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انقالب اسالمی ایران در ظاهر انقالبی علیه حکومتی جائر و وابسته به غرب بود اما در باطن 
خود قیام اسالم ناب در برابر تفکرات مادی تمدن غرب بود. قیامی که هر چه از آن می گذرد 
ابعاد و دامنه های تقابل خود را با اندیشه های غیراالهی بیشتر نمایان می کند و عرصه نبرد را 

بیش از پیش به حوزه های تمدنی توسعه می دهد. 
بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب در ابتدای خرداد ماه 1398 فصل جدید از بروز تفکر 
انقابی در حوزه های اجتماعی بود. دغدغه های معظم له در ترسیم مسیر تحقق بیانیه گام 
دوم انقالب این بار مسئله محوری را به مجموعههای انقالبی متذکر شد. سالها بود که رجوع 
به تفکر و متون غربی در شناخت روندهای حل مسئله مبتال و به کارگیری ترجمه های این 
کید مقام معظم  اندیشه به عنوان مبنا و روش منجر به برخی رویکردهای التقاطی میشد. تأ
رهبری بر ضرورت ورود عالمانه حلقههای میانی و افراد و مجموعههای انقالبی به مقوله حل 

مسأله با رویکرد اسالمی و نگاه تمدنی اسالم فصل نویی در این مسیر بود. 
بنیاد جامعه پردازی هدایت شعار تعالی شبکه امامت را سرلوحه خود قرار داده و در این 
راستا فعالیتهایی برای تقویت امامان مساجد و محالت در نیل به حکمرانی نرم محلی 
مسجدمحور انجام داده است. این مجموعه پس از برگزاری سه عملیات مهم شهید حاج 
قاسم سلیمانی در سال 1399 و اجرای مهرواره محله همدل و مهرواره اوج در سال1400، عمال 
موضوع حل مسأله های محله توسط مردم را به میان مبلغین و مردم برد. این فعالیت تالشی 

مهم در گفتمان سازی اقامه قسط و عدل توسط مردم پیرامون حل مسئله محله بود. 
دفتر پژوهش و مدیریت دانش بنیاد هدایت با دریافت بازخوردهای میدانی از این تجربه های 
گرانقدر و با بهره گیری از فعالین و مدرسین این عرصه اقدام به تدوین کتاب محله مسئله من 
است نمود. اثر درصدد آن است که با بیانی روان و استفاده از مثالهای ملموس فرآیند حل 

مسأله هایی محله توسط مردم و راهبری امام را بیان نماید. 
کتاب شامل یازده فصل است که هر فصل یک گام از گام حل مسئله در محله محسوب 
کامًال  بصورت  میتواند  بعدی  فصل  به  مراجعه  و  فصل  هر  مطالعه  با  مخاطب  می گردد. 

کاربردی اقدام به حل مسئله نماید. 
در فصل اول مخاطب با ادبیات و واژه شناسی بحث و نحوه یافتن معضالت با توجه به 
رویکرد تمدنی تشریح شده از سوی امامین انقالب آشنا میشود. در فصل دوم خواننده با روش 
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شناسایی معضالتی که در محله با آنها مواجه می شود و نیز اولویت بندی این معضالت با 
رویکرد تمدنی آشنا می شود. در فصل سوم به موضوع مهم ریشهیابی معضالت با استفاده 
از ابزارهای مختلف این امر پرداخته می شود. در فصل چهارم مخاطب میآموزد که چگونه 
وضع مطلوب را پس از مواجهه با معضل ترسیم کند. در فصل پنجم به مقوله ظرفیت شناسی 
و راه های استفاده از ظرفیتهای مردمی و ایجاد چرخه خیر در محله پرداخته می شود و در 
این زمینه مثالهای تجربه شده ای بیان می گردد. در فصل ششم کتاب به این سوال پرداخته 
می شود که چگونه می توان با استفاده از ظرفیتهای موجود در محله به راه حل های مناسبی 
برای حل معضالت دست یافت.در فصل هفتم به روش انتخاب بهترین راه حل از میان راه 
حلهای موجود اشاره می شود و سنجههایی برای این انتخاب به مخاطب معرفی می شود. 
در فصل هشتم به این مسأله پرداخته شده به بعد از انتخاب بهترین راه حل چگونه امام به 
همراه بازوان اجرایی، مرتبطین و حلقههای میانی خود می تواند برنامه اقدام میدانی طراحی 
« و »جدول روند نما« را ترسیم نماید.در فصل  کند و چگونه می تواند »ساختار شکست کار
نهم به نکات مهم اجرایی کردن برنامه اقدام و چالشهای پیش روی آن انجام گروهی یک 
اقدام پرداخته خواهد شد. در فصل دهم به روشها و نکات مختلفی در مورد بازخوردگیری از 
نتایج حاصل شده از اقدام و نیز ارزیابی فعالیتهای نیروهای اقدام کننده پرداخته می شود. 
در فصل یازدهم به اهمیت ارائه گزارش حل مسئله به عنوان یکی از شئون جهاد تببین و نیز 
روشهای گزارش فعالیتهای انجام شده برای حل مسائل محله و گونه های مختلف گزارش 

دهی به مردم پرداخته می شود. 
به لطف خدا مجموعه های مختلفی به این مقوله حل مسأله در مسائل اجتماعی و غیر آن 
پرداخته اند. در این اثر سعی شده از آخرین درستاوردهای موجود در این زمینه بهره کافی 
برده شود. ضمنا برای ترسیم واضح تر مسائل و مثالهای مطرح شده در کتاب مجموعه ای 
فیلمهای کوتاه به همت مرکز رسانه و گفتمان سازی بنیاد هدایت تولید شده که از طریق 

آدرسهای اینترنتی درج شده در ابتدای هر فصل قابل دسترسی است. 
نویسندگان این اثر نیز عالوه بر مزین بودن به سالح دانش و قلم، از اندوخته و تجربه باالیی 
در امر تبلیغ و فعالیتهای جهادی بهره مندند. حجه االسالم و المسلمین آقای جواد مزینانی 
گرانسنگ در تبلیغ در مناطق محروم و نیز خارج از کشور  از سابقه ای شایسته و تجربه ای 
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برخوردارند ضمن آنکه مطالعاتی در زمینه حل مسأله دارند. نیز مهندس آقای حسن قاسمی 
که عالوه بر داشتن سابقه فعالیت در گروه های جهادی دانشجویان از سابقه تدریس فرآیند 
حل مسأله بهره مندند. از این دو عزیز تشکر کرده و امیدواریم این تالشها مورد قبول خاطر 
شریف قطب عالم امکان بقیه اهلل االعظم ارواحنا له الفداء قرار گیرد. که رضایت آن حضرت 

نشانه رضایت االهی است. 

دفتر پژوهش و مدیریت دانش 
بنیاد جامعه پردازی هدایت
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رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه ای دام ظله العالی با صدور بیانیه ای مهم در تاریخ 
22 بهمن سال 1397، پس از برشمردن دستاوردهای افتخارآمیز چهل سال نخستین انقالب 
اسالمی ایران، آن اقدامات را اولین گام انقالب اسالمی ایران عنوان کردند و سپس خطاب 
به جوانان، آنان را تشویق به پیمودن »گام دوم انقالب« و تداوم این حرکت عظیم و با برکت 

کردند.
، به  معظم له چند ماه بعد در تاریخ 1398/03/01 در جمع دانشجویان دانشگاه های کشور
تشریح بیانیه ی فوق پرداخته و نحوه ی ایجاد یک »حرکت عمومی« جهت دستیابی به 
چشم انداز پیش رو در گام دوم انقالب اسالمی ایران توسط »جوان های متعهد« و در قالب 
»حلقه های میانی« را تشریح کردند و مراحل یک حرکت عمومی معقول و منضبط را چنین 

عنوان کردند:
1. شناخت »مسأله« و جوانب آن؛)))

2. جهت گیری صحیح به سوی »تمدن اسالمی«؛)))
3. شناخت و بهره گیری از نقاط روشن و ظرفیت های قابل اتکاء؛)))

1. ببینیــد، درســت توّجــه کنیــد! یــک حرکــِت عمومــِی معقــول و منضبــط - منضبــط! وقتــی می گوییــم منضبــط، یعنــی حرکت، 
غوغاســاالرانه و َبلبشــویی و ماننــد این هــا نباشــد؛ گاهــی حرکت هــای عمومــی با بلبشــو و غوغاســاالری و ماننــد این ها همراه 

گــر بخواهــد انجــام بگیــرد، بــه چنــد چیز نیــاز دارد: اســت؛ آن هــا ارزشــی نــدارد؛ و صحیــح و منتظــم و عقالئــی ا
اّوًال نیــاز دارد بــه این کــه از صحنــه یــک شــناختی وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی ایــن کســانی کــه ایــن حرکــت را انجــام می دهنــد 
یــا محــور ایــن حرکتنــد یــا الاقــل تحریک کننــده ی ایــن حرکتنــد، بایســتی صحنــه را درســت بشناســند، عناصــر درگیــر در ایــن 
صحنــه را بشناســند. امــروز شــما در کشــور خودتــان، در جمهــوری اســالمی، می خواهیــد یــک حرکــت انجــام بدهیــد؛ ُخــب 
بایــد بدانیــد »جمهــوری اســالمی امــروز در چــه وضعــی اســت؟ بــا چــه کســی روبــه رو اســت؟ بــا چــه کســی مواجــه اســت؟ 
فرصت هایــش کدام هــا هســتند؟ تهدیدهایــش کدام هــا هســتند؟ دشــمن هایش چــه کســانی هســتند؟ دوســت هایش 

چــه کســانی هســتند؟...« ایــن بایــد دانســته و شــناخته بشــود.
2. یــک عنصــر دیگــری کــه بــرای ایــن حرکــت الزم اســت، ایــن اســت کــه این حرکت باید یک جهت گیری مشــّخصی داشــته 
ــت ایــران کــه مــا داریــم پیشــنهاد می کنیــم و مطــرح 

ّ
باشــد؛ یــک جهت گیــری منطقــی و قابــل قبــول، کــه در حرکــت عمومــی مل

می کنیــم، ایــن جهت گیــری، جهت گیــری بــه ســمت جامعــه ی اســالمی یــا تمــّدن اســالمی اســت؛ یعنــی می خواهیــم برویــم 
بــه ســمت تشــکیل یــک جامعــه ی اســالمی؛ و حرکــت عمومــی، مــا را بایــد بــه این جــا و در نهایــت بــه یــک تمّدن پیشــرفته ی 

اســالمی برســاند. ایــن هم عنصــر دّوم.
3. عنصــر ســّومی کــه ]ایــن حرکــت[ نیــاز دارد، ایــن اســت کــه یــک عامل امیدبخشــی باید وجود داشــته باشــد، یک نقطه ی 
گــر چنان چــه ایــن نقطــه ی روشــن و امیدبخــش وجــود نداشــته باشــد،  روشــنی بایــد وجــود داشــته باشــد. در هــر حرکتــی ا
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4. طراحی و اجرای راهکارهای عملی حل مسأله.)))
ه العالی نقطه ی شروع طراحی »الگوی حل مسأله با 

ّ
این بیانات مقام معظم رهبری مدظل

رویکرد محله محوری« توسط »بنیاد جامعه پردازی هدایت« گردید تا با شعار »تعالی شبکه ی 
ه را در روند فعال سازی فعالین محله و حلقه های میانی برای حل 

ّ
امامت«، امامان محل

حرکــت پیــش نمــی رود. ایــن خوشــبختانه در کشــور مــا، بــرای جامعــه ی مــا و مــردم مــا، کامــًا در دســترس اســت؛ نقطــه ی 
کــه مــا این هــا را شــناخته ایم؛ یعنــی امــروز حّتــی شــما جوان هــا ظرفّیت هــای  ــی ای 

ّ
روشــن عبــارت اســت از ظرفّیت هــای مل

کــه می توانــد کارهــای بــزرگ را بــه خوبــی انجــام بدهــد، از عهــده  ــت ایــران نشــان داده 
ّ
ــت خودتــان را شــناخته اید. مل

ّ
مل

ــت ایــران انقــالب را راه انداخــت، تشــکیل جمهــوری اســالمی را راه انداخــت؛ این هــا مثل معجزه اســت. تشــکیل 
ّ
بربیایــد؛ مل

 شــبیه 
ً
کــه آن روز بــود - مثــل یــک معجــزه اســت؛ واقعــا جمهــوری اســالمی در دنیــای دوقطبــِی کاپیتالیســم و کمونیســم - 

معجــزه ی عبــور از دریــا بــرای بنی اســرائیل یــا عصــای موســی اســت؛ مثــل یــک معجــزه اســت... . البّتــه نقــاط امیــد زیــاد اســت؛ 
یکــی اش ایــن اســت. یکــی [دیگــر] از نقــاط امیــد، فرســودگی جبهــه ی مقابــل مــا اســت. بنــده بــه طــور قاطــع می گویــم ...امــروز 
تمــّدن غربــی دچــار انحطــاط اســت، ...ایــن هــم یکــی از نقــاط امیــد مــا اســت. تمــّدن غربــی، تمــّدن مــاّدی در مقابــل مــا قــرار 
کــه »ِان  ف ناپذیــر خــدا 

ّ
دارد و رو بــه فرســودگی اســت. ایــن هــم یکــی از نقــاط امیدبخــش اســت؛ و بعــد هــم وعــده ی تخل

؟« چــه کســی از خــدا راســتگوتر اســت؟ وعــده ی  چه کســی از خدا 
ً

صــَدُق ِمــَن اهلِل قیــال
َ
َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکــم«. خــب، »َوَمــن ا

گــر شــما خــدا را نصــرت کردیــد، یعنــی بــه ســمت تمّدن اســالم  درســت تر اســت؟ خــدا می گویــد: »ِان َتنُصــُروا اهلَل َینُصرُکــم«؛ ا
و جامعــه ی اســالمی و تحّقــق دیــن خــدا پیــش رفتیــد، خــدا شــما را یــاری می کنــد؛ نقطــه ی امیــد. پــس عنصــر ســّوم هــم کــه 

وجــود نقطــه ی امیــد اســت، وجــود دارد.
1. عنصــر چهــارم ایــن اســت کــه باألخــره در هــر برهــه ای راهکارهــای عملــی الزم اســت. در هــر برهــه ای از زمــان راهکارهــای 
 بحــث مــا این جــا اســت. آن چــه شــما ســؤال می کنیــد -یعنی نســل جوان ممکن اســت 

ّ
عملــی مــورد نیــاز اســت. ُخــب محــل

ســؤال بکنــد و یــک ســؤال مســتتری اســت- همیــن اســت کــه باألخــره راهــکار عملــی بــرای این کــه مــا بتوانیــم بــه عنــوان یــک 
جــوان وارد میــدان بشــویم چیســت؟ ُخــب ایــن چهــار عنصــری کــه گفتیــم -همــه ی این هــا- کــه بــرای یــک حرکــت عمومی 
کــه مســأله ی  ایــن چهــار عنصــر نیــاز اســت، تبییــن این هــا نیــاز دارد بــه ذهــن فّعــال و زبــان گویــا؛ منتهــا ایــن ]مــورد[ آخــری 
راهکارهــای عملــی باشــد، بــه هدایــت، تمرکــز، پیگیــری، فّعالّیــت پی درپــی و لحظه به لحظه احتیــاج دارد بــرای این که بتواند 
کاِر چــه کســی اســت؟ ایــن تمرکــز،  ایــن کاروان عظیــم جامعــه را و مهم تــر از همــه جوان هــای جامعــه را بــه پیــش ببــرد. ایــن 
کــردن راهــکار، ارائــه ی راهــکار، برنامه ریــزی، بــه عهــده ی چــه کســی اســت؟ ایــن بــه عهــده ی  کار، پیــدا  ایجــاد برنامــه ی 
جریان هــای حلقه هــای میانــی اســت. ایــن، نــه بــه عهــده ی رهبــری اســت، نــه بــه عهــده ی دولــت اســت، نــه بــه عهــده ی 
ــت اســت که خوشــبختانه امــروز ما ایــن را کم هم 

ّ
دســتگاه های دیگــر اســت؛ ]بلکــه[ بــه عهــده ی مجموعه هایــی از خــود مل

گــوِن مــورد نیــاز در میان جوانان، در میان مســئولین خودمــان داریم. این ها  نداریــم. مــا نخبه هــای فکــری در زمینه هــای گونا
میتواننــد بنشــینند برنامه ریــزی و هدایــت کننــد. تشــّکل های دانشــجویی از ایــن قبیلنــد، مجموعه هــای باتجربــه و فّعــال در 
زمینه هــای فرهنگــی و فکــری و ماننــد این هــا از ایــن قبیلنــد و هــر کــه هــم در ایــن زمینه هــا فّعال تــر باشــد، مؤّثرتــر اســت؛ یعنی 

زمــام کار دســت کســانی اســت کــه فّعالّیــت کننــد؛ تنبلــی و بی حالــی و کســالت و ماننــد این هــا بــه درد نمی خــورد.
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مسائل محله ها، یاری نماید. در این روند گام هایی طراحی شد که در حقیقت تفصیل چهار 
عامل مذکور هستند. 

این الگو تاکنون در چند نسخه به روزرسانی و تکمیل و در چند نوبت در جمع راهیاران 
استانی و شهرستانی کل کشور - از جمله در مهرواره اوج - ارائه شده است.

کتاب حاضر به توضیح گام های مختلف این بوم و ارائه ی مثال های مرتبط با هر خانه ی 
، محل رجوع راهیاران، امامان محالت شهری، روستایی،  آن پرداخته است تا در هنگام نیاز

پایگاه های اجتماعی و فعاالن فرهنگی هر محله قرار گیرد.

روش های مواجهه ی افراد با مسائل مختلف
افراد در مواجهه با مسائل، ممکن است در یکی از این سه دسته قرار گیرند:

، حوادث، رویدادها و جریانات( پیش  : افرادی که در هیجانات )اخبار دسته ی اول؛ ناسازگار

از اندیشیدن، فکر کردن و یا سؤال و مشورت، واکنش سریع دارند.
و  ، حوادث، رویدادها  که در هیجانات )اخبار افرادی   : دسته ی دوم؛ هیجان مدار و سازگار

جریانات( انفعال و انعطاف نشان می دهند و سعی می کنند خودشان را با معضالت گوناگون 
تطبیق دهند. 

، حوادث، رویدادها و جریانات(  : افرادی که در هیجانات )اخبار دسته ی سوم؛ مسأله مدار

کردن معضالت از طریق راه حل های  ، سؤال یا مشورت می کنند و سعی بر برطرف  تفکر
مناسب دارند.

الگوی »حل مسأله« برای دسته ی اول و دوم کاربرد ندارد و این دو گروه خود را بی نیاز از الگوی 
پژوهشی حل مسأله می داند، اما دسته ی سوم می توانند این الگوی را بستری برای مشورت 

نمودن با دیگران قرار دهند و از راهنمایی های این کتاب بهره ی کافی را ببرند.



گام اول: شناسایی 
معضالت بر اساس 
جهت گیری تمدنی
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پیش از پرداختن به »روش های حل مسأله« تبیین واژگان کلیدی الزم و ضروری است؛ به ویژه 
کلید واژه هایی که اشتراک معنایی، مفهومی یا کارکردی با واژگان کلیدی این پژوهش دارند. 

مشکل، معضل و مسأله)))
گاهی در مکالمات محاوره ای واژگان »مشکل«، »معضل« و »مسأله« به جای همدیگر به کار 
می روند و برخی افراد جامعه تفاوتی بین آن ها قائل نیستند؛ به عبارتی دیگر به گمان برخی 
افراد جامعه این سه واژه مترادف هستند؛ در حالی که سه واژه ی مشکل، معضل و مسأله، 
تفاوت های مفهومی و معنایی مهمی با یکدیگر دارند و نمی توان هر کدام از آن سه را به جای 

دیگری به کار برد.
دقت و توجه به مفهوم شناسی سه واژه ی مشکل، معضل و مسأله، عالوه بر آن که موجب 
رعایت اصول و قواعد ادبیات زبان فارسی است، بلکه مهارت امامان در حل مسأله را افزایش 

می دهد.
حال ضمن بیان چند نکته، به بررسی تعریف »مشکل« و »معضل« و نیز تفاوت آن با »مسأله« 

می پردازیم:
1. »مشکل« یک قضاوِت حسی است؛ به این معناست که یک جای کار می لنگد و چیزی 

در جایی آن چنان که باید باشد، نیست )اما چه چیزی؟ در کجا؟ و چرا؟ نمی دانیم(.
2. »مشکل« می تواند یک نارضایتی، ناراحتی، نگرانی و یک وضعیت نامطلوب باشد؛ اما 

آن قدر مبهم که نمی توان  آن را توضیح داد و تشریح کرد.
3. وقتی حس می کنیم »مشکلی« وجود دارد، معتقدیم که در آینده باید کاری برای رفع آن 
»مشکل« انجام دهیم. اما »چه کاری؟« نمی دانیم. چون هنوز حتی در تعریف و توصیف 

وضعیت موجود، ضعف داریم.
4. به طور معمول »مشکل« با عناوین کلی مانند طالق، اعتیاد و بیکاری معرفی می شود.

