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معرفی فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) در محله دروازه غار و ارزیابی تأثیرات آن
مهـرناز عطاران ،1محـیا واحـدی
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مقدمـه

جمعیــت امــداد دانشــجویی– مردمــی امــام علــی یــک ســازمان مردمنهــاد ،مســتقل ،غیردولتــی و غیرسیاســی دانشــجویی-
مردمــی اســت کــه در ســال  1378بــا هــدف شــناخت و کاهــش معضــات اجتماعــی بــا محوریــت فعالیتهــا بــر کــودکان
و زنــان تأســیس شــد .بــا توجــه بــه ظرفیــت عظیــم نیروهــای دانشــجویی فعــال در جمعیــت هیـچگاه فعالیتهــا بــه زمینــه
خاصــی محــدود نشــده و در زمینههــای مختلــف اجتماعــی از تأمیــن نیازهــای اولیــه تــا آگاهســازی جامعــه و ارتقــای کیفیــت
زندگــی در محــات دارای معضــل ،طــرح و برنامههایــی ارائــه شــده اســت .ایــن ســازمان در راســتای بهبــود زندگــی جــاری
در محــات دچــار معضــل و بــه عبارتــی ارتقــای ویژگیهــای محتوایــی ایــن محــات ،طرحهایــی را تحــت عنــوان «طــرح
محلهســازی» پیگیــری مینمایــد .ایــن طــرح همــگام بــا طــرح کــودکان بیکتــاب 3بــا شناســایی محــات نیازمنــد بــه
دنبــال بسترســازی بــرای دســتیابی بــه جامع ـهای بهتــر اســت« .محلــه دروازهغــار » یــا همان«محلــه هرنــدی » یکــی از
ـدف طــرح محلهســازی و کــودکان بیکتــاب اســت .پــس از شناســایی نیــاز ایــن محلــه و کــودکان آن ،برنامــه
محــات هـ ِ
و طرحهــای متفاوتــی در آن از طریــق جمعیــت برگــزار شــد تــا مردادمــاه ســال  1390کــه خانــه علــم دروازه غــار در آن
برپــا گشــت .در ادامــه چکیــده گزارشــی از فعالیتهــای جمعیــت امامعلــی(ع) در محلــه دروازه غــار قبــل و بعــد از راهانــدازی
خانــه علــم ارائــه میگــردد.

معرفـی کلـی محـله دروازه غار

شماره۵۳-۵۴

محلــه هرنــدی (محلــه دروازه غــار) واقــع در ناحیــه  4منطقــه  12شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت .نــام قدیــم محلــه ،دروازه
غــار ،یکــی از چنــد دروازه شــهر تهــران بــوده کــه بعــد از انقــاب اســامی بــه نــام شــهید آیـتاهلل هرنــدی تغییــر یافته اســت.

موقعیت محله دروازه غار در تهران

 - 1پژوهشگر جمعیت امام علی
 - 2مدیر خانه علم دروازه غار
 - 3فراهم ساختن امکانات ادامه تحصیل و از بین بردن موانعی همچون فقر مالی ،فقر فرهنگی ،کار اجباری ،نداشتن اوراق هویت ،ناآگاهی و اعتیاد والدین
و ...با همکاری گروه شناسایی برای شناسایی کودکان ،گروه پژوهش برای پژوهش پیرامون اعتیاد ،فرهنگ فقر ،بستههای آموزشی و ،...گروه حقوقی برای
گرفتن شناسنامه و گروه آموزش برای جذب مدرسهای واجد شرایط با پشتیبانی هر کودک توسط یک نفر در مراکزی با نام «خانه علم».
(ع)

