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  1زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 1زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 18/4/98 :تاریخ
 فرن 8 :کنندهشرکت تعداد

 احمدی مرضیه الفقرایی،خادم مهوش :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 شروع جلسه -2-1
 در بود قرار که آنچه و طرح آن از پس و نموده معرفی را( گرتسهیل کمک) خود همکار و خود گرتسهیل ابتدا

 افراد به بود، شهر در زنان مشکالت جلسه، موضوع که این به توجه با شد؛ داده توضیح گیرد، قرار بررسی مورد جلسه
 و ببینند شهر در زن یک عنوان به را مشکالت بایست،می مشکالت بیان هنگام افراد که شد تأکید جلسه در حاضر

 از پس. کنندمی نرم پنجه و دست مشکالتی و معضالت چه با اصفهان چون شهری در زن یک مثابه به که بگویند
 از اینکه وجود با باشند؛داشته خودشان از مختصری معرفی که شد خواسته جلسه در حاضر بانوان از اجمالی معرفی

 به را خودشان مدنی فعالیت و سمت دادندمی ترجیح افراد نشود، سمت و تحصیالت از صحبتی شد، درخواست هاآن
 .کنند بیان خود از مثبت ویژگی یک عنوان

 فرآیند برگزاری جلسه -2-2
 شده توزیع کنندگانشرکت میان هاییبرگه دیگریک با شدن آشنا و جلسه در حاضر افراد اجمالی معرفی از پس

 از کنندگان،شرکت تعداد بودن پایین دلیلبه. کنند بیان زن یک عنوان به را مشکالتشان که شد درخواست هاآن از و
 داراولویت مشکالت. نمایند مطرح را خود مهم مشکل دو شهر، در خود مشکل ترینمهم بیان جای به شد خواسته افراد

 به مشکل 17 نهایت در. کردند گفتگو آن با رابطه در افراد و شد نوشته تخته روی بر گرتسهیل کمک توسط بانوان
 در جلسه، در حاضر افراد جلسه، از بانو دو هنگام زود ترک دلیل به آن از پس. گردید استخراج زنان هایاولویت عنوان
 دغدغه که کسانی و شده حفظ افراد تنوع نیز گروه دو همین در که شد سعی گرفته، قرار نفره سه گروه دو در نهایت

 با را تخته روی بر شده نوشته مشکالت که شد درخواست هاآن از سپس. نگیرند قرار گروه یک در دارند یکسانی
 عنوانبه را دیگر مشکالت و تیتر عنوان به را ترکلی مشکل یک داده، قرار کلی دسته 4 در گروه، اعضای مشورت

 .دهند قرار اصلی مشکل آن از ایشاخه



 

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 جامعه جنسیتی نگرش -
 (جامعه مردان با مقایسه در تبعیض) بانوان بودجه کمبود -
 خود به زن نگذاشتن ارزش -
 بانوان اعتیاد -
 اردو سواری،دوچرخه استخر، سبز، فضای: از اعم بانوان شهری فضای کمبود -
 سرپرستبی و بدسرپرست زنان اشتغال -
 بانوان بهداشت -
 (ذهاب و ایاب) معلولین به مربوط مسائل -
 معلول فرزند دارای زنان مسائل -
 مدرسه ساعات در دختر آموزاندانش ورزش فضای -
 جذاب و هزینهکم دسترس در: دختران فراغت اوقات کردن پر -
 شهر سطح در سالمند هایخانم تردد -
 بانوان توسط سالمندان نگهداری -
 محصوالت فروش بازار وجود و بانوان اشتغال -
 شغلی امنیت چنینهم و شهر در وآمدرفت امنیت: از اعم بانوان امنیت -
 دارخانه هایخانم مالی استقالل -
 با دیگریک با همسران روابط خصوص در سازیفرهنگ مورد در شهر سطح بوردهای از بخشی یافتن اختصاص -
 بانوان اهمیت بر تأکید

 ها(مشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 گذاریشماره 4 تا 1 از گروه نظر از اهمیتشان و اولویت به توجه با هاگروه توسط شده نوشته مشکالت بندیدسته

 .اندشده
 گروه اول: 

 نگرش جنسیتی جامعه شامل: -1

 آموزان دختر در ساعات مدرسهفضای ورزشی دانش -

 سازی روابط همسران )تأکید اهمیت به بانوان(بوردهای سطح شهر: در مورد فرهنگ -

 اهمیت زنان به خود و نیازهاعدم  -

 بهداشت بانوان شامل: -2



 

 مسائل مربوط به معلولین )ایاب و ذهاب( -

 مسائل مربوط به زنان دارای فرزند معلول -

 اعتیاد بانوان -

 نگهداری سالمندان توسط بانوان -

 اشتغال: -3

 سرپرستاشتغال زنان بدسرپرست و بی -

 ود بازارچه(اشتغال بانوان و فروش محصوالت )وج -

 وآمد و امنیت شغلی(امنیت بانوان )رفت -

 کمبود بودجه بانوان )تبعیض در مقایسه با مردان جامعه( -

 دارهای خانهاستقالل مالی خانم -

 سواری بانوان، استخر(:فضای شهری )اردو، فضای سبز، دوچرخه -4

 تردد سالمندان در شهر -

 هزینه و جذاب، کمپرکردن اوقات فراغت دختران در دسترس -

 گروه دوم:
 بهداشت بانوان: -1

 توجه به مسائل سالمندان -

 توجه به مسائل معلولین -

 های معلولین و سالمندانتوجه به مسائل خانواده -

 اعتیاد بانوان -

 توجه به روابط خانواده در بوردهای سطح شهر -

 اهمیت بانوان به بهداشت روانی خود -

 ورزش: -2

 ورزشی و تفریحی برای بانوانفضای  -

 عدم توجه به تفریح سالم و روی آوردن به اعتیاد -

 فضای ورزشی برای دختران در مدرسه -

 هزینه و جذابپرکردن اوقات فراغت دختران در سطح شهر: در دسترس، کم -

 زایی:اشتغال -3

 دارهای خانهخانم -

 بانوان بدسرپرست و بی سرپرست -

 رای بانوان:تخصیص بودجه ب -4



 

 بودجه ورزش -

 فضای تفریحی -

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 سالمیان زنان توسط منزل در سالمندان نگهداری: هاآن از مراقبت و سالمند دارای هایخانواده معضالت بیان -

 و شهر سطح در سالمندان نگهداری برای اطمینان قابل مرکز وجود عدم ،(دارند مراقبت به نیاز خودشان کهحالی در)
 .سالمندان خانه در سالمندان گذاشتن قبح

 برگزار شهر در سالمندان برای کالسی»: که کردند عنوان سلمانی خانم: سالمندان برای تسهیالت وجود عدم -
 راه دوری دلیل به سالمندان و یافته انتقال( اصفهانک) شهر خارج به بودجه، کمبود دلیل به حاضر حال در که شدمی

 «کنند شرکت هاکالس این در توانندنمی وآمدرفت هزینه و
 مراقبت، به نیاز افراد و سالمندان از نگهداری برای دولت، کشور از خارج در که کردند اشاره شالباف خانم -

 .نیست امکاناتی چنین ایران در که حالی در پردازد؛می خانواده اعضای از یکی به درآمدی
 این در شهرداری تاکنون و ندارد وجود کنندمی تولید را محصوالتی منزلشان در که زنانی برای فروشی بازار -

 انداخته راه محصوالتشون فروش برای رو ایبازارچه یه جمعه مسجد توی هاخانم»: است نکرده را الزم همکاری خصوص
 این خوب شهمی ایجاد مزاحمت ما برای و شهمی ما کار کسادی باعث کار این که کردند اعتراض هاکاسب که بودند

 استقالل که شد اشاره زاییاشتغال با رابطه در «برسونه؟ فروش به رو محصوالتش کجا خانواره سرپرست که خانمی
 .نمایند گیریتصمیم بیشتری استقالل با توانندمی و شده آنان روحی آرامش به منجر زنان مالی

 از بخشی باید شهرداری که بودند معتقد و نیستند قائل ارزش همسرانشان برای آقایان که بودند معتقد هاخانم -
 هاشونخانم برای اهمیتی و ارزش اصالً آقایون»: دهد اختصاص مورد این در سازیفرهنگ به را شهر سطح بوردهای

 با تفریح میرن خودشون مردها که شده جوری یه االن بیرون، برن هاشونخانم با ندارن ذوق اصالً. نیستند قائل
 خودتون دیگه که هم رو هابچه تفریح، میرن تنهایی اونا هم وقتا بعضی و کردند عادت دیگه هم هاخانم دوستاشون،

 حتی اصال کنند، حرکت هاشونخانم از جلوتر باید که میدونن هاخانم از باالتر رو خودشون انگار مردا«. »...میدونین
 «!بگیرن رو زنشون دست بخوان برسه چه برن، راه هم کنار نیستند حاضر

 اهمیت که بودند باور این بر اعتقادی و ظاهر و شکل هر با هاخانم: بانوان به نهادن ارزش جهت سازیفرهنگ -
 پایین مردا و باال طبقه برن باید پادردشون این با خانوما مسجدم توی حتی»: است مردان از کمتر بسیار جامعه در زنان
 .«بخونن نماز

 اشاره آن به که دیگری موارد از یکی. کردند اشاره بانوان سواریدوچرخه ممنوعیت به نیز هاخانم از نفر چند -
 شهر سطح توی بیان هاموزیسین که داده اجازه شهرداری»: بود شهر سطح در هاموزیسین حضور ممنوعیت داشتند،

 .«کنند جمعشون میخوان و کرده اعتراض جمعه امام دوباره االن میشه شهر توی هایآدم نشاط باعث چون بزنن آهنگ
 .شد اشاره شهر افراد شادابی و نشاط بر آن تأثیر و رودزاینده آب بودن باز تأثیر به -



 

 برای ایبهانه ورزش یک، منطقه در بانوان صبحگاهی ورزش اندازیراه در بانوان از نفر دو تجربه به توجه با -
 و شد افسردگی رفع باعث کرد،می تبدیل تراخالقخوش و سازگارتر افرادی به را آنها شد،می اجتماع در بانوان حضور

 .گرفت قرار نیز جانبی هایفعالیت و هاآموزش ورزش کنار در عالوه به. نمود تامین را زنان جسم سالمت
 که زنانی دیدن و زنان برای جمعی هایفعالیت که کردند اشاره موضوع این به زنان بانوان، بهداشت با رابطه در -
 .نماید ترغیب فرعی بهداشت رعایت به را آنها و باشد آموزش از شکلی تواندمی روندمی حمام به روزانه

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-4
 نشست برگزاری ساعت و زمان خصوص در موقع به و درست رسانیاطالع -
 واقعیت به که مشکالتی آمدن دست به جهت) تصادفی صورت به انتخابشان و شهر سطح عادی زنان از استفاده -
 (است ترنزدیک
 در بودند شده دعوت که افرادی درصد 50 اینکه به توجه با) منطقه هر از خانم بیشتری تعداد کردن دعوت -
 حضور هنگام درصدی 50 ریزش با شوند، دعوت حاضر حال تعداد برابر دو اگر رسدمی نظر به نداشتند، حضور جلسه

 .(داشت خواهند حضور آتی هایجلسه در مطلوبی تعداد جلسه، در
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  2روه زنان منطقه گ



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 2زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 نفر 15 :کنندهشرکت تعداد

 احمدی مرضیه الفقرایی، خادم مهوش :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 در بود قرار که آنچه و طرح آن از پس و نموده معرفی را( گرتسهیل کمک) خود همکار و خود گر،تسهیل ابتدا

 افراد به بود، شهر در زنان مشکالت جلسه، موضوع که این به توجه با شد؛ داده توضیح گیرد قرار بررسی مورد جلسه
 و ببینند شهر در زن یک عنوان به را مشکالت بایست،می مشکالت بیان هنگام افراد که شد تأکید جلسه در حاضر

 از پس. کنندمی نرم پنجه و دست مشکالتی و مشکالت چه با اصفهان چون شهری در زن یک مثابه به که بگویند
 .باشند داشته خودشان از مختصری معرفی که شد خواسته جلسه در حاضر بانوان از جلسه، روند اجمالی معرفی

 از و توزیع کنندگانشرکت میان هاییبرگه دیگر،یک با شدن آشنا و جلسه در حاضر افراد اجمالی معرفی از پس
 ترینمهم یک هر شد خواسته بانوان از سپس. کنند بیان زن یک عنوان به را مشکالتشان که شد درخواست هاآن

 از بیش داشتند اصرار افراد از برخی. نماید یادداشت تابلو روی بر را آن گرتسهیل کمک تا نماید بیان را خود مشکل
 تعداد به توجه با پایان در و نمود یادداشت را هاآن دوم اولویت مشکالت گرتسهیل نمایند، بیان را خود مشکل یک

 بر بود، ترمهم هرکدام و نمایند گیریرأی دوم اولویت مشکالت بین از کرد درخواست حاضران از شده بیان مشکالت
 آن با رابطه در افراد و شد نوشته تخته روی بر گرتسهیل کمک توسط بانوان داراولویت مشکالت. شود نوشته تابلو روی
 جلسه در حاضر افراد آنان از پس. گردید استخراج زنان هایاولویت عنوان به مشکل 16 نهایت در. کردند وگوگفت
 نوشته مشکالت از مورد چهار شد خواسته افراد از. شد تشکیل نفره سه گروه یک و نفره چهار گروه 3. شدند بندیگروه
 خودشان هایتجربه و مصادیق و نمایند صحبت آن درباره کنند، انتخاب گروهشان اعضای مشورت با تابلو روی بر شده

 یادداشت و گروه هر در شده انتخاب موارد استخراج از پس. نمایند یادداشت شده انتخاب موارد از یک هر درباره را
 مشکالت درباره را خود نفرهتک هایرأی افراد نهایت در. کرد پیدا تقلیل مورد 11 به مشکالت تابلو، روی بر هاآن

 .کردند ذکر شدهارائه



 

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 شهر مراکز در پارکینگ نبود -
 رسالت شهرک در ورزشگاه نبود -
 2 منطقه در رفاهی و فرهنگی امکانات نبود -
 2 منطقه در کتابخانه و مطالعه سالن نبود -
 خانگی مشاغل انجام برای زودبازده هایکارگاه نبود -
  رسالت شهرک در نوساز مدرسه کمبود -
 (سالمندان برای هاشب و معلولین برای روزها) سالمندان و معلولین موقت آسایشگاه نبود -
 2 منطقه در مخدر مواد پخش و اعتیاد بودن باال -
 (تردد زمان بودن نامشخص و موجود هایاتوبوس بودن فرسوده) 2 منطقه در شهری اتوبوس کمبود -
 تابستان هایشب در آن شدن تعطیل زود و تعطیل روزهای در مترو تعطیلی -
  مردان فرهنگ سطح بردن باال برای آموزشی برنامه نبود -
 2 منطقه در امنیت نبود -
 (منطقه بومی افراد با همکاری عدم) سراهافرهنگ در پاگیر و دست قوانین وجود -
  ساز و ساخت در مهندسی نبودن اصولی و زیرساختی مشکل -
 مغازه ایجاد برای مجوز گرفتن سخت شرایط -
 2 منطقه در بایر هایزمین وجود -

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروهها و بیان اولویت -3-2
 گذاریشماره 4 تا 1 از گروه نظر از اهمیتشان و اولویت به توجه با ها،گروه توسط هشدنوشته مشکالت بندیدسته

 .اندشده
 المبینفتح گروه: اول گروه

 :خانگی مشاغل ایجاد برای زودبازده هایکارگاه نبود -1
 سالم زاییاشتغال فضای ایجاد به نیاز سرپرست،بی بانوان خصوصاً هاخانواده برای مالی امنیت عدم به توجه با -
 .دارد وجود

 .بانوان خانگی تولیدات خرید مطمئن بازار ایجاد -
 هیچ متسفانه باشد،می بانوان مشاغل ایجاد برای اعتمادی قابل و سالم مکان سرافرهنگ که آن وجود با -
 . شودنمی داده اختصاص امر این برای ایبودجه

 :رفاهی فرهنگی امکانات نبود -2



 

 هایمکآن به رفتن امکان که مسن زنان و بانوان خصوصاً سنی هایگروه همه برای رفاهی فرهنگی امکانات -
 . ندارد وجود ندارند، را دورتر

 بانوان برای پارک نبود -
 است آن مشکل. است سبز فضای به آن تبدیل و جاوان تاریخی حمام کردن خراب منطقه، مشکالت از یکی -

 .استگرفته قرار فساد مراکز از یکی نزدیکی در سبز فضای این که
 :مردان فرهنگی سطح بردن باال برای برنامه نبود -3
 . شود سازیفرهنگ اجتماعی روابط و اقتصادی خانوادگی، هایزمینه در باید -
 شود سازیآگاهی مجازی فضای از صحیح استفاده مورد در -
 سیگار و قلیان اعتیاد، مضرات مورد در مردان کردن آگاه -
 :2 منطقه در شهری هایاتوبوس کمبود -4
 نیاز مورد هایمکآن در اتوبوس هایایستگاه ایجاد -
  هااتوبوس آمد و رفت منظم برنامه نداشتن -
 منطقه هایاتوبوس پایین کیفیت -
 منطقه هایاتوبوس بودن کم -

 خوبان شهر گروه: دوم گروه
 :رسالت شهرک در ورزشگاه نبود -1

 نیازمند انرژی تخلیه برای جوانان. ندارد فعالیت برای کافی فضای و است کانکس یک در منطقه سرایفرهنگ
 . نیست کافی نیز ورزشی امکانات چنینهم. هستند ورزشگاه
 :رسالت شهرک در نوساز مدرسه کمبود -2
 مدارس آموزشی، فضای کمبود و آموزاندانش جمعیت ازدیاد و رسالت شهرک در رویهبی ساز و ساخت دلیل به

 . باشندمی فرسوده بسیار منطقه این در مدارس عالوه به. باشدمی نیاز مورد سطوح تمامی در
 :2 منطقه در مخدر مواد پخش و اعتیاد بودن باال -3

 توزیع دلیل همین به. گرددبازمی جهات تمامی از گریز بودن پذیرامکان به منطقه، در مخدر مواد پخش دلیل
 . است راحت مخدر مواد

 :2 منطقه در بایر هایزمین وجود -4
 .باشدمی الابالی و معتاد افراد تجمع محل منطقه، در متروکه هایساختمان و بایر هایزمین
 مهربانی سفیران: سوم گروه

 :سالمندان و معلولین موقت آسایشگاه نبود -1
 شب در سالمندان و روز در معلولین. پذیرد صورت سالمندان و معلولین آسایشگاه برای مکانی تهیه برای همکاری

 مراکز ادارات، به عزیزان این امور انجام برای دارند نیاز دوبار الی یک هفته در معلولین هایخانواده. شوند نگهداری



 

 دیگر روزهای در حاضرند که حالی در دارند؛ مشکل معلولین از نگهداری برای مواقعی چنین در. کنند مراجعه... و خرید
 سالمندان. دارند را کار این انجام برای کافی تجربه افراد این. کنند نگهداری خواهتوان فرزندان دیگر و خود فرزندان از

 .بخوابند تنها هاشب ترسندمی نیز خانم
 :2 منطقه در بایر هایزمین وجود -2

 هاآن حوالی در هاخانم تردد برای ناامنی هم و محل در خاک و گرد فراوانی باعث هم بایر هایزمین وجود
 . باشد داشته اجرایی قدرت بایر هایزمین تکلیف شدن روشن در باید شهرداری. باشدمی

 :رسالت شهرک در ورزشگاه نبود -3
. ندارد دوچرخه پیست والیبال، تور همچنین. ندارد باز فضای در ورزشی وسایل اما دارد وجود ورزشگاه دهنو در

 .ندارد وجود بانوان برای سرپوشیده فضای و ورزشگاه کال بسیج و رسالت شهرک در
 2 منطقه در شهری اتوبوس کمبود -4

 بهشت هشت گروه: چهارم گروه
 :ساز و ساخت در مهندسی نبودن اصولی و زیرساختی مشکل -1
 اسوه مطالعه سالن در مطالعه برای نور نبودن کافی -
 دهنو اندیشه مطالعه سالن اصولی غیر ساخت -
 ورزشی سالن بودن نامناسب و کالس کمبود و سراج فرهنگسرا فضای بودن خالی -
 :رفاهی و فرهنگی امکانات نبود -2
 ولدان و دهنو در امن سبز فضای استخر، بانوان، باغ کمبود -
 بیمارستان رویروبه دهنو ورودی در شهربازی و کوثر فروشگاه ایجاد -
 :2 منطقه در بایر هایزمین وجود -3
 نامناسب را محله چهره هم و شودمی آلودیخاک باعث هم رسالت شهرک پشت و دهنو ورودی بایر زمین -

 . کندمی
 .دارد وجود بایر هایزمین اسوه فرهنگسرای رویروبه در -
 :مغازه ایجاد برای مجوز گرفتن سخت شرایط -4
 .شود گیریسخت مجوز گرفتن برای نباید جوانان اشتغال برای و اقتصادی سخت شرایط به توجه با -

 فردی بندیاولویت فهرست -3-3
 (مرتبه سه) 2 منطقه در رفاهی و فرهنگی امکانات نبود -
 2 منطقه در مخدر مواد پخش و اعتیاد بودن باال -
 (مرتبه دو) ساز و ساخت در مهندسی نبودن اصولی و زیرساختی مشکل -
 (مرتبه سه) رسالت شهرک در ورزشگاه نبود -



 

  2 منطقه در شهری اتوبوس کمبود -

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-4
 دانستندمی اگر که بودند معتقد هاآن. گشتبازمی جلسه موضوع از آگاهی عدم به زنان اعتراضات از یکی -
 . کردندمی فکر آن درباره است، موضوعی چه درباره جلسه
 .نخواهدداشت ایفایده نهایت در جلسات این که بودند معتقد جلسه در حاضر افراد از برخی -
 بگذارند. میان در هاآن با را مشکالتشان مستقیماً تا بودند مسئولین از یکی حضور خواستار -

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-5
 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 رجبی هدی شریعتی فاطمه
 سلطانی مرضیه فردادخواه طاهره
 جوانی سمیه داوودوندی مهری
 ملکی افسانه اخالقی مریم
 نوری زهرا عباسی بتول 
 صادقی پروین پورهادی رضوان

 مأخذ: نگارنده



 



 فهرست مطالب
 4 ....................................................................................... گزارش شناسنامه -1

 4 ....................................................................................... جلسه اداره وهیش -2

 4 .................................................................................................................................. برنامه و خود از گرلیتسه یمعرف -2-1
 4 ............................................................................................................................................................................ یشکنخی -2-2
 5 ...................................................................................................................................................................... پرسش طرح -2-3

 5 .......................................................................................................................................................................... یبندگروه -2-4
 5 ......................................................................................................................................................... یگروه یبندتیاولو -2-5
 5 .................................................................................................................................................. یاصل مشکالت قیمصاد -2-6
 5 ................................................................................................................................................................... گروه نظر ارائه -2-7
 6 ........................................................................................................................................................... یفرد یبندتیاولو -2-8

 6 ................................................................................ آمدهدستبه یهاداده -3

 6 ...................................................................................................................... زنان توسط شده انیب مشکالت فهرست -3-1
 6 ............................................................................................................................. (هاگروه کیتفک به) یاصل مشکالت -3-2
 8 ............................................................................................... (هاگروه کیتفک به) شهر در یاصل مشکالت قیمصاد -3-3
 9 ............................................................................................................................................................. یفرد یبندتیالو -3-4
 9 ........................................................................................................................................ شنهادهایپ و انتقادات گزارش -3-5

