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ای به نام  دانیم روزی اهالی محله فقط می
با مصادیقی بارز از هویت و ساختار  اراج بودیم

محلی نظیر روابط همسایگی گرم محلی، 
های آشنا، حمام محلی، مسجد  علیکسالم

خانه و ... اما امروزه محلی، میدانگاهی و قهوه
ای هویت محدوده در هم ریخته ساکنان بی

ساختاری به نام بیمارستان   هستیم در میانه
بر قضا انبوه نیکان و مردمان بیماری که دست 

روز  مخاطبان این واحد درمانی هستند که روزبه
گردد و آنچه در این  بر خیلشان نیز افزوده می

وانفسای توسعه اقتصادی و ساختاری محله 
پایانی ندارد به ظاهر، تنوع و گوناگونی خدمات 
درمانی است با سطوح پیشرفته پنج ستاره. از 

پزشکی گرفته تا درمانگاه کلینیک چشم
بازار مذبوحانه به ناباروری...و ما که در این آشفته

 .رفته خویشیمدنبال بازیافت هویت ازدست

 »۲برگرفته از خبرنامه اراج در رنج، شماره «        
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گزارش همراهي 
كارگروه حل مساله 

بيمارستان نيكان در 
�محله اراج

      

 موسسه انديشه انسانشهر

 1397تا خرداد  1396مرداد 
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  �قدمه م                  
از يك دغدغه محلي شكل گرفت. دغدغه حضور بيمارستاني در  »بيمارستان نيكان مسئلهحل «يري كارگروه گ داستان شكل

اي بود كه فشار را بر ساكنين  . حجم اين اثرات به گونهاستمحله كه به اشكال مختلف اثرات نامطلوبي بر محله اراج گذاشته 
 مخصوصاًاين فشار، فشار اهالي محله بر روي شوراياري محله و محله و به خصوص همسايگان مجاور زياد كرده بود. به طبع 

  افزايش يافته بود. مسئلهدبير شوراياري براي حل كردن 

ها و اقدامات  از بروز حركت ،به طبع اين اتفاقات دبير شوراياري محله تالش داشت ضمن جلوگيري از گسترش اثرات بيمارستان
كه دبير شورا با  ايدر محله جلوگيري كند. از همين رو با همفكري مسئلهشدن  چيدهپيهيجاني توسط ساكنين و افزايش تنش و 

اي با گروهي از اهالي كه دغدغه پر  موسسه انديشه انسانشهر انجام داد قرار بر اين شد كه تيم تسهيلگري موسسه در جلسه
  روي ميز بگذارد.  مسئلهرداختن به هايي براي پيگيري و پ بيمارستان حضور پيدا كند و ايده مسئلهرنگي نسبت به 

بعد از برگزاري دو جلسه مقدماتي با تعدادي از اهالي و تعدادي از اعضاي شوراياري تصميم بر اين شد كه كارگروهي متشكل از 
ه براي كم كردن اثرات نامطلوب بيمارستان بر روي محل  ريزي شده مند شكل بگيرد تا به شكل هدفمند و برنامه اهالي عالقه

  هايي بردارند.  گام

 مسئلهگزارش پيش رو تالش دارد منعكس كننده داستان همراهي تيم تسهيلگري موسسه انديشه انسانشهر با كارگروه حل 
ماه عالوه  9جلسه صورت گرفت. در اين  30در قالب حدود  1397تا خرداد  1396 مردادبيمارستان نيكان باشد. اين همراهي از 

شد  هايي كه در جلسات جمعي گرفته مي هاي مختلفي امورات و تصميم گزار شد اعضاي كارگروه در زمانبر جلسات جمعي كه بر
شد ارائه  به شكل هفتگي برگزار مي معموالًكردند و گزارش اقدامات خود را جلسات جمعي كه  را به شكل داوطلبانه پيگيري مي

  كردند.  مي

بيمارستان،  مسئلههاي صورت گرفته پيرامون  صورت گرفته توسط كارگروه، تحليلدر اين گزارش درباره تاريخچه كار و اقدامات 
هاي ادامه كار، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد و نحوه پايان كار همراهي تيم  ها و نتايج اقدامات كارگروه، سرنخ خروجي
هاي اين تجربه  آموخته گري و درس تسهيل گري با كارگروه آمده است. همچنين در انتهاي گزارش درباره شيوه عمل تيم تسهيل

  مندان حوزه كار تسهيلگري و كار مشاركتي بتوانند از آن استفاده كنند.  به نكاتي اشاره شده است تا عالقه

شان فرصت تجربه  اميدواريم اين گزارش بتواند منعكس كننده بخشي از تالش گروهي محلي باشد كه صبورانه به خود و محله
 ناگر چه اين اقدام نتوانسته همه مسائل پيراموشان را دادند.  محل زندگي  فمند و گام به گام براي حل مسالهيك اقدام هد

به مسائل و تاثيرگذاري بر روي آنها برداشته است. با اين حال هاي خوبي براي شناخت  ها و تحليل ستان را حل كند اما گامربيما
  توان پيدا و از نزديك مشاهده كرد.  اي در شهر تهران مي را در كمتر محله چنين حركت محليتوان گفت نمونه  مي جرئت
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  مسير طي شده توسط كارگروه در يك نگاه�������������������
در عين  از وضع موجود اما نارضايتيوجود با مسير اين ماه فعاليت خود مسيري نسبتا طوالني را طي كرد.  9كارگروه در حدود 

براي اينكه تصوير كلي از اقدامات انجام شده . طي شدبيمارستان ترش اثرات منفي سگجلوگيري از  كنترل و ياميدواري برا
  در ادامه آمده است. سير اين اقدامات توسط كارگروه و  توسط كارگروه داشته باشيم در ابتدا روند طي شده

 :اقدامات كارگروه در راستاي هدف تعيين شده  
 خبرنامه شماره يك انتشار و توزيع ،تهيه  - 

 گرفتن مشاوره حقوقي از وكيل محلي - 

 استخراج تخلفات، معضالت و پيامدهاي بيمارستان براي اهالي - 

 به اهالي در پارك محله يگزارش دهبرگزاري نشست  - 

 تهيه طومار اعتراضي و اخذ امضاي اهالي بر روي آن - 

 ر و اداره برقنگاري با فرمانداري، شوراي شهر، اداره بهداشت، پليس راهو نامه - 

 رساني اقدامات و اتفاقات به اهالي براي اطالع اندازي كانال تلگرامي راه - 

هاي ويژه، نصب تابلوهاي ترافيكي نظير  مكاتبه و پيگيري مسائل ترافيكي از طريق پليس راهور منجر به استقرار گشت - 
 ممنوع و اعمال قانون مطلقاً

 1منطقه مالقات مردمي با شهردار  - 

 ريافت جواب شهردار ناحيه به درخواست شهردار منطقهدپيگيري و  - 

 به همراهشهرسازي و معماري و سخنگوي شوراي شهر)  ونيكمسجلسه با آقاي اعطا عضو شوراي شهر تهران ( - 
 شهردار منطقه

پيگيري و مراجعه كارشناس اداره بهداشت شميرانات به منظور كنترل وضعيت و دفع زباله و فاضالب بيمارستان و  - 
 ت مشترك با كارگروهنشس

 پزشكي آوري و خاموش شدن تابلوهاي كلينيك چشم پيگيري جمع - 

راهنمايي و رانندگي و جداكننده خيابان (ايجاد موانع  مأمورپيگيري بهبود وضعيت ترافيكي با درخواست حضور  - 
 كننده ترافيكي) جداكننده و تسهيل

  دوخبرنامه شماره  تهيه، انتشار و توزيع - 

 بر عكس هواييت، معضالت و پيامدهاي بيمارستان استخراج تخلفا - 

 بيانيه تشكر از اقدام پليس راهور براي نصب نيوجرسي در مقابل بيمارستان نيكان  انتشارتهيه و  - 

 شركت در جلسه مربوط به زمين فوتبال خاكي در مسجد پيگيري اتفاقات تصرف زمين فوتبال و  - 

 » مجادله زمين در محله اراج«ن نيكان در روزنامه شهروند با عنوان مصاحبه و انتشار اطالعات مرتبط با بيمارستا - 
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 :سير تاريخي اقدامات كارگروه 

 

  سير تاريخي اقدامات كارگروه بيمارستان نيكان -1نمودار 

 

 

 

 

 

1396مرداد 1396تير 
جلسه اوليه كارگروه•
تهيه خبرنامه شماره يك•
گيري كارگروه    شكل•

1396شهريور 
راه اندازي گروه تلگرامي  •
گرفتن مشاوره حقوقي از وكيل محلي•
استخراج تخلفات بيمارستان•

1396مهر 
برگزاري نشست در پارك محله•
تهيه طومار اعتراضي  •
نامه نگاري با ارگانهاي مرتبط  •

1396آبان 
راه اندازي كانال تلگرامي •
مكاتبه و پيگيري مسائل ترافيكي•
مالقات مردمي با شهردار جلسه اول•

1396آذر 
پيگيري بهبود وضعيت ترافيكي با •

درخواست حضور مأمور راهنمايي و 
رانندگي

1396دي 
برنامه ريزي و توليد محتواي خبرنامه   •

2شماره 
بازنگري اقدامات كارگروه •

1396بهمن 
تهيه خبرنامه شماره دو•
استخراج پيامدهاي بيمارستان•
انتشار بيانيه تشكر از اقدام پليس راهور  •

1396اسفند 
ادامه استخراج پيامدهاي بيمارستان•
شركت در جلسه مربوط به زمين  •

فوتبال خاكي در مسجد 

  1397فروردين 
انتشار اطالعات مرتبط با بيمارستان  •

نيكان در روزنامه شهروند  

1397ارديبهشت 
تكثير و توزيع خبرنامه شماره دو•
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�  هاي صورت گرفته حول بحث بيمارستانتحليل                  
امون مسائل هايي پير گرفت تحليل ريزي و هماهنگي اقدامات مربوط به كارگروه شكل مي ور برنامهجلساتي كه به منظدر 

كردند تا فهم مشتركي نسبت به اتفاقات ومسائل به وجود  ها كمك مي . اين تحليلشد انجام مي و اقدامات كارگروه بيمارستان
مبتني بر  هايي و گام تا تصميمات كرد . اين كار كمك ميسي شوداعضا برربيايد و ابعاد مختلف مساله و اقدام پيش رو از نگاه 

كرد تا از اقدامات و تصميمات احساسي و شخصي  ها اين فرصت را ايجاد مي اين تحليل يتوافق جمعي شكل بگيرد. از طرف
  پرهيز شود. 

