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Abstract 
Background: One of the most important problems in metropolises is 
slum and marginalized areas which affected by social issues and also 
affect them. Purpose of this article is to report community social work 
intervention with local development model based on antidiscrimination 
theory, in Farahzad area of Tehran.  
Case: In order to conduct community internship, the social worker 
conducted his activities in Farahzad during the six stages of assessment; 
choosing the model of community-based social work intervention, hold-
ing a social mobilization meeting, forming a local team and holding 
weekly meetings, designing and implementing local projects, and evalu-
ation. These interventions were based on the local development model 
and anti-discrimination theory. The main problems of the neighborhood 
were identified with the participation of the members of the neighbor-
hood, and after choosing the appropriate solution, measures were taken 
to reduce the identified problems. Based on rapid situation analysis of 
Farahzad, the most important problems included drug use and distribu-
tion, the presence of street children, the lack of security, cultural pov-
erty, health problems, roadside problems, the educational problems of 
children and domestic violence. Based on the nominal group technique, 
the problems were; personal and environmental hygiene, domestic vio-
lence, educational problems, and group strategies include education for 
children and education for families. The details of these interventions 
are described as a case report in this article.
Conclusions: Community-based interventions in marginalized areas 
of metropolitan cities can lead to sensitize locals to their problems and 
increase their participation; so that they can change what they are dis-
satisfied with.
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چکیده

زمینه: حاشیه نشینی یکی از مهمترین مشکالت کالن شهرهاست که هم ریشه در بسیاری 
از مسائل و مشکالت اجتماعی دارد و هم بر آن ها تاثیر می گذارد. هدف این مقاله گزارش 
یک کار جامعه ای مددکاری اجتماعی با مدل توسعه محلی و براساس نظریه ضدتبعیض 

در یکی از محالت حاشیه ای شهر تهران یعنی محله فرحزاد می باشد. 
فعالیت های  اجتماعی  فرحزاد، مددکار  انجام کار جامعه ای در محله  منظور  به  مورد: 
خود را در این محله طی شش مرحله شامل ارزیابی، انتخاب رویکرد مداخله مددکاری 
جامعه ای، برگزاری جلسه بسیج اجتماعی، تشکیل تیم محلی و برگزاری جلسات هفتگی، 
طراحی واجرای پروژه و ارزشیابی؛ انجام داد. بر اساس ارزیابی سریع موقعیت، استفاده و 
اهالی، کمبود  بین  منازعه  بروز دعوا و  توزیع مواد مخدر، وجود کودکان کار و خیابان، 
و  کودکان  تربیتی  مشکل  معابر،  مشکالت  بهداشتی،  مشکالت  فرهنگی،  فقر  امنیت، 

خشونت خانگی از جمله مهمترین مشکالت محله بودند.
مداخالت مددکاری اجتماعی بر اساس مدل توسعه محلی و نظریه ضدتبعیض بود که 
با مشارکت اعضای محله عمده ترین مشکالت محله شناسایی و پس از انتخاب راهکار 
مناسب، اقدامات الزم در جهت کاهش مشکل تعیین شده انجام شد. بر اساس تکنیک 
محیطی،  و  شخصی  بهداشت  از:  بود  عبارت  مشکالت  الویت بندی  اسمی  گروه های 
به  از: آموزش  بود  عبارت  راهکارهای گروه  تربیتی کودکان.  خشونت خانگی، مشکل 
کودکان و آموزش به خانواده ها. جزئیات این مداخالت به صورت گزارش مورد در این 

مقاله شرح داده شده است.
محله های  در  اجتماعی  مددکاران  محور  اجتماع  مداخالت  نتیجهگیری:  و بحث
حاشیه نشین در کالن شهرها می تواند ضمن حساس سازی ساکنین محل نسبت به مشکالت 
خود، مشارکت آنان را افزایش داده تا بتوانند آنچه موجب عدم رضایت آن هاست، تغییر 

دهند.

مددکاری اجتماعی جامعه ای با مدل توسعه محلی در 
محله فرحزاد
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تابستان 1396، دوره 6، شماره 2، پیاپی 5320

سیده زهره زمانی و همکاران

مقدمه

یکی از پدیده های اساسی اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم، گسترش پدیده شهرنشینی بوده که در جهان سوم به صورت 
شــتابان بروز کرده اســت)1( و از مهمترین پیامدهای ناخواسته چنین رشد سریع و شــتابانی که هم ریشه در بسیاری از 
مسائل و مشکالت اجتماعی در کالن شهرها دارد و هم بر آن تاثیر می گذارد، حاشیه نشینی است.)2( مارشال کلینارد در 
تعریف حاشیه نشــینی می گوید: “حاشیه نشینی، خرده فرهنگی با مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها است که در محله هایی 
با بهداشــت کم، انحرافات اجتماعی و ویژگی های دیگر از جمله انزوای اجتماعی همراه اســت.”)3( شهر تهران به عنوان 
پایتخت کشــور و هســته مرکزی منطقه کالن شــهری تهران دارای جاذبه هایی بوده که موجــب فرصت ها و تهدیدهای 
بســیاری برای خود و سایر نقاط است.)4( ساکنان سکونتگاه های غیررسمی بیشتر افراد مهاجر روستایی و عشایر و کمتر 
شهری هستند)5( و مهاجرت تحت تاثیر پارامترهایی همچون فقر اقتصادی، عدم تخصص، نوع شغل، تعارض فرهنگی، 
بی ســوادی، هویت قومی و فرهنگی، غیر قابل کنترل می شــود و در نتیجه عوارض این پدیده به حوزه شــهری و ملی نیز 

