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گروه کارمندان

 - 1شناسنامه گزارش
موضوع :بررسی مشکال ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهر اصفهان
گروه مخاطب :کارمندان
محل برگزاری :دبیرستان دخترانه بهشتآیین
تاریخ98/4/26 :
تعداد شرکتکننده 6 :نفر
تسهیلگران :حامد سیارخلج ،زهرا کازرونی
شکل  : 1حاضرین در جلسه

مأخذ :نگارنده

 -2شیوه اداره جلسه
 - 1- 2معرفی تسهیلگر از خود و برنامه
در ابتدا تسهیلگران به ترتیب معرفی شدند .بدین صورت که بنده سیارخلج هستم همراه با همکارم خانم کازرونی
در خدمت شما هستیم تا بحثی را با هم در مورد نیازها ،اولویت¬ها و مشکالت شما راجع به شهر اصفهان داشتهباشیم .
سپس به معرفی برنامه¬ی جامع شهر پرداخته شد .این نکته ذکر شد که این برنامه اولین بار به¬صورت پایلوت در
شهر اصفهان به انجام می-رسد؛ هدف این برنامه ،ترویج مشارکت¬های اقشار مختلف جامعه با هدف دخالت دادن
شهروندان در تصمیم¬¬گیری¬ها و سیاست¬گذاری¬های راجعبه شهر است .ایده¬ی اصلی طرح این است که شهر
محل کشاکش آراء و عقاید مختلف و به توافق رسیدن در زمینه¬های مختلف می¬باشد.

 - 2- 2یخشکنی
در ابتدا از شرکت¬کنندگان در جلسه خواسته شد که خود را بدون ذکر تحصیالت و سمت معرفی کنند و پس
از معرفی ،شهر اصفهان را به¬عنوان یک شخصیت در نظر بگیرند و در آن¬صورت بگویند که اصفهان چگونه شخصیتی
دارد .این ایده تا حد زیادی پاسخ¬های جالبی را در پی داشت .شرکت¬کنندگان با ذکر ویژگی¬های چون پرنشاط و
پرانرژی ،خردمند ،متدین و تا حدودی برنامه¬ریز برای مسائل اجتماعی ،تالش¬گر ،هنرمند ،اقتصاددان ،شوخ¬طبع،
نظام¬یافته ،باوقار ،متعهد و فرسوده ،به توصیف اصفهان پرداختند.

 - 3- 2طرح پرسش
در ابتدا از شرکت¬کنندگان در جلسه خواسته شد که خود را بدون ذکر تحصیالت و سمت معرفی کنند و پس
از معرفی ،شهر اصفهان را به¬عنوان یک شخصیت در نظر بگیرند و در آن¬صورت بگویند که اصفهان چگونه شخصیتی
دارد .این ایده تا حد زیادی پاسخ¬های جالبی را در پی داشت .شرکت¬کنندگان با ذکر ویژگی¬های چون پرنشاط و
پرانرژی ،خردمند ،متدین و تا حدودی برنامه¬ریز برای مسائل اجتماعی ،تالش¬گر ،هنرمند ،اقتصاددان ،شوخ¬طبع،
نظام¬یافته ،باوقار ،متعهد و فرسوده ،به توصیف اصفهان پرداختند.

 - 4- 2گروهبندی
در بین شرکت¬کنندگان ،دو آقا و چهار خانم حضور داشتند .مزیت این جمع ،آشنا نبودن اعضا با یکدیگر بود .
گروه¬بندی با توجه به عالیق مختلف شرکت¬کنندگان به انجام رسید تا بحث¬ها کمی چالشی¬تر شود .دو گروه
سه¬نفره تشکیل شد و در هر گروه یک آقا و دو خانم حضور داشتند.

 - 5- 2انتخاب مشکالت اصلی
از گروه¬ها که هر کدام سه نفر بودند ،خواسته شد تا دو اولویت خود را از روی مسائل و مشکالتی که در پای
تخته نوشته شده بود ،انتخاب کنند .از آن¬ها خواسته شد که بین این دو اولویت ،ترتیب خاصی قائل نشوند و دو
اولویت را به ترتیب انتخاب نکنند و فرقی بین آن¬ها نگذارند.

 - 6- 2مصادیق مشکالت اصلی
پس از گروه¬بندی و توضیح دادن انتخاب اولویت¬ها ،از شرکت¬کنندگان خواسته شد تا مصادیقی که راجع به
دو اولویت دارند ،بر روی برگه¬های مخصوص بنویسند .بدین صورت که ابتدا اولویت خود را بنویسند و در پایین آن ¬ ،
به ذکر مصادیقی از زندگی روزمره و تجارب خود در زمینه¬ی آن مشکل بپردازند.

