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مقدمه
ــری،  ــت کیف ــرای عدال ــن ب ــردی جایگزی ــوان رویک ــه عن ــی« ب ــت ترمیم    »عدال
ــده  ــرح ش ــع مط ــی در جوام ــجام اجتماع ــت انس ــا و تقوی ــم پیونده ــدف تحکی ــا ه ب
ــی  ــازش ارکان اساس ــح و س ــری و صل ــه«، میانجیگ ــدون مناقش ــوی ب ــت. »گفتگ اس
ایــن رویکــرد را شــکل می دهنــد. »مســئولیت پذیــری« در قبــال رفتارهــای 
ــوان یــک وظیفــه و داشــتن جســارت  ــه عن ناهنجــار اجتماعــی از ســوی بزهــکاران ب
»عذرخواهــی« بــه عنــوان یــک مهــارت فــردی عــاوه بــر آنکــه زمینــه »بخشــودگی« 
و فرصــت »اصــاح و جبــران« را فراهــم می نمایــد، بســترهای ارتقــا ســطح »حفاطــت 
ــارکت  ــوی مش ــی در پرت ــای اجتماع ــن ارزش ه ــد. ای ــترده می کن ــی« را گس اجتماع
ــی و شــهری  ــه محل عمومــی مــردم در محــات شــهری محقــق خواهــد شــد. جامع
برخــوردار از چنیــن الگــوی رفتــاری متعالــی خــود آمــوزش دهنــده اخاقیــات بــوده و 

ــد. ــرار می ده ــردم ق ــار م ــغ در اختی ــی را بی دری ــری« اخاق ــای »یادگی فرصت ه
ــد.  ــه می ده ــت ترمیمــی« را ارائ ــع از رویکــرد »عدال ــی جام ــوق تعریف ــراف ف    پاراگ
ــن  ــه و بدی ــکل گرفت ــدف ش ــرد ه ــی رویک ــای اساس ــاس مؤلفه ه ــف براس ــن تعری ای
ــه  ــای آن نیســت ک ــه معن ــن ب ــا ای ــد ام ــاد آن را پوشــش می ده ــی ابع ــطه تمام واس
ــروز  ــهری ام ــع ش ــطح جوام ــی« در س ــت ترمیم ــر از »عدال ــوم مدنظ ــوان مفه می ت
ــه  ــه ن ــت ک ــل اس ــدان دلی ــن ب ــود. ای ــتنباط نم ــف درک و اس ــن تعری ــاس ای را براس
ــه تشــریح  ــاز ب ــی نی ــت ترمیم ــای شــکل دهنده عدال ــک از مؤلفه ه ــر ی ــا درک ه تنه
ــار یکدیگــر  ــا در کن ــان مؤلفه ه ــه حاصــل از چیدم ــت شــکل گرفت داشــته، بلکــه کلی
ــه  نیــز معنــا و ماهیتــی جدیــد را معرفــی می نمایــد و ایــن ماهیــت نویــن نیــز نیــاز ب
توصیــف و تشــریح دارد. هــدف نوشــتار پیــش رو، صرفــا معطــوف بــه تعریــف و تشــریح 
رویکــرد »عدالــت ترمیمــی« و مبانــی نظــری شــکل گیری آن نبــوده، بلکــه عــاوه بــر 
تشــریح مختصــری از نحــوه بســط و گســترش آن، ارتبــاط و کاربــرد ایــن رویکــرد در 
نظــام برنامه ریــزی محلــی هــدف غایــی اســت، بــه طوری کــه چگونگــی تعمیــم ایــن 
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ــای  ــی نهاده ــات اجرای ــزی و اقدام ــای برنامه ری ــاخت ها و چارچوب ه ــر س ــرد ب رویک
ــر در  ــال های اخی ــه در س ــی ک ــهیل گری اجتماع ــر تس ــون دفات ــی همچ ــعه محل توس
ــرار دارد.  ــد، مدنظــر ق محــات کــم برخــوردار شــهرها فعالیــت خــود را آغــاز نموده ان
ایــن کتــاب ترجمــه مجموعــه منتشرشــده از ســوی موسســه CDI بــوده کــه تحــت 
ــی«  در  ــتره محل ــی در گس ــات ترمیم ــزی اقدام ــی: برنامه ری ــای عمل ــوان »راهنم عن
ــا ایــن تفــاوت کــه در متــن ترجمــه ســعی شــده  ســال 2014 منتشــر شــده اســت. ب
گام هــای ذکــر شــده بــا ظرفیت هــای تخصصــی فعــال در دفاتــر تســهیلگری و توســعه 
محلــی ایــران تطابــق یابنــد. از ایــن رو پــس از ارائــه مبانــی شــکل دهنــده رویکــرد 
ــر آن  ــر ب ــی حاصــل از برهــم کنــش مؤلفه هــای مؤث ــت ترمیمــی و مفهــوم غای عدال
بــه طــور خاصــه، چگونگــی تدویــن برنامه هــا براســاس ایــن رویکــرد در دفاتــر توســعه 
محلــی در یــک چارچــوب منطقــی، بــا فراینــدی مطالعاتــی و گام هــای عملیاتــی مــورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیــرد. بنابرایــن می تــوان گفــت نوشــتار پیــش رو، بیــش از 
آنکــه متمرکــز بــر مبانــی نظــری و تعاریــف گــردد، راهنمایــی عملــی بــرای کاربــردی 
ــم  ــر محــات ک ــد ب ــا تاکی ــهری ب ــی در ســطح محــات ش ــرد ترمیم ــودن رویک نم

ــد.  ــه شــمار می آی ــوردار ب برخ

تبیین زمینه
معرفــی دفاتــر تســهیلگری و توســعه محلــی: ماهیــت وجــودی، زمینــه 

هــا و ســاختار اجرایــی

ــن،  ــک و نوی ــی کوچ ــوان اقدام ــاید بت ــی را ش ــعه محل ــهیلگری و توس ــر تس    دفات
ــن  ــه پایی ــاال ب ــهری از ب ــزی ش ــیک برنامه ری ــاختار کاس ــر س ــر در تغیی ــا موث ام
ــازی و  ــاختار تصمیم س ــر س ــران، ب ــزی در ای ــور برنامه ری ــدای ظه ــه ابت ــت ک دانس
ــه  ــان جامع ــط می ــه واس ــر حلق ــن دفات ــت. ای ــلط بوده اس ــهرها مس ــری ش تصمیم گی
ــا،  ــی آنه ــداف اصل ــی از اه ــتند. یک ــی هس ــی و دولت ــای عموم ــی و بخش ه محل
شناســایی نیازهــای واقعــی جوامــع محلــی ســاکن در محــات کم برخــوردار شــهری 
ــعه  ــر توس ــن، دفات ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــت محل ــه دول ــا ب ــن نیازه ــاب ای و بازت
ــرمایه های  ــای س ــوان احی ــه آن را می ت ــد ک ــال می کنن ــر را دنب ــی واالت ــی هدف محل
ــر  ــا تمرکــز ب ــر ب ــن دفات ــال در ای ــه دانســت. متخصصــان فع اجتماعــی از دســت رفت
روی فعالیت هــای اجتماع محــور و از طریــق جلــب مشــارکت جامعــه محلــی ســعی در 
احیــای فرهنگ هــای بومــی محــات شــهری دارنــد کــه در آنهــا معتمدیــن و موثریــن 
ــادی و  ــی، اقتص ــداف اجتماع ــد اه ــیار هم پیون ــی بس ــبکه اجتماع ــک ش ــی در ی محل
ــن  ــاکنان تامی ــی، انســانی و تخصصــی س ــای مال ــا توان ه ــه را ب ــدی محل ــی کالب حت
می نمودنــد و ســبب شــکل گیری هویت هــای محلــی و حــس تعلــق می شــدند. 
امــروزه محــات شــهری و باالخــص محــات کم برخــوردار، بــه واســطه ی تغییــرات 
ژرف در ســاخت اجتماعــی آنهــا و ســطح بســیار پاییــن انگیــزه، اعتمــاد و عــزت نفــس 
ــد  ــه پیون ــات هیچ گون ــاکنان مح ــه و س ــن رفت ــی از بی ــای محل ــی، هویت ه اجتماع

ــد.  ــا محیــط ســکونتی خــود ندارن عاطفــی ب
   دفاتــر توســعه محلــی کــه در آنهــا متخصصیــن روانشناســی، جامعه شناســی، اقتصــاد، 
ــدی اجتماع محــور، ســعی  ــزی فراین ــا برنامه ری ــد، ب ــت دارن ــوق و شهرســازی فعالی حق
بــر آن دارنــد تــا تاروپــود شــبکه اجتماعــی از هــم گســیخته و پاره پاره شــده ی 
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محــات کم برخــوردار را بــا مشــارکت و همــت معــدود معتمدیــن و فعــاالن اجتماعــی 
موجــود در ایــن محــات بــاری دیگــر بــه هــم پیونــد داده و در ملغمــه ای از ناامیــدی 
ــق  ــر از طری ــن دفات ــان ســازند. ای ــد و زندگــی را نمای و بی انگیزگــی، کورســوهای امی
ــتر  ــدی بس ــادی و کالب ــی، اقتص ــای اجتماع ــای داده ه ــاد پایگاه ه ــازی و ایج اعتمادس
مشــارکت های اجتماعــی را فراهــم نمــوده و بــا همــکاری و همیــاری ســاکنان محلــی 
نیازهــا و مشــکات دارای اولویــت را شناســایی می نماینــد. در ادامــه تمرکــز متخصصان 
در ایــن دفاتــر نــه تنهــا بــر ارائــه راه حل هــای اجتماعــی و اقتصــادی موثــر بــوده بلکــه 
ــه  ــری روش هــای طراحــی تجرب ــق به کارگی ــر طراحــی راه حــل از طری ــان ب ــد آن تاکی
ــا از ایــن رهگــر معتمدیــن و گروه هــای اجتماعــی شــکل گرفتــه بتواننــد در  اســت، ت
آینــده و بــرای حــل مشــکات آتــی الگــو و معیــار و نمونــه ای کارآمــد و تجربه شــده 

در محلــه خــود داشــته باشــند. 
ــر و پیوندهــای اجتماعــی  ــه وجــود تخصص هــای کلیــدی در ایــن دفات ــا توجــه ب    ب
ــم گیری  ــی چش ــی و عملیات ــای تخصص ــی، ظرفیت ه ــاکنان محل ــان و س ــان آن می
در آنهــا وجــود دارد کــه می توانــد ایــن گــروه متخصصیــن را تبدیــل بــه تیــم 
ــه  ــدی ب ــول بع ــیل ها در فص ــا و پتانس ــن ظرفیت ه ــد. ای ــی نماین ــزی ترمیم برنامه ری

ــده اند.  ــرح داده ش ــل ش تفصی

ــی  ــا زمینه هــای فعالیت ــت ترمیمــی« ب ــاط معنایــی »رویکــرد عدال ارتب
دفاتــر توســعه محلــی

ــهیلگری و  ــر تس ــتقر در دفات ــم مس ــد، تی ــان گردی ــز بی ــر نی ــه پیش ت ــان ک    آنچن
توســعه محلــی شــکل گرفتــه در محــات کم برخــوردار شــهری بــه واســطه 
ــرای  ــم ب ــب ترین تی ــده، مناس ــی تعریف ش ــای فعالیت ــی و زمینه ه ــاختار کارشناس س
ــه  ــات ترمیمــی در محل ــر اجــرای اقدام ــری و نظــارت ب ــزی ترمیمــی و پیگی برنامه ری
ــن  ــن برنامــه اقدامــات ترمیمــی توســط ای ــا پیــش از آنکــه چگونگــی تدوی اســت. ام
ــه  ــان و مجموع ــک از کارشناس ــر ی ــرد ه ــکل گیری رویک ــردد، ش ــی گ ــم معرف تی
ــی  ــه تمام ــت ک ــدان معناس ــن ب ــرار دارد. ای ــد ق ــورد تاکی ــر م ــن در دفات متخصصی

متخصصیــن و کارشناســان فعــال در ایــن تیم هــا بایــد رویکــردی همســان و متناســب 
بــا ویژگی هــای برنامه هــای عدالــت ترمیمــی داشــته باشــند. از ایــن رویکــرد عدالــت 
ترمیمــی از منظــرگاه تخصصــی هــر یــک از کارشناســان بــه طــور مختصــر تشــریح 

می گــردد. 
ــوق  ــت ترمیمــی، شــاید کارشــناس حق ــی مفهــوم عدال ــه ریشــه حقوق ــا توجــه ب    ب
دفاتــر توســعه محلــی در اولویــت ســایر کارشناســان قــرار گیــرد، اگرچــه بایــد توجــه 
ــی،  ــای اجتماع ــی جنبه ه ــی، تمام ــات ترمیم ــه اقدام ــن برنام ــه در تدوی ــت ک داش
روانشــناختی، حقوقــی، اقتصــادی و فضایــی مــورد تاکیــد بــوده و صرفــا هــدف مقابلــه 

ــزه دیــدگان نمــی باشــد.  ــام درد ب ــا التی ــا بزهــکاران ی ب
   کارشناســان حقوقــی بایــد بیــش از آنکــه متمرکــز بــر تشــریح روندهــا و فرایندهــای 
قانونــی دادرســی باشــند و چگونگــی تدویــن دادخواســت یــا پیگیــری هــای قضایــی را 
بــه مراجعه کننــدگان بیاموزنــد، بایــد بــر ارائــه ایده هــای خاقانــه بــرای ایجــاد فضــای 
گفتگویــی میــان شــاکی و متشــاکی تاکیــد نماینــد و بــه دنبــال حــل مناقشــه یــا تنــازع 
ــر  ــم ب ــی حاک ــرد اصل ــن رو رویک ــند. از ای ــالمت آمیز باش ــی مس ــده از طریق پیش آم
ــه بسترســازی  رفتــار و گفتــار کارشناســان حقوقــی دفاتــر توســعه محلــی، معطــوف ب
ــای  ــن رونده ــت. بنابرای ــح اس ــرار صل ــو و برق ــه گفتگ ــوی ب ــت دع ــویق طرفی و تش
ــای  ــی پیگیری ه ــور کل ــه ط ــا و ب ــتگاه قض ــا دس ــط ب ــی مرتب ــی قضای اداری و عرف
رســمی بــرای حــل مشــکات، آخریــن انتخــاب ایــن کارشناســان خواهــد بــود. داشــتن 
ــط  ــت رواب ــازی و تقوی ــه بازس ــدگان ب ــط و تشــویق مراجعه کنن ــه رواب ــت ب ــگاه مثب ن
اجتماعــی خــود بــه جــای تخریــب و قطــع رابطــه، مهم تریــن ویژگی هــای رویکــردی 
ــی  ــت ترمیم ــت های عدال ــازی سیاس ــه پیاده س ــال در زمین ــی فع ــان حقوق کارشناس
ــان در  ــن کارشناس ــای ای ــب فعالیت ه ــر غال ــه ظاه ــه ب ــوند. اگرچ ــوب می ش محس
ــا جــرم( تعریــف شــده، امــا نقــش  حــوزه مقابلــه و برخــورد )پــس از وقــوع تخلــف ی
مشــاوره ای آنــان در پیشــگیری از وقــوع جــرم یــا تخلــف را نمی تــوان نادیــده گرفــت. 
   کارشناســان اجتماعــی، روانشناســی و اقتصــادی بسترســاز پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــی و  ــیب های اجتماع ــش آس ــای کاه ــر برنامه ه ــد ب ــن رو بای ــتند، از ای ــف هس و تخل
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ــاختار  ــت و س ــه باف ــان ب ــن کارشناس ــگاه ای ــن ن ــوند. بنابرای ــز ش ــتغال زایی متمرک اش
اجتماعــی محــات بایــد مثبــت و تمرکــز ذهنــی آنهــا بــر خلــق الگوهــای عملیاتــی 
موثــر بــر کاهــش جــرم و تخلــف باشــد. ایــن بــدان معناســت کــه از نظــر رویکــردی، 
ــای  ــش زمینه ه ــد پی ــاد، بای ــی و اقتص ــی، روانشناس ــوزه جامعه شناس ــان ح کارشناس
ــا را  ــاکنان آنه ــوردار و س ــاره محــات کم برخ ــود درب ــای خ ــش داوری ه فکــری و پی
ــدوکاو  ــی را کن ــه محل ــن جامع ــای زیری ــاز الیه ه ــمانی ب ــا چش ــرده، و ب ــوش ک فرام
نمایانــد و بــه شــبکه های اجتماعــی موجــود در ایــن جوامــع دســت یابنــد و عضــوی از 
آنهــا گردنــد. یافتــن چنیــن جایــگاه اجتماعــی در بیــن مردمــان محلــی می توانــد بســتر 
ــا هــدف ارتقــای ســطح فرهنگــی و  ــردی و اجتماعــی، ب ــرای اثرگــذاری ف مناســب ب