5. »معضل« همان »مشکلی« است که دقیق و شفاف شده است.

1. در تدوین محتوای این بخش، از پایگاه اینترنتی »متمم« و کتاب »مسأله شناسی فرهنگی« بهره گرفته شده است.
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6. در »مسأله« وضعیت فعلی )معضل( و احتماًال وضعیت مطلوب، به خوبی مشخص 
شده است.

7. آن چه در مورد »مسأله« نمی دانیم، روش و اقدام های مناسب برای حرکت از وضعیت 
فعلی )معضل( به وضعیت مطلوب است.

8. در »مسأله« چگونگی برطرف کردن »معضالت« موجود مدنظر است.
در اغلب موارد بسیاری از مشکالت شناسایی نمی شوند؛ امامان محله، افراد شاخص آن ها 
و حلقه های میانی بایستی بتوانند مشکالت را شناسایی و شفافیت بخشی کنند و برای رفع 

آنان اقدام نمایند.
به طور مثال ممکن است در رابطه ی کاری بین امام و هیأت ُامناء، مشکل وجود داشته باشد، 
اما آنان متوجه مشکل نیستند و آن را شناسایی نکرده اند و همین که مشکل را شناسایی 
می کنند و متوجه مشکلی در رابطه شان می شوند، یعنی به مشکل پی برده و می توانند در 

مسیر رفع آن اقدام کنند.
بنابراین می توان گفت شناسایی مشکل بسیار مهم و ضروری است؛ اگر امامان محله نسبت 
، گسترده تر و پیچیده تر شود، آنان را  به آن بی توجه باشند، عالوه بر آن که ممکن است عمیق تر

با مشکالت بزرگ تر و جدی تری روبرو خواهد کرد.

»مسأله« چیست؟
تعریف »مسأله« را با چند مثال آغاز می کنیم:

 کمک های مردمی به مسجد به دلیل بسته بودن مسجد در ایام همه گیری کرونا در ماه 2 
میلیون تومان کم تر از قبل شده است. چه باید بکنیم؟

( از برنامه هایی که برای مخاطبان نوجوان   برخی مسجدی های کهنسال )10 نفر از 15 نفر
اجراء می شود، ناراضی اند. چگونه تدبیر کنیم تا رضایت شان تأمین شود؟

 چه کار کنیم که هم زمانی پخش سریال های پربیننده ی تلویزیونی با مراسمات مسجد، 
موجب کم رنگ شدن حضور مردم در مسجد نشود؟
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 هیأت ُامنای مسجد قائل به مشورت نیستند و از نظرات کارشناسی بقیه از جمله امام 
محله استفاده نمی کنند! چگونه باید این رویه ی غلط را تصحیح کرد؟

 به خاطر همه گیری بیماری کرونا، 20 سرپرست خانواده بیکار شده اند، چه کنیم که مشکل 
معیشت این 20 خانواده برطرف شود؟ 

( برای شرکت در برنامه های مسجد بسیار   در حال حاضر انگیزه ی جوانان روستا )150 نفر
کم است. می خواهیم تا انتهای سال انگیزه ی آن ها افزایش پیدا کند.

 صاحبان نخلستان های محله ی ما )10 نخلستان( تاکنون توانسته اند محصوالت شان را به 
خریداران داخلی بفروشند. اکنون می خواهیم حوزه ی فعالیت خود را به کشورهای حاشیه ی 

جنوبی خلیج فارس نیز گسترش دهیم و خرماها را در سال آینده به خارج نیز صادر کنیم.
 بازدید وب سایت مسجد ما کم است )حدود 50 نفر در ماه(. می خواهم طی سه ماه آینده 

بازدیدها را 5 برابر کنم.
موارد مذکور نمونه هایی رائج از دغدغه ها و سؤاالت امام محله هستند؛ سؤاالتی که هر روز 
کرده است؛ پس باید تعریف »مسأله« را  تکرار می شوند و آنان را با مسائل مختلفی مواجه 

ط باشند. 
ّ
بدانند و بر مفهوم شناسی و کاربرد آن مسل

زمانی که فرد وضعیت فعلی را شناسایی کرده و وضعیت مطلوب را نیز معّین نموده، اما راه 
رسیدن به وضعیت مطلوب برایش مشخص نیست، با یک مسأله مواجه است و باید فرایند 

حل مسأله را آغاز نماید. 
که دیگر چیزی شبیه 2+5 در شمار مسائل قرار  مزّیت این تعریف از »مسأله« این است 
نخواهد گرفت؛ حتی بسیاری از چیزهایی که در حالت عادی در ریاضی به عنوان »مسأله« 
معرفی می شوند،  از حوزه ی مهارت حل مسأله خارج می شوند، زیرا در بسیاری از این تمرین ها، 

نقطه ی آغاز و مسیر را می دانیم و صرفًا می کوشیم پاسخ را محاسبه و استخراج نماییم.
در گام های بعدی خواهیم آموخت که همه ی مسائل از یک جنس نیستند؛ بعضی از آن ها 
دقیق تر تعریف شده اند و برخی مبهم تر هستند؛ بسیاری از مسائل هم به این علت حل 

نمی شوند که صورت آن ها به درستی تعریف نشده است.
باید به این نکته توجه داشت اگر در صورت یک مسأله، مبداء و مقصد به نوعی )دقیق و یا 

« مناسب است. تقریبی( معلوم است، »حّل مسأله« به معنای »جستجوی مسیر
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اگر هنوز وضعیت فعلی یا وضعیت مطلوب را نمی دانیم، در مرحله ی تشخیص معضل یا 
تعریف مسأله هستیم و هنوز به حل مسأله نرسیده ایم.

نحوه ی تبدیل »مشکل« به »مسأله«)))
همواره »شناسایی مشکل« کافی و مطلوب نیست و تنها می تواند ایجاد انگیزه ای باشد برای 
مرتفع کردن آن؛ در مقابل »ابهام موجود در مشکل« نیز چاره ای به سوی حل آن، فراروی انسان 
قرار نمی دهد و در بهترین فرض، به اندازه ی آزمودن تمامی راه های حل آن، هزینه زا و زمان بر 

خواهد بود. 
« وجود داشته  به طور مثال اگر در یک محله مشکلی هم چون »وجود افراد معتاد به مواد مخدر
باشد، این که تعداد معتادان چند نفر است، آیا برخی از آن ها سابقه ی ترک اعتیاد دارند، به 
چه مواد مخدری اعتیاد دارند و چه راه حلی می توان آنان را در یک بازه ی زمانی از اعتیاد 
کند، »مسأله« است. عدم تبدیل این مشکل به مسأله و حرکت نکردن از وضع  خالص 
موجود )معضل( به وضع مطلوب، فعالیت هایی به دنبال خواهد داشت که تأثیر کمی در 

رفع آن معضل خواهند داشت. 
: اقدامات کلی جهت تبدیل مشکل به مسأله عبارتند از

1. شناسایی دقیق و علمی وضعیت فعلی؛
2. تعیین وضعیت مطلوب و چگونگی آن؛

3. بررسی علل پیدایش وضع موجود؛
4. طراحی راهبردها و راهکارهای عملیاتی تغییر وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت 

مطلوب و انتخاب مناسب ترین راهکار )تصمیم گیری(. 
به این نکته نیز باید توجه داشت که ممکن است یک مشکل، مرکب از چند مسأله باشد؛ 
بنابراین برای مواجهه با آن مشکل، باید چند مسأله را به صورت هم زمان تعریف و بررسی کرد.

1. در تدوین محتوای این بخش، از پایگاه اینترنتی »متمم« و کتاب »مسأله شناسی فرهنگی« بهره گرفته شده است.
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شیوه های برشمردن معضالت محله با رویکرد تمدنی
پیش از پرداختن به ابزارها و روش های احصاء معضالت، باید توجه داشت که حل مسأله 
در محله برای امام و حلقه های میانی صرفًا نباید یک ابزار بدون روح باشد؛ امام و حلقه های 
میانی باید با رویکردی تمدنی به معضالت موجود در محله نظاره کرده و تا انتهای مسیر که 

منجر به رفع معضل و حل مسأله خواهد شد، این رویکرد را در دنبال کنند.

دست نامه ی نظام مسائل تمدنی

با عنایت به فرامین امامین انقالب اسالمی ایران و به شهادت تاریخ هزار و چهارصد ساله ی 
مسلمانان، می توان چهار سطح پلکانی برای مسجد و به تبع آن برای امام مسجد تصور کرد. 
اولین به چهارمین درجه  از  ارتقاء مساجد  از راهبردهای بنیاد جامعه پرداز هدایت،  یکی 
: نمازخانه )امام جماعت(، مسجد فعال )امام مسجد(،  می باشد. این سطوح عبارتند از

مسجد محله )امام محله(، مسجد جامعه پرداز و تمدن ساز )امام میانی(.
برای این که امامان محله، بازوهای اجرایی او و حلقه های میانی مرتبط با امام، اهداف و 
خواسته های خودشان، اهل مسجد و اهل محله را به مقیاس مسجد جامعه پرداز نزدیک 
ه« را مرور کرده و سعی 

ّ
سازند، شایسته است دست نامه ی »نظام مسائل امام میانی در محل

شود در ضمن رفع معضالت متداول در محله، رویکرد خود در حل انواع مسائل را با نگاه 
جامعه پردازی تمدنی همسو نموده یا مسائل بر طبق آن تغییر کنند.)))

با فرامین رهبر معظم انقالب  در این مرحله زاویه ی دید و ادراکات مرتبط با مسأله یابی، 
تطبیق  تنظیم  جامعه  امام  عنوان  به  دام ظله العالی  خامنه ی  العظمی  اهلل  آیت  حضرت 
ذیل 29  ه« 

ّ
محل در  میانی  امام  مسائل  »نظام  حاوی  دست نامه ای  منظور  بدین  می شود. 

عنوان کلی تدوین و جداگانه به چاپ رسیده است. عناوین کلی این دست نامه برگرفته از 
پژوهش های جدی انجام شده در این مقوله بوده و ریزمسائل آن از متن بیانات امام خامنه ای 

ــه مزرعــه و گاوداری داشــت  ک ــدر بیســوادش  ــی و تحریم هــای خارجــی، پ ــام جنــگ تحمیل ــرد در ای 1. شــخصی نقــل می ک
کفــار نباشــیم و  کنیــم تــا در تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دامــداری محتــاج خــارج و  کار  همیشــه می گفــت: »مــا بایــد زیــاد 
آن هــا نتواننــد بــه کشــور مــا زور بگوینــد!« گرچــه فعالیــت اقتصــادی ایــن شــخص ُخــرد بــود و در مقیاس کالن به چشــم نمی 
آمــد، لکــن صرفــا معطــوف بــه حــل مشــکل خــود و اطرافیــان نبــوده و با رویکرد تمدنی ســعی در حل مشــکل جامعه داشــت.
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دامت برکاته و نیز اسناد باالدستی مورد امضای معظم له انتخاب شده است. در یک نظام 
ن( والیت مداران، تأمین فرامین و منویات ولی فقیه زمان 

َ
والیی حداقل وظیفه ی )قدر ُمِتَیّق

است.))) به همین دلیل مرور مداوم دست نامه ی مزبور ضروری است. امام، فعالین مسجد 
و حلقه ی میانی پیش از اقدام به شناسایی معضالت، می بایست این دست نامه را مطالعه 
کرده و حتی اإلمکان با رویکرد مندرج در مسائل دست نامه، اقدام به حل مسائل نمایند. این 

: 29 عنوان کلی عبارتند از

توضیحعنوانردیف

مواجهه ی انسان با خویشاونداننظام خانواده1

مواجهه ی انسان با یادگیرینظام آموزش2

مواجهه ی انسان با ابزارنظام فناوری3

مواجهه ی انسان با زیبایینظام هنر4

مواجهه ی انسان با مستضعفان و نیازمنداننظام امداد و خیریه5

مواجهه ی انسان با سایر دولت ها و مللنظام دیپلماسی6

مواجهه ی انسان با آیندهنظام برنامه ریزی7

مواجهه ی عاطفی انسان با دیگر آحاد انسانینظام اجتماعی8

مواجهه ی انسان با قدرتنظام سیاسی9

1. معظــم لــه در اهمیــت توجــه بــه اســناد باالدســتی نظــام اســالمی در تاریــخ ششــم شــهریور 1385 در جمــع هیــات دولــت 
فرمودند: »این ســند چشــم انداز، مســأله ی مهمی اســت. نباید هم تصور شــود که این ســند یا سیاســت های کلی را کسانی 
کــه این هــا یــک فراینــدی دارد و از یــک جاهایــی شــروع می شــود؛  نشســته اند و دارنــد تنظیــم می کننــد؛ نــه. درســت اســت 
لیکــن آن کســی کــه در ایــن زمینــه کار و فکــر می کنــد و تصمیــم می گیــرد، خــوِد رهبری اســت؛ این سیاســت ها، سیاســت های 
کــه بــا توجــه بــه همــه ی جوانــب مالحظــه شــده و ایــن ســند چشــم انداز درآمــده  رهبــری اســت. این هــا چیزهایــی اســت 
کــه در ایــن مــدت وجــود داشــته، اعــالم شــده اســت. این هــا بایــد در برنامه هــا  کلــی ای  اســت و بــر اســاس سیاســت های 
کتیک هــا بــه ظاهــر بــا سیاســت ها متناســب نباشــد؛ امــا  رعایــت شــود و نبایــد تخلــف شــود. البتــه ممکــن اســت بعضــی از تا
کتیــک در نهایــت بــه همــان چیــزی که در سیاســت ها یا در ســند چشــم انداز ترســیم  انســان دقــت کــه بکنــد، می بینــد ایــن تا
شــده اســت، برمی گــردد. مــا از ایــن امتناعــی نداریــم. مثــل این کــه شــما بــا اتومبیــل داریــد به طرف شــرق حرکــت می کنید، یک 
گــر کســی آنجــا نــگاه کنــد، می بینــد جــاده بــه طــرف غرب یا شــمال یا جنــوب مــی رود؛ امــا این پیچ  جــا جــاده پیــچ می خــورد؛ ا
طبیعــِی جــاده اســت. بعــد از این جــا کــه عبــور کردیــم، بــاز بــه همــان مســیر طبیعــی می رســیم. این طــور حرکت هــا و مانورهــای 

 بایــد جهت گیــری ســند چشــم انداز باشــد.«
ً
کتیکــی و بین راهــی را مــن ایــراد نمی گیــرم؛ امــا جهت گیــری حتمــا تا
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توضیحعنوانردیف

مواجهه ی انسان با حقوق دیگراننظام حقوقی10

مواجهه ی انسان با منابعنظام مدیریت11

مواجهه ی زیبایی شناسانه انسان با ساخت و سازنظام معماری12

مواجهه ی انسان با آبادانی و زیرساخت هانظام عمران13

مواجهه ی انسان با تهدیداتنظام امنیت14

مواجهه ی انسان با نفس خود و یا نفوس دیگراننظام تربیتی15

مواجهه ی انسان با مناسک آیینینظام آیینی16

مواجهه ی انسان به عنوان عبد با رب و مبدعنظام عبادی17

مواجهه ی انسان با سرمایهنظام اقتصاد18

مواجهه ی انسان با فرح و شادینظام تفریح19

مواجهه ی انسان با طبیعتنظام محیط زیست20

مواجهه ی انسان با حقیقتنظام علمی-پژوهشی21

مواجهه ی انسان با تربیت جسمانینظام ورزش22

مواجهه ی انسان با خصوماتنظام قضایی23

مواجهه ی انسان با انتقال پیامنظام رسانه24

مواجهه ی انسان با بیماری و آلودگینظام سالمت و بهداشت25

مواجهه ی انسان با خوردن و آشامیدننظام تغذیه26

مواجهه ی انسان با فضای مجازینظام فضای مجازی27

مواجهه ی انسان با عبور و مرور و جابجایینظام حمل و نقل و ترافیک28

مواجهه ی انسان با حس زیبایی خواهی و تجّملنظام پوشش و آرایش29

جدول شماره یک

امام و حلقه های میانی پس از مطالعه ی دست نامه تمدنی، اکنون می توانند گام اول حل 
مسأله را بردارند. آنان می بایست با استفاده از ابزارهای مختلف معضالت را برشمرده و در 
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دسته بندی متناظر با دست نامه قرار دهند تا در ادامه، مطابق با رویکرد تمدنی وضع مطلوب 
را ترسیم نماید.

