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  مديريت شهري در حوزه آسيب هاي اجتماعي روند تحول رويكرد

  دانشجوي دكتراي جامعه شناسي  –زهرا زارع 

  دانشجوي دكتراي روان شناسي  –حسن عماري 

  فوق ليسانس روان شناسي شخصيت  –مهري حاتمي 

اد عمومي است ، عمده وظايف عمر صد ساله  شهرداري تهران حكايت از نگاه حاشيه اي به موضوع آسيب اجتماعي در اين نه

ي تدوين و در صورت نگاه به افراد آسيب ديده و آسيب هاي اجتماعي  بيشتر عمرانشهرداري بيشتر در حوزه خدمات عمومي و 

جمع آوري و دور نگه داشتن آنها از منظر عمومي و فضاهاي شهري مد نظر بوده است كه بيشترين اقدامات در اين زمينه در حوزه 

  .صورت گرفته  است   متكديان

اجتماعي  عنوان يك نهاد اجتماعي به دغدغه اين روند با شكل گيري رويكرد مديريت شهري غير متمركز و توجه شهرداري به

   .زمينه هاي اجراي آن را فراهم آورد دايي و توجه به  ناحيه و محله محوري زمديريت شهري با تمركزتحول يافت و شهروندان 

سال اخير  رشد چشمگيري را در زمينه هاي توسعه خدمات  3شهري در حوزه آسيب هاي اجتماعي در عملكرد  مديريت 

تخصصي كاهش آسيب  ، توسعه خدمات به گروه هاي مختلف در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي  از جمله كودكان و 

ب  جهت مداخله اجتماعي و توسعه مشاركت زنان ، توسعه برنامه هاي اجتماع محور ، توسعه طرح هاي پايه اي شناسايي آسي

  .مي دهد   نهادهاي غيردولتي تخصصي در برنامه هاي كاهش آسيب نشان 

  

  محله محوري  مديريت شهري ، آسيب هاي اجتماعي ، رويكرد اجتماع محور ،: كليد واژه ها 
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  :مقدمه 

تاحدي كه . رد قبول جامعه رفتار كندبه موقعيت هايي اطالق شود كه انسان برخالف مسير مو آسيب اجتماعي 

هر نوع عمل  را  آسيب اجتماعيدر همين راستا عبدالهي ) 1375صفوي، ( .را نداشته باشد آن جامعه توان تحمل

كه در چارچوب اصول اخالقي و قواعد عام جمعي رسمي يا غير رسمي جامعه  تعريف مي كندفردي يا جمعي 

. ا قبح اخالقي و اجتماعي روبه رو مي گردديو در نتيجه با منع قانوني و يرد محل فعاليت كنشگران قرار نمي گ

آسيب هاي اجتماعي به عنوان اعمالي كه نظم عمومي جامعه را بر هم مي زنند و بنابراين  )1381عبدالهي، (

  .دولتي و غيردولتي بوده اندمورد توجه سيستم هاي  ، همواره مي دهند رمورد تعرض قرا اهنجارهاي آن ر

مهاجرت هاي فزايش روز افزون جمعيت شهر تهران ، اكالن شهر تهران بواسطه مسائل اجتماعي بسيار از جمله 

گسست نظام هاي سنتي و پيوند ،فقدان مهارت هاي زندگي در كالن شهر ، گسترش حاشيه نشيني ،بي رويه 

هزينه هاي باالتر (قتصادي آسيب پذيري شهروندان بدليل مشكالت اجتماعي و ا، هاي عاطفي و خانوادگي 

با آسيب هاي اجتماعي بسيار از جمله اعتياد ، روسپيگري ، فرار و كار ...، ترافيك ،ساعات طوالني كار وزندگي 

  .مواجه است كه آمارها و شواهد حكايت از گسترش روزافزون آن دارد ...كودكان ، تكدي ، سرقت و

،ناكافي و نامتناسب بوده )هم با گاها متناقض (متنوع  دامات دولتيبرنامه ها ، طرح ها و اقاين در حالي است كه 

بنابراين لزوم ورود شهرداري به حوزه  .و بخش غيردولتي نيز مشاركت محدودي در اين زمينه داشته است 

 عنوان مديريت شهري و يك نهاد اجتماعي به آسيب هاي اجتماعي احساس مي شد ؛ خصوصا اينكه شهرداري

ح هاي غير متمركز و اجتماع محور و بهره گيري از ظرفيت هاي محلي مي تواند اقدامات موثري را با اجراي طر

