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  مقدمه  

فرهنگ  »ارتقاء  طرح  برای  تسهیلگری  عملیاتی  راهنمای  بر  متمرکز  حاضر  نوشتار 
آپارتمان نشینی« در مناطق پایلوت است. هدف کلی این طرح عبارت است از:  

ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی شهروندان تهرانی در ابعاد سه گانۀ  	
»قوانین و حریم خصوصی«، 	 
»همسایگی و مشارکت« و	 
 محیط زیست با تأکید بر »مدیریت و کاهش پسماند«	 



مقدمه
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اهداف جزئی آن نیز عبارتند از:
ارتقــاء آگاهی هــای شــهروندان و بسترســازی بــرای تغییــر رفتارشــان در حــوزۀ  	

قوانیــن و حریــم خصوصــی در زندگــی آپارتمانــی
 ارتقــاء آگاهی هــای شــهروندان و بسترســازی بــرای تغییــر رفتــار ایشــان در  	

حــوزۀ مدیریــت و کاهــش پســماند
ارتقــاء آگاهی هــای شــهروندان و بسترســازی بــرای تغییــر رفتــار ایشــان در  	

حــوزۀ فرهنــگ همســایگی
افزایــش  	 و  شــهروندان  اجتماعــی  مشــارکت  ارتقــاء  محلــی،  هم افزایــی 

مســئولیت پذیــری اجتماعــی در حوزه هــای قوانیــن و حریــم خصوصــی در 
پســماند کاهــش  و  مدیریــت  و  مشــارکت  و  همســایگی  آپارتمانــی،  زندگــی 

ارتقــاء کیفیــت زندگــی شــهروندان بــه واســطۀ ایجــاد تغییــرات در حوزه هــای  	
قوانیــن و حریــم خصوصــی، همســایگی و مشــارکت، محیــط زیســت بــا تأکیــد 

بــر مدیریــت و کاهــش پســماند

در بخش تسهیلگری، 8  منطقه فعالیت خواهند داشت و بر پایلوت های معرفی 
فرهنگ  ارتقاء  طرح  تسهیلگری  فاز  پایلوت   8 بنابراین  و  دارند  تمرکز  خود  شدۀ 
آپارتمان نشینی در بازۀ زمانی دی 1399 تا خرداد 1400 خواهند بود. تیم تسهیلگری 
در هر پایلوت متشکل از 3 نفر خواهد بود، 1 نفر راهبر اصلی تیم، 1 نفر تسهیلگر و 

1 نفر کمک تسهیلگر.
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حوزۀ  سه  بر  متمرکز  تسهیلگری  بخش  در  همچنین  و  قسمت ها  کل  در  طــرح 
خصوصی«؛  حریم  و  »قــوانــیــن  از:  عبارتند  کــه  شــد  خــواهــد  انــجــام  موضوعی 
»همسایگی و مشارکت« و محیط زیست با تأکید بر »مدیریت و کاهش پسماند«.

بر  نگاهی  زیــر  جــدول  در  شــد.  خواهد  انجام  ــداد  روی ــدام/  اق  3 پایلوت،  هر  در 
پایلوت های فاز تسهیلگری در هر منطقه، خواهد شد: 

جدول شمارۀ 1. محالت و محدوده های تعیین شده

محدودۀ تعیین شده برای  بخش تسهیلگریمحله پایلوتمنطقه

شهرک پردیسان شهرک قدس 2
واحد مسکونی 793 ؛ جمعیت2851 نفر

مجتمع اسکانباغ فیض5
واحد مسکونی 350؛ جمعیت1100 نفر

6 کوچه  دروازه شمیران12
850  واحد مسکونی؛ جمعیت 2000 نفر  

6 کوچه در خیابان شواخ شورا13
608 واحد مسکونی؛ جمعیت 1835نفر 

شهرک گلهاتاکسیرانی14
واحد مسکونی 164؛ جمعیت 656 نفر  

مجتمع مبعث هاشم آباد 15
واحد مسکونی 442؛ جمعیت1300 نفر 

شهرک گلسار دولتخواه جنوبی19
واحد مسکونی 504 واحد؛ جمعیت1650 نفر

شهرک چیتگر، برج های ارکیدۀ 8 و 9سروآزاد 22
2300 واحد مسکونی؛ جمعیت 6500 نفر
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مقدمه

که  است  الزم  آپارتمان نشینی  فرهنگ  ارتقاء  تسهیلگری  بخش  اجرای  منظور  به 
از دی  فرایندی در طی مراحل مشخصی در بازۀ زمانی در نظر گرفته شده یعنی 
1399 تا خرداد 1400 انجام شود که اهم خروجی های این بخش شامل موارد زیر 

را محقق نماید: 

ــا ذینفعــان و  	 ــی و جلســات ب ــه واســطۀ بازدیدهــای میدان شــناخت محــات ب
ذی نفــوذان؛

نیازســنجی و دارایــی ســنجی مشــارکتی از افــراد پایلوت هــا در حــوزۀ طــرح  	
آپارتمان نشــینی و منتقــل کــردن نیازهــا بــه اداره کل آموزش هــای شــهروندی؛

ــا هســتۀ حداقــل 5 نفــره در هــر شــهرک و  	 تشــکیل یــک گــروه اجتماع محــور ب
کوچــه؛

طراحــی و راهبــری اقدامــات  اجتماع محور)ســه اقــدام متناظــر بــا ســه حــوزۀ  	
ــای  ــکونی و کوچه ه ــهرک های مس ــطح ش ــرا در س ــرای اج ــرح( ب ــی ط موضوع

پایلــوت؛
از  	 بعــد  آنکــه  بــرای  و  گــروه  بــرای خــود  اقــدام اجتماع محــور  یــک  طراحــی 

خــروج تســهیلگر خودشــان آن اقــدام را بــه عنــوان ادامــۀ کار انجــام دهنــد 
)آماده ســازی گــروه بــرای پابرجــا مانــدن بعــد از نقطــۀ خــروج تســهیلگر(؛ 

پایش و ارزشیابی مشارکتی فعالیت های گروه ها؛ 	



فصل اول
فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح 

ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی
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  فصل 1

در جدول بعد نگاهی بر فرایند این بخش شده است و شرح مختصری از کلیات 
فعالیت های مورد انتظار در ادامه، آمده است. 
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جدولشمارۀ2.مراحلتسهیلگریطرحارتقاءفرهنگآپارتماننشینی
وبازههایزمانی

تشکیل تیم تسهیلگری )راهبری منطقه ای و کلی و تیم 1
تسهیلگری میدانی(

دی 1399

دی 1399برگزاری جلسات توجیهی مورد نیاز در سطح محالت و مناطق2

دی 1399 تا فروردین آموزش به تسهیلگران میدانی3
1400

دی  و بهمن 1399برداشت های میدانی و شناخت محالت4

دی  و بهمن 1399شناسایی و تحلیل دست اندرکاران طرح5

دی، بهمن و اسفند تشکیل گروه های کوچک در تمامی حوزه های طرح 6
1399

دی 1399 تا اردیبهشت تسهیلگری مجازی7
1400

طراحی و اجرای پروژه های کوچک محلی، فردی و کمپین های 8
محلی

بهمن 1399 تا 
اردیبهشت 1400 

دی 1399 تا اردیبهشت پایش و ارزشیابی مشارکتی گروه ها و اقدامات اجتماع محور9
1400

اردیبهشت و شهریور ارائۀ گزارش عملکرد 10
1400

در قسمت بعد تاش خواهد شد تا نگاهی بر اهم مطالب و موارد مورد نیاز که 
می توانند به منظور پیشبرد هرچه مؤثرتر بخش تسهیلگری مناسب به نظر برسند 

شود. 
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فولاول
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فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

 تشکیل تیم تسهیلگری 

و برگزاری جلسات هماهنگی 

در ابتدا تیم تسهیلگری متشکل از ترکیب راهبر، تسهیلگر و کمک تسهیلگر برای هر 
پایلوت تشکیل می شود و توجیه و توضیح طرح برای هر تیم به صورت مستقل، 
جلسۀ  سپس  می شود.  ارسال  آن ها  برای  مرتبط  متون  و  گرفت  خواهد  صورت 
برگزار خواهد شد؛  و مدیر تسهیلگری طرح  با مدیر علمی طرح  تیم  اعضای  کلیۀ 
کلیۀ ابعاد طرح در این جلسه برای اعضای تیم شرح داده خواهد شد و بحث و 

هم اندیشی در مورد چگونگی اجرای مؤثر طرح نیز صورت خواهد گرفت.

در گام بعد جلسه ای با تیم محترم اداره کل آموزش های شهروندی برگزار خواهد 
به  تسهیلگری  تیم  با  طرح  خصوص  در  محترم  کارفرمای  نظر  مورد  نکات  و  شد 
اشتراک گذاشته خواهد شد، تیم تسهیلگری نیز نظرات و سؤاالت احتمالی را مطرح 
خواهند کرد تا در نهایت تقریب فضای ذهنی مشترک نسبت به کار بین تیم محترم 

اداره کل و اعضای تیم صورت گیرد و اجرای هرچه مؤثرتر طرح را موجب شود.
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فولاول
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فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

 بازدید اولیه از محدوده های پایلوت

 و انجام مطالعات اکتشافی

عطف به اطالعات مرتبط با نیمرخ

از  دیدی  اکتشافی  مطالعات  انجام  و  میدانی  بازدید  واسطۀ  به  تسهیلگری  تیم 
محدوده های پایلوت به دست خواهند آورد که راهگشای آنان جهت انجام مؤثر 
طرح در اقدامات مرتبط با بخش تسهیلگری خواهد بود. بدیهی است که تکمیل 
فاز شناختی اولیه به صورت کلی بعد از مطالعۀ متون مرتبط با این هدف، محقق 
تقدیم  شناختی  فاز  تکمیل  و  مطالعه  جهت  نیاز  مــورد  اطاعات  شد.  خواهد 
کارفرمای محترم خواهد شد و پس از تأمین آن، اقدامات مقتضی انجام می شود.