ــد.  ــم نمای ــه ای را فراه ــای حرف ــی و مهارت ه ــش اجتماع دان
ــد رویکــرد ترمیمــی را در  ــی می توانن    کارشناســان شهرســازی از منظرهــای گوناگون
خــود پــرورش داده و اقدامــات متنوعــی تعریــف نمایانــد. شهرســازی ترمیمــی در ادبیات 
ــی  ــط اجتماع ــا و رواب ــا و مکان ه ــهری، فضاه ــاخت های ش ــتره زیرس ــری در گس نظ
ــان  ــرای کارشناس ــه ب ــا آنچ ــت. ام ــرار گرفته اس ــش ق ــورد پژوه ــا م ــم در آنه حاک
ــای  ــه فضاه ــه ب ــت، توج ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــعه محل ــر توس ــازی در دفات شهرس
ــی و  ــرد اساس ــن رو رویک ــد. از ای ــات می باش ــطح مح ــف زا در س ــز و تخل جرم خی
راهگشــا بــرای ایــن کارشناســان متاثــر از مولــف  هایــی همچــون بیــن رشــته ای بــودن، 
ــات  ــادی وداخ ــی و اقتص ــرات اجتماع ــه اث ــازی و آگاه ب ــول مکان س ــر اص ــلط ب مس
ــد  ــان نمی توانن ــن کارشناس ــت ای ــوان گف ــن می ت ــت. بنابرای ــی اس ــدی و فضای کالب
صرفــا بــا رویکردهــای نوســازی یــا بازســازی کاســیک، در تحقــق اهــداف ترمیمــی 
ــای  ــی آگاه از ویژگی ه ــزی اجتماع ــک برنامه ری ــد همچــون ی ــان بای ــند. آن ــر باش موث
ــرای  ــه ب ــردازی خاقان ــر ایده پ ــی، ب ــای محل ــا و مکان ه ــرد فضاه ــه ف ــر ب منحص

ــوند.  ــز ش ــوردار متمرک ــات کم برخ ــط مح ــاوت در محی ــه ای متف ــی تجرب طراح
   آنچنــان کــه بیــان گردیــد، هــر یــک از کارشناســان در دفاتــر توســعه محلــی رویکــرد 
ــت  ــای عدال ــا مولفه ه ــد ب ــی بای ــای تخصص ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ــود را ب ــگاه خ و ن
ترمیمــی همســو نماینــد، امــا آنچــه منجــر بــه یــک اقــدام ترمیمــی در محلــه خواهــد 

شــد، حاصــل اجــرای تــک بــه تــک برنامه هــای کارشناســان نیســت، بلکــه برآینــدی 
از اقدامــات آنــان اســت. بنابرایــن نگاه هــا و الگوهــای مدنظــر هــر یــک از کارشناســان 
و متخصصیــن فعــال در گســتره محلــی بایــد بــه عنــوان اجزایــی از یــک کل منســجم 
تصــور گــردد کــه اجــرای آنهــا متناســب بــا یکدیگــر و همســو و همزمــان و بــه عبــارت 

کلــی هماهنگــی بــا هــم هارمونــی و ریتــم مــوزون از توســعه را پدیــد مــی آورد. 



فصل دوم
تدوین برنامه
اقدامات ترمیمی

در گستره محلی1 

1. مجموعــه فصــول بعــدی ترجمــه راهنمــای عملــی تدویــن شــده توســط موسســه CDI بــا عنــوان 
اصلــی زیــر اســت:
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.Implementation Guide
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مقدمه
   هــدف اصلــی از اقدامــات ترمیمــی دســتیابی و تحقــق جوامــع محلــی شــاد و قــوی 
اســت کــه مردمــان آنهــا قادرنــد از طریــق روابــط مســتحکم و رو بــه توســعه خــود بــه 
ســادگی بــا مســائل و تنش هــای اجتماعــی، خانوادگــی و فــردی روبــرو شــده و آنهــا را 
مدیریــت کننــد. ایــن رویکــرد بــه دنبــال نهادینه ســازی روابــط ســالم اجتماعــی اســت 
کــه مســئول بودن دربرابــر اعمــال و اقدامــات فــردی و اجتماعــی را بــه عمــوم افــراد 
ــای  ــی از ابزاره ــوان یک ــه عن ــئله را ب ــل مس ــای ح ــوزش داده و مهارت ه ــه آم جامع
کاربــردی بــرای حــل مناقشــات، مســائل و تنش هــا در جامعــه محلــی بســط و توســعه 

می دهــد. 
   غالــب تجربیــات جهانــی مرتبــط بــا توســعه اقدامــات ترمیمــی، کــودکان، نوجوانــان 
ــن  ــرا ای ــد، زی ــی نموده ان ــود معرف ــی خ ــدف اصل ــه ه ــوان جامع ــه عن ــان را ب و جوان
ــده  ــعه در آین ــه توس ــرو محرک ــتند، نی ــر هس ــه آموزش پذی ــر اینک ــاوه ب ــا ع گروه ه
ــی  ــای آموزش ــز در برنامه ه ــودکان نی ــن ک ــن ای ــه والدی ــوند. اگرچ ــوب می ش محس
مرتبــط حضــور فعــال خواهنــد داشــت تــا شــرایط بــرای اجــرای اقدامــات ترمیمــی در 

ــازل و محــات محقــق گــردد.  من
ــت  ــرای تربی ــه ب ــاده را ک ــای س ــه ای از ابزاره ــی مجموع ــات ترمیم ــوزش اقدام    آم
ــد و در  ــا می نمای ــتند، مهی ــب هس ــدار مناس ــی پای ــط اجتماع ــا رواب ــالم ب ــانی س انس
ســاختاری موثــر و هدفمنــد نحــوه کاربــرد آنهــا را بــرای حــل مســئله در شــرایطی کــه 
ــد.  ــج می ده ــد، تروی ــی اوج می گیرن ــا خانوادگ ــی ی ــای اجتماع ــات و درگیری ه مناقش
تجربیــات جهانــی ثابــت نمــوده اســت کــه آمــوزش اقدامــات ترمیمــی بــر روی بهبــود 
ــر  ــه نفــس عمومــی مــردم و مهارت هــای آنهــا در حــل مســائل بســیار موث اعتمــاد ب

اســت. 
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معرفی نحوه پیاده سازی رویکرد ترمیمی

   پیاده ســازی اشــاره بــه فراینــدی دارد کــه طــی آن چگونگــی اجــرای یــک برنامــه 
تشــریح می گــردد. ایــن فراینــد بــه تمامــی جنبه هــای عملیاتــی محتمــل و مشــکات 
ــتی های  ــی، کاس ــری و عمل ــث نظ ــان مباح ــکاف می ــون ش ــش رو همچ ــی پی اجرای
آموزشــی و ســطح آگاهــی یــا تمایــل افــراد و گروه هــا بــرای اجــرا، توجــه می نمایــد. 
   یــک برنامــه اجرایــی چگونگــی دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر را در قالــب و 
ــه گام  ــکل گام ب ــه ش ــاختار ب ــن س ــد. ای ــه می ده ــردی ارائ ــر و کارب ــاختاری مختص س
ــه مــرور  ــه ای کــه ب ــه گون ــد ب ــی می کن ــد راهنمای اســتفاده کنندگان را در طــوب فراین
ــازی  ــود. پیاده س ــه می ش ــارکت کننده نهادین ــای مش ــدف در گروه ه ــد ه ــان فراین زم
یــک فراینــد اجتماعــی همچــون اقدامــات ترمیمــی بــدان دلیــل کــه بــر روی رفتارهــا 
و الگوهــای اجتماعــی و اقتصــادی گســترده ای اثرگــذار خواهــد بــود، بســیار حســاس 
ــه  ــد ب ــد پیاده ســازی بای ــه اساســی آن اســت کــه شــرایط و رون و ســخت اســت. نکت
ــر  ــی مدنظ ــازه زمان ــداف را در ب ــق اه ــتیابی و تحق ــا دس ــد ت ــنجیده باش ــه ای س گون

ــد.  ممکــن نمای
ــن  ــر تدوی ــوارد زی ــامل م ــی ش ــش اصل ــار بخ ــش رو در چه ــی پی ــای عمل    راهنم

شده اســت:
- شروع برنامه ریزی ) کاوش و آماده سازی(

- برنامه ریزی و تامین منابع
- پیاده سازی و اجرا

- نهادینه سازی برنامه ها

ــد و  ــًا بــه صــورت مــوازی اجــرا می گردن    بایــد توجــه داشــت کــه ایــن گام هــا غالب
ممکــن اســت در فراینــد اجــرا میــان گام هــا رفــت و برگشــت صــورت پذیــرد. تمامــی 

ــد. ــه تفصیــل در فصــول آتــی تشــریح گردیده ان گام هــای فــوق ب

شکل 1 - چهار بخش اصلی راهنمای عملی اقدامات ترمیمی
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معرفی مدل منطقی )مدل ذهنی(
ــازمان ها،  ــط س ــروزه توس ــه ام ــت ک ــزاری اس ــی اب ــدل دهن ــا م ــی ی ــدل منطق    م
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــهری ب ــت ش ــون مدیری ــی همچ ــاختارهای مدیریت ــا و س نهاده
فرایندهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. برخــی از نهادهــا یــا ســازمان ها از ابزارهــای 
مشــابهی همچــون »تئــوری تغییــرات« یــا »برنامــه کســب وکار« کــه در آنهــا اهــداف 
ــده،  ــخص ش ــی مش ــق اجرای ــار و منط ــورد انتظ ــای م ــا، خروجی ه ــی، فعالیت ه اصل
بهــره می برنــد. تمامــی ایــن ابزارهــا مشــابه یــک مــدل ذهنــی یــا منطقــی هســتند. 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــزاری اس ــا اب ــوب ی ــی چارچ ــا منطق ــی ی ــدل ذهن ــک م    ی
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــی و ســنجش م ــزی، پیاده ســازی و ارزیاب برنامه ری
ــه ورودی هــای  مــدل، مســتندات و اطاعــات )همچــون پژوهش هــا و تجربیــات( را ب
)ماننــد منابــع در دســترس و موردنیــاز برنامــه ریــزی( و فعالیت هــا مرتبــط می ســازد و 
ــارت دیگــر، یــک  ــه عب ــد. ب خروجی هــا و دســتاوردهای ممکــن را پیش بینــی می نمای
ــه برنامه هــای خــاص و فعالیت هــای پیشــنهادی را  ــی ارائ ــل اصل مــدل منطقــی دالی

ــازد.  ــخص می س مش
   از مــدل منطقــی بــه منظــور تدویــن اهــداف عملیاتــی، بیشــینه نمــودن بهره منــدی 
از ظرفیت هــا، بهبــود دســتاوردها، مدیریــت برنامه هــا، ســنجش و ارزیابــی و اطمینــان 

پاســخگوبودن  از 
تحقــق  و  منابــع 
اســتفاده  نتایــج 

. د می شــو
رو  دیاگــرام  در    
گام هــا  رو  بــه  
مؤلفه هایــی  و 
در  بایــد  کــه 

ــا برنامه ریــزی ترمیمــی لحــاظ شــود، ارائــه  یــک مــدل ذهنــی یــا منطقــی مرتبــط ب
. ند ه ا شــد

   تشــریح و توصیــف درســتی از اهــداف برنامــه، وظایــف و فعالیت هــا و نتایــج 
و  مدیــران، ذی نفعــان  تــا  فراهــم می نمایــد  مناســبی  فرصــت  پیش بینی شــده 
مشــارکت کنندگان منابــع ضــروری و الزم )چــه چیزهایــی مــورد نیــاز اســت؟(، 
مســئولیت ها و وظایــف )چــه کســی مســئول چــه چیــزی اســت؟( و ارتبــاط مشــخص 
میــان فعالیت هــا و نتایــج مــورد انتظــار )آیــا جــرای ایــن فعالیت هــا نتایــج مطلــوب را 
بــه همــراه داشــته اســت؟( را شناســایی نماینــد. عــاوه بــر ایــن، بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــج  ــع و نتای ــص مناب ــا تخصی ــرا ی ــه ممکــن اســت چگونگــی اج ــود ک ــه نم ــز توج نی
ــا ســازمان و نهــادی مــورد بازرســی قــرار  حاصل شــده همــواره توســط فــرد، گــروه ی
گیــرد، بنابرایــن بایــد آمــاده پاســخگویی بــه آنهــا بــود. مــدل منطقــی یــا ذهنــی ایــن 
ــج آنهــا  ــه طــور شــفاف چگونگــی اجــرای فعالیت هــا و نتای امــکان را می دهــد کــه ب

ــد.  ــرار گیرن ــی و ســنجش و بازرســی ق ــورد ارزیاب م
   جــدول زیــر نمونــه ای از یــک مــدل ذهنــی )منطقــی( بــرای یــک برنامــه اقدامــات 

ترمیمــی در گســتره محلــی اســت.