 . در اين حوزه داشته باشد
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  مباني نظري 

 مديريت شهري رويكرد هاي  –الف 

مجموعه قوانين ، ضوابط ،  رويه ها و شرايط عرفي مي باشد كه در سطح  جامعه شهري توسط  مديريت شهري 

نوعي واگذاري قسمتي  رشد سازمان هاي محلي و يا به تعبير عام تر سازمان محلي .محلي به كار مي رود سازمان 

از امور عمومي در شهرها مي باشد كه قبال جزو وظايف دولت ها بوده و در حال حاضر بنا به شرايط سياسي ، 

احدي است كه در حوزه اي از وسازمان محلي . اجتماعي و فرهنگي به سازمان هاي محلي واگذار شده است 

براساس تقسيمات كشوري به موجب اختياراتي كه از طرف مردم به كشور از استان گرفته تا دولت يا عمدتا 

  )106: 1387لطيفي ،.(دست مي آورد به اداره امور محلي مي پردازد 

  :مديريت شهري به طوز خاص از دو شيوه اجرايي برخوردار است كه عبارتند از

 يت شهري متمركزمدير ●

محلي دارد و از  اين الگو، دولت هاي مركزي مستقيماً در اداره شهر دخالت دارند و وظايفي را كه جنبه در

 .جنس تصدي گري است، خود دولت ها انجام مي دهند

 تبعيت مي كنند كه به طور وسيع به تالش و اين الگو مبتني بر ديوان ساالري است و معموالً دولت هايي از آن

 .از طريق منابع درآمدي ملي تأمين مي كنند كار مردم وابسته نيستند و هزينه هاي خود را

شهرها كمرنگ است و نظر  در الگوي مديريت شهري متمركز، مردم جايگاهي ندارند و نقش مردم در اداره

حاضر از  اين الگو در حال. دمي شو آنها در مسائل اساسي مثل سياستگذاري و برنامه ريزي كمتر لحاظ

مهم ترين نقش مردم در الگوي ،است و جايگاهي در جوامع توسعه يافته ندارد كشورهاي اروپايي حذف شده

  .شهري، انتخاب اعضاي شوراي شهر است مديريت
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 مديريت شهري غيرمتمركز ●

      ها واگذار NGO خصوصي و يا را به شهرداري ها، بخش شهري در الگوي مديريتي غيرمتمركز، وظايف

طور عمده وظايف محلي را برعهده دارند و حتي امور مربوط به  اين الگو، شهرداري ها به در. مي كند

توسعه شهري، ساخت كتابخانه، ازدواج و طالق به عهده آنهاست و هزينه هاي  گردشگري، توريسم، طرح هاي

را تقبل مي  حدي مسائل هزينه برطريق عوارض و يا ماليات محلي تأمين مي كنند البته دولت نيز تا  خود را از

  .كند

از شهرهاي كوچك، بزرگ  مديريت شهري به عنوان الگويي براي مديريت و توسعه سكونتگاه هاي شهري اعم

  .و مادر شهرها مطرح مي شود

  

 رويكرد اجتماع محور  -ب

اي حل مسائل دهد كه به ندرت بر هاي اخير نشان مي ارزيابي تجارب حاصل از رويكردهاي توسعه طي دهه

چرا كه اين الگوها معموالً بر سنجش نيازها به وسيله . دهند هاي پايدار ارائه مي حل جوامع شهري و روستايي راه

هاي توسعه شهري و روستايي در ايران نيز  مروري بر طرح. ريزان در فرايندي از باال به پايين مبتني هستند برنامه

آثار سوء اين نگرش موجب شده تا يك حركت قابل توجه از . است حاكي از غلبه الگوهاي توسعه پيش گفته

هاي توسعه و به خصوص  برنامه ر درو تقاضا مدا ربه رويكرد اجتماع محو ررويكرد دولت محور و عرضه مدا

اين حركت با خيزش رويكرد توسعه اجتماعي و توسعه پايدار در دهة . توسعة در اجتماعات محلي به وجود آيد

روي جهاني شدن در پيوند با آراء رويكردهاي اجتماعي به توسعه  ها و تبعات پيش چالش. گرديد شروع 1990

باعث توجه به نقش بخش مردمي و ابعاد محلي توسعه گرديد و در اين ميان پژوهشگران و نظريه پردازان توسعه، 
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. محلي را مطرح كردندمفاهيمي چون جامعه مدني محلي، حاكميت محلي، حكمراني خوب و توسعه اجتماعات 