تالش شده تا چرايي انجام تحليل،  ها در هر يك از اين تحليلهاي صورت گرفته اشاره شده است.  در ادامه به برخي از تحليل
 شود.  گفتههاي به دست آمده از آن  ها و همچنين يافته خط و ربط بين اين تحليل با ساير تحليل

  :كه در ادامه آمده استارائه شده هاي  عنوان تحليل

 تحليل اثرات و پيامدهاي حضور بيمارستان بر محله  .1
  مندان و ...  و بهرهريزي براي مشخص كردن هدف، بازيگران  برنامه .2
 بندي آنها ها و اولويتريزي تعيين محور اقدامات و فعاليت برنامه .3
 بررسي ابعاد شكايت حقوقي از بيمارستان  .4
 ها از بيمارستانتحليل خواسته .5
 تحليل وضعيت ترافيكي محله و محدوده بيمارستان .6
 تحليل  اصالحات ترافيكي بر روي نقشه .7
 محله با كمك عكس هوايي  تحليل اثرات بيمارستان بر روي .8
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 تحليل اثرات و پيامدهاي حضور بيمارستان بر محله  .1
بر محله و بيمارستان  نامطلوب اثرات به شد هايي كه توسط اهالي و اعضاي كارگروه درباره بيمارستان گفته مي اولين صحبت

تحليل روي زندگي اهالي  و ابعاد آن برارستان بيم راتيتأثبراي دانستن زندگي اهالي ربط داشت. به همين خاطر در اولين گام 
مردم اثرات منفي بيمارستان را به مراتب طي اين تحليل . صورت گرفت» اثرات بيمارستان نيكان«بوته اثر سنجي با عنوان 

 : كردو مساله اصلي پيرامون بيمارستان را آشكار چند محور  تحليلاين هاي  يافته دانستند.بيشتر از اثرات مثبت آن مي

o ش مراجعين بيمارستان و رفت و آمد خودروهايبه واسطه افزامحله  در   سنگين ترافيك 
o  مخلوط شدن زباله بيمارستاني انتبيمارس فاضالب رها شدن به واسطهبهداشت و سالمت محله پايين آمدن سطح ،

 و ...محله عادي  هاي با زباله
o  ق خاطر بيمارستان به محله و درج نكردن نام اراج در نشانيعدم تعلبه واسطه  هويت محلهتحت تاثير قرار گرفتن 
o  ها  صداي آمبوالنس وآمدها و رفت و توسعه بيمارستان و افزايش وساز ساخت به واسطه( آلودگي صوتيافزايش (... 
o  عين جخودرو به واسطه افزايش مرا پارككمبود جاي  

و اثرشان بر روي  هاي مختلف اين اثرات مشخص شد و جنبه خط و ربط اثرات بيمارستان بر روي محلهبا كمك اين تحليل 
به وجود آمدن درگيري در  است شدهيكي از مواردي كه باعث ناخشنودي اهالي  به طور مثال .همديگر ثبت و جلوي چشم آمد

وآمد توسط  يش رفتنيز ناشي از افزا است. اين اثر گرفته از افزايش ترافيك در محله ريشه اين مورد كه استاطراف بيمارستان 
  مراجعان و پرسنل است.

 

  نيكانبوته اثر سنجي بيمارستان تحليل  - 1 ريتصو

   

هاي گلبهي، اثرات ارتك
هاي صورتي مثبت و كارت

اثرات منفي بيمارستان بر 
 دهند.  محله را نشان مي
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   مندان و ... هدف، بازيگران و بهره ريزي براي مشخص كردن برنامه .2
امه پيدا كند. براي همين مشخصي اد راستاي هدفاي رسيديم كه الزم بود مسير پيش رو در به مرحلهجلسات اوليه پس از 
جمعي كه  معلوم شودتا  شدمندان و ... انجام  كارگروه، بازيگران و بهره و تغيير مورد نظر مشخص شدن هدف ي برايتحليل

 مند اين تغيير هستند؟ و چه كساني بازيگر و بهره خواهد دنبال كند؟را مي تغييريپيرامون بيمارستان نيكان شكل گرفته چه 
اجتماعي توسط قبول كردن مسئوليت « قرار گرفتتنوعي به نظر جمع رسيد و آنچه كه مورد توافق نسبي جمع تغييرهاي م
مندان، بهرهدرباره نظر كارگروه  بعد از مشخص شدن تغيير موردبود. » در قبال پيامدهاي نامطلوب بيمارستان بر محله بيمارستان

  د.گفت و گو ش تغيير اين بازيگران، موانع رسيدن به
همسويي نسبي درباره هدف و تغيير مورد نظرشان تا حدودي به اشتراك نظر برسند و كارگروه  اعضاي تا كردكمك  اين تحليل 

د تا نبرو افراد و گروههاييسراغ چه  مسيردر ادامه روشن شود شان به وجود بيايد. از طرفي اين تحليل كمك كرد تا  بين
   يشي كنند. اند نع پيش روي احتمالي نيز چارهو براي موارند در ميان بگذا ها آنشان را با  لهمسا

 

  CATWOEسفره  - 2 ريتصو
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 بندي آنها و اولويت هااقدامات و فعاليتمحور  ريزي تعيين برنامه .3
اعضاي كارگروه خواسته شد تا به همين دليل از  براي رسيدن به هدف و تغيير مورد نظر كارگروه اقداماتي الزم بود تعريف شود.

هاي عنوان شده بر اساس  هايي كه الزم است انجام شود تا به تغيير مورد نظرشان برسند را بيان كنند. پس از آن فعاليت فعاليت
ند و محورهاي اصلي بزرگتري قرار گرفت  ها در زير دسته و فعاليت ند. با اين كار هر كدام از فعاليتبندي شدشان دسته جنس

  مشخص كردند. اين محورها عبارتند از: را اقدامات كارگروه 
o ربط  تعامل و پيگيري از نهادهاي ذي 
o اقدامات حقوقي 
o استخراج اطالعات الزم 
o تعامل با بيمارستان 
o آوري پول  جمع 
o تجمع 

 . به همين دليلدندبوهاي ديگر  نياز برخي فعاليت ها پيشاز فعاليت برخي و شتوجود داخط و ربط هاي شكل گرفته  بين دسته
استخراج «دسته اقدامات مشخص شد. به طور مثال از نگاه اعضاي كارگروه ربط بين آنها  و اولويت هر يك از دسته اقدامات و خط

  .شدعنوان » با بيمارستانتعامل «و » روشنگري عمومي«هاي دستهپرداختن به نياز  ، پيش»اطالعات

از طرفي اين تحليل نشان اقدامات بعدي شد. ريزي و طراحي  برنامهكارگروه براي  دستيزيرو  ريزيراهنماي برنامه ،تحليلاين 
   توانند به صورت همزمان پيگيري و اجرا شوند.  داد كه برخي از اقدامات مي

  

 

  مورد نظر رييبه تغ دنيهاي رس فعاليت - 3 ريتصو
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 ن ابعاد شكايت حقوقي از بيمارستا بررسي .4
محلي از اقداماتي  يحلي براي شكايت از بيمارستان، پيدا كردن و گفتگو با وكيل پيرو دغدغه اعضاي كارگروه مبني بر يافتن راه

كردند شناسايي شدند و در نهايت  تعدادي از وكاليي كه در محله زندگي ميبه همين منظور  در دستور كار قرار گرفته بود. بود كه
  هاي مختلفي رسيدند از قبيل اينكه:  به يافته اعضاي كارگروه روند طي اينبرگزار شد. ها يكي از آنبا  ايجلسه

درباره آن وجود داشته باشد و بهتر است قبل از  يمستندات كاف ديو با ستيكردن ن تيقابل شكا مارستانياقدام ب هر - 
  شود. بر مصالحه  يسع ياقدام قانون

  .شود زيپره ياحساس اقدامات از و پسند محكمه ديبا اتيدفاع - 
  داشته باشد.  يونتقان يمبنا ديبا شود يكه به آن اعتراض م يا مساله - 

هاي مرتبط با شكايت حقوقي را  و گام هاي پيش رورا نسبت به شكايت حقوقي و چالش جلسه كنندگان اين تحليل ذهن شركت
توان درباره آنها طرح دعوي  و مي د حقوقي داردعچه ابعادي از مسائل بيمارستان ب طرفي ديگر مشخص شد كه از. شفاف كرد

از  اهالي مهاجرت«و  »كم شدن احساس تعلق به محله«به عنوان مثال نيستند.  دادگاهقابل شكايت در  كرد و چه مسائلي اساساً
   آيند.  به حساب نميقابل شكايت موارد  »محله به مكاني ديگر

  

 

  مارستانيدر ارتباط با ب يحقوق ياهنكته - 4 ريتصو
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 ها از بيمارستانخواسته تحليل .5
يكي از كارهاي الزم براي انجام آن  تعامل با بيمارستان بود، به همين خاطر ،رسيدن به تغيير مورد نظر كارگروهيكي از اقدامات 
بين اعضاي كارگروه بود. به آنها نسبت به و هم فهم شدن و رسيدن به اشتراك نظر ها از بيمارستان خواسته مشخص شدن

قرار  ها از بيمارستان شدند كه ها محورهاي اصلي خواسته . اين دستهبندي موضوعي شد ها آماده و دسته ليست خواسته همين دليل
  شود. تحليل با مسوولين بيمارستان در ميان گذاشته اين  با بيمارستان  جلسه در زمان شد

 ارت بوند از:تان عبها از بيمارس محورهاي خواسته

o هاي بيمارستان سرويس  مانند ساماندهي تاكسي هاي ترافيكيدرخواست 
o تعامل محلي ءارتقا 
o نامه استاندارد)  ساختماني (طبق آيين ايه محدوديت پروژه 
o مانند تامين مكان اقامتي مناسب براي همراهان بيمارها هاي امالكيدرخواست 
o هاي بيمارستاني ضعيت دفع فاضالب و مديريت مناسب زبالهسازي و مانند شفاف هاي خرددرخواست 

تعريف مشخص و شفافي  هاي درخواستدارد را در قالب  وجود هايي كه از بيمارستانكمك كرد تا كارگروه نارضايتي تحليلاين 
   .بگذاردبا مسوولين بيمارستان در ميان در صورت لزوم بندي كند تا  دستهو 

 

 

  هاي كارگروه از بيمارستانليست خواسته - 5 ريتصو
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 تحليل وضعيت ترافيكي محله و محدوده بيمارستان .6
هاي كارگروه از آن در جلسات مطرح شده و نارضايتي محدوده بيمارستان چندين بار گفتگوهايي شفاهي پيرامون وضعيت ترافيك

هاي اعضا در اين  گفتهتالش شد تا پيرامون آن تحليلي صورت بگيرد و  بحث ترافيك باز شد ي از جلسات كه مجدداًدر يك بود.
و حجم ترافيك بر   و زمان ترسيم شدتوسط اعضا  روز شبانهساعات محله در ترافيك نمودار زماني  ثبت شود. به همين دليل باره 

ادارات ديگر  ايجاد ترافيك نيست بلكه يمارستان عاملتنها بهاي اين تحليل اين بود كه  يكي از يافته. روي آن نشان داده شد
 دو پيك زماني ترافيكدر واقع اين ترافيك موثر هستند.  به وجود آمدن مثل صنايع دفاع، نگين خودرو و مدرسه شكوفه هم در

  وجود دارد:  در محله
 

o 8:00  – 7:00 آموزان به اراج   صبح؛ ورود پرسنل و دانش 
o 16:30  – 14:00 آموزان از اراج بيمارستان، خروج پرسنل و دانشهاي بعدازظهر؛ مالقاتي 

 درباره زمان مطلوب براي حضور نيروهاي پليسشد،  انجامهايي كه با پليس راهور تحليل  كمك كرد تا در جلسات و ديداراين 
تحليل  اين همچنينگفت وگو شود تا در زمان اوج ترافيك نيروها براي كنترل عبور و مرور خودروها حضور داشته باشند. 

مورد استفاده براي بهبود وضعيت ترافيك  و ساير بازيگران تاثيرگذار در مساله كمك گرفتن از بيمارستانمذاكره و براي  تواند مي
 قرار گيرد.

 

  چارت زماني ترافيك در ورودي اراج مبتني بر نهادهاي تأثيرگذار - 6 ريتصو

  

   

هاشورها ميزان حجم 
دهند. ميترافيك را نشان 

ترافيك سنگين با هاشور 
-تر نشان داده شدهپررنگ

 اند. 