یکی از مهم ترین اقداماتی که در همین مرحله می بایست انجام شود، شناسایی 
با  جز  کار  این  که  است  طرح  با  مرتبط  گوناگون  ابعاد  در  پایلوت ها  تمایل  میزان 
وضعیت  مــرور  همچنین  و  سریع  مشارکتی  ارزیابی  روش  با  اکتشافی  مطالعۀ  
نیمرخ محله فراهم نخواهد شد. احتماال در پایلوت ها با دو دسته از محات روبرو 
هستیم: پایلوت های دارای تمایل باال برای انجام طرح، پایلوت های دارای تمایل 

پایین برای انجام طرح. 

موضوعی  حوزه های  در  مختلف،  پایلوت های  در  که  می رسد  نظر  به  همچنین 
کاهش  و  مدیریت  و  همسایگی  و  مشارکت  خصوصی،  حریم  و  )قوانین  متفاوت 
شناخت  لزوم  هست  هرچه  باشد.  متفاوت  عاقه مندی  و  نیاز  سطح  پسماند( 
امری  مختلف  زمینه های  در  همراهی شان  و  عاقه مندی  سطوح  و  پایلوت ها 

ضروری است که می بایست مورد دقت و توجه قرار گیرد. 
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فولاول

شناخت پایلوت ها بر اساس چک لیست پیشنهادی در جدول زیر انجام می شود:

جدولشمارۀ3:چکلیستپیشنهادینمونهجهتبررسیمیزانتمایلپایلوتها
بههمراهیدرطرح

پایلوت های دارای تمایل پایینپایلوت های دارای تمایل باال
نظم اندک در برگزاری جلسات مرتبطنظم باال در برگزاری جلسات مرتبط 

کلیدی در جلسات  افراد  حضور منظم 
مرتبط

حضور نامنظم افراد کلیدی در جلسات 
مرتبط

در اختیار قرار دادن داوطلبانۀ امکانات 
و فضاهای موجود برای طرح 

غیر  و  اجــبــاری  دادن  قـــرار  اختیار  در 
داوطلبانۀ امکانات و فضاهای موجود 
برای طرح/ اساسا در اختیار قرار ندادن

انجام مصوبات جلسات بدون تأخیر و 
به صورت منظم

انجام  جلسات/  مصوبات  انجام  عدم 
مصوبات با تأخیر و به صورت نامنظم

افراد  مؤثر  مشارکت  جذب  به  تمایل 
افــراد  و  معتمدین  تــوســط  مختلف 

کلیدی

مؤثر  مشارکت  جــذب  به  تمایل  عــدم 
افراد مختلف توسط معتمدین و افراد 

کلیدی

ــاری مــؤثــر بـــا تیم  ــک ــم تــمــایــل بـــه ه
تسهیلگری طرح در پایلوت

تیم  با  مؤثر  همکاری  به  تمایل  عــدم 
تسهیلگری طرح در محله
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فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

بدیهی است که موارد مشخص شده در چک لیست به منظور تعیین میزان تمایل 
پایلوت ها به همراهی در طرح، می تواند بسته به موقعیت ویژۀ هر پایلوت و نظر 
تسهیلگر راجع به آن، تفاوت و انعطاف الزم را داشته باشد؛ چک لیست مشخص 
شده در باال صرفا به عنوان نمونه و بر اساس موارد محتمل حاصل از جلسات 
آموزش مناطق حاصل  ادارات  کارفرمای محترم و همچنین مدیران  با  مقدماتی 

شده است.  

یا مصاحبه  گو  و  و گفت  آن ها بحث  با  که  افراد محلی  اهم  اولیه،  بازدیدهای  در 
صورت گرفته است: )کسبه، مدیر محله، مدیر بلوک های ساختمانی، شهروندان 
گزارش  زیر  جــدول  قالب  در  و  شد  خواهند  مشخص  ....(؛  و  عــادی  رهگذران  و 

می شوند. 

جدولشمارۀ4.افرادموردمواحبهدربازدیدهایاکتشافی

محور موضوع گفت و گو یا مصاحبهعنوان فرد و نام وی در صورت اطالعردیف
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سپس نیاز است که اهم یافته های حاصل از مصاحبه ها و بحث و گفت و گوها و 
بازدیدها را به صورت دسته بندی شده گزارش کرد، به این منظور تکمیل جدول 

زیر مناسب به نظر می رسد:

نکته: شاید تیم های تسهیلگری موردهای متفاوت و بهتری به نظرشان بیاید  	
که نیاز به گزارش دهی آن ها باشد، در آن صورت قابلیت کم و زیاد شدن، سطر به 

جدول زیر وجود دارد که متناسب با نظر تیم های میدانی انجام می شود. همچنین 
حتما اهم موانع یا مشکاتی که فکر می کنید به عنوان چالش ها و ریسک ها برای 

انجام فعالیت در محدوده به آن برخواهید خورد را ذکر نمایید: 

جدولشمارۀ5.اهمیافتههایحاصلازمواحبههاوبازدیدهایاکتشافیو
مطالعۀنیمرخها

نامپایلوت:......

شرح وضعیتعنوانردیف
تعداد خانوار1

جمعیت2

ترکیب سنی پایلوت ها مثل میانگین و میانۀ سنی 3
)مثال غلبۀ گروه سنی جوانان، سالمندان یا کودکان 

و ...( یا همان توصیفی از هرم سنی جمعیت

وضعیت نسبت جنسی پایلوت ها )غلبۀ زنان یا 4
مردان(

وضعیت نرخ رشد یا کاهش جمعیت به دلیل ترک 5
شهرک یا کوچه ها و یا افزایش استقبال برای سکونت 

در آن ها در پنج سال اخیر و یا سال های اخیر
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قدمت حدودی شکل گیری شهرک ها و یا محلۀ 6
خیابان های پایلوت

وضعیت نزاع و درگیری بین همسایگان 7

سطح تحصیالت عموم ساکنان 8

نوع شغل غالب ساکنین 9

وضعیت ارتباطات و تعامالت میان همسایگان10

وضعیت تفکیک پسماند 11

نظافت معابر12

وضعیت امنیت پایلوت ها13

سطح درآمدی ساکنان14

قدمت ساکنان و غلبۀ مالک نشین بودن یا مستأجر 15
نشین بودن محدوده 

اهم پاتوق های محدوده های پایلوت16

اهم پاتوق های فعال به تفکیک گروه های هدف 17
مختلف

معتمدان کلیدی و افراد مطرح ساکن در پایلوت ها18

وضعیت حضور زنان و کودکان در فضای عمومی 19
پایلوت ها

اهم دارایی ها و داشته های محدوده20

اهم نیازهای محدوده21
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چند تصویر از بازدید پایلوت را در صورتی که عکس تهیه شده است، در قسمت 
زیر بگذارید:
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  شناسایی و تحلیل دست اندرکاران1 

در پایلوت ها 

بر  نوعی  به  می توانند  که  هستند  گروه هایی  یا  افــراد  دست  اندرکار  از  منظور 
موضوعی تأثیر بگذارند و یا از آن تأثیر بپذیرند. الزم به ذکر است که برخی از افراد 
می پذیرند  تأثیر  طرح  از  هم  و  )ذی نفوذان(  می گذارند  اثر  طرح  بر  هم  گروه ها  یا 
)ذی نفعان(. عمدتا در این مواقع اثرگذاری در برخی از حوزه ها و اثرپذیری در برخی 

از حوزه های دیگر است. 

 این تأثیر می تواند مثبت یا منفی باشد. بدیهی است که برخی از دست  اندرکاران، 
اصلی  از  منظور  فرعی.  دست  اندرکاران  برخی  و  هستند  اصلی  دست  اندرکاران 
یعنی آن کسانی که به طور مستقیم با موضوع ارتباط داشته و به طور مستقیم 
از فرعی آن کسانی است که به طور غیرمستقیم با  بر آن اثر می گذارند و منظور 

موضوع در ارتباط هستند. 

دست  اندرکاران را می توان در دو حوزۀ موضوعی و جغرافیایی تقسیم بندی کرد و 
مورد توجه قرار داد. البته فراموش نشود که بخشی از ذی نفوذان طرح )کسانی 
که بر طرح اثر می گذارند( در حوزۀ فراتر از محله حضور دارند و در سطوح منطقه ای 
شهروندی  آموزش های  کل  ادارۀ  منطقه/  آموزش  )ادارۀ  فرامنطقه ای  حتی  و 
شهرداری تهران/ مدیر اجتماعی فرهنگی ناحیه، شهردار ناحیه و ...( قرار می گیرند. 
از این جهت صرف محدود کردن حوزۀ ذی نفوذان به محله یا پایلوت به خصوص 

آن نامناسب و نادرست خواهد بود. 
1- Stakeholders
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الزم است تا ذینفعان و ذی نفوذان هر محله بررسی شوند تا بتوان مراحل اجرای 
طرح را با دقت و سهولت بیش تری به انجام رساند. موارد مطرح شده در نمودار 
مورد  دست  انــدرکــاران  شناخت  جهت  مهم  مؤلفه های  عنوان  به  می تواند  زیر 

استفاده قرار گیرد. 

نمودارشمارۀ1:مؤلفههایمهمجهتشناختدستاندرکارانطرح
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انجام تحلیل دست اندکاران می تواند حاصل دو اقدام مختلف باشد. 1- نظر و رأی 
تیم تسهیلگری بر اساس حضور در محله و پایلوت، شرکت در جلسات و بازخورد 
از روند اجرای طرح؛ 2-  مشارکت و رأی و نظر برخی از دست  اندرکاران نسبت به 
و  تکنیک تسهیلگری  با  برگزاری جلسات بحث گروهی  به واسطۀ  که  این موضوع 
همچنین مصاحبۀ فردی با دست  اندرکاران توسط تسهیلگران انجام خواهد شد.