. هاي توسعه را در نورديده است هاي اخير همه حوزه گرايي و اجتماع محوري در سال از اين رو، رويكرد محلي

هاي  رويكرد اجتماعي و پايدار به توسعه بيش از همه بر نقش بخش داوطلبانه و مردمي، توسعة محلي و سازمان

هاي اجتماع محور فرايندي است كه در آن  ني بر سازمانتوسعة مبت. تأكيد دارد) CBOs( اجتماع محور

كنند، تا به عاليق و اهداف مشترك از جمله  شده، سازماندهي و اقدام مي هاي اجتماعات محلي پيشقدم  گروه

به نظر فولر ). 9:1383نارايان و ابه،(دستيابي به رفاه اجتماعي، حل مسأله و خروج از وضعيت فقر دست يابند 

هاي نوآوري، پاسخگويي سريع به نيازهاي محلي و ارائه  هاي اجتماع محور داراي ظرفيت زمانسا) 1998(

  . باشد توسعه در سطح محلي ميها، مزيت نسبي آنها در پيشبرد  باشند و اين ويژگي خدمات مناسب مي

ي تأمين آنها هايي كه به نيازهاي مختلف جوامع و چگونگ ها و سياست براي دستيابي كامل به اهداف برنامه

ها و مشاركت ساختارها و نظم دهندگان نياز  مربوط است، به بسيج منابع و كنشگران جهت پشتيباني از برنامه

ها با رويكرد از پايين به باالو  موضوعي كه با طرح كنشگران محلي به عنوان سازمان دهندگان  تغيير فعاليت. دارد

و كنشگران محلي به مثابه عامالن متكي است كه به سوي مطالبه مجدد  ها به منابع اين رويكرد. باشد مي  زا درون

هاي توسعه از پايين به باال در سطح محلي، بر ميزان  اساس انديشه. كنند هويت خود و محل زندگي حركت مي

وي بنابراين هر الگ. اعتماد و همكاري در روابط اجتماعي و به بيان ديگر ميزان سرمايه اجتماعي  بستگي دارد

تواند با  توسعه محلي كه مبتني بر رويكرد اجتماع محور باشد راه را براي پايداري خواهد گشود كه مي

معتقد است كه رويكرد اجتماع ) 1383(ديپا نارايان . توانمندسازي به مفهوم مقتدرشدن اجتماعات محلي بپردازد

  : محور به توسعه سه ويژگي اصلي دارد

هاي اجتماعات بر تصميمات و منابع، از جمله منابع مالي، كنترل و  گروه: مشاركت اجتماع محلي) الف

پذير در فرآيند  افرد آسيب كوشش براي دخالت دادن ها شركت دارد وريزي اجتماعات در برنامه. اختيار دارند
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دار،  هاي اصلي اين فرآيند پاسخ دادن به نيازهاي اولويت هدف. ريزي اصل مسلم در اين رويكرد است برنامه

هاي حل مسأله و ظرفيت سازماني و همچنين رواج دادن مالكيت و مراقبت از اموال  اعتماد سازي، ايجاد مهارت

  .محلي است

ها و  هاي انتخاب اي را به ويژه دربارة منافع و هزينه طرفانه هاي اجرايي اطالعات بي دستگاه :تقاضا محوري) ب

  . هاي آگاهانه نمايند ماعات را قادر به گزينشهاي اجت كنند تا گروه سطوح خدمات عرضه مي

هاي مردم براي كار با هم، اعتماد به يكديگر، سازمان دادن  عبارت است از توانايي گروه: ظرفيت سازماني) ج

ها و همچنين تشكيل شبكه با ديگران براي تأثير  هاي خود، حل مشكالت خود، بسيج منابع، حل اختالف تالش

  ). 10:1383نارايان و ابه،(هاي مشترك ظرفيت كافي دارند  نيل به هدفگذاشتن بر منابع و 

از آنجا كه هر سه ويژگي فوق، به نوعي از عناصر سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند لذا در بحث توسعه 

در سطح مياني و . ريزي سطوح كالن، مياني و خرد برخوردار استسزايي در برنامهاجتماع محور از اهميت به

سرمايه اجتماعي موجب افزايش ظرفيت سازماني محلي از طريق بسيج مردم و منابع، براي حل مسائل و  كالن