ساعات شب با رنگ 
صورتي و ساعات روز به 

 رنگ زرد هستند. 
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 بر روي نقشه اصالحات ترافيكي  تحليل .7
به همين ترافيكي در محله انجام شود، ساختاري بنا بود اصالحات  توسط اعضاي كارگروه، ،پس از مكاتبات پياپي با پليس راهور

ولي كارگروه با اين  هايي براي اصالح وضعيت ترافيكي طرح كرده بود و ايده پليس راهور در محله حضور يافته بوددليل 
نكات تا كارگروه  تحليلي پيرامون اصالحات مطلوب ترافيكي از نگاه اعضا انجام شد دليل همين ه. باصالحات موافق نبود

 چند محور اصلي به شرح زير دارد: تحليل شان را بر روي نقشه با پليس راهور در ميان بگذارند. اين  اصالحي

o يك طرفه و ورود ممنوع هاي  خيابان مربوط به ترافيكي اتاصالح 
o وهاي توقف مطلقاً ممنوع نياز به تابل 
o ممانعت از پارك خودرو  مورد نياز براي موانع فيزيكي 
o  نقاط بحراني تردد با عرض كم 

هاي مختلف بررسي شود و اشتراك نظر و اولويت بندي در  انجام اين تحليل كمك كرد تا اصالحات ترافيكي مورد نياز از جنبه
  راهور در ميان گذاشته شود. انجام شود تا با پليس خصوص اصالحات مورد نظر 

 

  نقشه اصالحات ترافيكي - 7 ريتصو
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 عكس هوايي محله با كمك تحليل اثرات بيمارستان بر روي  .8
اين عكس هوايي بستر مناسبي بود.  شدهتهيه توسط يكي از اعضاي كارگروه اطراف آن  محدوده عكس هوايي از بيمارستان و

اعضا نسبت به  اعضا بر روي آن به وجود آورد. با اين كاراثرات بيمارستان بر محله و منعكس كردن نقطه نظرات براي تحليل 
 از سه جنبه صورت گرفت. تحليلاين  برداشت مشترك از ضوابط حاصل شد. به فهم مشتركي رسيدند و بيمارستان تخلفات

o ير كاربري ملك مسكوني به كلينيك چشم پزشكي و درمان تغيتغيير كاربري «؛ مانند بيمارستان بر روي محله اثرات
 ». پروژه توسعه ياجرا نيفاضالب در باغ اوقاف در ح هيتخل«، »نازايي

o پاركينگ) 25حذف ورودي رمپ و پاركينگ هاي ساختمان زير ساختمان (حداقل «؛ مانند بيمارستان تخلفات« ،
   ». مارستانيب VIPن به ساختمان آ ليكارگاه و تبد زيبه بهانه تجه ياحداث سازه تخلف«

o ميدانگاهي محله مغازه هاي مجاور به منظور احداث نياز به تملك«؛ مانند ي پيرامون بيمارستاننيازها .«  

كه كرد كمك تحليلضوابط بيمارستاني مرور و قانوني/ غيرقانوني عمل كردن بيمارستان مشخص شد. اين  تحليلبه واسطه اين 
در  2مردم محله از طريق خبرنامه شماره با به شهردار نشان داده شود و و مستند مارستان به صورت بصري بي و اثرات تخلفات

  ميان گذاشته شود. 
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ضافي  -5 زه هاي ا تسا م كلينيك و  عه در با س و
ن  ستا ر ي بيما رب غ جنوب  ع  ضل

1 ب  -9 خري ش گياهي ت ش ستفپو اده و ا
ه رگا ضاي باغ اوقاف به منظور كا ف ز   ا

ت  ي عمليا ختمان سا

2 ب  -0 خري ر ت ه جلو ن زه هاي  تسا سفال  و آ
ن آالت  شي ردد ما ت ت  عل تيموري به  ذر  گ

ي ختمان سا ن  سنگي

2 ضافي  -1 زه هاي ا ت سا ساي م  ركزيدر  با م

2 ز -2 ا زه تملك به ني غا جاور هاي م  به م
ث منظور حدا دانگاهي  ا حله مي   م

خودروها  دوبلهاي توقف  - 1
شيهخودروهاي پارك  -2 حا در  ن  ستا  بيمار

ر  عاب يم عموم
ستفاده  -3 ز ا عمومي ا ذرگاه  توقفگ راي   ب

س ها  آمبوالن
ابلو نئون  -4 ا ت ز ب رم ع ضآلودگي نوري ق ل

غرب كلينيك شرق و 

ت  -6 ذاري (نيلينگ عمليا ر امالميله گ ك زي
سازي  م  ه منظور مقاو جاور ب ريم ردا  در) گودب

جاورمحدوده  عمل  موجب . امالك م ن  ي صدمه ا
زه به  ستسا ده ا ي رد ن گ يگا سا . بناهاي هم
م  -7 سكونشدن محرو ع م ن مجتم ي ساكنا

ور  ز ن دشمال كلينيك ا شي .خور
ر  -8 غيي ري ت رب ه كلكا ي ب سكون ينيك ملك م

ي ي زا ا ن ن درما شكي و  ز پ شم  چ

1 ن صدمه  -0 درختا ت به  عمليا ن  حي ر  عاب م
ي  ختمان سا

1 صرف -1 ن ت تبال زمي دي و خاكي فو  آن لتب
ركينگ به ز پا ا   روب

ي  -9 رقانون غي عه  س جاورتو ا در ملك م  بن
ن  ستا ر شرق بيما

1 ع -2 درختان قط حا  ديمي محوطه  و ام ق اغ  ب
علي  ف ركينگ  ا پ

1 ديل  -3 ستباغ تب ر ركينگ بيما پا جاور به  ن م ا
1 داقل  -4 ح 2حذف  ركينگ  4 يپا ز منفي  ك ا

سته ا ديولوژي و طب ه را ن به  ديل آ تب ي و  و 
ستقر ن به محل ا ديل آ تب دو و  ز منفي  ر  ا ا

ستگاه  MRIد

1 ز  -5 جا رم غي عه بناي  س حياط تو در 
ن  ستا ر بيما

1 خلفي  -6 ت زه  سا ث  حدا جهيا ت هانه  ز به ب
ن  ختما سا ن به  ديل آ تب ه و  رگا  VIPكا

ن   ستا ر بيما

1 ركينگ  -7 پا رمپ و  هاي حذف ورودي 
ن  ختما سا ر  زي ن  ختما داقل (سا 2ح 5 

اركينگ )  پ

1 فاضالب  -8 خليه  اغ در ت ب
روژه  پ جراي  ن ا حي در  اوقاف 

عه  س تو

اثرات بيمارستان نيكان بر محله  

راهنما
اثرات ‐
تخلفات بيمارستان ‐
نيازها‐
تهديدات آتي‐
 

1

10
2

4

5

4

3

6

7
8

9

11

1213

14
15

16

17

18

19

20

21
22

9

5

14
15

16

17

11

22

 

  محله اراج بر اثرات بيمارستان نيكان  - 8 ريتصو
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  �كار هاينتايج و خروجي                  �
تعيين شده براي  هايي رسيد كه در راستاي هدف ماه فعاليت خود به نتايج و خروجي 9بيمارستان در مدت  مسئلهكارگروه حل 

توان نتايج زير را حاصل  محله مسير و اقداماتي را طراحي كرد كه مي روي . اين گروه براي كم كردن اثرات بيمارستان برخود بود
حاصل كار كارگروه است و برخي ديگر نتايجي است كه كارگروه در به وجود  ماًيمستقبرخي از اين نتايج  .كرد عنواناين اقدامات 

 بوده است.  تأثيرگذارآمدن آن 

  

 ميمستق جينتا:  
  ترافيكي بيمارستان مسئلهدرگير شدن پليس راهور براي كم كردن 

و  تر حضور منظمباعث شد كه پليس راهنمايي و رانندگي  ها و مراجعات مكرر به پليس راهور محدوده، ها، پيگيري نگاري نامه
و نياز به حضور  بودتر  ترافيك پر رنگ مسئلهداشته باشد و در ساعتي از روز حضور پيدا كند كه  در اطراف بيمارستان مستمرتري

داماتي بود كه در اين عبور و مرور و جلوگيري از پارك دوبل از ديگر اق لشد. نصب نيوجرسي براي كنتر پليس بيشتر حس مي
  رابطه انجام شد. 

 ها آنهاي متنوع از وضعيت بيمارستان و مستند شدن  توليد شدن تحليل 

ها متنوع حول مسائل بيمارستان توليد شد كه  اي از تحليل اي كه كارگروه تشكيل داد مجموعه به واسطه جلسات منظم و با برنامه
ها اقداماتي تعريف و يا هنگام مذاكره با بازيگران  كرده است. مبتني بر همين تحليل تر  بيمارستان را روشن مسئلهابعاد مختلف 

  ها همچنين پتانسيل خوبي براي شفاف كردن ادامه مسير پيش رو هستند.  گرفت. اين تحليل ديگر مورد استفاده قرار مي
 حلههسته و كارگروه محلي براي پيگيري اتفاقات مربوط به بيمارستان و م گيري شكل  

تواند براي هر گونه اقدامي در خصوص بيمارستان  اي محلي شكل گرفته است كه مي هسته ،از دل فرآيند طي شده كارگروه
محل رجوع باشد. اين كارگروه فرآيند منظم و هدفمندي را شروع كرد و اقدامات منسجم و گروهي براي پيگيري مسائل مربوط 

شد تنها دبير و اعضاي  ري اين كارگروه در جلساتي كه پيرامون بحث بيمارستان انجام ميگي به بيمارستان انجام داد. قبل از شكل
 مخصوصاًبا بازيگران مختلف  ،بيمارستانمساله گيري كارگروه در تمامي جلسات مربوط به  يافتند اما بعد از شكل شورا حضور مي

  اند.  نماينده يا نمايندگاني از كارگروه حضور داشته ،شهرداري
 چاپ گزارش در روزنامه و بر روي بيمارستان از طريق انتشار طومار اي رسانهار فش  

هاي سراسري و  مه با روزنا هبا انتشار طومار تهيه شده توسط كارگروه، چاپ شدن اقدامات كارگروه در همشهري محله و مصاحب
برخي موارد مديريت بيمارستان مجبور به پاسخگويي  اي كه در اي بر روي بيمارستان وارد شد به گونه فشار رسانه ،انتشار خبرنامه

  شد. ها آننسبت به 
 هاي مالي، محتوايي و اجرايي ابعاد حقوقي ماجرا از جنبه شدن روشن  

يكي از محورهاي اصلي اقدامات كارگروه مربوط به پيگيري و شكايت حقوقي از بيمارستان بود. به همين واسطه پيرو جلسات 
شد. اين موضوع كمك كرد  و روشن هاي مختلف شكايت حقوقي بررسي جنبه ،ري اعضا از منابع مختلفمختلف با وكال و پيگي

  اجرايي و محتوايي مشخص شود.  ،مالي هاي مختلف بيمارستان از جنبه مسئلهابعاد حقوقي 
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 محله هاي هگرواهالي محله و درخواست برگزاري جلسه با افراد و   حساس شدن مديريت بيمارستان به صدا و واكنش  
هاي مختلفي  به واسطه اقدامات متنوعي كه كارگروه انجام داد مديريت بيمارستان نسبت به اتفاقات محلي حساس شد و واكنش

فعال محلي را در دستور كار خود قرار داد. اين اقدامات نشانه  هاي گروهاز قبيل تهديد، تطميع و پيشنهاد مذاكره با افراد و 
  بيمارستان توسط كارگروه بود.  مسئلهشدن صداهاي حول  و منعكس اي كارگروه و شنيدهه فعاليت تأثيرگذاري