یک نکتۀ بسیار مهم در این زمینه وجود دارد و آن این که تحلیل دست  اندرکاران 
ممکن است چندین بار در طول برنامه ریزی، اجرا و پایش و ارزشیابی انجام شود 
و این موضوع اتفاقا نقطۀ قوت طرح است و مشخص خواهد کرد که آیا وضعیت 

دست  اندرکاران تغییری کرده است یا خیر.  

بدیهی است که بخشی از دست  اندرکاران طرح از قبل قابل پیش بینی هستند. به 
عنوان مثال می توان به جدول زیر به عنوان برخی از دست  اندرکاران محتمل و 
قابل پیش بینی اشاره کرد؛ لیکن بخش قابل توجهی از دست اندرکاران نیز کسانی 
تعمیم  قابل  و  داشت  خواهند  وجود  پایلوت  هر  شرایط  اختصاصی  که  هستند 

نیستند. 
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جدولشمارۀ6:دستاندرکاراناحتمالیدرطرح

بلوک ها،  مدیران  شهرک،  مجتمع/  مدیرۀ  هیئت  پایلوت:  و  محله  سطح  در 
نوه های  حتی  و  سالمندان  فرزندان  محله،  سالمندان  ساختمان ها،  مدیران 
آمــوزش هــای  خانۀ  مسئول  محله،  ســرای  پرسنل  محله،  مدیر  سالمندان، 
مسجد  جماعت  امام  محله،  جلسه ای  خانم  ویژه،  صورت  به  محله  شهروندی 
محله، مدیران و معلمان مدارس، دانش آموزان، زنان خانه دار، کودکان، کسبۀ 

پایلوت ها، سمن ها
کارشناس  ناحیه،  فرهنگی  و  اجتماعی  مدیر  ناحیه،  شهردار  ناحیه:  سطح  در 

مرتبط در ناحیه
مدیر  منطقه،  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون  منطقه،  شهردار  منطقه:  سطح  در 

اداره آموزش منطقه، کارشناس مرتبط در منطقه
معاون  تهران،  شهرداری  شهروندی  آموزش های  کل  مدیر  کل:  اداره  سطح  در 

مرتبط با طرح، رئیس اداره، کارشناس مرتبط با طرح
در سطح معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:معاون اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری تهران 

یکی از مهم ترین توانایی های یک تسهیلگر آن است که بتواند از نفوذ دست اندرکاران 
جهت پیشبرد هرچه بهتر کار بهره ببرد و بنابراین اگر تشخیص دادیم که در پایلوت 
X برای مثال یک معتمد محلی، یک ریش سفید، یکی از کسبه، یک خانم جلسه ای 
و ... نقش و تأثیر مهمی در جلب مشارکت اهالی دارد به دنبال جلب نظر موافق 
اعضای  از  یکی  در مجتمع/ شهرک  که  اگر تشخیص دادیم  یا  رفت؛  وی خواهیم 
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هیئت مدیره نقشی مهم تر از سایرین دارد و نظر وی تعیین کنندۀ نظر سایر اعضا 
خواهیم  وی  همراهی  و  نظر  جلب  روی  بر  را  بیش تر  انــرژی  و  تمرکز  بود،  خواهد 
گذاشت و از مکانیسم های مختلفی در این زمینه استفاده خواهیم کرد. همچنین 
بهتر است تا بیش ترین وقت و منابع یک پروژه برای آن دست  اندرکارانی که مهم تر 
هستند صرف شود و از این منظر شناخت مهم و غیر مهم بودن دست  اندرکاران 

بسیار ضروری و الزم خواهد بود. 

شما می توانید از نمودار زیر جهت دسته بندی دست اندرکاران استفاده کنید. خط 
و  میزان  عمودی  خط  و  می کند  مشخص  را  دست اندرکاران  اهمیت  درجۀ  افقی 

درجۀ نفوذ آن ها را معین می نماید. 



32

فولاول

نمودارشمارۀ2:
نمایشرابطۀاهمیتونفوذدستاندرکارانطرحبهصورتمثالی

رئیس هیئت مدیرۀ مجتمع/ 
شهرک- امام جماعت مسجد محله- 

شهردار ناحیه- شهردار منطقه- 
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه

مدیر محله- شورایاری- مدیر کل 
آموزش های شهروندی شهرداری تهران- 

مدیر اداره آموزش های شهروندی منطقه-  
معاون مرتبط با طرح در اداره کل-رئیس 

ادارۀ مرتبط با طرح در اداره کل- کارشناس 
مرتبط با طرح در اداره کل

کودکان- مدیر اجتماعی و فرهنگی 
ناحیه- کارشناس مرتبط در ناحیه

مسئول خانۀ آموزش های شهروندی 
محله- کارشناس مرتبط در منطقه

همان طور که در نمودار باال دیده می شود، برخی از دست اندرکاران احتمالی طرح 
را بر اساس نفوذ و درجۀ اهمیت به صورت مثالی تقسیم بندی کردیم. البته در خور 
توجه است که این دسته بندی یک ایراد اساسی دارد و آن این که به صورت دوگانه 
مهم و غیر مهم و بی نفوذ و با نفوذ، دست اندرکاران را تقسیم بندی کرده است، 
حال آن که ممکن است ما به جای یک دوگانه شاهد یک طیف با درجات مختلفی 
از موضوع باشیم. بنابراین بهتر است که تقسیم بندی دست  اندرکاران در قالب یک 

طیف دیده شود و نه یک دوگانه. 

با نفوذ

بی نفوذ

بسیار مهم غیر مهم
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همچنین نیاز به توضیح نیست که تقسیم بندی انجام شده در باال صرفا یک مثال 
دست  دسته بندی  این  در  تفاوت هایی  با  مختلف  پایلوت های  در  حتما  و  است 
 اندرکاران روبرو خواهیم بود. به منظور تحلیل دست اندرکاران لطفا بر طبق جدول 

زیر اقدام فرمایید:
جدولشمارۀ7:تحلیلدستاندرکارانطرحارتقاءفرهنگآپارتماننشینیدر

پایلوتتسهیلگریمنطقه

نفوذ 
)5-0(

اهمیت 
)5-0(

رابطه سمت و رتبه 
دست اندرکار

ف
ردی

سطح

مثال: ابالغ شیوه نامه به تمامی 
واحدهای زیرمجموعه، فراهم نمودن 

زمینۀ بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت های سطح منطقه

شهردار منطقه 1

میانی منطقه و ناحیه

معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
منطقه

2

مدیر ادارۀ آموزش منطقه 3

شهردار ناحیه 4

مثال: ابالغ برنامه به مدیران محالت 
منتخب، نظارت بر عملکرد کادر 

اجرایی سرای محالت

مدیر اجتماعی ناحیه 5

کارشناس ادارۀ آموزش های 
شهروندی منطقه

6

مثال: نشر خبر و مستندسازی فعالیت روابط عمومی منطقه 7
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مثال: پیشبرد طرح در سطح محله و 
همکاری جهت ارتباط با مردم محلی 

و مثال در اختیار گذاشتن بانک 
اطالعاتی مدیران ساختمان ها

مدیر محله 8

خرد )محله(

مثال: شناسایی و جلب 
ظرفیت های محلی مرتبط با 

برنامه و بهره مندی از ظرفیت ها، 
مشارکت در جلسات و کارگاه های 

آموزشی  در طول اجرای برنامه

شورایار محله 9

مسئول خانۀ آموزش های 
شهروندی محله

10

معتمد محله، شهرک سرکار 
خانم ..../ جناب آقای ......

11

مدیر ساختمان ..... جناب 
آقای .... یا سرکار خانم 

مدیر بلوک ...... جناب آقای 
.... یا سرکار خانم .....

مثال می توانید به چند مورد 
مهم ترها یا کلیدی ترها اشاره 

کنید و برای هر کدام یک 
سطر در نظر بگیرید

12

هیئت مدیرۀ شهرک یا مجتمع 
...... اگر نیاز است می توانید 

برای اعضا و رئیس هیئت 
مدیره سطرهای جدا در نظر 

بگیرید 

13

سمن/ ان جی او ...... 14

گروه محلی یا همان سی بی 
ُا ......

15
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بر اساس اعداد احصاء شده در جدول فوق، به ترسیم نمودار ماتریس  سپس 
مطابق نمونه ای که در زیر درج شده است دست بزنید و توضیحات مرتبط با آن 

را نیز درج فرمایید.

اعداد مربوط به نقطه های رسم شده در نمودار ماتریس مربوط به شمارۀ ردیف 
دست اندرکار مربوطه بوده که در جدول فوق مشخص شده است و در این جا به 

صورت فرضی ارائه شده است:
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شرح توضیح تحلیل دست اندرکاران به صورت مثالی:
درصد بسیار باالیی از دست اندرکاران یعنی آن هایی که با شماره های داخل پرانتز 
مشخص شده اند )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8(،  تاش و مشارکت زیادی داشته و در 
زمره ی پیش برندگان هستند که هم عاقه زیادی به فعالیت های طرح دارند و هم 
به  مربوط  فعالیت های  موفقیت  باعث  کمک شان  با  تا  دارند  کافی  قدرت  این که 
طرح شوند و یا آن که برعکس کاما آن را از مسیر خارج کنند. کمتر از 20 درصد )9، 
10، 11، 13 و 15( نیز به طرح اهمیت داده، به آن عاقه داشته ولی قدرت تأثیرگذاری 
بسیار  تعداد  تنها  می آیند.  حساب  به  طرح  مدافعان  دستۀ  در  و  است  کم  آنان 

ناچیزی از دست اندرکاران جزو بی تفاوتان طرح به حساب می آیند )12، 14 و 16(.
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نیازسنجی و دارایی سنجی مشارکتی  

از  برخی  همچنین  و  شهرداری  درون  سازمان های  طرح  این  در  آن که  به  عطف 
محلی  اجتماعات  از  تا  است  نیاز  هستند،  همراه  شهرداری  از  خارج  سازمان های 
)عطف به معیار اشباع نظری بر اساس رویکرد کیفی( نیازسنجی مشارکتی صورت 
به  بسته  تا  شود  ارائــه  آمــوزش   کل  اداره  به  شده  احصاء  نیازهای  این  و  پذیرد 
از این نیازها به  ظرفیت ها و امکانات موجود ساز و کار مناسب جهت حل برخی 
را  پایلوت، همکاری الزم  اداره های آموزش مناطق  تا  کار گرفته شود.  الزم است 
با تیم تسهیلگری معرفی شده از جانب اداره کل جهت اجرای مؤثر این بخش به 
خصوص هماهنگی های مورد نیاز جهت برگزاری جلسات داشته باشند. عطف به 
شرایط مربوط به پاندمی کرونا، جلسات عمدتا به شیوۀ مجازی برگزار خواهد شد 
و صرفا در صورت نیاز با رعایت تمام پروتکل ها، جلسات حضوری برگزار خواهد شد. 
پیش بینی می شود که بین 2 تا 4 جلسه در هر منطقه برای این اقدام کافی باشد. 