ها و  تواند با افزايش اعتماد نهادي بر كارآيي اجراي برنامه هاي گسترده اجتماعات گردد و مي تشكيل شبكه

ها و  ماعي با تسهيل همكارياز طرف ديگر در سطح خرد سرمايه اجت. تعيين كننده باشد  هاي توسعه سياست

تشريك مساعي زمينه را براي ابتكار عمل براي غلبه بر مسائل و مشكالت اجتماع محلي فراهم كرده و به اين 

  . زندگي گردد و كاهش آسيب هاي اجتماعي  ترتيب موجب افزايش كيفيت
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  روند تحول فعاليت هاي شهرداري در زمينه كاهش آسيب 

 استتهران حكايت از نگاه حاشيه اي به موضوع آسيب اجتماعي در اين نهاد عمومي  عمر صد ساله  شهرداري

تدوين و در صورت نگاه به افراد آسيب عمراني ،عمده وظايف شهرداري بيشتر در حوزه خدمات عمومي و 

نظر ي و فضاهاي شهري مد بيشتر جمع آوري و دور نگه داشتن آنها از منظر عموم اجتماعي  يديده و آسيب ها

  .كه بيشترين اقدامات در اين زمينه در حوزه متكديان بوده است بوده 

 56ماده  5جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي براساس بند براين اساس 

  . محسوب گرديد شهرداري، جزء وظايف 1307قانون شهرداري مصوب سال 

آوري و  متكديان و ولگردان جمعاي از شكر و بنزين مصرفي  ژهوارض ويبا اخذ عنيز شمسي  1328از سال و يا 

حرفه هاي مورد نياز . شدند در اردوهاي كار كه به همين منظور در شهرهاي بزرگ ساخته شده بود نگهداري مي

           به آنها آموخته و پس از بازپروري نسبي به منظور اشتغال به موسسات دولتي و بعضاً غيردولتي ارجاع داده

  .مي شدند

اين وظيفه تا امروز نيز عليرغم تفاوت در نگرش و شكل اجرا همچنان در شهرداري باقي مانده است ، فعاليت 

در حوزه فرار كودكان و  83بعدي در حوزه كاهش آسيب به ضرورت فشار هاي ساختاري و  اجتماعي  در سال 

تعريف شد ؛ هرچند شهرداري قبال در جمع آوري  افراد  در حوزه بي خانماني در مجموعه شهرداري 84در سال 

در اين حوزه شهرداري بيشتر  0ولگرد، معلولين  و ايتام رها شده وظايفي از زمان تشكيل بلديه برعهده داشت

و يا نگهداري صرف ) در بحث كودكان خياباني با تمركز بر كودكان فرار   شناسايي و جذب(وظايف كمكي 

  .نماني جهت جلوگيري از مرگ و مير آنها بر عهده داشت را در حوزه بي خا
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و ليكن  )1پيوست (مستندات قانوني در زمينه ورود شهرداري در حوزه آسيب هاي اجتماعي وجود دارد  اگر چه

خود  85درسال در تحولي اساسي و رويكردي نو با تشكيل اداره كل امور آسيب هاي اجتماعي تهران شهرداري 

 .نهاد اجتماعي  در اين حوزه وارد كرده است  را به عنوان يك

توجه   و دغدغه هاي اجتماعي شهروندانبه ابعاد مختلف امور شهر در رويكرد جديد خود  مديريت شهري،  

ده ترين ساختار گستر تهران  شهرداري چرا كه . كرد و از ظرفيت هاي موجود در ساختار خود بهره جست 

به واسطه پوشش خدمات و فعاليت هاي  ( هادهاي دولتي و غيردولتي موجودنسبت به ن را  اداري و خدماتي

    )شوراي شهر و شورا ياري ها (  ساختارهاي مردمي و همچنين دارد در سطح شهر تهران ) مرتبط با شهروندان 

ارتقاء  كاهش آسيب هاي اجتماعي ، سبب بازوهاي كمكي براي مديريت شهري محسوب مي شوند، كه اين امر

 .گردد مي سالمت اجتماعي و در نتيجه ثمر بخشي فعاليت هاي شهري

محور در حوزه هاي مختلف  از جمله اجتماع   هاي ناحيه و محله محور با تمركز بر رويكرد اجراي برنامه هاي 

مديريت شهري تهران با . نيز اثرات مثبتي را در اين حوزه نشان مي دهد حوزه هاي اجتماعي و كاهش آسيب 