  بيمارستان و اهالي محله با ابعاد مختلف كار و اقدامات صورت گرفته مسئلهمطلع شدن بازيگران مختلف  
ي محله را در جريان روند بيمارستان از جمله اهال مسئلههاي مختلف بازيگران مختلف  اعضاي كارگروه تالش كردند با شيوه

اندازي  بهمن و راه 22رساني در پارك  كارشان و اثرات بيمارستان قرار دهند. چاپ دو شماره خبرنامه، بر پايي نمايشگاه اطالع
كانال تلگرامي از مجموعه اين اقدامات بود. به واسطه همين اقدامات افراد مختلفي توانستند به كارگروه و اقدامات آن متصل 

  و در جريان اقدامات صورت گرفته قرار گيرند.  ندشو
  

 يجانب جينتا:  
اي براي  از ابتدا برنامه البته .شد نيز داشت منجر به اثرات جانبيبه همراه هايي كه  كارگروه عالوه بر نتايج و خروجي اقدامات

ارتباط با فرآيند  بيآنها اما  گروه پيدا كردبا هدف كار بين آنها يارتباط مستقيم شايد نتوان وجود نداشت و اين اثراترسيدن به 
  . يكي دو مورد از اين اثرات جانبي در ادامه آمده است. نيستندطي شده هم 

 هاي محلي از خالل كارهاي كارگروه ظهور پتانسيل و قابليت  
بل از آن كمتر در ق ها آنمند شد كه برخي از  هم آمدن گروهي از افراد محلي دغدغهفرآيند فعاليت كارگروه باعث گرد 

هاي فردي و جمعي داخل محله محل بروز پيدا  ها و پتانسيل هاي محلي حضور داشتند. اين آشنايي سبب شد تا قابليت فعاليت
  هاي آنها حساب باز كرد و پيش آمدن موضوعات محلي و جمعي ديگر در محله بتوان روي پتانسيلتا در موقع لزوم  كند
 بر روي  ها آنمحلي و عدم تمركز  هاي گروهت مربوط به مسائل بيمارستان بر روي افراد و پخش شدن اقدامات و انتظارا

  اشخاص خاص در محله
گيري كارگروه  بيمارستان بر دوش دبير و اعضاي شورا بود اما شكل مسئلهگيري كارگروه انتظارات مربوط به حل  تا قبل از شكل

اي بود كه دبير شورا  كارگروه به گونه تأثيربيفتد. دامنه  ش افراد مختلف محلهتان بر روي دوبيمارس مسئلهكمك كرد كه بار حل 
اهالي محله هم كمتر از او انتظار حل  كند و شاري بر روي دوش خود حس ميكه بعد از اقدامات كارگروه كمتر ف عنوان كرد

  بيمارستان را دارند.  مسئله
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  �كارهديد نقاط ضعف و قوت، فرصت و ت                   �
تواند در ادامه مسير  توان نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصتي را شناسايي و عنوان كرد كه توجه به آنها مي در فرآيند طي شده مي

در ادامه در قالب جدول زير به برخي از اين موارد اشاره شده است. برخي از آينده كمك كننده باشد. مشابه هاي  فعاليت در يا
نكات طرح شده از نگاه  كند. كار و فرآيند طي شده ربط پيدا ميبه كليت  ديگر نيزهاي كارگروه و برخي  فعاليتموارد مربوط به 

و در صورت انجام اين تحليل با اعضاي كارگروه ممكن است مواردي كم يا زياد و بعضا نتايج و خروجي  تيم تسهيلگري است
   متفاوتي به دست بيايد. 

 هاضعف   هاقوت
  آمادگي و حضور اعضا براي شركت در جلسات با نهادهاي اعالم

 بيروني 
 ريزي جمعي قبل از حضور در جلسات رسميبرنامه 
 كم تنش بودن، پذيرفتن و احترام به نظرات همديگر 
  برگزاري جلسات منظم و به هم پيوسته 
  اي از كار را از اعضا بنا به پتانسيل و ظرفيت شخصي، گوشه كيهر

 دارد اري را برميو يا ب گيرد مي
  ها از نهادهاي مربوط (شهرداري، خواسته منظم و موكد پيگيري

 پليس راهور و ...) 
  زاده به عنوان فرد بيروني اما مورد پذيرش و خانم هاديهمراهي

 قابل اعتماد كارگروه 
  كمك گرفتن و مشاوره از كارشناسان مربوط به حوزه مورد بحث

 هرسازي) (وكيل محلي، بهداشت محيط و ش
  حمايت همه جانبه دبير شوراياري از روند كاري پروژه از جنبه مالي

 و انساني 
 هاي عمومي براي منعكس كردن نظرات و كمك گرفتن از رسانه

  ها خواسته

 هايي كه به عهده اعضاي كارگروه بود برخي از مسئوليتشدن رها 
 چه ها بر دوش يك نفر (چه توسط جمعافتادن بار اغلب مسئوليت ،

 توسط خود فرد) 
 دار مربوط به يكي از كم توجهي نسبت به يكي از اقدامات اولويت

 بازيگران اصلي ماجرا (مذاكره با مديران بيمارستان) 
  شناخته نشدن كارگروه به اندازه كافي در سطح محله و ديگر نهادها

  ها گروهو 

  

  ها تهديد   ها فرصت
  عضاي محله در جلسات و امكان عضوگيري و درگير كردن ساير ا

 هاي كارگروه (خبرنامه و كارگروه) فعاليت
 هاي بيمارستان باور به اثرگذاري كارگروه بر روي روند فعاليت 
  و نهادهاي بيروني  ها گروهاستقبال از برقراري ارتباط و جلسه با 
  وجود پتانسيل و امكان پيش بردن كارها به صورت گروهي 

  

 م اعضاي كارگروه در جلسات ريزش اعضا و حضور نامنظ 
 از بهبود وضعيت بيمارستان و روند طي شده (قدرت  اعضا نااميدي

 دانند) بيمارستان را بيشتر از قدرت خود مي
  فراتر از ظرفيت و پتانسيل كارگروه  يرگذاريتأثانتظار 
  نداشتن زمان كافي براي حضور در جلسات 
  فاصله افتادن زمان زياد بين جلسات 
  بودن ابعاد مختلف كار به حضور و نقش آقاي كاشانيوابسته  

 

  روند كار و كارگروهنقاظ ضعف، قدرت، فرصت و تهديد  -1جدول 
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    از كارگروهتسهيلگري شدن كار/ خروج تيم نحوه بسته                  
د. يكي از اهداف اين همراهي گرفته را همراهي كن دائمي كارگروه شكل تيم تسهيلگري بنا نبود براي هميشه و به صورت

شان بود. به همين دليل تيم  ريزي پيرامون مسائل پيش روي محله راي تحليل و برنامهارتقاي قابليت و توانايي اعضاي كارگروه ب
نزديك شدن به مان با همز. نشود به آنها وابستگي اعضاي كارگروهبه اقداماتش منجر  تسهيلگري از ابتدا تالشش بر اين بود كه

زير  اقدامات. به همين منظور شودفراهم  همراهي تيم تسهيلگري اتمامخروج و  مقدمات ،يافتن تعهدات تيم تسهيلگريپايان 
ها  تسهيلگري بر روي روند فعاليت  بيني و اجرايي شد تا به پايدار شدن كارگروه كمك كند و كمترين تاثير پس از خروج تيم پيش

  بيني شده آمده است:  . در ادامه برخي از اين تدابير پيشگذاشته شود

 حس و حال افراد نسبت به روند طي شده  پرسيدن 

براي فهميدن حس و حال افراد گفتگوهاي ب ت بر روي ادامه فرآيند تاثير بگذاردتوانس از آنجايي كه حس و حال شخصي افراد مي
تا اگر حس و حال منفي وجود  به پروژه پرسيده شدنسبت  اعضا الو حس و ح انجام راجع به روند طي شده و فردي جمعي

خوبي اعضا در رابطه با روند طي شده حس و حال نسبتاً اكثر رسيد كه به نظر ميبا اين حال  داشت براي آن اقداماتي انجام شود
 د و از حضور در آن پشيمان نبودند.داشتن

 
  هاي اميدواري به روند طي شده كارگروه و نشانه خروجي و نتايج كارهاي ارائه 

داشته است نياز بود  ها و نتايجي به همراه خروجياند چه جلسات و كارهايي كه كرده كه ايننسبت به اعضا اطالع براي 
از  اي اين اقدام را دستور كار خود قرار داد و ارائه منظور تيم تسهيلگري به اين . آنها انجام شودهاي فعاليتخروجي از بندي  جمع

نتيجه اقدامات با اين كار .ها و نتايج كار آماده و به اعضا ارائه كردند تا روحيه و انگيزه الزم براي ادامه مسير به وجود بيايد خروجي
 14نتايج در صفحه اين ( وارتر شدند.اميدبودند   نسبت به ادامه مسيري كه طي كرده وتر شد براي اعضا ملموس صورت گرفته

  آورده شده است)
 

  براي مشخص شدن ساختار كارگروه (شرايط عضويت، قوانين و ...)  يتحليلانجام 

 و ساختار ، هدفاصولچه هر آن اميدوار بود.به ماندگاري  توان توجهي شود نمي اگر به آنها بي ملزوماتي دارد كه پايداري گروه
تر و پايدارتري شكل خواهد گرفت. گروه منسجم باشد شكل گرفته و با توافق يكديگرباشد تر و شفاف براي اعضا مشخص گروه

محورهايي برخي از  محور بحث يكي از جلسات قرار دادند.را كار كردن با يكديگر محورو  اصل به همين جهت تسهيلگران چند
ديگر به هايي از آن با يك اعضاي كارگروه درباره بخش شد. ميساختار، هدف، ضوابط و قوانين اجرايي كارگروه  اين بحث شامل

  ).  9(تصوير  توافق رسيدند و قرار شد ادامه اين تحليل در نبود تيم تسهيلگري ادامه پيدا كند و تكميل شود. 
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  كارگروه يريگ ميو تصم يياجرا يهاسازوكار - 9 ريتصو

 

 هدف و تغيير مورد نظر كارگروه  بازنگري 

كارهاي پراكنده كمك  كاهشرفتن كارها و پيش  تر روان تواند به مه اعضاي گروه ميشفاف و مورد توافق بودن هدف براي ه
  به همين خاطر الزم بود كه در پايان همراهي با كارگروه بازنگري درباره تغيير و هدف مورد نظر كارگروه انجام شود.  .كند

ديگر هدف  از طرف مورد نظرشان بوده است.رسيدن به تغيير در مسير  چه مقدار كارگروهاقدامات  كرد اين كار مشخص مي
با  كند و همچنان مورد توافق جمع قرار دارد يا نه؟ ابتدايي وضع شده چه مقدار كارهايي كه صورت گرفته را نمايندگي مي

 هدف صورت گرفت و نهايتا همه اعضا بر روي  بر روي آن بازنگري صورت گرفته بر روي هدف اوليه تغيير و اصالحاتي
  .توافق كردند» ل و كم كردن پيامدها و اثرات بيمارستان بر محلهكنتر«
  
 ها آنتهيه نقشه راهنماي استفاده از  هاي تحليلي كارگروه و مستندات و سفره بنديدسته  

راي بو سرنخي  اندوختهتهيه شده بود كه هم  هاي كارگروه در طول فعاليت ها و مستندات فراواني در رابطه با بيمارستانتحليل
تيم تسهيلگري  به همين دليل  آمد. به حساب ميبراي فهميدن اثرات بيمارستان بر محله  مستدلي اقدامات بعدي بود و هم منبع