شکل 2 - مولفه های مدل ذهنی یا منطقی
جدول 1- نمونه ای از یک مدل  ذهنی)منطقی( برای برنامه اقدامات ترمیمی در گستره محلی
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بخش اول: کاوش و آماده سازی
معرفی

ــن  ــی و تدوی ــای محل ــایی نیازه ــد شناس ــه فراین ــاره ب ــازی« اش    »کاوش و آماده س
ــه یــک برنامــه عملیاتــی  برنامــه ای در راســتای تامیــن ایــن نیازهــا دارد. دسترســی ب
ترمیمــی بــه عنــوان یــک ابــزار مناســب و داشــتن یــک مــدل ذهنــی بــرای اجــرای 
ــای ورودی و  ــی، داده ه ــواهد عین ــری، ش ــات نظ ــان ادبی ــاط می ــه ارتب ــه چنانچ برنام
ــیار  ــد بس ــد، می توان ــرار نمای ــا را برق ــا و برآینده ــر خروجی ه ــز ب ــای متمرک فعالیت ه
مفیــد باشــد. همچنیــن ایــن ســازوکار اولیــن گام بــرای توســعه هدفــی خواهــد بــود کــه 

ــت.  ــد داش ــر خواهن ــی مدنظ ــای ترمیم برنامه ه
   اولیــن گام اجرایــی متمرکــز بــر چگونگــی توســعه یــک برنامــه ترمیمی اســت. اگرچه 
بایــد ایــن رویکــرد کــه برنامه هــای ترمیمــی مکانیســمی مناســب بــرای پاســخگویی 
بــه نیازهــای محلــی هســتند، از پیــش مــورد پذیــرش بــوده باشــد. در ایــن گام معرفــی 
ــای ترمیمــی  ــرد و اینکــه برنامه ه ــش رو صــورت می گی ــی پی ــای عمل ــی از راهنم کل
می تواننــد چــه فوایــد و کارآمــدی بــرای افــراد، نهادهــا و ســازمان ها و جوامــع محلــی 
ــن  ــاز تدوی ــود وضعیتشــان داشــته باشــند، شــرح داده می شــود. در آغ در راســتای بهب
ــرای  ــدی ب ــراد کلی ــایی اف ــازی، شناس ــن گام زمینه س ــی، اولی ــه ترمیم ــک برنام ی
مشــورت و توســعه ابزارهــای تبلیغاتــی اســت. مشــورت بــا افــراد کلیــدی و ذی نفعــان 
در ایــن گام بــدان دلیــل مهــم اســت کــه بــه شناســایی موثــران در پیشــبرد برنامــه، 
یعنــی کســانی کــه می توانــد در اجــرای برنامــه از آن پشــتیبانی کننــد، یــا فراینــد اجــرا 

را تســریع نماینــد، کمــک مــی کنــد. 
در انتهای این گام انتظار می رود موارد زیر حاصل گردد:

- درک صحیح مفهوم و ایده برنامه های ترمیمی
ــوان  ــه عن ــرد ب ــن رویک ــد ای ــی و تایی ــرد ترمیم ــری رویک ــد بکارگی ــایی فوای - شناس

ــب ــخگو و مناس ــی پاس مدل

ادامــه جــدول 1 - نمونــه ای از یــک مــدل  ذهنــی )منطقــی( بــرای برنامــه اقدامــات ترمیمــی در گســتره 
محلی
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- توسعه مدل ذهنی برای برنامه های ترمیمی
- ارائه تجزیه و تحلیل از آمادگی جامعه محلی

- شناســایی ذی نفعــان کلیــدی و رهبــران بالقــوه برنامــه بــرای جامعــه محلــی هــدف 
یــا ســازمان مدنظــر

- مشورت با ذی نفعان کلیدی و بسط الزامات آنها در برنامه
- منابع اصلی برای برنامه ترمیمی

مروری بر اقدامات ترمیمی

   اقدامــات ترمیمــی هــم نوعــی فلســفه )رویکــرد( بــوده و هــم مجموعــه ای 
ــل  ــوی و ح ــای ق ــاد پیونده ــا ایج ــی آنه ــدف اصل ــه ه ــت ک ــی اس از مهارت های
مناقشــات بــا اســتفاده از شــیوه ای ســاده و ســالم اســت. کلمــه »ترمیمــی1« از کلمــه 
»ترمیم کــردن، بازگردانــدن2« گرفتــه شــده اســت. ترمیمی بــودن بــه معنــای آن اســت 
کــه بتــوان بــا راه حل هــای ســاده و موثــر روابــط برهم خــورده اجتماعــی و خانوادگــی 
را بــه حالــت اولیــه برگردانــد )بــه عنــوان مثــال میــان افــرادی کــه مناقشــه بــه وجــود 
ــوردن  ــه از برهم خ ــکلی آگاهان ــه ش ــر، ب ــود( و از آن مهم ت ــرار نم ــح برق ــده صل آم

ــط پیشــگیری کــرد.  رواب
ــث  ــم باع ــه ه ــت ک ــی اس ــر مهارت های ــز ب ــی متمرک ــات ترمیم ــوزش اقدام    آم
ــد.  ــم می کن ــط برهم خــورده را ترمی ــط مناســب می شــود و هــم رواب شــکل گیری رواب
ــه  ــی ک ــد مناقشــات را در هنگام ــر می توانن ــوزان بهت ــه کارآم ــدان معناســت ک ــن ب ای
در  می تواننــد  ســازمان ها  و  افــراد  کننــد.  مدیریــت  وخیــم می شــود،  وضعیــت 
ــراد  ــی اف ــرای تمام ــب ب ــترس و مناس ــه در دس ــه ای( ک ــی )پای ــای ابتدای آموزش ه
بــاالی 12 ســال اســت شــرکت نماینــد. هرکســی می توانــد بعــد از یــک روز آمــوزش 
ــد  ــی می توان ــر کس ــن ه ــوده و همچنی ــی نم ــات ترمیم ــتفاده از اقدام ــه اس ــروع ب ش
ــک  ــی را در ی ــات ترمیم ــناس اقدام ــه کارش ــدن ب ــرای تبدیل ش ــای الزم ب مهارت ه
ــات  ــه اقدام ــت ک ــل اس ــدان دلی ــکان ب ــن ام ــوزد. ای ــه روزه بیام ــی س دوره آموزش
ــی  ــورت ذات ــه ص ــی ب ــه هرکس ــده ک ــتوار ش ــی اس ــاس مهارت های ــر اس ــی ب ترمیم

1. Restorative
2. Restore

دارد و همچنیــن ایــن اقدامــات یــک چارچــوب بــرای اســتفاده مــداوم و موثــر از ایــن 
ــتاوردها در  ــود دس ــبب بهب ــا س ــدی از مهارت ه ــد. بهره من ــم می کن ــا فراه مهارت ه
ــات  ــه » اقدام ــی، ک ــط کاری مشــارکت کنندگان در جلســات گفتگوی ــا محی ــی ی زندگ
ــرای  ــردم ب ــات م ــن جلس ــد. در ای ــود، می گردن ــده می ش ــی« نامی ــات ترمیم اجتماع
ــط و رویکــرد ترمیمــی  ــه اشــتراک گذاردن تجــارب و آموخته هایشــان و توســعه رواب ب
بــرای مســائل احتمالــی آتــی و تقویــت عملکــرد در مواجــه بــا آنهــا گردهــم می آینــد. 

منافع رویکرد اقدامات ترمیمی

ــی در  ــات ترمیم ــه از اقدام ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــی نش ــات جهان ــرور تجربی    م
ــا  ــه ای آنه ــط حرف ــرد رواب ــن رویک ــه ای ــد ک ــار دارن ــد اظه ــره برده ان ــان به کارهایش
را تســهیل نمــوده، و باعــث ارتقــا ســطح رضایــت و اثربخشــی در آنهــا شــده اســت. 
پــدران و مــادران معتقدنــد روابــط بهتــری بــا فرزندانشــان برقــرار نموده انــد، ســاکنان 
ــد  ــان گفته ان ــد و جوان ــایگان دارن ــا همس ــری ب ــط بهت ــد رواب ــان کرده ان ــات بی مح
ــتان و  ــان، دوس ــواده، معلم ــا خان ــا ب ــط آنه ــه و رواب ــا یافت ــان ارتق ــه نفسش ــاد ب اعتم

هم گروهی هایشــان بهتــر شــده اســت. 
   اســتفاده از اقدامــات ترمیمــی ظرفیت هــا و پتانســیل های مثبتــی را بــرای اثرگــذاری 
ــهری  ــه ش ــی و جامع ــع محل ــی درون جوام ــرمایه های اجتماع ــا و س ــر روی رفتاره ب
ــی  ــر روی تمام ــی ب ــرد اثرات ــن رویک ــد. ای ــم می نمای ــت فراه ــک کلی ــوان ی ــه عن ب
ــط  ــا، محی ــدارس، زندان ه ــط در م ــی، رواب ــط خانوادگ ــامل رواب ــی ش ــای زندگ جنبه ه
ــن عناصــر را  ــان ای ــط می ــد رواب ــات می توان ــن اقدام ــرا ای ــا و ... دارد زی کار، انجمن ه
بهبــود بخشــیده و ســطح اثربخشــی اقدامــات در هریــک از ایــن محیط هــا را ارتقــا و 

توســعه دهــد. 
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گواهی بر اقدامات ترمیمی به عنوان بهترین اقدامات
   مطالعــات انجــام شــده در Tallaght ، کاهشــی 43 درصــدی در مجمــوع تخلفــات 
ــان  ــی را نش ــات ترمیم ــتفاده از اقدام ــن اس ــا در حی ــدارس و خانواده ه ــه، م در خان
ــای  ــت آموزش ه ــه تح ــانی ک ــد از کس ــه 87 درص ــن مطالع ــاس همی ــد. براس می ده
ــد و 82 درصــد  ــت کنن ــر توانســته اند مناقشــات را مدیری ــد بهت ــرار گرفته ان ترمیمــی ق
ــد.  ــل نماین ــواده را حل وفص ــط کار و خان ــائل در محی ــایر مس ــته اند س ــا توانس از آنه

ــایه ها و  ــط همس ــس توس ــری و کنفران ــون میانجی گ ــی همچ ــای ترمیم    تکنیک ه
ــرای حــل تعارضــات اســتفاده شــده اســت. در مــدارس، تکنیک هــای  در خانواده هــا ب
ــه آنهــا،  ــه یادگیــری، تقویــت روحی ترمیمــی ســبب افزایــش گرایــش دانش آمــوزان ب
تشــویق آنهــا بــه پذیــرش مســئولیت امــور خــود، بهبــود روابــط میــان دانش آمــوزان و 

معلمــان، ارتقــا فرهنــگ مدرســه و بهبــود نمــرات افــراد شــده اســت. 
   تحقیقــات در انگلســتان گســتره وســیعی از مزیت هــای اســتفاده یکپارچــه از اقدامــات 

ترمیمــی در بخش هــای مختلــف را نشــان می دهــد. ایــن موفقیت هــا عبارتنــد از:
- بهبود حضور در مدرسه )ابتدایی و متوسطه(

- پیشرفت تحصیلی )ابتدایی و متوسطه(
- کاهش تعداد افراد جوان تحت عنوان »نه آموزش؛ نه شغل نه مهارت«

- بهبود شرایط حضور و روحیه معلمان و کارمندان مدرسه ) ابتدایی و متوسطه(
- افزایــش ثبــات در مکان هــای مراقبتــی افــراد ماننــد ندامتگاه هــا، پناهگاه هــا، 

خوابگاه هــا
- افزایــش شــفافیت تعارضــات در جامعــه محلــی و کاهــش اختــاالت در ایــن ســطح 

)جامعــه محلــی(
- بهبود حضور و روحیه افراد و کارکنان خدمات دهنده به بچه ها و جوانان

توسعه مدل منطقی یک برنامه اقدام ترمیمی
ــای  ــن فراینده ــدام ترمیمــی در تعیی ــه اق ــرای برنام ــی ب ــدل منطق ــک م    توســعه ی
اجرایــی برنامــه بســیار مؤثــر اســت. ایــن مــدل بــه عنــوان یــک چارچــوب 
ــان اهــداف و  ــاط می ــرار ارتب ــود و در برق ــده در گام هــای ابتدایــی خواهــد ب هدایت کنن
ــود.  ــر خواهــد ب ــوذان مؤث ــرای ذی نف ــه ب ــی برنام ــع احتمال ــا و مناف مقاصــد و مزیت ه
ــاره برنامــه اقــدام ترمیمــی بایــد حــول 5 موضــوع زیــر  بــه طــور اساســی، تفکــر درب

ــود: ــز ش متمرک
1- وضعیت موجود: وضعیتی که تقاضا برای تغییر آن وجود دارد.

ــح  ــت توضی ــاره موقعی ــه ای درب ــدام بهین ــا اق ــه پژوهــش ی ــی: چ 2- شــواهد تحقیقات
می دهــد.

3- ورودی هــا: منایــع ضــروری کــه داده هــای کافــی دربــاره تغییــرات موردنظــر ارائــه 
می دهنــد.

4- فعالیت ها: فعالیت های موردانتظار برای تحقق و دستیابی
5- خروجی ها: تغییرات در گرایش ها، رفتارها، دانش و ادراک

   نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه یــک مــدل منطقــی یــک ســند کاری منعطــف 
بــوده کــه مــدام مــورد بازبینــی و به روزرســانی براســاس یافته هــا و توســعه فعالیت هــا 
قــرار می گیــرد. بــه طــور جــدی توصیــه می شــود کــه برنامــه اقــدام ترمیمــی توصیــه 

کمیتــه راهبــری بــه طــور ســاالنه مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 

آمادگی جامعه محلی
ــی  ــه محل ــی جامع ــه بررســی آمادگ ــرای برنام ــی در اج ــه اصل ــای اولی ــی از گام ه یک
ــا  ــه »آی ــن پرســش ها ک ــه ای ــدف پاســخ ب ــا ه ــا و ب ــای آنه ــی نیازه براســاس ارزیاب
مــا بــرای ایــن کار آمــاده هســتیم؟« و »آیــا مــا آنچــه را الزم اســت داریــم؟« اســت. 
فاکتورهــای اصلــی کــه بایــد در جامعــه محلــی مــورد بررســی قــرار بگیرنــد عبارتنــد از:

ــه  ــورد توج ــون م ــی تاکن ــه محل ــی در جامع ــای دارای اولویت ــه نیازه ــا: چ - نیازه
نبوده انــد؟



ــای  ــی نیازه ــات ترمیم ــه اقدام ــدازه برنام ــه ان ــا چ ــا: ت ــا نیازه ــات ب ــب اقدام - تناس
ــد؟ ــع می نمای ــده را رف ــرف نش برط

ــا را  ــوان آنه ــا می ت ــوده و از کج ــاز ب ــورد نی ــی م ــه منابع ــع: چ ــه مناب ــی ب - دسترس
ــه کــرد؟ تهی

ــب  ــان مناس ــن زم ــده در ای ــه تعریف ش ــه برنام ــود دارد ک ــواهدی وج ــواهد: ش - ش
اســت؟

- آمادگــی بــرای بســط و گســترش: چــه ســطحی از مهارت هــای مرتبــط و کارشناســان 
متخصــص درحال حاضــر در جامعــه محلــی وجــود دارنــد؟

- ظرفیت هــای اجرایــی: چــه ســطحی از عاقه منــدی، انــرژی و تمایــل بــرای 
ــود دارد؟ ــی وج ــات ترمیم ــق اقدام تطبی