گر مردمي واطالع بر توانمندسازي هسته هاي مداخله  هاي اجتماعي با تأكيد كاهش و كنترل آسيبمهار ، دفه

اولويت قرار  با و وارد شده  هاي اجتماعي در كالن شهر تهران رساني و آگاهسازي عمومي ، در بحث آسيب

مل با بخش هاي دولتي و عادادن توانمند سازي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي و مشاركت و ت

 در راستاي سالم سازي محيط شهري و ارتقاء سالمت اجتماعي و رواني شهروندان ) ها  NGO( غير دولتي 

  .مطالعه ،بررسي و اقدام  مي كند
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  :يافته ها 

  عملكرد  كلي مديريت شهري در حوزه آسيب هاي اجتماعي -الف

رشد چشمگيري را در زمينه هاي زير  سال اخير  3در  مديريت شهري در حوزه آسيب هاي اجتماعي عملكرد 

  :  )5، 4، 3، 2، 1ول شماره اجد(نشان مي دهد

 افزايش تعداد خدمات گيرندان  •

بهره گيري از نيرهاي ( افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي •

 )حوزه آسيب هاي اجتماعيمتخصص در 

 توسعه خدمات تخصصي كاهش آسيب  •

 توسعه خدمات به گروه هاي مختلف در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي  از جمله كودكان و زنان  •

طرح هاي  آسيب شناسي محالت ، نشست هاي مشورتي محله محور، مددكارشهر ، كمك به ( توسعه برنامه هاي اجتماع محور •

دين ، كاهش آسيب هاي ناشي از اسكان غيررسمي ، ساماندهي كودكان كار، اطالع رساني و آگاهسازي عمومي در زمينه ساماندهي معتا

 )آسيب هاي اجتماعي و كمك به ساماندهي خانواده هاي بي سرپناه

طرح هاي  آسيب شناسي محالت ، نشست هاي ( توسعه طرح هاي پايه اي شناسايي آسيب  جهت مداخله اجتماعي •

 )ورتي محله محور، مددكارشهر ، ساماندهي كودكان كار و اطالع رساني و آگاهسازي عمومي در زمينه آسيب هاي اجتماعيمش

طرح هاي  آسيب شناسي محالت  ، ( توسعه مشاركت نهادهاي غيردولتي تخصصي در برنامه هاي كاهش آسيب •

و آگاهسازي عمومي در زمينه آسيب هاي اجتماعي ، ساماندهي نشست هاي مشورتي محله محور ،ساماندهي كودكان كار ،اطالع رساني 

افراد بي خانمان ، كمك به ساماندهي معتادين ، كاهش آسيب هاي ناشي از اسكان غيررسمي ، حرفه آموزي و اشتغال زايي افراد در 

و توانمندسازي تشكل هاي  معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي ، ارائه خدمات مددكاري اجتماعي ، ارائه خدمات مشاوره حضوري

 )غيردولتي 
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  87ماهه اول  6تا  84-عملكرد طرح هاي اداره كل امور آسيب اجتماعي : 1دول شماره ج

 86عملكرد  85عملكرد 84عملكرد  شاخص نام طرح رديف
 6عملكرد 

  87ماهه اول 

1 

اي شهر  شناسي محلهآسيب 

 تهران
 371 - - -- تعداد محالت

 ساماندهي متكديان 2

 2291 2232 2219 1636 تعداد متكدي

 7037 14339 12465 - تعداد جمع آوري

 5463 122928  88492 - تعداد نفر شب اقامت افراد بي خانمان ساماندهي افراد بي خانمان 3