گسترش می یابد.)4( 
مطالعات نشــان داده مشــکالتی همچون کیفیت پایین ابنیه و نحوه خدمات رسانی، عدم وجود سلسله مراتب مشخص 
در شبکه دسترسی ها و فقدان خدمات شهری منسجم در رابطه با تاسیسات و تجهیزات زیربنایی، فقدان طرح و برنامه در 
 زمینه ساخت و ســاز و وجود خرده فرهنگ های مختلف مانع جدی در بهبود وضعیت فعلی حاشیه نشینان شده است.)6(

 ســاکنان سکونتگاه های غیر رسمی با مشــکالتی چون فقر و بیکاری یا کم کاری، دسترسی محدود به خدمات اجتماعی 
و فرهنگی و نیز فقدان ســامانه زهکشی آب های ســطحی، فاضالب، روشنایی معابر و جمع آوری زباله روبرو هستند.)7(

مســائلی چون خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد مزاحمت ها، انواع ســرقت ها، نزاع های دسته جمعی، بی اعتمادی در بین 
اهالی مناطق حاشــیه ای زیاد اســت.)5( مطالعات طرح مجموعه شــهری تهران به خوبی نشــان می دهد که عرصه واقعی 
گسترش و توسعه شهر تهران فقط به محدوده قانونی مناطق بیست و دوگانه آن محدود نمی شود، بلکه شهرها و آبادی های 
پیرامون آن را که بازار واحدی از سکونت و کار تشکیل داده اند نیز در بر می گیرد.)4( اما این نکته حائز اهمیت است که 
مناطق حاشیه نشین فقط محدود به مناطقی که در شعاع سی الی چهل کیلومتری مرکز شهر تهران هستند، نمی شود؛ بلکه 
مناطقی مانند فرحزاد که در ناحیه نه منطقه دو شهرداری تهران و در مجاورت سعادت آباد و شهرک غرب واقع است، نیز 
ویژگی های ســکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی را داشته و افراد با قومیت ها و ملیت های مختلف به دلیل ارزان بودن 

مسکن و نزدیکی به بازار کار پس از مهاجرت در این منطقه ساکن می شوند.
گزارش اتنوگرافی سازمان نوسازی شهر تهران در بررسی وضعیت قومیتی ساکنین محله فرحزاد نشان دهنده تنوع قومیتی 
باال بوده به نحوی که گزارش شــده 56/5% از سرپرستان خانوار از مکانی خارج از این محله به فرحزاد آمده اند.)8(یکی 
از عوارض مهم مسأله مهاجرت ایجاد تبعیض بین گروه های مختلف می باشد. گروه های اقلیت ممکن است از سیستم های 
اصلی اقتصادی و اجتماعی جدا گردند و در جوامع یا مناطقی متمرکز و ســاکن شــوند که خاص آن اقلیت قومی بوده و 
از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شــرایط فقر و محرومیت به ســر برند. یکی از عوامل ایجاد کننده تبعیض که در نظریه 
ضدتبعیض به آن اشــاره می شــود، مسأله مهاجرت است. تبعیض به این معناســت که افراد و گروه هایی که ویژگی های 
خاصی دارند، کم ارزشتر از افراد و گروه هایی شناخته می شوند که به طور رایج و قراردادی ارزشمند هستند و به آن ها 
به مثابه افراد فرودســت و حقیر نگریســته می شود. تأکید این دیدگاه بر اهمیت تقسیم بندی های اجتماعی بر اساس طبقه، 

نژاد، قومیت در ایجاد ساختارهای اجتماعی است که افراد در آن ها تبعیض وسیع را تجربه می کنند.)9(
با توجه به مشــکالت حاشیه نشــینی به نظر می رســد محله هایی که در سطح کالن شــهرها به عنوان مناطق حاشیه ای و 
محلی برای ساکنین زاغه نشین ها شناخته می شود، نیاز به مداخالت مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و یا کاهش آســیب و بهزیســتی دارد. روش مددکاری جامعه ای می تواند زمینه های رســیدن به توســعه و رفاه 
اجتماعــی را در بخش های مختلف به طــور کالن مهیا نماید. به طور کلی می توان گفت کــه کار جامعه ای و مددکاری 
جامعه ای در کشــورهای جهان ســوم، در حال توســعه و توســعه نیافته، مقرون به صرفه تر از روش های دیگر مددکاری 
اجتماعی است. باتوجه به اینکه در مرور منابع شواهدی مبنی بر مداخالت مددکاری اجتماعی در محالت حاشیه ای شهر 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی54

مددکاری اجتماعی جامعه ای با مدل توسعه محلی در محله فرحزاد

تهران یافت نشد، در این مقاله سعی شده است یک مداخله مددکاری 
اجتماعی با مدل توســعه محلی با هدف شناسایی و کاهش مشکالت  

محله فرحزاد گزارش گردد.