راهنمايي براي استفاده از آن تهيه دسترسي به آن و براي راحتي كرد  بنديدستههاي صورت گرفته را در و تحليل هاهمه سفره
   داد تا در صورت لزوم به راحتي مورد استفاده قرار گيرد. و در اختيار كارگروه قرار  كرد 
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  سفره راهنماي مستندات - 11 ريتصو

  

  

جعبه حاوي مستندات  - 10 ريتصو
 كارگروه بيمارستان نيكان



  22 
 

  ها آنو ميزان اثرگذاري كارگروه بر روي  بر محله بيمارستان اثراتبازنگري 

براي ن اثرات بيمارستان بر محله در قالب تكنيك بوته اثرسنجي انجام شده بود. تحليلي پيرامو كارگروه در جلسات ابتدايي
در تحليل صورت گرفته همچنان  مطرح شده نامطلوب ببينيم چه مقدار اثرات گذاري اقدامات كارگروه الزم بودبررسي ميزان اثر

  تر شده است.  رنگ تر يا كم اثرشان پررنگ واند  باقي مانده

مرور و بررسي شد. در اين فرآيند مشخص  نامطلوب بيمارستان هاي كارگروه بر برخي از اثراتثربخشي فعاليتابه همين خاطر  
  ). 4شد برخي اثرات نامطلوب به طور كامل و برخي تا حدي اثرشان از بين رفته است. (تصوير 

 

 

  ت بيمارستانميزان اثرگذاري كارگروه بر روي اثرا - 12 ريتصو

 

  و بررسي كارآمدي، اثربخشي، سادگي و مشخص  ها آنرو و برسي نقاط ضعف و قوت هر كدام از سناريوهاي پيش تحليلانجام
 شدن داوطلبان هر سناريو 

اختالف نظر و ترجيحاتي وجود داشت  رغم وجود هدف مشترك بين اعضاي كارگروه اما در راه و روش رسيدن به هدف بعضاً علي
اين مسيرها يا همين خاطر مسيرهاي اصلي و عمده پيش رو ليست شدند و مزايا و معايب هر كدام از آنها بررسي شدند. به 

مذاكره و گفتگو با «، »اي عليه بيمارستاناعتراض و فشار رسانه«، »شكايت حقوقي از بيمارستان«سناريوهاي پيش رو شامل 
  ). 13(تصوير شدند.  مي» هاي ذيربط اي شهر و شهرداري و سازمانمذاكره و پيگيري از طريق شور«و » بيمارستان

هر يك از اين سناريوها از سه بعد كارآيي، كارآمدي و سادگي مسير مورد بررسي قرار گرفتند تا همه اعضا به فهم مشتركي 
و تكميل شدن تحليل هر هاي هم برسند. در انتها بر اساس گفت و گوهاي صورت گرفته  نسبت به هر يك از مسيرها و ديدگاه

يك از اعضا بر حسب تمايل و انگيزه خود، براي پيگيري و همراهي اجرايي شدن هر يك از سناريوها اعالم آمادگي كردند و 

طول نوار چسب 
از بين ميزان  زردرنگ

نشان  رفتن اثرات را
هر چه طول  .دهدمي

بيشتر باشد، اثر بيشتر از 
 ميان رفته است.
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همزمان  به شكل توانها را مي كه همه گزينهالبته در ميان گفت و گوها اين نكته نيز طرح شد  براي برخي از آنها داوطلب شدند.
  ها بر روي يكديگر نيز توجه كرد.  آنو تاثر هر كدام از  تأثيراز طرفي هم بايد به  پيش برد و

  

 

شكايت حقوقي از بيمارستان

oعم ر  فكا سوي ا ز  شدت ا رفته  جدي گ روه و  رگ ت كا سمي ر ر و  ا عتب ش ا زاي ف وميا
o  تي عمليا سطحي متفاوت و  در  روه  رگ ركتي كا شا ه م جرب ت ن  امكا
oحقوقي ه بحث  ن ب ستا ر ردن بيما رد ك وا
oن ستا خالف هاي بيمار در مقابل  ستادگي  حقوقي و اي حركت 
oحقوقي ز طريق  ن ا ستا ر خالف بيما عملكرد  ر  ض ب را عت ا
oن ستا ر سعه اي بيما تو روژه هاي  پ در  زماني  ر  خي ا ت جاد  ي ا
oحقوقي صورت  ه  شهري ب ت  ري دي ن و م ستا ر ر بيما ر ب شا ف ش  زاي ف ا

oرد سر بگي ز  را ا ن محل  ا جوان ز  حقوقي ا ت  شكاي ن هم  ستا بيمار
oري مي ك ت جري  ت  خلفا ت دامه  راي ا را ب ن  ستا ر ست بيما شك صورت  ددر  ن
oا ي شورا ز طرف  حقوقي ا ت  شكاي ر  شاني اگ روي آقاي كا ر  ر ب شا ف عمال  ري ا

شود دنبال 

  
  

 

اعتراض و فشار رسانه اي عليه بيمارستان

oعم ر  فكا توجه ا ر و  شه سطح  در  ن  ستا ر ه بيما شاب روژه هاي م پ عاد  شدن اب ه اي  سان ه ر ومي ب
ن ستا بيمار

o ش زاي ف ت ا سب عمومي ن شكالت آگاهي  ه م ردن مب دا ك پي ن  شهري و امكا ت  ري دي ن م حدا ت
o ش زاي ف يا سخگوي پا ه  جبور ب را م ن  ستا ن كه بيمار ستا ه بيمار عمومي ب ر  شا د ف مي كن
oس ساخت و   انوني  خالهاي ق عاد  ه اب عمومي ب ر  فكا ر و ا شه شوراي  ايي  شن رفي و آ ع در م ز  ا

ي صيل تف ح هاي  ر و طر شه
o ن ستا ر تي بيما ري هاي آ م گي صمي ت راي  رواني ب ر  شا ف ذهني و  ع  جاد مان ي ا
oجاري ت موجود  انا ري ج ه  ت ب سب سبي ن دادن آگاهي ن

oز كن غا ر آ ت رده  ست ه اي گ سان ر حركت  د كه  حريك كن ت را  ن  ستا ر دبيما
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مذاكره و گفتگو با بيمارستان

oه حل ت م ه مطالبا دن ب سي ر راي  ره ب ذاك ن م امكا
oج ث  حي ز  ن ا ستا ر عي بيما سوي واق سمت و  شدن  شخص  ره م ذاك ز طريق م ه ا ايگا

وجودي
oن شا خود عملكرد  ر  ن ب ستا ر عوامل بيما توجه 

oن ستا ر سوي بيما ز  روه ا رگ ن كا خت شنا ت ن سمي ر ه  حتمال ب ا
o جه اطل و بي نتي ره هاي ب ذاك ه م ه ورودي ب ان ريب ف م  عوا ده هاي و  ا وع ي و 

ن ضمي ت دروغ و بي  حاصل و  بي 
oشخصي ع  حول مناف ت  را ذاك ه م ن ب ستا ر خطر ورود بيما
oدهد زل مي  تن ن  ستا ر خالف بيما روه م ن گ عنوا ه  را ب روه  رگ ه كا جايگا

 

  ها آنسناريوهاي پيش رو و نقاط قوت و ضعف  -13 ريتصو

  

 

  سفره سناريوهاي پيش رو - 14 ريتصو
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 نمودار جريان كارهاي صورت گرفته  ارائه 

تصوير كلي از كارهاي صورت گرفته  ،در مقطعي از كاراز آنجايي كه اقدامات متنوعي از ابتداي كار صورت گرفته بود الزم بود 
اين انجام شد.  زير كنون در غالب نمودار جريانفته از جلسه اول تادامات صورت گرمرور اقجلوي چشم همه بيايد. به همين علت 

و خالهاي موجود در بين اقدامات صورت گرفته  جلوي چشم بيايدكارها بين به هم پيوستگي و خط و ربط كار كمك كرد تا 
جلسات به اشكال مختلف  در اولينتوسط كارگروه ي شده نيب شيپاقدامات اكثر نشان داد اين مرور و بازنگري  شناسايي شود.

   انجام يا در راستاي آنها گامي برداشته شود.

 

 نمودار جريان اقدامات كارگروه پيگيري حل مسئله بيمارستان -15 ريتصو
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  خالهابازنگري تعامل و ارتباطات صورت گرفته با بازيگران و شناسايي  

كه مطمئن شويم  براي اينشده بود. انجام مندان، بازيگران و ... و تحول مورد نظر، بهره تغيير ابتدايي تحليلي دربارهدر جلسه 
اقداماتي  درباره اقدامات صورت گرفته به همه بازيگران داستان پرداخته است يا خير، بازيگران تحليل انجام شده را مرور كرديم و

نشان داد چه اقداماتي براي هر تحليل بازنگري اين رت گرفت. گفت و گو صوكه پيرامون هر يك از بازيگران انجام شده بود 
به همين واسطه مشخص شد كه براي ي انجام نشده است. كار انگريبازيك از  يك از بازيگران صورت گرفته و براي كدام

   نشده است. ارتباط با اكثر بازيگران اقداماتي صورت گرفته است اما براي تعامل و ارتباط با بيمارستان كاري انجام 

  

 

  بررسي اقدامات انجام شده براي بازيگران -16 ريتصو

  

 در جلسات  كارگروهدهنده و بازدارنده حضور اعضاي بررسي عوامل سوق 

وعي براي اقدامات متنكردند.  پيدا نميحضور  در جلسات همراهي گروه تسهيلگري با كارگروه برخي از اعضا همانند سابقبين در 
اما همچنان نوساناتي در حضور اعضا  ،بررسي موضوع و برطرف كردن موانع حضور اعضا مانند جابجايي زمان جلسات انجام شد

انجام و از اعضا خواسته دهنده و بازدارنده حضور اعضا عوامل سوقتحليلي براي بررسي  به همين دليلدر جلسات وجود داشت. 
كمرنگ شدن حضور عنوان داليلي كه به جمله از  .شود را عنوان كنند شان به جلسات مي يا نيامدنشد تا عواملي كه باعث آمدن 

هاي  وقوع بحران«و  »استاز مبيمارستان بيشتر به وجود آمدن حس اينكه زور « ،» كارهابودن پيگيري  كند« عنوان شداعضا 
 پر رنگ اعضاي مشاركت« ،»اقدامات ديدن نتايج« لشام دهنده سوقاز عوامل  برخي بودند. در مقابل »تر اجتماعي جدي

اين تحليل كمك كرد كه عوامل كمرنگ شدن حضور برخي از اعضا شناسايي شدند. عنوان » تداوم انتشار خبرنامه«و » كارگروه
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تداوم كار براي از آن  در صورت ادامه ماجرا كرد تا رخي از آنها اقداماتي صورت گيرد. از طرفي اين تحليل كمك ميشود و براي ب
  كارگروه كمك گرفت. 