ــا زمینه هــای  ــک )2011( متناســب ب ــی آمادگــی ســازمانی توســط باوی ــزار ارزیاب    اب
عملیاتــی ایرلنــد تدویــن شــده اســت. چک لیســت آمادگــی جامعــه محلــی در جــدول 
زیــر براســاس مــدل بارویــک1 و بلیــس و همــکاران2 ارائــه شــده اســت. اســتفاده از ایــن 
ــای  ــن زمینه ه ــرای تعیی ــی، ب ــه محل ــی جامع ــی آمادگ ــور ارزیاب ــه منظ چک لیســت ب
ــت.  ــر اس ــیار مؤث ــعه ای بس ــترهای توس ــی بس ــی و معرف ــدام ترمیم ــه اق ــدف برنام ه
ــدام  ــای اق ــه برنامه ه ــد ب ــازمان های عاقه من ــه س ــخیص اینک ــت تش ــن اس ممک
ــه  ــرای اجــرای برنام ــا ب ــع و ظرفیت ه ــی مناب ــد، معرف ــه وجــود دارن ترمیمــی در محل
ــد در  ــابه می توان ــات مش ــی در مح ــدام ترمیم ــه اق ــات برنام ــع آوری تجربی ــا جم ی

ــد. ــر باش ــزی مؤث برنامه ری

1. Barwick 
2. Blasé et al 
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معرفی ذی نفعان اصلی
ــدف  ــه ه ــه ای ک ــی در محل ــات ترمیم ــه اقدام ــی برنام ــان اصل ــایی متقاضی    شناس
ــات  ــان در مح ــه ای دارد. ذی نفع ــرورت پای ــت، ض ــده اس ــرار داده ش ــزی ق برنامه ری

ــتند.  ــون هس ــاوت و گوناگ ــف متف مختل
ــایی  ــی شناس ــی ترمیم ــه محل ــک جامع ــعه ی ــرای توس ــان ب ــه ذی نفع ــی ک    زمان
ــودکان  ــتیبانی از ک ــت و پش ــر در حمای ــازمان ها مؤث ــی س ــی تمام ــوند، بررس می ش
ــی  ــای اصل ــتند. نهاده ــی هس ــدف اصل ــی ه ــران محل ــایی رهب ــا و شناس و خانواده ه

ــد از: ــد عبارتن ــرار گیرن ــایی ق ــورد شناس ــد م ــه بای ــر ک ــای مؤث ــع و گروه ه ذی نف
- مدارس

- خدمات خارج از مدرسه
- خدمات و سازمان های جوانان

ــی،  ــکن، کار اجتماع ــا مس ــط ب ــای مرتب ــژه بخش ه ــه وی ــی )ب ــای محل - قدرت ه
محیط زیســت و فراگیــری اجتماعــی(

- نهادهــای فعــال در زمینــه خانــواده و کــودکان )بــه ویــژه مراکــز مرتبــط بــا مــدارس، 
ــا( ــران و خانواده ه کارگ

خدمــات  ارائــه  مراکــز   -
عمومــی بهداشــت 

- مراکز مراقبت از کودکان
- مراکز مشارکت

- مراکز توسعه محلی
- خدمــات ســامت روانــی و 

اعتیــاد
در  فعــال  گروه هــای   -
ترمیمــی عدالــت  زمینــه 

- پدران و مادران
- جوانان محلی

شکل 3 - گروه های ذی نفع

   ایــن گام از پیاده ســازی بــا فــرض داشــتن درک صحیحــی از مــدل منطقــی برنامــه، 
ــام  ــرای انج ــر ب ــای مدنظ ــار و فعالیت ه ــورد انتظ ــای م ــداف، خروجی ه ــفافیت اه ش
در برنامــه اقدامــات ترمیمــی انجــام می شــود. فهــم مناســب ایــن مــوارد در برقــراری 
ــن صــورت تصــور درســتی از  ــرا در ای ــرد زی ــد ک ــان کمــک خواه ــا ذی نفع ــاط ب ارتب

ــود دارد. ــا هســتند وج ــال آنه ــه دنب ــا ب ــه برنامه ه ــه مجموع ــی ک خروجی های

اهمیت رهبران
   ارتقــا مهارت هــا از طریــق یادگیــری اقدامــات ترمیمــی مســتلزم تغییــر در شــیوه های 
رایــج مــورد اســتفاده اســت. تحــول ســازمانی یــا تحــول ســاختارهای جامعــه محلــی و 
فرهنگ هــا، همچــون بازبینــی ارزش هــا یــا رفتارهــا و هنجارهــای روزانــه بــه شــکل 
ــد  ــان، تعه ــه زم ــد ب ــی نیازمن ــن تغییرات ــز هســتند. چنی ــکاری، چالش برانگی غیرقابل ان
و خودبــاوری از طــرف کســانی اســت کــه تمایــل بــه تغییــر دارنــد.  عــاوه بــر ایــن 
ــکان ارســال پیام هــای  ــران، ام ــرای رهب ــزی خــوب و چشــم انداز مشــترک ب برنامه ری

ــی آورد.  ــا تحــوالت پیش بینی شــده را فراهــم م ــاط ب ــداوم در ارتب م
   رهبــران نقــش اساســی در فعالیت هــای جامعــه محلــی و ســازمان ها بــازی 
ــیار  ــی بس ــه محل ــراد جامع ــان اف ــترک می ــم انداز مش ــک چش ــاد ی ــد و در ایج می کنن
ــا شکســت اجــرای  ــده در موفقیــت ی ــی تعیین کنن ــان عامل ــن آن ــر هســتند. بنابرای مؤث
ــد   ــرای فراین ــن و اج ــی تدوی ــران، توانای ــوند. رهب ــوب می ش ــی محس ــات ترمیم اقدام
برنامــه اقدامــات ترمیمــی را دارنــد، زیــرا پــس از ارائــه آمــوزش، آنهــا می تواننــد نقــش 

ــد.  ــا نماین ــی ایف ــرد ترمیم ــازی رویک ــدی و نهادینه س ــعه های بع ــی در توس مهم
ــه ســادگی قابــل  ــا ذی نفعــان و در طــول آمــوزش، رهبــران ب    در فراینــد مشــاوره ب
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه طــور واضــح مشــارکت دارن ــا ب ــرا آنه شناســایی هســتند زی
ــه اجــرای  ــرده و تمایــل خــود را ب ــی ب ــه ظرفیت هــای برنامه هــای ترمیمــی پ آنهــا ب
برنامه هــا نشــان می دهنــد و در ارتقــا و تطبیــق برنامــه و پیشــبرد آن در ســطح محلــه 

مؤثــر هســتند.
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مشاوره با ذی نفعان
   در گام آماده ســازی و کاوش، کشــف افــراد متفاوتــی در ســطوح گوناگــون در جامعــه 
ــرادی همچــون  ــت اســت. اف ــز اهمی ــزی هســتند حائ ــر برنامه ری ــر ب ــه مؤث هــدف، ک
مدیریــت ارشــد در نهادهــای ذی نفــع ماننــد مــدارس، مدیــران محلــی، مدیــران فعــال 
در ارائــه خدمــات بــه جوانــان و ... . انگیــزه اولیــه مشــارکت آنهــا بســیار مفیــد خواهــد 

بــود، زیــرا آنهــا قــادر هســتند ســایرین را تشــویق و حمایــت کننــد. 
ــه  ــادار اســت ک ــه روش معن ــا ب ــا آنه ــان، مشــورت ب ــایی ذی نفع ــد از شناس    گام بع

ــود: ــامل می ش ــر را ش ــات زی موضوع
- قرارهای فردی

- جلسات اطاع رسانی برای گروه های ذینفع
ــرای  ــای آن ب ــریح مزیت ه ــی و تش ــات ترمیم ــه اقدام ــی برنام ــای معرف - کارگاه ه

ــی ــه محل جامع
- تبــادل اطاعــات و ارتقــا ســطح دانــش آنهــا دربــاره برنامه هــای ترمیمــی از طریــق 

بروشــور و ... بــا هــدف افزایــش میــزان عاقه منــدی بــه فعالیت هــای ترمیمــی

شکل 4 - الگوهای مشورت با ذی نفعان

ــراد،  ــروه از اف ــر گ ــه ه ــر روی اینک ــز ب ــان، تمرک ــا ذی نفع ــورت ب ــن مش    در حی
ســازمان ها، نهادهــا یــا فعــاالن چــه نــوع اطاعاتــی را نیــاز خواهنــد داشــت و چگونــه 
ــت اســت.  ــز اهمی ــل می شــود، حائ ــا منتق ــه آنه ــات ب ــن اطاع ــن روش ای ــه بهتری ب
ــه  ــی ب ــدام ترمیم ــه ی اق ــا در برنام ــای آنه ــه ظرفیت ه ــی ارائ ــاره چگونگ ــر درب تفک
ــه  ــه چ ــرح  اینک ــود. )ش ــت می ش ــریع در موفقی ــبب تس ــان س ــوان اولویت هایش عن
منافــع بــرای آنهــا وجــود دارد(. در همــه مــوارد، شــفافیت درخواســت ها از ذی نفعــان و 
انتظــارات آنهــا از تیــم مجــری بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه عنــوان مثــال، متناســب 
ــزی  ــی در برنامه ری ــراد مختلف ــا اف ــازمان ها ی ــا، س ــت نهاده ــن اس ــه، ممک ــا زمین ب
ــزی  ــم برنامه ری ــند و تی ــل باش ــا دخی ــداف آنه ــه اه ــتیابی ب ــی و دس ــات ترمیم اقدام
ــًا  ــا کام ــان از آنه ــا و درخواست هایش ــه آنه ــه ب ــل ارائ ــنهادات قاب ــاره پیش ــد درب بای

شــفاف باشــد.

قهرمانان برنامه اقدامات ترمیمی
   در میــان ذی نفعــان بالقــوه قهرمانانــی وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت بــه کمیتــه 
مرکــزی برنامــه اقــدام ترمیمــی بپیوندنــد. اینــان افــرادی هســتند کــه بــه دلیــل اعتبــار 
ــل  ــدی و تمای ــش عاقه من ــبب افزای ــراد س ــایر اف ــر روی س ــذاری ب ــی و اثرگ اجتماع
ــد  ــک فراین ــرای ی ــوند. ب ــی می ش ــه ترمیم ــک برنام ــعه ی ــرای توس ــی ب ــه محل جامع
ــان  ــای قهرم ــا گروه ه ــان محــدود ی ــا قهرمان ــی، شــروع کار ب ــه محل در ســطح جامع
انــدک کــه تمایــل بــه اســتفاده از اقدامــات ترمیمــی در گــروه خــود را دارنــد، بســیار 
مفیــد خواهــد بــود. اینــان افــرادی هســتند کــه در فراینــد برنامه ریــزی بایــد ابتــدا بــه 
ــب  ــی در قال ــرای نقش آفرین ــان ب ــوند و موفقیت ش ــاوره داده ش ــان مش ــوان ذی نفع عن

یــک قهرمــان و پذیــرش آنــان توســط ســایر ذی نفعــان تاییــد شــود.

حصول نتیجه
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــنهادات ب ــزی و پیش ــه برنامه ری ــوف ب ــه معط ــول نتیج حص
افــراد از آنهــا راضــی بــوده و منافــع ایــن پیشــنهادات بــرای آنهــا قابــل درک اســت. 
ــزی وارد  ــد برنامه ری ــون در فراین ــرق گوناگ ــه ط ــت ب ــن اس ــف ممک ــان مختل ذی نفع
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ــتفاده  ــل اس ــه قاب ــوع ک ــاوت و متن ــارکت متف ــای مش ــه روش ه ــن ارائ ــوند، بنابرای ش
ــیار  ــد بس ــت می توان ــراد اس ــا اف ــا ی ــازمان ها، نهاده ــای س ــا ویژگی ه ــب ب و متناس
مؤثــر باشــد. بــرای نمونــه: آیــا آنهــا نیــاز بــه شــرکت در همــه جلســات را دارنــد؟ هــر 
چندوقــت یکبــار بایــد جلســات برگــزار شــود؟ آیــا بروزرســانی آنهــا دربــاره فرصت هــا 

ــل کافــی اســت؟  ــق ایمی و موضوعــات از طری
   تدویــن فراینــد مشــخص و کاربــردی بــرای پیگیــری ارتباطــات بــا ذی نفعــان بســیار 
مفیــد خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال: چگونــه می تــوان آنهــا را پــس از مشــاوره اولیــه 
پیگیــری نمــود؟ چــه مشــارکتی در پیشــبرد و مدیریــت مــداوم برنامــه خواهنــد داشــت؟ 

چــه زمانــی و چگونــه آنهــا منتظــر پیگیــری از ســوی تیــم برنامه ریــزی هســتند؟  

چک لیست و گام بعدی
ــه  ــر خاص ــت زی ــب لیس ــن گام در قال ــده در ای ــریح ش ــای تش ــه فراینده    مجموع
ــا تمامــی مــوارد مهــم مــورد توجــه  شــده اســت. ایــن چک لیســت کمــک می کنــد ت
ــی  ــات ترمیم ــع اقدام ــه مناب ــزی و تهی ــد برنامه ری ــه فراین ــدی ب ــد. گام بع ــرار گیرن ق

می پــردازد.