بدیهی است که ممکن است نیازسنجی و دارایی سنجی مشارکتی در ضمن کار نیز 
ارتقاء پیدا کند و تکمیل شود و در این صورت گزارش های مرتبط با تکمیل این فاز 

نیز ارائه خواهد شد. 

در مورد طرح با مطلعان مختلف صحبت کنید، رویدادها و اقدامات پیشنهادی را با 
آن ها به اشتراک بگذارید و سعی کنید پتانسیل های مختلف محله را که برای اجرای 

بخش ترویجی- آموزشی رویداد مفید می دانند با ذکر محدوده استخراج کنید. 

مثا از آن ها بپرسید که پیشنهادهایشان برای برگزاری جلسات محلی در فضاهای 
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باز کدام فضاها است؟ یا مثا از آن ها بپرسید فضاهای عمومی که معموال ممکن 
و  رویدادها  برگزاری  بــرای  و  بیایند  هم  گرد  بتوانند  آن جــا  در  محله  اهالی  است 
احیانا  اگر  کنید.  یادداشت  را  مکان ها  آن  و  هست  کجا  باشند  راهگشا  فعالیت ها 
نام  می شناسند  مشارکت  جلب  و  همکاری  جهت  اوهایی2  بی  سی  یا  سمن ها 
اداراتی که جهت مشارکت در طرح  را یادداشت کنید. سازمان ها، نهادها و  آن ها 
معرفی می کنند و همچنین خودتان در عین بازدید میدانی می بینید را مشخص 
کنید و محدودۀ جغرافیایی آن ها را نیز مشخص کنید. اگر کوچه ها یا خیابان هایی 
انجام فعالیت های  یا آن ها معرفی می کنند که ظرفیت ویژه ای جهت  را می بینید 
و فروشگاه های  کارهای کوچک  و  کنید. کسب  را مشخص  دارد  آموزش  و  ترویج 

بزرگی که برای جلب مشارکت در طرح مؤثر می دانید را مشخص کنید و ...

تهیۀ بانک دارایی های پایلوت )آن دسته از دارایی هایی که برای طرح ارتقاء فرهنگ 
آپارتمان نشینی مناسب به نظر می رسند( منطبق با رویکرد دارایی مبنا برای توسعۀ 
 Asset Based Community Development Approach یا  محلی  اجتماع 
ABCD((، است. این رویکرد دارایی ها را مبنای توسعه قرار می دهد و بر ظرفیت 
تمامی  محلی،  اجتماع  ظرفیت  از  منظور  کلی  تعریف  بر  بنا  می کند.  تأکید  سازی 
دارایی های مالی، کالبدی و اجتماعی است. در این رویکرد با بسیج منابع محلی 

نظیر سرمایه اجتماعی یا ظرفیت های کالبدی، ظرفیت سازی ایجاد می شود.

2- CBO: Community Based Organization
به مجموعه ای از شهروندان که در قالب گروه های فعال شکل گرفته و پیرامون موضوعی همکاری کرده 
و اقدامات خود را سازماندهی می کنند، سازمان اجتماع مبنا/ سازمان اجتماع مدار می گویند. این گروه ها 
در سطح محالت، پیرامون موضوعات مختلفی می توانند وجود داشته باشند و می بایست در بازدیدها و 

جلسات در موردشان اطالعات الزم را کسب کرد. 
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نحوۀ تعریف دارایی ها می تواند در هر اجتماع با توجه به امکانات، شرایط و اهداف 
متفاوت از هم باشد؛ لیکن به صورت کلی تاش می شود تا همه ی دارایی ها در 

تمام ابعاد بسیج و دیده شوند. 

به صورت کلی می توان گفت در این رویکرد چنین فرض می شود که در هر اجتماعی 
شش نوع دارایی زیر وجود دارد:

مهارت ها، دانش و تجربۀ ساکنان محلی 	
قدرت انجمن های داوطلبانه محلی و شبکۀ ارتباطی  	
منابع عمومی محلی، منابع خصوصی و منابع موسسات غیر انتفاعی 	
منابع فیزیکی اجتماع از جمله زمین، ساختمان و زیرساختها 	
و  	 کننــدگان  مصــرف  تولیدکننــدگان،  برگیرنــده  در  کــه  محلــی  اقتصــاد 

می باشــد ســتد  و  داد  بــر  مبتنــی  فعالیت هــای 
فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماع به خصوص تجارب موفق آن اجتماع 	

نگاه داخل به خارج در این رویکرد، این اطمینان را حاصل می کند که اجتماع در 
ضعف  نقاط  مقابل  در  دارایی ها  بر  تاکید  با  و  ماند  خواهد  باقی  توسعه  فرآیند 

مسیر توسعۀ خود را پی می گیرد.
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دارایی ها  شناسایی  گام  ترین  مهم  و  اولین  رویکرد  این  نمودن  عملی  منظور  به 
توسط اجتماع محلی و تسهیلگران است. الزم به ذکر است که شناسایی دارایی ها 
و لیست کردن آن ها می تواند در قالب های مختلف انجام شود. بر این مبنا مثا 
جهت  را  محلی  اجتماع  آن  کمک  با  و  نمود  طراحی  جدولی  اول  گام  در  می توان 
به توسعه و  نیل  این داشته ها جهت  از  و استفاده  از یکسو  شناسایی داشته ها 
پیشرفت از سوی دیگر همراهی کرد. البته نحوۀ هدایت اجتماع محلی به سمت 
شناسایی دارایی ها و چرخش جهت از سمت رویکرد رایج نیاز مبنا به رویکرد دارایی 
مبنا خود کاری بسیار سخت و دشوار است که البته می تواند با تحقق رویکردهای 

مشارکتی به خوبی انجام شود. 

دورۀ  در  آن  ترسیم  نحوۀ  جزئیات  شود؛  ترسیم  زیر  صورت  به  می تواند  جدول 
آموزشی که از جانب اداره کل برگزار خواهد شد، آموزش داده می شود. 



43

فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

می توانید بر طبق جدول زیر نیازسنجی و دارایی سنجی مشارکتی را انجام دهید:
جدولشمارۀ8.داراییهایپایلوتبههمراهنوعکاربرد

دارایی 
اجتماعی

کاربردی 
که برای 

طرح 
دارد؟

دارایی 
اقتصادی

کاربردی 
که برای 

طرح 
دارد؟

دارایی 
کالبدی

کاربردی 
که برای 

طرح دارد؟

دارایی 
نیروی 
انسانی

کاربردی 
که برای 

طرح دارد؟
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جدولشمارۀ9.اهمنیازهاومشکالتپایلوت

ف
ردی

شرح وضعیتعنوان

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 تشکیل گروه های کوچک 

در تمامی حوزه های طرح

گروه های کوچک توسط تیم تسهیلگری در محات )شهرک ها و یا 6 کوچه معرفی 
و  اجتماع محور  خرد  فعالیت های  مبنای  تا  شد  خواهد  تشکیل  مناطق(  شدۀ 
پویش های محلی قرار گیرد. تعداد این گروه ها بسته به جغرافیای محله و ظرفیت 
به  بسته  و  بود  خواهد  نفر   5 حداقل  گروه  هستۀ  اما  بود؛  خواهد  متفاوت  آن 
موضوع و ظرفیت موجود تا 15 نفر قابل بسط است و 1 گروه در هر محلۀ پایلوت 

تشکیل خواهد شد.  

از  پس  و  شد  خواهد  انجام  کار  اولیۀ  مراحل  همان  از  گــروه  تشکیل  مقدمات 
بسترسازی فعالیت های مقتضی انجام می شود. 
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نیاز است که اطاعات مرتبط با گروه تهیه و تنظیم شود، برای این منظور می توانید 
جداول زیر را مورد توجه قرار دهید. اگر بیش از یک گروه در پایلوت تشکیل داده اید 

لطفا برای هر گروه اطاعات ذیل را کپی کرده و به صورت مجزا تکمیل فرمایید.

جدولشمارۀ10.بانکاطالعاتیاعضایگروه.........................