  



  3زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 3منطقه زنان  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 18/4/98 :تاریخ
 نفر 11 :کنندهشرکت تعداد

 آذر کریمی مریم جاللی، مینا :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 برای امروز دانیدمی که پرسیدیم کنندگانمشارکت از و کردیم معرفی را خودمان گرتسهیل عنوان به ما ابتدا در

 داشت جامع طرح معرفی در سعی که مدرسه اجتماعات سالن در شده اجرا قبلی یبرنامه از و ایدشده جمع اینجا چه
 یادامه در. داد زمینه این در مختصری توضیح و شد داوطلب کنندگانمشارکت از نفر یک فهمیدید؟ چیزی چه

 در. دادیم توضیح دقیقه 4 تا 3 حد در را جامع یبرنامه و تکمیل را او توضیح داوطلب، یکنندهمشارکت هایصحبت
 انجام حال در نظرات این کسب جهت که تالشی و شهر در سازیتصمیم جهت اقشار یهمه مشارکت لزوم از ادامه
 .کردیم صحبت است،

 شکنییخ -2-2
 کارمند) تاج خانم واسطه به مدعوین عمده دارند؟ آشنایی دیگریک با چقدر که پرسیدیم کنندگانمشارکت از

 دلیل به فضا. بودند دوست و داشتند هم با ترنزدیک ارتباطی نفری چند و. بودند شده دعوت( 4 منطقه در شهرداری
 از. گرفت شکل راحتی به افراد میان وگوگفت و نداشت بیشتر شکنییخ به نیاز جمع جوانی و هاآشنایی این

 دادن قرار برای فضایی یا میز جلسه، این در متأسفانه) کنند معرفی فامیل و اسم با را خود خواستیم کنندگانمشارکت
 فرآیند طول در گرتسهیل عنوان به ما که بود این کار این انجام از هدف(. نبود هاآن جلوی در افراد نام کاغذ یا وسایل

 کاغذ نبودن با که کنیم برقرار ارتباط و داده قرار مخاطب را هاآن کنندگانمشارکت نام از استفاده با بتوانیم برگزاری
 .شدمی مواجه مشکل با نام،

 کالس به برگزارکنندگان مکرر یمراجعه به منجر که جلسه ابتدای در موجود ناهماهنگی است ذکر به الزم
 .کردمی مواجه مشکل با را کنندگانمشارکت با گرانتسهیل ابتدایی گیریارتباط شد؛می



 

 پرسشطرح  -2-3
 مشکل یا دغدغه سه که خواستیم هاآن از کنندکان،مشارکت برای هاییبرگه گذاشتن دراختیار با اول مرحله در

 یهمه کهاین از بعد. بنویسند کنند،می زندگی شهر این در که زنانی عنوان به را اصفهان شهر مورد در خود
 دومشان و اول هایاولویت شده،نوشته مشکل سه بین از خواستیم هاآن از نوشتند، را خود مشکل سه کنندگانمشارکت

 رنگ با و تابلو دیگر طرف را دوم هایاولویت و ماژیک رنگ یک با تابلو طرف یک در را اول هایاولویت. کنند بیان را
 انتخاب را مورد سه جمع، موافقت اساس بر غیرتکراری دوم هایاولویت بین از مرحله، این اتمام از بعد. نوشتیم دیگر
 اولویت 11) شد مورد 14 تابلو روی شده نوشته هایاولویت جمع نهایت در. نوشتیم اول هایاولویت کنار در و کردیم
 .(کنندگانمشارکت نظر اتفاق با دوم اولویت 3 همراه به کنندگانمشارکت تعداد به اول

 بندیگروه -2-4
 از. شدند تقسیم( نفرهسه گروه دو و نفرهچهار گروه یک) گروه 3 به کنندگانشارکتم گران،تسهیل تشخیص با
 خواستیم هاآن از بعد یمرحله در. کنند معرفی را گروه ینماینده و کنند انتخاب اسم خود برای که خواستیم هاگروه
 هر عنوان و کنند بندیتقسیم دسته سه به است دشوار برایشان چهچنان و دسته چهار به را شدهبیان مشکل 14 که

 است، مشکل برایشان روند این چهچنان اما کنند؛ انتخاب شده، بیان دسته هر در که مشکالتی از ترجیحا   را دسته
 از گروه یک و کلی اولویت چهار کنندگانمشارکت از گروه دو. کنند انتخاب عنوانی دسته هر برای خودشان
 .نوشتیم تابلو روی را گروه هر اولویت نهایت در که کردند استخراج کلی  اولویت سه کنندگانمشارکت

 بندی گروهیلویتاو -2-5
 یک از داشتند اولویت چهار که هاییگروه. کنند بندیرتبه را گروهشان هایاولویت خواستیم کنندگانمشارکت از

 تابلو روی نیز را هااولویت بندیرتبه. دادند رتبه هااولویت به سه تا یک از داشتند اولویت سه که هاییگروه و چهار تا
 .نوشتیم

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6
 در زمینه آن در که تجربیاتی گروه، توسط شدهتوافق مشکل چهار ذیل ایبرگه در کردیم درخواست گروه هر از
 .دهد تحویل ما به نهایت در و کند مکتوب را آن گروه نماینده و بگذارند اشتراک به را داشتند شهر

 ارائه نظر گروه -2-7
، استشده نوشته تابلو روی که گروهش هایاولویت مورد در که خواستیم گروه نمایندۀ از تجارب ثبت از بعد
 .کند بیان گروه، توافق مورد اول اولویت به را یک اولویت اختصاص و شانبندیرتبه دلیل و کند صحبت



 

 یبندی فرداولویت -2-8
 مطرح مشکالت از اعم) تابلو روی شده نوشته مشکالت بین از که خواستیم کنندگانمشارکت از آخر یمرحله در

 نوشته ایبرگه روی خودشان نظر از را مشکل ترینمهم انفرادی صورت به( هاگروه سایر یا خودشان گروه توسط شده
 .دهند تحویل ما به و

 نقاط چنانچه خواستیم کنندگانمشارکت از کار اتمام از بعد برنامه اجرای خصوص در پیشنهادات و انتقادات
 .کنند مطرح ،اندداشته برنامه برگزاری روند و جلسه به نسبت پیشنهادی و انتقاد یا قوت و ضعف

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 حجاب و عفاف مشکل -
 خالی هایزمینه خاطر به موذی حیوانات و آلودگی مشکل -
 سرافرهنگ نبود -
 شهری آب فشار بودنکم -
 موتورسواران مخصوص هایتقاطع وجود -
 سبز فضای به رسیدگی عدم و کمبود -
 خاص کودکان برای ویژه مدرسه یا آموزش فضای نبود -
 (شهر در هاخیابان و هاکوچه نوریکم معتادان، تجمع) شهری در امنیتی مشکالت -
 (مخروبه و قدیمی هایخانه وجود رو،پیاده نبودن) فرسوده بافت مشکالت -
 زباله آوریجمع ساماندهی مشکالت -
 هاخیابان مرجورجه و ترافیک -
 زمان ها،اتوبوس شلوغی ها،اتوبوس کم تعداد اتوبوس، برای ماندن معطل زیاد زمان) عمومی ونقلحمل مشکل -
 (مترو کردنکار محدود
 (مسئول متولی نداشتن اذان، از بعد مساجد فوری تعطیلی) مذهبی اماکن نامناسب ساماندهی -
 رانندگی و راهنمایی هایچراغ نامناسب بندیزمان -

 ها(مشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 گروه کوثر

های مشکل آلودگی و خیوانات موذی به خاطر زیردستهشامل  (1اولویت) آبیمشکالت آلودگی و کم •
بودن های قدیمی(، کمرو و خانهآوری زباله، بافت فرسوده )نبود پیادههای خالی، سازماندهی و جمعزمین

 فشار آب شهری



 

 مشکالت عفاف و حجاب، ساماندهی اماکن مذهبی هایشامل زیردسته (2اولویت) مشکالت مذهبی •

نبود فضا ضای سبز، فعدم رسیدگی به  هایشامل زیردسته (3اولویت)مشکالت فضاهای مخصوص شهر •
مشکل امنیتی )تجمع معتادان، سرا، ، نبود فرهنگیا مدرسه ویژه( آموزش)برای کودکان خاص 

  نورپردازی(

بندی ها، زمانمرج خیابانوهرج وترافیک  هایشامل زیردسته (4اولویت) و ترافیک ونقلحملمشکالت  •
 های مخصوص موتورسواراننقل عمومی، تقاطعوچراغ راهنمایی، مشکل حمل

 گروه نور
 مشکل حجاب و عفاف هایشامل زیردسته (1اولویت) حجاب اسالمی •
سرا در مناطق مختلف، ساماندهی نبود فرهنگ هایشامل زیردسته (2اولویت) خدمات شهری •

بودن فشار آب کمآوری زباله، ساماندهی نامناسب اماکن مذهبی، عدم رسیدگی به فضای سبز، جمع
 هانورپردازی خیابان -تجمع معتادان -شهری، مشکل امنیتی

ها )زیاد یا نقل عمومی  و کمبود اتوبوسومشکل حمل هایشامل زیردسته (3اولویت) ونقلحمل •
های راهنمایی و بندی چراغها، زمانخیابان ومرجهرجها(، ترافیک و شلوغی و تعداد کم اتوبوس

 های مخصوص موتورسوارانرانندگی، تقاطع

های خصوص مرکز شهر در خیابانبافت فرسوده شهر به هایشامل زیردسته (4اولویت) نوسازی •
های قدیمی و خالی از سکنه، سد معبر د خانهرو، وجوبهشت، ملک و نشاط، نبود پیادهآمادگاه، هشت
های خالی و ها و خانه، مشکل آلودگی به خاطر زمینهاها با توجه به باریک بودن کوچهکردن مغازه

 حیوانات موذی به خصوص موش و گربه، نبودن فضای آموزشی کودکان خاص

 گروه طاها
سرا، آموزش کودکان عفاف و حجاب، نبود فرهنگ هایزیردسته شامل (1اولویت) مشکالت آموزشی •

 خاص، تجمع معتادان )بازپروری(

های ها و مکانمشکل آلودگی به خاطر زمین هایزیردسته شامل (2اولویت) محیطیمشکالت زیست •
سینا، طوقچی، نشاط(، هاتف، ابن یابانبالاستفاده و خالی و وجود حیوانات موذی، دم وجود فضای سبز )خ

 آوری زباله، کمبود آب، قطعی آبمعمشکل ج

عمومی، بافت فرسوده، نبود  ونقلحملمشکل  هایزیردسته شامل (3اولویت) مشکالت ساختار شهری •
بندی نامناسب ، زمانهای مخصوص موتورسواراندهی تقاطعسامانهای قدیمی، روها، وجود خانهادهپی

 .ترافیکمرور و ودر عبور ومرجهرجهای راهنمایی، چراغ



 

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 کوثر گروه

 باشندنداشته تانک و پمپ اگر باال طبقات در مخصوصا  هاخانه هامحله از بسیاری در: آبیکم و آلودگی مشکالت -
 کاهش لزوم ها،سرطان انواع ایجاد و رودزاینده بودن بسته علت به ریزگردها و غبار و گرد وجود ندارند؛ آب وجه هیچ به

   مصرف باریک ظروف مصرف  و فروش تولید،
 مذهبی اماکن و مساجد بهداشت به رسیدگی: مذهبی مشکالت -
 اندازهادست کردن برطرف و هاکوچه و هاخیابان آسفالت به رسیدگی: شهری فضاهای -
 در هاماشین کردن پارک از جلوگیری سرنشین، تک هایماشین مرور و عبور از جلوگیری: ترافیک و ونقلحمل -
 .بشوند هاکوچه وارد بتوانند بازیافت و زباله آوریجمع برای بتوانند شهرداری هایماشین تا تنگ هایکوچه

 نور گروه
 بندبی و حجاببی آن در افراد  شده، روپیاده صورت به مسیر که هنگامی از چهارباغ خیابان در: اسالمی حجاب -

 روی به رو. ندارند امنیت مجرد افراد و دارد وجود ناامنی. است شده زیاد دختری دوست و پسر دوست. هستند بار و
 شرم باعث که دهندمی انجام ناشایست کارهای پسرها و دختر بعد به شب 12. شودمی بازی بورد اسکیت عباسی هتل
 .است ناشایست رودخانه مسیر در هاخانم به دچرخه و قلیان دادن اجاره. شودمی

. خوراسگان و بهشتهشت زینبیه، و بزرگمهر پل الله، و دولتدروازه مسیرهای در اتوبوس کمبود: ونقلحمل -
 در و شوندمی شلوغ هااتوبوس است کم هااتوبوس تعداد چون. شودمی بسته قبل از دیرتر تابستان ساعات در مترو

 .شودمی دزدی شلوغ هایاتوبوس
 شده خشک هایدرخت باید. کنند خرابکاری و دزدی معتادان شودمی باعث قدیمی و خالی هایخانه: نوسازی -
 به زشت منظره. آوردمی بار به خسارت و فتندامی هاماشین روی و شوندمی شکسته باد وزیدن موقع چون شود قطع
 که است شدهکشیده موقت دیوار سازیساختمان و مترو ساخت برای است کوچک که هاییخیابان در. آوردمی وجود
 رودخانه بودن بسته. خیابان کنار کاریدرخت و کاریگل لزوم. کند عبور تواندنمی پیاده عابر و شودمی بسته روهاپیاده
 .شودمی نامطبوع بوی و پشه وجود باعث

 طاها گروه
 درست گیریتصمیم عدم یپدیده به منجر تا پایین سنین از فعالبیش هایبچه آموزش لزوم: آموزشی مشکالت -

 محیط در اختالفات بروز باعث کودکی در صحیح هایآموزش خاطر به محیط با تطابق توانایی عدم نشود، باال سنین در
 برای قابل و ماهر متخصصین از. شودمی هستند عارضه این دارای که افرادی برای گسیختگیهم از و خانواده و کار

 مسائل خصوص در افتد،نمی واقع موثر هاآموزش رتار و گفتار در هماهنگی نبودن خاطر به شود،نمی استفاده آموزش
 و است بازدارنده زمینه این در آموزشی فقر و هستیم مواجه مناسب آموزش عدم با شدت به حجاب و عفاف به مربوط



 

 آموزش عدم و شودنمی استفاده متخصصین از آموزشی مسائل یزمینه در. شودمی روبهرو شدیدتر معضل با روز به روز
 .استشده جوان قشر در ناامیدی ایجاد به منجر درست

 بندی فردیالویت -3-4
 (تکرار بار 2) نوسازی -
 (تکرار بار 4) آموزشی مسائل -
 (تکرار بار 2) اسالمی حجاب و عفاف -
 ترافیک و ونقلحمل -
 آبیکم و آلودگی -

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-5
 بگذارند، وقت باید افراد که ساعاتی میزان یزمینه در) فراخوانی هنگام مدعوین به دقیق رسانیاطالع لزوم -
 در کوتاهی توضیح و شود انجام درست قبلی رسانیاطالع چهچنان( دارد وجود مدعوین از که توقعاتی و جلسه موضوع

 و ناقص رسانیاطالع دلیل به. یابند حضور آگاهی با و کنند فکر موضوع مورد در توانندمی افراد شود داده زمینه این
 اندنکرده شرکت جلسه در مدعوین از زیادی تعداد دیر،

 شودمی باعث صبح در جلسه برگزاری. نیستند برخوردار الزم تنوع از جلسه در حاضر کنندگانمشارکت -
 کلیمی هیچ جلسه در اما هستند ساکن هاکلیمی 3 منطقه در. کنند پیدا حضور جلسه در نتوانند شاغلین و کارمندان

 .استنداشته حضور
 برگزاری از خشنودی ابراز و تسهیلگران توسط جلسه اداره و برخورد از کنندگانمشارکت از یکی رضایت ابراز -
 .شودمی پرسیده مختلف موضوعات مورد در افراد نظر که جلساتی چنین
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  4زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 4زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 نفر 10 :کنندهشرکت تعداد

 آذر کریمی مریم جاللی، مینا :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 برای امروز دانیدمی که پرسیدیم کنندگانمشارکت از و کردیم معرفی را خودمان گرتسهیل عنوان به ما ابتدا در

 داشت جامع طرح معرفی در سعی که مدرسه اجتماعات سالن در شده اجرا قبلی یبرنامه از و ایدشده جمع اینجا چه
 یادامه در. داد زمینه این در مختصری توضیح و شد داوطلب کنندگانمشارکت از نفر یک فهمیدید؟ چیزی چه

 در. دادیم توضیح دقیقه 4 تا 3 حد در را جامع یبرنامه و تکمیل را او توضیح داوطلب، یکنندهمشارکت هایصحبت
 انجام حال در نظرات این کسب جهت که تالشی و شهر در سازیتصمیم جهت اقشار یهمه مشارکت لزوم از ادامه

 .کردیم صحبت است،

 شکنییخ -2-2
 کارمند) تاج خانم واسطه به مدعوین عمده دارند؟ آشنایی دیگریک با چقدر که پرسیدیم کنندگانمشارکت از

 دلیل به فضا. بودند دوست و داشتند هم با ترنزدیک ارتباطی نفری چند و. بودند شده دعوت( 4 منطقه در شهرداری
 از. گرفت شکل راحتی به افراد میان وگوگفت و نداشت بیشتر شکنییخ به نیاز جمع جوانی و هاآشنایی این

 دادن قرار برای فضایی یا میز جلسه، این در متأسفانه) کنند معرفی فامیل و اسم با را خود خواستیم کنندگانمشارکت
 فرآیند طول در گرتسهیل عنوان به ما که بود این کار این انجام از هدف(. نبود هاآن جلوی در افراد نام کاغذ یا وسایل

 کاغذ نبودن با که کنیم برقرار ارتباط و داده قرار مخاطب را هاآن کنندگانمشارکت نام از استفاده با بتوانیم برگزاری
 .شدمی مواجه مشکل با نام،

 کالس به برگزارکنندگان مکرر یمراجعه به منجر که جلسه ابتدای در موجود ناهماهنگی است ذکر به الزم
 کرد.می مواجه مشکل با را کنندگانمشارکت با گرانتسهیل ابتدایی گیریارتباط شد؛می



 

 پرسشطرح  -2-3
 مشکل یا دغدغه سه که خواستیم هاآن از کنندگان،مشارکت برای هاییبرگه گذاشتن اختیار در با اول مرحله در

 یهمه اینکه از بعد. بنویسند کنند،می زندگی شهر این در که کسانی عنوان به را اصفهان شهر مورد در خود
 دومشان و اول هایاولویت شده، نوشته مشکل سه بین از خواستیم هاآن از نوشتند را خود مشکل سه کنندگانمشارکت

 دیگر رنگ با و تابلو دیگر طرف را دوم هایاولویت و گچ رنگ یک با تابلو طرف یک در را اول هایاولویت. کنند بیان را
 با بودند، ارتباط در اول هایاولویت با نوعی به که مواردی دوم، هایاولویت میان از مرحله، این اتمام از بعد. شد نوشته

 .شد مورد 11 تابلو روی شده نوشته هایاولویت جمع نهایت در. شدند ادغام هاآن در جمع موافقت

 بندیگروه -2-4
( نفره سه گروه دو و نفره چهار گروه یک) گروه 3 به کنندگانمشارکت گر،تسهیل عنوان به خودمان تشخیص با
 انتخابی هاینام) کنند معرفی را گروه ینماینده و کنند انتخاب اسم خود برای که خواستیم هاگروه از. شدند تقسیم

 دوست هم با که افرادی شد سعی بندیگروه در(. بود «شکوفه و نرگس مریم،»: هایشانگروه برای کنندگانمشارکت
 .شود رعایت کنندگانمشارکت سنی پراکندگی همچنین و نبودن یا بودن فعال میزان و نباشند گروه یک در هستند،

 اصلی مشکالتانتخاب  -2-5
 نظر به که مورد سه اول، یمرحله از تخته روی شده نهایی مورد 11 میان از شد خواسته افراد از مرحله این در

 در را دیگریک و داده انجام اعضا همفکری با و گروه در باید را کار این. کنند انتخاب را هستند بقیه از ترمهم هاآن
 .کنند قانع مورد سه این انتخاب

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6
 هریک از که مصداقی یا خود تجربه که شد گفته کنندگانمشارکت به ها،گروه در اصلی مشکل سه انتخاب از بعد

 به نهایت در و نوشته هاییبرگه روی بر را هاآن گروه ینماینده و کرده مطرح گروه در دارند؛ نظر در مشکالت این از
 .دهد تحویل گرانتسهیل

 ارائه نظر گروه -2-7
 تابلو روی که گروهش نهایی هایاولویت انتخاب دلیل مورد در که خواستیم گروه نماینده از تجارب ثبت از بعد

 .کند صحبت است،شده نوشته

 یبندی فرداولویت -2-8
 مطرح مشکالت از اعم) تابلو روی شده نوشته مشکالت بین از که خواستیم کنندگانمشارکت از آخر یمرحله در

 نوشته ایبرگه روی خودشان نظر از را مشکل ترینمهم انفرادی صورت به( هاگروه سایر یا خودشان گروه توسط شده
 .دهند تحویل ما به و



 

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 جامعه در عمومی عفت رعایت عدم -
 عمومی ونقلحمل به دسترسی منظور به معابر آزادسازی لزوم -
 سراهافرهنگ از شهرداری بیشتر حمایت -
شاره مصادیق( )محلی پارک مانند) شهری فضاهای در ناامنی احساس -  هایمزاحمت مخدر، مواد فروش: شده ا

 (معابر تاریکی و نورپردازی مشکل خیابانی،
 (پسر و دختر متفاوت مزددست) شهر در جنسیتی نابرابری -
 شهروندی حقوق از زنان ناآگاهی -
 شهر در تفریحی امکانات کمبود -
 (فرهنگی ورزشی، آموزشی،) شهر در امکانات نابرابر توزیع -
 شنا ورزش در دختران قهرمانی پایگاه نبود -
 زنان حقوق آموزش عدم -
 پارک برای ماشین پارک جای کمبود امینی، عالمه چهارراه بستن فردوس، خیابان) هاخیابان نادرست طراحی -

 (غدیر

 ها(مشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 مریم گروه
 (شهر حاشیه خصوصبه) شهر در آموزشی و تفریحی هایمکان کمبود و امکانات نابرابر توزیع
 شنا ورزش در دختران قهرمانی پایگاه نبود

 هاخیابان نادرست طراحی
 نرگس گروه
 عمومی معابر در هاخانم امنیت عدم

 (فرهنگی ورزشی، آموزشی،) شهر در امکانات نابرابر توزیع
 خود قانونی و شرعی حقوق از افراد آگاهی عدم

 شکوفه گروه
 شهری فضای در ناامنی احساس
 هاخیابان نادرست طراحی
 شهر در تفریحی امکانات کمبود



 

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 مریم گروه
 (شهر حاشیه خصوصبه) شهر در آموزشی و تفریحی هایمکان کمبود و امکانات نابرابر توزیع
 کمبود. پینارت راه سه و شهر روشن مثل شهر حاشیه در پرورش و آموزش حتی آموزشی فرهنگی، مراکز نبود

 ولی است ممنوع مدرسه به ورود برای دختران سواریدوچرخه. منازل در بد بوی استشمام و شهری فاضالب نبود آب،
 .بروند دوچرخه با توانندنمی کار محل در هاخانم حتی. آزادند پسران

