمبدا، همچن

 یمناطق م نیاست که موجب مهاجرت به ا یشهر مقصد، موارد

 ییروستا ایمهاجرت نه فقط از شهر  نیگردد و البته ممکن است ا

 گریبه نقطه د یشهر و از نقطه ا کیبلکه در درون  گر،یبه شهر د

ندارند و به  ینینش هیباشد. افراد مهاجرت نموده در ابتدا قصد حاش
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 یشهرشوند تا از امکانات  یبهتر و درخشان وارد م ییفردا دیام

 برخوردار گردند.

 نانینش هیحاش یها یژگیو

 کی طور افراد نیمتفاوت است، هم گریبا انسان د یچند هر انسان هر

ها  یژگیو یبا هم متفاوتند اما برخ زیخانواده، محله ، شهر و کشور ن

با  زیمناطق ن نیانسان ها مشترک هستند. مردم ساکن در ا نیب

دارند  با هم تفاوت امر و اقتضائات شهر و محله و...  نیتوجه به هم

شود که  یم یمشترک یها یژگیو جادیباعث ا ینینش هیحاش اام

 یدادکند. در ادامه تع یدر مورد همه شهرها و محالت صدق م بایتقر

 است. دهیگرد حیتشر نانینش هیحاش یها یژگیاز و

 یبودن مشارکت اجتماع نییپا .1

داند و نه  یمناطق نه خود را متعلق به مبدا م نیساکن در ا فرد

ندارد و به دنبال  هیدر حاش یبه زندگ یمتعلق به مقصد، عالقه ا

بماند،  هیخواهد در حاش یورود به داخل شهر است. نم یبرا یفرصت

ندارد. در واقع  هیدر آن ناح یهم به مشارکت اجتماع یپس عالقه ا

که در مقابل ابهت  نیکرده و ا دایکه پ ینینش هیحس حاش لیبه دل

مسائل از با  ییارویخود را در رو یها ییقرار گرفته، توانا یشهر
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تا اجرا،  یزیاز برنامه ر یکار چیدست داده است و عموما در ه

 کند. یمشارکت نم

  یاجتماع ینبود عوامل بازدارنده  .2

 نیا یشهر یعاد یها یعوامل بازدارنده در زندگ نیاز مهم تر یکی

 یمشناسند که موجب کنترل رفتار افراد  یما را م گرانیاست که د

 یمختلف یاز مبداها نینش هیمناطق حاش گردد. معموال افراد در

 ونسبت به هم ندارند  یشناسند و حس یرا نم گریکدیآمده اند و 

ا از رفتار آن ه یچه برداشت گرانید هک ستیمهم ن شانیاصال برا

سوب مح میاز علل بروز جرا یکی یرفتن نظارت اجتماع نیدارند. از ب

 گردد. یم

به  لیو عدم تما یفعل تیبودن نسبت به وضع یراض .3

 برگشت به مبدا 

با  مبدا خود دائم در ارتباط است و طیاغلب با مح نینش هیحاش کی

 نیامناطق جذب شده است. با  نیشهر به ا یاینادرست از مزا غیتبل

 یلیهستند و تما یخود راض یفعل تیافراد از وضع نیوجود عموما ا

 خود ندارند.  یزندگ یبه برگشت به محل قبل
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 اعضا خانواده  نید شکاف بوجو .4

 ومسائل  ریخانواده درگ یآنقدر اعضا یگاه نینش هیمناطق حاش در

کلمه وجود  یواقع یمشکالت مختلف هستند که خانواده به معنا

ز ا یاریبس  زیمحبت آم یو فضا یخانوادگ قیعم وندیپوجود ندارد. 