ش
جدول 3 - آماده سازی و کاو
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بخش دوم: برنامه ریزی و تهیه منابع
معرفی

ــدام  ــای اق ــرای برنامه ه ــع ب ــع آوری مناب ــر جم ــز ب ــی، تمرک ــن گام اجرای    دومی
ــرای دســتیابی  ــاز ب ــان از وجــود عناصــر موردنی ترمیمــی، آماده ســازی اســناد و اطمین
بــه اهــداف در محلــه هــدف اســت. ایــن گام همچنیــن شــامل اطمینــان از ســاختارهای 
ــاد  ــامل ایج ــوارد ش ــن م ــود. ای ــد ب ــج خواه ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــده ب حمایت کنن

ــع الزم اســت.  ــن مناب ــد بودجــه و تامی ــن بودجــه، تایی ــری، تامی ــه راهب کمیت
در انتهای این گام انتظار می رود موارد زیر حاصل گردد:

- گردآوری منایع موردنیاز برای برنامه اقدام ترمیمی
- ایجاد کمیته راهبری

- توسعه و عقد تفاهم نامه
- برنامه عملیاتی مورد توافق

گردآوری منابع
   برنامــه اقدامــات ترمیمــی در ســطح جامعــه محلــی منابعــی را موردنیــاز دارد. خبــر 
خــوب آن اســت کــه منابــع مــورد نیــاز غالبــًا در وضــع موجــود در جامعــه محلــی در 

ــه آنهــا دســت یافــت.  ــوان ب ــا کمــی تــاش می ت ــا ب دســترس هســتند ی
   یکــی از مهم تریــن منابــع موردنیــاز مــکان مناســب بــرای اســتقرار گــروه برنامه ریــزی 
ــده  ــه شــناخته می شــوند. ای ــران برنام ــوان رهب ــه عن ــه ب ــه اســت ک ترمیمــی در محل
ــوده و  ــرای برنامه هــا ب ــه تامیــن حمایت هــای اجرایــی ب ــادر ب ــد ق گــروه رهبــری، بای

ــر را دارا باشــد: ویژگی هــای زی
ــی در  ــع محل ــارکت جوام ــذ مش ــی و اخ ــعه محل ــای توس ــام برنامه ه ــه انج - تجرب

ــی ــات ترمیم ــابه اقدام ــای مش برنامه ه
- مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی و تیم متخصص و ارزیاب

- مهارت های ارتباطی
- مهارت های سازمانی

- مهارت های فناوری اطاعات
- مهارت های گزارش نویسی

شکل 5 - مهارت های موردنیاز تیم برنامه ریزی ترمیمی

   مســئولیت های گــروه رهبــری متناســب بــا مــدت زمــان برنامــه اقدامــات ترمیمــی و 
وابســته بــه تعامــل و تخصــص مشــارکت کنندگان محلــی متنــوع خواهــد بــود. برخــی 

مســئولیت های اصلــی ایــن گــروه عبارتنــد از:
- هماهنگی و حمایت برنامه های کمیته راهبری

- تامین و مدیریت بودجه برای برنامه ها
- تسهیل گری برای جلب مشارکت دیگران

ــن  ــد تامی ــی، مانن ــات ترمیم ــی اقدام ــه عملیات ــی برنام ــای اجرای ــودن نیازه - مهیانم
آموزش دهنــدگان، ثبت نــام از کارآمــوزان، هماهنگــی اقدامــات محلــی و منابــع 

ــعه ای توس
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ایجاد کمیته راهبری

   در شــروع برنامــه اقدامــات ترمیمــی، ایجــاد یــک کمیتــه راهبــری بــا هــدف نظــارت 
بــر نحــوه پیاده ســازی و پیگیــری بــرای اجــرای فرایندهــا بســیار مؤثــر خواهــد بــود. 
ــدان  ــان و عاقه من ــت ذی نفع ــاس فهرس ــد براس ــری می توانن ــه راهب ــای کمیت اعض
ــد مشــاوره ها شناســایی شــده اند،  ــه در فراین ــان( ک ــای ترمیمــی )قهرمان ــه فعالیت ه ب
انتخــاب گردنــد. مدیریــت ارشــد هــر یــک از بخش هــا می توانــد شــخص مناســبی را 

بــرای عضویــت در کمیتــه راهبــری معرفــی نمایــد.

- مدیریت مشارکت متخصصین بیرونی/ مشاوره مربوط به برنامه ها
- مدیریت ارزش گذاری برنامه اقدامات ترمیمی

- آماده سازی گزارش های موردنیاز
   بودجــه بــرای اجــرای برنامــه اقدامــات ترمیمــی می توانــد از منابــع متنوعــی تامیــن 
گــردد. بــرای نمونــه، هدفمندکــردن آموزش هــای در حــال ارائــه، به کارگیــری 
ــی  ــای خصوص ــه از بخش ه ــای خیری ــا کمک ه ــی، ی ــای عموم ــای بخش ه بودجه ه
ــورد  ــات ترمیمــی م ــه اقدام ــرای برنام ــه اج ــد در زمین ــه شــکلی هدفمن ــوان ب را می ت

ــرار داد.  اســتفاده ق

شکل 6 - هدف و گروه اعضای کمیته راهبری محلی

ــازمان ها و  ــرادی از س ــی و اف ــه محل ــرادی از جامع ــه اف ــت ک ــت آن اس ــن حال بهتری
ــادر  ــد ق ــراد بای ــن اف ــوند. ای ــو ش ــری عض ــه راهب ــر در کمیت ــی و مؤث ــای اصل نهاده

باشــند: 
ــتن  ــه و داش ــاره محل ــع درب ــش جام ــورداری از دان ــودن )برخ ــر ب ــر و بلندنظ - کل نگ

ــدت( ــرای بلندم ــترک ب ــم انداز مش چش
- توسعه دهنده و مجری برنامه عملیاتی اقدامات ترمیمی

- نظارت کننده و ارزیاب کنونی برنامه ها و فعالیت ها
- پاسخگوی کارهای کلی برنامه باشند.

ــا در  ــائل و فرصت ه ــوده و مس ــه ب ــعه ای درون محل ــای توس ــا فعالیت ه ــط ب - مرتب
ــد.  ــه را بدانن ســطح کل محل

باشــند.  محلــه  در  پایــداری  بــه  دســتیابی  زمینــه  در  برنامه ریــزی  و  فعــال   -
ــع اضافــی در آینــده در محلــه حفــظ گــردد.(  ــدون تامیــن مناب )به طوری کــه برنامــه ب

شکل 7 - ویژگی های اعضای کمیته راهبری محلی
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عقد تفاهم نامه
   عقــد یــک تفاهم نامــه بــه عنــوان یــک مکانیســم تعیین کننــده انتظــارات از 
ذی نفعــان بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف مشــترک می توانــد بســیار مفیــد باشــد. یــک 
تفاهم نامــه، شــکل ســاده ای از یــک توافــق میــان دو یــا چنــد گــروه اســت کــه درک 
واضــح و مشــترکی از اهــداف برنامــه عملیاتــی دارنــد. بنابرایــن عقــد یــک تفاهم نامــه 
هنگامــی کــه تعــداد متعــددی از نهادهــا در محلــه مؤثــر بــر اجــرای برنامــه اقدامــات 
ترمیمــی هســتند، بســیار مناســب خواهــد بــود. حتــی می تــوان بیــن افــراد مؤثــر بــر 

ــه جــای تفاهم نامــه تعریــف و تبییــن گــردد. اجــرای اقدامــات، شــرایط مرجــع ب

شکل 8 - تعریف و ویژگی های تفاهم نامه

یک تفاهم نامه باید شامل موارد زیر باشد:
- اهداف کلی و اهداف عملیاتی کمیته راهبری

- زمانبندی برای انجام و تکمیل فعالیت ها
- مدیریت و تعیین ترتیبات عملیاتی

- ساختار گزارش دهی
- مسائل مدیریتی مانند فرایندهای گزارش دهی و تصمیم سازی

- مکانسیم حل تعارضات به شیوه ترمیمی
- نظارت و ارزش گذاری

- روش ها و سازوکارهای تضمین کیفیت

   بســیاری از مســائلی کــه بــه عنــوان موانــع کارگــروه هســتند بــدون شــک در زمــان 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــر می گذارن ــری اث ــه راهب ــای کمیت ــر روی فعالیت ه ــا ب ــرای برنامه ه اج
ــه  ــری ب ــه راهب ــگاه کمیت ــردد، آن ــه لحــاظ گ ــن تفاهم نام ــی و در مت مســائل پیش بین
خوبــی و فعاالنــه می توانــد بــرای حــل آنهــا تصمیم گیــری نمــوده و بــه ادامــه فعالیــت 

خــود بــه شــکلی مؤثــر بپــردازد. 

برنامه عملیاتی

ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــه فعالیت های ــاده ای از مجموع ــت س ــی فهرس ــه عملیات    برنام
اجــرا شــوند. در ایــن برنامــه هــر فعالیــت زمانبنــدی مشــخص داشــته و خروجی هــای 
ــر  ــرای ه ــری و اج ــئول پیگی ــه مس ــانی ک ــا و کس ــک از فعالیت ه ــر ی ــر از ه مدنظ

ــردد. ــخص می گ ــتند، مش ــت هس فعالی

شکل 9 - تعریف و ویژگی های برنامه عملیاتی

   دیدگاه هــای مختلفــی دربــاره فراینــد تدویــن برنامــه عملیاتــی کــه مؤثــر بــر اجــرای 
ــد. مزیت هــای برنامــه عملیاتــی  ــه راهبــری باشــد، وجــود دارن اقدامــات مدنظــر کمیت

بــرای کمیتــه راهبــری عبارتنــد از:
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ــرا  ــل اج ــای قاب ــب فعالیت ه ــی در قال ــداف کم ــه اه ــی مجموع ــه عملیات - در برنام
تعریــف می گردنــد. 

ــئولیت های  ــا مس ــازد ت ــادر می س ــی را ق ــر کس ــی ه ــه عملیات ــک برنام ــعه ی - توس
ــد.  ــکاری نمای ــا هم ــرای برنامه ه ــرای اج ــانده و ب ــل پوش ــه عم ــود را جام خ

- هنگامــی کــه کمیتــه راهبــری براســاس قوانیــن مشــخص شــکل می گیــرد، برنامــه 
ــه اهــداف اعضــا مناســب اســت  ــرای دســتیابی ب ــد کــه ب ــی فراینــدی نظام من عملیات

ــد.  ــه می ده را ارائ
ــه  ــوده و کمیت ــخص نم ــی را مش ــای اجرای ــی گره گاه ه ــه عملیات ــن برنام - همچنی

ــازد.  ــد می س ــا توانمن ــر برنامه ه ــق و تغیی ــرای تطبی ــری را ب راهب
- برنامه عملیاتی ابزاری مناسب برای دستیابی به اهداف گروه ها خواهد بود.

شکل10 - مزیت های برنامه عملیاتی برای کمیته راهبری

ک فرمــت اولیــه از برنامــه عملیاتــی اقدامــات ترمیمــی در ســطح محــات در جــدول 
یــ

زیــر ارائــه شــده اســت:

جدول 4- نمونه برنامه ترمیمی عملیاتی
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مجموعــه فرایندهــای تشریح شــده در ایــن گام در قالــب لیســت زیــر خاصــه 
ــه  ــورد توج ــم، م ــوارد مه ــی م ــا تمام ــد ت ــن چک لیســت کمــک می کن شده اســت. ای
ــه  ــرای برنام ــازی و اج ــی پیاده س ــدی یعن ــوان وارد گام بع ــال می ت ــد. ح ــرار گیرن ق

ــد. ــی ش ــات ترمیم اقدام

چک لیست و گام بعدی

ت برنامه ریزی و تامین منابع
جدول 5 - فهرس
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بخش سوم: پیاده سازی و اجرای برنامه

معرفی
   دســتیابی بــه برنامــه در گام ســوم محقــق می شــود. ایــن اولین بــار خواهــد بــود کــه 
برنامــه اقدامــات ترمیمــی بــه گروه هــا و جامعــه محلــی مــورد مطالعــه ارائــه می گــردد 
و ممکــن اســت برنامه هــا در قالــب پایلــوت تنهــا بخشــی از محلــه را پوشــش داده و 

تمــام ســطح محلــه را شــامل نگردنــد. 
   در انتهای این گام انتظار می رود موارد زیر حاصل گردد:

ــی و  ــه محل ــراد جامع ــه اف ــده ب ــن ش ــی تدوی ــات ترمیم ــه اقدام ــوزش برنام - آم
هــدف گروه هــای 

- توسعه یک پنل از مربیان محلی
- توسعه ظرفیت های محلی و منابع

ــات  ــه اقدام ــه در برنام ــی ک ــراد و گروه های ــت اف ــرای حمای ــم ها ب ــاد مکانیس - ایج
ــل هســتند. ترمیمــی دخی

- تنظیم مکانسیم های ارزش گذاری 

آموزش اقدامات ترمیمی
ــد  ــه بای ــی وجــود دارد ک ــات ترمیمــی ماحظات ــه اقدام ــوزش برنام ــه آم ــرای ارائ    ب

ــد از: ــن ماحظــات عبارتن ــد. ای ــرار گیرن ــورد توجــه ق م

انتخاب یک برنامه آموزشی
ــد کــه  ــا وجــود دارن ــات ترمیمــی در دنی ــه اقدام ــی از مدل هــای برنام ــواع مختلف    ان
ــی  ــه اصل ــه گون ــوند. س ــامل می ش ــی را ش ــای آموزش ــی از روش ه ــای متنوع گونه ه
مــدل برنامــه اقــدام ترمیمــی وجــود دارد. دو گونــه از آنهــا کامــا متمرکــز بــر مدل های 
عدالتــی هســتند. یکــی از این هــا بــر حمایــت از قربانیــان تاکیــد داشــته ولــی دیگــری 
بــر حمایــت از متخلفــان بــرای تغییــر رفتارشــان تأکیــد دارد. مــدل ســوم ترمیمــی، کــه 

در اواســط دهــه 1990 در ایرلنــد شــمالی توســعه یافتــه، بــه عنــوان »مــدل متعــادل1« 
ــی  ــه محل ــده و جامع ــکار، بزه دی ــت همســان از بزه ــر حمای ــرا ب ــود زی ــناخته می ش ش
ــد  ــل می نمای ــت عم ــر عدال ــز ب ــر از تمرک ــی فرات ــدل تعادل ــاوه، م ــد دارد. به ع تاکی
ــدن  ــه وجودآم ــری از ب ــه جلوگی ــه ب ــی ک ــات ترمیم ــا و اقدام ــه برنامه ه ــه طوری ک ب
ــات  ــه مناقش ــد و ب ــترش می ده ــد را گس ــک می کنن ــه کم ــل مناقش ــا ح ــه ی مناقش
ــر مســئولیت مناقشــه را  ــه یــک نف ــوان نمون ــه عن ــدون متضــرر منجــر می شــود. )ب ب
ــزی  ــگام برنامه ری ــف شده اســت(. هن ــش آن در حــل مناقشــه تعری ــن نق دارد و بنابرای
بــرای آمــوزش اقدامــات ترمیمــی، بهتریــن روش هــای آموزشــی متناســب بــا شــرایط 

ــد. ــی انتخــاب می گردن ــه محل جامع

1. Balanced Model

معرفی آموزش دهندگان

ــورهای  ــدگان از کش ــی و آموزش دهن ــات ترمیم ــه اقدام ــی برنام ــوای آموزش    محت
ــوزش  ــع آم ــز جام ــی از مراک ــد یک ــتند. درحال حاضــر ایرلن ــترس هس ــف در دس مختل
ــدگان و  ــتفاده از آموزش دهن ــواره اس ــا هم ــود. ام ــوب می ش ــی محس ــات ترمیم اقدام
محتــوای آموزشــی بومــی کــه متناســب بــا ویژگی هــای جامعــه محلــی بــوده، بــرای 
ــز  ــن شــیوه آموزشــی از نظــر اقتصــادی نی ــن ای ــان مناســب تر اســت. همچنی مخاطب

ــود. ــد ب ــر خواه ــه صرفه ت ب
هزینه های آموزش

ــدگان  ــوع آموزش دهن ــطح و ن ــا س ــب ب ــوزش متناس ــا آم ــط ب ــای مرتب    هزنیه ه
ــن  ــی ای ــدگان محل ــت آموزش دهن ــا تربی ــد ب ــزان می توانن ــوده و برنامه ری ــر ب متغی
ــت  ــرای تربی ــاتی ب ــکل گیری مؤسس ــانند. ش ــن برس ــل ممک ــه حداق ــا را ب هزینه ه
ــی از  ــد یک ــهری می توان ــات ش ــطح مح ــی در س ــات ترمیم ــدگان اقدام آموزش دهن

ــود.  ــوب ش ــب محس ــای مناس راهکاره
   هزینه هــای آمــوزش شــامل هزینه هــای توســعه و گســترش، هزینه هــای معلمــان و 
هزینه هــای مــواد مصرفــی و مــکان اســت. در برخــی از محــات ممکــن اســت هزینــه 
نگهــداری از کــودکان نیــز بــه عنــوان یکــی از هزینه هــای آمــوزش محســوب شــود. 
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ــه محســوب می شــود.  ــی هزین ــود نوع ــودی خ ــه خ ــز ب ــان نی ــه مربی اعتباربخشــی ب
ــن  ــه ای از ای ــده نمون ــان دوره دی ــه مربی ــای ب ــار یاعط ــر ب ــای معتب ــه گواهینامه ه تهی
گونــه هزینه هاســت. همــکاری توامــان بــا نیروهــای محلــی در راســتای تامیــن مــکان 
مناســب بــرای آمــوزش در محلــه یــا ســایر امکانــات موردنیــاز بــرای آمــوزش می توانــد 
از میــزان هزینه هــای آموزشــی کاســته و از نظــر اقتصــادی آن را به صرفــه نمایــد. بــه 
ــی  ــتگاه های کپ ــا دس ــدارس ی ــای م ــالن ها و کاس ه ــوان از س ــال می ت ــوان مث عن

در مــدارس اســتفاده نمــود. 