 - 7- 2ارائه نظر گروه
از هر دو گروه خواسته شد تا یک شخص را به¬عنوان سخنگوی گروه انتخاب کنند تا بتواند در حد  5تا  7دقیقه،
با ذکر دالیل و مصادیق آن مشکل از تصمیم گروه دفاع کند .سرگروه یک ،آقا و سرگروه دو خانم بود .سپس هر کدام
به ترتیب آمدند و با ذکر مصادیق و دالیل خود به توضیح مشکالت برای سایر شرکت¬کنندگان پرداختند.

 - 8- 2اولویتبندی فردی
 .1خشکی زاینده¬رود ،تقسیم آب ()2؛
 .2نبود حکمرانی خوب شهری در اصفهان (راهی که کشورهای توسعه¬یافته رفته¬اند را باید پیگیر باشیم)؛
 .3مشکل بیکاری (عدم شغل مناسب با توان ،تجربه و تحصیالت) مشکل حاد جامعه¬ی کنونی است؛
 .4عدم وجود امکانات الزم جهت پر کردن اوقات فراغت و هزینه¬های باال؛
 .5تخصیص نیافتن و نبود بودجه¬ی کافی برای تبلیغ و ترویج ارزش¬های متعالی اسالمی.

 - 3دادههای بهدستآمده
 - 1- 3فهرست مشکالت بیان شده توسط کارمندان
 .1نبود شاخص¬های حکمرانی خوب در شهر اصفهان (مسئولیت¬پذیری ،کارایی ،ثمربخشی ،عدالت)؛
 .2نبود رویکرد توسعه¬محور در اصفهان (نگاه به محیط زیست ،آینده و توسعه¬ی انسانی وجود ندارد)؛
 .3خشکی زاینده¬رود ،تقسیم آب؛
 .4آلودگی هوا؛
 .5نبود فضاهای همگانی و برنامه¬های همگانی؛
 .6ترافیک در اصفهان؛
 .7عدم وجود امکانات الزم جهت پر کردن اوقات فراغت و توزیع نامناسب؛

 .8عدم جمع¬آوری آب¬های سطحی معابر؛
 .9نبود اشتغال مناسب و نبود هماهنگی بین تحصیالت و نیازهای واقعی جامعه؛
 .10نبود بودجه¬ی کافی برای تبلیغ و ترویج ارزش¬های متعالی انسانی؛
 .11عدم پاسخگویی به¬موقع مسئولین به مشکالت شهروندان؛
 .12وجود معتادان و متکدیان در شهر و عدم سازماندهی مناسب.

 - 2- 3مشکالت اصلی (به تفکیک گروهها)
گروه اول:
 .1خشکی زاینده¬رود؛
 .2عدم وجود امکانات الزم جهت پر کردن اوقات فراغت و توزیع نامناسب.
گروه دوم:
 .1عدم وجود امکانات الزم جهت پر کردن اوقات فراغت و باال بودن هزینه¬ها؛
 .2عدم اشتغال مناسب و رعایت هماهنگی بین تحصیل و اشتغال.

 -3- 3مصادیق مشکالت اصلی در شهر (به تفکیک گروهها)
گروه اول:
مشکل :1
کمبود آب و قطعی و کاهش فشار در فصل تابستان
خشکی زاینده¬رود که ارتباط مستقیم با سرسبزی ،پارک¬ها ،کسب و کارها ،کشاورزان و روحیه¬ی مردم
دارد.
مشکل :2
عدم وجود امکانات باعث فقر ،اعتیاد ،افسردگی و مشکالت اجتماعی می¬شود.
گروه دوم:
مشکل :1
شکوفا نشدن استعداد کودکان جهت برنامه¬ریزی آینده؛
جلوگیری از بزهکاری نوجوانان و جوانان؛
پیشگیری جهت مشکالت روحی و افسردگی از کودکی تا جوانی.
مشکل :2
دیر ازدواج کردن؛
باال رفتن آمار طالق؛

باال رفتن سن ازدواج؛
باال رفتن آمار اعتیاد و بزهکاری؛
ایجاد مشکالت خانوادگی.

 - 4- 3گزارش انتقادات و پیشنهادها
 .1در کالس¬ها در مورد مسائل بیشتری از مشکالت صحبت شود؛ و همچنین در صورت امکان ،مسئولین هم
در کالس¬ها شرکت نمایند.
 .2امیدوارم این جلسات از حالت نظرات و پیشنهادات به عرصه¬ی عمل و ارتقاء برسد.
 .3ساعت تشکیل جلسه¬ی امروز مناسب نبود؛ بهتر است صبح باشد.
 .4جلساتی مشارکتی با حضور متنوعی از اقشار صورت پذیرد (عالوه بر جلسات تخصصی)؛ چون تبادل و بحث
میان اقشار مختلف خود به نوبه¬ی خود خالقیت بیشتری ایجاد کرد و نتایج مثبتی همراه دارد.

 - 5- 3فهرست اسامی افراد شرکتکننده در جلسه
در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح (جدول  )1آورده شدهاست.
جدول  : 1فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه
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مأخذ :نگارنده