یکی از دستاوردهای مطالعه ی دست نامه نظام مسائل تمدنی این است که معضالتی که 
در مسیر حرکت به سوی تمدن اسالمی، محله را دچار مشکل می کند، برای امام و حلقه ی 
میانی روشن شده و نسبت به آنان نیز اقدام الزم را انجام می دهند. به عبارت دیگر مرور 
دست نامه ذهن برنامه ریزان برای محله را نسبت به عرصه های مختلفی که ذیل هر عنوان 
کلی قابل طرح است، باز و روشن کرده و غفلت در توجه به جنبه های مختلف مسائل محله 

را کاهش می دهد.
، انتخاب بهترین راه حل متناسب با معیارهای  اما مهم ترین دستاورد مرور دست نامه مذکور
تمدن اسالمی است. توضیح آن که از جنبه های مختلف می توان به یک مسأله نگریست و 
در هر جنبه، عنصر خاصی را محور اصلی مسأله دانست. توجه به هر جنبه از مسأله می تواند 
راه حل خاصی را برای فرد سؤال مند ترسیم کند. توجه به جنبه ها، شاخص ها و معیارهای 
بود.  رویکرد تمدنی در حل آن مسأله خواهد  کننده ی حفظ  تمدنی در مسائل، تضمین 
درحالی که اگر معیارها را به شکل دیگری ترسیم کنیم، راه حل ها چه بسا به طور کامل تغییر 

کند. 
ترسیم رویکرد تمدنی هر مسأله نیاز به مطالعات عمیق علمی، تفقه اجتماعی، آشنایی با 
ابعاد تخصصی مختلف مسأله و امور پیچیده اجتماعی و تاریخی و موارد نظیر آن دارد. این 
کار عظیم از توان اغلب امامان محله و حلقه های میانی همراه ایشان خارج است. به همین 
که  است  گونه ای  به  تمدنی  مسائل  نظام  دست نامه ی  مسأله های  عبارت پردازی  جهت 
عنصر تمدنی مورد تأیید امام جامعه اسالمی در آن لحاظ گردیده است. به عنوان نمونه، اولین 

سرفصل از این دست نامه تمدنی را مرور می کنیم و راجع به معیارها کمی دقیق می شویم:

نظام خانواده )مواجهه ی انسان با خویشاوندان(
1. کاهش کارکرد نهاد خانواده به عنوان کانون آرامش بخش؛

2. کاهش کارکرد نهاد خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسالمی فرزند؛
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3. عدم محور بودن خانواده در برنامه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن 
و شهرسازی در محله؛

4. ضعف ارتباط خانواده و مسجد؛
5. عدم شکل گیری و رواج فرهنگ ازدواج آسان در سنین مناسب ازدواج در محله؛

6. عدم تحقق مقدمات ازدواج آسان؛
7. عدم رواج گفتمان ازدواج آسان در محله؛

8. عدم سهولت انجام ازدواج موفق در محله؛
9. عدم وجود آموزش های الزم جهت ازدواج موفق؛

10. کاهش تعامالت اخالقی درون خانواده؛
11. عدم وجود یکپارچگی بین ظرفیت های آموزشی، تربیتی و رسانه ای محله در جهت 

تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی؛
12. ضعف در مقابله با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی ؛

؛ 13. عدم حضور مفید، موثر و کافی  اعضای خانواده در کنار یکدیگر
14.  عدم استفاده موثر از اوقات فراغت به صورت جمعی توسط اعضای خانواده؛

15. عدم  رواج ارزش ها و سنت های پسندیده در ازدواج و خانواده؛
16. کاهش فرهنگ واسطه گری در ازدواج؛

17. گسترش پیرایه های باطل نظیر اشرافیت، تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب در ازدواج 
و خانواده؛

18. ضعف در ارائۀ رفتارهای مناسب توسط گروه های مرجع در رابطه با ازدواج و خانواده؛
19. ضعف در  برجسته سازی رفتارهای شایسته گروه های مرجع در رابطه با ازدواج و خانواده؛

20. شکل گیری گروه های مرجع ناسالم  و رفتار های ناشایست آنان در ازدواج و خانواده؛
برای حل و فصل دعاوی خانواده در راستای تثبیت و تحکیم  21. عدم رواج حکمیت 

خانواده؛
22. عدم فرهنگ سازی جهت بهره مندی از  حکمیت برای حل و فصل دعاوی خانواده در 

راستای تثبیت و تحکیم خانواده؛
23. ضعف در تأمین عدالت و امنیت در دعاوی خانواده؛
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24. عدم رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه؛
25. ضعف معیشت و اقتصاد خانواده ؛

26. وجود مشکالت مرتبط با اشتغال، ازدواج و مسکن در خانواده ها؛
27. عدم وجود گفتمان الزم جهت مشاوره و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده؛

از  پس  و  حین  قبل،  اسالمی  و  علمی  صحیح،  آموزش های  به  آسان  دسترسی  عدم   .28
تشکیل خانواده؛

29. عدم مشارکت خانواده ها برای پیشبرد اهداف و برنامه های کشور ؛
30. کاهش عزت، کرامت و افول جایگاه زن در خانواده ؛

، خانه دار و نقش  ، مادر 31. عدم آشنایی بانوان با نقش ها و رسالت خود در خانواده )همسر
تربیتی(  ؛

، خانه دار و نقش  ، مادر 32. ضعف در توانایی بانوان در ایفای نقش خود در خانواده )همسر
تربیتی( ؛

33. ضعف در توانایی  آقایان در ایفای نقش خود در خانواده )نقش پدری، اقتصادی و 
تربیتی در خانواده(؛

34. افزایش اختالف میان والدین و فرزندان؛
35. کاهش قبح طالق در جامعه؛

36. کاهش امکان ازدواج مجدد خانواده های با سرپرستی زنان؛
37. عدم حمایت مناسب از خانواده های با سرپرستی زنان؛

38. کاهش جایگاه، عزت و کرامت سالمندان در خانواده ؛
39. ضعف در مراقبت های جسمی، روحی و عاطفی از سالمندان؛

40. افزایش هزینه های مرتبط با سالمت باروری؛
41. کاهش سطح سالمت باروری در محله؛

42. کاهش نرخ باروری و رسیدن آن به کمتر از سطح جانشینی؛
43. عدم توانایی زوج های جوان در تربیت نسل صالح و کارآمد؛

44. عدم وجود محتوا و روش مناسب جهت ارائه به زوج های جوان در تربیت نسل صالح و 
کارآمد؛
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45. ضعف در تأمین هزینه های زندگی توسط زوج های جوان؛
46. افزایش هزینه های مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی؛

47. افزایش هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان؛
48. عدم پوشش کامل بیمه ای هزینه های زایمان  و درمان ناباروری مردان  و زنان؛

49. ضعف مهارت های زندگی و ارتباطی در خانواده؛
50. عدم رواج سبک زندگی اسالمی-ایرانی در خانواده ها؛

51. رواج سبک زندنگی غربی در خانواده ؛
52. افزایش هزینه های  تأمین جهیزیه.)))

همان گونه که مشاهده می شود مسائل گوناگونی در ابعاد مختف موضوع خانواده ذکر شده 
، کمبود با مشکل ملموس و قابل درک، اشاره می کند،  است؛ هر یک از این مسائل به یک نیاز
، تعابیری هم مطرح می شود که صورت بندی مشکل )مسئله پردازی( را  اما در کنار این عنصر

تدقیق کرده و زاویه ی نگاه به آن را تصحیح می کند. 
مثال اول: در بند اول و دوم مسائل به این شکل مطرح شده: »ضعف نهاد خانواده به عنوان 

کانون آرامش بخش« و »ضعف نهاد خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسالمی فرزند«؛ شاید 
اگر از ما بپرسند که عناصر اصلی و مهم ترین کارکردهای خانواده که اگر آن نباشد، خانواده در 
حد استاندارد خود نخواهد بود، چیست؟ هر کدام از ما پاسخ های مختلفی ارائه می دهیم. 
فردی مهم ترین عنصر خانواده را »توان رشد اقتصادی خانواده« بداند و معتقد باشد که اگر 
خانواده ای نتواند ارزش افزوده تولید کرده و معاش خود را تأمین کند، روی خیر نخواهد دید 
و خانواده ی موفقی محسوب نمی گردد. شاید فرد دیگر عنصر اصلی خانواده را »لذت و 
کامروایی اعضاء از زندگی« بداند. طبق نظر او موفقیت خانواده وقتی در خطر قرار خواهد 
گرفت که التذاذهای مختلف زوجین از یکدیگر در خطر قرار گیرد و نشاط حاصل از فرزنددار 

شدن در این خانواده مخدوش شود. 
اما در بند اول و دوم مسأله ی مذکور از میان عناصر بی شماری که می توان آن ها را عنصر 
کانون آرامش بخش« و »مرکز رشد و تربیت  اصلی دانست، به دو عنصر اصلی »به عنوان 

ه، ص 8. 
ّ
1. ر.ک. پژوهش بنیاد هدایت، دست نامه ی نظام مسائل امام میانی در محل
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کرده است. طبق این دیدگاه  اسالمی فرزند« اشاره شده است و به نوعی تکلیف را روشن 
هر رویکرد، هدف و عامل خارجی که دو عنصر »آرامش بخشی« و »فرزندپروری اسالمی« را 
مخدوش کند، در واقع به کیان خانواده صدمه وارد ساخته است. عنصر »آرامش بخشی« 
حتی در خانواده های فقیر و بدون فرزند هم قابل تصور است. هم چنین اگر خانواده ای باعث 
تولید ثروت زیاد و صاحب اوالد متعددی گردد، اما فرزندان در آن به نحو اسالمی پرورش پیدا 
نکنند و انسان مسلمان محصول چنین خانواده ای نباشد، از نگاه طراحان این مسأله، موفق 

نخواهد بود و چنین خانواده ای نتوانسته به آن چه برای آن ایجاد شده، دست پیدا کند. 
بنابراین وجود این عناصر در صورت مسأله به خوبی تکلیف فعالین حوزه خانواده را با عناصر 
محوری ای که باید به آن توجه خاص داشته باشند، روشن می کند. یا حداقل مورد توقع )قدر 

ن(، تکلیف در این زمینه را معلوم می کند.
ّ

ُمتَیَق
مثال دوم: در بند دیگری صورت مسأله به این شکل مطرح شده: »عدم محوریت خانواده در 

جامعه و محور قرار گرفتن آن در برنامه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن 
و شهرسازی محله«. 

هر یک از فعالیت های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی ساخت مسکن غیر 
از آن که در ابعاد کالن ملی چهره ای دارد، در ابعاد محله ای نیز نگاشت خاص خودش را داد؛ 
یعنی یک محله هم درگیر آموزش، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و راه اندازی و استمرار 
فعالیت های اقتصادی هست، بلکه می توان ادعا کرد که اصل اتفاقاتی از این دست اول در 
میان انسان هایی که در این محله ها زندگی می کنند، رقم می خورد و سپس در ابعاد ملی و در 

سطح کالن خود را نشان می دهد.
که نسبت فعالیت های مذکور با مقوله ی خانواده چیست، شاهد  حال اگر افراد بپرسید 
جواب های متعددی خواهیم بود. ممکن است کسی ادعا کند که ربطی بین این دو نیست و 
اعضاء خانواده که همان افراد جامعه را تشکیل می دهند، به صورت جداگانه تنها بهره برداران 
این مسأله محسوب می شوند. ممکن شخص دیگری مدعی شود که خانواده ها بازار مصرف 
کاالهای فرهنگی، و محلی برای بروز  گردش اقتصاد، مصرف  بسیار مهم و بالقوه ای برای 

آسیب های اجتماعی است و از ظرفیت ها و آسیب های آن نباید غافل ماند. 
اما آن چه که در مسأله ی مذکور به آن اشاره شده »محوریت خانواده« در برنامه های مذکور 
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است. به این معنی که تمام ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی محله باید 
در خدمت اهداف خانواده اسالمی و کارکردهای آن در محله باشد نه بالعکس. در این فرض، 
خانه ای که در محله ساخته می شود، باید گنجایش خانواده ای در ابعاد جمعیتی مطلوب 
جامعه ی ایرانی - اسالمی را داشته باشد نه این که به عنصر محدود کننده ی ابعاد جمعیتی 
خانوارها تبدیل شود. آموزش هایی که در محله طراحی و اجرا می شود، باید در خدمت تعالی 
خانواده های در ابعاد مختلف اندیشه ای، انگیزشی و مهارتی باشد. فعالیت های اجتماعی 

محله باید ناظر به رفع مشکالت خانواده ها در ابعاد مختلف آن باشد.
مثال سوم: در بند دیگری مسأله به این صورت ترسیم شده است: »ضعف ارتباط خانواده و 

مسجد«.
تعالی خانواده است.  و  از هنجارهای مهم در رشد  با مسجد یکی  ارتباط خانواده  اصل 
فرهنگی که محقق نبودن آن یک ضرر جدی برای رشد معنوی خانواده محسوب می شود. 
این که محله ای عدم ارتباط خانواده ها با مسجد محله را یک معضل محسوب کند، هدف از 

درج مسائلی از این دست در دست نامه نظام مسائل تمدنی محسوب می شود.
گردید، توجه به عنصر تمدنی مورد تأیید ولی  که در مثال های مذکور مشاهده  همان طور 
فقیه نظام اسالمی، مقوله ی مهمی است که سعی شده در تدوین دست نامه مزبور محقق 
شود. مرور و ُانس با این دست نامه و دریافت ابعاد تمدنی جای گرفته در متن مسأله ها از 
توصیه های َاکید به امامان و فعالین همراه وی است که می خواهند مسائل را با رویکردی 

صحیح و تمدن ساز حل کنند. 

ابزارهای برشمردن معضالت در محله

: شیوه های پنج گانه ی شناسایی معضالت محله و شاخه های آن عبارتند از
 بازدیدهای میدانی: از طریق مشاهده مستقیم، صحبت با مردم و تهیه پرسشنامه.

و  صدا  و  استانی  خبرگزاری های  محلی،  روزنامه های  و  سایت ها  طریق  از   : اخبار رصد   

سیمای استان.
 مصاحبه با خبرگان: گفتگو با افرادی هم چون کارشناسان مرتبط، اساتید مجّرب و مسئوالن 

دل سوز ساکن در محله یا مطلع از اوضاع محله.
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 مطالعه ی منابع: مطالعه ی منابعی از قبیل اسناد و مصوبات شهرستانی، استانی و ملی، 

... می تواند اطالعات مفیدی در  پژوهش های قبلی و مطالعه داده ها و آمارهای شهرستانی و
زمینه شناخت بهترِ نقاط ضعف و قّوت محله

 هم فکری گروهی: همفکری با فعاالن محله، گروه های تخصصی و دغدغه مندان محله.

که با پیگیری های  کردن معضالت، در مواردی  نکته ی مهم: امام در شناسایی و برطرف 

فوری قابل رفع است، نباید معطل طی شدن فرایند حل مسأله باشد. موارد این چنینی باید 
به صورت فوری مرتفع گردند. به طور مثال وقتی المپ سوخته ای در معبر عمومی محله باعث 
به خطر افتادن جان و مال و ناموس اهالی می شود، تماس فوری با واحد اتفاقات اداره برق 

شهرستان الزم است انجام شود. 





گام دوم: 
اولویت بندی 

معضالت
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به طور معمول انتخاب گران در انتخاب مسأله یا راه حل مسأله با گزینه های مختلفی روبرو 
هستند. با توجه به توان و زمان و امکانات محدود، بهترین شیوه ی حل مسائل بر اساس 
»اولویت بندی« است. در فرایند حّل مسأله برای کشف اولویت، ابزارهای مختلفی وجود دارد.
: یکی از ساده ترین و سریع ترین روش های اولویت سنجی معضالت، استفاده  الف. کارت امتیاز

از روش کارت امتیاز است. در این روش هر یک اعضاء در داخل یک برگه اولویت معضالت 
را به ترتیبی که تشخیص داده اند، از بحرانی ترین تا کم اهمیت ترین یادداشت می کنند. یک 
نفر برگه ها را جمع آوری کرده و به ترتیب از باال به مسائل نمره می دهد. در پایان نمرات را جمع 

زده و اولویت مشخص می گردد.
گروهی با  به عنوان مثال، در یک رصد میدانی، 5 معضل مهم در محله شناسایی شده، 
کمک و راهنمایی امام قرار است این معضالت را اولویت سنجی کنند تا به ترتیب اهمیت 
و بحرانی بودن، برای برطرف کردن آن ها اقدام نمایند. این گروه شامل 6 نفر عضو می باشد. 
این 6 نفر هر کدام جداگانه معضالت را به ترتیب اولویت یادداشت نموده اند. پس از آن یک 
نفر به نمایندگی از جمع، در جدولی مانند جدول شماره 3، ابتدا معضالت را در ستون اول 
یادداشت نموده و سپس در هر ستون عدد اولویت مدنظر اعضا را یادداشت نموده است؛ 
پس از یادداشت عدد اولویت ها، اعداد داخل هر سطر جمع زده شده و داخل ستون »جمع« 
کم ترین نمره را دارد، اولویت اول برای رفع از  که در ستون جمع،  یادداشت شده، معضلی 

طرف گروه انتخاب شده و باقی معضالت به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.
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تصویر شماره یک

معظالت

ول 
فر ا

ن

وم
ر د

نف

وم
 س

نفر

رم 
چها

فر 
ن

جم 
ر پن

نف

شم 
 ش

نفر

مع 
ج

ی 
ند

ت ب
لوی

او

5 درصد مردان محله بی دلیل دیرتر از عرف 
155515224جامعه شب ها به منزل می روند

20 خانواده در محله درگیر بیماری ناباروری 
234323173هستند 

5 خانم باردار در محله وجود دارد که تحت 
پوشش بیمه نیستند و هزینه زایمان آن ها باال 

خواهد بود
322131121

3 خانواده در محله وجود دارند که فرزندان 
443444235با والدین اختالف دارند 

12 دختر جوان در محله وجود دارد که سن 
511252162ازدواج آنها باال رفته و هنوز مجرد هستند 

جدول شماره دو

ب. ماتریس مقایسه ی دو زوجی: منطق استفاده از ماتریس مقایسه ی دو زوجی، مقایسه ی 
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دو به دوی معضالت با یکدیگر است به نحوی که در هنگام مقایسه دو معضل، به دیگر 
، نمرات نوشته شده در ماتریس در سطر  معضالت توجه نمی شود، پس از مقایسه دو به دو
نمره،  به  توجه  با  معضالت  خود  به  خود  و  زده  جمع  یکدیگر  با  مجزا  به صورت  ستون  و 
اولوّیت بندی شده و جایگاه خود را خواهند یافت. توضیحات بیش تر برای استفاده از این 

ابزار در ادامه آمده است.
قاعده ی ماتریس مقایسه ی دو زوجی این گونه است که معضالت یافت شده را در جدولی به 
ترتیبی ثابت در سطر و ستون اول می نویسیم. خانه های جدول که متناظر یکدیگر هستند 
را حذف می کنیم. محتوای هرخانه از جدول، متشّکل از دو پیکان عمود بر هم و دو عدد 
خواهد بود. پیکانی که در راستای عمودی و رو به پایین است و عدد انتهای آن، مربوط به 
مسأله ی  عنوان شده در ستون جدول، در مقایسه با معضل عنوان شده در سطر متناظر آن 
است. پیکان افقی و عدد انتهای آن نیز مربوط به معضل عنوان شده در سطر جدول در 
مقایسه با ستون متناظر آن است. به مثال زیر توجه کنید، این جدول می تواند به شناخت 

بهتر این روش کمک کند.
توجه داشته باشید که جمع دو عدد هر سلول نباید کم تر یا بیش تر از »2« باشد. لذا در هر 
سلول دو حالت متصور است: یا هیچ یک از دو معضل نسبت به دیگری اولویتی ندارند که 
در این صورت برای هر دو عدد »1« لحاظ می شود. یا یکی بر دیگری اولویت دارد که در این 
صورت برای معضلی که اولویت دارد عدد »2« و برای دیگری عدد »0« لحاظ می شود. حالت 

سومی متصور نیست.
ممکن است در جمع بندی نمرات در انتهای جدول معضلی نمره ی »0« قرار گیرد. این بدان 
معنا نیست که ما در صدد برطرف کردن آن برنیاییم! این نمره دهی صرفًا مقایسه ی یک به یِک 
معضالت در مقابل یکدیگر و تعیین اولویت حّل آن هاست. در نتیجه بعد از حل معضالتی 

که حائز اولویت بودند چه بسا نوبت به حل معضالتی با اولویت صفر خواهد بود.
این روش به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن جز در موارد خاص توصیه نمی شود.

از مزیت های استفاده از ماتریس مقایسه ی دو زوجی این است که فضای مباحثه را در هنگام 
بررسی معضالت ایجاد می نماید.
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جدول شماره سه

نزاع 
خانوادگی 

در 10 
خانواده

برگزاری 
جشن 

تولدهای 
مختلط در 
بلوک های 

تازه ساز

بی حجابی 
و 

بدحجابی  
دختران 
جوان در 

محله 

مشروب 
خواری 
شبانه 

در محل 

وجود 
20 جوان 
تحصیل 

کرده 
بیکار در 
محله 

جمع

نزاع خانوادگی 
6در 10 خانواده 

برگزاری جشن 
تولدهای 
مختلط در 

بلوک های  
تازه ساز 

0

بی حجابی 
و بدحجابی 

دختران جوان در 
محله 

4

مشروب خواری 
5شبانه در محله

وجود 20 جوان 
تحصیل کرده 
بیکار در محله 

5

60455جمع 

0

2

0

2

1

1

1

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

2

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1
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ریشه یابی معضالت یکی از مهم ترین اقدامات در فرایند حل مسأله است. امام و حلقه ی 
میانی تا زمانی که نتوانند ریشه و علت اصلی یک معضل را بیابند، نخواهند توانست برای 
آن معضل راه حلی مناسب ارائه دهند. بسیار از ما در زندگی خود دیده ایم که برخوردهای 

سطحی برای رفع معضالت تا چه حد ناموفق بوده است. 
که معتادان متجاهر را از پاتوق ها، پارک ها و مکان های مختلف دیگر  برای مثال دیده ایم 
جمع آوری کرده، به کمپ برده تا ترک کنند، اما بعد از مدت کمی همان معتادان دوباره به 
همان مکان های قبلی مراجعت کرده و به کار خود ادامه داده اند؛ علت چیست؟ آیا عالقه یا 

ک شدنشان خوشحال نمی شوند؟  انگیزه ای به ترک ندارند؟ آیا خانواده آنان از پا
برای پاسخ به این سؤاالت و پی بردن به علت های اصلِی افتادن در دام اعتیاد این معتادان، 
ابتدا باید از ابزار ریشه یابی استفاده کرد. شاید این افراد پس از ترک اعتیاد، نمی توانند شغل 
مناسبی اختیار کنند تا از فکر استفاده ی مجدد بیرون بیایند، یا این که برخی از این افراد 
که  کردن ندارند و شایدهای دیگر  توسط خانواده طرد شده اند و دیگر انگیزه ای برای ترک 

پیش از هر اقدامی باید به آن ها پی برد.
یکی از نکات مهمی که در ریشه یابی مسائل اجتماعی باید مد نظر داشت این است که 
اجزاء و عناصر یک جامعه، رابطه ی مکانیکی ندارند به این معنا که نزدیک بودن دو جزء 
، لزومًا به معنای ارتباط مستقیم آن ها یا  به یکدیگر یا نزدیک بودن ظاهری آن ها با یکدیگر
رابطه ی علیت میان آن ها نیست، بلکه جامعه مثل یک موجود ارگانیک است که روابط میان 
آن ها از پیچیدگی باالیی برخوردار است. گاهی علت و ریشه ی یک مشکل اجتماعی، در 

نقطه ای که به ظاهر به آن مرتبط نیست، جا دارد.
نزدیکی  عوامل  به  نمی توان  محله،  در  اعتیاد  افزایش  علت  ریشه یابی  برای  مثال  طور  به 
هم چون دسترسی نزدیک و آسان به مواد مخدر اکتفا کرده و یا حتی مشکالت و چالش های 
اقتصادی را عوامل اصلی این آفت اجتماعی دانست. بسیاری از مواقع، ریشه ی اعتیاد در 
کمبود تاب آوری و عدم استقامت جوانان در برابر  مناطق مختلف شهر به امری هم چون 
مشکالت اجتماعی باز می گردد که اگر به آن پی نبریم و در جهت رفع آن نکوشیم، درگیر حل 
کردن مشکالت ظاهری شده ایم که ریشه ی اصلی مسأله نبوده و چون مسأله را ریشه ای حل 
نکرده ایم، مشکل همواره در قالب های مختلف بازسازی شده و نمود می یابد. مثل چرک و 



�ب
ن ت� ن� م�

له 
أ س� م

ی  ��ب �ݔ ݒه  �ݔ� : ر
وم

س م 
گ�

41

دملی ریشه دار که هر مقدار آن را خالی کنند، دوباره در همان نقطه یا نقطه ای دیگر ظاهر 
می شود.