 یکه م یگردد؛ پدر یم یاجتماع یها بیاوقات مانع ابتال به آس

ه بتن  یداند در خانه، همسر و فرزندان منتظر او هستند، به راحت

 دهد.  یاز امور نامتعارف نم یاریبس

  ینامناسب کالبد تیوضع .5

 یاز مناطق مشاهده م یاریاز موضوعات که در نگاه اول در بس یکی

است. عموما نوع خانه ها کامال  ینامناسب کالبد تیشود وضع

که فاقد  یندارد، خانه ا یمحور و چهارچوب چیب است و هنامناس

در  تیخانه را ندارد و احساس امن کیاست، در واقع کارکرد  میحر

نسبت  باعث می شود  زیافراد ناحساس ناتوانی در آن وجود ندارد، 

احساس ناتوانی و ناامیدی نسبت به  .شوند دینا ام طیبه بهبود شرا

موثر است.  اریبزه بس شرایط ارتکاب جادیدر ا تغییر وضع موجود 

در  یحس ناامن  گر،یکدیدر کنار  طیشرا نیبا هم هایی خانه وجود 

که دچار مشکل  یافراد یکه حت ی، به نحورا افزایش می دهدمنطقه 

 نبود از طرفی مختلف شوند.  یمبتال به بزه هاممکن است  ستند،ین
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مانند آب، فاضالب، برق، گاز،   زیر ساختیرفاهی  و یعموم امکانات 

به  ز،یبخش ن تیو هو یاوقات فراغت یو فضاها یامکانات بهداشت

 زند. یمناطق دامن م نیدر ا یاجتماع یها بیگسترش آس

 در برابر آن میبه جبر و تسلاعتقاد  .6

ور وجود مشکالت مختلف، به مر لیمناطق به دل نیساکن در ا افراد

 زهیدهند، انگ یرا از دست م تیوضع رییخود نسبت به تغ دیزمان ام

ر، خود ندارند و با تمسک به بحث قضا و قد ندهیآ یبرا ییو آرزو

 موضوع حیصح نییکه با تب یدارند. در صورت یدست از تالش برم

 دهیکش نینش هیفرد حاش کیکه  ییها ی، باتوجه به سختقضا و قدر

 رسد.بداشته باشد و به مدارج باال  یخوب اریتواند رشد بس یاست، م
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 نینش هیمناطق حاش مشکالت

رو  یبا مشکالت متعدد نینش هیشد مناطق حاش انیکه ب همانطور

شامل  نینش هیبرو هستند که انواع مشکالت موجود در مناطق حاش

 .باشدیم ریموارد ز
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 یتیامن داتیمشکالت و تهد 

 اشرار،  یامن برا هیحاش

 نیو سارق انیقاچاقچ

 یانتظام یضعف نهادها 

 گرم و سرد یسالح ها 

 گروه  یامن برا هیحاش

 معارض یها

 فساد یوجود خانه ها 

 و  یزیاستعداد جرم خ

 بزه

 یمسائل فرهنگ 

 ینید یبه کارها شیگرا 

 اتیه رینظ یجانیو ه

 یها تیبه فعال شیگرا 

 یبدن تیترب

 ساخت  ریفعال نبودن ز

 رینظ یفرهنگ یها

 مسجد

 ماهواره 

 یو مساجد خانگ سایکل 

 به علت  یخال یخانه ها

 یتعصبات قوم

 یا لهیو قب یتعصبات قوم 

  یدهنبد 

 خرافات 

 وجود افراد مستعد 

 گروه  یامن برا هیحاش

 معارض یها

 و سوء  یاسیمسائل س

مرتبط با  یاستفاده ها

 آن

 در  یاستفاده ابزار

 انتخابات

 در رسانه  یاستفاده  ابزار

  گانهیب یها
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 یپرونده ها لیتشک 

متعدد در موضوع حقوق 

 بشر

 یمشکالت بهداشت 

 و  ینبود بهداشت فرد

 یماریب وعیو ش یاجتماع

 ها

 یصوت یها ندهیوجود آال 

 یمشکالت آموزش 

 یو کم سواد یسواد یب 

  ضعف فضا ها و امکانات

 یآموزش

 یمشکالت اقتصاد 

 فقر 

 یساخت ها رینبود ز 

 اشتغال

 یمشکالت اجتماع 

 و  عیتوز د،ی)تول ادیاعت

 مصرف(

 یاتباع خارج 

 مختلف یها تیقوم 

 یعاطف یطالق ها 

 و  تیافراد بدون هو

 شناسنامه

 کودکان کار 

 یها یبند و بار یب 

 یاخالق

 یانتظام یضعف نهادها 

 یحیتفر ینبود فضاها 

 مشروبات 

 یو روان یمشکالت روح 

 یب یخانواده ها 

سرپرست و زنان بد 

 سرپرست

 نامناسب یشغل ها 
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 ادیکودکان در معرض اعت 