مورد: )محیط مداخله(

منطقه فرحزاد جزء ناحیه نه منطقه دو شهرداری تهران و در مجاورت شهرک  غرب و سعادت آباد واقع شده است. جمعیت 
این منطقه طبق گزارش اتنوگرافی دفتر نوسازی فرحزاد در سال 1389، 10760 نفر است.)8( این منطقه با توجه به دسترسی 
راحت به مرکز شهر و ارزان بودن منازل مسکونی یکی از محله های مهاجر پذیر شهر تهران بوده که حتی از کشورهای 
همســایه مانند افغانستان و پاکستان مهاجر پذیرفته اســت و به همین دلیل مشکالت فرهنگی و قومیتی یکی از مشکالت 
اصلی این محله به شــمار می رود. همین مسأله یکی از علل مشارکت پایین اهالی محله در برطرف کردن مشکالت محله 
اســت. بیشتر کوچه ها و خیابان ها جهت عبور وسایل نقلیه مناســب نبوده و پلکانی است که عالوه بر ایجاد مشکل برای 
وسایل نقلیه برای اهالی نیز مشکالتی)مانند مشکل رفت و آمد مخصوصاً در زمان بارندگی و لغزندگی معابر، عدم دسترسی 
به امکانات بهداشتی به علت پلکانی بودن مانند سطل زباله، تجمع زباله در معابر و عدم رسیدگی مناسب به نظافت کوچه ها 

توسط شهرداری( به وجود 
این  اهالی  اســت.  آورده 
محله بیشــتر به شغل های 
کارگــری  و  خدماتــی 
مشغول هستند و به همین 
دلیــل از نظــر اقتصــادی 
وضعیت مناســبی ندارند. 
در زمــان انجــام مداخله 
در این محله، ســه موسسه 
اهالــی  بــه  نهــاد  مــردم 
مهاجرین  مخصوصاً  منطقه 
خدمات رســانی می کردنــد. 
و  مســاجد  دارای  محلــه 
زیادی  مذهبی  هیات های 
اســت که نشان از مذهبی 
ایــن منطقه  اهالی  بــودن 
دارد. اما مسأله مهم در این 
منطقه وضعیت بهداشــتی 
نامناســب معابــر عمومی 
است، به طوری که تعداد 
کمی ســطل زباله وجود 
دارد که نسبت به جمعیت 

محله مناسب نیست.
روشاجرا

فعالیت هــا در قالب واحد 
کارآموزی مددکاری جامعه ای 
در یکی از مؤسسات مردم 

 ایمراحل انجام کار جامعه( 1)جدول

 شرح تکنیک نوع فعالیت
 مدت ) به هفته(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ارزیابی

 مشاهده

 آشنایی با بافت مسکونی معابر
های آشنایی با امکانات و محدودیت

 منطقه
امکانات بررسی میزان دسترسی به 

 های اصلیشهری مانند خیابان

 بررسی نقاط آسیب خیز منطقه

 
* 

 
* 

 
* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مصاحبه غیر 
ساختار 
 یافته

مصاحبه با ساکنان منطقه در زمینه 
ها، موانع و بررسی امکانات محدودیت

 تهدیدها
مصاحبه با مسئوالن مؤسسات دولتی 
 و غیر دولتی منطقه

   * *        

بحث 
گروهی 
 متمرکز

استفاده از روش بارش افکار جهت 
 بررسی مشکالت فرحزاد

 دهی به مشکالتنمره
وارد کردن مشکالت در ماتریس 
 مشکالت

     *       

انتخاب رویکرد 
 مداخله

- 
 مدل توسعه محلی
 نظریه ضد تبعیض

      *      

برگزاری جلسه 
 بسیج اجتماعی

تسهیلگری، 
تشویق و 

 ترغیب،
 آگاه سازی

رسانی از طریق همکاری با اطالع
 رسانی محلیمعتمدین محلی و اطالع

 برگزاری جلسه بسیج اجتماعی

 ارزیابی جلب مشارکت اعضای محله

       * *    

تشکیل تیم 
 محلی

 تسهیلگری

 تشکیل گروه محلی
 بیان مشکالت ارزیابی شده

 بندی مشکالت و راهکارهااولویت
عنوان کودکان بهانتخاب آموزش به 

 اولین راهکار

         *   

طراحی و اجرای 
 پروژه

تسهیلگری، 
آموزش و 

 یابیحمایت

 برگزاری جلسات تیم محلی
 ریزی برای آموزش کودکانبرنامه

 یابیحمایت
برگزاری جلسات آموزشی برای 

 کودکان

      /    *  

 ارزشیابی
روش 

 مشارکتی

برگزاری اردو توسط سرپرست مستقر 
 در مؤسسه

           * 

 

 دست آمده حاصل از ارزیابیمشکالت به( 2)جدول
 توضیحات مشکل 
 خرید و فروش مواد  ، اعتیاد مواد مخدر 1
 - کار و خیابانکودکان 2
 - دعوا و منازعه بین اهالی 3
 دزدی، مشکالت ایجاد شده برای زنان و کودکان شامل تعرض و تجاوز امنیت  4
 یادگیری پایین کودکان      ، سواد پایین خانواده، تضاد فرهنگی فقر فرهنگی            5
و مشکالت مربوط به جوب  مشکالت مربوط به جمع آوری زباله شامل محیطی بهداشت             6

 شخصی                ، مشکالت مربوط به بهداشت هانامطبوع آنها مانند بوی کوچه
 - معابر  7
 بد دهنی و فحش رکیک دادن مشکل تربیتی کودکان            8
 نسبت به کودکان، نسبت به زنان خشونت خانگی            9
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تابستان 1396، دوره 6، شماره 2، پیاپی 5520

