
 
` 
 

 1400 فروردين 21 
10 April 2021 

 1442 شعبان 27  

زه
مو

آ
ی

هر
 ش

ی
رین

آف
از

ی ب
ها

 
ه 

ار
شم

4
0

 

 

 های بازآفرینی محله را با کمک مرکز توسعه محله و نهاد توسعه محله، گام هفتم: نوشتن برنامه

 تسهیل کنیم. برای گروه تسهیلگران محلی،

شود. بنابراین الزم است پس از آنکه گروه محلی توانمند هیچ گروهی، بدون برنامه برای رسیدن به اهداف خود، موفق نمی
های تسهیلگری را آموخت؛ به کمک تسهیلگران میانی، برنامه بازآفرینی محله را تدوین کند. شده و برخی مفاهیم و تکنیک

 الزم به تأکید و شود.، دو روش بسیار ساده و کاربردی معرفی میریزی وجود دارد. اما در اینجابرنامههای مختلفی برای روش
ای هریزی باید به صورت مشارکتی و در قالب گروهریزی، کلیه مراحل برنامهتوجه است که در صورت انتخاب هر روشِ برنامه

ها و ه روشی مناسب در دسترس عموم قرار گیرد و بازخوردنویس سند، ب(، انجام شود و پیشFocus Groupsمتمرکز )
نویس سند بر اساس نظرات عمومی، برای بررسی کارشناسی به نظرات کلیه ذیمدخالن دریافت شود. سپس با اصالح پیش

 -ع حقوقینمحیطی و مواهای سند ) به لحاظ ارزیابی اجتماعی و زیستچنانچه ارزیابی کارشناسی برنامه مشاوره گذاشته شود.
رسانی به اجتماع محلی، آنها را اعمال و اصالح کرده و سند نهایی قانونی( تغییرات و اصالحاتی را الزم بداند، باید با آگاهی

 تنظیم شده و به رای عمومی گذاشته شود.

تحلیل وضع با ، شود، آغاز میSWOT ریزی که با تنظیم جداولاین نوع برنامهريزی استراتژيک: مدل برنامه -

 هایانداز و اهداف، استراتژیها و تهدیدها( و پس از تعیین چشمدرونی )نقاط قوت و نقاط ضعف( و وضع بیرونی ) فرصت
های عملیاتی و برنامه اقدام مشخص تدوین شود. کند. بر اساس این برنامه راهبردی، باید برنامهحداقلی و حداکثری را معین می

های شهری بسیار معمول و شناخته شده است، از تشریح ریزان در حوزهریزی برای بسیاری از برنامهامهاز آنجا که این روش برن
 شود. جزئیات فرآیند انجام آن پرهیز می

ریزی، ترسیم درخت مشکل است. ترسیم درخت مشکل های برنامهیکی از روش مدل درخت مشکل/ درخت اهداف: -

ل راحتی صورت گیرد. در این روش، اهداف بر اساس رفع مسائو مسئله به اقدام و فعالیت به کند که فرآیند تبدیل نیازکمک می
ود.به بیان شهای به وجود آمدن آن مشکالت، به صورت برنامه اقدام و فعالیت تعریف میشود و رفعِ ریشهو مشکالت تعیین می

به  شود و هرگونه تالش و اقدام برای دستیابیبرنامه تبدیل میتر، پس از شناسایی مسائل و مشکالت، رفعِ آنها به اهداف ساده
های حل ترین روشهای به وجود آمدن مشکالت است.  این روش یکی از سادهاهداف در گرو شناخت و رفع علل و ریشه

 اب هر یکمسائل و مشکالت است که به راحتی در اجتماع محلی قابل درک و پیاده شدن است.  به هر حال، در صورت انتخ
 ریزی آنچه مهم است آن است که در هر برنامه اقدام، عوامل زیر در آن معین باشد.های برنامهاز روش

 هاست.اعم از منابع مالی و منابع انسانی مورد نیاز برای انجام فعالیتمنابع )روندادها(؛  -

  به اهداف مشخص شده است.شامل تعیین دستاوردها و پیامدهای اجرای برنامه برای دستیابی بروندادها؛  -

های تحقق که عموماً مربوط به عوامل خارج از کنترل مرکز توسعه محله و یا مثال فرض پیش شرط ها،فرض -

 همکاری و حمایت سایر کنشگران است.

 از منافع و پیامدهای برنامه  برندگانبهره -

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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ع و اجرا  م از حمایت، تأمین مناب؛ نقش کلیه کنشگران مرتبط با برنامه مشخص، اعبازآفرينی نقش کنشگران -

 و ... باید مشخص شود.

 ها پنج اصل زير بايد رعايت شود:همچنین در تعريف اقدامات و فعالیت 

های تعریف شده، دارای چنان آثار پایداری باشد که حتی بدون گروه محلی و مرکز معنا که فعالیت؛ بدینپايداری -

توسعه محله هم تداوم یابد. این پایداری ممکن است خود را در مدیریت اجرا، در آثار بوجود آمده یا در منابعی که برای تداوم 
 فعالیت مورد نظر است، خود را نشان دهد. 

نداز خود اای تعریف شود که پیامد آثار آن، محله را به چشمگونهها باید بهلیتفعاانداز؛ مرتبط بودن با چشم -

 نزدیکتر کند.

 ها باید منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و محیطی ساکنان شود.همواره اثر نهایی فعالیتاثر نهايی؛  -

رنامه ( و پیامدها و دستاوردهای بای تعریف شود که رابطه متناسبی میان منابع )دروندادهاها به گونهفعالیتبازدهی؛  -

 وجود داشته باشد.

 به معنای وجود رابطه منطقی و متناسب میان منابع ) دورندادها( و اهداف و چشم انداز برنامه است.اثربخشی؛  -
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