 فساد یوجود خانه ها 

 و  یزیاستعداد جرم خ

 بزه

 یمشکالت کالبد 

 ساختمان ها یفرسودگ 

 کوچک با  یانه هاخ

 تراکم باال

 ریغ یساخت و سازها 

 )معابر( یشهر یاصول

 شب ساخت یخانه ها 

 بدون سند یخانه ها 

 یها رساختینبود ز 

 یو اوقات فراغت یورزش

 یبصر یها ییباینبود ز 

 یشهر

 یوقف یها نیزم 

 نامناسب  یساخت ها ریز

رق  و )آب، گاز، ب یشهر

فاضالب (
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 نینش هیدر مناطق حاش یجهاد یگروهها نقش

 عیاست که با تجم کارآمدی  یتشکل هااز جمله  یجهاد یگروهها

 با استفاده از دانشهمچنین و  یمردم و یدولت های بخش  تیظرف

برنامه ریزی و  ها و مشکالت  تیرفع محروم یدر راستا  یتخصص

بهداشت عرصه های توانند در  یم یجهاد یگروهها د.کن یاقدام م

 ینیکارآفر ،یفرهنگ ،یعمران و سازندگ ،یو آموزش یو سالمت، علم

 .به ایفای نقش بپردازند .

 

زمینه های 
فعالیت

بهداشت و 
سالمت

علمی 
آموزشی

عمران و 
سازندگی

فرهنگی

کارآفرینی
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 نینش هیدر مناطق حاش تیفعال یکاربرد نکات 

 و مالحظات آن یزیر برنامه

 تیمنطقه قبل از شروع فعال شناخت -1

مانند سایر ، الزم است تا حاشیه نشین  مناطقاز حضور در  قبل

د حضور محدو ایو  یاطالعات کتابخانه ا یجمع آور قیاز طرمناطق 

و سایر روش های تایید شده  تیوضع یچندنفره و مشاهده حضور

ت اقدام الزم صورجمع آوری اطالعات صحیح از منطقه  برایموجود 

ه بهانه و ب یاز اطالعات قبل یبدون برخوردار دیچ وجه نبایبه ه گیرد.

 شد. در اطقمن نیشود وارد ا یکار، شناخت حاصل م نیدر ح نکهیا

فعال در آن منطقه  یاست که با گروه ها ستهیخصوص شا نیا

مورد اعتماد  یمحل نیو رابط دیایالزم به عمل ب یها یهماهنگ

 آنان وارد مناطق شد. یشده و به واسطه اعتماد ساز ییشناسا

 و مخاطب هدف تیگستره فعال نییتع -2

ور محله مح یستیرا با نینش هیکار در مناطق حاش ییایجغراف گستره

د. نمو یقرار داد و از توسعه کار در مدت محدود چند روزه خوددار

 مسجد باشد. ایکار با مدرسه و  تیمحور ز،یمحله ن کیدر 

 ن،ینش هیکه امکان دارد قبل از حضور در مناطق حاش ییجا تا

پوشش  رایشده و با آن ها تعامل شود؛ ز ییمخاطب برنامه ها شناسا
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گوناگون هستند،  یاجتماع یها بیآس ریدادن افراد مختلف که درگ

 جاناتیه جییهتواند موجب ت یممکن نبوده و م یبازه زمان نیدر ا

 یکار از دست گروه جهاد تیریمد نخارج شد تیافراد و در نها

 بشود. 

موجود در هر  یها و عوامل اختالفات قوم تیشناخت ظرف -3

 محله و منطقه.