سیده زهره زمانی و همکاران

نهــاد منطقه فرحزاد در مهر ماه ســال 1394 
با اخــذ معرفی نامه از طرف دانشــگاه علوم 
بهزیســتی و توانبخشــی آغاز شــد. پس از 
آشنایی با ساختار موسسه و نوع فعالیت هایی 
که در موسســه انجام می گرفــت، فعالیت ها 

جهت ارائه طرح جامعه ای آغاز شد.
فعالیت هایی که در راستای اجرای مداخله 
انجام شــد، شامل شــش مرحله بود که این 
مراحل عبارتند از: ارزیابی، انتخاب رویکرد 
مداخله مددکاری جامعه ای، برگزاری جلســه 
بسیج اجتماعی، تشکیل تیم محلی و برگزاری 
جلســات هفتگی، طراحی و اجــرای پروژه 
محلی و ارزشیابی. خالصه این فعالیت ها در 

جدول شماره یک ذکر گردیده است.
از  اقدامی  اولیــن گام در هــر  ارزیابی:
جمله فعالیت در ســطح جامعه، آشــنایی و 
ارزیابی موسسه و منطقه ای است که موسسه 
در آن فعالیــت می کند. در این ارزیابی الزم 
اســت فرصت ها، تهدیدهــا، نقاط ضعف و 
قوت بررســی شــوند. در این مداخله جهت 
ارزیابــی از روش ارزیابــی ســریع موقعیت 

RSA   استفاده گردید.)10( 
در ابتــدای فعالیــت به منظــور آشــنایی با 
ویژگی هــای خــاص منطقه و نیــز یادگیری 
مــددکاری  کار  در  مشــاهده  روش هــای 
جامعه ای تحت نظارت سرپرست کارآموزی 
ارزیابی صورت گرفت و سپس به تدریج این 
فعالیت به تنهایی توسط دانشجو ادامه یافت. 
به منظــور جمع آوری اطالعات و شــناخت 
دقیقتــر محلــه از مصاحبه غیرســاختاریافته 
اســتفاده شــد. در این مصاحبه ها ســواالتی 
ماننــد: “افــراد با نفــوذ و معتمــد منطقه چه 
کســانی هســتند؟ چه مشــکالتی در منطقه 
وجــود دارد؟ از چــه امکاناتــی در منطقــه 
می تــوان درجهت حل مشــکالت اســتفاده 
کــرد؟ اوقــات فراغــت خــود را چگونــه 
می گذرانید؟ چه امکانات درمانی و آموزشی 
در منطقه وجود دارد؟” مطرح شد.  همچنین 
در کنار مصاحبه با اهالی و کسبه، با مسئوالن 

و کارکنان موسســات مختلف دولتی و غیر دولتــی محله فرحزاد مانند 
ســرای محله فرحزاد، موسســه رویش نهال، پایگاه خدمات اجتماعی، 
جمعیت خیریه امام علی)خانه علم(، موسســه خیریه گل نرگس و دفتر 
نوســازی فرحزاد وهیئت امنای مساجد مختلف، مصاحبه شد. در کنار 
مصاحبه های فردی، با اهالی محله یک جلســه بحث متمرکز گروهی 
به عنوان ابزار دیگر ارزیابی ســریع موقعیــت با حضور ده نفر از اهالی 
محل که از طریق موسســه با تسهیلگر آشنا شده و تمایل به شرکت در 
کالس داشــتند، در موسسه تشکیل شــد. عالوه بر مطالعات میدانی، 
مســتندات، مقاالت و گزارش هایی که در مورد این منطقه و نیز مناطق 
مشابه)8( انجام شــده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. در جدول شماره 
دو لیســت مهمترین مشــکالتی که در مصاحبه ها به آن ها اشاره شده 

بود، آورده شده است.
انتخــابرویکردمداخلهمــددکاریجامعهای: با توجه به 
ویژگی های محله فرحزاد و نزدیکی ایــن ویژگی ها با ویژگی های مدل 
توســعه محلی، این مدل جهــت اجرای طرح انتخاب شــد. همچنین 
به منظور عمل بر اســاس نظریه و حاشیه نشینی در این محله باعث شد 
تا بر اساس نظریه ضدتبعیض در مددکاری اجتماعی گام های مداخله 
تدوین شود؛ طبق نظریه ضد تبعیض، بخش مهمی از تبعیض ها به طور 
غیرمســتقیم به دلیل وجود الگوهای مناســبات و ارتباطات اجتماعی 
است که به گروه های اکثریت نژادی امتیاز و برتری می دهد. گروه های 
اقلیت ممکن اســت از سیســتم های اصلی اقتصادی و اجتماعی جدا 
گردنــد و در جوامع و مناطقی متمرکز و ســاکن شــوند که خاص آن 
اقلیــت قومی بــوده و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شــرایط فقر و 
محرومیت به ســر می برند.)9( ویژگی های مدل توســعه محلی و نظریه 
ضدتبعیــض که باعــث انتخاب آن هــا به عنوان چهارچــوب مداخله 

مددکار اجتماعی شد به شرح زیر است:
• درمدل توسعه محلی، عدم رضایت، انگیزه تغییر است و تغییر خود 
انگیخته دوام بیشتری دارد تا تغییر دستوری.)11( از آنجایی که در زمان 
ارزیابی، به موضوع بهداشت محیط اشاره می شد و می توان گفت تمام 

 ایمراحل انجام کار جامعه( 1)جدول

 شرح تکنیک نوع فعالیت
 مدت ) به هفته(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ارزیابی