ریشه یابی مسأله یکی از مهم ترین قدم های حل مسأله و سنگ بنای حل مسأله محسوب 
می شود؛ اگر در ریشه یابی دچار سهل انگاری و خطا شویم، تمام مسیر حل مسأله دچار 
خطای بنیادین شده است. بنابراین باید به آن توجه ویژه ای داشت و به سادگی از آن عبور 

نکرد.
یکی دیگر از فواید ریشه یابی در فرایند حل مسأله این است که در هنگام ریشه یابی مشخص 
که علت های به وجود آمدن معضل متفاوت است و باید متناسب با هر ریشه،  می شود 

راهکار متفاوت و متناسبی ارائه داد. 
که به اهمیت ریشه یابی پی بردیم باید ببینیم چه ابزار یا ابزارهایی برای ریشه یابی  اکنون 

معضالت قابل استفاده است.

ریشه یابی با استفاده از ابزار »چند چرا«
استفاده از این ابزار این گونه است که ابتدا باید معضل را یادداشت نموده و سپس سؤال کرده 
که چرا این معضل به وجود آمده است؟ پاسخ یا پاسخ های چرایی به وجود آمدن آن معضل 
در ذیل آن یادداشت می شود. سپس مجددًا به ازای تک تک پاسخ ها چرایی به وجود آمدن 
آن ها را بررسی کرده و پاسخ ها را یادداشت می نمائیم. این کار تا مرحله ای ادامه خواهد داشت 

که بررسی چرایی بی معنی باشد. در ریشه یابی به چند نکته باید توجه کرد. 
اول آن که ریشه های به وجود آمدن یک معضل حتمًا نباید پیچیده و زیاد باشد. در مورد 

برخی معضالت لزومًا عوامل زیادی باعث به وجود معضل نیستند. 
نکته ی بعدی در رابطه با عمق ریشه ها می باشد، امام و حلقه ی میانی باید در نظر داشته 
باشد که قرار است معضالت با استفاده از ظرفیت های موجود در محله و روستا و توسط خود 
مردم برطرف گردد و قرار نیست معضالت کشور و حاکمیت برطرف شود، به همین منظور 

باید از بررسی علت های کلی پرهیز گردد.
برای آن که مطلب کامل منتقل گردد به مثال زیر توجه کنید:
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نمودار شماره یک

در مثال باال 5 خانم باردار در محله وجود دارند که تحت پوشش بیمه نیستند و هزینه ی 
که پیش تر توضیح داده شد، معضل یادداشت شده و  زایمان آن ها زیاد است. همان طور 
چرایی به وجود آمدن معضل مورد پرسش قرار گرفت. پس از بررسی مشخص شد که در 4 
خانواده سرپرست خانواده بیکار است و یکی از خانم ها در ماه آخر بارداری است، یک 
خانواده دیگر هم به تازگی همسر خود را از دست داده و همسرش او را تحت پوشش بیمه قرار 
نداده است. همان طور که مشخص است ریشه یابی برای خانواده ای که به تازگی سرپرست 
خانواده خود را از دست داده، دیگر ادامه ندارد، ولی برای 4 خانواده دیگر ریشه یابی ادامه داده 

شده است. 

پنج خانم باردار در محله 
وجود دارد که تحت پوشش بیمه 

نیستند و هزینه زایمان آن ها باال 
خواهد بود.

خانم سرمست، همسر خود را 
از دست داده و همسرش او را تحت 
پوشش بیمه قرار نداده بوده است.

در چهار خانواده همسر 
خانواده بیکار است و یکی از این 

خانم ها ماه آخر بارداری است

خانواده اکبری و قربانی به 
تازگی بیکار شده اند.

هر دو نفر دارای 
تخصص هستند اما 

محل کار آن ها در اثر کرونا 
ورشکست شده اند.

آقای محمدی به 
تازگی از کار افتاده شده 
است و همسرش در ماه 

آخر بارداری اش است.

در اثر سانحه تصادف از 
کار افتاده شده است

آقای زیارتی تخصص 
خاصی ندارد و کارگر فصلی 

است.

در دوران تحصیل عالقه ای 
به آموزش نداشته



گام چهارم: 
ترسیم وضع 

مطلوب
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بعد از شناسایی و ریشه یابی معضالت مربوط به محله )شناسایی وضع موجود(، نوبت به 
ترسیم وضعیتی است که ما قرار است بعد از حّل مسأله به آن دست پیدا کنیم. یعنی مبدأ 
را شناختیم و حال باید مقصدی که قرار است بعد از طی گام به گام مسیر حل مسأله به آن 

برسیم را شناسایی و به نوعی ترسیم نماییم.
به این مثال توجه کنید: فرض کنیم در محله ی ما بیست نفر جوان تحصیل کرده ی بیکار 
وجود دارد. وضع مطلوب ترسیمی ما پس از ریشه یابی علت بیکاری آنان، »اشتغال به کار 

پایدار این بیست جوان تا پایان سال« خواهد بود.
و همین طور می توان مثال های دیگری ذکر کرد:

وضع مطلوبمعضل شناسایی شدهردیف

بیسوادی دوازده مرد و هشت زن 1
سرپرست خانوار در محّله

توانایی خواندن و نوشتن این افراد تا 3 ماه 
آینده

نبود دبیرستان دخترانه در محّله2
تأسیس دبیرستان دخترانه مجّهز به 

امکانات آموزشی و آزمایشگاهی تا سال 
تحصیلی آینده

عدم پوشش بیمه 10 خانواده نیازمند 3
در محله 

تحت پوشِش بیمه ی حمایتی و درمانی 
قرار گرفتن 10 خانواده نیازمند تا انتهای ماه 

آینده

جدول شماره چهار

نکته ی مهمی که باید در زمان ترسیم وضعیت مطلوب به آن توجه کرد این است که زمان بندی 
رسیدن به وضعیت مطلوب بر اساس اولویت بندی است که در گام دوم فرایند حل مسأله 

به آن رسیدیم.
به عبارت دیگر اگر امام و یا حلقه ی میانی از لحاظ تعداد نفرات و منابع محدودیت داشتند، 
می بایست ابتدا برای برطرف کردن معضل با اولویت اول اقدام انجام دهند و زمان نزدیک تری 
را به نسبت باقی معضالت برای رفع آن تعیین نمایند و پس از آن به ترتیب به برطرف کردن 

باقی معضالت اقدام نمایند.
ترسیم وضع مطلوب در اصل تعهدی است برای رفع معضل در زمان مشخص.

نکته مهم: یکی از اشتباهات رایج در تریسم وضع مطلوب، قرار دادن راه حل به جای وضع 
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مطلوب است. به طور مثال وقتی مشکل کالس های یک مسجد روستایی گرمایش ناکافی 
در فصول سرد سال است، وضع مطلوب، نصب بخاری ایمن در کالس های درس نیست، 
بلکه گرمایش کافی در فصول سرد سال وضع مطلوب است. توجه به این نکته از این جهت 
مهم است که گاهی ذهن افراد تنها بر یک راه حل خاص محدود شده و در اصطالح دچار 

»ذهن هم گرا« شده اند. برخی نمونه های غلط در ترسیم وضع مطلوب:

ترسیم صحیح وضعیت ترسیم غلط وضعیت مطلوبمشکل
مطلوب

عدم اجتماع مردم برای شور 
احداث سالن اجتماعاتعمومی 

احیاء اجتماع عمومی مردم 
برای شور عمومی تا انتهای 

سال 

خرابی معابر قدیمی داخل و 
تسهیل و اصالح معابر روستا سنگ فرش و آسفالت معابرخارج روستا

تا 3 ماه آینده

بیکاری ده نفر از جوانان 
اشتغال پایدار ده نفر از احداث کارگاهمحله

جوانان محله تا 2 ماه آینده

اختالفات شدید پنج زوج در 
محله

برگزاری کالس آموزش 
خانواده در محله

رفع اختالفات پنج زوج محله 
تا انتهای ماه

گرمایش ناکافی و ناایمن 
مدرسه روستا

خرید و نصب دو عدد بخاری 
ایمن

تامین گرمایش کافی و ایمن 
مدرسه روستا قبل از شروع 

سال تحصیلی

جدول شماره پنج





گام پنجم: 
ظرفیت شناسی
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شاید شما هم تجربه غذا پختن داشته باشید. کسانی که می خواهند به صورت اصولی آشپزی 
کنند، به طور معمول قبل از تعیین نام غذا به مواد غذایی موجود و امکانات آشپزخانه نظر 
می اندازند. به طور مثال اگر برنج در خانه نداشته باشیم و فرصت تهیه آن را هم نداشته باشیم، 
کسی به فکر تهیه چلو قرمه سبزی نمی افتد. یا اگر گاز منزل قطع باشد، هوس نیمرو خوردن 
نمی کند و سعی خواهد کرد با نان و پنیری خود را سیر کند. توجه به داشته ها و ظرفیت های 
موجود تأثیر زیادی در طراحی و اقدام می گذارد. بر همین اساس گام ظرفیت شناسی گام 

مهمی در مسیر حل مسائل محله محسوب می گردد. 
برای  محله  سرمایه های  و  ظرفیت ها  شناسایی  ظرفیت شناسی  گام  کردن  طی  از  هدف 
استفاده از آنان در برطرف کردن معضالت محله است. البته این موضوع نافی انجام وظایف 
نهادهای حاکمیتی نیست و در مواقع لزوم باید از آنان مطالبه گری صحیح صورت پذیرد. 

ظرفیت شناسی از چند جهت حائز اهمیت است. ذیال به برخی از آن ها اشاره می کنیم؛ 
1. شناخت کامل محله توسط امام، بازوان اجرایی و حلقه های میانی؛ اگر امام و همکاران او 

شناخت کاملی از محله نداشته باشند، نمی توانند در تعیین مسأله و یافتن راه حل آن موفق 
باشند. شناخت ظرفیت های محله وسیله خوبی برای اصل شناخت محله نیز می باشد. 

برای شناخت کامل از این مطلب، توجه به روایت امیر مؤمنان علی علیه السالم مناسب 
است که می فرماید: 

شمار  به  همسایه  منزل  طرف  چهار  از  خانه  چهل  تا  و  است  ذراع  چهل  مسجد  »حریم 
می آیند.«))) 

با توجه به این روایت و بسیاری از روایت ها مبنی بر اهمیت حقوق همسایگی، بر ما روشن 
که امام محله در قبال همسایگان مسجد و اهل محل در قبال همسایگان خود تا  است 
حریم چهل خانه مسئولیت دارد. مسئولیت هایی از قبیل شناخت همسایگان، جویا شدن 
احوال آنان، حفظ حرمت آنان، مواسات با همسایگان گرسنه، قرض دادن مال در صورت 

. ... درخواست، رها نکردن در سختی ها و
« افراد کار  2. ایجاد چرخه ی خیر در محله مطابق با مبانی دین مبین اسالم؛ در »چرخه ی خیر

ْرَبَعِة َجَواِنِبَها.« )وسائل الشیعه، ج3، ص484(
َ
 ِمْن أ

ً
ْرَبُعوَن َدارا

َ
ِجَواِر أ

ْ
ل
َ
 َو ا

ً
ْرَبُعوَن ِذَراعا

َ
َمْسِجِد أ

ْ
ل
َ
1. »َحرِیُم ا
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را نه برای منفعت شخصی، بلکه برای رضایت خدا انجام می دهند. در واقع آن ها با خداوند 
معامله می کنند؛ اما در امتداد زمان خود آن افراد نیز از عواید آن عمل بهره مند می شوند و عالوه 
بر بهره مندی از سود معنوی، به سود مادی نیز خواهند رسید. در نقطه ی مقابل، »چرخه ی 
سود« به این معنا است که فردی کاری برای دیگری انجام می دهد و فقط در ازای انجام آن 
کار پول دریافت می کند و با پول به دست آمده، برخی از نیازهای خود را برطرف می کند و این 

سیکل تزایدی با محوریت سود و زیان مادی هم چنان ادامه دارد.
3. پای کار آمدن مردم محله در رفع معضالت موجود در محله؛ توجه به سرمایه های موجود در 

محله این است که توان، قدرت و برکت اقدامات مردمی نادیده گرفته می شود، در صورتی که 
ل مشکالت ایران اسالمی بوده اند؛ اتفاقی که 

ّ
در هر لحظه از بزنگاه های انقالب، مردم حال

در هنگام بروز حوادث طبیعی بسیار جلوه می نماید. اهمیت استفاده از ظرفیت مردم بسیار 
کید مقام معظم رهبری مد ظله العالی بوده و در مواقف مختلف از لزوم توجه به مردم  مورد تأ

سخن گفته اند.)))
4. کمک به افزایش حس مشارکت جمعی در رفع معضالت؛ همکاری مشترک مردم در انجام 

یک امر خیر و لو اندک، کمک شایانی به حّس همبستگی و مشارک جمعی مردم بوده است. 
به طور مثال وقتی یک هیأت توسط مردم و با استفاده از ظرفیت های آن ها فعال شده و افراد 
در متن آن خدماتی ارائه می دهند، خاطره ی خوش آن فعالیت جمعی در مردم اثر ماندگاری 

می گذارد. همین حس خوب، مشوق مردم در انجام کارهای خیر دیگر است.
؛ وقتی ظرفیت های گوناگون مردمی پای کار حل مسأله بیایند  5. افزایش برکت و ماندگاری اثر

خودشان مردم هم حامی و محافظ حفظ دست آوردهای آن خواهند بود. نهالی را که مردم 
خود بکارند از آن مراقبت خواهند کرد. چه بسیار ابنیه خیر که توسط خیرین بدون حضور 

1.. »دولتی هــا هــم بداننــد کــه آن چــه میتوانــد آن هــا را بــر انجــام وظیفــه ى خودشــان قــادر کنــد تکیه بــر نیروى داخلی اســت؛ 
کــردم در جلســات عمومــی و هم چنیــن در جلســات خصوصــی بــا  تکیــه بــر نیــروى مــردم اســت. مــن بارهــا ایــن را عــرض 
مســئولین دولتــی، نگاهشــان بــه دســت بیگانــه نباشــد.« )بیانــات مقام معظــم رهبری حفظــه اهلل در دیــدار مردم قــم؛ مورخ: 

)1393/10/17
»اقتصــاد ]مقاومتــی[ درون زا اســت. درون زا اســت یعنــی چــه؟ یعنــی از دل ظرفّیت هــای خــود کشــور مــا و خــود مــردم مــا 
میجوشــد؛ رشــد ایــن نهــال و ایــن درخــت، مّتکــی اســت بــه امکانــات کشــور خودمــان؛ درون زا به ایــن معنا اســت.« )بیانات 

مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل در حــرم مطهــر رضــوی؛ مــورخ: 1393/01/01(
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و نظر مردم احداث شده، اما بعد از چندی چون مردم از آن مراقبت و نگهداری نکرده اند یا 
از کارکرد اصلی خود خارج شده یا طعمه ی اختالفات و مشکالت شده یا مخروبه و مترک 

گردیده است.
در ادامه با بر شمردن سرمایه های موجود در محله با ذکر مثال هایی به اهمیت استفاده از آنان 

در محله خواهیم پرداخت. 

انواع سرمایه های موجود در محله برای حل مسأله)))
 سرمایه ی اجتماعی: هر آن چیزی که تداعی کننده ی مشارکت جمعی، انسجام، اعتماد و 

اتحاد بین فردی است. فعالیت های گروه هایی مانند: هیأتی ها، قرآنی ها، بسیجی ها، هیأت 
ُامناء، بچه های فوتبالی، جلسات خانوادگی، سالمندان، انجمن اولیاء و مربیان، تشکل های 
این سرمایه ی مهم  برای  آن مثال هایی  و مانند  حوزوی، اعضای تشکل های دانشجویی 

هستند.
مثال:

معضل: در محله 50 خانواده نیازمند وجود دارد که فرزندان دانش آموز آنان )150 دختر و پسر 
( برای سال تحصیلی جدید به دلیل مشکل مالی نمی توانند لوازم التحریر تهیه  دانش آموز

نمایند.
راه حل رایج: از نهادهایی مانند بنیاد احسان، کمیته امداد و ... مطالبه کنیم و برای این 150 

دانش آموز لوازم التحریر اهداء نماید.
راه حل با استفاده از سرمایه اجتماعی: در محله ما، بچه های هیأت ثاراهلل با یکدیگر دوست 
هستند و یک هویت مستقل دارند. از ظرفیت این بچه ها برای جمع آوری کمک های مردمی 

به صورت خانه به خانه استفاده می کنیم.
تخّصص  یا  مهارت  جایگاه،  دارای  روستا  یا  و  محله  در  که  افرادی  انسانی:  سرمایه ی   

خاصی هستند جزء سرمایه های انسانی محسوب می شوند. مانند: مدیران، متخصصین، 

1. در تدوین محتوای این بخش، از کتاب «سفیران چه باید انجام دهند« نیز بهره گرفته شده است.
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مهندسین، فعالین فرهنگی و اجتماعی، اساتید حوزه و دانشگاه، معلمان، امام جمعه، 
هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان و پرستاران و بهیاران، جانبازان و مانند آن.

مثال:
معضل: در محله دو جوان توانمند بیکار وجود دارد که متأسفانه به خاطر نداشتن تخصص 

نتوانسته اند شغل مناسبی پیدا کنند.
راه حل رایج: این سه جوان را راهنمایی کنیم تا به اداره کار مراجعه کنند تا آن نهاد به وظیفه ی 
خود عمل کرده و تا زمانی که شغل مناسبی پیدا نکرده اند، به عنوان کارگر روزمزد به زندگی 

ادامه دهند.
راه حل با استفاده از سرمایه انسانی: در محله آقای سعیدی در همسایگی مسجد شغل 
صافکاری دارد و آقای صفری خیاط است، از این دو نفر درخواست می کنیم تا جوانان 

مدنظر ما را به عنوان شاگرد بپذیرند و حرفه خود را آموزش دهند. 
ه مانند: جنگل، معدن، 

ّ
یا محل و  طبیعی: عوارض طبیعی موجود در منطقه  سرمایه ی   

گردشگاه حفاظت شده، سّد، باغات، صحرا، دشت و مرتع، تاالب و مانند آن جزو این 
سرمایه ها هستند.