 یمختلف؛ کارها یها تیاز جهت قوم یتیجمع بیبه ترک توجه

 یتیقوم یها تیباشد که حساس یابه گونه یستیصورت گرفته با

 یتیقوم ینکرده و بلکه بر همبستگ کیرا تحر گریکدینسبت به 

ض و فر شیمناطق بدون پ نیا نیارتباط با ساکن گری. نکته ددیفزایب

ر با ارتباط دوستانه و براب یو برقرار یقضاوت نسبت به سطح فرهنگ

 .ردیمورد توجه قرار گ دیآنهاست که با

 در محله یرفتار یو مهارت ها ینید یها یسطح آگاه یبررس -4

برنامه  یها نهیزم شیو پ ییشناسا یبخش ها نیجمله مهمتر از

 زانیمناطق و م نیساکن ینید یها یآگاه تیوضع یبررس ،یزیر

ل و تعام یرفتار یمهارتها نیموضوع و همچن نیبه ا شانیاهتمام ا

 باشد. یافراد م
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 تیفعال یطراح

 یمردم برا یها یو باور به توانمند ییجمع گرا هیروح تیتقو -5

 حل مسائل محله . 

قرار  گروه در مناطق مورد توجه تیدر فعال دیکه با یجمله موارد از

 یبیسآاست،  یمیو کار ت ییجمع گرا کردیبا رو تهایانجام فعال رد،یگ

ما امناطق شده است.  نیدر ا یتبعات متفاوت و منف جادیکه باعث ا

مردم منطقه  یمشارکت اجتماع شیتوجه داشت که موضوع افزا دیبا

. ردیقرار گ یجهاد یک کار بلند مدت هدف گروه هایبه صورت  دیبا

که  مردم را داشت یانتظار مشارکت باال دیامر نبا یاما در ابتدا

و شکست در گروه  یاحساس سرخوردگ جادیممکن است باعث ا

شان صبر داشتن و باور به توانمندی مردم برای حل مسائل خود کرد.

 از وظایف اصلی هر گروه جهادی در این مناطق است.

 یجهاد یها میساده و کوچک و در حد توان ت یانجام کارها -6

 جلب اعتماد مردم یبرا

قرار  در منطقه مورد نظر تیفعال یدر طراح دیکه با یجمله موارد از

 یاریدقت شود که در بس دیاست. با تیفعال یگستردگ زانیم رد،یگ

ر تواند د یم اریساده و کوچک و موفق بس یاز موارد انجام کارها

 مناطق موثر باشد.   نیجلب اعتماد ساکن
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 یها بیخود و آس یها تیها و ظرف ییگاه کردن مردم از تواناآ -7

 مناطق مرفه و برخوردار

ردم آگاه کردن م ن،ینش هیدر مناطق حاش یاساس یتهایجمله فعال از

الزم  و منطقه است که یاهال یها تیها و ظرف ییمناطق از توانا نیا

که  وضوعی م نی. همچنردیاقدامات مد نظر قرار گ یاست در طراح

 از یبرخوردار یایآرزو و رو دیآ یمناطق به چشم مگونه  نیادر 

 یگروه در ط تاست، الزم اس جامعه مرفه و طبقات افراد یزندگ

 مرفهمناطق   یها بیمشکالت و آس نایخود نسبت به ب تیفعال

عالوه بر کمرنگ شدن احساس سرخوردگی باعث تا  اقدام کنندنیز

   تقویت روحیه خود باوری در ساکنین  محالت  حاشیه نشین شود.

 یگاههایمساجد به پا لیو تبد ینید یمساجد و باورها تیتقو -8

 . یسن یحضور همه گروهها

از  مذهبی یجمع یبرنامه ها یو محل تجمع و برگزار گاهیپا وجود

 استفاده کردن از ظرفیت های آن است که در صورت  یجمله نکات

 دارد افزایش روحیه جمع گرایی و کار گروهینقشی که در به دلیل 

 یو ارتباطات انسان یاجتماع یشبکه ها تیو تقو جادیتواند در ا یم

خود در  تیباشد. لذا الزم است گروه با تمرکز فعال دیموثر و مف

 اماکن  نیا  تیمردم به تقو تیمورد قبول اکثر یمساجد و محل ها

 .دیاقدام نماو باورهای دینی مردم 
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 خاص نیمخاطب ژهیو یها برنامه