 شنا ورزش در دختران قهرمانی پایگاه نبود
 هایبچه پرورش و حمایت عدم قهرمانان، تمرین برای مشخص استخر نبود اصفهان، شنای هیئت پاشیدن هم از

 کشور قهرمانی
 هاخیابان نادرست طراحی
 ساکنین ورود در مشکل ایجاد باعث پارکینگ، کمبود خاطر به شودمی منتهی غدیر باغ به که فردوس باغ ورودی

 .شودمی خود منازل به محله
 نرگس گروه
 عمومی معابر در هاخانم امنیت عدم

 هایمزاحمت وجود. ندارد وجود شب در هاخانم تردد برای امنیت ها،پارک و معابر ناکافی روشنایی دلیل به
 .قاپی کیف خیابانی،

 (فرهنگی ورزشی، آموزشی،) شهر در امکانات نابرابر توزیع
 .است دسترس در کمتر ورزشی باشگاه و فرهنگسرا شهر، حاشیه مناطق در

 خود قانونی و شرعی حقوق از افراد آگاهی عدم
 ولی داریم مدنی قوانین. است نشده داده توضیح شرعی قوانین. نشده داده آموزش کودکی از مرد و زن حقوق

 .شودنمی اجرا
 شکوفه گروه

 شهری فضای در ناامنی احساس
 عورت مثل) آقایان طرف از تصویری و فیزیکی هایمزاحمت. هاخانم برای امنیت عدم و شهر در هاخیابان تاریکی

 (.شب در نمایی
 هاخیابان نادرست طراحی

 اتالف و بنزین مصرف باعث که امینی عالمه چهارراه بستن منازل، پارکینگ درب جلوی خودروها کردن پارک
 (.مسیر شدن دور دلیل به) شودمی وقت

 شهر در تفریحی امکانات کمبود



 

 سبز فضاهای ها،مکان تنها. کنند سپری آن در را تعطیل روزهای شهروندان که ندارد وجود تفریح برای مکانی
 .ندارد وجود انرژی تخلیه برای فضایی. ندارد وجود امنیت هم فضاها آن در که هستند

 بندی فردیالویت -3-4
 (تکرار بار 4) شهر در امکانات کمبود و نابرابر توزیع

 (تکرار بار 4) شهری فضاهای در ناامنی احساس
 (بار 1) خود شرعی و قانونی حقوق از زنان آگاهی عدم
 (بار 1) شنا خصوصبه ورزش در دختران قهرمانی پایگاه نبود

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-5
 هاآن خستگی در گرما مشکل البته که. بود جلسه شدن طوالنی و کالس گرمای کنندگان،مشارکت اصلی مشکل

 چنین برگزاری در دیگر مشکالت جمله از فراخوانی هنگام مدعوین به دقیق رسانیاطالع لزوم. داشت مضاعف اثر
 .بود جلساتی

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-6
 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 امینی مهسا ایزدخواستی مریم
 ریحانیان مهین حبیبی فریبا
 محمدی سرپیری مریم خیری زهرا
 بعیدی مائده اکبری لیال

   تاج منصوره
 مأخذ: نگارنده
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  5زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 5زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 18/4/98 :تاریخ
 فرن 9 :کنندهشرکت تعداد

 انیالهام دزفول ،ییضایب میمر :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
در  ییآمدگوپس از خوش گرلیوارد شدند، تسه یمنف دیاز ابتدا با اعتراض و د نیکه دو نفر از مخاطب ییاز آنجا

شدن دهیشن یداد و عنوان کرد که الزم است زنان برا یحاتیگروه توض یبرا یگرو مطالبه یگرمورد دو مفهوم کنش
 ییفضا جادیو حقوق خود را مطالبه کنند. به منظور ا ردهگر فعال مشارکت ککنش کیطرح به عنوان  نیدر ا شانیصدا

خود را با نام و نام  گرانلیکنند. سپس تسه یدرخواست شد که خود را معرف نیابتدا از مخاطب مانه،یصم دوستانه و
 کردند. یشان معرفیلیتحص ۀو رشت یخانوادگ

 شکنییخ -2-2
 نیاز ا یمثبت خود را نام ببرند. بعض یهایژگیاز و یکی، یمعرف نیخواسته شد تا در ح هدر ادام نیاز مخاطب
 انیب ،چون بعضاً معتقد بودند .بودند گرانیآن، منتظر نظر د انیمثبت خود نبودند و در ب یژگیو انیافراد قادر به ب

 ۀمنطق یشود. )افراد شرکت کننده عمدتاً از فرهنگسرایمحسوب م ینیو خودب ایر یمثبت توسط خودشان نوع یژگیو
 حیآنها توض یبرا ل،یدل نیبودند( به هم یقبل ییو آشنا یروابط دوست یخاطر، دارا نیه بودند و به همخود انتخاب شد
 باشند.  یبر نظر خود متک دیندارند و با گرانیبه نظر د ازین یژگیو نیا انیداده شد که در ب

 ینه نفر عنوان کردند، مهربان بودن و دارابودن روابط عموم نیکه ا یمثبت یهایژگیو انیدر م یتکرار یژگیو دو
 باال بود. یو اجتماع

 پرسشطرح  -2-3
 یمشکل در ارتباط با زنان را رو 3 گران،یبا د یفکربدون هم یکنندگان خواسته شد تا به صورت فردز شرکتا

سه مورد نوشته  انیکنند. در ادامه، از آنها خواسته شد تا از م ادداشتیگذاشته شده بود،  ارشانیکه در اخت ییکاغذها
از آنها خواسته شد تا مسائل مطرح شده را که به لحاظ   هاول عنوان کنند. در ادام تیرا به عنوان اولو یکیشده، 
 دست آمد.هب یاصل ۀچهار دسته مسئل تیکنند. در نها یندبداشتند، دسته یهمپوشان یمفهوم



 

 بندیگروه -2-4
به سه گروه  ،یبه صورت انتخاب گران،لیکنندگان، اعضا توسط تسهشرکت انیوجود روابط دوستانه در م لیبه دل

 ۀنفر به عنوان نگهدارند کینفر به عنوان سخنگو و  کینفر به عنوان کاتب،  کیشدند. در هر گروه  میسه نفره تقس
مثبت و  یآوران شهر، انرژامیها عبارتند از: پگروه امنگروه انتخاب کردند.  یبرا یزمان مشخص شدند و هر کدام نام

 گل نرگس.

 گروه یبندتیاولو -2-5
ها آن یندبتیبه اولو گریدکیو مشارکت  یفکرمطرح شده، با هم پرسشدسته  4 انیگروه ها خواسته شد از م از

 بپردازند.

 زنان از مشکالت در شهر اتیتجرب -2-6
مرحله، افراد حاضر  نیها بپردازند. در اتیاولو رامونیبحث و تبادل نظر پاز افراد خواسته شد تا در گروه، به 

 گو کردند.ومطرح شده گفتهای با پرسشخود در ارتباط  ۀستیدرمورد تجارب ز

 ارائه نظر گروه -2-7
 نینظرات پرداخت. در ا حیها و توضیبندتیاولو ۀهر گروه به ارائ یگوسخن ،گووپس از بحث و گفت تیدر نها
از  یریبدون جلوگ گرانلیتسه ن،یح نیشکل گرفت. در ا یدییتأ ای یبه صورت انتقاد یگروه نیب یاهثمرحله، بح

 بود کاهش دادند. ،شانستهیو تجارب ز یدگاهیاز تفاوت د یافراد را که ناش نیتنش ب ،بحث تیریبحث، با مد ۀادام

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 بر بانوان( دی)تأک همه ۀشناسانآموزش روان -1
 بانوان یبا حقوق مدن ییآموزش و آشنا -2
 هادر پارک یمتخصص ورزش صبحگاه انیانتخاب مرب -3
 یجاب اجبارح -4
 ولگرد در سپاهان شهر یهابه خاطر سگ یجان تیشتن امنندا -5
 زنان و مردان یاز ازدواج برا شیو آموزش پ یگاهآ -6
 شهرباغ بانوان در سپاهان سیأست -7
 شهرسپاهان یدر فرهنگسرا ،خصوصاً زنان ،خانواده یمناسب برا متیبا ق ای گانیرا یهامشاوره یرگزارب -8
 و آموزش مردان نسبت به زنان یسازآگاه -9



 

 ها(مشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 آوران شهرگروه پیام

 آموزش -1
 امنیت -2
 حجاب -3
 امکانات رفاهی با هزینۀ کم -4

 گروه انرژی مثبت:
 آموزش -1
 امنیت -2
 امکانات رفاهی با هزینۀ کم -3
 حجاب اجباری -4

 گروه گل نرگس:
 )رایگان( آموزش -1
 امکانات رفاهی با هزینۀ کم -2
 )بی عفتی( حجابیبی -3
 امنیت -4

 ها(یک گروهمصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفک -3-3
 آوران شهر: گروه پیام

 آموزش:  -1
 زش زنان، مردان و فرزندان(. مو)آ ترین مسأله در جامعه استآموزش مهم

کالس آموزش اجباری و افزایش تعداد فرهنگسراها در مناطق مختلف و استفاده از متخصصین واقعی و توانمند 
 شناسیروان

 های مردان نسبت به حضور و توانمندی زنانرای اصالح دیدگاهسازی و آموزش مردان نسبت به زنان بآگاه
 امنیت:  -2
 های دیگر قرار نگیرد.حمله و آسیب ،آید، مورد توهینهرکس از در منزل که بیرون می 
  حجاب: -3

ول حجاب خود است و ما نباید نسبت به دیگران دچار قضاوت، توهین و ایرادگرفتن شویم. در ضمن، ئهرکس مس
 و عادی، وظیفۀ هرکس در جامعه است. طبیعیرعایت کردن حجاب 



 

تواند در تواند لباس خنک یا مانتوی نازک بپوشد ولی یک آقا با یک آستین کوتاه میدر تابستان یک خانم نمی
 باشد. اجتماع نمایان 

 امکانات رفاهی با هزینۀ کم:  -4
ها در هر منطقه باید برای اقشار مختلف وجود داشته باشد. تأسیس فرهنگسراها و امکانات رفاهی گونه برنامهاین

 های شاد به منظور افزایش سطح نشاط زنان در شهربرای بانوان از جمله باغ بانوان، استخر، فضای ورزشی شاد و محفل
 ی مثبت:گروه انرژ

 آموزش:-
خصوص قبل از هب ؛زنان و فرزندان باید نسبت به حقوق خود آگاه باشند و در این زمینه آموزش ببینند ،مردان

ها سر باز )روانی، جسمی، بهداشتی و ...( کافی و اجباری نیاز است. زیرا افراد زیادی از این آموزش آموزش ،ازدواج
 زنند.می

برای خود ارزش قائل شوند و خود را در نتیجۀ ان، تا  ؛خودشناسیو  ش عزت نفسآموزش زنان به منظور افزای
 موجودی مقدس بدانند و خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار ندهند. 

 آموزش مردان به منظور ارزش قائل شدن برای زنان
 امنیت:  -2

 رعایت امنیت جانی و اخالقی زنان در جامعه
 زنانعدم استفادۀ ابزاری از 

 )چرا بین زنان و مردان فرق گذاشته می شود؟( سواری در شهر برای زناننداشتن امنیت هنگام دوچرخه
 امکانات رفاهی: -3

وقت  اتالفگیری از فراهم کردن امکانات رفاهی مناسب برای همۀ اقشار جامعه به لحاظ هزینه به منظور پیش
 ها.جوانان در فضای مجازی و چایخانه

 حجاب: -4
 عفتی نیز مخالفیم.تحمیل حجاب به نظر ما صحیح نیست. با بی

 تر است.حجاب در حد پوشش کامل، صحیح
هم بر ارزش قائل شدن زنان برای خود، تن و  ،از نظر گروه انرژی مثبت، دلیل اهمیت آموزش به خاطر تأثیر آن

شان است و هم بر تغییر دیدگاه مردان نسبت به زنان. عالوه بر این مورد، گروه بر نقش مهم آموزش نبدن، روح و روا
 شود. چراکه منجر به افزایش استحکام خانواده و در نهایت کاهش ناامنی می؛ در افزایش امنیت جامعه نیز تأکید داشتند

 گروه گل نرگس:
 امنیت: -1

 قتصادی و اجتماعیامنیت روحی، روانی، عاطفی، جسمی، ا
 ها را نیز ذکر کردند:های ولگرد بود که آدرس آنمصداق گروه در زمینۀ امنیت، سگ



 

 خیابان خوارزمی، کوچۀ معلم
 ، خیابان فرشته، فضای سبز بین کوچۀ نیلوفر و زنبق1خیابان خوارزمی 

 ، بعد از مجتمع فیروزه، فضای باز زیر درختان 1بلوار بهمن 
 آموزش: -2

 نیاز به آموزش در کلیۀ موارد از جمله خانواده، جامعه، دین، زن، مرد، دختران، پسران، کودکان، شغل و ... .
 حجاب: -3

 عفتی(:)بی حجابیبی
 های عاطفی و خیانت شده است.اعث طالقگردد. زیرا بی عفتی بامنیت خانواده به عفت در خانواده باز می 

 شود.تذکرات مکرر در مورد حجاب باعث لجبازی و مخالفت با حجاب می
 امکانات رفاهی:  -4

 تر برای همگانفراهم کردن امکانات رفاهی با قیمت مناسب

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-4
 شهر.سپاهان نیساکن یمسافت برا ادبودنیز لیبرنامه به دل ینبودن محل برگزارمناسب
 ها.بودن کالسننده و گرمکخنک ستمیبرنامه از نظر س ینبودن محل برگزارمناسب

 در کالس یدنیدسترس نبودن آب آشام در
کنندگان از شرکت یمورد باعث شد تا برخ نیحضور با مقنعه در نشست. ا یشهر روسپاهان یفرهنگسرا دیتأک

آنان  یاز مسائل اصل یکیمورد به عنوان  نیاز حجاب در نشست حاضر شوند و ا ینسبت به نوع خاص یذهن یریبا درگ
 مطرح شد. 

 ییهابرنامه نیداربودن چنبه نظرات آنان و ادامه یدگیگرفتن حضور زنان، رس یکنندگان در مورد جدشرکت
 داشتند. دیتأک
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  6زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 6منطقه زنان  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 .شد جلسه وارد گروهی بحث هنگام و نیم و 10 ساعت نفر 1(. 1+15) نفر 16 :کنندهشرکت تعداد

 کازرونی زهرا بیضایی، مریم :گرانتسهیل
 

 : حاضرین در جلسه 1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده

  



 

 جلسهیوه اداره ش -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 جلسه هدف. کردند معرفی جداگانه را خود گرانتسهیل از یک هر و شد آغاز گویی آمدخوش با جلسه ابتدا در
 مفهوم دو اهمیت گرتسهیل آن از پس. شد داده توضیح کنندهشرکت زنان برای که بود شهر در زنان مسائل بازگویی

 خودجوشی، خالقیت، مفاهیم به و داد شرح کنندهشرکت زنان مشارکت و کمک با را «گریمطالبه» و «گریکنش»
 در گریمطالبه و گریکنش چگونگی و هوا گرمای. کرد اشاره گریکنش هایمؤلفه عنوان به انتخاب و آگاهانه عمل

 .شد جلب افراد مشارکت گونهاین. شد درک بهتر آن با مفاهیم این که بود مثالی آن با ارتباط

 شکنییخ -2-2
 که مشترک ویژگی یک و کنند معرفی را خودشان صفت یک و فامیل اسم، با تا شد خواسته هاکنندهشرکت از

 .شد نوشته کالس تخته روی هاصفت و اسامی. کنند ذکر اختیاری نیز را بینندمی شهر و خود بین

 پرسشطرح  -2-3
 روروبه آن با زنان شهر در که مسائلی ترینمهم از مورد 3 تا شد خواسته کنندهشرکت بانوان از شکنی یخ از پس

 را پیاده عابر پل روی بر امنیت نبود نیز گرتسهیل. بنویسند بودیم، گذاشته اختیارشان در که هایی برگه در را هستند
 بین از را مسئله ترینمهم تا شد خواسته آنها از مسائل نوشتن از پس. کند کمک مرحله این بهتر درک به تا زد مثال

 .شد داده زمان کار این برای دقیقه 8 حدود. کنند انتخاب بودند، نوشته که مسائلی

 بندیگروه -2-4
 3 با گروه 1 و عضو 4 با گروه 3 که صورت این به. شد انجام بندیگروه فردی، صورت به ها مسئله بیان از پس

 شده دعوت هایخانم از یکی. شد انجام انتخابی طور به بندی گروه ها،گروه در تنوع ایجاد منظور به. شد تشکیل عضو
 نفره 3 گروه در خانم این. کرد بیان شب 11 ساعت در دعوت پیامک ارسال را تأخیر علت و رسید تأخیر ساعت 1 با

 با نام یک و گوسخن یک و نویسنده یک تا شد خواسته هاگروه از. شد تشکیل نفره 4 گروه 4 نهایت در و. گرفت قرار
 مسئله 4 تنها تخته روی مسئله 16 بین از بایستمی گروه هر مرحله این در. کنند انتخاب گروه برای دیگریک توافق

 .بنویسند مسائل برای را خود راهکارهای و مصادیق همچنین. کنند انتخاب گروه اعضای همه موافقت و بحث از پس را

 اصلی مشکالتانتخاب  -2-5
 ترینمهم اند،نوشته که مشکالتی بین از تا شد خواسته کنندگانشرکت از یک هر از مشکالت، نوشتن از پس

 آن مورد در نیز توضیحی و کردمی بیان تیتروار را خود مشکل افراد از یک هر نوبت به سپس و. کنند انتخاب را مشکل
 کنندهبیان نظر مد و مناسب عبارت به فرد خود موافقت البته و افراد بقیه فکریهم با تا شدمی نیاز هم گاهی. دادمی

 .نوشتمی را شدهمطرح مسائل کالس تخته روی گرتسهیل کمک و رسیدیممی مسئله



 

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6
 در یا که بود هایینمونه مصادیق این. کردندمی بیان نیز را مصادیقی مشکالتشان، بیان حین در افراد از یک هر
 .بودند شنیده دیگران از که بود مواردی یا و بود آنها یزیسته ی تجربه و بودند شده مواجه آن با شخصاً روزمره زندگی

 ارائه نظر گروه -2-7
 راهکارها و مصادیق ذکر با را بودند برگزیده گروه اعضای که ایمسئله 4 گروه، هر گویسخن گروهی، بحث از پس

 .داد شرح کنندگانشرکت ی همه برای

 بندی فردیاولویت -2-8
 فردی صورت به آن در تا شد داده افراد تک تک به هاییبرگه یافت، پایان گوهاسخن ی ارائه با که گروهی کار

 باالتری اهمیت مشکل کدام شده، مطرح مشکل 16 بین از آنها نظر به اکنون شد، که هایی بحث از فارغ که کنند ذکر
 .کنند انتخاب را مشکل یک و دارد

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 :کردند بیان بانوان که باال اولویت با یمسئله 16
 . نشدند دیده که کارآفرینی زنان. 1
 عمومی معابر نبودن امن. 2
 هاخانم آزادانه ورزش برای مناسب مکان نبودن. 3
 کم حقوق و شاغل هایخانم نشدن بیمه. 4
 .نیست اصفهان در بانوان مخصوص تئاتر آمفی و سینما. 5
 خانگی هایدزدی برای رسمی مأمورین عناوین از سوءاستفاده. 6
 شهری مدیریت با رابطه در زنان اطالع عدم. 7
 یا و رسمی مراسم و هاجشن قبیل از مختلط اجتماعات در هاخانم برای مناسب خدمات و امکانات نداشتن. 8
 مذهبی
 پرسنل کارگیری به عدم و بانوان باغ کار ساعت بودن )کم زن پرسنل کارگیریبه و بانوان باغ کار ساعت افزایش. 9

 زن(
 شهر( در سواریدوچرخه فرهنگ )نبود شهر در سواریدوچرخه برای سازیفرهنگ. 10
 اصفهان شهر در زنان شورای نبودن. 11
 هاآن تکریم عدم و گیریتصمیم در دارخانه زنان نشدن دیده. 12
 شهر در روسپی زنان مشکل. 13



 

 اقتصادی فقر افزایش و کار نبودن. 14
 هاپارک در هاخانم برای کافی ورزشی امکانات نبودن. 15
 شهر در زنان اعتیاد. 16

 (هامشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 (گروه3) شهری مدیریت با رابطه در زنان اطالع عدم. 1
 (گروه2) عمومی معابر نبودن امن. 2
 کارگیری به عدم و بانوان باغ کار ساعت بودن )کم. زن پرسنل کارگیریبه و بانوان باغ کار ساعت افزایش. 3
 (گروه2)زن(  پرسنل
 (گروه 2) هاآن تکریم عدم و گیریتصمیم در دارخانه زنان نشدن دیده. 4
 (گروه 2) شهر در روسپی زنان مشکل. 5
 یا و رسمی مراسم و هاجشن قبیل از مختلط اجتماعات در هاخانم برای مناسب خدمات و امکانات نداشتن. 6
 (گروه1) مذهبی
 (گروه1) شهر در زنان شورای نبودن. 7
 (گروه1) اقتصادی فقر افزایش و کار نبودن. 8
 (گروه 1) شهر در زنان اعتیاد. 9

 (گروه 1) هاخانم آزادانه ورزش برای مناسب مکان نبودن. 10

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 : گرکنش زنان گروه*
 شهری مدیریت با رابطه در زنان اطالع عدم. 1
 .است نشده استفاده امر این با رابطه در هاآن از تاکنون دارند باالیی فعالیت پتانسیل زنان اینکه به توجه با 

 .شود داده آنان به نظرات بیان یاجازه و باشند داشته حضور هابرنامه در کلی صورت به زنان: راهکار
   عمومی معابر نبودن امن. 2

 عدم حسی پل بیرون از کافی دید نداشتن و شب در کافی نور نداشتن و صفه ترمینال پیاده عابر پل: مصداق
 .کند می ایجاد امنیت

 آموزش. کرد خواهد امن را فضا دوربین وجود یا و کافی روشنایی نگهبان، حضور هاییپل چنین روی بر: راهکار
 .        کنند دفاع خود از بتوانند لزوم موقع در شود می باعث هم هاخانم به شخصی دفاع

 کارگیری به عدم و بانوان باغ کار ساعت بودن کم). زن پرسنل کارگیریبه و بانوان باغ کار ساعت افزایش. 3
 (زن پرسنل



 

 طور به. نشود استفاده آقا نیروی از ها برنامه در که بانوان باغ های برنامه تمامی در زن پرسنل از استفاده: راهکار 
 بانوان. است عصر پنج تا بانوان باغ فعالیت ساعت. شودمی بانوان بودن راحت و آزاد مانع مرد های باغبان حضور مثال
 .است گرم هوا و بلند روزها که تابستان در خصوص به. دارند را بانوان باغ از استفاده به تمایل نیز ساعت این از بعد

 بانوان برای شب ساعات در استفاده برای خصوصی بخش به واگذاری
 دارخانه زنان نشدن دیده. 4

 دارخانه بانوان برای و شود انجام سازیآگاه بیمه به راجع است الزم. ندارند بیمه  و حقوق دارخانه زنان: راهکار
 .شود دعوت دارخانه زنان از اختصاصی طور به شهری مدیریت های برنامه در بود بهتر. شود گرفته نظر در بیمه حق