مثال:
( به علت کم آبی منطقه، جوانان مجبور هستند در فصولی از  معضل: جوانان روستا )20 نفر

سال به استان های مجاور برای کارگری سفر کنند و در این ایام از خانواده دور هستند.
راه حل رایج: از فرمانداری و سپاه درخواست کنیم برای روستا چاه عمیق حفر کنند تا بتوان 

در منطقه کشاورزی کرد.
راه حل با استفاده از سرمایه طبیعی: در نزدیکی روستا، معادن سنگ گرانیت وجود دارد که 
بال استفاده است. با اخذ مجوزها و گذراندن آموزش های الزم و با حمایت یک سرمایه گذار در 

استان، این 20 جوان در معدن نزدیکی روستا مشغول به کار شوند.
یا در نزدیکی روستا گیاهان دارویی ارزشمندی وجود دارد که امکان فراوری و تبدیل آن ها 
گذراندن آموزش های الزم، برای برداشت  وجود دارد. این 20 جوان را بعد از اخذ مجوزها و 

محصوالت دارویی از مراتع و تبدیل آن به محصول قابل عرضه به بازار تشویق کنیم.
که به دست انسان طراحی و ساخته شده است   سرمایه ی فیزیکی: هر بنا و وسیله ای 
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سرمایه ی فیزیکی محسوب می شود. مسجد، مغازه، دفاتر مؤسسات و نهادها، ورزشگاه، 
فرهنگ سرا، هتل و مسافرخانه، سالن اجتماعات، امکانات برگزاری مراسمات، کتابخانه، 
، جاده،  ، استخر خانه عالم، درمانگاه و بیمارستان، ترمینال و فرودگاه، سالن تئاتر و آمفی تئاتر
حرم و امامزاده، مدرسه، آسایشگاه، مسافرخانه، فروشگاه، خانه بهداشت، میادین، پل ها و 

معابر هوایی و مانند آن از جمله سرمایه های فیزیکی می باشد.
مثال:

کرونا وجود ندارد و اهالی برای تزریق واکسن مجبور  معضل: در محله، مرکز تزریق واکسن 
هستند به مراکز خارج از محله مراجعه کنند.

راه حل رایج: از دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هالل احمر درخواست کنیم که یک مرکز 
تزریق واکسن در محله راه اندازی کند.

راه حل با استفاده از سرمایه فیزیکی: حیاط مدرسه محله بزرگ است. با هماهنگی آموزش و 
، واکسیناسیون  پرورش ناحیه، همکاری دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هالل احمر مرکز

در محله راه اندازی شود.
گرایش های مذهبی،   سرمایه ی فرهنگی: ارزش ها، هنجارها، خرده فرهنگ های محلی، 

گویش مردم، مراسم ها و غیره، جّو سنتی یا اصیل منطقه، پیشینه تاریخی مردم، آداب و سنن 
ممدوح، روحیه ی انجام کارهای خیر در منطقه، روحیه مردم داری و مهمان نوازی، روحیه 
مطالبه گری، گویش یا پوشش خاص، مراسمات مذهبی آیینی، تعزیه و مانند آن مثال هایی 

از سرمایه فرهنگی می باشد.
مثال:

معضل: در محله 9 خانواده وجود دارد که برای ازدواج دخترشان، توان تهیه جهیزیه ندارند.
راه حل رایج: از کمیته امداد، بنیاد علوی، بنیاد احسان و ... پیگیری شود تا به این خانواده ها 

جهیزیه اهداء گردد.
راه حل با استفاده از سرمایه فرهنگی: در زورخانه »پوالد« که در محله هست هر چندوقت 
گلریزان این  گلریزان برگزار می گردد، برای تهیه جهیزیه این دختران از مراسم  یک بار آئین 

زورخانه استفاده گردد.
که مستقیم یا غیرمستقیم، ریالی یا غیر ریالی به حل مسأله   سرمایه ی مالی: هر آن چه 
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کمک می کند جزو سرمایه مالی است. مانند اموال خیرین، پس انداز مسجد و مؤسسه، درآمد 
موقوفات، تبرعات، صدقات، بودجه دولتی مصوب برای منطقه، بازار و بازارچه، صندوق 

قرض الحسنه و مانند آن.
مثال:

معضل: در روستا زمین ورزشی مناسبی برای استفاده جوانان و نوجوانان وجود ندارد.
راه حل رایج: مراجعه به دهیاری روستا و تقاضای ساخت زمین فوتبال در روستا

راه حل با استفاده از سرمایه مالی: از آقای محمدی که متولد روستا و خّیر است، درخواست 
کنیم تا برای ساخت زمین فوتبال کمک کند.

 منابع نهادی: نهادهای دولتی و حاکمّیتی فعال در روستا یا محله مانند اداره تبلیغات 

اسالمی شهرستان، ادارات تابع وزارت خانه ها، شرکت ها، فرمانداری، مجموعه های نظامی 
و انتظامی، بخش داری، دفاتر علما، ائمه جمعه و جماعات، بسیج، سمن ها و مانند آن.

مثال:
معضل: بازدهی کشت و زرع کشاورزان روستا بسیار پایین تر از نمونه های موفق اقلیم های 

مشابه است.
راه حل رایج: برای افزایش محصول آب مصرفی و زمین زیر کشت را افزایش می دهند و از 

شیوه های سنتی و مشورت کشاورزان قدیمی تر برای بهبود اوضاع استفاده می کنند.
راه حل با استفاده از سرمایه نهادی: با مراجعه به کارشناسان اداره جهاد کشاورزی از شیوه های 

نوین کشت، داشت و برداشت و آبیاری محصول استفاده شود.

نحوه برشمردن ظرفیت ها در محله
ظرفیت های اشاره شده را از روش های گوناگون می توان شناخت. از جمله:

...؛ گفتگو با افراد با سابقه محله: مانند سالمنداِن صاحب تجربه، روسای طوایف و

بازدیدهای میدانی: از طریق مشاهده دقیق و صحبت با مردم؛

جلسه با متخصصان: اساتید مجرب و مسئوالن دلسوز ساکن در محله؛
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مطالعه ی منابع: اسناد پیمایش های میدانی، مصوبات شهرستانی، استانی، ملی و مطالعه 

آمار و داده های شهرستانی؛
هم فکری گروهی: فعاالن محله، گروه های مردمی و دغدغه مندان محله. 



گام ششم: 
راه حل یابی
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از  استفاده  با  باید  آن ها،  ریشه یابی  و  معضالت  شناخت  ظرفیت ها،  شناسایی  از  پس 
ظرفیت ها برای رفع معضالت اقدام کرد.

راه حل های قابل طراحی باید از نوآوری و کارایی خوبی برخوردار باشند. نکته ی مهمی که 
باید یادآور شد، ابتنای آن ها بر معارف دینی است. نمی توان انتظار داشت که امام محله 
که دغدغه ی حاکمیت توحید در عرصه ی اجتماعی را دارد، با خالقیت و فکر خود راه 
حلی تولید کند که با راه حل های مرسوم که غیردینی و غربی هستند، تفاوتی نداشته باشد 
و عینًا همان موارد را تجویز کند. انتظار می رود که امام محله با استمداد از معارف اهل بیت 
علیهم السالم بعد از این که ریشه ی مسائل را به خوبی درک کرد، پاسخ خود را در چارچوب 

فهم دینی تولید کند.
یکی از مثال های خوبی که می توان در این زمینه بیان کرد، معضل و مسأله ی فقر در محله 
می باشد. محله ای که دچار معضل فقر و تنگ دستی ساکنان خود بوده و این آفت، منجر 
به شکل گیری چندین معضل و ناهنجاری دیگر شده است، تنها با اشتغال زایی و افزایش 
درآمد ساکنین تصحیح نمی شود. بلکه معارف دینی ما، عوامل مختلفی را سبب تنگ دستی 

و فقر اجتماعی یا افزایش روزی می دانند که باید بدان ها نیز توجه کامل داشت.))) 

1. مرحــوم مجلســی در بحاراالنــوار نقــل می کننــد شــخصی از شــیعیان محضــر امام صادق علیه   الّســالم رفته و از تنگــی رزق و 
ــت معیشــت گالیــه کــرد و اظهــار کــرد کــه بــرای بــه دســت آوردن روزی پیوســته در رفــت و آمــد اســت، امــا بی نواتــر گردیده 

ّ
قل

اســت. امــام بــه ایشــان توصیــه کردنــد پــس از نمــاز عشــاء و بــا حالــت تأّنــی و توجــه، دعــای مخصوصــی را بخوانــد. چنــدی 
بعــد وی را دیدنــد کــه اوضــاع مالــی او خــوب شــده و فقــر او برطــرف گردیــده اســت. در ایــن دعــا چنیــن بــا خداونــد نیایــش 

می کنیــم:
»خدایــا مــن نمی دانــم روزی ام در کجاســت و آن را تنهــا بــر پایــه گمان هایــی کــه بــر خاطــرم می گــذرد می جویــم و ازایــن رو در 
جســتجوی آن شــهرها را زیــر پــا می گــذارم، پــس در آن چــه کــه خواهــان آنــم هم چــون حیــرت زدگانــم، نمی دانم آیا در دشــت 
اســت یــا در کــوه؟ در زمیــن اســت یــا در آســمان؟ در خشــکی اســت یــا در دریــا؟ نمی دانــم بــه دســت کیســت و از ســوی چــه 
کســی اســت، ولــی بــه  یقیــن می دانــم کــه دانــش آن نــزد تــو و اســباب آن بــه دســت توســت و تویــی کــه آن را بــا لطــف خویــش 
تقســیم می کنــی و بــا رحمــت خــود بــرای آن ســبب فراهــم می ســازی؛ خدایــا، پــس بــر محمــد و خانــدان او درود فرســت و 
پــروردگارا، روزی خــود را بــر مــن گسترده ســاز و بــه دســت آوردنــش را برایــم آســان  کــن و جــای دریافتــش را نزدیــک قــرار ده و 
بــا جســتجوی آن چــه برایــم در آن روزی مقــدر نکــرده ای بــه زحمتــم میفکــن، چــه تــو از آزردن مــن بی نیــازی و مــن به رحمتت 
کــه تــو صاحــب  کــن،  کــرم  نیازمنــدم، پــس بــر محمــد و خانــدان او درود فرســت و بــا احســان و فضــل خویــش بــر بنــده ات 

بخشــش بــزرگ هســتی.« )مفاتیــح الجنــان، تعقیبات نماز عشــاء(
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برای مثال، صله ی رحم به عنوان یکی از عوامل افزایش رزق مطرح شده است))). بنابراین 
امام محله تالش می کند با فهم این معنا و استفاده از خالقیت و نوآوری خود، در جهت 
طراحی راه کارهایی برای تحقق صله رحم و افزایش روابط اجتماعی حرکت کند تا معضل فقر 
را برطرف کند. هر مقدار فهم دینی و فهم ما از معارف دین کامل تر باشد، این نسب و روابط 

را بهتر درک کرده و راه حل های دقیق تری تولید می کنیم.
البته برای این منظور باید خالقیت و ایده پردازی را تقویت و راه حل ها را از میان مجموعه ای 

از اطالعات شناسایی کنیم. برای تقویت خالقیت چند تکنیک وجود دارد:

1. بارش فکری)))
بارش فکری یا طوفان فکری یک روش برای خلق ایده های متعدد در یک جلسه است. 

ایده هایی که قرار است از آن ها به عنوان راه حل های اولیه در حل مسأله استفاده کنید.
که راه حل مشخصی برای آن ندارید و ایده ای برای آن  هر زمان با معضلی مواجه هستید 
به ذهن تان نمی رسد، استفاده از نظر دیگران از طریق انجام بارش فکری می تواند به عنوان 
ابزاری موثر به کمک تان بیاید. البته به شرطی که پیش از جلسه بارش فکری توانسته باشید 

معضالت را به خوبی ریشه یابی کرده و ظرفیت ها را نیز شناسایی کرده باشید.
بارش فکری در ظاهر کار ساده ای است. می گویند دور هم بنشینید و هر کس هر حرفی به 
ذهنش می رسد مطرح کند و هیچ کس از ایده ها و حرف های دیگران ایراد نگیرد. این کار باید 

آن قدر انجام شود تا نهایتًا چند ایده و راهکار اجرایی از بین حرف ها در بیاید.
اما در عمل،  ظرافت هایی وجود دارد که اگر آن ها را رعایت نکنیم، ممکن است جلسه بارش 

َکَنــِف  َکاُنــوا ِفــی  یِهــُم الــّرِزَق َو 
َ
جــَری اهلُل َعل

َ
 أ

َّ
ــوا إال

ُ
هــِل َبیــٍت َواَصل

َ
1. پیامبــر خــدا صلی اهلل علیه وآلــه فرمــوده اســت: »َمــا ِمــن ا

اهلِل؛ هیــچ خانــواده ای صلــه رحــم نمی کنــد، جــز این کــه خداونــد روزی را بــر آن هــا جــاری می نمایــد و آن هــا تحــت حمایــت 
کنزالعمــال، ج ۶، ص ۴۷2( خداونــد هســتند.« )

ْزِق  ْفــَس َوَتزیــُد ِفــی الــرِّ ــَق َو ُتْســِمُح الَکــّف َوُتطیــُب الَنّ
ُ
ُخل

ْ
ــُن ال رحــاِم ُتَحِسّ

َ
 اال

ُ
ــة

َ
امــام صــادق علیه   الّســالم نیــز فرمودنــد: »ِصل

کیــزه جــان می نمایــد و روزى را زیــاد می کنــد و  َجــِل؛ صلــه ی رحــم، انســان را خــوش اخــالق، بــا ســخاوت و پا
َ
َوُتْنِســُئ ِفــی اال

کافــی، ج 2، ص 1۵1( مــرگ را بــه تأخیــر می انــدازد.« )
2. در تدوین محتوای این بخش، از سایت متمم نیز بهره گرفته شده است.
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فکری ما به نتیجه نرسد. لذا برای اجرای پرثمر این روش، باید این مهارت ها و نکات را مدنظر 
قرارداد:

 دامنه ی مسأله را بسیار محدود تعریف نکنیم.
 هیجان و استقبال را به یک عادت تبدیل کنیم.

. ،  بهتر کید کنیم. هر چه تعداد راه حل ها بیش تر  بر اهمیِت کمیت تأ
 همه حاضرین ایده های خود را به صورت کوتاه مطرح کنند.

 ایده های دیگر را با هم ترکیب کنیم.
 محیط غیررسمی می تواند بهتر باشد.

 تعداد افراد را در حدی نگه داریم که همه بتوانند حرف بزنند.
 برای جلسه خود، مدت زمان مشخص در نظر بگیریم.

 حتما مکانیزمی برای ثبت ایده ها و حرف ها در نظر داشته باشیم.
 باید مراقب بود کسی بر فضای جلسه غالب نشود.

 برای ایده پردازی ذهن خود و دیگران را سانسور نکنید. هر ایده ای اجازه مطرح شدن دارد.
که از هر جهت می توان نگریست و با توجه به  کنید  کره ای فرض   مشکل را به صورت 

ریشه های معضالت ایده ای برای حل آن ارائه داد.

2. برون ریزی ذهنی)))
آشکارکردن کلیه ی افکار و تحلیل های ذهنی و گفتگوهای درونی از طریق نوشتن، بلندحرف 
 ، ، جدول، بوم و هر شیوه ی مشابه دیگر زدن با خود، تعریف کردن برای دیگران، ترسیم نمودار
گاهی اوقات وقتی با خودمان بلند بلند حرف می زنیم،  برون ریزی ذهنی نامیده می شود. 
گزارشی از نیازمندی های  راحت تر جواب مسأله خودمان را پیدا می کنیم. یا هنگام تهیه 
مسجد جهت نصب در تابلو اعالنات مسجد، ناگهان راه های جدیدی برای تأمین آن ها به 
ذهن می رسد. یا وقتی که مشکلی را برای یکی از دوستان خود شرح می دهیم، قبل از این که او 

پاسخ ما را بدهد، ناگهان راه حل آن مشکل به ذهن خودمان خطور می کند.

1. در تدوین محتوای این بخش، از پایگاه اینترنتی »متمم« نیز بهره گرفته شده است.
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این ها نمونه های ساده ای از مواردی هستند که تحت عنوان برون ریزی ذهنی مورد بحث قرار 
می گیرند. 

به نظر می رسد که وقتی اطالعات و افکار را از ذهن خودمان بیرون می ریزیم و در قالب متن 
یا گفتگو با دیگران، آن ها را پیش روی خود قرار می دهیم،  درک و تحلیل آن ها بسیار ساده تر 

می شود. برون ریزی افکار یک روش هوشمندانه  شناختی، برای حل بهتر مسأله است.
که به یک مسأله یا یک تصمیم، در ذهن خودمان فکر می کنیم،  که وقتی  علت آن است 
طبیعتًا بخشی از منابع ذهنی خود را به کار می گیریم. وقتی دقیقًا همان مسأله را روی کاغذ 
می نویسیم یا با صدای بلند می خوانیم، قسمت های دیگری از سیستم ادراکی مغز )مانند 
، بخش تجزیه و تحلیل کلمات  کوتاه مدت،  مکانیزم های تفسیر تصاویر بینایی،  حافظه 
...( درگیر مسأله می شوند. پس عمًال حجم بیش تری از منابع ذهنی و تحلیلی خود را به این  و
مسأله اختصاص داده ایم و طبیعی است که احتمال تحلیل بهتر و یافتن پاسخ مناسب تر 

افزایش می یابد.

خطاهای رایج در راه حل یابی)))

در مرحله ی راه  حل یابی ممکن است با خطاهایی مواجه شویم که باعث شود فرآیند حل 
مسأله به درستی پیش نرود. می توان سه خطا را به عنوان خطاهای رایج شناسایی کرد:

 گزینه های موجود ما برای راه حل، همان گزینه های گذشته هستند؛
 محدودشدن راه حل به گزینه های مشابه؛

.  تصمیم گیری روی دو گزینه بله یا خیر

ــه تفکــر  ــم و ن ــرا داری ــا تفکــر هم گ ــه م ــن اســت ک ــه ای ــا ب ــن خطاه ــت ای عل
واگــرا. تفکــر هم گــرا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه ذهــن مــا حــول یــک راه حــل 
ــا تفکــر  ــرای آشــنایی ب در گــردش باشــد و تمــام راه کارهــا بــه همــان برســد. ب

ــم. ــی را مــرور کنی ــدا مثال ــر اســت ابت هم گــرا بهت

1. در تدوین محتوای این بخش از پایگاه اینترنتی »متمم« نیز بهره گرفته شده است.
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می خواهیم برای عملیات مواسات و همدلی، فعالیتی را شروع کنیم.
+ بسته غذایی توزیع کنیم. به نظرم عالی است.

نمی خواهیم هزینه زیادی داشته باشد، بودجه کافی نداریم.
+ خب حجم بسته ها را کم تر می کنیم.

می خواهیم همه به نحوی در این عملیات سهمی داشته باشند.
+ خب اگر بخواهیم بسته غذایی توزیع کنیم، هرچند نفر را مسئول توزیع یک بسته کنیم.

اگر نخواهیم بسته غذایی توزیع کنیم، پیشنهاد بعدی ات چیست؟
بهانه  چرا  کنید  توزیع  نمی خواهید  اگر  است.  خوب  گزینه  تنها  غذایی  بسته  نظرم  به   +

می آورید؟!
مثال مذکور اگر چه با کمی اغراق همراه است، اما احتماًال در ذهن همه  ما خاطرات مشابهی 
را زنده می کند. بسیاری از ما زمانی که در مواجهه با یک مسأله یا چالش، راه حلی به ذهن مان 
می رسد، نباید بگذاریم ذهن ما روی آن راه حل قفل شود. در این صورت دیگر نمی توانیم به 
راه حل های دیگر فکر کنیم. راه حل نخست ممکن است معمولی یا عالی، ضعیف یا قوی، 
ناقص یا کامل باشد. اما مهم این است که تفّکر هم گرا، راه را برای فکر کردن به پاسخ های 

دیگر می بندد.
که  گروه، یک تمرین معروف وجود دارد. به این صورت  برای تقویت تفکر واگرا در اعضای 
مثًال یک چنگال یا آجر یا قاشق را به دیگران نشان می دهند و از آن ها می پرسند که با آن چه 

کارهایی می شود انجام داد؟
و  می شود  تر  سخت  بازی  تدریج  به  اما  می رسند.  ذهن  به  سریع  اول  مورد  چهل  یا  سی 

کاربردهای تازه به سادگی به ذهن شان نمی رسد. 
شکل های دیگری از تمرین های تفکر واگرا هم وجود دارد. مثال پرسیده می شود که: فرض 
کنید االن چشمتان را باز کرده اید و در خیابانی در یکی از شهرهای ایران عزیز هستید. به چه 

شیوه هایی می توانید بفهمید که در کدام شهر هستید؟
انجام این تمرین ها باعث می شود خالقیت ذهن بیش تر شود.