attaran.mehrnaz@Gmail.com

از ابتــدای تأســیس جمعیــت امــداد دانشــجویی –مردمــی امــام علــی(ع) ،اعضــای آن بارهــا در محلــه دروازه غــار حاضــر
شــده و از نزدیــک بــا معضــات موجــود در آن روب ـهرو شــدهاند .مراجعــات متعــدد جمعیــت بــه دروازه غــار ،یــک پروســه
برنامهریزیشــده را دنبــال مینمــود کــه نقطــه آغــاز آن آشــنایی بیشــتر اقشــار فرهیختــه و مســئوالن بــا محلــه و آشــنایی
عمیقتــر محلــه بــا جمعیــت و نقطــه پایانــی آن آبــادی کامــل محلــه تعریــف شــده بــود .فــاز یــک فعالیــت جمعیــت در
محلــه دروازه غــار شــامل ســه گام بــه شــرح زیــر اســت:
گام اول :حضــور و شــناخت محلــه کــه آغــاز ایــن مرحلــه بــا اولیــن حضــور دانشــجویان در محلــه دروازه غــار در حــدود یــک
دهــه پیــش بــوده اســت و شناســایی و رســیدگی بــه تعــدادی از خانوادههــای محــروم محلــه در ایــن بخــش آغــاز و زمینـهای
برداشــتن گام دوم فراهــم شــد.
گام دوم :شناســایی و رســیدگی بــه خانوادههــا .در ایــن مرحلــه تعــداد خانوادههــای تحــت پوشــش افزایــش یافــت و
خدماترســانی بــه آنــان در ابعــاد گوناگــون غذارســانی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،تفریحــی و درمانــی شــروع شــد .در ایــن مرحلــه
ضمــن ارائــه ایــن خدمــات رایــگان ،نســبت بــه مــواردی چــون شــیوه زندگــی در محلــه ،فرهنــگ و آداب رفتــاری ســاکنان،
مشــکالت عمــده بیشــتر خانوادههــا و علــل عمــده انحطــاط تدریجــی محلــه شــناخت و اشــراف بیشــتری حاصــل شــد.
گام ســوم :اعــام حضــور رســمی جمعیــت در محلــه .در ایــن مرحلــه جمعیــت بــا هــدف تســهیل اجــرای نخســتین طــرح
محلــه ســازی خــود بــه طراحــی و اجــرای آیینهــا و برنامههایــی چــون عهدنامــه ،پیمــان عاشــقان ،برنامــه جشــن یلــدا در
کوچههــای فقــر ،تجمعــی علیــه اعتیــاد ،برنامــه جشــن هفتســین برکــت پرداخــت کــه دروازه غــار را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد و حضــور رســمی خــود را بــرای ریش ـهکنی معضــات اجتماعــی در محلــه دروازه غــار اعــام داشــت.
فاز دوم فعالیتهای جمعیت امام علی در محله دروازه غار شامل گامهای زیر است:
گام اول :پژوهــش دربــاره وضعیــت کــودکان دروازه غــار .آمارگیــری و تحلیــل نتایــج آمــاری بهدسـتآمده دربــاره وضعیــت
کــودکان و نوجوانــان محلــه بــه لحــاظ آموزشــی ،کار ،بهداشــت و ســامت ،اصلیــت و برخــی پارامترهــای رفتــاری و روانــی،
جهــت تعییــن نــوع ،گســتردگی و محتــوای برنامههایــی کــه در گامهــای بعــدی بــرای بهبــود و اصــاح محلــه بایــد پیــاده
شــود ،در پژوهشــی فشــرده چهــارروزه و مصاحبـهی رودررو بــا  260کــودک و نوجــوان دروازه غــار در ایــن مرحلــه انجــام شــد.
گام دوم :برنامههــای اصالحــی نرمافــزاری .در ایــن گام بــا در نظــر گرفتــن دروازه غــار بهعنــوان یــک سیســتم و
برنامههــای نرمافــزاری جمعیــت بهعنــوان یــک نیــروی بیرونــی محــرک کــه قادرنــد آن را دچــار اختاللــی چندســاعته و
چنــدروزه و حتــی غیرفعــال نمــودن سیســتم کننــد ،پیشبینــی شــد .جمعیــت بــرآن شــد تــا بــا اجــرای برنامههــای خــود
دس ـتکم چنــد ســاعت یــا چنــد روز بــرای کــودکان امنیــت بــه ارمغــان آورد و امنیــت تجــارت و مصــرف مــواد افیونــی را
بــه ناامنــی مبــدل کنــد.
گام ســوم :ایجــاد ســختافزارهای اصالحــی .بــرای فراهــم نمــودن امــکان فعالیــت دائمــی در دروازه غــار فضاهایــی بــرای
اســتقرار بهمثابــه ســختافزارهای اصالحــی پیشبینــی شــد کــه ایــن ســختافزار در اصــل خانــه (علــم) ایرانــی اســت.
جمعیــت امــام علــی(ع) در تابســتان  1389بــا هــدف توســعه روحیــه صلــح و دوســتی در میــان تمامــی اهالــی محــل بهویــژه
کــودکان و اقــوام مختلــف ســاکن ،افزایــش ســطح تعامــل و ارتبــاط جمعیــت بــا ســاکنان و جلــب مشــارکتهای مردمــی
بــرای امدادرســانی بــه کــودکان و خانوادههــای محــروم ایــن محلــه ،ســه برنامــه جشــن پیــام مهــر بــه مناســبت نیمــه شــعبان،
مســابقات ورزشــی بــا عنــوان مســابقات پیــام مهــر و مســابقات فوتبــال بــا عنــوان جــام پیــام مهــر ویــژه مــاه مبــارک رمضــان
را در محلــه دروازه غــار برگــزار نمــود .در ســال  1390فعالیتهــای جمعیــت در محلــه دروازه غــار قــوت و انســجام بیشــتری
یافــت بهنحویکــه بــا تشــکیل گروههــای مختلــف اقدامــات مفیــد و مثمــر ثمــری را در ایــن محلــه بــه انجــام رســاندند.
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(ع)