 گرتالش زنان گروه*
 عمومی معابر نبودن امن. 1
 .شنودمی آقایان طرف از زیادی توهین رانندگی حین در یا داره مشکل هم تاکسی به شدن سوار برای خانم یک 

 رعایت تربیش شهر سطح در زنان احترام تا کرد سازی فرهنگ را موضوع این توانمی ملی رسانه طریق از: راهکار
 .شودمی معابر زیادتر امنیت باعث کافی نور وجود. شود

 خیانت و شده زیاد طالق آمار برده، بین از را هاخانواده امنیت شده، ازدواج کاهش باعث روسپی زنان وجود. 2
 . است یافته افزایش هم زوجین

 زنان برای. کنند حفظ را خود نگاه که پسر و دختر فرزندان به آموزش. شود یابیریشه مسئله این ابتدا در: راهکار
 .خانواده و آقایان و هاخانم برای جامعه در حدود و حد شدن مشخص. شود ایجاد شغل خانواده سرپرست

 توان پسران چون شده، ازدواج آمار آمدن پایین و هاخانواده آرامش رفتن بین از باعث درآمد و کار نبودن. 3
 . آیندنمی بر جهیزیه عهده از هم دختران و نداشته مالی تأمین

 از کردن استفاده و جوانان به دادن بها و شهر در تورم و هاقیمت کردن کنترل و جوانان برای شغل ایجاد: راهکار
 .ازدواج امر در تسهیل و شهری هایگیری تصمیم در آنها

 مشکالت آقایان گیریتصمیم. نشود دیده است، زنان به مربوط که مسائلی شده باعث زنان شورای نبودن. 4
 .کند حل تواندنمی را زنان به مربوط

 شود معرفی شهرداری به شده انتخاب محله هر از نماینده یک فعال بانوان شناسایی و جلسات تشکیل با: راهکار
 .شود استفاده هاآن نظرات از و

 : شاد هایخانم گروه*
 شهری مدیریت با رابطه در زنان اطالع عدم. 1
 . بکنند رسانیاطالع هابرنامه مورد در. شود شروع مناطق از زنان سازیآگاه 

 محله مادران جمله از مردمی جلسات پوستر، ها،رسانه طریق از رسانی اطالع: راهکار
 هاخانم آزادانه ورزش برای مناسب مکان نبودن. 2



 

 بانوان باغ کار ساعت وافزایش(( محله مادران) هزینه بدون فرهنگی کارهای برای محلی یا ورزشی سالن نبود) 
 .کنیم ترک را بانوان باغ 6 ساعت گفتند ما به گرما اوج در بودیم؛ کرده شرکت خودمان ما. صدف

 و سرویس دادن و تابستان فصل در کار ساعات کردن اضافه و بانوان باغ در زنان خدمات از استفاده: راهکار
 .مناسب هایورزش

 شهر، مساجد از یکی در نمونه عنوانبه. مختلط اجتماعات در هاخانم برای مناسب خدمات و امکانات نداشتن. 3
 گرمی آن به حیاط وسط هاخانم برای ولی کولر تا 4 با مسجد شبستان آقایان برای. بود برقرار( ع) رضا امام برای جشن

 . امکانات و کولر بدون کالس در امروز همین. کولر یک با
 مسئولین سوی از مساجد جمله از مناسب امکانات آوردن فراهم و مسائل گونهاین کردن پیگیری با: راهکار

 . شهرداری
 . شهر در هاخانم اعتیاد. 4

 هاخانواده نوع این از حمایت و سرپرست بدون زنان برای کارآفرینی مخدر، مواد مورد در زنان کردن آگاه: راهکار
 .جامعه قبال در مسئولیت حس و

 :ارذتأثیرگ زنان گروه*
 شهری مدیریت با رابطه در زنان اطالع عدم. 1

 الزم اطالعات و آگاهی. دهیم انجام شهر برای توانیم می کاری چه ما و چیست شهری مدیریت بدانیم باید ابتدا
 کرد برگزار شهری مدیریت آموزشی های دوره مناطق طریق از توانمی. شود داده هاخانم به شهری مدیریت مورد در
 مسائل و هاگیری تصمیم مورد در هاخانم. کرد تفهیم را شهری مدیریت جلسات و پوستر نصب ها،رسانه طریق از یا و

 . آیندنمی حساب به اصالً و ندارند کافی اطالع شهر مهم
 هاآن ت نظرا به توجه و شهری هایگیریتصمیم در زنان دادن مشارکت و شهری مدیریت آموزش: راهکار

. شوندنمی برده اسم جایی هیچ در دارخانه زنان. هاآن تکریم عدم و گیریتصمیم در دارخانه زنان نشدن دیده. 2
 دارخانه مادران به مدارس در مثال طور به. هستند پایینی بسیار سطح در اجتماعی نظر از اجتماع در دارخانه زنان

 . شودنمی داده ارزش
 . کنند استفاده هاآن زیاد تجربیات از و شود دعوت هم دارخانه زنان از هااجتماع و هاگیریتصمیم در:  راهکار

 هاخانم آزادانه ورزش برای مناسب امکانات نبود. 3
 . ندارد وجود مناسبی مکان بانوان برای ولی شودمی زیادی تبلیغ صبحگاهی ورزش مورد در مثال طور به

 اردوهای گذاشتن. کنند ایجاد بانوان تفریح و ورزش برای مناسب شرایط عمومی اماکن و هاپارک سطح در: راهکار
 .بانوان برای مختلف
 شهر در( خودفروش) روسپی زنان مشکل. 4 
 برای کافی درآمد نبودن و نامناسب اقتصادی شرایط خاطر به تربیش سرپرست،بی یا بدسرپرست هایخانم 
 . کنندمی رو  فروشیتن و خودفروشی به زندگی گذران



 

 این حذف. شودمی هنجارنابه رفتارهای بروز باعث صحیح سازیفرهنگ عدم و حد از بیش هایمحدودیت اعمال
 .هامحدودیت

 فردی بندیاولویت فهرست -3-4
 نشدند دیده که کارآفرینی زنان. 1
 هاخانم ورزش برای مناسب مکان نبودن. 2
 .شود گرفته نظر در هاخانم برای بودن شاد و ورزشی و تفریحی امکانات. 3
 شهر در روسپی زنان مشکل. 4
 گیریتصمیم در دارخانه زنان نشدن دیده. 5
 دارخانه زنان نشدن دیده. 6
 شهری هایگیریتصمیم ر دارخانه زنان نشدن دیده. 7
 هاآن وکم حقوق و شاغل هایخانم نشدن بیمه. 8
 شهر در روسپی زنان مشکل. 9

  شهر در زنان شورای نبودن. 10
 شهری مدیریت با رابطه در زنان اطالع عدم. 11
 عمومی معابر نبودن امن. 12
 هاآن تکریم عدم و گیریتصمیم در دارخانه زنان نشدن دیده. 13
 خودفروش زنان مشکل. 14
 عمومی معابر نبودن امن. 15
 .عمومی معابر نبودن امن. 16

 : تکرار مرتبه 1 از بیش  با موارد
 مورد3: عمومی معابر نبودن امن

 مورد 3( : خودفروش) روسپی زنان مشکل
 مورد 4: هاآن تکریم عدم و گیری تصمیم در دارخانه زنان نشدن دیده

 مورد 2: هاخانم ورزش برای مناسب امکان نبودن

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-5
 . بود جلسات این از حاصل نتایج به شدن عمل شد، مطرح که مسائلی ترینمهم از یکی. 1
 مکان خواهشمندیم شهرداری(. و شهر شورای) گرامی مسئولین شما از جلسه زمان بودن زیاد به توجه با. 2
 وسایل. بنشینیم راحت توانستیمنمی ما و بود بد بسیار ها صندلی امروز. بگیرید نظر در هابرنامه این برای مناسبی

 .نشد شروع شده،مشخص زمان در و داشت تأخیر برنامه. بود کم کنندهخنک



 

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-6
 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 هاشمی محبوبه سلطانی میترا

 ایازی فاطمه رافعی طاهره

 مبارکی نسیم فردتوکلی فاطمه

 زارعی مریم مهربابک مرجان

 صادقیان ناهید اسماعیلی شهربانو

 زادهعباس زهرا بذرافشان سمیه

 رمضانی مهری محمدی صبوره

 زادهایمن مهناز اسماعیلی ملکه
 مأخذ: نگارنده
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  8زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 8زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 به تعداد ریزش نفر سه با انتها در و ریزش نفر دو با جلسه میانه در جلسه، ابتدای نفر 13 :کنندهشرکت تعداد

 .رسید نفر هشت
 سمیه زمانی، سعیده بقایی :گرانتسهیل

 

 : حاضرین در جلسه 1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده



 

 جلسهیوه اداره ش -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
. کردند تشریح اعضا برای را برنامه از هدف کرده، معرفی کوچک نام با را خود پژوهشی دستیار و گیرتسهیل ابتدا

 و شود شناخته شهروندان های دغدغه که است این کانونی گروه این از هدف که شد یادآوری کنندگانمشارکت به
 کنندگانمشارکت برای پژوهشی دستیار و گیرتسهیل. دارد زیادی اهمیت شهر آینده برای هاآن هایایده و نظرات

 شهر جامع برنامه در پژوهش نتایج کاربرد و پژوهش مجری و متصدی شهروندان، اجتماعی مشارکت اهمیت پیرامون
 .گفتند

 شکنییخ -2-2
 زیادی حد تا انتها تا ابتدا از جلسه جو و کردند شروع را جلسه کوچک نام با خود معرفی با همکار و گیرتسهیل

 بگویند دیگران به جمله دو در و کنند معرفی را خود نوبت به که شد خواسته گروه اعضای از. کرد حفظ را خود شادی
 تمامی. دانستندمی شهر عاشق و فعال را خود زنان اغلب. دارند سر در اصفهان برای ایآینده چه و هستند انسانی چطور
 تصویر جاری همیشه رودزاینده با و شادتر شهری را آن آینده، اصفهان از خود رویای بیان هنگام به گروه، اعضای

 .کردندمی

 پرسشطرح  -2-3
 فکر خود مشکالت و شهر در خود زیسته تجربه خود، زندگی به دقیقه چند شد خواسته کنندگانمشارکت از

 . بنویسند کاغذ روی شهر با رابطه در را خود اصلی مسئله سه و کنند
 کنندگانمشارکت. بخوانند اندآورده کاغذ روی که را خود اول دغدغه که شد خواسته کنندگانمشارکت از سپس

 تابلو روی را کنندگانمشارکت اول دغدغه پژوهشی دستیار. کردند صحبت آن درباره و خواندند را خود اول دغدغه
 دوم هایدغدغه گرفتند،می قرار طبقه یک در گاهاً و بود دیگریک به نزدیک اول های دغدغه که آنجا از. کرد یادداشت

 .شد یادداشت تابلو دیگر سمت در نیز

 بندی مشکالتو دسته بندیگروه -2-4
 سه درباره کردن فکر مشغول کنندگانمشارکت که زمانی طی. شدند تقسیم  گروه سه به کنندگانمشارکت

. کردند تقسیم گروه سه به تنوع حداکثر حسب بر را کنندگانمشارکت همکار، و گیرتسهیل بودند، خود لاو اولویت
 شدند، داده قرار جداگانه گروه دو در بود طلبه که ایکنندهمشارکت و بود انتظامی نیروی کارمند که ایکنندهمشارکت
 کردندمی صحبت گویاتر و بودند گراتربرون که کنندگانیمشارکت و شدند پخش گروه سه در دارخانه کنندگانمشارکت

 . گرفتند قرار جداگانه هایگروه در نیز،
 .کردند انتخاب خود برای را نرگس گل و تنفس امید، پر فرهیختگان هاینام هاگروه



 

 تابلو، روی شده نوشته هایاولویت بین از دیگر،یک با مذاکره و بحث از پس که شد داده توضیح گروه اعضای به
 انتخابی، هایاولویت که کنند تالش که شد داده توضیح ها آن به. کنند انتخاب شهر با رابطه در اصلی مسئله چهار

 قرار اعضا از یکی تأثیر تحت بنابراین. است مهم گروه اعضای تک تک نظرات که این و باشد گروه اعضای اجماع حاصل
 نظربه عجیب اظهارنظرشان که باشند داشته بیم هرچند شد توصیه آنان به. کنند بیان را خود متفاوت نظرات و نگیرند
 بگذارند بحث به گروه در هم با سپس را مسائل. کنند بیان ترس بدون راآن شود، زده پس اعضا دیگر طرف از یا برسد

 که شد داده توضیح هاآن به بارها اعضا مذاکرات طی. بنویسند را هریک هایمصداق و کنند تقسیم دسته چهار در و
 مشاهده هم باز اما. کنندمی بندیدسته که است مشکالتی با رابطه در روزمره هایتجربه هاینمونه مصداق، از منظور

 .کنندمی یادداشت را خود دغدغه چهار با مرتبط مسائل و ابعاد ها،مصداق جایبه کنندگانمشارکت که شدمی

 بندی گروهی و ارائه نظر گروهاولویت -2-5
 درباره را خود دالیل و کرد صحبت خود هایاولویت درباره خود گروه از نمایندگی به گروه هر اعضای از یکی

 خود دغدغه اهمیت دالیل از که این از بیش مرحله این در کنندگانمشارکت. کرد بیان اول اولویت بودن مهم دلیل
 پاسخ کنندگانمشارکت مرحله این در ضمناً. کردندمی بیان را خود تجربیات مصادیق کنند، دفاع مفهومی صورتبه

 تالش گفتگوها، صدای کردن ضبط ضمن پژوهشی، دستیار و گیرتسهیل. شدندمی بحث وارد و دادندمی را دیگریک
 بدون کنندگانمشارکت که دهند اجازه حال عین در و کنند جلوگیری همهمه و پراکنده هایبحث از داشتند

 .کنند بیان را خود نظرات گیرانتسهیل از تأثیرپذیری

 بندی فردیاولویت -2-6
 شهر در خود تجربیات خود، زندگی به سکوت در کنند؛ تأمل ایدقیقه چند شد درخواست کنندگانمشارکت از

 .بنویسند کاغذ روی شهری مسائل خصوص در را خود اول اولویت و کنند فکر شد گفته جلسه در آنچه و
 درباره و بودند راضی جلسه در حضور از کل در کنندگانمشارکت: برنامه اجرای خصوص در پیشنهادات و انتقادات

 آنجایی از اما. بودند شهروندی حس و تربیش اجتماعی مشارکت برای راهی خواستار و پرسیدندمی سؤال بعدی جلسات
 جلسه انتهای و ابتدا در کنندگانمشارکت. نبود ایشان نظرات پرسیدن امکان داشتند، عجله جلسه ترک برای که
 به حاضر و داشتند حضور کالس در هنوز که کنندگانیمشارکت با جلسه انتهای در و کردند پر را نظرسنجی هایفرم
 .شد گرفته جمعیدسته عکس بودند، دوربین جلوی گرفتن قرار

 آمدهدستبهی هاداده -3

 شده در ابتدای جلسهبندی مشکالت مطرحاولویت -3-1
 نیز دوم دغدغه و دیدند نم خود دوم و اول اولویت بین زیادی فاصله کنندگانمشارکت از تعدادی که جاییآن از
 از بسیاری اول های اولویت و نبود زیاد کنندگانمشارکت تعداد که آنجایی از نیز و داشت، اهمیت برایشان

 .شد نوشته تابلو دیگر بخش روی نیز دوم های اولویت بود، دیگریک شبیه کنندگانمشارکت



 

 :اول  هایاولویت
 (تکرار 5) آن از برآمده محیطیزیست مشکالت و رودزاینده آب احیای .1
 (تکرار 4) ترافیک و عمومی ونقلحمل .2
 مجهز امکانات با محور خانواده تفریحی فضاهای ایجاد .3
  متخلف فروشندگان با برخورد و روهاپیاده ساماندهی .4
 بیکار جوانان برای کار و کسب ایجاد .5
 اعتیاد .6

 : دوم هایاولویت
 زائد کارهای و کسب و بیکاری /خیابانی سازهای و آواز و شادی شدن آزاد /بانوان سواری دوچرخه آزادشدن لزوم

/ تکرار 2) شهروندان برای بیشتر سازیفرهنگ /یکدیگر با ارتباط در صداقت اجتماعی، اعتماد /مشاغل ساماندهی و )
 برخی و مخالف برخی -بود آفرین بحث و برانگیز چالش و داشت مخالفانی و موافقان اولویت این)اجباری حجاب مسئله
 مردم صدای شنیدن برای مکانی /رودزاینده آب /شهری هایزباله به رسیدگی /امنیت(/ بودند اجبار و زور موافق

 (ها)به تفکیک گروه بندی مشکالتبندی و اولویتدسته -3-2
 از و بودندکرده اشاره دالیل و ابعاد به مصداق، جایبه گروهی هایبرگه در کنندگانمشارکت که جاییآن  از
 و دیگریک به هادغدغه بودن نزدیک خاطربه چنینهم و پرداختندمی مصادیق به دالیل از دفاع هنگام به طرفی
 مصادیق و گفتگو هایگزیده و تحلیل به بخشی ها،گروه همه هایاولویت بیان از پس مطروحه، گروهی هایبحث

 . خواهدیافت تخصیص
 : پرامید فرهیختگان گروه دغدغه

 (خلوت معابر در شب نهایی ساعات در پسران و دختران برای امنیت بر تأکید با) هامحله در اجتماعی امنیت (1
 منازل آبی کم و رودزاینده مشکل شرب، آب (2
 خانواده برای نشاط و شادی (3
 (بانوان برای سواری دوچرخه آزادشدن و ترافیک بر تأکید با) ترافیک و ونقلحمل (4

 : تنفس گروه هایدغدغه
 محیطیزیست مشکالت و رودزاینده احیای (1
 (مترو) ترافیک و عمومی ونقلحمل (2
 محور خانواده تفریحی فضاهای ایجاد (3
 کار و کسب های پروانه شدن مندقانون (4

 نرگس گل گروه هایدغدغه
 عمومی ونقلحمل (1



 

 نوبت از خارج شهری هایزباله (2
 رودزاینده جنوب شمال، شهری مختلف مناطق بین تبعیض رفع (3
  است معتادین تجمع محل که هاییچایخانه شدن تعطیل (4

 : جلسه انتهای نهایی هایاولویت
 (تکرار 3)     رودزاینده به آب برگشت (1
 (تکرار 2) اجتماعی و فردی امنیت (2
 جوانان برای کار و کسب (3
 خیابانی سازهای برای آزادی ویژهبه شهر شدن شاد (4
 محروم مناطق در ورزشی امکانات افزایش (5

 وگوها و مصادیقتحلیل گفت -3-3
 مخاطبین تمامی برای اهمیت، درجه از نظر صرف که بود مسائلی از یکی عمومی ونقلحمل دغدغه :ونقلحمل( 1
 . بود مطرح

 نامناسب توزیع» نیز کانونی گروه جلسه این در قبلی، جلسه مانند به :عمومی ونقلحمل وسایل و اتوبوس
 آخر و یابدمی کاهش هوا دمای که شب ساعات در هااتوبوس تعداد کاهش ویژه به ،«ونقلحمل امکانات مکانی و زمانی
 و ساعات و شهری مناطق برخی در ونقلحمل امکانات نبود چنینهم. بود آزاردهنده کنندگانمشارکت برای ها،هفته

 و اصفهان مثل گرمی شهر در هااتوبوس درون «هوای تهویه» مسئله. بود آزاردهنده مسائل از مترو کار محدود روزهای
 خواهان که بود کنندگانیمشارکت رنجش باعث «سازتازه هایخیابان در مناسب عمومی ونقلحمل» نیافتن اختصاص

 «شهری مناطق از برخی در اتوبوس کم تعداد» و بودن «دودزا» و «کهنگی». بودند عمومی ونقلحمل وسایل از استفاده
 .بود مطروحه مسائل جمله از نیز

 ره، می موقع به میاد موقع به اتوبوس خیابو،ن سر رممی که االن بدونم اگر شهروند من...: گفتگوها از ایگزیده
 گممی دارممیبر را شخصی وسیله باشم، منتظر باید زیادی زمان دونممی وقتی اما. بیارم شخصی وسیله کنمنمی سعی
 شخصی وسیله با بهتره گممی هم باز ولی نکنم پیدا پارک جای ممکنه دونممی که درصورتی. مقصد به رممی ترسریع

 ولی اینجاست االن مترو. ... ...ندارن هوا تهویه هاشونخیلی میان، دیر هستند، دودزا هاشونخیلی که اتوبوس تا برم
 و دارد مترو جاها سری یک که این...  بکشد؟ طول اینقدر باید چرا شود؟می احداث دارد مترو این است چندسال

 ها شب. برود شهر سر آن به شهر سر این از بتواند خانواده که. نیست باز ها جمعه.... کند می کار محدودی ساعات
 جلوگیری کنند، کار سرنشین تک هایماشین اینکه از که. شوند وارد جدید هایاتوبوس. شود می بسته زود خیلی
 این از خواممی شهروند من. شود فراهم هم آن ونقلحمل بستر باید آورند،می جدید امکانات و جدید هایخیابان. شود

 در آقا یا خانم آن یعنی. اتوبوس نه هست تاکسی نه که اند جدید های خیابان سری یک االن. کنم استفاده خیابان
 وقتی. اصلی خیابان آن به برسم تا کنم طی را خیابان این چطور من خدایا که کندمی فکر کندمی باز که را خانه



 

 االن. برساند کار محل به را خودش بتواند فرد که شود احداث اتوبوس ایستگاه آن برای باید شودمی تأسیس خیابان
 انگشت هفت ساعت سر باید. ندارم ماشین من. باشند شانخانه نزدیک که است این شاغل هایخانم مشکالت از یکی
 ایجاد هم شناسیوقت معضل همین خاطربه. برساند مرا تأخیر با ماشین تا بیرون بزنم استرس با باید اینقدر. بزنم
 .شودمی

 
 و «بانوان سواریدوچرخه آزادی عدم» جمله از ،«ونقلحمل بدیل امکانات» فقدان :ونقلحمل هایبدیل

  زنان دویدن هنگام به «محدودکننده هنجارهای» «مترو خطوط محدودیت»
 اشکالی چه. رودمی دوچرخه با کوچکشان دختر. دارد دختر که دارم سراغ ایخانواده یک من...  :گفتگوها گزیده

 حاال. کنند سواریدوچرخه( زنان) مردم بدهند اجازه. بخرد ماشین بدهد تومن میلیون شصت ندارد پول یکی...دارد؟
 استرس دویدن همین. خریدیدممی چیزی یک دویدیممی هاقدیم. ندارد بستگی حجاب به این... باشد مرد باشد، زن
 این از.... هاستهمین یکیش ونقلحمل. دانندمی زشت و دودمی چرا گویندمی بدود خانم یک اگر االن ولی بود زدا

 و هست مترو جاها برخی. نیست اتوبوس خوب مسیر برود بخواهد کسی رباط خیابان از شهر، طرف اون به شهر طرف
 نیز ترافیک فرهنگ بلکه شود، حل ترافیک و ونقلحمل مشکالت تنها نه.... نیست مترو جاها خیلی ولی است خوب
 از که شوند شهر وارد جدید هایاتوبوس. گردد مهیا بانوان برای سواری دوچرخه امکان و شود تقویت شهروندان برای

 شهرکالن در مترو پروژه بودن کارهنیمه./ باشند داشته خوبی وضعیت اتوبوس داخل هوای تهویه و سوخت لحاظ
 تردد از جلوگیری /نخواهدکرد کفایت شهر جمعیت برای مترو خط این و خواهدشد ترشلوغ اصفهان آینده در /اصفهان