 70 19 - - تعداد محالت نشستهاي مشورتي محالت 4

 3  2 - - اندازي تعداد پايگاههاي راه مددكار شهر 5

 7000 - - - نعداد پرونده هاي تشكيل شده دهي كودكان كارسامان 6

 تعداد كودكان شناسايي شده ساماندهي كودكان فرار 7
آمار معتبر 

 نيست
3118 3773 2442 

 - تعداد معتادين ساماندهي شده كمك به ساماندهي معتادين 8

حمايت از كمپ 

هاي ترك اعتياد و 

DICها 

حمايت از 

كمپ هاي 

ترك اعتياد و 

DICها 

3000 

9 

اطالع رساني و آگاهسازي 

عمومي در زمينه آسيب هاي 

 اجتماعي

 3000000 1000000 500000 - تعداد مخاطبين

10 

توانمندسازي تشكلهاي غير 

 دولتي
 - نعداد تشكل هاي غير دولتي همكار

حمايت از تشكل 

 هاي غيردولتي

حمايت از 

تشكل هاي 

 غيردولتي

60 

 25500 7013 4407 - عداد خدمات مددكاري ارائه شدهت ارائه خدمات مددكاري 11

 18700 1930 1479 - تعداد مشاوره هاي ارائه شده ارائه خدمات مشاوره حضوري 12

13 

كمك به ساماندهي خانواده 

 هاي بي سرپناه
 195 58 32 - هاي حمايت شده تعداد خانواده

 5288 1097 582 - دهتعداد مشاوره هاي ارائه ش ارائه خدمات مشاوره تلفني 14

15 

كاهش آسيب هاي اجتماعي  

 ناشي از اسكان غير رسمي
 11 آسيب شناسي - - تعداد مناطق
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  برنامه هاي اجتماع محورتوسعه  -ب

تهراني در توسعه خدمات اجتماع محور در جهت بهره گيري از ظرفيت هاي محلي و توانمندسازي شهروندان 

ا همكاري سازمان هاي دولتي و غيردولتي يكي از اقدامات مديريت شهري در حوزه شناسايي و مداخالت موثر ب

  .رويكرد اخير خود است 

  87ماهه اول  6تا  84-تعداد برنامه هاي اجتماع محور:2جدول شماره 

 
 86عملكرد  85عملكرد 84عملكرد  شاخص

ماهه  6عملكرد 

 87اول 

طرح هاي محله محور 

  و اجتماع محور
  8  5  -  -  تعداد طرح

  

 
 87ماهه اول  6عملكرد  86عملكرد 

طرح هاي محله محور و 

  اجتماع محور

 آسيب شناسي محالت  •

 نشست هاي مشورتي محله محور •

 مددكارشهر  •

 كمك به ساماندهي معتادين •

كاهش آسيب هاي ناشي از اسكان  •

  غيررسمي

 آسيب شناسي محالت  •

 نشست هاي مشورتي محله محور •

 مددكارشهر  •

 عتادينكمك به ساماندهي م •

كاهش آسيب هاي ناشي از اسكان  •

 غيررسمي

 ساماندهي كودكان كار •

اطالع رساني و آگاهسازي عمومي در زمينه  •

 آسيب هاي اجتماعي 

  كمك به ساماندهي خانواده هاي بي سرپناه  •
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  87ماهه اول  6تا  84-تعداد برنامه هاي اجتماع محور:1شماره  نمودار

  

  

  دمات به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعيبرنامه هاي ارائه ختوسعه  -ج

گسترش برنامه هاي كاهش آسيب سبب شده است تا مديريت شهري طي سال هاي اخير در حوزه هاي مختلف 

به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده از جمله متكديان ، افراد بي خانمان ،معتادين ، كودكان فرار و كار ، 

، ساكنين مناطق غير رسمي خشونت و بحران هاي خانوادگي ، ، زنان در معرض  زنان آسيب ديده اجتماعي

  .خدمات اجتماعي ارائه مي كند .... خانواده هاي بي سرپناه و

تعداد برنامه هاي ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده :3جدول شماره 

  87ماهه اول  6تا  84- اجتماعي

 
 86عملكرد  85عملكرد 84عملكرد  شاخص

ماهه  6عملكرد 

 87اول 

طرح هاي ارائه خدمات به افراد در 

معرض آسيب و آسيب ديده 

  اجتماعي

  13  10  8  3  تعداد طرح
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 87ماهه اول  6عملكرد  86عملكرد  85عملكرد 84عملكرد 

طرح هاي ارائه 

خدمات به افراد 

در معرض آسيب 

و آسيب ديده 

  اجتماعي

 ساماندهي متكديان •

افراد بي ساماندهي  •

 خانمان 

ساماندهي كودكان  •

  فرار

 ساماندهي متكديان •

 ساماندهي افراد بي خانمان  •

 ساماندهي كودكان فرار •

ساماندهي زنان سرپرست  •

 خانوار

ساماندهي زنان آسيب ديده  •

 اجتماعي

ارائه خدمات مددكاري  •

 اجتماعي

 ارائه خدمات مشاوره حضوري  •

  ارائه خدمات مشاوره تلفني •

 نساماندهي متكديا •

 ساماندهي افراد بي خانمان  •

 ساماندهي كودكان فرار •

ساماندهي زنان سرپرست  •

 خانوار

 مددكارشهر  •

 كمك به ساماندهي معتادين •

كمك به ساماندهي خانواده  •

 هاي بي سرپناه

ارائه خدمات مددكاري  •

 اجتماعي

ارائه خدمات مشاوره  •

 حضوري 

  ارائه خدمات مشاوره تلفني  •

  