سمت در گروهشمارۀ تماسنام و نام خانوادگیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9



49

فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

جدولشمارۀ11.شناسنامۀگروهوشرحفعالیتش

نام گروه

بیانیۀ مأموریت

چشم انداز

نام رویداد یا اقدامی که انجام 
داده است و شرح یک خطی از 

چیستی آن اقدام یا رویداد

زمان اجرای رویداد یا اقدام

محور موضوعی اقدام یا رویداد

از  هم  کوتاهی  شرح  و  بگذارید  قسمت  این  در  گروهتان  با  جلسات  از  تصاویری 
لطفا  و  کفایت می کند  )نهایتا 3 تصویر  فرمایید:  ارائه  گروه  با  آن جلسه  چیستی 

تصویرها را به صورت تکی بگذارید و نه ادغام چند تصویر با هم( 
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 طراحی و تهیۀ فرم اقدامات پیشنهادی 

 و اجرای پروژه های کوچک محلی، فردی 

و کمپین های محلی

پروژه های کوچک و کمپین های محلی بخش اصلی طراحی برنامۀ اقدام و نقشۀ 
راه خواهد بود و عطف به طرح ریزی انجام شده، عملیاتی کردن آن مورد توجه و 
بررسی قرار خواهد گرفت. نکتۀ مهم آن است که این برنامۀ اقدام به صورت کاما 
مشارکتی تدوین خواهد شد و البته معیار برای آن اهداف تعیین شدۀ خاص هر 

محله خواهد بود. 

اجرای پروژه های خرد محلی در هر سه حوزۀ  قوانین و حریم خصوصی، همسایگی 
و مشارکت، محیط زیست با تأکید بر کاهش و مدیریت پسماند خواهد بود؛ یکی 
از این سه مورد توسط گروه تشکیل شده انجام خواهد شد و دو مورد دیگر به 
واسطۀ جلب مشارکت عمومی اجتماع بدون گروه سازی؛ بنابراین بسیار محتمل 
است که یکی از اقدامات پیش از تشکیل گروه به منظور جلب مشارکت اجتماع 
نسبت به کار انجام شود و این مورد بسته به نیاز و تشخیص تیم تسهیلگری انجام 

خواهد شد. 

در این گام نیاز است تا شما فرم rfp برای هر یک از رویدادها را تهیه کنید تا بعد از 
هماهنگی و بررسی آن ها توسط اداره کل و تأیید نهایی، آمادگی اجرا فراهم شود. 
به نظر می رسد که نیاز است برای هر رویداد یک فرم مانند آن چه در زیر آمده است 
تکمیل شود. الزم به ذکر است که می توانید اگر توضیحات تکمیلی مورد نظرتان 

است که درج آن را ضروری می دانید به فرم پیشنهادی اضافه فرمایید. 



52

فولاول

فرمپروژههایپیشنهادیبرایطرحارتقاءفرهنگآپارتماننشینی)بخشتسهیلگری
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چرا؟ویژگیردیف

1

2

3
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تسهیلگری مجازی

عطف به شرایط مربوط به پاندمی کرونا و تغییرات مرتبط با حضور عادی شهروندان 
اطاع رسانی  برای  محلی  موجود  کانال های  تمامی  تسهیلگران  محله،  سطح  در 
ورزشی،  باشگاه های  اصناف،  خیریه،  مدرسه،  )مسجد،  کرده  شناسایی  را  مجازی 
از طریق  کانال ها و گروه های سرای محله و تمامی کانال های موجود در کل( و 
اطاع رسانی برنامه ها و اقدامات، جلب مشارکت اهالی محل را حاصل می کنند، 
را  آپارتمان نشینی  فرهنگ  ارتقاء  طرح  به  مربوط  اختصاصی  مجازی  گروه های 
را همراه  اهالی محل  از  تشکیل داده و در پویش های مشارکتی گسترۀ وسیعی 
با  را  الزم  همکاری  پایلوت،  مناطق  آمــوزش  اداره هــای  تا  است  الزم  می نمایند. 
به  بخش  این  مؤثر  اجرای  جهت  کل  اداره  جانب  از  شده  معرفی  تسهیلگری  تیم 
باشند؛  داشته  محات  موجود  مجازی  ظرفیت های  شناسایی  جهت  خصوص  
همچنین برای خود گروه تشکیل شده در مراحل بعدی هم  بخشی از فعالیت های 
مرتبط به واسطۀ تسهیلگری مجازی انجام خواهد شد. تسهیلگری مجازی عاوه 
بر تسهیلگری میدانی و در کنار آن مورد توجه خواهد بود و منجر به حذف کامل 

آن بخش نخواهد شد.  

به منظور گزارش دهی این بخش الزم است که توضیحی در خصوص تسهیلگری 
مجازی پایلوت تان ذکر کنید؛ این که در چه بخش هایی است؟ برای چه گروه هدفی 
است؟ عمدتا چه تأثیری دارد؟ مشارکت افراد چگونه است؟ جلسات آناین تان چه 
بخش هایی داشته است؟ چه تعداد جلسۀ آناین برگزار فرموده اید؟ در گروه های 
را در گروه های مجازی تان دارید؟  مجازی تان چند نفر عضو هستند؟ چه افرادی 
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نشر اخبار و پوسترها رو چقدر انجام داده اید؟ و هر توضیحات دیگری که مایل به 
ذکر آن هستید را می توانید به جدول زیر اضافه کرده و مورد گزارش قرار دهید.

جدولشمارۀ12.تسهیلگریمجازی
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تعداد گروه های مجازی که برای آن ها تسهیلگری 
مجازی کرده اید

اگر گروه های مجازی شما نام دارند لطفا نامشان نیز 
ذکر شود و لینک واتساپی دعوت به گروه ها نیز درج 

شود

1-نام:
لینک:

2-نام:
لینک:

3-نام:
لینک:

تعداد افراد حاضر گروه های مجازی در جمع

اهم گروه های هدفی که برای آن ها تسهیلگری 
مجازی می کند؟ اهم گروه های سنی و جنسی و 

تحصیلی و شغلی و حقیقی و حقوقی و ....

تعداد جلسات آنالینی که برگزار کرده اید؟ 

1-موضوع جلسات آنالین یا همان دستور جلسه 
-2
-3
-4

اهم فعالیت هایی که در تسهیلگری مجازی انجام 
داده اید )به صورت تیتروار و بسیار خالصه و تک یا 

چند کلمه ای(

تعداد پوسترها یا کلیپ های آموزشی که در خصوص 
طرح برای گروه های مجازی نشر داده اید؟ 
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پایش و ارزشیابی فعالیت های گروه

الزم  شد.  خواهند  طراحی  و  تدوین  ارزشیابی  و  پایش  شاخص های  بعد  گام  در 
از این شاخص ها برای تمام پایلوت ها  به ذکر است که پیش بینی می شود برخی 
خاص  شرایط  مختص  نیز  بخشی  و  باشد  همگانی  صورت  به  اصل  در  و  یکسان 
می توان  مرتبط  شاخص های  بهترین  به  حصول  منظور  به  باشند.  محله  هر 
شاخص های مطرح جهانی اعم از شاخص های برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، بانک 
جهانی، فائو و برخی از سازمان های بین المللی مطرح را نیز مورد توجه قرار داد 
این شاخص ها  در  تغییراتی  پایلوت،  و شرایط هر  اهداف طرح حاضر  به  و عطف 
ارزش،  ایجاد  یعنی  محله،  هر  برای  نظر  مورد  کار  به  بسته  همچنین  کرد.  اعمال 
تعیین اقدام، پر کردن فاصله بین ارزش- عمل؛ شاخص های سنجش اثربخشی 

متفاوت خواهد بود و نسخۀ یکسان در این زمینه وجود نخواهد داشت. 

اقــدام  یا  طــرح  مسیر  در  تغییر  می توانند  که  هستند  نشانه هایی  شاخص ها، 
توسعه ای را نشان دهند. به واسطۀ شاخص ها، پایش و ارزشیابی محقق می شود. 
برای  آگاهی در مورد تصمیم گیری  افزایش  پیشرفت ها و دستاوردها،  اندازه گیری 
برنامۀ در حال انجام یا مدیریت پروژه، شفاف سازی سازگاری بین فعالیت ها، اثرات، 

نتایج و خروجی ها/ برون دادها و .... به واسطۀ شاخص ها انجام خواهد شد. 

شاخص ها ممکن است در هر زمانی از فرآیند اجرای طرح مورد بررسی و استفاده 
به  است،  هزینه  پر  بسیار  تغییر  بررسی  و  اندازه گیری  کلی  صورت  به  بگیرند.  قرار 
همین جهت ممکن است تعداد حداقلی از شاخص ها استفاده شود، لیکن الزم 
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است که تنوع و گستردگی شاخص ها برای اندازه گیری وسعت تغییرات رخ داده 
شده، کافی باشد. 

آن است  در مورد شاخص ها مشاهده می شود  به وفور  که  از موضوعاتی  یکی 
چیزی  درصد  یا  تعداد  بر  متمرکز  صرفا  که  کمی  صورت  به  عمدتا  شاخص ها  که 
اعام  بر  از شاخص ها صرفا متمرکز  این گونه  آن که  تدوین می شوند؛ حال  است 
اتفاق رخ داده شده هستند، اما چگونگی آن و میزان مرتبط  یا  وقوع یک تغییر 
بودن آن با هدف واقعی را کم تر پوشش می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود تا از 
شاخص های کیفی نیز عاوه بر شاخص های کمی و یا در ترکیب با آن ها به کار برده 
شوند. پیشنهاد می شود که شاخص ها هم در مرحلۀ تعیین و هم در مرحلۀ پایش 

و ارزشیابی با مشارکت ذینفعان و شرکاء مختلف به کار گرفته شوند.

	  :
شاخص های کمی3

مثــل  می دهنــد.  نشــان  ارقــام  و  آمــار  حســب  بــر  را  نتایــج  کمــی  شــاخص های 
تعــداد....... نــرخ......،  درصــد.........، 

	  :
شاخص های کیفی4

ــت،  ــی، درک، رضای ــرش، آگاه ــرات در نگ ــب تغیی ــر حس ــج را ب ــی نتای ــاخص های کیف ش
 ،....... کیفیــت  مثــل:  می دهنــد.  نشــان  بهزیســتی  و  رفــاه  و  کیفیــت  برداشــت، 

 ......... ســطح  ارتقــاء.........، 

3- Quantitative indicators
4- Qualitative indicators



61

فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

تدوین  و  گزینش  در  مهم  بسیار  موضوعی  شاخص ها،  روایــی5  و  بودن  مرتبط 
اسـت  قـرار  کـه  چیـزی  آن  سـنجش  در  شاخص ها  توانایـی  اســت.   شاخص ها 
ســنجش کننــد، روایی و هم راســتایی شاخص ها بــا اهــداف کلــی یــا جزئــی بیان 

شــده، مرتبط بودن نام دارد.