 /دارند تریکم فعالیت عمومی ونقلحمل وسایل یا مترو هاجمعه /سرنشین تک خودروهای
 یا «کندمی مختل را خود ساعات برای شهروندان ریزیبرنامه» که هاییسامانیبی: عمومی ونقلحمل سامانیبی

 تسهیالت نشدن بینیپیش چنینهم. بود کنندگانمشارکت هایدغدغه جمله از شود،می «ترافیک ایجاد» سبب
 .بود مباحثات هنگام به ذکرشده مصادیق جمله از نیز «خواهتوان افراد» برای شهری ونقلحمل

 ساعتی چه اتوبوس که شدمی نوشته ها اتوبوس ایستگاه در ها اتوبوس حرکت ساعت اگر...  :گفتگوها گزیده
 عریض خیابان. اندگرفته را خیابان تندروی مسیر اندگذاشته را هااتوبوس اینکه..... بود خوب خیلی کندمی حرکت
 خیابان طرف یک از اتوبوس و اندگذاشته خیابان وسط تندرویی مسیر ندارد، را خودرو دو حرکت اجازه که اینشده
 ایجاد معضل برود، ایستگاه به خواهدمی پیاده عابر یک بعد. رودمی خیابان دیگر سمت به مسافر کردن پیاده برای
 ایستگاه یه طرفه این ایستگاه یک مثال، عنوانبه شهیدچمران متروی ایستگاه.... شود رد تواندنمی معلول یک. شودمی
 یک ایستگاه اون از باال، آیندمی آدم سری یک ایستگاه این از. وصله بهش هم شهدا میدان. بزرگیه چهارراه. طرف اون

 طرف این از. است دیگری معضل یک آن اصالً که آیندمی طوقچی هایاتوبوس طرف اون از. باال آیندمی آدم سری
 از ما معضل که درصورتی. اندزده طوقچی سمتبه را هوایی پل که است جالب بعد. رودمی شهدا سمتبه کاوه ترافیک

 ترافیک آباد،شمس مثل آمد و رفت پر و اصلی های خیابان از سری یک هست، که معضلی. است انقالب سمتبه کاوه



 

 بازدل هم هم تو هم تو هایخانه شود باز اگر شود؟نمی چرا. شود باز خیابان باید. هست نظمی بی. است زیاد شدتبه
  .شودمی

 مناطق بین تبعیض( 2
 «شهرداری رسیدگی» و «شهری ونقلحمل» امکانات اختصاص ،«کشیخیابان» در تبعیض از کنندگانمشارکت

 .بودند ناراضی هامحله به
 و هفت مناطق بعد باشد خوب نورپردازی برسند، هاشخیابان به قدراین شش، و پنج مناطق... :گفتگوها گزیده

... باشند بدمنظره منازل دیوارهای و باشد داشته نامناسب آسفالت هاخیابون و هاکوچه تمام دوازده و یازده و هشت
 آب طرف اون بروم دهم می ترجیح.... است مشهود آبی اونور و آبی اینور مناطق بین تبعیض. شودمی ایجاد تبعیض
. برویم بخواهیم که شودمی باعث تبعیض هرحالبه ولی... است سخت برایمان داریم ما که هاییبودجه با.... کنم زندگی
 هامحله و شهر پایین هایخیابان. ....کشور از خارج رفتیممی داشتیم کاش گوییممی ما باشد ترضعیف امکانات هرچه

 علتبه.... شودنمی رسیدگی صدوق شیخ و نظامی حکیم و مرداویج جمله از شهر باالی هایخیابان مانند هاکوچه و
هافرهنگ در فرهنگی و آموزشی هایهزینه.... استکرده افت هاخانه قیمت شهر، پایین مناطق به رسیدگی عدم  سرا
 خرداد 15  اما کرد پیشرفت چقدر محمد آل.... کنندمی نظر صرف جلسات در جستن شرکت از افراد و استشده کم

 آل اما مانده قدیمی شکل همان به منطقه نرفته، باال هاقیمت کرده، پیشرفت. است منطقه آن در محله ترینقدیمی
 نیست حاضر کسهیچ نطرف آ میلیون، هفت میلیون، شش اینطرف روید،می طرف آن به خیابان طرف این از محمد
 .بخرد خانه

 هزینهکم و دولتی ورزشی باشگاه یک است قرار ایشان محله در که بود شاکی بسیار کنندگانشرکت از یکی -
 ورزشگاه و سینما به زمانهم هامحله که گفتندمی کنندگانشرکت دیگر. شود ساخته سینما آن جایبه و شود تعطیل

 کم بسیار منطقه جمعیت با مقایسه در تفریحی امکانات. کرد دیگری فدای را یکی شودنمی و دارد نیاز بانوان برای
 .است

 سالمتی نشاط، آب، گانه سه و رودزاینده آب احیای( 3
 از سخن کنندگانمشارکت وقتی. بود کنندگانمشارکت تمامی  هایاولویت میان در رودزاینده آب احیای

 آب به کردند،می عنوان که هاییریشه و دالیل از بخشی گفتندمی «سالمتی» و «نشاط» ،«زندگی کیفیت» ،«شادی»
 یکدیگر، به ربطبی گاهاً و متعدد مشکالت یابیریشه هنگام به کنندگانمشارکت رسیدمی نظربه. گشتمی باز رودزاینده
 . یافتندمی رودزاینده آب خشکی در جایی را مسائل سرنخ

 هم به چیز همه و گوارش و معده. شودمی ایجاد روانی روحی جسمی های بیماری نوع همه.... :گفتگوها گزیده
 آب وقتی. رودمی سؤال زیر کشاورزی مسئله.... است رودزاینده خشکلی خاطربه همه هوا، آلودگی و ریزگردها. رسدمی

 شد بریده سر. شودمی تبدیل اعتیاد برای مکانی به و شودمی ایاجاره هایباغ به تبدیل کشاورزی هایزمین نباشد
 اس ام اصفهان در. نیست جسمی و تنفسی و پوستی مشکل فقط. افتاده اتفاقات از خیلی. شده دعوا ها، باغ این توی
. رسانده آسیب خشکسالی از بدتر ریزگردها. رودزاینده آب احیای همان به گردهبرمی همه. شده زیاد سرطان شده، زیاد



 

 توریست جذب. است آب به بسته هم مردم نشاط. شده خاک و گرد دوباره بعد دقیقه دو کنیمی پاک را ریزگردها این
 رودزاینده اگر. جوشدمی هاچشمه هاقدیم مثل بشوند، احیا اگر. اندشده خشک زیرزمینی هایسفره. شودمی مشکل
 تنوع. اندشده بریده کهن هایدرخت. دارد تأثیر هاچمن و هادرخت روی. دهدمی آرامش و انرژی آب صدای باشد،

 حیات.... ریخته هم به اکوسیستم. اندآمده هاموش اند،رفته مهاجر هایپرنده از خیلی. رفته میان از جانوری زیستی
 اطراف مردم عمده شغل /است ایران گرم و خشک یهناح میان در ایمنطقه اصفهان /باشدمی آب به وابسته موجودات

 کمبود پی در /باشدمی موجود اجتماعی معضالت آن در و رفته داریباغ سمت به متأسفانه که است کشاورزی اصفهان
 نشاط(/ تنیروان هایبیماری و افسردگی پوستی، تنفسی، هایبیماری) هابیماری میزان رفتن باال یا و اضافه آب

 از /مردم میان در اجتماعی نشاط کمبود /اصفهان سنتی درآمدزایی و هاتوریست جذب عدم /مردم میان در اجتماعی
 فضای برای آب کمبود تأثیرگذاری /کردندمی زیادی کمک هوا تعدیل به که زیرزمینی هایچاه و هاقنات رفتن بین
 صحیح ریزیبرنامه و مدیریت آب کمبود همین با حاضر حال در(/ شهر سطح کهن درختان و هاپارک ها،چمن) شهر
 . شودنمی استفاده درستی به شهر تفریحی امکانات از و ندارد وجود سابق نشاط و شادی فرهنگ همان ادامه برای

 شهری تفریحی امکانات شادی،: شهری زندگی کیفیت امکانات(. 4
 مثل هامقوله بقیه با کنندگانمشارکت هایصحبت در که بود ایمقوله شهری زندگی کیفیت و شادی امکان

 «ورزش و تفریح» فضاهای ،«سبز فضای» ایجاد کل در اما شد،می مرتبط رفاه و رودزاینده آب و امنیت و ترافیک
 انتهای یک شدند،می بندیدسته دیگر هایاولویت تحت گرچه که بود هاییمقوله جمله از «خیابانی موسیقی» ها،خانم

 به باال» اداره به سویی از شهری زندگی کیفیت با مرتبط هایدغدغه. شدمی مرتبط زندگی کیفیت و شادی به آن
 سمت دیگر سویی از و( تفریحی امکانات و زیباسازی مثل است، آن مسئول شهرداری که مسائلی یعنی) شهر «پایین

 . گشتمی باز شهروندان سایر فرهنگ به و داشت «باال به پایین» سوی و
 خوی و خلق ایجاد و رفتار و روان انبساط باعث جامعه اقشار همه برای نشاط و شادی وجود... :گفتگوها گزیده

 از توانیممی... آیدمی وجود به همکاری و همدلی و آرامش و مهربانی و اعتماد و صداقت نتیجه در شود،می خوش
 آب ولی بود نماها آب. غدیر باغ رفتیم ما باریک.... نماها آب مثل. کنیم استفاده نوجوانان و هابچه برای آبی هایسازه
 آنچه باید. ...کنند بازی آب خواهندمی هم دخترها. است مؤثر خیلی دخترها و هابچه روحیه برای هانما آب.... نبود

 ایمنطقه هر فرهنگ با متناسب تفریحی فضای یک محل هر در باید.... شود هدایت شودمی شهروند من آرامش باعث
 اغیره و امکانات و خانوادگی سطح نظر از است، زینبیه در که خانمی با است مرداویج در که خانمی مثالً. شود ایجاد

 زینبیه از که خانمی سیمین، راه سه سمت یکی بابایی آقا طرف یکی که داریم بانوان باغ تا سه ما وقتی. است متفاوت
 یکی ایمنطقه هر در. شودمی تضاد باعث هم کنار است هزارتومان دویست آرایشش فقط که مرداویج خانم با رود،می
 شهر از دور رویاها شهر. شود ایجاد هاخانم برای نشاط و توانمندسازی بود قرار بانوان باغ هر. شود ایجاد بانوان باغ دوتا

 سر گذارنمی که هاییزباله... شودنمی فراهم سهولت به آن به پایین و متوسط طبقه خصوصبه عموم دسترسی و است
 جلوه. خیابون سر میندازه را زباله. نگذاشته گذاشته،می باید دیشب. کار سر برن خوانمی آقا یا خانم زود صبح کوچه،

 خشک و تر هایزباله جداسازی چنینهم و کوچه سر صبح از هازباله گذاشتن برای است الزم....کنهمی زشت را شهر



 

 کارشناسی صورتبه بانوان باغ... نیست موجود شهروندان برای سواریموتور و سواریماشین پیست.... شود سازیفرهنگ
 نزدیک بود کردن توانمندسازی که آن اولیه مقصود به و کرد ورزش حجاب به الزام بدون و آسوده آن در شود که) شده
 .امکانات بودن رایگان و تفریحی هایهزینه کردن کم(/ باشد

 اجتماعی امنیت( 4
 برخی برای. دارند اجتماعی امنیت و امنیت مفهوم از متفاوتی هایبرداشت کنندگانمشارکت رسیدمی نظربه
 احساس این و «هوایی هایپل یا روهاپیاده» در ناامنی احساس مثل دارد، «شهری و بیرونی های ریشه» ناامنی احساس

 دارد، «روانی هایریشه» دیگر برخی برای. استشده تشدید اندشنیده هارسانه از که «خبرهایی» واسطه به تاحدودی
 که کسانی درمورد ذهنی هایقالب و «هاکلیشه خوردنبرهم» یا خود فرزندان بر «کنترل عدم» از ناامنی احساس مثالً

 به. هستند خود شهرآرمان خوردنبرهم نگران و کنندمی ناامنی احساس پوشش و اعتقادی نظر از شهروندان تنوع از
 چهآن و داد قرار گروه یک در را داشتند دیگریک با متضاد نظرات که کنندگانیمشارکت گر،پژوهش بندیگروه هنگام

 از انتظامی نیروی ممانعت» از امنیت تعریف مثالً. بود گروه در کنندگانمشارکت نظرات تعدیل شد، مشاهده
 در تردد امنیت» به شد تبدیل «شهروندان سایر لباس نبودن تأیید مورد از ناشی ناامنی» تا «زنان سواریدوچرخه
 هایدیدگاه کنندگانمشارکت از برخی گفتند،می را خود نظرات اعضا وقتی جلسه انتهای در ولی. «شب پایانی ساعات

 گروهی تفکر خطای احتماالً اول نوع. بود دخیل گروه خطای نوع دو جااین رسد می نظربه. کردندمی اتخاذ تندروتری
 مواضعی گروهی جلسات در فرد) پافشاری خطای و( نیست گروه نظرات موافق فرد که وقتی دیگران، با رأیی هم اظهار)

 در عادی حالت در که کندمی پافشاری طیفی انتهای روی رفته، فراتر خود واقعی نظرات از که کندمی انتخاب تندروتر
 (.نداشته تیز و تند هاییدیدگاه اندازه و حد آن

 آمد و رفت هنگام. کنند امنیت احساس تردد برای شب دوازده تا حتی محله در دخترانمان ما :گفتگوها گزیده
 را هاخانهقهوه این.... همینطور هم جوان پسرهای برای. نباشد مزاحمی هاکوچهپس و هاکوچه. نشود مزاحمشان کسی

 نگاه که را زیرشان هاخانهقهوه این. روندمی هاخانهقهوه این به ما هایبچه. دادند مجوز دوباره بعد برداشتند مدت یک
 ریه هایبیماری انواع. خانهچای تا است خانهقلیان بیشتر. کنندمی بحث کنند،می دعوا آنجا. است سرنگ از پر کنی
 باشد، نمی هاگروه همه برای مناسب امن محل اصفهان اطراف هایپارک... دارد چی اسانس نیست معلوم اصالً. آوردمی
 .کشندمی قلیان که افرادی و معتاد افراد خاطربه خصوصبه

 کارها و کسب ساماندهی(. 5
 شهر چهره زیبایی از که کارهایی و کسب. بود کنندگانمشارکت هایخواسته از یکی نیز کارها و کسب ساماندهی

 .  شودمی نارضایتی موجب کندمی سخت شهروندان برای را مرور و عبور یا کاهدمی
 خوردمی پله چهارتا اما بود نانوایی یک. ببینند را جا آیندنمی که کارها پرونده نبودن مندقانون :گفتگوها گزیده

 همه که کار این درد به مغازه این. کند عبور هاپله آن از و شیب آن با باید بخرد نان رودمی کوچولو بچه. باال برود
ندبرداشته است، سنتی مکان یک که امام میدون کنار. کارها و کسب نکردن جایابی. خوردنمی کنند استفاده خواهندمی  ا



 

 و مسجد و بازار باید میدان کنار در. کندمی مختل را شهر چهره که دارد وجود فروشدست و اضافه مشاغل سری یک
 .نیست هااین متأسفانه ولی باشد مدرسه و تفریحی محیط

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-4
 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 ت اسامی افراد حاضر در جلسه: فهرس 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 مسائلی رضوان قائدی الهه

 قیصریان مریم حیدری مرضیه

 محبی فاطمه شهبازی فاطمه

 زادهابراهیم مریم عزتیان شهره

 زارعی اعظم مختاری شهین

 چلونگر لیال نوری الهه
 مأخذ: نگارنده
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  9زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 9منطقه زنان  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 18/4/98 :تاریخ
 نفر 11 :کنندهشرکت تعداد

 شریفی وایش حاجیان، بهجت :انگرتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 از خود و برنامه گرتسهیل معرفی -2-1
 گزاریسپاس جلسه در هاآن حضور از ،کنندگانمشارکت به دگوییآمخوش و سالم با گرتسهیل ،لسهج ابتدای در

 عدم و برگزاری، دقیق زمان مدت ،جلسه محتوای ۀزمین در رسانیاطالع در آمدهپیش یهاناهماهنگی دلیلبه و نمود
 جدی درخواست و پیگیری با که نمود تأکید و طلبید پوزش خود جانب از گروه معلول فرد برای مکان بودنمناسب

 . آمد نخواهد پیش ناهماهنگی چنین آینده یهابرنامه برای
 ،هجلس عنوان مجدداً و نمود معرفی را دستیارش و خود ،گرتسهیل یافتند، فکری آرامش اعضا کمی که سپس

 انگرتسهیل ادامه در و داد شرح آنان برای را برنامه از هدف و( مختلف مناطق زنان) جلسه آن در کنندهمشارکت اعضای
 .گردد برطرف ابهامات تا دادند پاسخارشده جلسۀ برگز یزمینه در هاآن اتپرسش به

 شکنییخ -2-2
 نمود معرفی کوچک اسم با را ارشتیدس و خود ،گرتسهیل ابتدا در گرم، و دوستانه فضایی ایجاد و شکنییخ برای

 کوچک اسم با را ما توانیدمی که کرد بیان و نمود معرفی را دستیارش و خود خانوادگی نام و نام کامل طورهب سپس و
 فضای تا نمودندمی خطابکوچک  نام با را دیگریک نیز جلسه طول در انگرتسهیل اصل، این یادامه برای. کنید صدا

 .کنند ظفح را دوستانه
 بتوانند دوستان تا شدند چیده دایرهنیم صورتهب هاصندلی و هانیمکت ،گرتسهیل دستیار پیشنهاد به چنینهم
 .گردد حفظ دوستانه صورتهب وگوگفت فضای تا کنند برقرار بهتری ارتباطات و ببینند را یکدیگر

 کنند معرفی خانوادگی نام و نام با فقط را دخو که نمودند درخواست کنندگانمشارکت از گرتسهیل دو هر سپس
 را خود ،بشناسند آن با را هاآن دیگران دارند دوست و است ارزشمند برایشان که خود از ییهاویژگی به اشاره با و

 چنینهم انگرتسهیل. نمود می یادداشت را هاآن گرتسهیل عالیقشان، و هاویژگی ذکر و معرفی زمان در. نمایند معرفی
 .نمودند استقبال و پرداختند کنندگان مشارکت یهاگفته ییدأت به بدن، زبان و اشاره و کالم با



 

 پرسشطرح  -2-3
 شهر سطح در زنان مشکالت ترینمهم شما نظر به) پرداختند طرح پرسش به انگرتسهیل معرفی، پایان از پس

 را دیگری صحبت از بخشی هردو و( ؟هستید مواجه مشکالتی چه با شهر در زن یک عنوان به شما و چیست؟ اصفهان
 کنندگانمشارکت خستگی از درنتیجه و شود بیان متفاوت یچهره و زبان دو از کالم تا مودندنمی تکمیل و ییدأت

 . کنند تسهیل آنان برای را مطالب محتوای درک و کنند جلوگیری
 اولویت سه که شد خواسته کنندگان کتمشار از و گردید توزیع افراد بین در خودکار و کاغذ ،پرسش طرح از پس

 به شروع پرسش بیان از پس بالفاصله کنندگان مشارکت از نفر سه. بنویسند خودشان نظر از مشکالت بیان در را خود
 تأکید انگرتسهیل و پرداختند شهرداری یهافعالیت و منطقه یهاآنخیاب و سازهاو ساخت فضای درمورد توضیح
 کنندگانمشارکت از درخواست بپردازند، خود مشکالت بیان به تا است بانوان اختیار در جلسه این هک آنجایی از کردند

 به هاآن مشکالت از نیز شهری سازهایوساخت دوستان این دیدگاه از. شوند متمرکز خود مشکالت بر که است این
 که سازند قانع را آنان که نمودند تالش انگرتسهیل ادامه در. دادند ادامه خود یهاصحبت بر و بود شهروند یک عنوان

 در زمان رعایت و جلسه ساختار حفظ برای و داشت خواهیم را مشکالت تشریح و گروهی بحث فرصت ادامه در
 .بنویسند کاغذ روی بر اولویت ترتیب به حتماً  را مشکالت دسترس،

 توجه ما نظرات به و بود اهدوخ سودمند جلسه این آیا» که را مطرح کردند متفاوت یپرسش اعضا از یکی سپس
 جهت در دقایقی که نمودند مطرح را ییهاگالیه و انتظارات و دادند توضیحاتی باره این در و «نه؟ یا شد خواهد
 .شد داده اختصاص جلسه اصلی پرسش به صحبت بازگرداندن و ایشان به گوییپاسخ

 بندیگروه -2-4
 خواسته آنان از اند،هنوشت را خود نظرات کنندهارکتشم دوستان ی همه که شد حاصل اطمینان که این از پس

 نوشتن و نظرات پرسیدن در. نوشتمی تخته روی بر را آن گریلتسه و کنند بیان را خود مشکل ترینمهم که شد
 دوستان برخی. نشوند خسته افراد و دهند تنوع جلسه به تا نمودندمی همکاری گرتسهیل دو هر نیز تخته روی مطالب
 شدمی داده صحبت ۀاجاز آنان به هاآن رضایت حفظ برای و کنند ذکر باید را مشکل یک از بیش که داشتند تأکید

 . بود تراصلی مشکل یک تنها نوشتن بر تأکید ولی
 کمتر شدمی داده اطمینان که شود شروع ایکنندهمشارکت سمت از که شد این بر سعی هااولویت پرسیدن در

 یهاصحبت همیشه که آخر فرد یهاصحبت در چنینهم. نبیند آسیب زمان مدیریت تا کشانندیم حاشیه به را بحث
 نظر نیز اعضا از برخی ایشان بیانات از پس که جاییآن از و بود مشکل یک از بیش بیان بر شانتأکید ،داشتند بسیاری

، داشت وجود اجماع آن بر که نظر دو و گردید ثبت نظر یک از بیش اعضا درخواست دلیلبه نمودند،می ییدأت را ایشان
 کنندگانمشارکت رضایت حفظ برای ولی کنند کنترل حد همین در را نظرات نمودند سعی انگرتسهیل. گردید اضافه

 .گردد ثبت تابلو در نظر 13 نهایت در و بپذیرند نیز را تراضافه نظر دو ،جلسه در هاآن نظرات اهمیت به دهیاطمینان و



 

 در را کنندگانمشارکت تحصیالت، و سن صحبت، میزان نظرات، در تنوع گرفتن درنظر با انگرهیلست ،ادامه در
 یکدیگر از دختر و مادر یک و دوست دو رو این از و( نفره 4 گروه یک و نفره سه گروه دو) نمایند بندیدسته گروه سه
 . شدند جدا

 گروهیشان نظرات ۀبرگ باالی در و برگزینند خود گروه ایبر نامی توانندمی دلخواهشان به که شد خواسته آنان از
 :باشد می زیر شرح به هاندی گروه. باشند تشخیص قابل راحتی به اعضا و هاگروه تا نمایند ذکر

 یزدانی مریم اصفهانی، نصر توران شریفی، عفت اصفهانی، نصر اشرف: غیور بانوان گروه
 تیموری عطیه اصفهانی، نصر اکرم نصر، فاطمه: خالق بانوان گروه
 مدیری مرضیه کاظمی، اعظم چی،میوه صدیقه: پردازایده بانوان گروه