 مشاهده

 آشنایی با بافت مسکونی معابر
های آشنایی با امکانات و محدودیت

 منطقه
امکانات بررسی میزان دسترسی به 

 های اصلیشهری مانند خیابان

 بررسی نقاط آسیب خیز منطقه

 
* 

 
* 

 
* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

مصاحبه غیر 
ساختار 
 یافته

مصاحبه با ساکنان منطقه در زمینه 
ها، موانع و بررسی امکانات محدودیت

 تهدیدها
مصاحبه با مسئوالن مؤسسات دولتی 
 و غیر دولتی منطقه

   * *        

بحث 
گروهی 
 متمرکز

استفاده از روش بارش افکار جهت 
 بررسی مشکالت فرحزاد

 دهی به مشکالتنمره
وارد کردن مشکالت در ماتریس 
 مشکالت

     *       

انتخاب رویکرد 
 مداخله

- 
 مدل توسعه محلی
 نظریه ضد تبعیض

      *      

برگزاری جلسه 
 بسیج اجتماعی

تسهیلگری، 
تشویق و 

 ترغیب،
 آگاه سازی

رسانی از طریق همکاری با اطالع
 رسانی محلیمعتمدین محلی و اطالع

 برگزاری جلسه بسیج اجتماعی

 ارزیابی جلب مشارکت اعضای محله

       * *    

تشکیل تیم 
 محلی

 تسهیلگری

 تشکیل گروه محلی
 بیان مشکالت ارزیابی شده

 بندی مشکالت و راهکارهااولویت
عنوان کودکان بهانتخاب آموزش به 

 اولین راهکار

         *   

طراحی و اجرای 
 پروژه

تسهیلگری، 
آموزش و 

 یابیحمایت

 برگزاری جلسات تیم محلی
 ریزی برای آموزش کودکانبرنامه

 یابیحمایت
برگزاری جلسات آموزشی برای 

 کودکان

      /    *  

 ارزشیابی
روش 

 مشارکتی

برگزاری اردو توسط سرپرست مستقر 
 در مؤسسه

           * 

 

 دست آمده حاصل از ارزیابیمشکالت به( 2)جدول
 توضیحات مشکل 
 خرید و فروش مواد  ، اعتیاد مواد مخدر 1
 - کار و خیابانکودکان 2
 - دعوا و منازعه بین اهالی 3
 دزدی، مشکالت ایجاد شده برای زنان و کودکان شامل تعرض و تجاوز امنیت  4
 یادگیری پایین کودکان      ، سواد پایین خانواده، تضاد فرهنگی فقر فرهنگی            5
و مشکالت مربوط به جوب  مشکالت مربوط به جمع آوری زباله شامل محیطی بهداشت             6

 شخصی                ، مشکالت مربوط به بهداشت هانامطبوع آنها مانند بوی کوچه
 - معابر  7
 بد دهنی و فحش رکیک دادن مشکل تربیتی کودکان            8
 نسبت به کودکان، نسبت به زنان خشونت خانگی            9
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فصلنامه مددکاری اجتماعی56

مددکاری اجتماعی جامعه ای با مدل توسعه محلی در محله فرحزاد

اهالــی متفق القول از این موضوع ناراضی بودند، اما نمی دانســتند که 
چــه اقدامی می توان جهت رفــع آن انجام داد. بنابراین با توجه به مدل 
توسعه محلی، آنچه مردم از جامعه می خواهند تسهیل کننده ایست که 
به آنان اعتماد به نفس بدهد، چگونگی انجام کار را به آن ها بیاموزد، 
تواناییشان را در حل مشکالت افزایش دهد و به آنان کمک کند تا به 

تعهدات خویش عمل نمایند و با دیگران هماهنگ شوند.
• با توجه به بافت مذهبی و نفوذ مناسب مسجد بین مردم می توان از 
این نقطه مثبت فرحزاد جهت تاثیرگذاری غیرمستقیم و تشویق افراد به 
مشارکت استفاده کرد. همان طور که این مساله در مدل توسعه محلی 

از اهمیت زیادی برخوردار است.)11(
• نظریــه ضدتبعیض اقلیت های جامعه را مورد توجه قرار می دهد و 
بیان می کندکه برخی تفکرات اکثریت، باعث جدایی گروه اقلیت از 
جامعه می شــود به طوری که آن ها با انواع تبعیض ها مواجهه می گردند. 
منطقه فرحزاد یک منطقه حاشیه نشــین و مهاجرپذیر محســوب شده 
و قومیــت و ملیت های مختلف در آن حضــور دارند. همچون دیگر 
مناطق حاشــیه ای کالن شــهرها در ایــن منطقه نیز اثراتــی از تبعیض 
ماننــد وضعیت نامناســب معابر، عدم دسترســی به خدمــات معمول 
شــهری، وجود گروه های بزهکار و عدم رعایت برخی قوانین مشاهده 
می شود. به طوری که نسبت به ناحیه های دیگر، این منطقه شهرداری از 
محرومیت بیشتری برخوردار  است و آسیب های اجتماعی مختلف در 

