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 دست آمده را تدوین و ثبت کنیم؛ گام دهم: الگوسازی کنیم، دانش به

 الگوها و فرآیندهای طی شده را اصالح کنیم.

سازی،  ست که طی هر گام از فرآیند به  الگو سازی و ثبت کلیه       مبتنی بر تجاربی ا ستند سیار متکی بر م ست خواهد آمد و ب د
، کندتری  بش  از فرآیند استت و کک  می ها، رویدادها، بازخوردها و پیامدهای آن استت  ای  بش  که مم  اقدامات، فعالیت

ای هکار رفته اصتت ش دتتود، در پایان نیه، به تولید الگوها و مد  و الگوی بهحی  انجام فرآیند و نه پس از پایان آن، فرآیندها 
 های حاصل از تجارب عکلی، می انجامد  محور در کشور، بر اساس یافتهمشتلف و تئوری برای فرآیندهای اجتکاع

ان محلی در ( و تسمیلگر کنشگران اصلی ای  گام از فرآیند، کارگروه مدیریت دان  است و وظیفه مجری )تسمیلگران میانی    
 ای  گام، هکانطور که قب ً نیه گفته دد، مستندسازی است  

 

 را مستند کنیم. "همه چیز"، "همه مراحل"و در  "همواره"و 
ذیر پهای انجام دده بدون مستندسازی اصولی امکان    مستندسازی تا آنجا اهکیت دارد که پای  و ارزدیابی  فرآیند و فعالیت   

سازی، کلیه اقدامات، روش   نشواهد بود   ستند ست در گهارش   ها و فعالیتدر م دده با جهئیاتی که مکک  ا س های انجام  ی نوی
شتلف های مهای عام در زمینهدتتود  جهئیاتی که نادیده گرفت  آنما موجش دتتکستتت تئوری پژوهشتتی از قل  بیفتد، ثبت می

 های دمری بسیار مم  است وریدود  توجه به ای  جهئیات، در دیالکتی  عام و خاص در تئمی
گویی، خواننده در جریان کار قرار گیرد، علت انجام کار های مستند باید به صورتی تمیه دود که در عی  خ صه    مت  گهارش

را دریابد، اقدامات اجرا دده را درک کند و بتواند تکامی فرآیند را در ذه  خود مجس  کند  قابل توجه است که مستندسازی با      
های کاردناسی حاک  بر مت  است،  متفاوت بوده و ای  امکان را    ها و قضاوت های کاردناسی که در آن، تحلیل  نویسی گهارش
دته و در چارچوب موضوع و نیاز     می های پژوه  خود از آن دهد که هر خواننده و پژوهشگری بتواند تحلیل مستقل خود را دا

 استفاده کند 
ویری نویسی و ثبت صورتجلسات و دیوه تصه  تصویری  بادد،  دکل کتبی آن هکان گهارش مستندسازی باید ه  کتبی و

(است  نکته بسیار مم  آن است که مجری)تسمیلگران story- photoآن گرفت  فیل  و عکس و تدوی  سناریوی تصویری )
سازی را ب          ستند صو  م سعه محله، باید ا ساز با مرکه تو ای هه آنان آموزش داده تا هکه فعالیتمیانی( در چرخه یادگیری توانا

ها و دان  مرکه توسعه محله از راه  مستندسازی توسط خود ساکنان و مرکه توسعه محله انجام دود چه بسا بسیاری از ممارت        
 مستندسازی به دست آید 

ستنتاج یافته          ندات تولید دده،  ست ها از مبدیمی است که به منظور سرعت بششیدن و تسمیل کاربرد تحلیل سیستکی برای ا
ت دان ، رو، کارگروه مدیریالزم است  پورتا  الکترونیکی برای آن تدوی  دده و مستندات به صورت آن ی  ثبت دود  از ای      

 موظف خواهد بود ای  پورتا  الکترونیکی را طراحی و راه اندازی نکاید 
 

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  