در جدول زیر چگونگی تدوین شاخص ها آموزش داده شده است:

جدولشمارۀ13:فرآیندتدوینشاخصها

شاخص اصلی را با توجه به اهداف طرح تعیین کنید1

کمیت را اضافه کنید )چه تعداد؟ چند درصد؟ چه نسبتی(2

کیفیت را اضافه کنید )چه نوع تغییری؟(3

زمان را اضافه کنید )در چه مدت زمانی؟(4

)منبع:یونسکو،27:1394(6

5- validity
6- یونسکو )1394(؛ پایش و ارزشیابی عملکرد )چطور بدانیم چه کرده ایم؟(، ترجمۀ حمید مرعشی، چاپ: 

دفتر منطقه ای یونسکو در تهران. 
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رویکرد مورد نظر در پایش و ارزشیابی گروه در بخش تسهیلگری طرح ارتقاء فرهنگ 
آپارتمان نشینی، رویکرد ارزشیابی مشارکتی است. در این رویکرد خود اعضای گروه 
نقشی اساسی در تعیین تشریح وضعیت موجود، اهداف مورد انتظار، شاخص ها 
و ارزشیابی دارند و به بیانی خود افراد درگیر در برنامه، ناظران داخلی برنامه نیز 
در  مستمر  صورت  به  گروه  تشکیل  نخستین  گام های  از  مورد  این  بود.  خواهند 

جریان خواهد بود. 

در این طرح "ارزشیابی مشارکتی" مورد توجه ما می باشد. استفاده از این رویکرد 
به معنای دعوت و تسهیل بیش تر مشارکت افرادی است که مستقیما درگیر طرح 
برنامه های  درگیر  افراد  ارزشیابی،  نوع  این  در  آن هستند.  تأثیر  و همچنین تحت 
اجتماعی، با هدفی مشترک به ارزشیابی برنامه های خود در آغاز کار، حین اجرا و 
از ارزشیابی آن است که ایجاد مشارکت،  اتمام برنامه می پردازند. مزیت این نوع 
افزایش حس تعلق به برنامه، عدم ترس از ارزشیابی، نگاه مثبت و عاقه مند به 
ارزشیابی را فراهم می کند. در ارزشیابی مشارکتی اجتماع محور، هدف توان افزایی 
مردم در اجرای هرچه بهتر برنامه های زندگی و کاریشان است )درستی و عظیمی، 

 .7)1394

7- درستی، مهین؛ عظیمی، شادی )1394(؛ به کارگیری چارچوب ارزشیابی برنامه های سالمت اجتماع محور 
شمارۀ   ،15 سال  اجتماعی،  رفاه  تهرانپارس،  مهر  اجتماعی  سالمت  پایگاه  برنامه های  ارزشیابی  پروژۀ  در 

59، صص: 151-169. 



63

فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

برخی از مزایای رویکرد مشارکتی در ارزشیابی شامل موارد زیر است:
ایجاد و توسعۀ برابری میان اعضای گروه 	
تأکید برسؤاالتی که از همه مناسب تر و مرتبط تر هستند 	
ایجاد مهارت های همکاری 	
ایجاد جرقۀ خاقیت و نوآوری 	
بازتاب فرهنگ و ارزش های اجتماع یا گروه مورد نظر  	
و  	 )کرانیــاس  بخــش  انــرژی  و  کننــده  ســرگرم  روش هــای  بــا  شــدن  درگیــر 

.8)4  :7102 نکســوس، 
تاکنــون  	 کــه  را فراهــم مــی آورد  امــکان شــنیده شــدن حرف هــای کســانی 

نمی شــد شــنیده  صدایشــان 
تصویر بهتری را نسبت به نیازهای اولیه بهره برندگان و آثار نهایی پروژه ایجاد می کند 	
به اثربخشی بیش تر پروژه کمک می کند )نوری نشاط، 3931: 901(9 	
تقویت ارتباط شفاف و مشارکت بین ذینفعان 	
تقویت احساس مسئولیت در گروه هدف 	
شناســایی نیازهــای پــروژه و نیازهــای گــروه هــدف )گــروه برنامــۀ مهندســی  	

 10)6 جنوبــی،5102:  آفریقــای 

8- Kranias, Gillian, Nexus, Health )2017(; Participatory Evaluation Toolkit, HC Link, by www.
en.healthnexus.ca.
مریم  محمد،  شیخ  آقا  سیدعلی؛  ساجد،  مهدی؛  الماسی،  پروین؛  پاکزادمنش،  سعید؛  نوری نشاط،   -9

)1393(. تسهیلگری فرآیندهای اجتماع محور در کاهش فقر، انتشارات برگ زیتون، چاپ اول، تهران.
 Engineering Programmed Group, Technikon Southern Africa Private Bag X6, Florida,  -10

.)South Africa Fotieno@tsa.ac.za, )2015
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برخی از معایب رویکرد مشارکتی در ارزشیابی شامل موارد زیر است:
در مقایسه با روش های دیگر ارزشیابی، وقت بیش تری می گیرد 	
ایــن  	 بــه  اســت  پــروژه ممکــن  برنامــه/  مالــی  منابــع  کننــدگان  تأمیــن  گاه 

نکننــد درک  را  آن  اصــول  یــا  باشــند  نداشــته  اعتقــاد  ارزشــیابی 
باید مطمئن شد که همۀ ذینفعان در ارزشیابی شرکت دارند 	
به اعتماد میان ذینفعان و دست اندرکاران نیاز دارد 	
بایــد افــراد را آمــوزش دهیــد تــا فرآینــد ارزشــیابی مشــارکتی را درک کننــد و  	

بداننــد چگونــه ایــن فرآینــد کار می کنــد و در عیــن حــال بــا اصــول تحقیــق 
مشــارکتی نیــز آشــنا باشــند کــه ایــن مــوارد عمومــا زمان بــر اســت )نوری نشــاط، 

.)011  :3931
ممکــن اســت نگــرش افــراد گزارشــگر باعــث شــود تــا بخش هایــی از مشــکات  	

در جریــان پایــش و ارزشــیابی پنهــان بمانــد
ــر  	 ممکــن اســت پایــش و ارزشــیابی بــه واســطۀ گزارشــگران آمــوزش ندیــده ب

ــا ــا فرصت ه ــد ت ــد کن ــکات تأکی مش
ممکن است اطاعات اشتباه و یا بسیار انتزاعی باشد. 	
ــر داده هــای از پیــش تعییــن شــده تأکیــد داشــته  	 ممکــن اســت گزارشــگران ب

باشــند
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نمودارشمارۀ3:مراحلپایشوارزشیابیمشارکتیفعالیتهایگروه
درطرحارتقاءفرهنگآپارتماننشینی
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و  پایه  آن،  از  صحیح  استفادۀ  و  انجام  صورت  در  ارزشیابی،  و  پایش  نوع  از  غ  فار
مبنایی برای مدیریت نتایج فراهم خواهد شد و تولید دانش و همچنین توسعه 
را در بر خواهد داشت. همچنین از مجموع روش ها و مواردی که در این نوشتار 
آمده است می توان در جهت ایجاد مشارکت و کسب حمایت اجتماعی، اقتصادی 
برای  صحیح  مسیر  ارزشیابی  و  پایش  طریق  از  بنابراین  کرد.  استفاده  سیاسی  و 

رسیدن به نتایج شفاف و مبتنی با واقعیت هموار می گردد. 

با  منطبق  می تواند  گــروه  هر  گــروه،  فعالیت های  ارزشیابی  و  پایش  منظور  به 
شاخص هایی که برای خودش مهم بوده است پیش برود و آن چه در جدول زیر 

آمده است، صرفا به عنوان مثالی در این زمینه است:
جدولشمارۀ14.پایشوارزشیابیمشارکتیگروه

نظر گروهشاخص ها

تقسیم نقش

قدرت جلب مشارکت سایر دست اندرکاران

ایده پردازی

ارتقای آگاهی در حوزه پسماند

ارتقای آگاهی در حوزۀ قوانین آپارتمان نشینی

افزایش مسئولیت پذیری نسبت به محیط همسایگی

قدرت شناسایی علل مسائل و مشکالت

آشنایی با انواع دارایی ها در یک اجتماع محلی



67

فرایند و مراحل تسهیلگری در طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

در چه چیزی نیاز به تمرین و آموزش بیش تر داریم:  	

در چه چیزی نیاز به توسعۀ فعالیت داریم: 	

پیش بینی می کنیم که گروه ما تا چه حد بزرگ تر شود: 	

مهم ترین حامیان فعالیت شما در حال حاضر چه کسانی هستند؟ 	
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نمودار زیر می تواند راهنمای خوبی از چگونگی روند پایش فعالیت های گروهتان 
فراهم کند:

نمودارشمارۀ4.فرایندپایشفعالیتهایگروه
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مستندسازی دقیق فعالیت ها

بسیار مهم است تا فعالیت ها به واسطۀ نگارش صورتجلسات و تهیۀ عکس و فیلم 
مستند شوند. ذکر این نکته ضروری است که همواره اعتماد مردم اولویت اول 
است و بر این اساس روال مستندنگاری باید به گونه ای انجام شود که دافعه یا 
بی اعتمادی مردم را ایجاد نکند. گزارش نویسی روزانه از اهم فعالیت ها و ضمیمه 
کردن عکس و فیلم مرتبط با آن می تواند منجر به ثبت دقیق فعالیت ها و امکان 
نشر اخبار و گزارش های مرتبط با آن را در سطوح فرامحله ای میسر کند. بنابراین 
پیشنهاد می شود که از طریق »گوگل درایو« مستندسازی دقیق فعالیت های خود 
را ایجاد کند و همچنین خطرات مربوط به از دست رفتن داده ها که ممکن است 
همچنین  ببرید.  بین  از  را  باشد  داشته  وجود  واتــس اپ  مثل  اپلیکیشن هایی  در 
پیشنهاد می شود که مدیر اداره آموزش منطقه و کارشناس مسئول طرح را نیز 
را  داده ها  از  استفاده  امکان  همزمان  طور  به  همه  تا  کنید  دعوت  محیط  آن  به 
مزیت هایی  ابــری11،  ذخیره سازی  فضاهای  سایر  مثل  درایو  گوگل  باشند.  داشته 
نامحدود  فضای  ذخیره سازی،  در  باال  امنیت  بــودن،  دسترس  در  همیشه  مثل 
را برای تمام کاربران دعوت شده  ذخیره سازی، امکان به اشتراک گذاری داده ها 

به آن فراهم می کند.  

