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 ها و محالت هدفسازی بازآفرینی محدودههای جریاناهداف و مأموریت عاملیت

 

 تسهیلگران محلی -سطح خرد محلی 

صلی  سهیلگران محلي، خود         فعالیت هدف ا شد، ت ست. همانطور که گفته  سعه محله ا سهیلگري محلي، ایجاد مرکز تو سطح ت هاي 

 کاهش نظا  متمرکز"هایي استتت که در ویوستتتار اندازي مرکز توستتعه محله ی ي از گا هستتته ایلیه مرکز توستتعه محله هستتتهد. را 
 بایستي طي شود. "ايخودگردان محلهریزي به سوي ایجاد یک نظا  خودیار ی برنامه

 اندازي مرکز توسعه محله؛ به شرح زیر است:مورد انتظار از را  اهداف عملیاتی

 هاي مجري طرح )تسهیلگران میاني( اجتماعي براي انجا  مأموریت -ایجاد وایگا  فضایي -
هاي محلي ی ها یگرحلي، ساکهان، مسئوالن، تش لایجاد بستر مهاسب براي تقویت ی افزایش تعامالت میان مجري، تسهیلگران م -

 ی سایر کهشگران 
 هاي جمعي کهشگران، بویژ  ساکهانها یکهشفضایي به عهوان بستر تحقق ی سازماندهي مشارکت –ایجاد وایگا  اجتماعي -
 بخشي به محالت به عهوان بستر یاقعي زندگي اجتماعيهویت -

 مرکز توسعه محله، در راستاي دستیابي به اهداف عملیاتي ی هدف غایي شرح داد  شد  در فوق، به شرح ذیل است: هایمأموریت

 تعامل ی هم اري با مجري طرح )تسهیلگران میاني( به مهظور تسهیلگري در سطح محلي  -
 فیت سازيفراهم کردن زمیهه ی بستر مشارکت در میان کلیه کهشگران از طریق اعتمادسازي ی ظر -
 وژیهشي مشارکتي ی مبتهي بر چرخه یادگیري تعاملي ی گریهي، تف ر گریهي، ارتقاء دانش گریهي اقدا  -

باالبردن ستتطح اگاهي ستتاکهان در خحتتو   قوق ی ت الین شتتهریندي از طریق یادگیري تعاملي ی ایجاد مطالبه شتتهریندي در  -
 راستاي تحقق بازافریهي محله

 هاي اجتماعي محالت هاي محلي ی افزایش سرمایهاي ایجاد یا توسعه گری تسهیلگري؛ در راست -

شارکتي بازافریهي محله       - سهد م سهیل تهیه  شرایط ی زمیهه  بر مبتهيت شارکت کلیه ذي   فراهم کردن  سب براي م ی  فعاننهاي مها
 کهشگران بازافریهي محله

 هاي ریزانهیادداشتمستهدسازي کلیه تجارب طي فرایهدهاي تسهیلگري به صورت  -
 هاي مهدرج در سهد مشارکتي بازافریهي محلهاقدا  مشارکتي در جهت تحقق برنامه -
 هاي محلي در جهت ارتقاء کیفیت زندگي ساکهانهاي اجتماعي ی شهاسایي همیاريگسترش همیاري -
 هاي اجتماعياي ی توسعه مشارکتتالش در جهت ارتقاء هویت ی تعلق محله -
 

 تسهیلگران میانی -نیسطح میا 

ت. اندازي نهادهاي توسعه محله اس  هاي سطح تسهیلگري میاني، توانمهدسازي مرکز توسعه محله ی تسهیل را      فعالیتهدف اصلی  

 همانطور که گفته شد، نمایهدگاني از مرکز توسعه محله دیرن نهاد توسعه محله، هستهد.

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 میاني )مجري(؛ به شرح زیر است:مورد انتظار از تسهیلگري سطح  اهداف عملیاتی
 ریزي در سطوح کالن هاي عا  برنامهایجاد اتحال ی ویوند میان دانش بومي در اجتماعات محلي به دانش ی تئوري -
 هاي موفق به فرایهدهاي تسهیلگري در سطوح محلي ترییج الگوها ی مدل -
 سعه محلهارتقاء کارایي ی اثر بخشي نهادهاي توسعه محله ی مراکز تو -

 مجري طرح، در ذیل امد  است: هایمأموریت
 اندازي مرکز توسعه محله توانمهدسازي افراد تأثیرگذار محلي در راستاي انجا  تسهیلگري در سطح محلي ی تسهیل را  -
 اندیشي بین نهادهاي مردمي، عمومي، خحوصي ی دیلتي در راستاي توسعه وایدار محليافزایي ی همایجاد هم -

ستهدسازي فرایهدها ی ریش   - سیب م شته        ها ی ا ستهتاج دا سطح خرد محلي ی ا شد  در  سي الگوها ی فرایهدهاي طي  ها تهها ی یافشها
ستهتاج مي       سهیلگري ی فرایهدهاي اجتماع محور در سطح محلي ا  شود ی به سطح کالن؛ مدیریت  )این بخش از مستهدسازي تجارب ت

 شود(الح ی ت میل فرایهدها تحویل ميدانش جهت ارزشیابي ی الگوسازي ی اص
سعه انواع ریش  - شارکت ی  تو سیج مهابع ی نیریها هاي م صي در جهت     دیلتي ،محلي هايی گری  ب حو  تحقق بازافریهيی بخش خ

 محله هدف

ندهي ی خود    -هاي محلي در افزایش توانمهدي خود  افزایي گری توان - ما با          -ستتتاز مل  عا با ی دیگر ی ت ستتتایر یاري ی هم اري 
 افریهان بازافریهينقش
 راهبري تحقق مدیریت مشارکتي محله ی را  اندازي نهاد توسعه محله -
 

 مدیریت دانش -سطح کالن 

 ؛ مورد انتظار از مدیریت دانش به شرح زیر است اهداف عملیاتی

 نظارت ی راهبري فرایهدهاي اجتماع محور در دی سطح میاني ی خرد محلي  -
 مدیریت دانش )جاري سازي( از طریق  Mainstreamکمک به ایجاد  -

 مدیریت دانش، در ذیل امد  است: هایمأموریت
سعه محله ی            - شد  در مراکز تو سهیلگران میاني ی خرد محلي( فرایهدهاي اجتماع محور تجربه  شارکت ت شارکتي ) با م شیابي م ارز

 سطوح میاني 
 )جاري سازي( Mainstreamایجاد الز  جهتسازي بسترهاي ریزي ی زمیههالگوسازي، برنامه -
 تولید محتوا ی ثبت دانش شفاهي ی خرد جمعي به یجود امد  طي تجارب به دست امد  در سطوح میاني ی محلي   -
 ریزيها به سطح تئوري ی سیاستگذاري در نظا  برنامهگسترش یافته -
 رد تسهیلگران میاني ی مراکز توسعه محلهتدیین ی طرا ي ساز ی کار راهبري ی نظارت بر فعالیت ی عمل  -

 