  

 

 تحليل ميدان نيروي حضور اعضاي كارگروه در جلسات -17 ريتصو
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� �هاي ادامه كار كارگروه/پيشنهاداتسرنخ                  �
تواند در  ست همچنان اقدامات ديگري ميهايش انجام داده ا گيري و فعاليت عالوه بر اقدامات متنوعي كه كارگروه از ابتداي شكل
ها در ادامه  برخي از اين سرنخهايي آمده است كه تا كنون انجام شده است.  دستور كار قرار گيرد كه سرنخ آن از اقدامات و تحليل

  آمده است: 

  شوراي شهر تهران  اعضايديدار با 
 ها آنشتند ديدار با اعضاي شوراي شهر تهران و گفت و گو با اي بر روي آن دا يكي از كارهايي كه اعضاي كارگروه تاكيد ويژه

بيمارستان بود. براي پرداختن به اين موضوع نياز است كه اقدامات مربوط به ديدار و جلسه با اعضاي شورا تهيه و  مسئلهپيرامون 
محله و اقدامات كارگروه است كه الزم تقسيم نقش شود. يك از اقدامات مهم در همين راستا ارائه مناسبي از اثرات بيمارستان بر 

    .ريزي صورت گيرد انديشي و برنامه هم هم آن است براي نحوه ارائه
 

  ها بيمارستان وساز ساختشده توسط بيمارستان از منظر قانوني بر اساس ضوابط  نقضتهيه ليست قوانين 
ان در ابعاد مختلف انجام داده است. اما كاري كه آن چيزي كه براي اعضاي كارگروه شفاف است تخلفاتي است كه اين بيمارست

مشخص كردن مواد قانوني تخلفات صورت گرفته توسط  ،از ابتدا در دستور كار قرار داشت اما هنوز به سرانجام نرسيده است
ئه بيمارستان است. اين بدان معناست كه شواهد و مستندات و همچنين قانون دقيق نقض شده به شكل منسجم و قابل ارا

  گردآوري و تهيه گردد. 
 

 كارهايي براي در جريان قرار گرفتن ساير اهالي نسبت به اقدامات كارگروه (تشكيل جلسات در سطح محله  ريزي برنامه
 مانند مدرسه و پارك و ...)

اما از نظر بيمارستان صورت گرفته  مسئلهرساني و درگير كردن اهالي محله نسبت به  تا كنون اقدامات متنوعي براي اطالع
هاي عمومي مثل پارك و مسجد و خيابان  بايست به شكل مستمر با مردم محله در مكان كارگروه اين اقدامات كافي نيست و مي

مند و دغدغه محله هم بتوانند درگير  تا ساير افراد عالقه را نسبت به اتفاقات صورت گرفته مطلع كرد ها آنو ... گفت و گو كرد و 
  .ها شوند فعاليت

 
  مربوط به انتشار طومار اقداماتبازنگري 

امضا براي آن از اقدامات اوليه كارگروه بود. بعد از تهيه طومار اقداماتي براي منتشر  يآور جمعتهيه طومار عليه بيمارستان و 
ن اقدامات و پرداخته نشد. بازنگري آ ها آنشد كه به همه  ينيب شيپمختلف  ها گروهرساني آن به نهادها و  كردن و اطالع

  تواند در دستور كار قرار گيرد.  مانده مي ريزي براي انجام كارهاي باقي برنامه
 

 ريزي براي به رسميت شناخته شدن كارگروه در بين نهادهاي ديگر محلي برنامه 
محلي  هاي گروهو  كارگروه شكل گرفته به ادعاي اعضاي آن هنوز نتوانسته خودش را به اندازه كافي معرفي كند و در بين نهادها

بيني كرد تا كارگروه در صورت ادامه حيات خود اعتبار و  توان مجموعه اقداماتي پيش رسميت و اعتبار پيدا كند. به همين خاطر مي
  رسميت كافي در سطح محله و در بين نهادهاي محلي و فرامحلي پيدا كند. 
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  3انتشار خبرنامه شماره  
بوده است. بعد از انتشار خبرنامه  اثرگذارتهيه و توزيع كرده است و اين خبرنامه در ابعاد خودش شماره خبرنامه  2كارگروه تاكنون 

و  3اند. تهيه و انتشار خبرنامه شماره  اتفاقات مختلفي پيرامون بيمارستان افتاد كه هنوز همه اهالي از آن مطلع نشده 2
  يش رو باشد. تواند از اقدامات پ ريزي براي انتشار مستمر آن مي برنامه
 

  كانال تلگرامي (قوانين، شيوه كار، مطالب و ...)  سازوكارتكميل و نهايي كردن 
هاي كارگروه، كانال تلگرامي توسط اعضا ايجاد شد تا خبرها و  مندان فعاليت تر مردم محله و عالقه رساني سريع براي اطالع

ابتدايي توسط  سازوكارت كارگروه را به مخاطبان انجام دهد. مسائل مربوط به  اثرات بيمارستان بر محله و همچنين اتفاقا
توان درباره قوانين، شيوه كار،  اندازي كانال انجام شد اما در صورت تصميم به ادامه كار كانال مي اعضاي كارگروه براي راه

  ريزي و همفكري كرد.  مديريت كانال و مطالب و ... برنامه
 

 تانجلسه و مذاكره با مديريت بيمارس 
بيني كرده بود مذاكره با بيمارستان بود. اما اين اقدام از مجموعه  كه كارگروه در راستاي هدف خود از ابتدا پيش اقداماتييكي از 

كه در جلسات پاياني  ييوگوها گفت. در از پرداختن به آن به داليل مختلف پرهيز كرده استاقداماتي بود كه كارگروه تا كنون 
بودند. يكي از اقداماتي كه در اين راستا  اين مذاكره و برخي ديگر مخالف مذاكرهاز اعضا موافق اين صورت گرفت تعدادي 

امناي مسجد براي پيدا كردن شيوه تعامل و مذاكره مناسب با بيمارستان بود شايد از آن طريق  ئتيهبيني شد جلسه با  پيش
  ته شود. هايي ابتدايي براي مذاكره با بيمارستان برداش بتوان گام

  
  تهيه فيلمي از اقدامات كارگروه 

به شكل  براي معرفي كارگروه و هدف آن توان ميهاي متنوعي از اقدامات كارگروه تهيه شده است.  ها و عكس تا كنون فيلم
سايرين را  بتوان تهيه شود تا از اين طريق هاي كارگروه فيلم كوتاهي از فعاليت ،مند عالقه هاي گروهبه اهالي محله و  تصويري

  د. ربراي پيوستن و همراهي با جريان شكل گرفته ترغيب ك
 

  تهيه فيلمي از اثرات بيمارستان 
هاي كوتاهي با موبايل از اثرات بيمارستان گرفته شده است. شايد  اعضاي كارگروه و برخي از اهالي محله تا كنون فيلم توسط

اي پيرامون اثرات  هاي قديم فيلم منسجم و قابل ارائه و به كارگيري فيلمهاي جديد  ريزي منسجم و تهيه فيلم بتوان با برنامه
  بيمارستان براي محله توليد و نمايش داد. 

  
  گرفتن مجوز عكس هوايي از طريق شورا 

از اعضاي كارگروه عكس هوايي شفاف و گويايي از حضور بيمارستان در محله گرفته شده است كه نشان دهنده  يكيتوسط 
استفاده و انتشار اين عكس نياز به مجوزهايي دارد. به  رسد به نظر ميلفات صورت گرفته توسط بيمارستان است. گوياي تخ

تر شدن اين عكس و نمايش آن در جلسات و  تواند به كاربردي از نهادهاي مربوطه مي ييعكس هواهمين دليل گرفتن مجوز 
 ها كمك كند.   رسانه
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 اي فشار رسانه 
اي از  فشار رسانه ها راههاي مختلف سعي كرده است كه بر روي بيمارستان فشار وارد كند. يكي از اين  ه از شيوهتا كنون كارگرو

يابي كنون مثبت ارزبوده است. اعضا اين اقدام را تا هاي محلي و .... ها در خبرنامه ها، انعكاس فعاليت طريق مصاحبه با روزنامه
  تر پيگيري كنند.  تر و منظم اي را منسجم رند كه اين فشار رسانهتمايل دا ها آنگروهي از اند و  كرده

 
 پيگيري و شكايت حقوقي 

گيري تا كنون بوده است. يكي از موانع  هاي مهم كارگروه از ابتداي شكل شكايت حقوقي از بيمارستان يكي از مباحث و دغدغه
آوري پول تا پيدا  مختلفي از قبيل جمع هاي راهدن اين مانع جدي آن نبود منابع مالي براي انجام آن بوده است. براي بر طرف كر

كردن وكيل داوطلب محلي در دستور كار قرار گرفت اما به سرانجام نرسيد. ولي از آنجايي كه تعدادي از اعضاي كارگروه اين 
  ي ادامه كار كارگروه باشد. ها يكي از سرنختواند ميريزي براي اجرايي شدن آن  برنامهدانند،  قدام را موثرترين اقدام ميا
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  �شيوه عمل ما                  �
باشيم. اين شيوه  ها آناداره جلسات و همراهي كارگروه مبتني بر شيوه عمل و اصولي بود كه تالش داشتيم كه در كارمان مراقب 

ي و جمعي پيش رفتن ماجرا و گروه ر رفتن مشاركت همه اعضاي كارگروه،عمل و اصول كاري تالش داشت تا كمك به باالت
   :كمك كند. در ادامه برخي از اين شيوه عمل و اصول كاري در ادامه آمده است

 بر روند براي همه وجود داشته باشد. تأثيرگذاريشد صداي همه اعضا شنيده شود و فرصت  تالش مي 
شود بدون اينكه  ات افراد خاصي اعمال ميافتد اين است كه صداهاي غالبي شنيده و نظر اتفاق متداولي كه در جلسات جمعي مي

ها به وجود بيايد. در جلسات كارگروه تالش داشتيم براي  و منعكس شدن نظرات همه در تصميم اظهارنظرفرصت كافي براي 
 سهميهپرسيدن از افراد كم صحبت، دادن  سؤالهاي مختلف مانند  اظهار و اعمال نظر را با شيوه فرصت جلوگيري از اين اتفاق

  به وجود بيايد.  و .... هاي بصري و گروهي تحليلانجام  ،صحبت
  
 انديشيديم.  اي جمعي ميچاره مسئلهشديم و براي برطرف كردن دليل غيبت و عدم حضور اعضا را جويا مي 

نع عدم كرديم با كمك اعضاي ديگر دليل نيامدن را جويا شويم و موا هاي متوالي داشت سعي مي اگر عضوي از كارگروه غيبت
  حضور را شناسايي و برطرف كنيم. 

 
 گيري شد. اين كار به تناوب در طي حضور تمام افراد در ساعت و مكاني كه براي همه راحت باشد نظرسنجي و تصميم

 چند مرحله صورت گرفت. 
گري  تسهيل تر است مالك بود نه ساعت و مكاني كه تيم براي برگزاري جلسات ساعت و مكاني كه براي همه اعضا مناسب

آمد و اين  داد. به همين خاطر زمان و مكاني براي جلسات مشخص شد كه براي اكثر اعضا مطلوب به حساب مي ترجيح مي
شد تا زمان و مكان جلسات انطباق زيادي با  اي چك و بازنگري مي موضوع در طول فرآيند برگزاري جلسات به شكل دوره

  شرايط افراد داشته باشد. 
 