11- Cloud Storage



72

فولاول

نحوۀ کار با گوگل درایو را می توانید با یک جستجوی ساده در گوگول پیدا کنید. 
برخی از لینک های معرفی شده می توانند راهنمای مناسبی برای شما باشند:

 	 https://modireweb.com/what-is-Google-Drive
 	 https://click.ir/1397/02/20/google-drive-tutorial/
 	 https://www.aparat.com/result/%D8%A2%D9%85%D9%8

8%D8%B2%D8%B4_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88

 	 h t t p s : / / a n z a l w e b . i r / 1 3 9 9 / 0 3 / 1 5 / % -
D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 %
D 8 % A F % D 9 % 8 7 - % D A % A 9 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 -
% D A % A F % D 9 % 8 8 % D A % A F % D 9 % 8 4 -
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88-google-
d r i v e /

را فرا گرفته باشند تا  فراموش نکنید که کلیۀ اعضای تیم باید کار با گوگل درایو 
امکان استفاده برای مستندسازی دقیق فعالیت ها فراهم شود. 
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کالم آخر
می رسد  نظر  به  که  بود  نکاتی  مهم ترین  بردارندۀ  در  حاضر  عملیاتی  راهنمای 
برای  که  فرم هایی  در خال طرح  واقع شود؛  تیم تسهیلگری مؤثر  برای  می تواند 
بخش های مختلف کار می توانند مؤثر باشند در اختیار شما قرار خواهند گرفت. 
خواهد  ادامه  طرح  طول  تمام  در  نیز  شده  گرفته  نظر  در  آموزش های  همچنین 
داشت و کمک می کند تا گام به گام اجرای هرچه مؤثرتر طرح تسهیل شود. مسئول 
پاسخگوی  نیز  کل  اداره  در  آپارتمان نشینی  فرهنگ  ارتقا  طرح  تسهیلگری  بخش 

سؤاالت احتمالی شما خواهد بود. 
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پیوست
شماره 1



77

شماره ش

)فهرستی از اقدامات پیشنهادی برای بخش ترویجگری و تسهیلگری(
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 اقدامات پیشنهادی

برای بخش ترویجگری و تسهیلگری

در  است.  ممکن  کارهای  نمونه  ارائه  جهت  پیشنهادی  فهرست  یک  زیر  فهرست 
عمل، بر اساس ظرفیت های محله مورد نظر از بین این فهرست و موارد مشابه، 

رویدادهایی انتخاب و اجرا می شوند.
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محور مشارکت و همسایگی

بــر . 1 مبتنــی  خاطــرات  در  گشــتی  گذشــته/  بــه  ســفر  پویــش  مســابقه/ 
روایت نــگاری و خاطره گویــی از تاریــخ شــفاهی محلــه متمرکــز بــر گــردآوری 
تاریخچــۀ محلــه بــا تأکیــد بــر گــروه هــدف ســالمندان محلــه و جوانــان )افــراد 
ــر  ــی ب ــا متک ــایگی م ــترک همس ــتان مش ــش داس ــا پوی ــد محله(ی ــم و جدی قدی
روایــت همســایگی ها در واحدهــای همســایگی بــه صورتــی کــه یــک داســتان 
مشــترک از روایــت گروهــی از افــراد ســاکن در یــک واحــد همســایگی بــه صــورت 

ــود؛ ــاخته ش ــی س جمع
رویــداد آشــنایی بــا قومیت هــای ســاکن در محلــه بــه منظــور شــناخت بیشــتر . 2

افــراد از قومیت هــای ســاکن در محیــط زندگی شــان، تســهیل آشــنایی بیــن 
فرهنگ هــا و همدلــی نســبت بــه آداب و رســوم مختلــف قومیت هــا توســط 

یکدیگــر؛ 
بســتۀ خدمتــی مبتنــی بــر مداخلــۀ مؤثــر در هنگامی که افــراد بین همســایگان . 3

و یــا بیــن اهالــی یــک خانــه تشــخیص آزار فرزنــد، همســر یــا ســالمند و دعــوای 
را  توجــه  درخــور  روانــی  و  فیزیکــی  خشــونت های  ســایر  و  قتــل  بــه  منجــر 

می دهنــد؛
مســابقه/ پویــش/ رویــداد کوچــۀ زیبــا محلــۀ بهــاری بــا تأکیــد بــر حــوزۀ . 4

محلــه؛ و  کوچــه  زیباســازی 
مســابقه/ پویــش/ رویــداد همســایه در ســایۀ امنیــت بــا تأکیــد بــر پیشــگیری از . 5

ســرقت، تجــاوز و تعــدی در محیــط همســایگی ؛



82

پیوست

ــن . 6 ــا ای ــده  آل مــن ب ــوار همســایگی/ همســایۀ ای ــر ســاخت دی ــی ب اقــدام مبتن
هــدف کــه افــراد رویاهــا و آرزوهــای خــود و نظــرات خــود از یــک همســایگی/ 
ــا  ــد ت ــب کنن ــان نص ــا کوچه ش ــه ی ــب محل ــوار منتخ ــر دی ــده آل را ب ــایۀ ای همس
ــبت  ــف نس ــام وظای ــن انج ــری و همچنی ــه مطالبه گ ــبت ب ــازی نس ــاس س حس
ــد  ــدف می توانن ــای ه ــام گروه ه ــود )تم ــام ش ــودن انج ــوب ب ــایۀ خ ــه همس ب
بــه واســطۀ آثــار مختلــف اعــم از نقاشــی، روزنامــۀ دیــواری، دلنوشــته، عکــس 
و ... تصویــر ایــده آل از همسایگی شــان را ترســیم کننــد( ایــن اقــدام بــا هــدف 
تقویــت فضاهــای عمومــی در بیــن واحدهــای همســایگی بــه واســطۀ طراحــی، 

مطالبه گــری و اقــدام اســت؛
ــابقه . 7 ــا مس ــش ی ــداد، پوی ــک روی ــوان ی ــد عن ــه می توان ــایگی محل ــوم همس آلب

باشــد کــه از همســایگی های قدیــم و جدیــد گالــری عکــس برگــزار شــود. ایــن 
ــا شــود؛ ــد بــه طــرق مختلــف برپ ــری می توان گال

شناســایی و معرفــی پاتوق هــای موجــود بــرای برپایــی رویدادهــای همســایگی . 8
و ایجــاد یــک فضــای عمومــی در ایــن خصــوص ؛

را . 9 روایت هایــش  کــه  مــا  همســایگی  قصه هــای  مکتــوب(  )صوتــی/  کتــاب 
اهالــی واحدهــای همســایگی بگوینــد و بــه طــور جمعــی نوشــته شــود و 

توســط تســهیلگر راهبــری شــود ؛
ســاعت چــای همســایگی بــا محوریــت تعامــل و آشــنایی همســایگان بــا هــم و . 10

گفــت و گــو در فضاهــای عمومــی محلــه پیرامــون خــود و محله شــان کــه هــر 
بــار قــرار می توانــد بــه صحبــت همســایگان پیرامــون یــک موضــوع اختصــاص 
ــه  ــار دیگــر راجــع ب ــه، ب ــار راجــع بــه موضــوع تفکیــک زبال ــا یــک ب ــدا کنــد مث پی
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بــازی  بــه فضــای  بــار دیگــر در مــورد مشــکات مربــوط  مدیریــت شــیرابه، 
ــالمندان و .... ؛ ــرور س ــور و م ــودکان، عب ک

ــاه و . 11 ــن م ــا در بهم ــا و خیابان ه ــزی کوچه ه ــدف رنگ  آمی ــا ه ــدگار ب ــِش مان نق
اســفند مــاه بــه صورتــی کــه یــک تصویــر یــا نوشــتۀ مرتبــط بــا آپارتمان نشــینی 

ــود ؛ ــاظ ش ــا لح ــن رنگ آمیزی ه ــم در ای ــایگی ه و همس
نقــش تاریــخ و هویــت محلــه بــر دیوارهــا و فضاهــای در اختیــار )مثــا در . 12

ــاغ کاه  ــل ب ــف مث ــای مختل ــف  آباد؛ باغ ه ــای یوس ــاد قنات ه ــف آب ــۀ یوس محل
افــراد شــاخصی مثــل مرحــوم میــرزا  انــدرون؛  بــاغ  بــاغ بوســتان،  فرنگــی، 
ــۀ  ــت، پل ــده اس ــوزه ش ــه االن م ــف  آباد ک ــی یوس ــیاب آب ــتیانی، آس ــف آش یوس
اول یوســف آباد و ...( می توانــد بــه طــرق گوناگــون در واحدهــای محلــی و 
همســایگی متجلــی شــود و آگاهــی افــراد از ایــن موضــوع و همچنیــن تعلــق 