 مادران به عنوان قشر موثر منطقه -9

اده و است به خانو ازیگروه در منطقه ن یبرنامه ها یزیبرنامه ر در

 ریمنظور موارد ز نیا یشود برا ژهیالخصوص مادران توجه و یعل

 :ردیالزم است مد نظر قرار گ

 خانواده یمداوم و مستمر اوقات فراغت برا یبرنامه ها  •

 ها بخصوص مادران و دختران ؛

 مادران و فرزندان؛ نیب یهمدل یفضا جادیا  •

 یآن در بحث ها میموضوع خانواده و تحکتمرکز بر   •

  یتیترب

 یادر افراد بر زهیانگ جادیمناسب و ا طیفراهم کردن شرا  •

 کسب مهارت 

به امور منزل و نظافت آن به مادران  یدگیآموزش رس  •

ها و  یماریکاهش ب ،یبهداشت طیکه باعث در بهبود شرا

 شود یتالش م ی هیروح جادیا

 مناطق ندهی، نسل آکودکان و نوجوانان -10

کودکان و  نینش هیدر مناطق حاش تیاولو یمخاطب دارا نیدوم

باشند که ارتباط مداوم و مستمر و ارائه  یمناطق م نینوجوانان ا
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دور نگه داشته  یاجتماع یها بیتوان از آس یالزم م یآموزش ها

 :ردیتواند صورت گ یم ریمنظور اقدامات ز نیا یشوند. برا

حس اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان و  تیتقو  •

 نوجوانان

 یدوست یگروهها تیهمسال و تقو یگروهها ییشناسا •

 کودکان و نوجوانان. یسالم برا

 به کودکان و نوجوانان یزندگ یآموزش مهارت ها •

کودکان و  نیاز ب یو فرهنگ یورزش یها میت لیتشک •

 نوجوانان

 اجرا مالحظات

 دیو مف دهیحضور سنج -11

و ظهور و بروز آن در سطح  یروابط اجتماع سرعت و شدت تحوالت

 یامر شلوغ نیمظاهر اکه از جمله  ستاباال  نینش هیمناطق حاش

مختلف دور هم جمع  لیاست که به دال یمعابر و مجموعه افراد

به . ی باشدمسطح مناطق در  و انجام فعالیت های هیجانی اندشده

تواند بر  ی، منباشد ریاگر با تدب ،یوجود عنصر خارج لیدل نیهم

 تیریو مد ایدافزبی تحوالت و تغییرات اجتماعیسرعت و شدت 

تا حد امکان  دیبا لیدل نیبه هم .دیمنطقه را مختل نما یاجتماع
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 نینش هیباال در سطح مناطق حاش تیاز حضور با جمعالزم است 

 شود. یخوددار

  یگروه جهاد یاعضا یبرا مشخص کردن خطوط قرمز -12

مناطق،  نیدر ا یجهاد یحضور گروه ها یتیریجمله نکات مد از

است. حضور  یگروه جهاد یاعضا یمشخص کردن خطوط قرمز برا

 بیآس کیمناطق شهره به  نیکه در ا یخاص یدر مکان ها افتنین

نکردن در  یاست، معاشرت نکردن با افراد خاص، کنجکاو یاجتماع

خطوط قرمز  نیا ملهو... از ج یاجتماع یها بیآس یخصوص برخ

که  دیایاست. در خصوص حضور خواهران هم دقت الزم به عمل ب

 یو در هر مکان افتهیشده حضور  ریتدب شیخاص از پ یدر مکان ها

و البته با حضور آنان  انیبا آقا یقبل یمگر با هماهنگ ابندیحضور ن

 ستیمعنا ن نینکات بد نیاست و ذکر ا اطیها در حد احت نی)البته ا

مناطق از جهات مختلف وجود  نیدر ا ینابسامان اریبس تیکه وضع

 یمناطق، قشر مذهب نیحاضر در ا تیجمع یدارد. اتفاقا شاکله کل

 یاجتماع یها بیاز آن ها دچار آس یبرخ لیهستند اما به هر دل

 شده اند(
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 از هرگونه تمسخر  زیاحترام به مردم و پره تیرعا -13