آن روز به روز در حال رشد است.
برگزاریجلسهبسیجاجتماعی:در راستای تشکیل جلسه بسیج 
اجتماعــی و دعــوت از اهالی محله برای شــرکت، در مرحله اول تنها 
به کســانی اطالع رسانی شد که در موسســه حضور داشتند؛ به همین 
دلیل در اولین جلسه بسیج اجتماعی تعداد کمی از اهالی از این جلسه 
اطالع داشته و فقط اعضای موسسه در آن حضور یافتند. به همین دلیل 
با توجه به اطالع رســانی نادرســت، مقرر شــد مجددا جهت برگزاری 
جلســه بسیج اجتماعی اطالع رسانی انجام شود. به  این صورت که در 
ســطح محله، موسسه و مساجد و جلسه های بانوان محل، اطالع رسانی 
شــد که در تاریخ تعیین شده در ســرای محله فرحزاد گرد هم آمده و 

درباره مسائل بهداشتی فرحزاد صحبت شود.
در تاریخ تعیین شده جلسه برگزار شد، نقش مددکار اجتماعی در این 
جلسه تسهیلگر، مشوق و آگاه کننده بود.)11( تسهیلگر پس از معرفی 
خود، هدف از تشــکیل جلسه را بیان کرد، سپس از اعضا خواسته شد 
تا مشــکالت را مطرح کنند و اعضا به مســاله بهداشــتی محله اشاره 
کردند. تســهیلگر در این جلسه مســاله مشارکت محلی را مطرح کرد. 
پس از بیان این مســائل، از اعضای داوطلب حاضر در جلسه خواسته 
شد در صورت تمایل در جلسات گروهی که به صورت هفتگی برگزار 
می شود، شــرکت کنند. در این جلســات مددکار اجتماعی نقش های 

تســهیلگری، آموزش دهنده و حمایت یابی 
داشت.)11(

تشکیلتیممحلیوبرگزاریجلسات
بســیج  برگزاری جلســه  از  پــس  هفتگی: 
اجتماعــی و تشــکیل تیــم محلــی، در این 
جلســه از میان افراد داوطلــب، تعدادی که 
برای برطرف کردن مشــکل بهداشتی محله 
دغدغــه بیشــتری داشــتند بــرای همکاری 
اعالم آمادگــی کردند،در بین آنها کســانی 
بودند که عالوه بر شــرکت در جلســه بسیج 
اجتماعی در گذشته، به صورت خود جوش 
اقداماتی را برای رفع مشکل بهداشتی محله 
انجــام داده بودند. چون  اقدامــات آنان به 
دلیل عــدم ســاختاریافتگی فعالیــت ها، با 
بود،انگیزه  روبرونگردیده  چندانی  موفقیت 
بیشــتری بــرای رفع مشــکالت و شــرکت 
در تیم محلی داشــتند.در این جلســه که با 
 هماهنگی  مســئول موسســه برگزار گردید.

تســهیلگر برای اعضای تیم محلی در مورد 
نحــوه برگزاری جلســات توضیــح داد و به 
این نکته تاکید کرد که مشــارکت آن ها در 
جلسات از اهمیت بســیار زیادی برخوردار 
است. مددکار اجتماعی به منظور اطمینان از 
اینکه تمام مشــکالت مطرح شده است، در 
اولین جلســاتی که با تیم محلی برگزار کرد 
مشکالت شناسایی شده در مرحله ارزیابی را 
به زبان ساده و ملموس برای اعضا بیان کرد 
و ســپس به اعضا توضیــح داد که می توانند 

لیست به دست آمده را تکمیل کنند.
 سپس بر اساس میزان اهمیت مشکالت به 
آن ها از یک تا ده نمره دهند؛ به  این معنی که 
مشکل مهم نمره ده و مشکل با اهمیت کمتر 
نمره یــک بگیرد. پس از نمره دهی اعضا، با 
کمک آن ها مشــکالت در ماتریس)جدول 
شماره ســه( جای گذاری شدند. الزم به ذکر 
اســت، ابتدا ماتریس بــرای آن ها به صورت 
مفصــل توضیح داده شــد تــا بتوانند درک 
درســتی از “میزان اهمیت” و “قابلیت تغییر” 
به دست آورند. شرکت کنندگان در جلسه پس 
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از بحث و گفتگو و نمره دهی به مشــکالت 
“مســائل مربوط بــه بهداشــت محیطی” را 
به عنــوان اولویت برگزیدنــد. در واقع آن ها 
با تکمیل این ماتریس توانســتند مشکلی را 
انتخاب کننــد که عالوه بر اینکه برایشــان 
اهمیت داشت، افراد محلی قادر بودند برای 
تغییــر دادن وضعیت و کاهش آن مشــکل 

اقدام نمایند. 
پــس از تعیین مشــکل  از اعضا خواســته 
شــد به این ســوال جواب دهنــد که “محله 
فرحــزاد بــرای رفع این مشــکل چــه نقاط 
ضعف و قوتی دارد؟” شرکت کنندگان نقاط 
آســیب خیز محله فرحزاد از نظر بهداشتی را 
روی نقشه ترسیم و جاگذاری کردند. بحث 
در این جلســه به اعضا کمک کرد تا درک 

جامعتری از وضعیت بهداشت محیط در محله به دست آورند. 
در ادامــه تیم محلی با توجــه به نقاط ضعف و قــوت محله فرحزاد 
راهکارهایــی را برای ارتقای وضعیت بهداشــت محیــط مطرح کرد. 
لیســت اولیه راهکارها با اســتفاده از تکنیک بارش افکار تهیه شــد و 
سپس با اســتفاده از ماتریس، اولویت بندی شدند. اعضای تیم محلی 