فعالیتهای جمـعیت امام علی(ع) در محـله

فعالیتهای گروه آموزش
کوچه گردان عاشق

پیمان عاشقان

پیمان عاشقان

طرح شام عیاران

(مأخذ :آرشیو جمعیت امام علی )
(ع)

گــروه تحقیــق و توســعه :ایــن گــروه بهنوعــی زیرمجموعــه گــروه آمــوزش بــوده کــه بــا نــگاه کنجکاوانــه در پــی ایجــاد
بســترهای آموزشــی مــورد نیــاز کادر آمــوزش ،معلمــان و دانــش آمــوزان خانــه علــم دروازه غاراســت.
گــروه پزشــکی :ایــن گــروه از پزشــکان و متخصصــان داوطلبــی تشــکیل شــده اســت کــه در دو حــوزهی بهداشــت و تغذیه
و درمــان و ارجاعــات پزشــکی کــودکان تحــت پوشــش و خانــواده آنهــا فعالیــت میکننــد.

(مأخذ :آرشیو جمعیت امام علی (ع))
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گــزارش ارائهشــده از فعالیتهــای خانــه علــم دروازه غــار بخــش کوچکــی از حاصــل تالشهــای داوطلبینــی اســت کــه در
کوچههــای پرمعضــل شــهر و دیارمــان اندوختــه شــده اســت .آمیــزهای از علــم و عشــق دانشــجویانی کــه بــا دســتان خالــی و
بــدون هیــچ امکاناتــی قــدم در مســیر دگرخواهــی نهادهانــد و صــدای صدهــا کــودک بیپنــاه دروازه غــار و چشــمان معصــوم
آنهــا را بــا حضــور زنــده وجــدان و روح آرمانطلبــی شــنیدند و دیدنــد .در مجمــوع فعالیتهــای اعضــای داوطلــب خانــه
علــم دروازه غــار در قالــب گروههــای تخصصــی مختلفــی بــه شــرح زیــر انجــام میگیــرد:
گــروه آمــوزش :ایــن گــروه بــه همــت دانشــجویانی عاشــق کــه خواســتهاند تــا معلــم کودکانــی باشــند کــه ســالها در آرزوی
رفتــن بــه مدرســه شــب را بــه صبــح رســانیدهاند ،تشــکیل شــده اســت .بــرای کــودکان زیــر هفــت ســال کالس مهدکــودک بــا
فعالیتهایــی چــون آمــوزش ســورههای قرآنــی ،دعــا ،نقاشــی ،کاردســتی و دانســتنیهای مختلــف تشــکیل میشــود تــا بــرای
ســاعات اندکــی هــم کــه شــده کــودکان در پنــاه امــن خانــه علــم کودکــی کننــد و بــرای گام بعــدی زندگــی خــود (تحصیــل)
آمــاده شــوند .بــرای کــودکان بــاالی هفــت ســال نیــز بــا هــدف پیشــرفت تحصیلــی کــودکان محصــل کــه بــه مدرســه میرونــد
و آمــوزش کودکانــی کــه امــکان رفتــن بــه مدرســه را ندارنــد ،تشــکیل میشــود .نکتــه مهــم گــروه آموزشــی ،الگوســازی رفتاری
و تحصیلــی ایــن دانشــجویان بــرای کــودکان اســت .همچنیــن گــروه آمــوزش دارای بخــش برنامهریــزی درســی اســت کــه
وظایفــی همچــون کالسبنــدی دانــش آمــوزان براســاس ارزشــیابی بهعملآمــده از آنهــا ،انتخــاب معلمهــا بــرای هــر پایــه،
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای معلمــان هــر پایــه (بــا همــکاری گــروه تحقیــق و توســعه) ،تهیــه کتــب و ابــزار درســی و
کمکدرســی ،تدویــن برنامـهی چشـمانداز یکســاله آموزشــی و ...را برعهــده دارنــد .بخــش دیگــر بخــش ثبتنــام در مدرســه
اســت کــه بــه پیگیــری ثبتنــام دانشآمــوزان در مــدارس رســمی و پیگیــری تحصیلــی آنــان میپــردازد.