 هر در که موردی و نمایند بندیدسته مشکالت گروه 4 در را شده بیان نظر 13 که شد خواسته افراد از سپس
 برای بندیدسته این که است ذکر به مالز البته. برگزینند اصلی( مقوله) تیتر عنوان به را است ترکلی نظرشان به دسته
 اصلیۀ مقول عنوان به مورد یک انتخاب که بود صورتیهب ،بود شده مطرح ابتدا در که مواردی در زیرا ؛بود سخت برخی

 نمایند انتخاب اصلی مقوله عنوان به را مشکل یک نمودند تالش ،آمد دستهب که اجماعی با درنتیجه و نبود پذیرمکانا
 .بگنجانند آن یزیرمجموعه در را مشکالت سایر بتوانند که کنند بیان ترکلی صورتهب را آن نیاز درصورت و

 را جلسه خود، یاولیه نظر بیان از پس بودند نوجوان دختری که کنندگان مشارکت از یکی که است ذکر به الزم
 .ادامه پیدا کرد نفر 10 حضور با جلسه و نمودند ترک

 بندی گروهییتاولو -2-5
 مشورت با که نمود درخواست هاآن از گرتسهیل کردند، مقوالت نوشتن به آغاز کنندگان مشارکت که حین آن در

 .دهند اولویت اهمیت، میزان طبق بر نیز مقوله 4 این به جمعی نظر طبق و گروه در

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6
 مرحله این در ،شد هاراش جلسه ابتدای در که گونههمان که شد یادآوری کنندهمشارکت دوستان به همچنین

 حتی و خود شخصی تجربیات مشکالت، دسته هر در اصلی ۀمقول برای توانیدمی شما مقوالت، بندیدسته از پس
 صورتبه را کلی عناوین این و نمایید ذکر تیتروار و خالصه صورتهب را است بوده مهم بسیار شما برای که نزدیکانتان

 این در توانید می را داشتید را آن توضیح قصد جلسه ابتدای در که آنچه هر رو این از نمایید؛ مطرح ترعینی و ترئیجز
 .نمایید ذکر مرحله

 ارائه نظر گروه -2-7
 سرگروه عنوان به را اعضا از یکی توانیدمی که شد اشاره بودند گروهی فعالیت انجام حال در دوستان که درحالی

 .دهد توضیح هابندیرتبه و اصلی مقوالت درمورد را اناتشنظر اعضا، سایر از نمایندگی به تا نمایید تعیین



 

 بیان ،دارند ایکننده تکمیل صحبت یا پرسش اگر که شد خواسته دوستان از گروه هر نظرات بیان هنگام در
 .نمایند

 یبندی فرداولویت -2-8
 قسمت 4 به برگه هر متفاوت، یهارنگ و گروه نام با تخته روی بر هاآن نوشتن و هاگروه نظرات بیان از پس

 بودند، کرده ذکر یکدیگر با گروه سه هر که ایمقوله 12 بین از تا شد داده قرار اعضا اختیار در و شد بریده ترکوچک
 به نیازی که نمودند عنوان انگرتسهیل فرآیند این تسهیل برای. بنویسند را خودشان شخصی نظر از مشکل مهمترین

 .نیست یشخص یهابرگه در افراد نام بیان

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 (عمومی ونقلحمل وسایل و اهروپیاده) معلولین و سالمندان برای شهریدرون تردد مشکل -
 (هاوسازساخت زشت ظاهر) محله هایوسازساخت ظاهر بودن گیردل -
 زلمنا در موزی موجودات وفور و اهپاشیسم در خیرأت -
 (28 فرهنگی سر منش، نبوی خیابان مانند) ونقلحمل مسیرهای ایمنی عدم -
 شهر سراسر عمومی ونقلحمل وسایل کفایت عدم -
 خانوادگی مشکالت در بانوان از قضایی حمایت نبود -
 بانوان یسواردوچرخه به منفی نگاه و شهر سطح در بانوان یسواردوچرخه مناسب یهامکان نبود -
 (خودروها زیاد تردد و سواری اسب دلیل به) نصرآباد محله در یروپیاده مخصوص امن جاده یک به نیاز -
 هاوسازساخت حوزه در پاگیر و دست قوانین -
 بانوان ورزش برای مناسب مکان و اتمکانا کفایت عدم -
 بانوان ورزش برای سالم فضای نداشتن -
 رداریهش در زن مشارکت به رسیدگی عدم -
 اخالقی مشکالت خاطرهب روانی امنیت نبود -

 ها(مشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
ند همراه بوده است و مقوله اصلی براساس آنچه است که بیان نمود تیبا مشکال هادسته بندی مشکالت در گروه

 در تابلو نوشته است. گرتسهیلو 
 گروه بانوان غیور:

 توجهی به ورزش بانوان()بی سب برای ورزش بانوانمنا مکانات و مکانعدم کفایت ا :اول صلیمقوله ا
 زیرمقوالت:



 

 ی بانوانسواردوچرخهی بانوان در سطح شهر و نگاه منفی به سواردوچرخهی مناسب هامکاننبود  -1

 تردد خودروها(سواری و ی در محله نصرآباد )به دلیل اسبروپیادهامن مخصوص  ۀنیاز به یک جاد -2

 فضای سالم برای ورزش بانوان شتنندا -3

 (نیقوان یمشکل در وجود و اجرا) اخالقیخاطر مشکالت ه: نبود امنیت روانی بدوم مقوله اصلی
 :زیرمقوالت

 نبود حمایت قضایی از بانوان در مشکالت خانوادگی -1

 هاوسازساختقوانین دست و پاگیر در حوزه  -2

 (28سر فرهنگی  ابان نبوی منش)مانند خی ونقلحملعدم ایمنی مسیرهای  -3

 عدم رسیدگی به مشکالت زنان در شهرداری -4

است. )اگر  جامعه و شهربندی، مشکالت قانونی در داشتند که مبنای این دسته تأکید: مشارکت کنندگان نکته
به عنوان پرانتز را اوین داخل عن شده مطرح کنند،اصلی را فراتر از مشکالت بیان ۀشد که مقولبه افراد اجازه داده می

 (.گزیدندمقوله برمی

های ناقص و فعالیت) سازها(وسازها در محله )ظاهر زشت ساختوبودن ظاهر ساختگیرمقوله اصلی سوم: دل
 غیراصولی شهرداری(

 زیرمقوالت:
 ی در منازلذپاشی و وفور موجودات موخیر در سمأت -1

 شهرسراسر عمومی در  ونقلحملعدم کفایت وسایل  -2

 عمومی( ونقلحملا و وسایل هروپیادهشهری برای سالمندان و معلولین )مشکل تردد درون -3

 باشد.ی ناقص و غیراصولی شهرداری میهابندی، انتقاد از فعالیت: مبنای این دستهنکته
 پردازایدهگروه بانوان 

 امعه خاطر وجود مشکالت اخالقی در جهب هاعدم داشتن امنیت روانی خانواده مقوله اصلی اول:
 زیرمقوالت:

 ن در مواقع بروز مشکالت خانوادگی عدم حمایت قضایی از بانوا -1

 ی مختلف هامشکل در وجود قوانین یا عدم اجرای صحیح قوانین در حوزه مقوله اصلی دوم:
 زیرمقوالت:

 عمومی( ونقلحملو وسایل  روپیادهشهری برای سالمندان و معلولین )مشکل تردد درون -1

 و وفور موجودات موذی در منازل هاخیر در سم پاشیأت -2

 عمومی سراسر شهر ونقلحملعدم کفایت وسایل  -3

 هاوسازساختو پاگیر در حوزه قوانین دست  -4

 مناسب برای ورزش بانوان مکانات و مکانعدم کفایت ا -5



 

 وز مشکالت خانوادگین در مواقع برعدم حمایت قضایی از بانوا -6
 و نازیبا بودن فضای محالت ونقلحملعدم ایمنی مسیرهای  مقوله اصلی سوم:

 زیرمقوالت:

 ها(وسازساختزشت  های محله )ظاهروسازساختگیر بودن ظاهر دل -1

 (28)مانند خیابان نبوی منش سر فرهنگی  ونقلحملعدم ایمنی مسیرهای  -2

 ی در محله نصرآباد )به دلیل اسب سواری و تردد زیاد خودروها(روپیادهخصوص نیاز به یک جاده امن م -3

  هاات ورزشی مناسب برای خانممکانعدم وجود ا مقوله اصلی چهارم:
 زیرمقوالت:

 ی بانوانسواردوچرخهی بانوان در سطح شهر و نگاه منفی به سواردوچرخهی مناسب هامکاننبود  -1

 مناسب برای ورزش بانوان مکانات و مکانعدم کفایت ا -2

 نداشتن فضای سالم برای ورزش بانوان -3

زیرمقوالت را به بندی مشکالت یک مقوله کلی را تدوین نموده بودند تا بتواند : اعضای این گروه برای دستهنکته
 خوبی پوشش دهد.

 گروه بانوان خالق
 وجود مشکالت اخالقی در جامعه خاطر هب هاداشتن امنیت روانی خانوادهنمقوله اصلی اول: 

 زیرمقوالت:

 ن در مواقع بروز مشکالت خانوادگی حمایت قضایی از بانوا نبود -1

 ی بانوانسواردوچرخهنگاه منفی به  ی بانوان در سطح شهر وسواردوچرخهی مناسب هامکاننبود  -2

 ب سواری و تردد زیاد خودروها(ی در محله نصرآباد )به دلیل اسروپیادهنیاز به یک جاده امن مخصوص  -3

 عدم رسیدگی به مشکالت زن در شهرداری -4

 خاطر مشکالت اخالقیهعدم امنیت روانی ب -5

  عمومی ونقلحملن و عدم کفایت وسایل مشکل تردد دورن شهری برای سالمندان و معلولی مقوله اصلی دوم:
 زیرمقوالت:

 عمومی( ونقلحملوسایل  روپیادهلین )مشکل تردد درون شهری برای سالمندان و معلو -1

 (28)مانند خیابان نبوی منش سر فرهنگی  ونقلحملعدم ایمنی مسیرهای  -2

 عمومی سراسر شهر ونقلحملعدم کفایت وسایل  -3

  مناسب برای تفریح و ورزش بانوان مکانیت عدم کفامقوله اصلی سوم: 
 زیرمقوالت:

 ب برای ورزش بانوانمناس مکانات و مکانعدم کفایت ا -1

 نداشتن فضای سالم برای ورزش بانوان -2



 

 به علت قوانین دست و پاگیر شهرداری هاخصوص در محلهزیباسازی شهر به ۀدغدغمقوله اصلی چهارم: 
 زیرمقوالت:

 ها(وسازساختهای محله )ظاهر زشت وسازساختظاهر گیر بودن دل -1

 دات موذی در منازلو وفور موجو هاپاشیخیر در سمأت -2

 هاسازوساختقوانین دست و پاگیر در حوزه  -3
برای دسته بندی مشکالت یک مقوله کلی را تدوین نموده بودند تا بتواند زیرمقوالت نیز : اعضای این گروه نکته

 پوشش دهد.را به خوبی 

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 :غیور بانوان گروه
 (بانوان ورزش به توجهیبی) بانوان ورزش برای مناسب مکان و اتمکانا کفایت عدم :اول اصلی مقوله

 امراض از بسیاری از جلوگیری برای ورزش یک عنوان به یسواردوچرخه سودمندی به توجهیبی -
 9 و 8 مناطق در یسواردوچرخه ورزش برای مناسب فضای نبود -
 یارسودوچرخه برای 9 و 8 مناطق در بانوان باغ تناسب عدم -

 (قوانین اجرای و وجود در مشکل) اخالقی مشکالت خاطرهب روانی امنیت نبود: دوم اصلی مقوله
 به نیاز) ندارند را فروش ۀاولی شرایط و اندشده کارآفرین تازه که ییهاخانم برای رایگان و مناسب مکان نبود -

 سهم از درصدی دریافت و امنیت کمال در کارآفرین انوانب تولیدات فروش برای شهرداری سوی از یمکان اختصاص
 ( بها اجاره جای به فروش

 و ناقص هایفعالیت( )سازهاوساخت زشت ظاهر) محله در سازهاوساخت ظاهر بودن دلگیر: سوم اصلی مقوله
 (شهرداری غیراصولی

 خرابی) است رانندگان و مردم تینارضای موجب که رزمندگان خیابان ویژههب 8 منطقه در اتوبوسها بد وضعیت -
 مناسب اتمکانا نداشتن و بودن گرم بودن، قدیمی ،هااتوبوس
 (هاباالشهری) شهر دیگر مناطق مانند جدید و مناسب اتوبوس به نیاز -
 وجود و افراد تردد دلیل به زیتون مجتمع به نرسیده رزمندگان خیابان در مناسب زیرگذر یا پیاده عابر پل نبود -

 منطقه در مدرسه دچن
 :پردازایده بانوان گروه
 اخالقی مشکالت خاطرهب هاخانواده روانی امنیت عدم :اول اصلی مقوله

 است نامناسب بسیار هاخانواده برای تفریحی محیطی فضای -
 خطرات با را جوانان بقای و امنیت که هاناخیاب و عمومی فضای در نامناسب بسیار یهاپوشش و حجاب کشف -

 کند.می مواجه زیاد



 

 و هاپوشش قیمت. است نایاب هامغازه در...  و شلوار مانتو، مانند ایرانی و اسالمی مناسب یهالباس و پوشش -
 کرد پیدا مناسب قیمت با و مناسب لباس توانمی سختیبه بسیار و باالست وحشتناک چادر

 9 منطقه و ناژوان محله کردن ناامن و ناژوان در ارجوهم شهرهای و مناطق سایر از مزاحم و غریبه افراد وجود -
 رودخانه حاشیه و هاپارک در حجاب وکشف نامناسب بسیار ظاهری با یسواردوچرخه -
  فرهنگسراها و هاپارک در ورزش یبهانه به هاخانم رقص حرکات انجام -
 توریستی و تفریحی یهامکان در ویژه به و شهر سطح در هاماشین داخل حجاب کشف -
 یهامکان در خیلی توانیمنمی و نداریم خانواده کنار در روانی امنیت احساس شهری ۀجامع در موجود فضای در -
 پسر و دختر اختالط و باریوبندبی حجاب، نظر از فرهنگی نامناسب فضای دلیل به کنیم؛ شرکت تفریحی و عمومی

 .شود نمی مینأت مذهبی یهاخانم عنوان به ما نیازهای از خیلی و... و
 قوانین اجرای و وجود در مشکل :دوم اصلی مقوله

 و هاساختمان ورودی ،اهروپیاده ویژه به نیست مناسب اصالً سالمندان و معلولین تردد برای شهری یحوزه -
 .زیاد یهاپله وجود و بانک یهاباجه ادارت،
 شودنمی انجام مناسب زمان در پاشیسم -
 نیست مناسب اصالً ادارات در باحجاب یهاخانم اب برخورد -
 هم آزادگان -تهران دروازه یهااتوبوس مثالً ؛است کافینا و ناقص بسیار عمومی نقل وحمل تردد وسایل و زمان -
  نندکمی تردد خیرأت با و نامنظم بسیار هم گاهی و است خارج هرد از و قدیمی بسیار

 امام خیابان بتواند که ندارد وجود مستقیمی اتوبوس هیچ شهر لشما منطقه در غرب به شرق اتصال برای -
 کنند طی را مستقیم مسیر این تا شوند سوار جداگانه اتوبوس خط 3 مجبورند مسافران و کند متصل کاوه به را خمینی
 بهارستان ایستگاه جابر، ایستگاه مانند) است دسترس از دور و مناسبنا بسیار گاهی هم مترو یهاایستگاه مسیر -

 . دهیم قرار محالت این به دسترسی برای ویژه ساتوبو باید که...(  و
 شدن باز طورهمین ؛است خطرناک بسیار مترو شلوغی مواقع در ایستگاه و مترو نبودن کفهم مترو، داخل در -

 .شود سقوط باعث است ممکن و است خطرناک بسیار شلوغی زمان در مختلف سمت دو در مترو درب دو
 تعطیل سفانهأمت که است بیشتر مترو به نیاز هم شب 11 حدود ییهاساعت و یلطتع روزهای مانند مواقعی در -

 است
 خود حقوق و حق گرفتن برای و هستند مشکل دچار خانوادگی اختالفات در قضایی حمایت نظر از هاخانم -

...  و دادرسی برای اولیه هزینه چون بگذرند، یزن خود اولیه و طبیعی حق از مجبورند یا و برمیخورند مشکل به رابسی
 .نیستند آن مینأت به قادر و باالست خیلی

 سفانهأمت اما دارند، حمایت به نیاز محصوالتشان فروش برای خانوار سرپرست و خانه در شاغل یهاخانم -
 نمایشی جنبه بیشتر....  و هانمایشگاه و کارها و است خودش برای درآمدزایی فکر به بیشتر حمایت جای به شهرداری



 

 زنان برای بازارچه و فروش جهت باید که بانوان باغ مانند. )شود نمی اجرا هاوعده غم علی مناسب و عملی کار و دارد
 (.کندنمی همکاری یا اقدام هیچ فروش افزایش و تبلیغ جهت و است میز پول فکر به فقط اما باشد تولیدکننده
 محالت فضای بودن نازیبا و ونقلحمل مسیرهای ایمنی عدم: سوم اصلی مقوله

 آباد نصر یمحله در امن یجاده نبود -
 منش نبوی خیابان در چهارراه وجود عدم -
 طاهر میرزا محله داخلی فضای و دیوارها بودن نازیبا -

  بانوان برای مناسب ورزشی اتمکانا وجود عدم: چهارم اصلی مقوله
 نیست بانوان مناسب مکان آتشگاه، منطقه در -
 آوریجمع و سازیآماده مراحل باید بار هر و است اجتماعات سالن در شدن جمع محل موعود فرهنگسرای -
 .گیرد انجام صندلی

 :خالق بانوان گروه
 اخالقی مشکالت خاطرهب هاخانواده روانی امنیت نبود: اول اصلی مقوله

 دادن شماره -
 روانی و روحی اذیت -
  عمومی یهامکان در رکیک یهاحرف و تحرکا -

 معلولین و سالمندان برای شهریدرون تردد مشکل :دوم اصلی مقوله
 عمومی ونقلحمل وسایل کردنمدرن به نیاز -
 معلولین و سالمندان برای اهروپیاده و هاجاده بازسازی به نیاز -

 بانوان ورزش و تفریح برای مناسب یهامکان کفایت عدم :سوم اصلی مقوله
  بانوان باغ کمبود -
 یسواردوچرخه و یروپیاده مناسب مسیر نبود -

 هامحله در خصوصهب شهر زیباسازی ۀدغدغ :چهارم اصلی مقوله
 هامحله در خراب یهامکان و هاخانه سریع بازسازی به نیاز -

 بندی گروهیاولویت -3-4
 :غیور بانوان گروه یهااولویت

 (بانوان ورزش به توجهیبی) بانوان ورزش برای مناسب مکان و تامکانا کفایت عدم .1
 (قوانین اجرای و وجود در مشکل) اخالقی مشکالت خاطرهب روانی امنیت نبود .2
 غیراصولی و ناقص هایفعالیت( )سازهاوساخت زشت ظاهر) محله در سازهاوساخت ظاهر بودن گیردل .3

 (شهرداری



 

 :پردازایده بانوان گروه یهااولویت
 اخالقی مشکالت بخاطر هاخانواده روانی امنیت عدم .1
 قوانین اجرای و وجود در مشکل .2
 محالت فضای بودن نازیبا و ونقلحمل مسیرهای ایمنی عدم .3
 بانوان برای مناسب ورزشی اتمکانا نبود .4

 :خالق بانوان گروه یهااولویت
 اخالقی مشکالت خاطرهب روانی امنیت نبود .1
 معلولین و سالمندان برای شهری درون تردد مشکل .2
 بانوان ورزش و تفریح برای مناسب یهامکان کفایت عدم .3
 هامحله در خصوصهب شهر زیباسازی دغدغه .4

 داده اختصاص آن به که درصدی و وزن و است بوده یارتبه صورتبه شد داده هاگروه در که ییهااولویت: نکته
 هاگروه برخی در که جاییآن از. اشدبمی گرتسهیل توسط و گروه سه مقوالت کل در ،آن درصد برحسب است شده

 در کلی گروه سه درنتیجه و گرفته نظر در گروه یک را متداخل ییهابندیدسته دارند، تداخل هم در هابندیدسته
 :داد تشخیص توانمی گروه سه نتایج

 بانوان ورزش مشکالت -
 ونیقان و اخالقی مشکالت -
 (عمومی ونقلحمل و فردی مروروعبور) شهری تردد و( شهری زیباسازی) هاوسازساخت مشکالت -
 موارد از هریک گفت توانمی ،اندنموده اشاره دسته سه این به خود اصلی مقوالت در گروه سه هر که آنجایی از

 .دهدمی یلتشک را 9 منطقه بانوان یهاگروه مشکالت از درصد 3/33 میزان به باال

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-5
 :غیور بانوان گروه

 :بود خوب چهآن
 بود خوب خیلی رسانیاطالع و مشکالت شدنطرح -
 هم با هاخانم آشنایی -
 عمومی یهادغدغه و مشکالت شدنمطرح و گروهی فعالیت -
 خوب و فعال مربی دو با شدنآشنا -

 :شود اصالح تواندمی چهآن
 موقعبه رسانیاطالع دنبو -
 معلولین برای مناسب مکان نبود -



 

 آب نبود -
 شود رسیدگی موارد تمامی به حتماً  و حتماً لطفا. نباشد عمل بدون فعالیت یک و شود رسانیاطالع حتماً  -
 بود گرم خیلی هوا -
 رسانیاطالع ما به این و بودند شده دعوت فرد مناطق ولی و بودیم 8 منطقه از ما چون ؛ما با هماهنگی عدم -
 (بودند 8 منطقه از نفر دو) بود نشده

 :خالق بانوان گروه
 :بود خوب چهآن
 مردم نظرات و مردی مشارکت و دعوت -
 عالی پذیرایی -
 بودند عالی شریفی و حاجیان خانم کارشناسان -

 :شود اصالح تواندمی چهآن
 شود انجام کامل رسانیاطالع، موضوع مورد در و کنند رسانیاطالع قبل هفته یک از کنند لطف -
 شود بهتر جلسه برگزاری مکان -
 است زیاد زمان -

 :پردازایده بانوان گروه
 :بود خوب چهآن
 نظرات ۀآزادان بیان مکانا -
 (شهر شورای با همکار گرانپژوهش) شهر شورای کارشناسان با آشنایی -
 بود عالی و خوب ربسیا مربوطه مسئولین برخورد و رفتار -

 :شود اصالح تواندمی چهآن
 جلسات برای رسانیاطالع نحوه و زمان -
 ... و آماده یهافرم خودکار، مانند جلسه در استفاده مورد اتمکانا -
 بود ترمناسب و بهتر محله هر در جلسات برگزاری -
 منظورشان رسدمی نظر به) رفتن پیش ریزیبرنامه طبق و ریخت هم به کمی جلسه بندیتقسیم زمان -
 (است برنامه زمانی بندیتقسیم

 هاآن خستگی در گرما مشکل البته که ؛بود جلسه شدن طوالنی و کالس گرمای کنندگان،مشارکت اصلی مشکل
 چنین برگزاری در دیگر مشکالت جمله از فراخوانی هنگام مدعوین به دقیق رسانیاطالع لزوم. داشت مضاعف اثر

 .بود جلساتی
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  10زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 10زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 نفر 11 :کنندهشرکت تعداد