ݨݨݨݑم:  ݧ ݧ ݧ گام هفٮݧ
ݨݨݨݨݑخاب بهترین  ݧ انٮݧ

راه حل
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محدودیت هایی نظیر فوریت زمانی، کمبود بودجه، کمبود نیروی اجرایی و مواردی از این 
کارهای خوب« باقی نماند و باید بین  که فرصتی برای »همه ی  دست، باعث شده است 
خوب ها »بهترین« را پیدا و سپس اقدام کرد؛ بنابراین در این مرحله می بایست راه حل های 
موجود را ارزیابی و اولویت سنجی کرد تا حداکثر استفاده از منابع انجام گیرد. برای این کار ما 
جدولی پیشنهاد می کنیم که با آن می توان ابعاد مختلف هر راه حل را مورد سنجش قرار داد.

راه حل سنجه های ارزیابی راه حل
اول

راه حل 
دوم

راه حل 
سوم

راه حل 
چهارم

راه حل 
پنجم

     تعداد بهره بردار از راه حل 

     مقدار زمان ماندگاری

     میزان هزینه مالی

     میزان مشارکت مردم در اجرا

     جمع

     تایید متخصص

جدول شماره شش

که در مقابل هر سنجه، به هر راه حل نمره ای از یک تا 10  مکانیزم جدول این گونه است 
می دهیم و در ردیف آخر جمع کل هر ستون را به دست آورده و راه حلی که بیش ترین نمره را 

گرفته، اولویت اول ما می باشد. 
برای نمره دهی به راه حل ها از جدول سنجه ها که در ادامه آمده استفاده می نمائیم.
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جدول شماره یازده

نکته ها:

به  و  افراد متخصص استفاده نمود  از مشاوره  باید  اول: در موضوعات تخصصی  نکته ی 

که  راه حلی  اکتفا نکرد. در چنین موضوعاتی  از سنجه ها  خروجی جدول استفاده شده 
کرده، اولویت اول است. البته اگر متخصص چند راه حل را در عرض  متخصص تأیید 

یکدیگر تأیید کرد، آنگاه می توان بین آن راه حل ها از روش های فوق استفاده کرد.
نکته ی دوم: چنان چه راه حلی نمره کم تری گرفت به این معنا نیست که باید کنار گذاشته 

شود، بلکه آن را گوشه ذهن نگه می داریم و اگر در میدان راه حل اولویت دار جواب ندادند، به 
ترتیب نمره به سراغ راه حل های دیگر می رویم.

اهمیت انتخاب راه حل واقع بینانه)))
پیش از انتخاب بهترین راه حل ما نیازمند برآورد هستیم. اگر در تخمین و برآورد ظرفیت های 
موجود و سایر فاکتورها ضعیف باشیم، بعید است بتوانیم به یک اقدام موفق دست پیدا 
کنیم. »برآورد« یک مهارت و هنر است و می تواند در موفقیت یا شکست راه حل ها، سهم 
مهمی داشته باشد؛ به همین دلیل همانند سایر مهارت ها دارای آفت هایی است که می تواند 

، اثرات منفی بگذارد. در ماحصل کار

1. در تدوین محتوای این بخش، از پایگاه اینترنتی »متمم« نیز بهره گرفته شده است.
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: دو آفت اصلی »برآورد« عبارتند از
1. مشکل دست پایین گرفتن منابع: اگر منابع مورد نیاز )از جمله پول، نیروی انسانی و زمان( را 

کم تر از میزان واقعی برآورد کنیم، در میانه ی پروژه با مشکِل تأمین منابع مواجه خواهیم شد. 
کنیم. طبیعتًا چنین وضعیتی،  ضمن این که ممکن است نتوانیم به تعهدات خود عمل 

می تواند هزینه های مادی و اعتباری جدی ایجاد کند.
مثال: امام محله بعد از مشورت با هیأت امنا، پس از نماز جماعت اعالم می کند که برای 

توسعه فضای مسجد مبلغ 45 میلیون تومان موردنیاز است. اهالی مسجد، همسایگان و 
خیرین دست به دست همه داده و 40 میلیون جمع آوری می شود. هیأت امنا 5 میلیون 
باقیمانده را از طریق وام قرض الحسنه از صندوق محله تأمین می کند به این امید که پس از 

توسعه ی مسجد، با درآمدهای جاری و تبرعات ماهانه مردم اقساط وام را بپردازد. 
لکن پس از شروع طرح توسعه و تخریب بخشی از مسجد و خرید مصالح، متوجه می شوند 
که 15 میلیون تومان دیگر نیز موردنیاز است. از طرفی اهالی مسجد که اکثرشان مبلغی را 
کمک کرده اند منتظر بازگشایی مسجد هستند و توقع دارند نتیجه کمک های مالی شان را 
ببینند. از طرفی سررسید اقساط فرارسیده و از طرفی دیگر بدلیل محدودیت های ایجادشده 
، از حضور مردم در مسجد کاسته شده و کمک های ماهانه نیز کاهش  در اثر ساخت و ساز

یافته است. 
لذا مردم ابراز نارضایتی کرده و پروژه نیز ناتمام باقی می ماند و چه بسا مردم اعتمادشان به 
امام و هیأت امنا را از دست بدهند. در صورتی که اگر از همان ابتدا برآورد درستی از هزینه ی 
طرح توسعه ارائه می شد، یا تا زمان تأمین مالی کامل، طرح آغاز نمی شد، یا اگر شروع می شد 
مردم هنوز کمک های مالی شان را از روی میل ادامه می دادند، کسی هم متهم به کار نابلدی 

نمی شد.
واقعی  مقدار  از  بیش  را  زمان بندی  یا  نیاز  مورد  منابع  اگر  منابع:  گرفتن  باال دست  مشکل   .2

برآورد کنیم، ممکن است به اشتباه، تصمیم بگیریم به سراغ انجام یک کار نرویم یا آن را از 
اولویت های خود حذف کنیم. ضمن این که اگر بخواهیم ردیف بودجه ای از منابع شناسایی 

شده درخواست کنیم، با مخالفت آن ها مواجه شویم.
مثال: پس از طرح معضل بیکاری جوانان یک محله، امام محله و اهالی تصمیم می گیرند 
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الت  کارگاهی در ساختمان متعلق به مسجد برپا کنند. شخصی را مامور برآورد قیمت ابزارآ
و دستگاه های موردنیاز می کنند. وی نیز تحقیقات ناقصی انجام می دهد و با پرس و جوی 

مختصری مبلغ 120 میلیون تومان را به عنوان نتیجه تحقیقاتش اعالم می کند.
امام محله نیز این مبلغ را با خیرین محله مطرح می کند لکن هیچ کدام این سرمایه گذاری 
کارگاهی تأسیس نمی شود. در  امتناع می کنند؛ پس  از همکاری  و  به صرفه نمی دانند  را 
الت  حقیقت مشکل از این جا ناشی شده است که مسئول تحقیقات قیمت گران ترین ابزارآ
و دستگاه ها را ارائه کرده است، در حالی که با یک سوم این قیمت نیز می شد دستگاه هایی 
گرفتن منابع، ساختمان متعلق به مسجد  با کیفیت مطلوب را تهیه کرد. در اثر دست باال
خالی رها می گردد، جوانان هم چنان بیکارند و پیشنهادات بعدی نیز احتماال تحت تأثیر این 

تجربه ناموفق، فرصت مطرح شدن را پیدا نکنند.
وقتی از مهارت برآورد کردن حرف می زنیم، نباید فقط به پروژه های بزرگ میلیونی و میلیاردی 
یا  عربی  زبان  یادگیری  مانند   ، کوچک تر شخصی  کارهای  برای  وقتی  حتی  کنیم.  فکر 
کتابخوانی و یا برگزاری یک جلسه ی کوچک، نتوانیم هزینه و زمان و سایر منابع مورد نیاز را به 

شکل درست برآورد کنیم، به سادگی ممکن است با دردسر مواجه شویم.
اگر کمی با خود فکر کنیم، به این نتیجه می رسیم که بخش قابل توجهی از خاطرات بدی که 
از برنامه ریزی داریم، به این علت است که در برآورد کردن، ضعیف عمل کرده ایم و حاصل 

این شده که احساس کرده ایم برنامه ریزی، کار ارزشمند و مفیدی نیست.



تم:  ݨݨݨݨݒ گام هسݧ
برنامه ریزی 

اقدام
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، حتی  اجرای راه حل، بدون برنامه ریزی، تعیین هدف ها و معیارهای مشخص و تقسیم کار
اگر دستاورد هم داشته باشد، الزامًا موفق محسوب نمی شود.

برنامه ریزی تعیین می کند که نقطه ی پایانی راه حل کجاست. این مسأله شاید در ظاهر ساده 
به نظر برسد، اما در عمل موضوع ساده ای نیست. راه حل موفق باید در بازه ی زمانی تعیین 

شده و در چارچوب بودجه مشخص شده به پایان برسد.
بنابراین بعد از جمع بندی و انتخاب بهترین راه حل، نوبت به اقدام و به اصطالح شروع اجرای 
طرح می رسد. ابعاد پروژه ممکن است کوچک و محدود باشد. )مانند پیگیری جمع آوری 

ه(.
ّ
پسماند شهری از شهرداری توسط نماینده محل

در بسیاری از مواقع نیز ممکن است ابعاد پروژه، بزرگ و گسترده باشد. )مثل ساختن مدرسه 
ه که از لحاظ مالی و زمانی قابل توجه است( در این صورت الزمه ی پیشرفت 

ّ
در یک محل

«))) است. این تکنیک  باعث می شود که  پروژه، تقسیم کار بین اعضاء یا همان »شکست کار
از کمک افراد بیش تری در جهت سهولت و افزایش کیفیت بهره ببریم.

ساختار شکست کار 
تصویر شماره دو

وقتی از ساختار شکست))) کار صحبت می کنیم می خواهیم پروژه را به بخش های کوچک تر 
تقسیم کنیم.)مطابق تصویر باال(

، از عنوان »موارد قابل تحویل« استفاده می شود.  به طور معمول برای بخش های کوچک تر
خالصه ی مفهوم شکست کار خیلی ساده است: تقسیم کردن یک قلم کار قابل تحویل به 

. تعدادی کارهای قابل تحویل کوچک تر

1. WBS مخفف Work Breakdown Structure
2. در این جا واژه شکست مرادف تقسیم، توزیع و تقطیع است نه متضاد پیروزی و موفقیت.
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اقالم قابل تحویل چیست؟
این که در فرایند شکست کار به جای خروجی اغلب از موارد قابل تحویل استفاده می شود، 
کیدی بر این است که در کل پروژه و در بخش بخش آن،  صرفًا یک نام گذاری نیست، بلکه تأ

باید مشخص باشد که چه چیزی تحویل داده می شود.
اقالم قابل تحویل، ممکن است کاال، محصول، تجهیزات، سند، گزارش، دستورالعمل، نتیجه  

یک آزمایش یا هر دستاورد دیگر در یک پروژه باشند.
یک مثال از اقالم قابل تحویل:

بر اساس سوژه ای که به عنوان نمونه در صفحات قبل مورد بررسی قرار گرفت، کارهای قابل 
تحویل به موارد زیر تبدیل گردید.

نمودار شماره دو

پیگیری تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 5 خانم باردار در محله

آقای زیارتی

صحبت با آقای زنگنه 
بابت تهیه موتورسیکلت 

برای آقای زیارتی

جمع آوری باقیمانده 
پول مورد نیاز خرید 
موتور از مسجدی ها

خرید موتورسیکلت و 
تحویل آن به آقا

اقدام به تحت پوشش 
رفتن خانواده آقای 

زیارتی بصورت 
خویش فرما 

آقایان اکبری و 
قربانی

رایزنی با آقای احمدی 
بابت استخدام آقای 
اکبری در شرکت خود

رایزنی با آقای کرامتی 
بابت معرفی آقای 

قربانی به شهرداری 
بابت استخدام

آقای محمدی

رایزنی با تأمین 
اجتماعی بابت آقای 

محمدی که به تازگی از 
کار افتاده شده است

اعالم درخواست کمک مالی 
در هیات آل یاسین برای 

کمک هزینه زایمان همسر 
آقای محمدی که ماه آخر 

بارداری اش است

خانم سرمست

رایزنی با تامین 
اجتماعی بابت تحت 

پوشش قرادادن به 
عنوان سرپرست خانوار
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چرا بر روی اقالم قابل تحویل تأکید می شود؟
»پروژه محوری«  باشیم.  « داشته  »پروژه محور که ذهن  نیاز داریم  پروژه  برای مدیریت یک 
یعنی هر فعالیتی اگر به نتیجه  ی مطلوب و قابل ارائه منتهی نشود، ارزش و اعتبار ندارد. به 
بیان دیگر اقدام ما باید بازدهی و نتیجه داشته باشد. در غیر این صورت گویی کاری انجام 

نپذیرفته است.
در طول انجام کارهای گروهی، گاه از برخی افرادی که چندان مسئولیت پذیر نیستند، بارها 

شنیده می شود که می گویند:
 تالش کردم اما نشد.

 ساعت ها پیگیر بودم، اما نتیجه ای به دست نیامد.
 درست است دست خالی هستیم، اما من هر کاری از دستم برمی آمد انجام دادم.

اگر در تیمی که قرار هست معضلی را برطرف کند نگاه پروژه محور وجود نداشته باشد، امکان 
شکست بسیار باالست. نکته مهمی که باید در تهیه شکست کار مدنظر قرار داد این است 
، باید متولی انجام هر کدام از اقالم قابل  که پس از تبدیل پروژه یا راه حل به پروژه های کوچک تر

تحویل و زمان انجام آن تعیین گردد تا مطابق آن کارها پیگیری شود.

زمان بندی و ترسیم روندنما
وقتی از مدیریت پروژه و کنترل پروژه صحبت می کنیم، زمان بندی یکی از مفاهیم بسیار مهم 

است. به این معنا که: 
1. بتوانیم فعالیت های مختلف را تشخیص دهیم. 

2. اولویت ها و منابع مورد نیاز و ریسک های آن ها را بسنجیم. 
3. زمان شروع و پایان هر فعالیت را مشخص کنیم. 

4. در نهایت، برآورد کنیم که پروژه در چه تاریخی به پایان خواهد رسید.
خروجی زمان بندی را می توان به شکل های مختلف نمایش داد. گانت چارت یا روندنما یکی 

از رایج ترین این ابزارهاست.
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، الزم است که ساختار شکست کار را تنظیم کنیم. از طریق ساختار شکست  قبل از هر چیز

، می توانیم فهرست فعالیت های مرتبط با یک پروژه یا یک بخش از پروژه را استخراج کنیم. کار

مرحله بعد برآورد زمان مورد نیاز برای هر فعالیت است. انجام شدن هر فعالیت یا وظیفه، 

نیازمند صرف یک زمان مشخص است.

این زمان را می توان بر حسب ساعت یا روز یا هفته یا هر واحد دیگری که مناسب پروژه ی 

ماست تعیین کرد.

مرحله بعد تعیین وابستگی هاست. در هر پروژه، تعداد کمی از فعالیت ها وجود دارند که 

کامًال مستقل از بقیه  هستند. لکن در مدیریت پروژه، چهار نوع وابستگی بیش تر از سایر 

وابستگی ها مورد توجه قرار می گیرند:

: تا اولی به پایان نرسد، دومی را نمی توان آغاز کرد. به طور مثال باید فرآیند خرید  پایان به آغاز

زمین به پایان برسد تا مراحل احداث بنا شروع شود.

: تا اولی آغاز نشود، دومی آغاز نخواهد شد. به طور مثال باید رهاسازی آب سد  آغاز به آغاز

شروع شود تا توربین های برق-آبی نیز شروع به کار کنند.

پایان به پایان: تا اولی به پایان نرسد، دومی به پایان نخواهد رسید. به طور مثال اگر رهاسازی 

آب سد به پایان برسد، حرکت توربین های برق-آبی نیز به پایان می رسد.

آغاز به پایان: تا اولی آغاز نشود، دومی به پایان نمی رسد. به طور مثال باید رسیدگی به شکایت 

معترضین در دادگاه ذی صالح آغاز شود تا اعتراضات مردمی نیز به پایان برسد.

نکته: به خاطر داشته باشید که وابستگی اغلب پروژه را ُکند می کند؛ پس ایده آل این است 

که فعالیت ها تا حد امکان مستقل باشند. در واقع وابستگی یک واقعیت اجتناب ناپذیر 

است، نه لزوما یک اتفاق مطلوب.

مرحله آخر نیز ترسیم گرافیکی روندنمایی مانند شکل زیر است:
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ول مراحل اقدامات
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رایزنی با تأمین اجتماعی بابت تحت 
پوشش قرارگرفتن خانم سرمست که 

همسرش به تازگی فوت کرده
 

رایزنی با تأمین اجتماعی بابت آقای 
 محمدی که به تازگی از کار افتاده شده.

اعالم درخواست کمک مالی در هیأت 
آل یاسین برای اعطای وام کمک هزینه 

زایمان همسر آقای محمدی که ماه آخر 
بارداری اش است.

 

رایزنی با آقای احمدی بابت استخدام 
 آقای اکبری در شرکت خود

رایزنی با آقای کرامتی بابت معرفی آقای 
 قربانی به شهرداری بابت استخدام

صحبت با آقای زنگنه بابت تهیه 
 موتورسیکت برای آقای زیارتی

جمع آوری باقیمانده پول مورد نیاز خرید 
 موتور از مسجدی ها

خرید موتورسیکلت و تحویل آن به آقای 
 زیارتی

اقدام به تحت پوشش رفتن خانواده آقای 
 زیارتی به صورت خویش فرما

جدول شماره دوازده

انتخاب متولی انجام کار
همان طور که پیش تر توضیح داده شد، برای هر کدام از اقالم قابل تحویل باید متولی انجام آن 

را تعیین کرد. متولی انجام کار باید چند ویژگی داشته باشد.
او باید:
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 دغدغه مند و با ایمان باشد.
 اهل مشورت و کار گروهی باشد.

 توانمندی و تخصص الزم برای انجام کار محوله را داشته باشد.
 عالقه و انگیزه کافی برای انجام کار را داشته باشد.

 متعهد و پاسخ گو باشد.
با انتخاب افراد با چنین ویژگی هایی امکان به ثمر نشستن تالش ها و رفع کامل معضل در 

محله بیش تر خواهد شد.





گام نهم: اقدام 
میدانی
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تاریخچه ی زندگی ما پر است از تصمیماتی که به صورت فردی یا گروهی گرفته ایم و اجرای آن 
را موکول کردیم به روز شنبه؛ شنبه ای که هنوز که هنوز است فرا نرسیده است و گویا هیچ گاه 
هم نخواهد آمد! در روایاتی جداگانه از پیامبر اعظم صلی اهلل علیه وآله و امیرالمومنین علی 

علیه السالم نقل شده است که فرمودند: 
»بیش ترین ناله های اهل جهنم از تسویف و موکول کردن کار امروز به فردا است.«)))

از  پس  چه  آن  نرسد،  میدانی  اقدام  مرحله  به  مسأله  حل  جهت  ایده پردازی ها  چنان چه 
ساعت ها بحث و بررسی بر جای می ماند، تابلویی خوش رنگ و لعاب و پر از عبارات زیبای 
پر آب و تاب است که زینت افزای اتاق کار یا دفتر مسجد است، لکن هیچ دردی از دردهای 
محله را دوا نمی کند، بلکه برخی مواقع تبدیل به مشکل و معضل جدیدی می شود. چه بسا 
اگر این همه وقت صرف آن نمی شد، شور و شوق خدمت به محله فروکش نمی کرد و افرادی 

به صورت خودجوش پیدا می شدند که قدمی پیش نهند. 
اما اکنون که اعضای گعده ی حل مسأله هرکدام به فراخور وسع خود گرد هم آمده و ساعت ها 
کرده اند، دین خود را اداء شده فرض می کنند و  گام قبل وقت صرف  برای پیمودن هشت 
ممکن است پیش خود بگویند: ما تا همین جا وظیفه داشته ایم که از کار فکری دریغ نکنیم؛ 

خب دیگران هم بیایند و آن را اجراء کنند. قرار نیست که همه کارها را یک نفر انجام دهد!
چه بسا دیگران هم پیش خود بگویند: الحمدهلل که این گروه دارند برای حل مشکالت محله 

اقدام می کنند و تکلیف از ما ساقط شده است!)))