 نینش هیبا مردمان حاش زیجهادگران با هم و ن یگفتار اتیادب در

با  نینش هیمناطق حاش نکه،ی. به زعم ادیایالزم است دقت به عمل ب

به بازگو کردن  میروبرو است، حق ندار یاجتماع یها بیانواع آس

نکته  نی. به امیخصوص اقدام کن نیدر ا یفرافکن ایها و  بیآس نیا

 نینش هیکه ما به عنوان منطقه حاش ییجاآندقت شود که  یاساس

است  یافراد یو آرزو دیو تمام ام یمحل زندگ م،یکن یم دایحضور پ

موجب احترام  یستیبا نیدر آنجا جمع شده اند و هم یلیکه به هر دل

از حد در  شیمسائل و دقت نظر ب یبازگو کردن برخ ن،یباشد. بنابرا

 بیآس اریتواند بس یو... م دهخانوا ،یمباحث اخالق ریمسائل نظ یبرخ

 یبه شوخ یحت دینبا زین یگروه جهاد یخود اعضا نیزا باشد. در ب

 .میمسائل تا حد امکان بپرداز یبه بازگو کردن برخ

 منطقه  یکمک به انسجام اجتماع -14

 نینش هیدر مناطق حاش یو انسجام اجتماع تیجهت بهبود هو در

 : ردیالزم است مورد توجه قرار گ ریموارد ز

حل مسائل مشترک المنافع  یخدمات ارائه شده در راستا •

افراد محله از آن منتفع بشوند.  یکه تمام یباشد، به گونه ا

خصوص البته ممکن است که خدمت ارائه شده مثال  نیدر ا
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مسأله خواست محله باشد.  نیخانواده باشد، اما ا کیفقط به 

المنافع  ترکمش یتواند در زمره کارها یم زینوع کارها ن نیا

 باشد.

افراد محله  گاهیباشد که جا یبرنامه ها به گونه ا فیتعر  •

 ز،یکار ن ندیشده و در فرآ دهیدر آن به عنوان مشارکت د

از  ریشود. دقت شود که مشارکت غ تیریمساله مد نیا

افراد  نیمشارکت، اعتماد ب یاصل هیحضور افراد است. پا

 نیباشد که اعتماد ب یبه گونه ا دیکارها با ن،یبرااست. بنا

 .دینما یو بازساز تیافراد را تقو

مدت محدود انجام  نیتوان در ا یکه م ییاز کارها یکی  •

گروه  ،یورزش یها میت رینظ یمحل یگروه ها لیداد، تشک

امر  نیاست. ا یمشارکت اجتماع کردیسرود و... با همان رو

کار  نیباشد. مبادرت به ا گرید یکارها یبرا نهیتواند زم یم

با  یرهاتواند از جمله کا یبا در نظر گرفتن مالحظات آن م

 یجهاد یکمتر در مدت محدود حضور گروه ها بیآس

کار  نینسبت به مالحظات ا یباشد. کسب اطالعات قبل

 خواهد بود.  یضرور
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 اقالم و ارزاق عیمالحظات توز -15

ده، ش فیتعر یاز کارها یاحتماال بخش قابل توجه نکهیتوجه به ا با

 توجه شود: ریاقالم و ارزاق باشد، الزم است به نکات ز عیتوز

با  دیحتما با عیتوز تیریافراد، مد ییشناسا تیریمد  •

 برنامه باشد. 

 ازمندیارزاق و اقالم دقت شود که به دست ن عیدر توز •

 برسد. یواقع

باشد که موجب اختالف و  یا به گونه دینبا عینحوه توز •

 افراد شود.  ییواگرا

در  زیافراد ن جاناتیه زیاحساسات و عواطف و ن تیریمد •

 مهم است.  اریبس نهیزم نیا

شود که افراد  تیریمد یبه گونه ا دیبا عینحوه توز •

کنند  بیننموده و اتفاقا ترغ افتیمبادرت به در ازمندیرنیغ

از  یبخش یعنی نیبرسد و ا ازمندیبه دست افراد ن نکهیبه ا

 که در باال گفته شد.  یهمان انسجام اجتماع

و انجام  یمحل نیصحبت با مردم و به خصوص با معتمد •

 است. عیتوز حیصح یاز شاخه ها یکیآنان  قیاز طر عیتوز
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 یجزء خطوط قرمز یاقالم به صورت عموم عیعدم توز •

 مود توجه باشد. دیاست که حتما با

و  یچند کار مشترک با همفکر ای کیدر صورت امکان  •

آن  یشود و تک تک گروهها مجر یطراح یجمع یطراح

و هم  دیفزایتواند بر انسجام کار ب یهم م تیفعال نیباشند، ا

 کم کند. یاحتمال یها بیاز آس