آموزش کودکان را به عنوان اولین راهکار برگزیدند. 
طراحیواجرایپروژهمحلی:اعضای تیم با کمک مددکار 
اجتماعی پروژه ای تحت عنوان آموزش به کودکان تهیه کردند. آن ها 
در جلســات تیم محلی در خصوص اقداماتــی که باید برای آموزش 
کودکان به منظور ارتقای بهداشت محیط انجام شود، گفتگو می کردند 
و ضمن تقســیم وظیفه برای اجرای آن ها برنامه ریــزی می کردند. تیم 
محلی برای دعوت از آموزشــگر نیاز به کمک داشت. به همین دلیل 
مددکار اجتماعی نســبت به حمایت یابی بــرای تیم محلی اقدام کرد و 
به این منظور یکی از اعضای انجمن های حفاظت از محیط زیست را 
جهت آموزش کودکان به تیم محلی معرفی کرد. تیم محلی جلســات 
آموزشــی پیش بینی شــده را برای کودکان در حال تحصیل در مقطع 

پیش دبستانی و مادران برگزار کرد.
ارزشــیابی:تاثیر پروژه ای که توســط تیم محلی اجرا شده بود به 
روش مشــارکتی ارزشیابی شــد. تیم محلی پیشــنهاد کرد برای اینکه 
اثر آموزش را بررســی کنند، یــک اردوی نیم روزه با حضور کودکان 
آمــوزش دیده برگزار کنند و رفتار آن ها را در زمینه رعایت بهداشــت 
در محیط زیســت بررسی نمایند. موسسه حاضر شد به تیم محلی برای 
برگزاری اردو کمک کند. اعضای تیم محلی برای بررسی تاثیر آموزش 
شــاخص هایی را مد نظر قــرار می دادند. به عنوان مثــال آن ها با دقت 
مشاهده می کردند،کودکان با زباله هایی که در طول اردو تولید می شود، 
چه می کنند. در صورتی که کودکان زباله های خود را در کیســه های 
زباله که توســط تیم محلی فراهم شده بود، می ریختند، آموزش، موثر 
ارزشــیابی می شــد. تیم محلی در پایان اردو تاثیر آموزش را بر رفتار 

کودکان به منظور رعایت بهداشت محیط زیست مثبت ارزیابی کرد. 
خروجدانشــجوازمحله:با توجه به ایــن که مدت کارآموزی 
مددکاری جامعه ای محدود بود، دانشــجو در پایــان دوره کارآموزی 
ادامه کار را به مددکار اجتماعی موسسه محل کارآموزی واگذار کرد. 
الزم به توضیح اســت که مددکار اجتماعی موسسه از ابتدا در جریان 
جزئیات مداخله اجتماع محور بود و در جلســات بســیج اجتماعی و 
تیم محلی نیز حضور داشــت. این امر موجب شد، اعضای تیم محلی 
بــه راحتی مددکار موسســه را بپذیرند. به اعضای تیــم محلی در این 
مورد توضیح داده شــد. پس از خاتمــه دوره کارآموزی، تیم محلی با 

تسهیلگری مددکار اجتماعی فعالیت خود را ادامه داد. 
مالحظــاتاخالقی:مــددکار اجتماعــی حین اجــرای مداخله 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی58

مددکاری اجتماعی جامعه ای با مدل توسعه محلی در محله فرحزاد

مالحظات اخالقی حرفه را رعایت نمود. شــرکت در کلیه جلســات 
داوطلبانه بود. شــرکت کنندگان در جلسات از اینکه جلسه توسط یک 
دانشجوی مددکاری اجتماعی اداره می شود، آگاه بودند. تیم مداخله 
ســعی کرد خطاهای احتمالی دانشــجو را با حضور مددکار اجتماعی 
موسسه و سرپرست کارآموزی در جلسات محلی و همچنین برگزاری 
جلســات منظم با سرپرست علمی کاهش دهد و اطمینان حاصل کند 
که اقداماتی که در طول کارآموزی انجام می شــود، موجب آســیب 
رساندن به افراد محلی نخواهد شد. با توجه به اینکه اکثر شرکت کنندگان 
در طرح از مهاجران افغان بودند، مددکار اجتماعی ســعی نمود بدون 
در نظر گرفتن قومیت و ملیت و مذهب مداخالت خود را طرح ریزی 

و اجرا کند. تمرکز بر اصل خودتصمیم گیری 
در ارزیابی مشــکالت و انتخاب راه حل های 
مناســب، اولویت اصلی مــددکار اجتماعی 
بود. به کلیه شرکت کنندگان فرصت مشارکت 
داده می شــد. مددکار اجتماعی سعی می کرد 
شــرایطی را فراهــم کند تا شــرکت کنندگان 
بتوانند بدون  نگرانی نظر خود را اعالم کنند 
و از تکنیک هایی بهره می گرفت که موجب 
مشــارکت همــه اعضــا در تصمیم گیری هــا 

می شد. 