فرایند اعتباربخشی

ــه  ــه ب ــی، توج ــات ترمیم ــوزش اقدام ــتر آم ــودن بس ــرای مهیانم ــزی ب    در برنامه ری
نیازهــای جامعــه محلــی در ارتبــاط بــا اعتباربخشــی بــه ســاختار آموزشــی بســیار مهــم 
ــه ممکــن اســت افــرادی در محلــه باشــند کــه دغدغــه اخــذ  ــه عنــوان نمون اســت. ب
ــی  ــدران و مادران ــون پ ــد همچ ــی را ندارن ــای ترمیم ــرای آموزش ه ــر ب ــدرک معتب م
ــا فرزندانشــان هســتند.  ــاط ب ــود ارتب ــوزش مهارت هــای بهب ــال آم ــه دنب ــًا ب ــه غالب ک
بــرای ایــن افــراد اخــذ مــدرک در پایــان دوره آموزشــی هــدف نخواهــد بــود. اگرچــه، 
چنانچــه اخــذ مــدرک بــه عنــوان یــک گزینــه ارائــه شــود ممکــن اســت از طــرف غالب 
ــه  ــی )ارائ ــن، اعتباربخش ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــرار گی ــتقبال ق ــورد اس ــرکت کنندگان م ش
مــدرک معتبــر( بــه عنــوان یکــی از نشــانه های تضمیــن کیفیــت دوره هــای آموزشــی 

ــود.  ــوب می ش محس

ــه  ــی ب ــور دسترس ــه منظ ــی ب ــازمان های محل ــرای س ــا ب ظرفیت ه
ــوزش آم

   در برنامه ریــزی بــرای آمــوزش اقدامــات ترمیمــی، ظرفیت هــای محلــه بایــد 
ــی  ــیل های آموزش ــی پتانس ــه معرف ــد ب ــی بای ــه عملیات ــرد. برنام ــرار گی ــه ق موردتوج
ــرای کــه در بخش هــای مختلــف محلــی وجــود دارد، پرداختــه و فراینــد مشــخصی ب

ــه  ــوزش در مدرس ــرای آم ــال، ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــیم نمای ــا ترس ــرداری از آنه بهره ب
ــن منظــور  ــرد. بدی ــی آموزشــی بهــره ب ــوان مرب ــه عن ــوان از یکــی از معلمــان ب می ت

ــدف  ــا ه ــی ب ــازمان های محل ــا و س ــت نهاده ــا مدیری ــه ب ــای اولی ــد گفت وگوه بای
ــرد.  ــورت گی ــگان ص ــورت رای ــه ص ــود ب ــانی موج ــای انس ــراردادن نیروه دراختیارق
ــورت  ــه ص ــی را ب ــات ترمیم ــان اقدام ــرای مربی ــای الزم ب ــا آموزش ه ــن نیروه ای
ــاد  ــا نه ــازمان ی ــی در س ــات ترمیم ــی اقدام ــه مرب ــل ب ــد و تبدی ــگان می گذرانن رای
ــات  ــی اقدام ــای اجرای ــی هزینه ه ــان محل ــی از مربی ــد. تشــکیل گروه ــود می گردن خ
ــت  ــی را تقوی ــترس محل ــانی در دس ــع انس ــش داده، مناب ــدت کاه ــه ش ــی را ب ترمیم

ــد.  ــا می ده ــات را ارتق ــبرد اقدام ــرای پیش ــی ب ــئولیت اجتماع ــس مس ــوده و ح نم

گام پایلوت
   پیشــنهاد می شــود پیــش از آنکــه برنامــه آموزشــی بــه طــور گســترده در ســطح محله 
ــای  ــه برنامه ه ــن شــده و مجموع ــری تعیی ــه راهب ــی توســط کمیت ــرا شــود، پایلوت اج
آموزشــی در پایلــوت اجــرا و ارزیابــی گردنــد. ایــن کار چندیــن مزیــت خواهــد داشــت:

ــم و  ــوزش مفاهی ــا در آم ــری واقع ــه راهب ــه کمیت ــود ک ــه، مشــخص می ش    اول آنک
برنامه هــای ترمیمــی تخصــص کافــی را دارد و بنابرایــن اعتبــار الزم را بیــن دیگــران 

ــد.  ــب می نمای کس
ــای  ــی روش ه ــی و بازبین ــرای ارزیاب ــی ب ــری فرصــت کاف ــه راهب ــه، کمیت    دوم آنک
ــی  ــای محل ــا ویژگی ه ــب ب ــا را متناس ــد آموزش ه ــته و می توان ــود داش ــی خ آموزش

ــد.  تطبیــق نمای
ــه  ــی برنام ــوای آموزش ــری از محت ــه راهب ــای کمیت ــه اعض ــه هم ــت آنک    و درنهای
ــه آنهــا را شــرح  ــراد محل ــرای همــه اف ــد ب ــع شــده و می توانن اقدامــات ترمیمــی مطل

ــد. دهن
جعبه ابزار و آموزش برنامه اقدامات ترمیمی

مجموعــه ای از ابزارهــای مــورد اســتفاده در اقدامــات ترمیمــی در شــکل زیــر خاصــه 
شــده اند. انــواع ســطوح آموزش هــای اقدامــات ترمیمــی وجــود دارنــد کــه یــک نهــاد 

یــا یــک متخصــص می توانــد از آنهــا بهــره ببرنــد.
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شکل 11 - نمونه ابزارهای اقدامات ترمیمی

ــات  ــورد اســتفاده در اقدام ــوان گفــت ابزارهــای م ــوق می ت ــه شــکل ف ــا توجــه ب    ب
ــی و  ــی، همدل ــوش هیجان ــه ه ــمی )ک ــا غیررس ــای کام ــی از گپ وگفت ه ترمیم
ــده  ــزی ش ــا برنامه ری ــای کام ــا کنفرانس ه ــد( ت ــا می دهن ــگ را ارتق ــاط تنگاتن ارتب
ــا  ــروه ی ــک گ ــط ی ــد توس ــی1 می توانن ــای ترمیم ــد. حلقه ه ــوع دارن ــاختارمند تن و س
مجموعــه نهــادی بــه منظــور تقویــت ارتباطــات داخلــی و حــل مســائل بــه طورمؤثــر 
ــط  ــد توس ــی2 می توانن ــای ترمیم ــد. ماقات ه ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م و کارآم
ــی هســتند،  ــای ترمیم ــه فعالیت ه ــد ب ــه متعه ــازمان هایی ک ــا و س ــا، گروه ه خانواده ه
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ایــن روش هــا تعــداد کمــی از افــراد را درگیــر حل وفصــل 
ــه  ــد ب ــمی می توانن ــی رس ــای ترمیم ــد. کنفرانس ه ــر می کنن ــا یکدیگ ــان ب مسائل ش
ــیب های  ــم آس ــا ترمی ــی ی ــع محل ــا جوام ــا ی ــدی در گروه ه ــائل ج ــل مس ــور ح منظ
ناشــی از یــک جــرم جنایــی کمــک کننــد. آنهــا همچنیــن می تواننــد منجــر بــه تدویــن 
قطعنامه هایــی متناســب بــا نیازهــای مشــارکت کنندگان بــرای حــل مناقشــات گردنــد. 
مهارت هــای الزم بــرای کار بــه روش ترمیمــی عبارتنــد از: گــوش دادن، ارتبــاط 
برقرارکــردن، تســهیل گری، برنامه ریــزی و مهارت هــای ارزش گــذاری. آمــوزش 
ــا هــدف  ــا را ب ــن مهارت ه ــی ای ــرای اســتفاده از تمام ــی ب ــات ترمیمــی چارچوب اقدام
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــم می نمای ــاده مناقشــات فراه ــل س ــه و ح ــات آگاهان ــاد ارتباط ایج

1. Restorative Circles 
2. Restorative meetings 

مطالــب فــوق، انــواع متنوعــی از آموزش هــا بــرای اقدامــات ترمیمــی گوناگــون وجــود 
دارنــد )از آموزش هــای کامــا غیررســمی تــا روش هــای رســمی(. جامعــه هــدف ایــن 
ــا،  ــه عنــوان مثــال مــدارس، اولی روش هــا نیــز می تواننــد متنــوع و متفــاوت باشــند. ب

ــان و ... . جوان

شکل 12-مهارت های الزم برای کار به روش ترمیمی

طراحی برنامه آموزشی
در محلــه، روش هــا و ســطوح  نهادهــای مختلــف  و     گروه هــا و ســازمان ها 
ــا  ــد. اگرچــه، یــک قانــون اساســی بــرای گروه هــا ی آموزشــی متفاوتــی را تقاضــا دارن
ســازمان های متقاضــی، به کارگیــری رویکــرد ترمیمــی ایــن اســت کــه همــه اعضــای 
ــی  ــای ترمیم ــم برنامه ه ــه مفاهی ــه ای را ک ــای پای ــد آموزش ه ــازمان بای ــا س ــروه ی گ
و ابزارهــای کاربــردی بــرای شــکل گیــری گفــت و گوهــا و کنفرانســهای ترمیمــی را 

ــد.  ــد، بگذرانن ــا می نمای مهی
ــی  ــه ترمیم ــا محل ــازمان ی ــروه، س ــک گ ــه ی ــن گام اساســی در تبدیل شــدن ب    اولی
آن اســت کــه همــه افــراد درک درســتی از اینکــه برنامه هــا و اقداماتــی ترمیمــی چــه 
هســتند و چگونــه محقــق می شــوند، داشــته باشــند. تاکیــد بــر »همــه افــراد« بســیار 
ــی،  ــال در یــک مدرســه همــه اعضــای ســاختار مدیریت ــوان مث ــه عن ــی اســت ب حیات
ــا مدرســه در  ــی ب ــه نوع ــه ب ــه کســانی ک ــی هم ــی و حت آموزشــی، پشــتیبانی، اجرای
ــات  ــترکی از اقدام ــان مش ــد زب ــی و ... بای ــای حام ــد گروه ه ــتند مانن ــاط هس ارتب
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ترمیمــی داشــته باشــند. 
ــه  ــات ب ــه خدم ــر ک ــازمان های دیگ ــه س ــدارس و هم ــرای م ــن، ب ــر ای ــاوه ب    ع
کــودکان و جوانــان و اولیــای آنهــا ارائــه می دهنــد، گــزاره »همــه افــراد« شــامل تمــام 

ســطوح خدمات دهــی می گــردد. 
   از ایــن رو پیشــنهاد می شــود در هــر یــک از ســازمان ها و گروه هــای محلــی 
ــات  ــاره اقدام ــرفته تری درب ــای پیش ــا آموزش ه ــای آنه ــد از اعض ــل 10 درص حداق
ــه  ــد و آگاه ب ــراد عاقه من ــواره اف ــردد هم ــبب می گ ــر س ــن ام ــد. ای ــی بگذرانن ترمیم
ــده  ــر عه ــانی را ب ــای انس ــعه نیروه ــای توس ــت برنامه ه ــه هدای ــانی ک ــوان کس عن

ــت.  ــد داش ــود خواهن ــازمان ها وج ــا و س ــد، در گروه ه دارن

آموزش کودکان و جوانان
   تمامــی برنامه هــای اقــدام ترمیمــی بــرای محــات، آمــوزش کــودکان و جوانــان بــه 
ــی خــوب  ــن گروه هــای هــدف، خیل ــی را شــامل می شــوند. ای ــان اصل ــوان ذی نفع عن
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــن جوان ــد. همچنی ــان می دهن ــش نش ــی واکن ــات ترمیم ــه اقدام ب

ــتند.  ــد هس ــاره نیازمن ــری دراین ب ــای کمت ــه آموزش ه بزرگســاالن ب
   آمــوزش جوانــان از همــان ابتــدای شــروع بــه کار تدویــن برنامــه اقدامــات ترمیمــی 
ــرای  ــی را ب ــش مرب ــی نق ــور طبیع ــه ط ــا ب ــرا آنه ــد زی ــد باش ــیار مفی ــد بس می توان
دوســتان و ســایر افــرادی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتند، بــازی می کننــد. همچنیــن 
ــوان رهبــران جــوان را در ایــن فراینــد شناســایی نمــود و از میــان آنهــا مربیــان  می ت
ــد،  ــوزش دهن ــودکان را آم ــان و ک ــای جوان ــایر گروه ه ــد س ــه می توانن ــی ک ترمیم

ــرورش داد.  پ
آموزش مربیان

ــی  ــوان مرب ــه عن ــی ب ــراد محل ــود اف ــد وج ــان گردی ــز بی ــر نی ــه پیش ت ــان ک    آنچن
اقدامــات ترمیمــی در محلــه ســبب پایــداری بیشــتر برنامــه اقدامــات ترمیمــی در ســطح 
ــی  ــان محل ــرای تربیــت مربی ــه می شــود. در حــال حاضــر روش هــای متنوعــی ب محل
ــن  ــد در حی ــی می توان ــات ترمیم ــه موضوع ــد ب ــراد عاقه من ــایی اف ــود دارد. شناس وج

ــف  ــی مختل ــای محل ــا گروه ه ــنایی ب ــان آش ــا در زم ــای آموزشــی ی ــزاری دوره ه برگ
صــورت پذیــرد. 