(مأخذ :آرشیو جمعیت امام علی (ع))

گروه روانشناسی :مهمترین فعالیتهای این گروه شامل برگزاری کالسهای هوش هیجانی ،شناساندن احساسات به کودکان
و ایجاد احساس رضایتمندی از خود و همچنین عالقه به خود ،مشورت با مشاور درباره نحوه اداره کالس بهصورت آرامسازی،
تشکیل پرونده روانپزشکی برای تمام کودکان خانه علم دروازه غار ،انجام تستهای گودیناف و ترسیم خانواده برای ارزیابی هوش و
محیط خانوادهشان و تکمیل پرونده کودکان از طریق انجام مصاحبه بالینی با کودکان و تنظیم فرمهای رفتاری توسط دبیران است.
گروه ورزش :این گروه با جذب کودکان و نوجوانان محله در قالب تیمهای والیبال دختران ،تیم فوتبال نونهاالن و تیم فوتبال نوجوانان
سعی دارد به اهدافی چون ایجاد محیطی سالم و شاد جهت تخلیه انرژی منفی کودکان ،پرورش احساسات مثبت و خصیصههایی چون
همکاری و دوستی ،کاهش میزان خشونت و پرخاشگری و تقویت روحیه تیمی و  ...دست یابد.

فعالیتهای گروه ورزش
(مأخذ :آرشیو جمعیت امام علی )
(ع)
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فعالیتهای گروه کارآفرینی
(مأخذ :آرشیو جمعیت امام علی )
(ع)

بررسـیهای آمـاری کودکان

چند سال پس از فعالیت خانه علم ،وضعیت عمومی کودکان بعد از استقرار خانه علم بهصورت آماری بررسی شده است .در جامعه