 داد ولي قرار مي تأثيراي براي برگزاري جلسه نبود. اگرچه برنامه را تحت  ت حاضر در جلسه عامل تعيين كنندهتعداد نفرا
 شد. ها و كارهاي مرتبطي انجام ميمتناسب با نفرات حاضر تحليل

پيدا كنند. اين امر باعث بنا به داليلي ممكن بود كه اعضا نتوانند در جلسه كارگروه حضور پيدا كنند و تنها يك يا دو نفر حضور 
بيني شده انجام  شد كه برنامه پيش شد كه فعاليت يا تحليلي شكل نگيرد يا جلسه برگزار نشود. اگر چه اين اتفاق باعث مي نمي

بيني و اجرا  اي متناسب با وضعيت پيش اي برنامه هايي كه وجود داشت به شكل لحظه نشود اما متناسب با افراد حاضر و دغدغه
د. به عنوان مثال در يكي از جلسات كه تنها يك نفر حضور داشت پيمايش ميداني اطراف بيمارستان صورت گرفت تا تيم ش مي

اي ديگر با يكي از اعضا  هايي كه در جريان بود نزديك شود يا در جلسه و بحث وگو گفتتسهيلگري بتواند از نزديك با فضاي 
ر جلسات تحليل شد و در جلسات بعد اين تحليل با ساير اعضا در ميان گذاشته و دهنده و بازدارنده حضور اعضا د عوامل سوق
  تكميل شد. 
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 شد، اي از طرف تيم ما روي ميز گذاشته مي آمد. اگر ايده ها و جلسات كارگروه بيرون ميها از دل فعاليت برنامه و هاايده
 موجود بود. هاي صرفاً جهت بررسي نقاط قوت و ضعف و انتخاب از بين گزينه

ها و موضوعات روي ميز كارگروه چيده و  ها و برنامه كار جلسات بر اساس دغدغه فعاليت  به مرور زمان و پيش رفتن جلسات ايده
گذاشتند تا اعضا با  شد. اگر تيم تسهيلگري ايده يا پيشنهادي داشت آن را به عنوان گزينه انتخابي روي ميز مي ريزي مي برنامه

 خود تصميم به انتخاب آن ايده يا كار را انجام دهند.  ،عف و قوت آن گزينهتحليل نقاط ض

 
 آمد تا جلوي چشم همه بيايد و به فهم هاي شكل گرفته در جلسات به شكل بزرگ و بصري درميها و بحثصحبت

 و گفت و گو كمك كند.  مسئلهمشترك از 
ر بيايد و جلوي چشم همه بيايد تا فرصت اظهارنظر و حك و گوها به شكل بصري دوها و گفت شد تا خروجي تحليل ي ميسع

كرد و در نهايت سندي جمعي از  كمك مي وگو گفتبه رسيدن به فهم مشترك از  مسئلهاز طرفي اين  .اصالح وجود داشته باشد
جمعي منعكس هاي  ها به شكل گروهي و جمعي انجام شود تا تحليل تحليلكرد  اين كار كمك ميشد.  مي تهيهتوافق جمعي 

 كننده نظر همه اعضا باشد. 

 (از نظر زماني و اهميت) و همچنين مسئول هر اقدامي مشخص و توافق شده باشد.  ها آن شد اقدامات، اولويتتالش مي 
در ماجراهاي جمعي و گروهي نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه اولويت اقدامات چگونه و به چه ترتيب است، زمان اجراي 

كرديم در ابتداي هر جلسه زماني را به اين  اجراي آن است. به همين خاطر سعي مي مسئولچه موقع است و چه كسي  آن
 مسئولو بر روي نمودار زماني نشان داده شود و براي هر فعاليتي  بندي اولويتهاي پيش رو را  موضوع اختصاص دهيم و فعاليت
ي در خصوص اين موارد صورت گيرد و هر كسي بتواند بر اساس ظرفيت و شد تا توافق جمع مشخص شود. اين كار باعث مي
  توان خود نقشي به عهده بگيرد. 

 
 كرديم اعضاي غايب در جلسات در جريان روند كارها قرار بگيرند تا اتصال مباحث را از دست ندهند. تالش مي 

در جلسه بعد در  يحضورامي در گروه و يا به شكل در صورتي كه يك نفر در جلسه حضور نداشت، روند جلسه چه به شكل تلگر 
 از روند شكل گرفته جدا نيفتد و در جريان تصميمات و اقدامات صورت گرفته قرار گيرد.  فرد غايب شد تاميان گذاشته مي

 
 گرفتيم. اجازه مي جلسه حاضرين ابتدا ازدر  ،هنگام گرفتن عكس يا فيلم از جلسات 

تند شود الزم بود كه از جلسات عكس و فيلم تهيه شود. براي اينكه متوجه شويم مالحظه يا براي اينكه روند جلسات مس
گرفتيم تا در صورت وجود حساسيت آن را لحاظ كنيم. اگر  حساسيتي در جمع نسبت به اين موضوع وجود ندارد از جمع اجازه مي

گرفتيم. در يكي از جلسات يكي از مهمانان  جديد نيز مي شد اين اجازه را از افراد اي مهمان يا عضو جديدي اضافه مي در جلسه
شد كه چهره  اي تهيه مي ها از زاويه ها وجود داشته باشد به همين خاطر عكس درخواست كرد تمايل ندارد كه تصويرش در عكس

  آن مهمان مشخص نباشد. 
 

 سيم شود. تالش داشتيم كليه كارها و اقدامات مرتبط با برگزاري جلسه بين همه اعضا تق 
كردند. اقداماتي مرتبط به  شد و اعضا براي انجام آن اعالم آمادگي مي عالوه بر اقداماتي كه در راستاي هدف كارگروه انجام مي

 كارها نيا، شستن ظروف و ... وجود داشت تالش داشتيم كه جزييات ليوسابرگزاري جلسات مانند پذيرايي، مرتب كردن 
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ايد و وابسته به يكي دو نفر نباشد. با ريز شدن اين كارها در يكي از جلسات اعضا براي انجام هر مشخص شود و روي ميز همه بي
 يك از كارها اعالم آمادگي كردند و انجام بعضي از كارها نيز به شكل چرخشي و نوبتي بين اعضا پخش شد.  

 
 داديم و خود را رفت انعطاف به خرج ميپيش مي اي داشتيم، اگر روند جلسه خارج از برنامهبا اينكه براي هر جلسه برنامه

 كرديم.  منطبق با آن مي
بندي و ترتيب و توالي در برنامه وجود داشت اما  زمان اي وجود داشت اما وابستگي به برنامه وجود نداشت. براي هر جلسه برنامه

 داشت.   بيني نشده هم وجود انعطاف و تطبيق با شرايط جلسه و روند جلسه و اتفاقات پيش

 
 تر برداشته شود.  تر و مرتبط هاي بعدي مشخص گرفت تا گام ها و اقدامات صورت مي اي فعاليت بازنگري دوره 

بيني شده را چه از نظر زماني و چه از نظر شيوه و كيفيت اجرا  هاي پيش در جلسات كارگروه تا جايي كه امكان داشت فعاليت
هاي كسب شده از انجام  حفظ شود و از طرفي از تجربه ها آنبط بين كارها و اتصال بين داديم تا خط و ر مورد بازنگري قرار مي

  هر فعاليت براي اقدامات بعدي نيز استفاده شود.
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  �هاي مادرس آموخته                  �
هايي بود. بيان  درس آموخته هاي مختلف داراي بيمارستان براي تيم تسهيلگري از جنبه مسئلهماهه با كارگروه حل  9همراهي 

هاي ديگر محلي مورد توجه قرار گيرد، مورد  ن تواند در صورت ادامه اين جريان يا جريا ها از آن روست كه مي اين درس آموخته
 و اصالح گردد. در ادامه منطبقهاي جديد محك بخورد و در صورت نياز با شرايط جديد  استفاده و بازنگري قرار گيرد، با تجربه

  ها را مرور خواهيم كرد. برخي از درس آموخته

 هاي پيشنهادي در جايي ثبت و جلوي چشم باشد تا به مرور زمان به دست  تمام و ايده هاي نيمه ها و تحليل بهتر است بحث
 پرداخت. ها آنفراموشي سپرده نشود و در صورت لزوم بتوان به 

گرفت بعضي از كارهايي كه از نظر جمع مهم و  وه در هر جلسه قرار ميها و كارهايي كه پيش روي كارگر به واسطه حجم ايده
شدند. تالش براي ثبت اين موارد  رها مي تمام مهين اشدند ي آمدند به مرور زمان به دست فراموشي سپرده مي فوريتي به حساب مي

تواند به  شدن هر فعاليت و اقدام ميي براي مراقبت از اجرايي سازوكاردر جلسات مختلف و تعيين  ها آنو جلوي چشم آوردن 
  بروز چنين اتفاقي كمك كند. 

ها  به عنوان مثال طوماري كه با امضاي تعداد زيادي از اهالي تهيه شده بود قرار بود كه اقدامات متنوعي از قبيل ارسال به رسانه
شد، اما  ومار مهم و فوريتي محسوب ميهاي عمومي با آن صورت بگيرد. از نظر اكثر اعضاي كارگروه موضوع ط و نصب در مكان

شد و  شد تا اينكه دوباره در بحث ديگري لزوم پرداختن به طومار احساس مي ها گم مي بقيه اقدامات و ايده يال البهاين موضوع 
  شد.  به عنوان اقدامي فراموش شده و از قلم افتاده ياد مي

 

 ها  روه كمك به هم پيوستگي  و همسويي اقدامات و فعاليتمشخص شدن و مورد توافق بودن تغيير و هدف مورد نظر گ
 كند. مي

تر پيش رفتن كارها و همسويي و همگرايي نظرات  به روان ها آنها با  تمركز بر روي هدف جمعي و محك زدن اقدامات و تصميم
خارج از حوصله  بعضاً بر و كند. اگر چه ممكن است رسيدن به هدف مشترك زمان هاي جديد كمك بزرگي مي و برداشتن گام

كند. البته اين نكته نبايد غفلت  جمع باشد اما كمك زيادي به سرعت گرفتن كار و جلوگيري از كارهاي پراكنده و نامرتبط مي
  شود كه هدف قابل بازنگري است و امكان اصالح و تغيير در آن از طرف جمع بر اساس فرآيند وجود دارد. 

كارگروه سعي شد كه تغيير يا هدفي كه كارگروه به دنبال آن است مشخص شود و توافق جمعي  به عنوان مثال در اولين جلسات
هايي از متنوع بودن (اما نه متضاد)  بر روي آن صورت گيرد. با اينكه به شكل نسبي اين توافق صورت گرفت اما همچنان نشانه

 تأثيربر روي انتظارات اعضا براي حضور در كارگروه  بعضاًخورد. اين موضوع  ها  براي حضور در كارگروه به چشم مي هدف
گذاشت. به مرور زمان با توجه به مسير طي شده و شفاف شدن مسير، در يكي از جلسات انتهايي، اعضاي كارگروه با بازنگري  مي

گرايي و اي را مشخص كنند كه منجر به هم هاي طرح شده در جلسات ابتدايي، توانستند  هدف مشترك و توافق شده هدف
 هاي آن شد.  رغم فراز و نشيب رسيدن به حس مشترك براي ادامه كار كارگروه علي
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 دهند.  كنند و به آن توجه نشان مي كنند كمتر به آن ورود پيدا مي كار يا فعاليتي كه اعضاي گروه به آن احساس نياز نمي 
ايده كاربردي و  ها آنتسهيلگري روي ميز بيايد و از نظر  هايي براي پيش بردن كار توسط تيم ممكن است در فرآيند ايده بعضاً

و لزوم آن ايده نرسيده باشند و به آن احساس نياز  شكل گرفتنمفيدي براي ادامه كار باشد. اما اگر اعضاي گروه به آن داليل 
وزن با  ايت به آن توجه همهايي براي آن بردارند. ولي در نه كنند و حتي گام تأييدنكنند. ممكن است آن را به شكل ظاهري 

ساير كارها نشان نخواهند داد و آن ايده و پيشنهاد روي زمين خواهد ماند و اجرايي نخواهد شد. به همين خاطر الزم است كه 
اي روي ميز بيايد داليل آن و مزايا و معايب و موانع اجرايي شدن آن به شكل جمعي بررسي  اگر جايي الزم است پيشنهاد يا ايده

  وزني نسبت به كار يا ايده پيدا كنند.  د تا همه تصوير يكساني و همشو

اي با مديريت بيمارستان برگزار كند و  به عنوان مثال از نظر تيم تسهيلگري مهم و كمك كننده بود كه اعضاي كارگروه جلسه
ركي وجود نداشت و تالشي براي اجرايي هايشان از بيمارستان گفت و گو كنند. در ابتدا درباره اين ايده حس مشت درباره خواسته

گرفت. به همين خاطر تالش شده با برگزاري نمايش جلسه و درآوردن نقاط قوت و ضعف اين كار تصوير  شدن آن صورت نمي
  مشتركي از اين اقدام در بين اعضاي كارگروه شكل بگيرد. 