کثر ِصیاح أهِل النار مِن َسوَف/ جامع السعادات ج ۳ ص۴۶ 1. أ
گر  کــه نتیجــه »پخــش شــدن مســئولیت« اســت. اثــر تماشــا گر« معــروف شــده اســت  2. ایــن موضــوع بــه »اثــر تماشــا
کــه در رویدادهــا و ســانحه ها، بــه  پدیــده   غریــب و ناآشــنایی نیســت. بســیاری از مــا، مــردِم موبایــل بــه دســت را دیده ایــم 
کننــد دیگــران  گــر حــس   ا

ً
عکس بــرداری و فیلم بــرداری مشــغول می شــوند و بــرای کمــک پــا پیــش نمی گذارنــد، خصوصــا

کــرد. هســتند و کمــک خواهنــد 
نام گــذاری ایــن اثــر مربــوط بــه قتلــی در ســال 1۹۶۴ اســت کــه در آن ســال، زنــی آمریکایــی در خیابــان بــا ضربــات چاقــو کشــته 
شــد. حــدود ۳۸ خانــواده از پنجره هــا شــاهد ایــن قتــل بودنــد یــا صــدای فریادهــای زن را می شــنیدند، امــا جــز یــک مــورد 
و آن هــم بــا تأخیــر، هیچ کــس بــا پلیــس تمــاس نگرفــت و قاتــل، توانســت ســر فرصــت وی را بــه قتــل برســاند. دو محقــق بــه 
نام هــای دارلــی و التــان آزمایشــی را ترتیــب دادنــد و ســعی کردنــد ایــن اثــر را شبیه ســازی کننــد. حاصــل مطالعــه ایــن شــد کــه 
انســان ها، وقتــی احســاس می کننــد غیــر از خودشــان، افــراد دیگــری هــم از یــک ســانحه یــا رویــداد نامطلــوب مطلع هســتند، 

میــل بــه اقــدام در آن هــا کاهــش پیــدا می کنــد.
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لذا همان افرادی که روند حل مسأله را شروع کرده اند، می بایست اقدام میدانی را آغاز کرده و 
در این کار تعلل نکنند. 

علل عدم اقدام
: برخی علل عدم اقدام برای حل مسأله - که قابل جمع با یکدیگر هستند - عبارتند از

 ایجاد تغییرات بنیادین در یک یا چند مورد از گام های سابق مانند: 
  از اولویت خارج شدن معضالت فعلی و بروز اولویت های فوری جدید؛)))

  از بین رفتن ریشه های معضالت فعلی و بروز ریشه های جدید؛)))
  از دست رفتن ظرفیت های فعلی؛)))

  غیرممکن شدن برخی راه حل های فعلی؛)))
؛)))   لزوم تغییر در ساختار شکست کار

  تغییر در روندنما؛)))

بــه قــول شــخصی چنان چــه خواســتید در جــاده برون شــهری تصــادف کنید، دعا کنیــد که جاده خلــوت باشــد واال در جاده 
شــلوغ احتمال این که کســی بایســتد و شــما را نجات دهد بســیار کم اســت!

1. بــه طــور مثــال در گذشــته اعتیــاد 10 نفــر در محلــه معضــل اهــل محلــه بــود، امــا از امــروز بــا معضــالت امنیتــی یــا اخالقــی 
خانمــان برانــداز جدیــدی مواجــه شــده ایم.

2. بــه طــور مثــال در گذشــته ریشــه ی معضــل اعتیــاد 20 جــوان در محلــه، تأثیــر مــواد مخــدر در فراموشــاندن مقطعــی 
مشــکالت و نزاع هــای خانوادگــی ایــن جوانــان بــوده اســت و چیــزی از جنــس نیــاز روانــی به مواد مخدر محســوب می شــود، 
امــا بــه تازگــی ایــن جوانــان از خریــدار صــرف بــه فروشــنده تبدیــل شــده انــد تــا کســب درآمــد کــرده و در نتیجــه مســاله آن هــا از 

یــک نیــاز روانــی بــه یــک نیــاز مالــی تبدیــل شــده اســت.
کنون خلف وعده کرده اند. 3. به طور مثال در گذشته برخی افراد یا نهادها قول همکاری داده بودند لکن ا

کار  کــه بــا برخــی افــراد بایــد برخــورد انتظامــی و قضایــی شــود و ایــن  4. بــه طــور مثــال در گذشــته بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه بــه دلیــل  کــردن فراینــد حــل مســأله ممکــن بــود، لکــن هنــگام اقــدام بــه حــل مســأله مالحظاتــی رخ دهــد  در زمــان طــی 
عضویــت افــراد مذکــور در اقلیت هــای دینــی و مذهبــی و همزمانــی بــا برخــی قضایــای امنیتــی، برخــورد انتظامی یــا قضایی با 
گــردد و در نتیجــه ایــن راه حــل از دســتور  آنــان موجــب حساســیت زایــی و ایجــاد تبعــات ســنگین تــری بــرای محلــه یــا نظــام 

کار خــارج می شــود.
5. بــه طــور مثــال پــس از تقســیم مســئولیت ها متوجــه می شــویم کــه اعضای تیــم در انجام برخــی وظایف ناتوان اند و کســی 

کــه بتوانــد از عهــده آن برآیــد در بین آنان نیســت.
6. به طور مثال تقدم و تاخر برخی کارها در روندنما، اصل امکان اجرایی کردن راه حل ها را زیر سؤال ببرد.
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. ...  عدم همکاری متولی انجام کار و
.  فرسایشی شدن بررسی گام های قبلی و عدم تمایل اعضاء به صرف وقت بیش تر

 کمال گرایی افراطی )تا همه جوانب را به طور کامل نسنجیده ایم کاری را شروع نکنیم(.
 نداشتن روحیه ی خطرپذیری و جرأت اقدام.

 بروز چالش هایی که مانع کار گروهی توسط تیم فعلی هستند. مانند: اختالف های عملی 
درون گروهی، اصرار برخی اعضاء برای به کرسی نشاندن پیشنهاد خودشان علیرغم این که 

. ... مورد توافق اکثریت قرار نگرفته است و
 سنگ اندازی برخی جریان ها یا افراد خارج از مجموعه در روند عملی شدن راه حل ها به 

این خاطر که منافع نامشروع شان به خطر می افتد، سودشان کم می شود و یا رسوا می شوند.
: برخورداری از روحیه اهمال کاری و   امروز و فردا کردن اعضاء تیم حل مسأله به عللی نظیر

عدم جدیت در کارها یا عدم درک فوریت برخی اقدام ها
 بروز موانع غیرقابل پیش بینی برای اعضاء تیم حل مسأله یا متولی پیگیری یک فعالیت 

مشخص
  از بین رفتن موضوع اقدام از نوع نامطلوب و منفی.))) 
 از بین رفتن موضوع اقدام از نوع مطلوب و مثبت.))) 

چگونه اقدام کنیم؟ فردی، گروهی یا تیمی؟
برای حل معضالت جامعه سه روش قابل تصور است: 

روش اول این است که یک نفر به تنهایی پیگیر شناخت و حل آن ها باشد و خودش بدون 

دخالت دادن دیگران این ماموریت را به سرانجام رسانده و از صفر تا صد آن ها را خودش 
عهده دار باشد. اگر وظیفه انجام نشد خودش پاسخگو است و اگر با موفقیت به سرانجام 

رسید، همه ثواب ها هم برای خودش!

1. به طور مثال در اثر تأخیر تیم حل مسأله در رایزنی با خّیرین جهت تأمین هزینه درمان یک مریض، وی فوت کند.
 اقدام بــه پرداخت 

ً
2. بــه طــور مثــال قبــل از رایزنــی بــرای تأمیــن هزینــه درمــان یــک مریــض، وی شــفا پیــدا کنــد یــا خّیــری رأســا

هزینــه درمــان وی کنــد. )ایــن مــورد نادر اســت!(
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روش دوم این است که چند نفر هرکدام جداگانه این اقدام را شروع کنند تا این که باألخره 

توسط یکی از آنان مقصود حاصل شود. در این روش نتیجه به یک نفر منتسب می شود. 
یعنی ممکن است نتیجه در اثر اقدامات نفر اول باشد، یا در اثر اقدامات نفر دوم یا نفر سوم 

و الی آخر باشد. لذا فضا رقابتی خواهد شد.
همانند کوهنورد های مختلف که هر یک بر فتح قله اورست از مسیرهای مختلفی صعود 
خود را شروع می کنند ولی در خاتمه یک نفر موفق به کسب مقام نخست در فتح قله اورست 
می شود و باقی افراد حتی اگر موفق به فتح شوند دیگر رتبه اول را نخواهند داشت. اگر این 
گروه را بررسی کنیم، درخواهیم یافت که تمام آن چه اعضا را به یکدیگر مرتبط می کند یکسان 

بودن آن ها در کوهنوردی در مسیر فتح قله ا ست.
لکن اعضای این گروه، برای پیش برد اهدافی مشخص، در کنار هم تالش نمی کنند. بلکه هر 
یک از اعضا مسیری را برای خودش تعیین کرده و در همان راستا حرکت می کند. پس در یک 
گروه، الزاما روح کار مشارکتی و جمعی وجود ندارد. تنها چیزی که اعضای گروه را در کنار هم 

. جمع می کند، وجود برخی اشتراکات یکسان است و نه چیز دیگر
، در حالی که عملکرد هر یک از  روش سوم این است که چند نفر با همفکری و تقسیم کار

اعضاء تیم وابسته به همدیگر است، مراحل حل مسأله را عهده دار می شوند و نتیجه نیز به 
همه تیم منتسب می شود نه صرفا به شخصی خاص. مانند مسابقات قایقرانی که هرکسی 
در قایق نشسته است، هم پارو می زند و هم در جهت یابی به دیگر اعضاء کمک می کند. یا 
اعضاء تیم دو امدادی که هر کدام از اعضاء موظف است عالمت گروه را در کوتاه ترین زمان 
ممکن تا نقطه خاصی برساند. در این دو مثال اگر فردی کم کاری کند و ببازند همه باخته اند 

و اگر ببرد همه برده اند.
کار تیمی، وظایف به طور مشخص بین اعضا تقسیم شده و از آنجا که موفقیت یکی  در 
وابسته به موفقیت دیگری  است، افراد بدون رقابت و باعالقه، اطالعات و دانسته های خود را 

در اختیار دیگران می گذارند.
با این توضیحات معلوم می شود که بسیاری از کارهایی که فکر می کردیم به صورت تیمی 
انجام می شود، در حقیقت کار گروهی است و متاسفانه بسیاری از کارهای گروهی هم در 
حقیقت کار فردی هستند! یعنی همه کاره یک نفر است که برای بهبود وجهه خودش و این که 
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متهم به تک روی و دیکتاتوری نشود، چند نفر دیگر را نیز با خود همراه می کند که فقط باید 
اوامر وی را اجرا کنند، واال کنار گذاشته می شوند.

کار فردی اشکاالت و محدودیت های زیادی دارد که برخی از آن ها در شیوه کار گروهی مرتفع 
می شوند و کار گروهی نیز اشکاالتی دارد که در شیوه کار تیمی برطرف می شوند. مثًال مقیاس 
عملیات گاهی در حدی است که با ظرفیت های ُخرد فردی پوشش داده نمی شود و باید با 
هم افزایی حاصل از همکاری چند نفر آن عملیات را به سرانجام رساند. و تخصصی بودن 
عملیات نیز گاهی در حدی است که از عهده یک جمع پراکنده خارج است و بدون کار 

تیمی قابل انجام نیست.
در هر یک از مراحل روند حل مسأله یکی از این سه شیوه به کار گرفته می شود و این ها فقط 
مختص گام نهم یعنی اقدام میدانی نیست، هرچند که در این گام این مسأله واضح تر نمایان 
می شود که کدام شیوه واقعًا در حال اجراء است. هنر امام محله این است که از کار فردی 
و گروهی فاصله گرفته و با کمک حلقه های میانی موجود در محله، یک تیم فعال و کارا را 

تشکیل دهد.

چگونه یک تیم تشکیل دهیم؟
برای کار گروهی گروه دانش آموزان پایه سوم دبستان یک مدرسه خاص را مثال زدیم و برای کار 

تیمی نیز تیم قایقرانی و تیم دوی امدادی را به عنوان مثال ذکر کردیم.
هر گروهی که باهم کار می کنند الزامًا یک تیم نیستند. رمز تبدیل گروه به تیم »هم افزایی بین 
اعضاء بر اثر تقسیم هدفمند وظایف براساس نقش تیمی هریک از اعضاء« است. به عبارت 
، سؤال اساسی در تشکیل تیم این است: مجموعه درخشانی از مغزها را می خواهم یا  دیگر
مجموعه ای از مغزهای درخشان؟! به تعبیر دیگر مجموعه ای از مغزهای همدل که یک نقش 
واحد را دنیال کنند بسیار بهترند از مجموعه ای مغزهای درخشان که به تنهایی عالی اند اما 

نمی توانند با هم مجموعه ای واحد را تشکیل دهند.
بهتر است دو عبارت »هم افزایی« و »نقش تیمی« را بیش تر توضیح دهیم.
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هم افزایی چیست؟
هم افزایی))) همان قصه ی معروف 5=2+2 است. وقتی می گوییم هم افزایی ایجاد شده  است، 
منظورمان این است که چند منبع یا چند ظرفیت در کنار هم قرار گرفته اند و منبع جدید یا 
ظرفیت جدیدی ایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت هاست. مثال 
معروفش هم دو پسر با قد 150 و 160 سانتی متر است که وقتی حاضر می شوند بر روی شانه 
یکدیگر بایستند، به ظرفیت جدیدی می رسند که برداشتن میوه از درختی با ارتفاع بیش از 2 

متر است. در حالی که این ظرفیت قبال وجود نداشته است.
نقش های تیمی نیز اصطالحی است که برخی دانشمندان آن را ابداع کرده و توضیح داده اند 
که هر تیمی برای عملکرد اثربخش، الزم است از هر 9 نقش))) تعریف شده بهره مند باشد. 
( داشته باشد. بلکه  البته منظورشان این نیست که هر تیمی باید حتمًا 9 نفر عضو )یا بیش تر
ممکن است که هر فرد در تیم بیش از یک نقش را بر عهده بگیرد و ایفا کند. توزیع نادرست 
نقش ها و بی توجهی به اهمیت نقش های تیمی، از جمله مهم ترین علت های کاهش کارایی 

تیم ها و یا شکست کار تیمی است. 

نقش های تیمی
: این 9 نقش که هیچ تیمی نباید خالی از آن ها باشد عبارتند از

، از این که در کار خود با مشکالت و چالش های جدید مواجه  : افراد ایده پرداز نقش ایده پرداز

مسائل  حل  برای  خالقانه  و  جدید  راهکارهایی  دارند  دوست  آن ها  می برند.  لذت  شوند 
جستجو کنند و مسیر تیم بر اساس ایده آن ها شکل بگیرد. روال عادی که برای بسیاری از 
انسان ها مطلوب است، برای این افراد خسته کننده است و بر خالف بسیاری از انسان ها 
که مواجهه با مشکالت و چالش ها آن ها را خوشحال نمی کند، افراد ایده پرداز در این شرایط 

هیجان زده می شوند و انرژی می گیرند.

)Synergy( 1.. سینرژی
2.. البتــه اصــرار و تعصبــی بــر پذیــرش ایــن تعــداد نیســت. چه بســا با بررســی و پژوهش بیشــتر بتــوان نقش هایی را کم یــا زیاد 

کــرد. لکــن رعایــت منطــق تقســیم بنــدی ایــن نقش ها و جنبه مکمل بــودن آن ها مهــم و ضروری اســت.
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نقش جستجوگر منابع: بر خالف نقش ایده پردازی که بیش تر فعالیتی ذهنی است، نقش 

جستجوگر منابع یکی از نقش های اجرایی در کار تیمی محسوب می شود. افرادی که نقش 
که االن چه ابزار یا چه  جستجوگر منابع را ایفا می کنند، مدام به این مسأله فکر می کنند 
امکانات یا چه ارتباطی برای پیشبرد کار مورد نیاز است؟ اینگونه افراد نام ها، موقعیت اشیاء، 
فروشگاه ها و هر نوع اطالعاتی را که کاربرد داشته باشد، به خوبی به خاطر می سپارند یا ثبت 

و نگهداری می کنند. این افراد نقش مهمی در پیشبرد اهداف تیم دارند.
نقش ناظر و ارزیاب: این ها یکی از »دوست نداشتنی ترین« اعضای هر تیم هستند. آن ها مدام 

مراقب هستند که همه چیز به خوبی پیش برود، مهلت ها رعایت شود، تصمیم ها منطقی 
باشد و خالصه هر چیزی در جای خودش باشد. جنبه تحلیل گری در آن ها باالست. معموًال 
کامًال عینی فکر می کنند و حرف می زنند و کم تر به معیارهای ذهنی اکتفا می کنند. این افراد 
معموًال نمی توانند به دیگران انگیزه بدهند ولی وجود آن ها در گروه ضروری است تا اعضاء 
دچار خوش بینی مفرط و بی اعتنایی به چالش های پیش رو نشوند و از خطوط قرمز ترسیم 

شده عقب نشینی نکنند.
نقش هماهنگ کننده: مهم ترین توانمندی هماهنگ کننده ها را می  توان در ارتباطات انسانی 

آن ها دانست. آن ها می توانند به خوبی با سایر اعضای تیم رابطه برقرار کنند و با استفاده از 
این ارتباط، به بهتر شدن فضای کار و پیشبرد اهداف تیم کمک کنند. این افراد در برخورد 
با دیگر همکاران، بالغ و پخته هستند و از حل مشکالت دیگران و حتی مسائل حاشیه ای 

آن ها - مثل مسائل خانوادگی - لذت می برند.
نقش موتور محّرک: این گونه افراد روحیه رقابتی دارند و هدف های بزرگ یا پیشرفتهای رقبا 

، به جای این که انگیزه شان را بگیرد، انگیزه ی  به آن ها انگیزه بیش تر می دهد. فشار بیش تر
بیش تری به آن ها می دهد و کاری را که مانعی در آن هست و چالشی جدی در آن وجود دارد، 

به کارهای ساده ترجیح می دهند.
تمام  حضور  باشد،  نداشته  وجود  تیمی  کار  در  اگر  که  است  نقشی  این  اجراکننده:  نقش 

نقش های دیگر هم راه به جایی نخواهد برد، هم چنان که برای ساختن یک خانه اگر کسی 
نقشه را طراحی کند و فرد دیگری دیگران را به ساخت خانه تشویق و ترغیب کند و کسی 
مصالح را بیاورد، به هر حال فردی الزم است که آجرها را روی آجر بگذارد و خانه را بسازد. این 
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افراد ایده ها و حرفها و برنامه ها را پیاده سازی می کنند، از دیدن خروجی لذت می برند، فقط 
با حرف زدن و برنامه ریزی و هدف گذاری قانع و راضی نمی شوند.

کیفیت  کار با  که از به پایان رسیدن  کننده این است  نقش تمام کننده: ویژگی نقش تمام 

کارها مهم  افراد، صرفاً  انجام شدن  از  مطلوب احساس رضایت می کند. برای این دسته 
، به تحویل دادن  نیست، بلکه کیفیت انجام کار هم مهم است. این افراد، بیش تر از حجم کار

کار فکر می کنند و آن را ارزش می دانند. 
بر خالف اجراکارها که سریع کارکردن و زیاد کارکردن و کارایی برایشان مهم است، برای این 
اثربخشی مهم تر است و ارزش بیش تری دارد. عمومًا نوعی اضطراب درونی را حس  افراد 
، با آن کیفیت مطلوب انجام نشود یا انجام نشده  می کنند و همیشه نگران هستند که کار

باشد.
ک شود،  نقش گروهی کارها: گروهی کارها دوست ندارند فضای کار تیمی، طوفانی و آشوب نا

ایجاد  از  می فهمند،  را  دیپلماسی  هستند.  دیگران  نظر  و  حرف  پذیرش  و  شنیدن  آماده 
ک ها و تنش های درون گروهی اجتناب می کنند و در رفع آن ها می کوشند. اصطکا

نقش متخصص: این ها کسانی هستند که به یادگیری و استفاده تخصصی از یک موضوع 

عالقه دارند، می توانند برای مدت بسیار طوالنی یک ماموریت یا هدف تخصصی را دنبال 
کنند و مشورت دادن به دیگران را دوست دارند.