 صادقی اسما احمدی،ملک حکیمه :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 دادند توضیح کنندگانمشارکت برای را شهر جامع برنامه و جلسه برگزاری از هدف گرانتسهیل جلسه ابتدای در

 ...که است اصفهانی دارم دوست که اصفهانی: کنند کامل را جمله این خود معرفی ضمن خواستند اعضا از یک هر از و
 :بود قرار این از کردند بیان اعضا که مواردی

 باشد سرزنده و پویا که -
 کنند محبت هم به مردم -
 باشد جاری رودزنده -
 دارم دوست را هست که همینی -
 باشد تربیش جوانان مشارکت -
 باشد پاکیزه آن هوای -
 باشد نداشته وجود آن در سرنشینتک ماشین -
 نباشد مهاجرپذیر -
 باشد خوب شرب آب کیفیت -
 نباشد آب قطعی -
 باشند سطح یک در مردم همه -

 مشکالت فهرست. بنویسند کاغذ روی بر را شهر با رابطه در اساسی مشکل 3 شد خواسته اعضا از مرحله این از بعد
 :بود قرار این از 10 منطقه زنان توسط شدهبیان



 

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 هوا آلودگی .1
 شهر شلوغی .2
 افغانی مهاجرین وجود .3
 نشینحاشیه مناطق در مردان و زنان برای هنری – فرهنگی هایمکان وجود عدم .4
 10 منطقه در هاخانواده بودن ضعیف به توجه با مدارس تحصیلی هایهزینه بودن باال .5
 (نفر 3) هاپاتوق و الکلی مشروبات مصرف و نوجوانان و مردان زنان، بین مخدر مواد مصرف .6
 (نفر 3) فصول تمام در آن نبودن جاری و رودزاینده آبی. بی7
 (نفر 2) بازار تنظیم ها،قیمت ثبات عدم .8
 (نفر 3)  هابیماری انواع آن دنبال به و هوا آلودگی .9

 به هاآن شدن جذب آن دنبال به و مالی و شغلی آینده به نسبت جوانان و نوجوانان انگیزگیبی و هدفیبی .10
 ... و مخدر مواد

 درآمد و شغل نداشتن و خانوار سرپرست زنان  .11
 هوا آلودگی و شهر ترافیک  .12
 هاخیابان بعضی تمیزی بر شهرداری نظارت عدم  .13
 آبیکم  .14
 شهر پایین هایمحله در سبز فضای و فرهنگی امکانات کمبود  .15
 آنها بودن فرسوده و محرم مناطق در اتوبوس کمبود  .16
 کودکان برای تربیتی و تفریحی آموزشی، عوامل کمبود  .17
 سنتی بافت از اصفهان کردن خارج و شهر در رویهبی سازیآپارتمان  .18
 آب کمبود خاطر به کشاورزان و کشاورزی سرکوب  .19
 حجابیبی اعتیاد، طالق،: اجتماعی معضالت مورد در ضعیف رسانیاطالع و سازیآگاه عدم  .20
 حجاب بر نظارت عدم و بدحجابی  .21

 زنانمشکالت اصلی  -3-2
 فعلی قیمت با قبلی جنس فروختن. دارهاومغازه هافروشنده ها،قیمت ثبات عدم .1
 سنتی بافت از اصفهان کردن خارج و شهر در رویهبی سازیآپارتمان .2
 بازار قیمت بر نظارت عدم .3
 هوا آلودگی .4



 

 نشینحاشیه مناطق در مردان و زنان برای هنری – فرهنگی هایمکان وجود عدم .5
 پرورش و آموزش ضعف کودکان، آموزش .6
 فصول تمام در آن نبودن جاری و رودزاینده آبی. بی7
 هاپاتوق و الکلی مشروبات مصرف و نوجوانان و مردان و زنان بین مخدر مواد مصرف .8
 کارکنان نامناسب رفتار اخالقی، وجدان نبود و شهرداری کارمندان کاریکم .9

 شهر در کافی پارکینگ وجود عدم .10
 که شد اعالم نفره 4 هایگروه به. نفره 3 گروه یک و نفره 4 گروه دو.  شدند تقسیم گروه سه به اعضا آن از بعد

. کنند وگوگفت آن مصادیق درباره و کرده انتخاب گروهی اجماع و بحث اساس بر را تابلو روی مشکالت از مشکل سه
 نوشته تابلو روی بر گروه هر هایاولویت و شد تقسیم بخش سه به تابلو. کردند انتخاب را مشکل دو نیز نفره 3 گروه
 و حرج مورد تابلو روی بر شدهنوشته مشکالت که داد رخ اتفاق این گروهی بحث هنگام در که است ذکر قابل. شد

 مادر مشکالت اینکه یا و شد روشن بحث طی در مشکل از تریگسترده ابعاد که صورت این به. گرفت قرار تعدیل
 آن مجموعه زیر یا و گرفته نشئت آن از نوعی به مسائل دیگر که ست مسائلی مادر، ازمشکالت منظور. شد شناسایی
.  نبود باال در شده ذکر اولویت 10 مانند عیناً شد، مطرح گروه در که هاییاولویت علت همین به. شوندمی محسوب

 :است زیر قرار به گروه در مشکالت دهیاولویت و بندیدسته

 ها()به تفکیک گروه دهی مشکالتبندی و اولویتدستهبیان مصادیق،  -3-3
 اول: گروه

 .استشده ضعیف قشر تحصیل ترک باعث که پرورش و آموزش باالی هایهزینه -1
 هایآسیب خود این و استشده ضعیف قشر تحصیل ترک باعث که پرورش و آموزش باالی هایهزینه :مصادیق

 که داشتیم موردی. کندمی نگران را هاخانواده نیز مدرسه فرم و لباس تعویض سال هر. دارد دنبال به فراوانی اجتماعی
 فرزند این مادر و نشده نام ثبت ولی کرده مراجعه نام ثبت برای زندانیان از حمایت برگه با و زندانی پدر با آموزیدانش
 برای پول. شود ایجاد خانم این برای خطر پر رفتارهای است ممکن. استشده راهی هر از پول این دریافت به مجبور

 اجتماعی؟ هایآسیب یا است ترمهم نام ثب
 .استکرده نامطلوب را شهر سیمای که مردان و زنان بین اعتیاد -2

 سطح سبز فضای و کافه پایانه سبز فضای و درختان بین در مخدر مواد مصرف نیز اعتیاد بارز نمونه :مصادیق
 .است شهر

 :دوم گروه
 ...  و بدحجابی اعتیاد، طالق، مانند اجتماعی معضالت از ضعیف رسانیاطالع و سازیآگاه عدم -1
 است کرده خراب را شهر سیمای که مردان و زنان بین در اعتیاد -1
 عاطفی و احساسی نظر از هاخانواده بر آن تاثیر و هابیماری انواع آن دنبال به و هوا آلودگی -2



 

 میزان است،داده او به آشنایان از یکی که اطالعاتی اساس بر که کرد اشاره این به هاخانم از یکی :مصادیق
 افزایش خودکشی میزان آب، بودن بسته هایزمان در و استشده ترکم رودزاینده آب بودن باز زمان در خودکشی

 .کند جلوگیری مشکالت برخی از تواندمی افراد روحیه و شهر طروات در آن تأثیر و آب وجود بنابراین. استیافته
 سوم: گروه

 فرزندان آن پی در و والدین فرهنگی فقر -1
 :مصادیق

 عمومی هایمکان در اخالقی موازین رعایت عدم -
 مخدر مواد به گرایش و کاریبزه -
 عمومی اموال تخریب به میل -
 انتقادی تفکر داشتن یبهانه به اخالق و ادب رعایت عدم -
 والدین و جوانان نوجوانان، کودکان، برای فرهنگی هایبرنامه باالی هایهزینه یا وجود عدم -
 شهر در کودکان و بانوان امنیت عدم -
 هوا آلودگی و اصفهان در آب مشکل وجود -2

 :مصادیق
 گرم هایفصل در خصوصبه آبیکم و آبیبی -
 رودزاینده همیشگی نبودن جاری -
  آب تقسیم به نسبت شهر مختلف مناطق بین تبعیض -
 شرب آب نبودن تمیز -
 آن فرسودگی و عمومی نقلیه وسایل کمبود -
 سرنشینتک هایماشین -
 شهرداری عوارض و شهر در سازیانبوه مشکل -3

 :مصادیق
 آن پرداخت برای مردم بین تبعیض و شهرداری عوارض بودن سنگین -
 قدیمی بافت از شهر شدم خارج نتیجه در و رویهبی سازیبرج و سازیآپارتمان -
 دارند نیاز شرب آب مردم که حالی در سازیانبوه پی در آب زیاد مصرف -

 یکی است،شده نوشته تابلو روی بر گروهی شکل به که مشکالتی بین از شد خواسته افراد از بعدی یمرحله در
 :است زیر قرار به فردی هایاولویت فهرست. کنند انتخاب فردی شکل به را

 فردی بندیاولویت فهرست -3-4
 (نفر 3) سازیفرهنگ نبود و فرهنگی فقر -



 

 آن بر نظارت ضعف و بدحجابی و برهنگی اعتیاد، طالق، مانند اجتماعی معضالت -
 (نفر 2) هوا و آب مشکالت -
  مدیریت ضعف علت به رسانیاطالع و سازیآگاه عدم -

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-5
 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 صفری آزاده شریف مریم

 صفدریان لیال توازیانی زهرا

 اسماعیلی مریم موسویان سمیه

 ارجمندی زهرا همتی نسرین

   زادهواعظ وجیهه

 همأخذ: نگارند
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  11زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 11ه منطقزنان  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 18/4/98 :تاریخ
 فرن 6 :کنندهشرکت تعداد

 سعیده بقایی، سعیده یراقی :گرانتسهیل

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 دانشگاهی مدرک و تحصیلی رشته بیان بدون و تسهیلگر دستیار و تسهیلگر خانوادگی نام و نام بیان با صرفا   معرفی

 .شد بیان

 شکنییخ -2-2
 خود مثبت هایویژگی از یکی ذکر و خانوادگی نام و نام با خود معرفی و توپ با بازی واسطۀبه شکنییخ فرایند

 گروه از دیگری فرد به را توپ خود، معرفی از بعد فرد هر و داده پاس نفر یک به را توپ تسهیلگر ابتدا، در. افتاد اتفاق
 شکنی،یخ جهت در را خود مثبت هایویژگی از یکی نیز دستیارش و تسهیلگر پایان، در. شود او نوبت تا فرستادمی
 .کردند بیان

 پرسشطرح  -2-3
 مواجه مشکالتی چه با کنید،می زندگی کنید،می وآمدرفت زنید،می قدم شهر در زن یک عنوانبه وقتی شما
 چیست؟ شما نگاه از اصفهان شهر زنان مشکالت هستید؟

 بندیگروه -2-4
 منطقۀ محلۀ دو از نهایت، در و کس هر ابتدا، در. بودند آشنا هم با همگی داشتند، حضور جلسه در که افرادی

 .سادات و پویا: از بود عبارت که داد قرار نامی خود برای گروه هر. شدند بندیگروه حال، این با. بودند آمده 11

 اصلی مشکالتانتخاب  -2-5
 در افراد کننده،شرکت افراد تکتک سوی از اولویت در مشکلِ بیان و فردی صورتبه مشکل سه نگارش از پس

 .کردند بندیاولویت داشت، کلی بندیدسته چهار که را فردی صورتبه شدهبیان مشکالت و گرفته قرار گروه دو



 

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6
 دادند توضیح اما پرداختند؛ مشکالت نگارش به خود هایگروه در کنندگانشرکت گروهی، بندیاولویت از پس

 .است نگارش از ترراحت برایشان شفاهی بیان که

 ارائه نظر گروه -2-7
 نکاتی از ترگسترده و ترمصداقی بسیار که رسید شفاهی بیان به نوبت مشکل، هر برای مصادیق نگارش از پس

 .بودند نوشته که بود

 یبندی فرداولویت -2-8
 مشکالت میان از که را مشکلی جلسه، در هایششنیده و هاگفته بر بنا شد خواسته هرکس از مجددا   پایان، در

 .دهد گرانتسهیل تحویل و بنویسد کاغذ روی بیند،می اولویت در شدهبیان

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 ؛(3) افسسسردگی بیکاری؛: کردند مطرح را اصسسلی مشسسکل چهار ابتدا از 11 منطقۀ بانوان گروهی تنشسسسسس در

 .(2)امنیت عدم محدودیت؛

 ها(مشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 موارد بین از گروه دو هر بندیاولویت. گرفتند قرار «سادات» و «پویا» هاینام به نفرهسه گروه دو در حاضران

 : بود یکسان کامال  شده،مطرح
 گرانی و بیکاری. 1
 افسردگی. 2
 محدودیت. 3
 امنیت عدم. 4

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
  



 

 به تفکیک هر گروه شهر در اصلی مشکالت صادیقم:  1-3 جدول
 بیکاری و گرانی 1

 گروه پویا

 همیشه باید آویزان یک مرد باشیم )عدم استقالل(
 درآمد همسر ناکافی است

 رفتن نداشتم.دارند. من تا سه سال پیش، اجازۀ بیرونمردان ما تعصب بیجا 
 ریزی خاصی نداریمشود و برنامه، کارهایمان تمام می10کار نداریم؛ صبح ساعت 
 رود و توان خرید وجود ندارد.نشینند، توقعشان باال میزنان پای ماهواره می

 شوم.مرده میدل من اگر یک روز غیر از کار خانه، کار دیگری انجام ندهم، افسرده و
 کنند.کنند و به کاری که منبع درآمد داشته باشند، فکر نمیزنان هر روز دور هم غیبت می

 آییم؛ اما بیکاری و گرانی زندگی را خیلی سخت کرده است.ما با همۀ مشکالت دیگر کنار می

 گروه سادات

 معنای تعصب(هستند )بهمردان ما خیلی غیرتی 
 هزار تومان! 45آید: یک الویه ساده در می

 دهد.خانه را نمیدرآمد ما درآمد نیست؛ کفاف هزینۀ مدرسه و اجاره
 هزار تومان.240آید هزار تومان است؛ قبض گاز می45یارانه 

 اندشده ها ورشکستکارگاه
 روندفروشی میزنان از روی گرانی است که به سمت تن

 رندهمأخذ: نگا

 به تفکیک هر گروه شهر در اصلی مشکالت صادیقم:  2-3 جدول

 افسردگی 2

 گروه پویا
 دهند.سواری برای زنان نیست؛ چون همسران ما اجازه نمیامکان دوچرخه
 ها و نیازهای همسراننداشتن همسران به درخواستتوجه

 ما در منطقه، با اعتیاد زیاد زنان و مردان مواجه هستیم

 گروه سادات

 تسلط بسیار مردان بر زنان
 نداشتن پول

 نداشتن آزادی بیان
 اعتیاد مردان

 چشمیوهمچشم
 تجمالت

 صله رحم نکردن
 کمبود محبت مرد نسبت به خانواده

 زنان زندانی برای اعتیاد
 رندهمأخذ: نگا

 
  



 

 به تفکیک هر گروه شهر در اصلی مشکالت صادیقم:  3-3 جدول
 محدودیت 3

 گروه پویا

 ها و...(دخالت در زندگی یکدیگر )همسایه
 سنخهای همعدم تشکیل گروه

 کودکان در کوچهپذیرنبودن بازی امکان
 دهندبریم؛ در محلۀ ما به زنان اجازۀ کارکردن نمیبندوباری به کار نمیمحدودیت را در مقابل بی

 گروه سادات

 ندادن همسران برای خروج از خانهاجازه
 یک کالغ و چهل کالغ

 آورنداگر یک نفر به خودش برسد، صد تا حرف برایش درمی
 در جامعه راحت نیستیم

 رنگی با اعتقادات اطرافیاناجبار به هم
 نبودن تفریح

 رندهمأخذ: نگا

 به تفکیک هر گروه شهر در اصلی مشکالت صادیقم:  4-3 جدول
 عدم امنیت 4

 گروه پویا

 هایی خاص برای زنان بدکاره )نظرات مخالف داشت(نبودن مکان
 شدهنگام مشاوره برای فرزند، مشاور مدرسه وارد حریم خصوصی من 

 مجازی از طرف همسرانگستردگی دسترسی به فضای 
 هایی که تورهای تفریحی زنانه دربر داردآسیب

 شوندتولیدکنندگان لباس باعث وضعیت بدحجابی می

گروه 
 سادات

 نگاه منفی جامعه به زنان
 پسندند؛ حتی فقط آراستگی با یک آرایش ملیحآراستگی زنان را نمی

 توانیم از خانه بیرون بیاییمشب نمی
پچ کرده بودند که یعنی کجا ها پچنسبت به زنان )یک روز صبح زود برای دعای ندبه رفتم. همسایهقضاوت منفی زنان 

 رفته...(
 عقل مردم به چشمشان است

 افتدرود، چه اتفاقاتی میدانیم همسرمان صبح که از خانه بیرون میما نمی
 کندما احساس عدم امنیت ایجاد میوسایل ارتباط جمعی برای 

 معتادان خیابانی، مخصوصا  زنان که در محیط ما زیاد است.
 رندهمأخذ: نگا

 بندی فردیلویتا -3-4
 تمام با توانندمی که توضیح این با گرانی؛ و بیکاری: کردند انتخاب را اولویت یک جلسه پایان در افراد تمامی
 حتی و است کرده سخت برایشان را زندگی واقعا   گرانی اما بیایند؛ کنار امنیت عدم و محدودیت به مربوط مشکالت
 .گرددبرمی مشکل این به دیگر مشکالت از بعضی



 

 بندی گروهیاولویت -3-5
 :بود شکل این به گروه دو هر بندیاولویت

 گرانی و بیکاری. 1
 افسردگی. 2
 محدودیت. 3
 امنیت عدم. 4

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-6
 .پذیرد صورت ترراحت منطقه، هر مخاطبان دسترسی تا شود برگزار شهرداری محل در جلسات
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  13و  12اطق زنان منگروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 13و  12اطق زنان من :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 نفر 18 :کنندهشرکت تعداد

 حاجیان بهجت، ذوفن شهرزاد :گرانتسهیل
 

 : حاضرین در جلسه 1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده

  



 

 جلسهیوه اداره ش -2

 گر ازخود و برنامهمعرفی تسهیل -2-1
 و دلیل و محور اجتماع نوین رویکرد با اصفهان شهر توسعه جامع برنامه معرفی ضمن مقدمه در گرانتسهیل

 نظر اهمیت و شهر شهروندان و جمعیت از نیمی عنوان به زنان فعال مشارکت و وحضور هاکارگاه این تشکیل ضرورت
 عنوان به آنان عاملیت و گریکنش و بخشیآگاهی نقش به و شد پرداخته شهر وتوسعه بهبود و ریزیدربرنامه آنان
 که نقشی به و شد تأکید آنان اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی بهبود و بهزیستی در شهروند و زن همسر، مادر،
 توضیحاتی  جلسات، این اهداف بیان و مقدمه از بعد. شد اشاراتی باشند،داشته اجتماعی تغییرات و توسعه در توانندمی

 در و شوند توجیه کنندگانشرکت تا شد مطرح هاکارگاه این در گروهی کار و وگومحورگفت کار روش و فرآیند درباره
 ها،گوشی کردن سایلنت مثل قواعدی وگو،گفت و کارگاه نظم برقراری جهت. بگیرند قرار خود نقش و وظایف جریان
 از پرهیز و کردن صحبت نوبت به دیگر،یک نظرات به احترام دیگر،یک هایصحبت نکردن قطع و دیگریک شنیدن

 گرتسهیل عنوان به خودمان وظیفه و نقش خود معرفی حین آخر در. کردیم اعالم را نفره چند یا نفره دو وگوهایگفت
 .دادیم توضیح را

 شکنییخ -2-2
 کوتاه بصورت پرسش یک به و کنند معرفی را خود تا شد خواسته کنندگانشرکت از شکنی یخ و معارفه بخش در

 شهرتان دارید دوست چیست؟ شود متحقق اصفهان شهرتان درباره دارید دوست که رویایی: دهند پاسخ گونه عبارت و
 به خود دوستان با و کنید بیان ساده جمله یا عبارت یک در را آن کند؟ پیدا خاصی ویژگی یا تغییر چه و شود چگونه

 را پرسش و کردندمی معرفی را خود که حینی در. شویم آشنا تربیش دیگریک با و شود باب فتح تا بگذارید اشتراک
 سنجاق خود سینه روی بر خواستمی هاآن از و نوشتمی ایبرگه روی را آنها نام گرانتسهیل از یکی دادند،می پاسخ
 مشخصات فهرست زمان همین در. شویم آشنا بیشتر دیگریک با و شود تسهیل آتی وگوهایگفت روند تا کنند

 .شدمی تکمیل خودشان توسط کنندگانشرکت
  کردند: بیان اینگونه را اصفهان درباره خود رویای کنندگانشرکت

 پاک و ایفیروزه آسمان -
 کافی امکانات و تجهیزات -
  توریست و شهروند برای برابر امکانات با محورتوریست شهر -
 شهر سطح در زنان برای مناسب فضاسازی و فساد و اعتیاد از عبور -
 نوعهم به اعتماد -
 اسالمی تمدن و فرهنگ نماد اصفهان -
 * کشاورزان برای کافی آب -
 اسالمی قوانین بستر و فاضله مدینه -



 

 زنان همه برای امکانات برابری -
 * شهر مناطق و هامحله همه به برابر نگاه -
 غربی فرهنگ جای به اسالمی فرهنگ جایگزینی -
 شهری انظباط و نظم و مداریقانون -
 * شهر تربیش وامنیت هااتوبوس امنیت -
   بودن اصفهانی و اصفهان اصالت حفظ -
 سالم هوای و آبی آسمان و غبار نبود ها،کوچه و هاخیابان سطح در زباله شیره ندیدن -

 پرسشطرح  -2-3
 و شهر در که اصلی دغدغه و مشکل سه درباره شد خواسته کنندگانشرکت از و شد پرسش طرح مرحله این در
 یا و یابد تغییر مایلند که موردی سه بنویسند، برگه روی بر را هاآن و کنند فکر هستند، مواجه ان با خود محله/منطقه

. دهد توضیح و معرفی درجمع را دارد اولویت و است ترمهم برایشان که یکی و نوشته را مورد سه. کند حاصل بهبودی
 یافت فرصت کنندگانشرکت از هریک سپس. دهند تحویل گرانتسهیل به مشکل سه هر بررسی جهت را ها برگه بعداً

( گان) کننده شرکت کمک وبا نوشته تابلو روی بر گرتسهیل توسط هااولویت. دهد توضح کوتاه خود اولویت درباره
 و کنندگانشرکت موافقت با موردنظر ی جمله ها،اولویت این ثبت در. شد ثبت تابلو بر اولویت 18. شدمی پیرایش

 .شدمی نوشته و انتخاب گرانتسهیل توسط هاآن تأیید

 بندیگروه -2-4
 تعیین و بندیوگروه کار روال و وظایف تشریح و گروهی کار از کنندگانشرکت توجیه از بعد بندیگروه مرحله در
 مشکالت از تا 4 یا 3 خود دالیل اقامه و وگوگفت و بحث با شد خواسته آنان از گروه هر سخنگوی /کاتب/ نماینده
 خودرا یشدهتجربه هایمصداق /مثال و دالیل یک هر برای و کنند انتخاب خود گروه اولویت عنوان به را مطروحه