 ساماندهي متكديان •

 افراد بي خانمان  ساماندهي •

 ساماندهي كودكان فرار •

 مددكارشهر  •

 كمك به ساماندهي معتادين •

ساماندهي زنان آسيب ديده  •

 اجتماعي

كاهش آسيب هاي ناشي از اسكان  •

 غيررسمي

كمك به ساماندهي خانواده هاي بي  •

  سرپناه 

 ساماندهي كودكان كار •

حرفه آموزي و اشتغال زايي افراد  •

 در معرض آسيب و آسيب ديده

 اجتماعي 

 ارائه خدمات مددكاري اجتماعي •

 ارائه خدمات مشاوره حضوري •

  ارائه خدمات مشاوره تلفني •

  

تعداد برنامه هاي ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده :2شماره  نمودار

  87ماهه اول  6تا  84- اجتماعي
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  اجتماعي طرح هاي پايه اي شناسايي آسيب  جهت مداخلهتوسعه  -د

مديريت شهري در اقدامات و فعاليت هاي سال اخير خود برنامه هاي شناسايي و ارزيابي وضعيت 

از آسيب هاي اجتماعي و يا گروه هاي در معرض آسيب را در اولويت كاري خود قرار داده است 

اين طرح ها براي برخي از  ،عملياتي انجام مي گيرد  –اين اقدامات در قالب فعاليت هاي علمي .

ولين بار در سطح ايران انجام شده است كه طرح آسيب شناسي محالت و ارزيابي وضعيت ا

  .كودكان كار انجام گرفته است 

ماهه  6تا  84- اجتماعي طرح هاي پايه اي شناسايي آسيب  جهت مداخلهتعداد :4جدول شماره 

  87اول 

 
 86عملكرد  85عملكرد 84عملكرد  شاخص

ماهه  6عملكرد 

 87اول 

اي پايه اي شناسايي طرح ه

  جهت مداخله در كاهش آسيب
  5  3  0  0  تعداد طرح

  

 

عملكرد 

84 

عملكرد

85 
 87ماهه اول  6عملكرد  86عملكرد 

طرح هاي  پايه اي شناسايي 

جهت مداخله در كاهش 

  آسيب

 -   -  

آسيب شناسي  •

 محالت

نشست هاي مشورتي  •

 محله محور

 مددكارشهر •

  

 آسيب شناسي محالت •

 حله محورنشست هاي مشورتي م •

 مددكارشهر •

 ساماندهي كودكان كار •

اطالع رساني و آگاهسازي عمومي در  •

 زمينه آسيب هاي اجتماعي
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ماهه  6تا  84- اجتماعي طرح هاي پايه اي شناسايي آسيب  جهت مداخلهتعداد :3شماره نمودار

  87اول 

  

  

كاهش  مشاركت دهنده نهادهاي غيردولتي تخصصي در برنامه هايطرح هاي توسعه  -ه

  آسيب

تحول رويكرد مديريت شهري از متمركز به غير متمركز ، لزوم ارتباط با نهادهاي غيردولتي را دو 

با اين اقدام مي توان از توان تخصصي نهادهاي غيردولتي بهره جست ، چرا كه .چندان مي كند 

اين امر . مستقيما با شهروندان خصوصا افراد در معرض آسيب و آسيب ديده در تماس هستند 

سبب توسعه خدمات ، كاهش آسيب ه هاي مضمن كمك به مديريت شهري در حوزه برنا

  .و حمايت از آنها مي شود  نهادهاي غيردولتي
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مشاركت دهنده نهادهاي غيردولتي تخصصي در برنامه هاي طرح هاي تعداد :5جدول شماره 

  87ماهه اول  6تا  84-كاهش آسيب 

 
 84عملكرد  شاخص

عملكرد

85 
 86لكرد عم

ماهه اول  6عملكرد 

87 

توسعه مشاركت نهادهاي 

غيردولتي تخصصي در برنامه 

  هاي كاهش آسيب

  11  2  0  0  تعداد طرح 

  