چگونگی تقسیم کار
که نقش های تیمی را شناختیم، برای پی بردن به اهمیت آن ها بیایید در ذهن مان  اکنون 

تیمی را تصور کنیم که تقسیم نقش در آن به درستی صورت نگرفته است. 
به طور مثال اگر همه یا اکثر اعضاء شخصیت »ناظر و ارزیاب« داشته باشند حتی اگر 8 
گام گذشته برای حل معضالت محله را طی کرده باشند، احتماال هیچ اقدام میدانی انجام 
نمی شود. یا اگر این تیم شروع به اقدام کنند پس از مدت کوتاهی دست از کار خواهند کشید، 
پس در مواجهه با موانع و مشکالت پیش رو به این نتیجه می رسند که همه تالش ها بی ثمر 

است، پس بهتر است آن عملیات را رها کرده و وقت خود را تلف نکنند!
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« داشته باشند. این تیم آنقدر مشغول  یا بیایید فرض کنیم همه اعضای تیم نقش »ایده پرداز
مباحث نظری و مقدماتی خواهند شد که فرصت یا رمقی برای اجراء باقی نمی ماند یا کسی 
متولی اقدام عملی نمی گردد. حتما شما هم از این نوع هیئت های اندیشه ورز را می شناسید 
که ماه ها پشت درهای بسته موضوعی را بررسی کرده و میلیون ها بابت آن ها حقوق دریافت 
ک خورده و  که پس از رونمایی از آن سالها خا کرده اند و خروجی آن یک سند شده است 

گوشه ای افتاده است!
یا فرض کنیم گروهی خالی از نقش »جستجوگر منابع« باشد. در این صورت در استفاده از 
ظرفیت ها و منابع مالی و انسانی دچار کمبود و نقص خواهند شد. در صورتی که اگر چنین 
شخصیتی در گروه حضور داشته باشد با یک تماس ده ها نفر را پای کار آورده و با تماسی 

دیگر هزینه مورد نیاز انجام عملیات را تأمین می کند.
برای تقسیم کار باید مدنظر داشت که بهترین نقش برای رهبری تیم، نقش »هماهنگ کننده« 
است. نقش ناظر معموال نمی تواند مجری و متصدی خوبی باشد و نقش آفرینی »ناظر و 
« که باید ایده هایش  ارزیاب« از اواسط تا اواخر عملیات است نه اوایل آن، بخالف »ایده پرداز

را اظهار کند و به دست مجری بسپارد. 
که هرکدام از شخصیت ها دارای ویژگی های نامطلوبی نیز  همچنین باید در نظر داشت 
. ویژگی های  هستند که برخی از آن ها نامطلوب مجاز هستند و برخی نامطلوب غیرمجاز
نامطلوب مجاز ویژگی هایی هستند که الزمه و مقومات برخورداری از آن شخصیت هستند 
و اگر نباشند آن شخصیت شکل نمی گیرد. ویژگی های نامطلوب غیرمجاز ضعف هایی 

هستند که به اصل کار ضربه می زنند و باید از آن ها پرهیز کرد.
به طور مثال باید بپذیریم که افراد »ارزیاب«، حتی اگر انرژی از گروه نگیرند، الاقل به گروه انرژی 
نخواهند داد و بعید است بتوانند موتور محرک گروه باشند. لکن بعضی از این افراد، چنان در 
نقش و رفتار خود غرق می شوند و حالت افراطی می گیرند که تقریبًا هر نوع حرکت و تصمیم 

و ایده ای را در نطفه خفه می کنند.
یا مثال کمال طلبی را قطعًا می توان مهم ترین ویژگی نامطلوب در میان »تمام کننده ها« دانست. 
این ویژگی ممکن است گاهی آن ها را ُکند کرده و گاهی در آن ها وسواس ایجاد کند. اما باید 
به خاطر داشته باشیم که اگر کمال طلبی را به صورت کامل از این نقش حذف کنیم، دیگر 
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چنین نقشی وجود نخواهد داشت. در عین حال، دچار شدن به وسواس افراطی شکل شدید 
کمال طلبی است. در حدی که پروژه ها و هدف ها به خاطر وسواس فرد تمام کننده به مهلت 

پایانی خود نمی رسند.
یا مثال کسانی که نقش »متخصص« را ایفا می کنند، احتمال دارد چندان رغبتی به کار تیمی 
نداشته باشند. آن ها بسیاری از نقش ها و بسیاری از افراد در تیم را زائد می بینند و احساس 
می کنند که آن ها صرفًا منابع تیم را تلف می کنند. اما اگر ترجیحات و منافع خود را در مقایسه 

با ترجیحات و منافع تیم در اولویت قرار دهند، این ویژگی نامطلوب تلقی می گردد.
کند و عالوه بر بهره گیری  که باید نقش »هماهنگ کننده« را خوب ایفاء  امام محله است 
حداکثری از ظرفیت ها، آفات و ویژگی های نامطلوب را کنترل کرده و جلوی از هم پاشیدن 

تیم یا کاهش کارایی آن را بگیرد.





گام دهم: 
بازخوردگیری
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نتیجه بخش بودن تالش های امام محله، بازوان اجرایی او و حلقه های میانی در فرآیند حل 
مسأله، منوط به پایش و ارزیابی مستمر این فرآیند از جنبه های مختلف و از طرق مطمئن 
گیرد و فعالیت ها نیز  ارزیابی مستمر در طول فرایند حل مسأله صورت  است. چنان چه 
مستمرًا طبق نتیجه ارزیابی اصالح شود، در این صورت بازخوردگیری صورت گرفته است. 
با این توضیح، تصحیح برگه های امتحان پایان ترم و نمره دادن به آن صرفا ارزیابی است، نه 

بازخوردگیری.
در ضمن با نظارت می توان تأثیر عینی فعالیت ها را مشاهده کرد و میزان کارایی برنامه ها 
و افراد را سنجید، با نقاط قوت و ضعف تیم حل مسأله آشنا شد و به ایده های خالقانه ای 

دست یافت که نواقص قبلی را نداشته باشد و محّسنات بیش تری را داشته باشد.
بازخوردگیری آن قدر مهم است که اگر آن را از کارهای پیچیده حذف کنیم، ممکن است کار 

بی نظم شده و به نتیجه نرسد.

گام های بازخوردگیری
کار مورد  گام اول »اصل اقدام« اختصاص یافته به هر عضو تیم در ساختار شکست  در 
ارزیابی قرار می گیرد. مثًال طبق جدول شماره شش می بایست با اداره تأمین اجتماعی در 
مورد وضعیت بیمه آقای محمدی و خانم سرمست رایزنی صورت گیرد. آیا این کار انجام 

؟ و اگر جواب منفی است چرا؟ گرفته است یا خیر
در گام دوم »کیفیت« انجام این اقدام مورد ارزیابی قرار می گیرد. مثال آیا این رایزنی به شیوه 

؟ صحیح و با واحد مربوطه صورت گرفته است یا خیر
؟ نتایج حاصل  در گام سوم باید بررسی کرد که آیا این اقدام »نتیجه بخش« بوده است یا خیر

از بازخورد و ارزیابی فعالیت ها از دو حال خارج نیست:
بازخورد منفی: بازخوردی است که امام محله و تیم حل مسأله براساس آن، رفتار قبلی خود را 

»تعدیل و اصالح« می کنند.
را  رفتار خود  براساس آن  و تیم حل مسأله  امام محله  که  بازخوردی است  بازخورد مثبت: 

»تقویت« می کنند.
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روش های بازخوردگیری
نمی توان  و  است  متفاوت  گوناگون  شرایط  اقتضاء  به  بازخوردگیری  و  ارزیابی  روش های 
چارچوب ثابت و نسخه عام و فراگیری ارائه کرد. به طور مثال شیوه سنجش میزان موفقیت 
مشاوره خانواده متفاوت از شیوه سنجش میزان موفقیت پیگیری امور اداری از مجاری رسمی 

و قانونی توسط فردی خاص است و نمی توان با یک خط کش این دو فعالیت را سنجید. 
، معرفی روش های گوناگون بازخوردگیری و سپردن روش مناسب ارزیابی به  لذا بهترین کار

مدیر و ناظر آن فعالیت است. چندین روش برای این بازخوردگیری پیشنهاد می شود: 
 ارزیابی مستقیم یا غیرمستقیم )مثال بررسی نتایج میدانی و واکنش مردمی(؛

؛  ارزیابی چرخشی اعضای تیم از همدیگر
 ارزیابی فردی یا تیمی؛

 ارزیابی توسط متخصص و کارشناس یا شخصی خارج از مجموعه؛
 تکمیل پرسش نامه و فرم خوداظهاری؛

 استعالم از نهادها.

نکات کلی در مورد بازخوردگیری
1. بهترین موقع برای بازخوردگیری انتهای زمان هر اقدام قابل تحویلی است که در گام هشتم بر 
روی روندنما ترسیم شده است. هم چنین می توان -بسته به مقیاس راه حل ها- بازخوردگیری 
را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه برگزار کرد. فایده این ارزیابی تدریجی، غافلگیرنشدن در 
پایان زمان بندی مشخص شده و از دست نرفتن موقعیت جبران نواقص و کاستی ها و در 
نتیجه به حداقل رسیدن هزینه مالی، زمانی، نیروی انسانی و جلوگیری از ایجاد هزینه آبرویی 
و همچنین جبران نواقص و کاستی هاست. معماران هم نظیر این کار را در شغل دارند. به 
، دیوار را طراز می کند و برای اطمینان حاصل  این صورت که بّنا پس از چیدن هر ردیف آجر

، منتظر تکمیل سازه نمی ماند. کردن از عدم انحراف دیوار
2. بازخوردگیری باید پس از گذشت مدتی که کار به بلوغ حداقلی رسیده باشد انجام گیرد واال 

در مرحله مقدماتی و اقدامات اولیه، حصول نتیجه دور از انتظار است.
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3. بهتر است برای ارزیابی اجرای راه حل ها، شیوه نامه ای مختصر تنظیم شود تا فعالیت ها 
قابل مطابقت با آن شوند و ارزیابی از حالت ذوقی و سلیقه ای خارج شود. در این شیوه نامه، 

ک ها و محورهای الزم برای ارزیابی باید نوشته شود. مال
کّمی تبدیل شوند تا قابل سنجش و مقایسه  کیفی باید حتی االمکان به  4. نظارت های 

باشند، هرچند کیفیت برنامه ها مهم تر از کّمّیت است.
5. بازخوردگیری باید به همراه رعایت ادب، احترام، روحیه خیرخواهی و عالقه به پیشرفت 
محله باشد تا با موفقیت بیش تری همراه بوده و در ذهن ارزیابی شونده ذهنیت مچ گیری و 

عیب جویی تداعی نشود.
6. باید حس خودارزیابی و مسئولیت پذیری در تیم حل مسأله احیاء شود تا هرکسی خود را 

نسبت به کیفیت فعالیت خود پاسخگو بداند و از بار مسئولیت شانه خالی نکند.
7. باید تمهیدی اندیشیده شود که بازخوردگیری از اعضای تیم حل مسأله منجر به ریاکاری، 

خودنمایی و مبادرت به شیوه های نادرست در پیش برد امور نشود.
8. ارزیابی صحیح و مطمئن باید از چند درگاه مختلف انجام پذیرد تا میزان خطا به حداقل 

ممکن برسد.



گام یازدهم: 
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آخرین گام، ارائه گزارش از فرآیند اقدام و نتیجه حل مسائل و تبیین دستاوردهای آن برای 
عموم مردم و مسجدی ها است. در نگاه اول به نظر می رسد این فعالیت ارتباطی با فرآیند حل 
مسأله ندارد. لکن ارائه گزارش و انعکاس بیرونی فعالیت های انجام شده از طرف مسجد، 
مزیت هایی دارد که نمی توان از آن ها چشم پوشید. این امر حتی موجب تقویت اصل جایگاه 

: و کارهای مسجد و امام آن می شود. برخی از این مزیت ها عبارتند از
کیدات امام خامنه ای مبنی بر ضرورت جهاد تبیین؛  لبیک گفتن به تأ

 گفتمان سازی حکمرانی نرم محلی شبکه ای با محوریت مسجد و راهبری امام محله از 
طریق ارائه نمونه های موفق؛

 نمایش کارآمدی شبکه امامت برای پای کار آوردن مردم و حل مسأله های محله؛
 روایت تجربه های موفق و توصیف راز ماندگاری و موفقیت؛

 اعتمادسازی و جذب خیرین برای اجرای پروژه های بعدی؛
 پاسخ عملی به شبهات عمومی مربوط به فعالیت های حوزویان )مثًال: چرا طلبه ها کاری 
برای مردم انجام نمی دهند؟!، چرا از مردم پول می گیرند؟!، وجود امام محله فایده خاصی 

...(؛ ندارد، رابطه مردم با روحانیت خوب نیست، مردم به دین بی اعتقاد شدند و
 پاسخ به شبهات خاص و رفع ابهامات در مورد فعالیت های صورت گرفته در فرآیند حل 
مسأله )مثًال: کار شما که فایده ای نداشت، فالن کارتان ضرورتی نداشت یا اصال نباید انجام 

...(؛ می شد، پول هایی که جمع آوری کردند را کجا خرج کرده اند؟ و
 الگودهی و هم افزایی در خصوص تجربه ها و فعالیت های تبلیغی برای دیگر امامان 

. سراسر کشور

قالب های گزارش دهی
گزارش دهی ممکن است در فضای مجازی یا در فضای حقیقی انجام گیرد. برای هریک 
از این دو فضا نیز قالب های متعددی پیشنهاد می شود که به اقتضاء شرایط می توان همه یا 

برخی از آن ها را به کار گرفت.
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فضای حقیقی

 سخنرانی مجزا یا اختصاص دادن بخشی از وقت منبر به انعکاس فعالیت ها؛
یا هدایای متبرکه  تقدیر  لوح  اهداء  با  ولو  اندرکاران حل مسائل محله  از دست  تقدیر   

مختصر؛
 چاپ و توزیع جزوه، بروشور و نصب اطالعیه در مکان های پررفت و آمد محله و مسجد؛

؛  تولید کلیپ یا اسالید و پخش از تلویزیون های تبلیغاتی در سطح شهر
 دعوت از مسئولین، خیرین، متنفذین و فعالین فرهنگی و رسانه ای شهر و استان برای 

بازدید از فرایند یا دستاوردهای حل مسأله؛
 تأسیس یادمان و رونمایی از آن در مراسم افتتاحیه )در مورد فعالیت های ویژه مانند احداث 

مدرسه، کارگاه اشتغال، تهیه یا تولید یک وسیله عام المنفعه برای محله و ...(.

فضای مجازی

 تأسیس کانال، گروه و صفحه جهت انتشار مستمر و گام به گام روند حل مسأله؛
 ایجاد پویش یا مسابقه مرتبط با برخی مراحل حل مسأله با هدف دغدغه مند کردن اهل 

محله نسبت به مسائل محله و انتقال حس مسئولیت نسبت به بروز معضالت؛
 تولید کلیپ، عکس نوشته و متون کوتاه و بازنشر در دیگر کانال ها و گروه های مرتبط با اهل 

محل؛
 پخش زنده ثمرات حل مسأله و روند انجام کار در اینستاگرام، تلگرام، ایتا و دیگر شبکه های 

اجتماعی و پیام رسان ها؛
 تهیه مستند از روند حل مسأله و پخش از طریق شبکه های مجازی و حتی االمکان شبکه 

استانی صداوسیما.

نکات کلی در مورد گزارش
 نوشتارها لحن صمیمی، روایی داشته و به دور از لحن گزارش خبری باشد. مثال این طور 
روایت نکنید: »حضور بنده در فالن بیمارستان«. بلکه این طور روایت کنید: »دیروز که طبق 
گاهی  سفارش پیامبر صلی اهلل علیه وآله به بیمارستان رفته بودیم فالن اتفاق افتاد«. حتی 
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می توانید پشت صحنه را روایت کنید و گوشه هایی از ارتباطات دوستانه اعضای حلقه ی 
میانی را روایت کنید.

 امام محله نیز در تصاویر حضور داشته باشد البته در حدی که شائبه خودنمایی به وجود 
نیاید.

 سرعت عمل مهم است. برخی سوژه ها در اثر تاخیر در انعکاس خبری، اثر رسانه ای شان را 
از دست می دهند و اصطالحًا بیات می شوند.

 ابتکار عمل مهم است. مهم تر از اصل روایت، چگونگی روایت و زاویه پرداخت به آن است. 
، روایت  مثًال روایت طبخ یک دیگ غذا و توزیع آن بین نیازمندان مهم هست، اما از آن مهم تر

چگونگی پای کار آوردن مردم برای این تجربه و اتفاق ارزشمند است.
 اقتضائات شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها رعایت شود. مثال اینستاگرام عکس محور 
کلیپ خوش  کشش مخاطب به خواندن متن با عکس یا  است. لذا جذابیت اولیه برای 
ساخت است. بخالف توییتر که متن محور است، لکن بخشی از محتوا در عکس یا کلیپ 
منتقل می شود. در حالی که در پیام رسان هایی نظیر ایتا و تلگرام امکان درج گزارش های 

مبسوط هم وجود دارد.
 استمرار فعالیت در شبکه های اجتماعی سهم زیادی در اعتمادسازی و تأثیرگذاری دارد. 
هرچند فرآیند حل مسأله کوتاه باشد، اما در روایتگری تداوم و پیوستگی داشته باشید. توقف 
کار و  طوالنی مدت به اعتبار مجازی شما آسیب می زند. می توانید با روایت زوایای پنهان 
گاهی حاشیه های مهم و جالب، مخاطب خود را به همراهی و همدلی با خود وادار کنید و 
چه بسا در طول فعالیت مجازی ظرفیت های جدیدی شناسایی یا ایجاد شود. مثال ممکن 
است برخی مخاطبین تان بخواهند با واریز مبلغی در ثواب کار خیر شما شریک شوند یا 
برخی اهل محله با مشاهده میزان تأثیر کار شما، مشتاق همکاری شده و اعالم آمادگی کنند.
 در مواردی که فرد یا افرادی کمک مالی یا بسته غذایی دریافت می کنند، انتشار چهره آنان 
کرامت و آبروی آنان را زیر پا می گذارد و برای آنان تبعات منفی به بار می آورد. لذا بهتر است 
به جای صحنه تحویل کمک های مردمی، بسته های غذایی چیده شده در صحن مسجد 

به تصویر کشیده شود.
 از ارتباط با صفحات همسو و شبیه به خود غافل نشوید. همواره سعی کنید به اجتماع 
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گیری های بیش تر هم افزایی  دیگر امامان محله و فعاالن مسجد ملحق شوید و با ارتباط 
ایجاد کنید. این هم افزایی به نفع هر سه ضلع این مثلث خواهد بود: شما، دیگر امامان، 

مخاطبان امامان.
 کامنت ها و چت های خصوصی محل ارتباط متقابل، پرسش و پاسخ و بازخوردگیری از 

انتشار گزارش ها هستند. از اهمیت آن ها غافل نشوید و پیامی را بی پاسخ نگذارید.
 مخاطب را شریک کنید. در نوشته های خود از آنان نظرسنجی کنید و برای آنان اهمیت 
قائل شوید. از آن ها سؤال کنید و یا به سؤاالت آنان به صورت عمومی یا خصوصی جواب 

دهید. ایجاد حس ارتباط دوسویه در مخاطب بسیار بااهمیت است. 
 آستانه تحمل خود را باال برده و در مواجهه با مخالفت ها از کوره در نروید. به جای واکنش 

سریع به دنبال جذب حداکثری باشید. 
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