خاطرشــان را گســترش دهــد؛
شــهر همــه بــه عنوانــی اقدامــی در راســتای حساس ســازی شــهروندان نســبت . 13

بــه دســترس پذیری واحدهــای همســایگی بــرای همــه اقشــار )ســالمندان، 
معلــوالن، زنــان بــاردار، کــودکان و ...( و مطالبه گــری و طراحــی و اقــدام در 

ــه؛  ــرای هم ــایگی ب ــد همس ــردن واح ــترس پذیرتر ک ــوص دس خص
برپایــی رویــداد/ مســابقۀ بــا موضــوع ســایۀ همســایه مســتدام کــه اختصــاص . 14

بــه دیــده شــدن و شــنیده شــدن گــروه ســنی ســالمندان دارد و می توانــد 
در  ســاکن  شــاخص  ســالمندان  قدیمــی،  همســایه های  معرفــی  قالــب  در 
ــر از  ــل و تقدی ــن تجلی ــود و همچنی ــرا ش ــی و ... اج ــاف قدیم ــایگی، اصن همس
آنــان را در پــی داشــته باشــد؛ همچنیــن ســالمندان می تواننــد در قالــب ارســال 
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ــی  ــوزه نقش آفرین ــن ح ــف در ای ــای مختل ــام فعالیت ه ــا انج ــون و ی ــار گوناگ آث
نماینــد؛

برنامــه یــا رویــداد کوچــۀ مــا در گــذر خاطــرات بــا هــدف روایــت از دیــروز تــا امــروز . 15
تاریــخ محلــه بــه صــورت کــه شــخصیت های مهــم و اثرگــذار قدیــم تــا امــروز نیــز 

نامشــان ثبــت و ضبــط شــود ؛
ــرای . 16 مشــارکت اجتمــاع محلــی در خصــوص انجــام اقدامــات خــرد و کوچــک ب

بهبــود واحدهــای همســایگی )ممکــن اســت اقــدام کوچــک و نمادیــن باشــد( 
ماننــد تدویــن شناســنامه نیازهــای کوچــه و مطالبــه از شــهرداری.

اهالــی . 17 راهنمایــی  و  آمــوزش  و  ســاختمان ها  در  کتابخانــه  راه انــدازی 
ــب  ــن کت ــه و تأمی ــئوالنه از کتابخان ــر و مس ــتفادۀ مؤث ــت اس ــاختمان ها جه س

.. و  همســایگی  کتابخوانــی  حلقه هــای  برگــزاری  و  نیــاز  مــورد 
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 محور محیط زیست

با تأکید بر کاهش و مدیریت پسماند 

مســابقه/ پویــش نشــان برتــر کوچه هــای دوســتدار محیــط زیســت محلــه بــا . 1
تأکیــد بــر حــوزۀ پســماند؛ 

ــر . 2 ــد ب ــا تأکی ــت ب ــط زیس ــتدار محی ــاف دوس ــر اصن ــان برت ــش نش ــابقه/ پوی مس
ــماند؛  ــوزۀ پس ح

ــماند در . 3 ــوزۀ پس ــر ح ــد ب ــا تأکی ــبز ب ــایگی س ــداد همس ــش/ روی ــابقه/ پوی مس
واحدهــای همســایگی؛

مســابقه/ پویــش/ رویــداد آپارتمــان ســبز/ خانــۀ ســبز بــا تأکیــد بــر حــوزۀ . 4
پســماند در یــک ســاختمان 

یــک المــپ کمتــر/ لبــاس بیش تــر، انــرژی کم تــر و ... پروژه هایــی کــه اهالــی . 5
ــوق  ــئوالنه س ــرف مس ــرژی و مص ــح ان ــت صحی ــوی مدیری ــه س ــا را ب آپارتمان ه

آپارتمان هــای کم مصــرف دســته بندی کنــد؛ را در ردۀ  آپارتمان هــا  دهــد و 
حــوزۀ . 6 در  دانشــجوها  اجتماعــی  مســئولیت  کــه  مســئول  دانشــجوی 

وارد  را  قشــر  ایــن  می کنــد  تــاش  و  می دهــد  قــرار  محــور  را  محیط زیســت 
کنــد؛ محــات  و  خانه هــا  در  پســماند  مدیریــت  فراینــد 

یــک روز کــم پســماند بــا تأکیــد بــر تعهــد عملــی اصنــاف، شــهروندان )بــا تأکیــد . 7
بــر واحدهــای آپارتمانــی( نســبت بــه تولیــد زبالــۀ حداقلــی در آن روز بــه منظــور 

حساس ســازی نســبت بــه ایــن حــوزه ؛
ــب . 8 ــاف داوطل ــط اصن ــگ توس ــورت هماهن ــه ص ــه ای ب ــه های پارچ ــع کیس توزی
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نقطه هــای مــورد نظــر؛ 
شــهروندان . 9 حساس ســازی  بــر  تمرکــز  بــا  دود  منهــای  مســابقۀ  رویــداد/ 

)همســایگان، آپارتمان نشــینان و اصنــاف( نســبت بــه عــوارض مصــرف ســیگار 
و قلیــان بــرای خــود شــخص و مهم تــر از همــه عوارضــی کــه بــرای دیگــران 
دارد و همچنیــن تأثیــر منفــی فیلتــر ســیگار بــر محیــط زیســت و لــزوم توجــه بــه 

ــوص؛ ــن خص ــئوالنه در ای ــرف مس مص
بــا هــدف زیباســازی بالکن هــای واحدهــای . 10 برگــزاری جشــنوارۀ شــمعدانی 

همســایگی بــه واســطۀ گل و گیــاه.
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قوانین و حریم خصوصی 

نصب مرامنامۀ آپارتمان نشینی؛. 1
مســابقه/ پویــش/ رویــداد آپارتمــان ایمــن مبتنــی بر ارتقــاء امنیت ســاختمان . 2

در برابــر ســرقت، آتش ســوزی؛
طراحــی شناســنامه همســایگی در حــوزه قوانیــن و حریــم خصوصــی بــرای . 3

واســطۀ  بــه  محلــه  مشــارکتی  المــان  پیاده ســازی  و  )اجــرا  ســاختمان ها 
شناســنامه ای بــه عنــوان برنــد طــرح ارتقــاء فرهنــگ آپارتمان نشــینی در محلــه 

مانــدگار بمانــد(؛
هــدف . 4 بــا  آپارتمــان  شــهردار  عنــوان  بــه  مــدارس  شــهرداران  از  اســتفاده 

ــینی  ــه آپارتمان نش ــبت ب ــان نس ــازی آن ــوزان و حساس س ــازی دانش آم آگاه س
و حقــوق و وظایــف آن؛ 

نقــش برجســتۀ همســایگی/ همســایه بــا هــدف نقاشــی کــودکان از همســایه . 5
و همســایگی و درک و تعبیــری کــه از آن دارنــد؛

آداب . 6 و  قوانیــن  تجربیــات،  روایــت  بــر  مبتنــی  رویــداد  همســایه  زنــگ 
همســایه داری، آپارتمان نشــینی و ...کــه در فضاهــای عمومــی محلــه قابلیــت 
اجــرا دارد و می توانــد بــه واســطۀ تئاتــر خیابانــی، توزیــع بروشــور، برگــزاری 

شــود. اجرایــی   ... و  کارگاه هــا  ســخنرانی ها، 
مســتند . 7 و  فیلــم  تحلیــل  و  متن خوانــی  کتابخوانــی،   حلقه هــای  تشــکیل 

ــی آپارتمان هــا پیرامــون  حضــوری و مجــازی جهــت بحــث و گفــت و گــوی اهال
آپارتمان نشــینی.  خصوصــی  حریــم  و  قوانیــن 
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ــن . 8 ــا قوانی ــط ب ــوای مرتب ــا محت ــهرک ها ب ــا ش ــا ی ــارکتی در کوچه ه ــی مش طراح
و حریــم خصوصــی )در قالــب نقاشــی ها و دیــوار نوشــته ها و ســایر اقدامــات 

مرتبــط بــه نوعــی کــه در آن فضــا (.  
و . 9 بایدهــا  بــه  راجــع  دیگــر  مســابقۀ  نــوع  هــر  یــا  ســوالی   20 مســابقه های 

ــان  ــه ایــن صــورت کــه می ــه قوانیــن و حریــم خصوصــی ب نبایدهــای مربــوط ب
ــدگان  ــا محیــط همســایگی انجــام شــود و از برن خانوارهــای یــک ســاختمان ی

ــد.     ــل آی ــه عم ــر ب تقدی
کتــاب )صوتــی/ مکتــوب( قصه هــای آپارتمــان مــا بــا تأکیــد بــر قوانیــن و حریــم . 10

خصوصــی کــه روایت هایــش را ســاکنین آپارتمان هــا بگوینــد و بــه طــور جمعــی 
ــته شود؛  نوش

گانــه  	 ســه  موضوعــی  حوزه هــای  در  دیجیتالــی  روزنامه دیــواری  مســابقۀ 
شــود.  انجــام  نوجوانــان  کلــی  صــورت  بــه  و  دانش آمــوزان  توســط 

ســایر پیشــنهاداتی کــه مــورد نظــر منطقــه باشــد و یــا حاصــل پیشــنهادات  	
شــهروندی  آموزش هــای  کل  اداره  اطــاع  بــه  باشــد  محلــی  گروه هــای 
خواهــد رســید و در صــورت تأییــد امــکان اجــرا خواهنــد داشــت؛ همچنیــن 
ــهیلگری  ــری و تس ــش ترویجگ ــه در بخ ــه ای ک ــاخص و خاقان ــنهادهای ش پیش
مــورد نظــر مناطــق باشــد پــس از اعــام و تأییــد دبیرخانــۀ مرکــزی بــا بودجــۀ 

اختصاصــی قابلیــت اجرایــی شــدن را خواهنــد داشــت.  
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