 
 87ماهه اول  6عملكرد  86عملكرد  85عملكرد 84عملكرد 

توسعه مشاركت نهادهاي 

غيردولتي تخصصي در 

  برنامه هاي كاهش آسيب

 -   -  

نشست هاي مشورتي  •

 محله محور

ك به ساماندهي كم •

 معتادين

  

 آسيب شناسي محالت  •

 نشست هاي مشورتي محله محور •

 ساماندهي كودكان كار •

اطالع رساني و آگاهسازي عمومي در زمينه  •

 آسيب هاي اجتماعي 

 ساماندهي افراد بي خانمان  •

 كمك به ساماندهي معتادين •

 كاهش آسيب هاي ناشي از اسكان غيررسمي •

راد در معرض حرفه آموزي و اشتغال زايي اف •

 آسيب و آسيب ديده اجتماعي 

 ارائه خدمات مددكاري اجتماعي •

 ارائه خدمات مشاوره حضوري •

 توانمندسازي تشكل هاي غيردولتي  •
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مشاركت دهنده نهادهاي غيردولتي تخصصي در برنامه هاي طرح هاي تعداد :4شماره  نمودار

  87ماهه اول  6تا  84-كاهش آسيب 

  

  

  :نتيجه گيري 

هرداري به عنوان  مديريت شهري، در رويكرد جديد خود  به ابعاد مختلف امور شهر و دغدغه هاي اجتماعي ش

در طول صد سال فعاليت خود در شهر تهران  اين در حالي است كه شهرداري . شهروندان  توجه كرده است 

 است كه سال هاي اخير  درو  بوددنبال كرده نگاه متمركز و صرفا در حيطه خدمات عمومي و عمراني را 

 گرفتهقرار  مديريت شهري  در دستور كار  ) نامه هاي  ناحيه و محله محور در قالب  بر(رويكرد غير متمركز 

بر اين اساس شهروندان مي توانند در امور مربوط به خود مشاركت نموده و از توانمندي هاي محلي در .است 

  .روش ها و برنامه ها ي مديريت شهري بهره گيري مي شودجهت برنامه ريزي ، اجرا ، اصالح و بهبود 
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در حوزه آسيب هاي اجتماعي نيز بهره گيري از از توانمندي گروه هاي محلي با تاكيد بر رويكرد اجتماع محور 

توانسته است ظرفيت هاي جديدي را در بحث كاهش آسيب هاي اجتماعي در كالن شهر تهران 

هاي  جامع علمي و عملياتي تالش كرده است تا ضمن شناسايي دقيق و  مديريت شهري در برنامه.بگشايد

ارزيابي وضعيت آسيب ها و آسيب ديدگان در مقياس هاي محله اي و سطوح خرد زمينه مشاركت شهروندان را 

بيشتر مهيا كرده و برنامه ريزي هاي اصولي تر و كاربردي تري را در اين حوزه با استفاده از مشاركت نهادهاي 

  .دولتي و غيردولتي و مردمي داشته باشد 
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  در حوزه آسيبهاي اجتماعيمديريت شهري  مستندات قانوني فعاليت  -پيوست شماره يك 

جلوگيري از گدايي و وا داشتن گدايان به كار و توسعه :  1307قانون شهرداري سال  56ماده  5بند  .1

 .آموزش عمومي

ندهي بهينه سازي و سالم سازي محيط شهري و ساما:  1371قانون شهرداري سال  55ماده  5بند  .2

 .آسيبهاي اجتماعي و جلوگيري از تكدي

شناسايي، جذب (مشاركت در طرح ساماندهي متكديان 15/2/78مصوبه شوراي عالي اداري مورخ  .3

 ). و تحويل به مراكز نگهداري موقت

راه (خانمان مشاركت در طرح ساماندهي افراد  بي:  83قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  96ماده  .4

 )رمخانه، تأمين پرسنل، اعزام تيم سيار به منظور شناسايي و جذباندازي و تجهيز گ

الزام دولت به بهره جويي از مشاركت سازمانهاي : 83قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  97ماده  .5
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 . غيردولتي و تقويت نقش مردم در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد

تخصيص و تجهيز (مشاركت در طرح ساماندهي كودكان خياباني:  3/5/84مصوبه هيأت وزيران  .7

 ).فضاي فيزيكي و تأمين امكانات مورد نياز ساماندهي

الزام شهرداري در ): دوره دوم(هارمين جلسه شوراي شهر تهران ماده واحد مصوب بيست و چ .8

 ).شناسايي و جمع آوري بي خانمانها، متكديان، افراد بي سرپرست و متواري
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