جمـعبندی

با توجه به شناخت ابعاد مختلف محله دروازه غار ،کوچکترین آسیب و تهدید محله در صورت ادامه روند کنونی؛ تعمیق مشکالت
وضعیت موجود و آسیبهای اجتماعی آن است .بررسی آماری و تحلیلهایی که پس از فعالیتهای خانه علم صورت گرفته حاکی از
بهبود قابلتوجه وضعیت کودکان در ابعاد گوناگون است هرچند همچنان راهی طوالنی در پیش است؛ زیرا بهبود رویه زندگیای که در
طی سالها و با تاریخچهای ناخوشایند در این محله جریان دارد به یکباره امکانپذیر نیست و اقداماتی پیوسته و بلندمدت را میطلبد.
همانطور که نتایج فعالیتهای خانه علم در محله نشان میدهد تغییر و بهبود محله امکانپذیر است .چکیده این دستاوردها عبارتاند از:
اطالعات آماری نشان میدهد ،فعالیتهای خانه علم در محله منجر به افزایش بهرهمندی  35درصد کودکان از سند هویتی شده است
و  2درصد نیز در روند گرفتن شناسنامه قرار دارند .این در حالی است که ازنظر اشتغال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وضعیت
خانوادهها رو به افول بوده است اما باعث بیتوجهی به سند هویتی کودکان نشده است .همچنین تحصیل کودکان پسر 5 ،درصد و
کودکان دختر 9 ،درصد در مدارس افزایش یافته است و با توجه به تحصیل  30درصد کودکان در خانه علم میزان بیسوادی کودکان
در محله کاهش یافته است.
ازنظر تغییرات فردی تمامی کودکان درزمینهی بهداشت تغییرات چشمگیری داشتهاند .ازنظر رفتاری نیز خشونتشان به محبت و
همکاری تغییر یافته و اعتمادبهنفس افزایش یافته است.
ازنظر تغییرات خانوادهها سه تغییر عمده در آنها محسوس است :بسیاری از خانوادههایی که قب ً
ال برای فرزندان خود شناسنامه
نمیگرفتند ،امروز بالفاصله بعد از تولد کودکانشان برای اخذ شناسنامه اقدام میکنند .خانوادههایی که در گذشته نیاز رفتن کودکان
به مدرسه را احساس نمیکردند ،امروز برای ثبتنام فرزندانشان به خانه علم مراجعه میکنند و برخی از خانوادهها برای ترک اعتیاد
خود به خانه علم مراجعه میکنند.
فعالیت گروههای آموزش ،تحقیق و توسعه ،پزشکی ،روانشناسی ،ورزش ،هنر ،منابع انسانی ،مستندسازی ،کتابخانه ،روابط عمومی،
مددکاری ،کارآفرینی و مالی در خانه علم دروازه غار و دستاوردهای هر کدام حاکی از پرورش ابعاد مختلف انسانی کودکان آن است.
شناسایی و شکوفایی استعدادهای کودکان و پرورش آن باعث افزایش اعتمادبهنفس و احساس لذت در زندگی بین کودکان شده است.
با انتقال تغییرات رفتاری و بهداشتی کودکان به خانههای آنها که بهصورت ریشهای بر آنها کار شده است باعث تسکین حدودی
وضعیت نابسامان بهداشتی و فرهنگی محله شده است .تأثیراتی که با وجود از بین نبردن کلیه مشکالت آن باعث شروع روند بهبودی
شده است .روندی که با توجه به بهرهمندی از غنای فرهنگی ایستا نخواهد بود و امید آن میرود کودکان ،خانوادهها و محله در کنار
یکدیگر روزبهروز رو به بهبود روند.
هر یک از افراد جامعه با تخصصها و تجارب مختلف با گامهای مؤثر و نگاه خاص خود میتوانند نقشی پررنگ در راستای رسیدن به
جامعهای بهتر داشته باشند .در این راه تمامی دانشگاهیان ،حرفهمندان و عالقمندان میتوانند بهعنوان کنشگری فعال به جمعیت امام
علی بپیوندند و با فعالیتهای داوطلبانه خود عالوه بر گسترش روحیه دگرخواهی ،نشانی از نقش واالی انسانی در جامعه برجای گذارند.
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گروه هنر :این گروه با تشکیل کالسهای آموزش نقاشی ،سرود و موسیقی ،تئاتر ،مجسمهسازی و  ...هدف رسیدن به باور،
اعتمادبهنفس ،آرامش درونی و ساختن یک فضای امن شخصی است و آموختن حرفهای به این کودکان است تا با آموزش و یادگیری
آن ،در جهات مادی نیز بتوانند از آن استفاده کنند را دنبال میکنند.
گروه منابع انسانی :این گروه مسئولیت پذیرش افرادی را که بهعنوان داوطلب به خانه علم مراجعه میکنند ،برعهده دارد .پس از
پذیرش اولیه ،داوطلبان براساس عاملهایی نظیر تخصص ،مهارت ،زمان جهت همکاری و ...وارد گروههای فعال خانه علم میشوند
و فعالیت آنها بهطور مستمر تحت ارزیابی گروه منابع انسانی قرار میگیرد.
گروه مستندسازی :فعالیتهایی چون تهیه گزارشهای فصلی فعالیتهای خانه علم ،تهیه فرم گزارش گروه آموزش ،تبیین
چشمانداز و مأموریت گروه مستندسازی مطابق با جلسات مدیریت استراتژیک در راستای عملکرد هدفمند و صحیح ،بررسی و طراحی
فرمهای پذیرش گروه نیروی انسانی و تقسیم وظایف درونگروهی را انجام میدهد.
گروه حقوقی :این گروه از دانشجویان و فارغالتحصیالن رشته حقوق تشکیل شده است که روی مسائل حقوقی کودکان ازجمله
گرفتن شناسنامه کودکان فعالیت میکنند .تالش این گروه برای بیش از سی کودک در جریان است و موفقیتهایی را نیز در پی
تالشهای انجامگرفته کسب نموده است.
گروه روابط عمومی :خانه علم دروازه غار با هدف مطلع کردن اقشار جامعه از فعالیتهای انجامشده در این مرکز افرادی را در
قالب گروه روابط عمومی مشخص کرده که هر یک از آنها وظایفی را در راستای این هدف بر عهده دارند و تاکنون به موفقیتهای
چشمگیری در راستای تحقق این هدف دست یافتهاند.
گروه مددکاری :مراجعه اعضای بخش شناسایی به منزل کودکان تحت پوشش برای تکمیل اطالعات پروندههای این کودکان و
ثبت شرححال و کارهای انجامشده برای کودکان تحت پوششی که ازنظر معضالت خانوادگی وضعیت نامناسبتری نسبت به باقی
کودکان تحت پوشش داشته و برای امدادرسانی فوری ازجمله مهمترین فعالیتهای این گروه است.
گروه کتابخانه :کتابخانه خانه علم دروازه غار باهدف دسترسی مناسبتر اعضاء جمعیت و کودکان تحت پوشش به منابع مکتوب
متناسب با نیازهایشان بناشده است ازجمله فعالیتهای این گروه میتوان به نیازسنجی ،گردآوری ،چینش و به روزسازی کتابها،
برگزاری جلسات کتابخوانی ،امانتدهی کتابها و فراهمسازی بستر نوشتن برای کودکان اشاره کرد.
گروه مالی :گروه مالی خانه علم دروازه غار با هدف مدیریت منابع مالی و تأمین نیازهای کودکان تحت پوشش در دو بخش مدیریت
منابع نقدی و غیرنقدی مشغول به فعالیت است.
گروه کارآفرینی :این گروه با آغاز کسبوکار تولید کیسههای دوستدار محیط زیست و تشکیل کالسهای آموزشی و شرکت در
نمایشگاههای مختلف در راستای اهداف جمعیت امداد دانشجویی امام علی(ع) و خانه علم دروازه غار گام برمیدارد.