   در نمونــه انجام شــده در طلخــت1، مکان هــای آمــوزش مربیــان اطاع رســانی 
ــای  ــد و روش ه ــرکت کرده ان ــا ش ــه در کاس ه ــرادی ک ــان اف ــپس از می ــد، س گردی
ترمیمــی را در محــل کار یــا خانــه خــود بــه کار برده انــد یــا کســانی کــه در ســازمان ها 
یــا گروه هــای هــدف همچــون مــدارس، گــروه جوانــان و ســاکنان اولویــت دار بوده انــد، 

فهرســت کوتاهــی تهیــه شــده و آنــان مصاحبــه شــدند. 
ــا اقتضائــات محلــی می تــوان عاقه منــدان بــه     بــه روش هــای مختلــف متناســب ب
ــدن را  ــرای مربی ش ــای الزم ب ــان آموزش ه ــه آن ــایی و ب ــی را شناس ــات ترمیم اقدام
ــای  ــیل ها و ظرفیت ه ــن پتانس ــی از مهم تری ــی یک ــعه محل ــر توس ــود. دفات ــه نم ارئ
ــوب  ــی محس ــان محل ــت مربی ــی و تربی ــای ترمیم ــعه آموزش ه ــرای توس ــود ب موج

می شــوند. 

1. Tallaght 

ابزارهای تبلیغاتی
ــاره اقدامــات ترمیمــی و کارامــدی     ابزارهــای تبلیغاتــی در ارتقــا ســطح آگاهــی درب
ــر هســتند. تعــداد گســترده ای بروشــور،  ایــن اقدامــات در ســطح محــات بســیار موث
ــات ترمیمــی در ســطح جهــان در شــبکه های  ــاره ی اقدام ــگان درب ــو رای ــن و ویدئ مت
ــای  ــن ابزاره ــی از بهتری ــی، یک ــاس محل ــد. در مقی ــود دارن ــت وج ــازی و اینترن مج
ــی در  ــای ترمیم ــتفاده از روش ه ــاره اس ــردم درب ــه م ــتان هایی اســت ک ــی داس تبلیغات
زندگــی خــود و نتایــج حاصــل از آنهــا بیــان می کننــد. پیشــنهاد می گــردد ســازوکاری 
بــرای جمــع آوری تجربیــات محلــی توســط دفاتــر تســهیل گری و توســعه محلــی یــا 

ــد.  شــوراهای اجتماعــی محــات فراهــم آی
   ابزارهــای تبلیغاتــی می تواننــد بــه شــکل بروشــور، جــزوه، ویدئــو، روزنامــه، ســایت، 
پوســتر و ... باشــند. مستندســازی از برنامه هــای آموزشــی اقدامــات ترمیمــی، جلســات 
ــات  ــرای تبلیغ ــی ب ــع غن ــد مناب ــای ترمیمــی می توان گفتگــوی دوســتان و کنفرانس ه
ــارکت کننده در  ــراد مش ــازه اف ــذ اج ــه اخ ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــم آورد. اگرچ فراه

ــرای ضبــط صداوتصویــر آنهــا بســیار مهــم اســت.  برنامه هــای ترمیمــی ب
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منابع
   ایجــاد منبــع محلــی از اطاعــات و اقدامــات صورت گرفتــه در ســطح محلــه می توانــد 
ــه  ــی ک ــای محل ــواع ابزاره ــردد. ان ــی گ ــات ترمیم ــه اقدام ــات برنام ــده ثب تضمین کنن

می تــوان یــا بایــد توســعه داد شــامل پوســترها و ابزارهــای آموزشــی هســتند. 
   روش هــای گوناگونــی بــرای توســعه ابزارهــای محلــی وجــود دارنــد. بــه عنــوان مثال 
موسســه بین المللــی اقدامــات ترمیمــی در اروپــا برنامــه اقدامــات ترمیمــی را بــه عنــوان 
رویکــرد FRESH معرفــی کــرده اســت. ایــن کلمــه مخفــف پنــج کلمــه بــه عبــارت 

زیــر اســت:
)F-Fair( منصفانه -

)R-Respectful( احترام -
)E-Engaging( متعهد -

)S-Safe( ایمن -
)H-Honest( صادق -

ــوا را  ــرد و محت ــوق بهــره ب ــوان از موضوعــات ف ــی می ت ــه پوســترهای محل    در تهی
متناســب بــا ایــن موضوعــات تدویــن نمــود. 

ــوزش  ــرای آم ــی ب ــد ابزارهای ــز می توانن ــا نی ــازمان ها و نهاده ــابه، س ــور مش ــه ط    ب
جوانــان و کــودکان فراهــم نماینــد. بخشــی از رویکــرد ترمیمــی معطــوف بــه توانایــی 
ــش  ــان چال ــودکان و جوان ــرای ک ــد ب ــن می توان ــت. ای ــازنده اس ــات س ــراز احساس اب
ــای  ــدارس، گروه ه ــد و م ــام ببرن ــد ن ــه احســاس می کنن ــا آنچــه را ک جــدی باشــد ت
ــا  ــش کارت ی ــواری، فل ــف روزنامه دی ــای مختل ــد از ابزاره ــا می توانن ــان و اولی جوان
پوســترهایی کــه ســطوح مختلــف احساســات و طیــف وســیعی از کلمــات بــرای بیــان 
احساســات را ارائــه می دهنــد، اســتفاده نماینــد. بایــد توجــه داشــت کــه فراینــد توســعه 

ایــن ابزارهــا توســط کــودکان و جوانــان خــود اقدامــی ترمیمــی و آموزشــی اســت.

انجمن تخصصی
   انجمــن تخصصــی، فضایــی اســت کــه در آن گروه هــای مردمــی بــرای بــه 
اشــتراک گذاردن تجربیــات و دانــش حاصــل از به کارگیــری روش هــای خاقانــه، کــه 
ــد،  ــد آورده ان ــا پدی ــن برنامه ه ــات و تدوی ــه خدم ــرای ارائ ــدی را ب ــای جدی رویکرده
ــت و پشــتیبانی از  ــر حمای ــز ب ــا متمرک ــد. انجمن هــای تخصصــی غالب گردهــم می آین
ــی همچــون  ــا موضوعات ــاط ب ــات هســتند و گاهــی ســخنران های مدعــو در ارتب خدم

ــد.  ــهیل گری دارن تس
اهداف انجمن های تخصصی عبارتند از:

- پشتیبانی از برنامه 
- تامیــن حمایت هــای تخصصــی در تحقــق برنامه هــا، باالخــص ارتبــاط میــان 

ــوری ــه و تئ تجرب
- فضایی برای بازتاب نظرها، بررسی ها و به اشتراک گذاری و یادگیری

- شناسایی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پشتیبانی
- معرفی مجموع راه حل ها مسائل خدمات دهی

- اطاع رسانی درباره تدوین دستورالعمل ها برای بهترین اقدامات
- بهبود اقدامات و برنامه ها

   بــرای اطمینــان از اینکــه آمــوزش اقدامــات ترمیمــی حداکثــر بهــره وری را داشــته، 
ــردد. انجمن هــای  ــن گ ــوزش تدوی ــس از آم ــات پ ــه خدم ــرای ارائ ــد ســازوکاری ب بای
تخصصــی معمــوال ســازوکاری را بــرای تســهیل در اجــرای اقدامــات ترمیمــی 
ــان از  ــی و اطمین ــرای معرف ــتیبانی های الزم ب ــن پش ــا همچنی ــد. آنه ــم می نماین فراه

فراهــم می نماینــد.  آموزش هــا  کاربردی بــودن 
ــی  ــیوه های مختلف ــه ش ــد ب ــی می توانن ــات ترمیم ــی اقدام ــای تخصص    انجمن ه

ســازمان دهی شــوند: 
- انجمن هــای تخصصــی کــه در ســازمان ها یــا گروه هایــی کــه فعالیت هــای 
ــدارس  ــال در م ــوان مث ــه عن ــد. ب ــکل می گیرن ــود، ش ــام می ش ــا انج ــی در آنه ترمیم
ــه عنــوان انجمــن یادگیــری  فعــاالن اقدامــات ترمیمــی انجمــن تخصصــی خــود را ب
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ــه  ــی ب ــا ممکــن اســت در ســایر نهادهــا تیم هــای اجرای ــد ی ــه ای شــکل می دهن حرف
وجــود آینــد. 

- افــرادی کــه در حــال آموزش دیــدن هســتند می تواننــد طــی جلســاتی گردهــم آینــد 
ــو  ــای آموزشــی گفت وگ ــود در دوره ه ــای خ ــتفاده از آموخته ه ــی اس ــاره چگونگ و درب
کننــد یــا دربــاره ی چگونگــی کاربردی بــودن راه حل هــای ترمیمــی ایده پــردازی 

نماینــد، یــا اقدامــات همکارانــه ای را توســعه دهنــد. 
ــا نیازهــای  ــی ی ــرای معرفــی آموزش هــای عال ــد ب    ایــن جلســات همچنیــن می توان
پشــتیبانی مفیــد باشــند. چنیــن انجمن هــای تخصصــی بــه یــک یــا چنــد نفــر بــرای 
ــن اعضــای گــروه  ــد بی ــن نقــش می توان ــد، ای ــاز دارن ســازماندهی و تســهیل امــور نی

چرخشــی باشــد. 
ــراد  ــود اف ــط خ ــا توس ــش ی ــک بخ ــط ی ــد توس ــی می توان ــای تخصص - انجمن ه

ــا. ــن اولی ــا انجم ــوان ی ــران ج ــن کارگ ــد انجم ــد، مانن ــکل بگیرن ش
- کارآمــوزان می تواننــد بــا مشــارکت کنندگان در برنامه هــای ترمیمــی در ســطح 

ــد.  ــات ترمیمــی را شــکل دهن ــروم اســتراتژیک اقدام ــوده و ف ــاط ب کشــور در ارتب
   پژوهــش انجام شــده توســط شــورای توســعه کارکنــان ایــاالت متحــده و دانشــگاه 
اســتنفورد نشــان می دهــد کــه دانــش و مهارت هــای در دســترس حاصــل از یادگیــری 
ــدون داشــتن ســاختارهای  ــد، ب ــی می گردن ــه اقدامــات اجرای ــل ب و آمــوزش کــه تبدی
حمایت کننــده همچــون انجمن هــای تخصصــی کــه تامین کننــده مربیــان و ابزارهــای 
ــن موضــوع در  ــد. ای ــد مان ــی خواهن ــی باق ــیار پایین ــتند، در ســطح بس ــتیبانی هس پش

جــدول زیــر بــه طــور واضــح نمایــش داده شــده اســت.

جدول 6 - انتقال مهارت یا دانش از آموزش های حرفه ای توسعه

ــی در  ــای اساس ــی از مؤلفه ه ــوی یک ــتیبانی ق ــتم پش ــک سیس ــاد ی ــن ایج    بنابرای
ــود و  ــوب می ش ــی در محــات محس ــات ترمیم ــرا و پیاده ســازی برنامــه اقدام اج
ــرای توســعه انجمن هــای تخصصــی  ــه اســتراتژی ب کمیتــه راهبــری برنامه هــا نیــاز ب
ــاره اینکــه چــه نــوع انجمــن تخصصــی موردنیــاز  ــه آموزش هــا دارد. درب پیــش از ارائ
ــه کســانی مســئولیت تشــکیل و  ــا مشــخص شــود چ ــی الزم اســت ت اســت، توافقات
ســازماندهی ایــن انجمن هــا را دارنــد و چگونــه و توســط چــه کســانی ایــن انجمن هــا 

بایــد پشــتیبانی شــده و توســعه یابنــد.

شکل 13 - مزیت های شکل دهی به انجمن های تخصصی

مکانیسم های ارزش گذاری

ــور  ــه منظ ــد ب ــرا باش ــل اج ــارج قاب ــه از خ ــتم ک ــک سیس ــرای ی ــری ب    تصمیم گی
ارزیابــی خروجی هــا و اثــرات برنامــه اقدامــات ترمیمــی بــرای کمیتــه راهبــری بســیار 
ــه خروجی هــای مــورد  ــد دســتیابی ب ــی فراین ــدون شــک، ارزیاب ــود. ب ــر خواهــد ب موث
ــرای برنامه هــای ترمیمــی در  ــه اهدافــی اســت کــه ب انتظــار و اثــرات آنهــا وابســته ب
ــزی  ــه چــه چی ــد مشــخص باشــد هــدف دســتیابی ب ــدا بای ــه شــده اند. ابت نظــر گرفت
ــذاری  ــارت و ارزش گ ــورد نظ ــد م ــزی بای ــه چی ــت چ ــم گرف ــوان تصمی ــا بت اســت، ت
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ــی  ــته اصل ــی، هس ــات ترمیم ــرای اقدام ــه ب ــعه یافت ــی توس ــدل منطق ــرد. م ــرار گی ق
ــت.  ــد اس ــن فراین ــده ای تعیین کنن

ــرای جمــع آوری و  ــرای یــک برنامــه اقــدام محلــی بایــد به دنبــال فرصت هایــی ب    ب
توســعه داده هــای کمــی و کیفــی بــرای پیشــرفت بــود. تــا جایــی کــه ممکــن اســت، 
جمــع آوری داده هــا بایــد در زمینــه ای کــه واقــع شــده اند، صــورت پذیــرد. بــه عنــوان 
ــوان  ــد. امــا می ت ــر می کنن ــرم پ ــال کارآمــوزان فرم هــای ارزشــیابی را در انتهــای ت مث
ــان  ــس آن ــان داد و اعتمادبه نف ــه آن ــه دوره ب ــدای ورود ب ــن و در ابت ــی تدوی فرم های
در مواجــه بــا مناقشــات را مــورد پرســش قــرار داد، ســپس در انتهــای دوره بــا تکــرار 

ــنجید.  ــده را س ــر حاصل ش ــزان تغیی ــنامه ها، می ــن پرسش همی
ــن  ــه ای ــد وابســته ب ــی می توانن ــه طــور عمیق ــذاری ب ــواع مکانیســم های ارزش گ    ان
ــای  ــرد برنامه ه ــی عملک ــاره چگونگ ــخ درب ــرای پاس ــه پرســش هایی ب ــه چ ــند ک باش
ــران  ــیار گ ــد بس ــزرگ می توانن ــق و ب ــای عمی ــت. پژوهش ه ــر اس ــی موردنظ ترمیم
باشــند امــا می تــوان ایــن فرصت هــا را بــه عنــوان فرصت هــای پژوهشــی آکادمیــک 

تعریــف نمــود.

پیشرفت نظارت

ــری  ــق به کارگی ــی رود از طری ــه آنچــه انتظــار م ــر پیشــرفت ب    چگونگــی نظــارت ب
ــعه  ــدت توس ــه ش ــد، بســتگی دارد. ب ــه پیشــرفت کن ــک محل ــی در ی ــرد ترمیم رویک
ــای  ــوند و موفقیت ه ــی ش ــا اجرای ــی فعالیت ه ــاس کوچک ــدا در مقی ــه ابت ــود ک می ش
ــه  ــف دوگان ــرفت، وظای ــر پیش ــم ب ــارت منظ ــد. نظ ــرار گیرن ــی ق ــک موردارزیاب کوچ
و  شناسایی شــده  نیازهــای  برآورده ســاختن  و  برنامه هــا  پیگیــری  از  اطمینــان 
ــود  ــط خ ــد توس ــرفت می توان ــرد. پیش ــع را در برمی گی ــا و موان ــایی موفقیت ه شناس
ــری و انجمن هــای علمــی  ــه راهب ــردی توســط کمیت ــه شــکل ف مشــارکت کنندگان ب
ــا  ــل، همایش ه ــد محاف نظــارت شــود. مشــاهده مســتقل از مداخــات ترمیمــی )مانن

ــود. ــرار ش ــد برق ــز می توان ــی( نی ــات آموزش ــا جلس ی
   کمیتــه راهبــری اقدامــات ترمیمــی همچنیــن عملکــردی در نظــارت بــر اســتفاده از 
ایــن اقدامــات در جامعــه و حمایــت از توســعه آن بــه صــورت مســتمر خواهــد داشــت. 