بحث و نتیجه گیری

در ایــن طرح ســعی در توجه به نظریه ضدتبعیض بــود و این موضوع چهارچوب ذهنی پژوهشــگر را در تمام مراحل 
اجرای طرح تشکیل داده بود. طبق نظریه ضدتبعیض، بخش مهمی از تبعیض ها به طور غیرمستقیم به دلیل وجود الگوهای 
مناسبات و ارتباطات اجتماعی است که به گروه های اکثریت نژادی امتیاز و برتری می دهد. گروه های اقلیت ممکن است 
از سیستم های اصلی اقتصادی و اجتماعی جدا گردند و در جوامع و مناطقی متمرکز و ساکن شوند که خاص آن اقلیت 
قومی بوده و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایط فقر و محرومیت به سر برند.)9( در ارزیابی محله فرحزاد مهاجر بودن 
اکثر ســاکنان این محله و ســطح اقتصادی پایین آن ها سبب به حاشیه رانده شدن و محروم بودن آن ها از برخی امکانات 
اولیه شــده بود. همچنین طبق نتایج پژوهش هایی که به آن ها اشــاره شده است، یکی از مسائل ناشی از مهاجرت و ایجاد 
ســکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشــینی، در این مناطق، وضعیت نامطلوب بهداشتی می باشد.)4و6( منطقه فرحزاد نیز 
از این مســأله مســتثنا نبوده و با توجه به اینکه طبق ارزیابی انجام شده وضعیت نامناسب بهداشت محیط فرحزاد از اولویت 
بیشتری برخوردار بود و  رسیدگی به این مسأله بدون مشارکت مردم محله امکان پذیر نبود. لذا  لزوم حمایت اهالی محله 
که با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کنند، از طرح های جامعه ای باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا این مهم به تنهایی و 

توسط یک موسسه یا یک فرد به سرانجام نخواهد رسید. 
برنامه ریزی و اقدام برای هر جامعه ای بدون مشــارکت اعضای جامعه، در بیشــتر موارد منجر به تغییر نخواهد شــد. تفکر 
زیربنایی کار جامعه ای این اعتقاد اســت که وقتی افراد یک اجتماع در کنار یکدیگر فعالیت می کنند، ظرفیت باالیی برای 
ایجاد تغییر و بهبود شــرایط محیط خود دارند؛ چرا که آن ها بیــش از هر کس دیگر به وضعیت و نیاز خود آگاهی دارند و 
بهتر از دیگران می دانند چه تغییری باید رخ دهد تا شــرایط بهبود یابد. تجربه محله فرحزاد نشان داد استفاده از رویکردهای 
مشارکتی اجتماع محور در محالت به خصوص مناطق حاشیه ای می تواند راهکاری مناسب در کاهش مشکالت محله باشد.

محدودیت ها

تالش برای اجرای طرح بهبود وضعیت بهداشــت محیط فرحزاد یکی از اولین گام های مفید در خصوص برطرف کردن 
این مشکل بود، که محدودیت هایی نیز به همراه داشت که توجه به آن ها جهت اجرای طرح منسجمتر الزم به نظر می رسد. 
با توجه به زمان اندک حضور تســهیلگر در منطقه، میزان رســیدگی دقیقتر به مواردی که اعضای گروه محلی عنوان کرده 
بودند، میسر نبود. همچنین به دلیل تعداد کم تسهیلگران که در اکثر مواقع تمامی فرایند شامل ارزیابی محلی، اطالع رسانی، 
برگزاری گروه های مختلف و ارائه گزارش توسط یک نفر انجام می شد، لزوم رسیدگی مفید و موثر به همه آن ها طوری که 
بتوان اقدامات بیشــتری انجام داد، وجود نداشــت. با توجه به حضور کم در هفته)دو روز در هفته( امکان جلسه با اعضای 
شــورایاری و جلســات بیشــتر با معتمدین محل وجود نداشت؛ همین امر یکی از علل اســتقبال کم اهالی از جلسه بسیج 
اجتماعی بود و باعث شد این جلسه دو مرتبه برگزار شود. به نظر می رسد در صورتی که تیم مداخله می توانستند زمان بیشتری 
را برای توجیه و جلب اعتماد اهالی صرف نمایند، تعداد بیشــتری در جلســات شرکت می کردند.  در حین مصاحبه های 
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ارزیابــی محلــی، اهالی محل اعتمــاد پایین 
خود را نســبت به نهادهای دولتــی از جمله 
شــهرداری اعالم کرده بودند. به نظر می رسد 
برگزاری جلسه اول بسیج اجتماعی در یک 
مکان دولتی عاملی تأثیرگذار بر عدم حضور 

اهالی در جلسه بود. 
در این مداخله یک گروه محلی تشــکیل 
شــد که همه اعضــای آن را زنان تشــکیل 
می دادند. با توجه به اینکــه اکثر  مردان در 

فرحزاد از صبح زود تا شــب در خانه نیســتند، امکان شرکت آن ها در 
جلســه میسر نبود چرا که جلسات در طول روز برگزار می شدند. تمام 
افرادی که در جلســه بحث گروهی متمرکز که جهت ارزیابی مسائل 
فرحزاد تشکیل شده بود شرکت کرده بودند از اتباع افغانستانی بودند. 
همین امر ســبب شــد از مســائلی که ایرانیان و مخصوصا بومیان محله 
که ممکن بود کمی با مســائل اتباع فرق داشته باشد، غافل ماند و در 
این جلسه بیشــتر مسائل و مشــکالت اتباع در ایران مطرح شد. الزم 
به ذکر است مشکالت بومیان از سایر روش های جمع آوری اطالعات 

به دست آمد.

تشکر و قدردانی

تیم نویســندگان این مقاله واجب می داند مراتب تشــکر و قدردانی خود را از اهالی، مســئولین موسسات منطقه فرحزاد 
و همچنین موسســه محل کارورزی که بــا وجود محدودیت های فراوان، در حد توان خــود جهت انجام طرح همکاری 

نمودند؛ اعالم نمایند.
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