  
 لزوماًجمع است   تأثيرگذارتصميم فرد  منشأكه  وقتي مخصوصاًها يا اقدامات توسط اعضا  ضمني يا شفاهي تصميم تأييد 

روي  تأثيرو  اظهارنظرپرسيد كه مطمئن شد فرصت  سؤاالتيتواند مبناي عمل قرار گيرد، بايد اقداماتي را ترتيب داد يا  نمي
 اند.  جريان را پيدا  كرده

دهد. جمع نيز اغلب به واسطه اعتبار يا  قرار مي تأثيرافرادي وجود دارند كه سخن و نظراتشان جمع را تحت  ها گروهدر  معموالً
كند. اين امر باعث همراهي جمع با نظرات  يا مخالفتي مي اظهارنظرو كمتر  تأييدميزان وزني كه براي اين افراد قائل است بيشتر 

نظر جمعي بپذيرد و به آن اكتفا را به عنوان  دهاييتأگونه  تواند و نبايد اين شود. اما تيم تسهيلگري نمي هاي صداي قالب مي و ايده
ي لحاظ شود كه مطمئن بود سازوكارتوان به پايداري و جمعي بودن آن مطمئن بود. به همين خاطر الزم است  كند چون نمي

هاي  رسد در نظر گرفته شود. به همين خاطر تحليل زنند و صدايشان به جايي نمي كمتر حرف مي معموالًصداي كساني كه 
باز اما نه بسته (بله يا  هاي سؤالكننده باشد. در ضمن پرسيدن  تواند كمك وگوهاي شفاهي مي به جاي گفتگروهي و بصري 

  تواند كمك كننده باشد.  كلي و مبهم مي هاي سؤالمفهوم و قابل درك به جاي  هاي سؤالخير) و 

اين كار را كساني به عهده  مسؤوليتمربوط،  ها و اطالعيه و خبرهاي به عنوان مثال اغلب در هنگام تهيه نامه خطاب به سازمان
گرفتند كه مهارت بيشتري در اين كار داشتند. وقتي بعد از تهيه نسخه اوليه قرار بود كه جمع نظر خود را درباره آن بگويد.  مي

شد  تي پرسيده ميكردند. اما وق كردند و اظهار رضايت مي مي تأييدشد كه نظرتان چيست همه  وقتي در ابتدا از جمع پرسيده مي
». داديد؟ تر نوشته شود چه تغييري مي تر و قابل فهم اگر قرار باشد اين خبر يا اطالعيه توسط اهالي محله خوانده شود و روان«

كردند  هايي كه از آن اظهار رضايت كرده بودند را ويرايش جدي مي ها يا اطالعيه شد و همان نامه مدل واكنش اعضا متفاوت مي
  شد.    فيت و رواني محتواي توليد شده از نظر جمع بهتر ميو اغلب كي
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 ها  بايست به مالحظات و حساسيت شود مي اي كه در خصوص گرفتن عكس و فيلم از جلسات گرفته مي بر اجازه  عالوه
ا در كجا ه ها و فيلم ها قبل از استفاده عمومي و همچنين بيان اينكه عكس و فيلم ها عكستوجه كرد. شايد نشان دادن 

 كننده باشد.  شوند، كمك مورد استفاده واقع مي
هاي  يا برگه  شوند قرار است به كاري بيايند، در گزارشي منعكس شوند، در خبرنامه هايي كه از جلسات گرفته مي عكس
به  ها آنفاده از هاي اجتماعي قرار بگيرند. به همين خاطر الزم است قبل از است رساني استفاده شوند يا بر روي شبكه اطالع

ها  هايي كه قرار است منتشر شوند را با كساني كه در عكس و حتي عكس ها انتشار عكسهاي عمومي محل  خصوص در رسانه
  حضور دارند كنترل و چك كرد تا گر مالحظه يا حساسيتي وجود دارد، فرصت بازخورد دادن و لحاظ كردن وجود داشته باشد. 

ازه كلي براي گرفتن عكس و فيلم از جلسات را گرفته بوديم وقتي قرار بود از تعدادي از جلسات به عنوان مثال با اينكه اج
ها واكنش نشان دادند و  ها برخي از اعضا نسبت به تعدادي از عكس عكسي در خبرنامه چاپ شود. هنگام انتخاب جمعي عكس

  مناسب تشخيص ندادند.  در خبرنامه را براي چاپ ها آنگفتند و برخي از  ها آنمالحظاتي را درباره چاپ 
 

 بگذارد. هر چند كه كار تخصصي و پيچيده به  تأثيرتواند روي جريان و فرآيند كارها  هر كسي بنا به توان و ظرفيت خود مي
 نظر برسد. 

مانند  بعضي موضوعات و اقدامات ممكن بود از نظر تيم تسهيلگري كاري تخصصي و خارج از حوصله كارگروه به حساب بيايد
با كارگروه ترديدهايي وجود داشت.  ها آنآرايي خبرنامه و يا ويرايش فيلم جلسات، به همين خاطر براي در ميان گذاشتن  صفحه

شد اندكي تخصصي و پيچيده به نظر برسد را هنگامي كه روي ميز گذاشتيم نتايج  اما هر كدام از اين مواردي كه احساس مي
داد كه باعث باالتر رفتن كيفيت كار  كس بنا به توان و ظرفيت خود ورودي و نظري نسبت به كار مي فراتر از انتظارمان بود. هر

  شد.  مي

آرايي را به عهده بگيرد. هنگامي كه  صفحه مسؤوليت كارگروهفردي خارج از ي خبرنامه قرار شد آراي به عنوان مثال هنگام صفحه
هم  ها آنآرايي قرار دهد تا  ن كار اعضاي كارگروه را در جريان روند صفحهآرا خواستيم كه براي مشاركتي پيش رفت از صفحه

اما با  يفيت كار باالتر رود.آرايي را انجام دهد تا ك عنوان كرد كه ترجيحش اين است كه به تنهايي صفحه اواعمال نظر كنند، 
عضاي كارگروه در ميان گذاشته شود. با توافق خبرنامه با ا ييآرا صفحهگوهايي كه انجام شد قرار شد بعد از هر مرحله وگفت

كردند. از آنجايي  مي اظهارنظرآرايي شدند و  را اين اتفاق افتاد و اعضاي كارگروه با دقت و وسواس خاصي درگير صفحهآصفحه
ين مرحله نيز كه محتواي توليد شده متعلق به خودشان بود و چارچوب كلي خبرنامه و ماكت آن را هم تهيه كرده بودند انجام ا

كرده  از چيزي شده كه تصورش را مي آرا عنوان كرد كه كيفيت كار به مراتب بهتر برايشان جذاب شده بود. در پايان كار صفحه
  فرآيند جذابي را تجربه كرده است.  در مجموع و است
 

 و  كننده كمكسيار حضور كارشناسان و متخصصان در طول فرآيند اگر بنا به خواسته و نياز جامعه محلي باشد ب
راهگشاست. به شرطي كه كارشناسان هم بپذيرند در راستا و خدمت به خواست و ايده جامعه مخاطب  حضور پيدا كنند و 

 از پند دادن و هدايت كردن خودداري كنند. 

ناسان نيازي هست؟ بوده است. آيا به كارش سؤالتوانند بازي كنند محل  اينكه در فرآيندهاي مشاركتي كارشناسان چه نقشي مي
هاي مختلفي كارشناسان در  خواهيم كار را به مردم بسپاريم چه نيازي به كارشناسان است؟ در اين پروژه در بخش وقتي مي
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هاي مختلف كار بر حسب نياز اعضاي كارگروه در جمع حضور پيدا كردند و نقش و حضور كارشناسان در دل فرآيند به  بخش
كرد. حضور اين كارشناسان چند ويژگي مشترك داشت كه براي اقدامات  توجهي قابلآن كمك خوبي نشست پيدا كرد و به 

كردند. نقش  تواند آموزنده باشد. همگي اين كارشناسان در طول فرآيند بر حسب نياز اعضا حضور پيدا مي بعدي از اين دست مي
مرتبط كمك به  سؤاالتيدادند و يا با پرسيدن  اسخ ميهاي اعضا پ و دغدغه سؤاالتاي داشت و به  اين كارشناسان جنبه مشاوره

كردند  كردند و سعي مي كردند. جز در موارد معدود از دادن توصيه و جهت دادن به اقدامات خودداري مي روشن شدن بحث مي
  هايي قابل بررسي توسط خود اعضا ارائه شود.  نكاتشان در قالب گزينه

هاي محوري انجام شكايت  گرفته براي پرداختن به مسائل بيمارستان يكي از فعاليتريزي صورت  به عنوان مثال در برنامه
حقوقي عليه بيمارستان بود به همين علت اعضاي كارگروه نياز داشتند كه اطالعتي درباره فرآيند و مسايل حقوقي مرتبط با 

هايشان  پاسخ دهد و با او درباره دغدغه االتشانسؤبيمارستان داشته باشند. به همين علت به دنبال وكيلي گشتند تا بتواند به 
اعضا با  سؤاالتهمفكري كنند. با پيدا شدن وكيل از او دعوت كردند تا در جلسه حضور پيدا كند. خانم وكيل در اين جلسه به 

اي به  وشنگرانه. اين جلسه براي اعضاي گروه جلسه رقرارداددقت و حوصله پاسخ داد و دانش و تجربه خود را در اختيار اعضا 
به همراه داشت و با ابعاد مختلف  ها آنهاي جديدي براي  كردند چون يافته حساب آمد و از آن به شدت احساس رضايت مي

  اند آشنا شدند.  پيگيري حقوقي و مسيرهاي درست يا نادرستي كه طي كرده
 

  گذارد به همين دليل  شان فرآيند اثر مي ژيمتغير است به همين دليل روي شيوه حضور و وقت و انر افرادداستان زندگي
ها به اراده  ها و تصميم اي پيش برد كه خواسته بايست جريان را به گونه نبايد فرآيند را متكي به حضور افراد كرد و مي

 جمعي و مشاركت همه اعضاي گروه وابسته باشد نه افراد خاص. 
اهميت  حائزنكته  .داشتند وآمد رفتاز اعضاي محله به اين جلسات  در طول برگزاري جلسات كارگروه افراد مختلف و متنوعي

گرفت داوطلبانه بود و افراد از وقت و زندگي شخصي خود براي اين داستان مايه  اين بود كه كاري كه در اين كارگروه صورت مي
آمد. به همين خاطر به مرور زمان  يگذاشتند. به همين خاطر فراز و فرودهايي در حضور اعضاي كارگروه در جلسات به وجود م مي

  مراقب اين نكته بوديم كه جريانات كارگروه به حضور افراد گره نخورد و وابسته و متكي به حضور شخص خاصي نباشد. 

 