ــرف  ــاخص هایی از ط ــی، ش ــات ترمیم ــازی اقدام ــر پیاده س ــارت ب ــور نظ ــه منظ ب
ــردد.  ــف گ ــد تعری ــری می توان ــه راهب کمیت

ــط  ــد توس ــی می توانن ــای ترمیم ــه فعالیت ه ــد ب ــای متعه ــا گروه ه ــازمان ها ی    س
ــی  ــای ترمیم ــتی آزمایی فعالیت ه ــت راس ــعه چک لیس ــرای توس ــری ب ــه راهب کمیت
ــاب  حمایــت شــوند. ایــن چک لیســت هــم پیاده ســازی اقدامــات ترمیمــی و هــم بازت

ــد. ــارت می کن ــات را نظ اقدام
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بخش چهارم: نهادینه کردن اقدامات ترمیمی
   »نهادینه کــردن« یعنــی تبدیــل اقدامــات ترمیمــی بــه فعالیت هــای معمــول و رایــج 
ــدی  ــای کلی ــیع از فعالیت ه ــتره ای وس ــی. گس ــع محل ــا و جوام ــازمان ها، گروه ه در س
ــه  ــات ترمیمــی« ب ــه اقدام ــردم از »برنام ــه م ــه ای ک ــه گون ــف شــود ب ــد تعری می توان
ــا دیگــران اســتفاده کننــد،  ــاط ب ــا ارتب ــا دیگــران ی ــرای همــکاری ب ــوان روشــی ب عن

برخــاف اینکــه صرفــًا آمــوزش را انجــام دهنــد.

شکل 14 - تعریف نهادینه سازی

نهادینه سازی اقدامات ترمیمی در گروه ها و سازمان ها
ــول  ــه معم ــای روزان ــی و فعالیت ه ــات ترمیم ــرد اقدام ــان رویک ــد می ــراری پیون برق
زمانــی واقــع می شــود کــه یــک گــروه یــا ســازمان متعهــد می شــود کــه بــه شــکل 
ترمیمــی رفتــار کنــد. بدیــن معنــا کــه ســازمان یــا گــروه می خواهــد در تمــام ابعــاد بــه 
روشــی عمــل کنــد کــه کامــًا منصفانــه، بــا احتــرام، فراگیــر، ایمــن و صادقانــه باشــد. 
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اقدامــات ترمیمــی چارچوبــی اســت کــه ایــن نــوع رفتــار را حمایــت کــرده و تقویــت 
ــد. ایــن رویکــرد در گروه هــا و ســازمان هایی نهادینــه خواهــد شــد کــه همــه  می نمای
ــد از  ــل 10 درص ــد و حداق ــرکت نماین ــی ش ــای ترمیم ــان در آموزش ه ــراد و کارکن اف
ــات  ــوان هســته مرکــزی اقدام ــه عن ــد و ب ــی را بگذرانن ــان آموزش هــای تکمیل کارکن
ــزی  ــروه مرک ــا گ ــته ی ــن هس ــوند. ای ــناخته ش ــازمان ش ــا س ــروه ی ــی در آن گ ترمیم
ــد. ســازمان ها و  ــا ســازمان را تشــکیل می دهن ــروه ی ــات ترمیمــی« در گ ــم اقدام »تی
گروه هــای کوچــک می تواننــد از خدمــات دیگــری بــرای ایجــاد ایــن نــوع پشــتیبانی 

بهــره ببرنــد. 
ــه  ــا گــروه هســتند کــه ب ــری در ســازمان ی ــم اقدامــات ترمیمــی، هســته ی موث    تی

ــند: ــر می باش ــداف زی ــق اه ــال تحق ــم به دنب ــور منظ ط
- توســعه و اجــرای اقدامــات عملیاتــی براســاس اولویت هــا بــرای تغییــرات موردنظــر 

ــازاد مناســب ــرای فعالیت هــای م ــزی ب ــا ســازمان و برنامه ری همــه گــروه ی
- تأمــل و ســنجش بازخوردهــای اقدامــات ترمیمــی و کاربــرد آنهــا در کل گــروه یــا 

ســازمان
- آموزش چگونگی روند توسعه اقدامات ترمیمی در سازمان

ــه  ــای صــورت گرفت ــارات و پیش بینی ه ــا انتظ ــق ب ــر پیشــرفت کار مطاب ــارت ب - نظ
در ابتــدای کار

- سازماندهی جشن های موفقیت برای دستیابی به پیشرفت های حاصله
- حمایت از اقدامات ترمیمی با هدف تبدیل آنها به اقدامات معمول و روزمره 

شکل 15 - اهداف تیم اقدام ترمیمی در نهادها

نهادینه سازی اقدامات ترمیمی در محالت )جامعه محلی(
   پــس از اجــرای برنامــه اقدامــات ترمیمــی توســط مردمــی کــه دربــاره منافــع ایــن 
ــتفاده  ــا اس ــود از آنه ــره خ ــای روزم ــته و در فعالیت ه ــل داش ــی کام ــات آگاه اقدام
ــد و  ــدار و قدرتمن ــه ای پای ــه برنام ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــت ب ــداوم حرک ــد، ت می کنن
ــن و  ــت اســت. فراموشــی و از دســت دادن اصــول بنیادی ــز اهمی ــت بســیار حائ باکیفی
ــود.  ــد ب ــل خواه ــاده و محتم ــج بســیار س ــا و نتای ــره وری برنامه ه ــزان به کاهــش می
ــای  ــج و خروجی ه ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــدی از ظرفیت ه ــینه نمودن بهره من بیش
مثبــت اقدامــات ترمیمــی مســتلزم بازنگــری و نظــارت همــراه بــا ترویــج یادگیــری از 

یکدیگــر اســت. 
ــی  ــم محل ــات منظ ــزاری جلس ــزی و برگ ــق برنامه ری ــد از طری ــم می توان ــن مه    ای
ــو  ــدف بحث و گفتگ ــا ه ــی ب ــات ترمیم ــارکت کنندگان در اقدام ــه مش ــرکت هم ــا ش ب
پیرامــون مســائل اجرایــی و بــه اشــتراک گذاردن تجربیــات و دغدغه هــا، محقــق شــود. 
   کمیتــه راهبــری نقــش مهمــی در نهادینه ســازی اقدامــات ترمیمــی و بیشــینه نمودن 
ــری  ــه راهب ــه کمیت ــری ک ــات موث ــی از اقدام ــا دارد. برخ ــا آنه ــرای ارتق ــا ب فرصت ه

ــد از: ــد در ایــن راســتا انجــام دهــد، عبارتن می توان
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- افزایش آگاهی درباره اقدامات ترمیمی با استفاده از رسانه های محلی  
ــات  ــش روی اقدام ــای پی ــت و چالش ه ــع مثب ــتراک گذاردن مناف ــه اش ــار و ب - انتش

ــه ــم در محل ترمیی
- آگاه سازی مدیران و رؤسای ادارات محلی درباره منافع اقدامات ترمیمی

ــا و  ــل از ارزیابی ه ــای حاص ــا خروجی ه ــط ب ــات مرتب ــار اطاع ــردن و انتش - دنبال ک
همچنیــن اخبــار خــوب مرتبــط بــا اقدامــات ترمیمــی

- اســتفاده از ابزارهــای ارائــه، رســانه های اجتماعــی و ســایر ابزارهــای ارتباطــی بــرای 
ارتقــا اقدامــات ترمیمــی در محلــه

- سازماندهی جشن محلی برای اجرای اقدامات ترمیمی در محله
ــا ســازمان ها  ــرد همــه مــوارد فــوق در محــات ی ــرای کارب ــه و مثــال ب ــه نمون    ارائ
بســیار دشــوار اســت. بازخوردگیــری از افــرادی کــه آموزش هــای ترمیمــی را دیده انــد 
ــق  ــده اند، از طری ــی ش ــات ترمیم ــرای اقدام ــه اج ــد ب ــه متعه ــای روزان و در فعالیت ه

یــک فــرم ســاده ممکــن بــوده و نتایــج آن می تــوان بســیار مؤثــر باشــد.

شکل 16 - نهادینه سازی در محالت

بررسی و توسعه مداوم

   کمیتــه راهبــری اقدامــات ترمیمــی نقــش مهمــی را در ارزیابــی اینکــه آیــا اقدامــات 
ترمیمــی محلــه مبنــا بــه طــور مــداوم در محلــه اجــرا و توســعه می یابنــد، بــازی کــرده 
و مســئولیت ایــن امــر بــر عهــده ی ایــن کمیتــه اســت. فرصت هــا بــرای گردهــم آوری 
ــا  ــای آنه ــنجش فعالیت ه ــا، س ــتراک گذاری آموخته ه ــه اش ــدف ب ــا ه ــان ب ذی نفع
ــه  ــاالنه کمیت ــه س ــد در برنام ــی، بای ــی ترمیم ــای آت ــرای فعالیت ه ــزی ب و برنامه ری

راهبــری مدنظــر باشــد.
ــی و ســنجش فعالیت هــای  ــرای ارزیاب ــی را ب ــن زمان ــد همچنی ــری بای ــه راهب    کمیت
ــن  ــل از ای ــای حاص ــاس آموخته ه ــی را براس ــای آت ــاص داده و برنامه ه ــود اختص خ
ــی  ــل بررس ــی از مراح ــوان بخش ــه عن ــد ب ــا بای ــد. موفقیت ه ــن نمای ــا تدوی ارزیابی ه
کمیتــه راهبــری شــناخته شــوند و ســازماندهی جشــن بــه عنــوان یــک راهبــرد بــرای 

ارتقــا اقدامــات ترمیمــی در گســتره محلــی بایــد در دســتور کار قــرار گیرنــد.

شکل 17 - گام تداوم و استمرار
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چک لیست و گام بعدی
   رســیدن بــه انتهــای گام چهــارم بــه معنــای ایــن اســت کــه اقدامــات ترمیمــی بــه 
طــور کامــل در محــات و ســازمان ها تعریــف شــده اســت. زیرنظرگرفتــن پیشــرفت ها 
بــا اســتفاده از تکمیل نمــودن چک لیســت مربوطــه ممکــن خواهــد بــود. ایــن 
ــداف و  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــات ب ــداوم اقدام ــا از ت ــد ت ــک می کن ــت کم چک لیس
ــرد  ــه رویک ــردد ک ــن گ ــود و یقی ــل ش ــان حاص ــی اطمین ــای ترمیم ــعه فعالیت ه توس

ــه شــده اســت. ــه نهادین ــه محل ــوان یــک هنجــار در جامع ــه عن ترمیمــی ب

ت نهادینه سازی
ک لیس

جدول 8 - چ
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بخش 5: نکات قابل توجه در اجرا
   اجــرای یــک برنامــه اقدامــات ترمیمــی در محلــه بســیار دشــوار و چالــش برانگیــز 
خواهــد بــود. چهــار گام تعریــف شــده در ایــن دســتورالعمل چارچــوب مســتحکم بــرای 
ــر  ــوارد زی ــه م ــه ب ــن توج ــد. همچنی ــم می نمای ــی فراه ــای ترمیم ــعه برنامه ه توس

ــاند:  ــاری رس ــا ی ــرای برنامه ه ــد در اج می توان
برنامه ریــزی در حیــن اجــرا: بایــد بــه رونــد اجــرای یــک برنامــه جدیــد توجــه 
جــدی شــود. بــه مــوازات آنکــه فراینــد اجرایــی پیــش مــی رود، گام هــای متعــددی در 
یــک زمــان ممکــن اســت فعــال شــوند و شــما در بیــن گام هــا جلــو یــا عقــب می رویــد. 
توجــه داشــته باشــد کــه بایــد رونــد پیشــرفت را زیــر نظــر گرفتــه و بــرای اقداماتــی 
ــتورالعمل در  ــن دس ــت های ای ــوید. چک لیس ــاده ش ــود آم ــد ب ــش روی خواه ــه پی ک
ــه  ــرادی ک ــد از مشــاوره اف ــواره بای ــا هم ــد یاری رســان باشــند، ام ــورد می توان ــن م ای

اقدامــات ترمیمــی انجــام داده انــد اســتفاده نمــود. 
ــن  ــود. ای ــر خواهــد ب ــد بســیار زمان ب ــه جدی ــک برنام ــان: اجــرای ی ــت زم مدیری
ــا  ــه ب ــد ک ــط باش ــی مرتب ــد اجرای ــی از فراین ــای مختلف ــه جنبه ه ــت ب ــن اس ممک
شــروع اجــرا مشــخص می شــود. پشــتکار یکــی از مؤلفه هــای اصلــی در ایــن زمینــه 
ــا  ــند، ام ــد بســیار ســخت باش ــه می توانن ــای اولی ــات ماه ه محســوب می شــود. تجربی
ــر روی  ــتر ب ــز بیش ــع تمرک ــردد و در واق ــاده تر می گ ــا س ــام فعالیت ه ــرور انج ــه م ب
کمیتــه راهبــری خواهــد بــود. همچنیــن ممکــن اســت بــه برخــی اقدامــات قبلــی در 
ــه طــور همزمــان شــروع شــوند.  ــا برخــی گام هــا ب ــد اجــرا ارجــاع داده شــود ی فراین
ــه  ــه هم ــان از اینک ــت اطمین ــوب جه ــات خ ــان: ارتباط ــا ذی نفع ــات ب ارتباط
ذی نفعــان و مشــارکت کنندگان در برنامــه بــه صــورت فعــال حضــور دارنــد، ضــروری 
ــرادی  ــا اف ــاط پیوســته ب ــرای ارتب ــا و روش هــای مناســب ب اســت. بررســی بازخورده
کــه در فراینــد اجــرای برنامــه مؤثــر هســتند، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. خبرنامــه، 
ــظ  ــه ســبب حف ــی اســت ک ــه روش های ــی از جمل ــی و رســانه محل جشــن های عموم

انگیــزه افــراد بــرای مشــارکت خواهــد شــد. 
مشــورت کردن، پشــتیبانی و حمایــت: شــروع یــک فعالیــت جدیــد، علی رغــم 
ــز  ــده و هیجان انگی ــده، ناامیدکنن ــره آور، تحریک کنن ــد دله ــت باشــد، می توان آنکــه مثب
ــاره  ــردازی درب ــهرها، ایده پ ــایر ش ــات س ــه تجربی ــورت، مطالع ــن مش ــد. گرفت باش
چگونگــی اســتفاده بهتــر از زمــان در اجــرای اقدامــات محلــی و حفــظ ارتبــاط خبــرگان 

ــر باشــد.  ــد در پیشــبرد کار بســیار مؤث اقدامــات ترمیمــی می توان
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