 تابستان، بهار، گروه کردیم، تقسیم خود تولد فصل اساس بر متفاوت گروه چهار به را بانوان. وبنویسند کنند وگوگفت
. شد جلسه ترک به مجبور گروهی کار از قبل هم بانوان از یکی. نفره 5 گروه یک و نفره چهار گروه سه زمستان، پاییز،

 میز یک دور گروهی هر و نماید تسهیل را گروهی ارتباط تا شد، داده قرار دیگریک رویروبه هاگروه هاینیمکت
 بین گرانتسهیل که درحالی. کردندمی ثبت را هاآن و وگوگفت نظرات، مورد در و نشسته( چسبیده همبه هاینیمکت)

 .کردندمی راهنمایی و دادندمی پاسخ را هاآن هایپرسش و کردندمی حرکت هاآن

 اصلی مشکالتانتخاب  -2-5
 به را اصلی مشکل 4 یا 3 تابلو، روی شدهنوشته اولویت 18 بین از شد خواسته گروه هر کنندگانشرکت از

 4 نفره پنج گروه و مشکل 3 نفره چهار هایگروه نهایتاً و دهند قرار وگوگفت و بحث مورد گروه در خود تشخیص



 

 به را هابرگه ،ارائه از بعد و کنند ثبت خود گروه هایبرگه روی بر و کنند انتخاب دیگریک توافق و اجماع با را مشکل
 .دهند تحویل گرتسهیل

 مصادیق مشکالت اصلی -2-6
ئه در زمانی محدودیت دلیل به ولی شود ثبت و وگوگفت مشکل، و اولویت هر مصادیق شد مقرر گروه هر در  ارا

 مصادیق بیان جایبه هاگروه بعضی. شد پرداخته گروه هر جانب از هاآن اهمیت دالیل و هااولویت ذکر به فقط جمع، به
 .اندپرداخته هاآن به فراوان عالقه با و اندداده ارائه راهکار مشکالت،

 ارائه نظر گروه -2-7
 هاآن تابلو روی بر گرتسهیل و کردمی بیان توضیح با را هااولویت گروهی، هر نماینده دقیقه 20-15 حدود از بعد

 پنهان یا واضح صورتبه مشکل سه تا دو هراولویتی در موارد بسیاری در. نوشتمی گروهی تفکیک به گروه نام ذیل را
 تا. دارند اهمیت اندازه یک به که چرا نگیرد صور حذفی و تفکیک و شود ثبت عیناً که بود آن بر اصرار که بود مستتر

 .شدیم آنان ترکیب به ناگزیر موارد برخی در و شدیم حذف و تلفیق به موفق آنان نظر با حدودی

 یبندی فرداولویت -2-8
 و توضیحات این همه از بعد شد خواسته کنندگانشرکت همه از افراد، بازخورد و گروه هر نماینده یارائه از بعد

 و مشکل. دهند تحویل گرانتسهیل به و بنویسند برگه روی بر و کنند انتخاب را خود فردی اولویت ها،بندیدسته
 .دارد تریمهم و ویژه اهمیت آنان نظر به که اولویتی

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 امنیت دلیل به تعطیل روزهای و شب در عمومی ونقلحمل و تردد به نیاز. 1
 شهری امکانات و تسهیالت کمبود. 2
 (هاکوچه و هاجاده ها،خیابان) کیفیتبی عمومی معابر. 3
 شهری ونقلحمل ناوگان کمبود. 4
 هاپارک در آرامش و امنیت عدم. 5
 قائمیه در استخر و عمومی حمام ساخت. 6
 (مداری قانون) شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق اسالمی سازیفرهنگ به نیاز. 7
 دارخانه و خانوار سرپرست بدسرپرست، زنان برای اشتغال ایجاد. 8
 قائمیه در بندوباریبی و الکلی مشروبات و مخدر مواد فروش و خرید به رسیدگی. 9

 قائمیه در روزیشبانه پزشک و درمانگاه وجود ضرورت. 10



 

 دستگرد در اتوبوس و سبز فضاهای و پارک ایجاد. 11
 ...( و مسجد ورزشگاه، سرا،فرهنگ) 12 منطقه در مناسب هایزیرساخت وجود عدم. 12
 (12 منطقه) خوداشتغال بانوان هنری تولیدات و مصنوعات ارائه امکان وجود عدم. 13
 دستگرد منطقه در کشاورزی آب کمبود. 14
 (مورد 2* )استخر و ورزشی تسهیالت و پارک وجود عدم. 15
 تعویض برای منظور) دوم دست وسایل برای فضایی و محلی هایزباله آوریجمع بزرگ ثابت هایسطل تأمین. 16

 (است دیگران به بخشیدن یا و
 زباله آوریجمع مشکل. 17
 رانیاتوبوس خطوط و اتوبان در موتورسواران عبور کنترل. 18

 (هامشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 ر:بها گروه

 کشاورزی، بهبود برای رودزنده به رودزاینده تبدیل قصد به)  رودزاینده برقراری و کشاورزی آب کمبود -1
 ( مردم شادی و تفریح نشاط، زایی،اشتغال
 و درآمد تأمین فقرزدایی، قصد به) دارخانه زنان و خانوار سرپرست بدسرپرست، زنان برای اشتغال ایجاد -2

 استاندارد محصوالت فروش و توزیع تولید، برای مناسب بسترسازی و زنان خانگی کار به دادن مشروعیت و سازیعادی
 ( زنان فحشای و فساد از جلوگیری و آن از حمایت و خانگی
 رفتن بیراهه از جلوگیری قصد به) بندوباریبی و الکلی مشروبات و مخدر مواد فروش و خرید به رسیدگی -3
 (الکلی مشروبات و مواد توزیع و فروش بر تربیش کنترل و ممنوعیت و محدودیت خانوار، سرپرستان و مردان

 نوزاد. هر تولد ازای به درخت یک کاشت قانونی، صورتبه اصولی کاری درخت -4
 :تابستان گروه

 تابستان و دربهار کاری ساعات افزایش و عمومی ونقلحمل وسایل کمیت و کیفیت امنیت، نظم، -1
  عمومی معابر و هاپارک در ناامنی و سرد سالح و مخدر مواد حمل و فروش توزیع، -2
 حفظ راستای در مداریقانون با همراه شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق اسالمی سازیفرهنگ -3
 شهروندی حقوق

 : پاییز گروه
   هاآن ناعادالنه توزیع و شهر سطح در مناسب هایزیرساخت وجود عدم -1
   حقوقی و حقیقی شهروندی، و سازمانی سطح در کاربردی و اسالمی عمیق سازیفرهنگ به نیاز -2
 آبهحق گذاشتن پا زیر کشوری، و شهری مسئوالن کفایت عدم دلیل به) آن تبعات و کشاورزی آب کمبود -3
 ( اصفهان کشاورزان درآمدی و معیشتی شدید مشکالت آن نتیجه و اصفهان،



 

 : زمستان گروه
 کشاورزی آب و زباله آوریجمع مسئله -1
 و جوانان زنان، برای الگوسازی قصد به) خانوار سرپرست و سرپرست بی دار، خانه زنان مشاغل و کارآفرینی -2
 و فساد کاهش طالق، کاهش اقتصادی، مشکالت کاهش درآمدزایی، تشویق و اندوزیمهارت هنر، گسترش جامعه،
 و رایگان امکانات تأمین و زنان لمشاغ از حمایت پایدارتر، و ترگرم خانواده کانون تثبیت ازدواج، در تأخیر و اعتیاد

 زنان همسری و مادری نقش و خانواده اقتصاد به کمک ایشان، خانگی محصوالت فروش و عرضه جهت مناسب فضاهای
 (  خانواده در

   شهری تسهیالت و امکانات -3

 ها(مصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 :بهار گروه

 جهت نمایشگاه و بازارچه برگزاری یا و ایزنجیره هایفروشگاه در غرفه داشتن: بانوان برای زاییاشتغال مصادیق -
 . هنرمند بانوان دستی صنایع و مصنوعات و بانوان کارگاهی یا خانگی محصوالت فروش
 و روهاپیاده شدن لیز و کثیف از تا درتوتستان فقط توت درخت کاشت: اصولی و قانونی کاریدرخت مصداق -
 عمومی. معابر در ترمناسب درختان کاشت عوض در و شود جلوگیری هاخیابان

 : تابستان گروه
 ویژه اتوبوس نیز و مدارس تعطیلی ساعات در کودکان ویژه اتوبوس: عمومی ونقلحمل وسایل وضعیت مصادیق -

 .هاآن امنیت حفظ و شبانه ساعات تردد برای دختران و کودکان و زنان
 تهدیدی که عمومی معابر و هاپارک در معتادین و اوباش و اراذل وجود: مخدر مواد فروش و خرید مصادیق -

 چراغبی هایپارک در ویژهبه شود؛می آنان رویپیاده و تفریح مانع که کودکان و بانوان خصوصاً مردم امنیت برای است
 . دیدهآسیب ایحاشیه و شهری مناطق روشنایی بدون و نور کم و

 سطح در شناختیروان و اسالمی فرهنگی شعارهای جهت بیلبوردهایی ایجاد: اسالمی سازی فرهنگ مصادیق -
  مدارقانون و منظم و مؤثر شهروندان و افراد تشویق عمومی، هایرسانه از رسانیاطالع دیوارنویسی، شهر،

 : پاییز گروه
 منطقه در ورزشی وسایل و پارک نبود مثل ها،آن ناعادالنه توزیع: شهری مناسب هایزیرساخت مشکل مصادیق -

 .مهدیه شهرک در سرافرهنگ و بهداشت درمانگاه نبود ،13
 عدم و هاسازمان و سراهافرهنگ در اسالمی فرهنگ آموزش و رواج عدم: اسالمی سازیفرهنگ به نیاز مصادیق -
 ترویج و توصیه  یا و سراهافرهنگ کارمندان و مدیران نامناسب حجاب یا بدحجابی مثالً آن؛ مدیران اسالمی کفایت
 فرهنگ بودن پایین یا و بانوان افسردگی کاهش و روحیه بهبود قصد به دختران و بانوان برای سواریدوچرخه فرهنگ



 

 طرح برنامه این نامناسب مدیریت مثالً می؛واسال شهروندی مقررات و قوانین رعایت عدم و عمومی اماکن در اسالمی
 .آن ساعات و برنامه رسانیاطالع اسالمی، حجاب رعایت نظرعدم از هاکارگاه و اصفهان شهر جامع

 .دستگرد منطقه در:  کشاورزی آب کمبود مصداق -
 :زمستان گروه

 شادی و روحیه در آن تأثیر اصفهان، برنج مزارع آبیاری در آبیبی تبعات: کشاورزی آب و زباله مشکل مصادیق -
 . کشاورزان هایخانواده برای درآمدی و معیشتی و اقتصادی مشکل بیماری، رواج محیطی، و هوا آلودگی مردم،

 حومه و شهری مجهز و مناسب هایاتوبوس مثل شهری ناوگان بهبود: شهری تسهیالت و امکانات مصادیق -
 جانی امنیت و تصادفات کاهش تر،کم هوای آلودگی تر،کم سوخت مصرف شخصی، خودروهای از استفاده کاهش جهت
 با نگهداری و حفظ و کارت شارژ هایباجه برقی، پله ها،پارک هایخوریآب مثل امکاناتی افزایش چنینهم و تربیش

 ناعادالنه و نامناسب توزیع از ناباجت و محورمحله رویکرد با مناطق و محله نیازهای تأمین و بررسی ها،آن کیفیت
 (امکانات

 فردی بندیاولویت فهرست -3-4
 اصفهان شهر در درخت یک والدین نوزاد، هر تولد با که صورتی به دربیاید؛ قانونی صورت به اصولی کاریدرخت. 1
 .بکارند

 را هازباله بامداد 2:30 ساعت دیروقت معموالً شهرداری مأمورین. باشد شب 11 ساعت در زباله آوریجمع. 2
 .شودمی روان و پخش هاکوچه داخل هاآن شیرابه و برندمی

 بندوباریبی و الکلی مشروبات مخدر، مواد فروش و خرید به رسیدگی. 3
 اصفهان در دارخانه زنان و هنرمند زنان اشتغال ایجاد. 4
 مداریقانون با همراه شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق اسالمی سازیفرهنگ. 5
 شود حل استخر و سبز فضای مشکل. 6
 رودزاینده آب برقراری و کشاورزی آب ایجاد. 7
 جهت مداری،قانون با همراه شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق اسالمی سازیفرهنگ افزایش. 8
   سالم جسم و روح جهت جهات، همه از و هازمینه همه در شهروندی حقوق حفظ افزایش
  مداریقانون با شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق اسالمی سازیفرهنگ. 9

 هامکان تمامی امنیت و شهری امکانات. 10
 است مهم خیلی اصفهان پاک هوای و باشد آب از پر اصفهان رودخانه همیشه. 11
 شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق و اسالمی سازیفرهنگ به نیاز. 12
 حقوقی و حقیقی شهروندی و سازمانی سطح در کاربردی و عمیق اسالمی سازیفرهنگ به نیاز. 13
  دستگرد منطقه در اتوبوس خط ایجاد. 14



 

 عمومی ونقلحمل کیفیت و امنیت. 15
 کشاورزی آب کمبود. 16
 رودزاینده بودن جاری و کشاورزی آب کمبود مشکل. 17
 استخر کمبود. 18

 پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -3-5
 نظر شود اصالح است بهتر آنچه و بود خوب آنچه درباره بود؛ شده خواسته حاضرین از بخش دو در برگه روی

 :دهند
 امر در بانوان مشارکت به و شودمی پرداخته شهروندان نظرات آوریجمع به اینکه از کل در :بود خوب چهآن

ندداشته ابراز و اندکرده رضایت ابراز کارگاه واز استبوده خوبی اتفاق ایشان نظر از دهندمی اهمیت شهر توسعه  ا
 ابراز کارگاه این در هاآن با گرانتسهیل وگوگفت و رفتار نحوه از شفاهاً تعدادی و بوده مفیدی و خوب وگوهایگفت
 .  کردند قدردانی و تشکر

 برنامه این در اسالمی قوانین رعایت برنامه، موقع به شروع بهتر، رسانیاطالع :شود اصالح است بهتر چهآن
 حضور با منطقه و محله هر در ترجیحاً و) جلسات این برگزاری بودن محور محله گران،تسهیل و مدیران حجاب خصوصاً

 عدم شهردار، حضور با اولویت نظر از هاآسیب بندیطبقه ،(بگیرد صورت نظرخواهی و شود تشکیل محل خود اهالی
 شروع ساعت و نیاز مورد زمان و برنامه نوع درباره صحیح رسانی اطالع قبلی، اطالع با و شخصی گوشی با برداری عکس

 .آن خاتمه و

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-6
 است.آورده شده( 1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

  



 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 ظهیریخانم    خرسندی محبوبه

 مسیبیخانم    فوالدگر مینا

 دلشادپور رضوان خراسانی زهرا

 دروشاد مهری اسماعیلیان زهرا

 رجالی زهرا نوری اعظم

 عسگریعلی مهری عشریاثنی ملیحه

    مختاریخانم  

 مأخذ: نگارنده
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  14زنان منطقه گروه 



 شناسنامه گزارش -1
 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 14زنان منطقه  :خاطبم گروه
 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل
 25/4/98 :تاریخ
 .کردند ترک شخصی دالیل به را جلسه ایشان از نفر 2 کار یمیانه در که نفر 9 آغاز در :کنندهشرکت تعداد

 فروغی، شیما خزدوز مریم :گرانتسهیل
 

 ضرین در جلسه: حا 1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده



 

 جلسهشیوه اداره  -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1
 گرتسهیل دو هر جانب از توضیحاتی متعارف معرفی از پس جلسه، آغاز در. شد آغاز صبح 9:10 ساعت جلسه این

 سپس. شد داده مدعوین به نشست اتمام و برگزاری فرآیند جلسه، یاداره چگونگی شهر، جامع برنامه چیستی به راجع
 هایشان،ویژگی اساس بر بودشده خواسته افراد از کهآن رغمعلی. کنند معرفی را خود تا شد خواسته کنندگانشرکت از

 با را خود بودند، 14 یمنطقه در حاضر هایسمن فعاالن مشخصاً زنان این کهاین به توجه با لکن کنند معرفی را خود
 .کردندمی معرفی داشتند عضویت آن در که هاییسازمان و هاانجمن در هایشانسمت

 البته. رفت پیش گروهی و فردی صورت به هادغدغه ذکر و یادداشت مراحل ها،جلسه برگزاری دستورالعمل طبق
 ترک را جلسه شخصی دلیل به کنندگانشرکت از نفر 2 فردی، هایدغدغه ابراز یمرحله از پس کهاین به توجه با

 و سپس. یافت ادامه و شد تقسیم نفره 4 و 3 گروه 2 به نهایتاً برود، پیش نفره3 گروه 3 با بود قرار که جلسه کردند،
 نوشته مسائل میان از فقط و فقط بار این گروهی، بحث پس از تا شد خواسته ایشان از دستورالعمل طبق همچنان

 گرفتن با جلسه نهایتاً. کنند اعالم و انتخاب محوری دغدغه عنوان به را گزینه یک بُرد، بر حاجیان خانم توسط شده
 .رسید اتمام به صبح 10:50 ساعت در مدعوین از تشکر و یادگاری عکس

 آمدهدستی بههاداده -3

 زنان توسط شده بیان مشکالت فهرست -3-1
 زنان بیکاری -
 زنان برای رفاهی -تفریحی امکانات کمبود -
 زنان برای معابر سازیمناسب عدم -
 زنان امنیت برای سازیفرهنگ وجود عدم -
 شهر در زنان نداشتن امنیت -
 خانواده اقتصادی وضعیت به نسبت زنان داشتن دغدغه -
 اعتیاد ویژه به اجتماعی هایآسیب -
 شهر در زنان به نسبت آزارها انواع و جنسی آزارهای وقوع یمسئله -
 زنان برای عمومی نقلیه وسایل بهبود لزوم -
 شهر در سرپرستبی زنان به رسیدگی لزوم -
 زنان به شهر سطح در احترامیبی و حرمتیبی احساس -
 جنسیتی نابرابری یمسئله -
  غیرایرانی و ایرانی اتباع بین تبعیض یمسئله -



 

 مادران ناآگاهی -
 زنان گریمطالبه توانایی عدم یمسئله -
 بانوان هایباغ ویژه به و زنان مختص تفریحی فضاهای نابسامان وضعیت -
 شهر در زنان مسائل برای رسمی متولی وجود عدم -
 زنان تفریحات امر در رجوع برای مشخص سازمان وجود عدم -
 زنان تفریحات گرانی یمسئله -
 کم هایهزینه با زنان برای آموزشی هایکالس بهبود و گسترش لزوم -

 (هامشکالت اصلی )به تفکیک گروه -3-2
 : 1گروه

 زنان و مادران ناآگاهی -
 زنان برای معابر سازیمناسب عدم -
 زنان برای عمومی نقلیه وسایل بهبود لزوم -
 زنان برای رفاهی -تفریحی امکانات کمبود -

 :2گروه
 زنان بیکاری -
 شهر در زنان نداشتن امنیت -
 کم هایهزینه با زنان برای آموزشی هایکالس بهبود و گسترش لزوم -
 شهر در زنان به نسبت آزارها انواع و جنسی آزارهای وقوع یمسئله -

 :اهمیت حائز ینکته
 دیگر با مشخص طور به مشکالتشان از بخشی که داشتند حضور نیز افغانستانی زنان از نفر دو گروه این در
 قرار بررسی مورد شهر در جداگانه و عمیق طور به باید اتباع مشکالت رسدمی نظر به. بود متفاوت کنندگانشرکت

 (.داشتند پری دل جنسیتشان، از فارغ) عمده مشکالت به نسبت نیز جلسه از پس ایشان که ویژه به. گیرد

 (هامصادیق مشکالت اصلی در شهر )به تفکیک گروه -3-3
 زنان و مادران ناآگاهی -

 و فرزندان که مسائلی به نسبت آگاهی عدم -اجتماعی مسائل به آگاهی عدم -شخصی مسائل به آگاهی عدم
 .هستند روروبه آن با جدید یجامعه در خانواده اهالی

 زنان برای معابر سازیمناسب عدم -
( ب و -سرقت و آزار از جلوگیری برای امنیتی نیروهای حضور نظر از– امنیت( الف به ناظر مشخصاً سازیمناسب

 .کنندمی حمل را فرزندانشان یکالسکه که زنانی برای معابر وضعیت بهبود



 

 زنان برای عمومی نقلیه وسایل بهبود لزوم -
 بودند معتقد مشخصاً که چرا باشد ترجدی معضل یک زنان برای تواندمی نقلیه وسایل بهبود که بودند معتقد افراد

 .است مهم برایشان وسایل این کیفیت بنابراین. کنندمی استفاده عمومی ینقلیه وسایل از مردان از بیش زنان
 زنان برای رفاهی -تفریحی امکانات کمبود -

 کیفیت هست که هم هاییآن و است کم زنان مختص تفریحی و رفاهی امکانات که بودند معتقد پنل این زنان
 از آن، جز و شهر جای همه در زنان مختص تفریح فضاهای وجود عدم کیفیت،بی و کم محدود، بانوان هایباغ. ندارند

 .بود موارد دست این
 زنان بیکاری -

 عدم و 14منطقه به ناظر افراد نظر، این در مشخصاً. بودند خانگی مشاغل ایجاد به قائل ویژه به گروه این زنان
 .کردندمی صحبت دارخانه زنان برای درآمد داشتن
 شهر در زنان نداشتن امنیت -

 زنان مشخصاً. شده اشاره بدان تلویحاً یا مستقیماً مورد چند در که است جدی حدی به امنیت یمسئله
 . کردندنمی( مختلف ابعاد در) امنیت احساس هایشانخانواده برای نه و خودشان نه گروه این در کنندهشرکت
 .کم هایهزینه با زنان برای آموزشی هایکالس بهبود و گسترش لزوم -

 .هستند متوسط از کمتر های هزینه با( هنری ویژه به) آموزشی هایکالس گسترش خواهان زنان
 شهر در زنان به نسبت آزارها انواع و جنسی آزارهای وقوع یمسئله -

 که کنندهشرکت زنان ویژه به. است مهمی یدغدغه سنشان از فارغ زنان برای جنسی آزارهای وقوع یمسئله
 .داشتند هاشکایت منطقه این در آزارها این مکرر و خاموش وقوع تبعات از بودند نیز مدنی فعال 14 یمنطقه در همگی

 فردی بندیاولویت فهرست -3-4
 (4) زنان و مادران ناآگاهی -
 (1) شهر در زنان نداشتن امنیت -
 (1. )کم هایهزینه با زنان برای آموزشی هایکالس بهبود و گسترش لزوم -
 (1) شهر در زنان به نسبت آزارها انواع و جنسی آزارهای وقوع یمسئله -

 اپیشنهاده و اتانتقاد زارشگ -3-5
 که بودند معتقد افراد. بودند ناامید آن از و مشکوک نوعی به متعدد جلسات برگزاری به جلسه در حاضر زنان
 .شود پرسیده مسائل حل هاآن از باید و است مشخص مشکالت

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -3-6
 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 



 

 : فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام
 صادقی معصومه خاوری فاطمه 

 رحمانیانخانم    شیرعلی سارا  

 مهوری زهرا کشاورز مهناز

 زادبهنام فرزانه محبان مرضیه 

   صفیان زهرا

 مأخذ: نگارنده