آماری پژوهش سعی شده است کلیه کودکان محله پوشش داده شوند .موارد بررسیشده ازنظر مشخصات فردی کودک شامل
بررسی ترکیب سنی کودکان ،جنسیت کودکان ،اصلیت کودکان ،وضعیت وجود سند هویت و داشتن اوراق هویت و اصلیت است.
ازنظر مشخصات خانوادگی کودک شامل تعداد اعضای خانواده ،شغل پدر ،شغل مادر ،ارتباط شغل پدر و مادر ،عالقه کودک به
اعضای خانواده ،شغل پدر و مادر و تعداد فرزندان است .ازنظر وضعیت بهداشت و سالمت شامل وضعیت بهداشت کودک ،وضعیت
پوشش کودک ،وضعیت استحمام کودک ،وضعیت مسواک زدن کودک ،وضع سالمتی و بهداشت و شغل پدر و مادر ،وضعیت لباس
و شغل پدر و مادر ،استحمام کودک و شغل پدر و مادر ،وضع سالمتی و بهداشت و جنسیت ،وضع سالمتی و بهداشت و اصلیت
و وضع سالمتی و بهداشت و سن است .ازنظر وضعیت آموزشی (سطح سواد و تحصیالت) شامل وضعیت سواد کودک ،مقطع
تحصیلی کودک ،سطح سواد و جنسیت ،سطح سواد و اصلیت ،سطح سواد و کار ،سطح سواد و شغل پدر و مادر ،سطح سواد و تعداد
بچههای خانواده و داشتن اوراق هویت و سطح سواد است .تمامی موارد بررسیشده مبنایی برای بررسیهای بعدی جمعیت است.

