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جســتار

ــا تصویــب قوانيــن حقــوق کــودک و  ــه کــودکان ب چکيــده | مشــارکت همکاران
محــور قــرار گرفتــن حقــوق شــهروندی آنــان از دهــۀ 1980 مــورد توجــه طراحان 
و برنامه ریــزان شــهری قــرار گرفتــه اســت. مشــارکت در فراینــد طراحــی فضاهــای 
ــه کــودکان اجــازه می دهــد در ایجــاد فضاهــای زندگــی خــود ســهيم  شــهری ب
ــا ایده هــا و نظرهــای خــود بســازند.  باشــند و محيــط پيرامونشــان را متناســب ب
ــر  ــخصيتی منحص ــی و ش ــمی، روح ــای جس ــودکان ویژگی ه ــه ک ــی ک از آنجای
ــان در  ــا جایگاهش ــب ب ــز متناس ــان ني ــارکت آن ــد مش ــد، فراین ــود را دارن ــه خ ب
جامعــه تعریــف می شــود. بــر ایــن مبنــا، هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تجــارب 
پروژه هــای اجرایــی مشــارکت کــودکان در فراینــد طراحــی فضاهــای شــهری در 
جهــان و ایــران بــوده اســت، تــا از ایــن طریــق بتــوان اصولــی عملــی بــرای تنظيم 
فراینــد مشــارکت همکارانــه کــودکان در جامعه ایــران پيشــنهاد داد. روش پژوهش 
بــه کار گرفتــه شــده در ایــن مقالــه توصيفــی- تحليلــی اســت کــه بــا اســتفاده 
از منابــع کتابخانــه ای و مــرور نتایــج تجــارب عملــی، رویکــرد و فراینــد مشــارکت 
کــودکان در طراحــی فضاهــای شــهری در ایــران و جهــان ارزیابــی شــده اســت. 
ــرای برنامه ریــزی فراینــد مشــارکت کــودکان،  نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد ب
اکتفــا بــه مبانــی نظــری و اصــول تئــوری پشــتيبان کافــی نيســت. ضــروری اســت 
بــا بهره گيــری از راهکارهــای اجرایــی تجــارب در جوامــع مختلــف، عوامــل مؤثــر 
در موفقيــت یــا شکســت مشــارکت همکارانــه کــودکان را شناســایی کــرد و بــرای 
تحقــق یــک پــروژه شهرســازی مشــارکتی کــودکان در فراینــد طراحــی فضاهــای 

شــهری ایــران بــه کار بــرد. 
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مقدمه 
امــروزه بــا گســترش توجــه بــه حقــوق کــودکان، جوامــع 
بين المللــی تــالش می کننــد جایــگاه قانونــی بــرای رعایــت 
ــن ســبب  ــه ای ــن شــهروندان کوچــک فراهــم شــود. ب حقــوق ای
زمينــه بــرای تجلــی حضــور آنــان در قوانيــن، مقــررات و حقــوق 
ــی  ــی و داخل ــات بين الملل ــت. در مصوب ــده اس ــاد ش ــهری ایج ش
عــالوه بــر توجــه بــه تأميــن نيازهــای اوليــه و نيــاز کــودکان بــه 
بــازی، بــر اهميــت مشــارکت کــودکان در ســهيم ســاختن آنــان 
ــم  ــن بســتر فراه ــد شــده اســت. ای ــد مکان ســازی تأکي در فراین
ــزی و  ــذار در برنامه ری ــر تأثيرگ ــژه قش ــه  وی ــع ب ــده از جوام ش
تصميم ســازی های شــهری انتظــار دارد کــه نظــر کــودکان را در 

ــد.  ــرا کنن ــهری اج ــای ش ــی فض ــارکتی طراح ــد مش فراین

سؤاالت تحقیق
1. عوامــل موفقيــت و شکســت در پروژه هــای مشــارکت کــودکان 

در جهــان و ایــران چيســت؟
ــد مشــارکت کــودکان در طراحــی  ــی در فراین 2. چارچــوب عمل

ــه اســت؟ فضــای شــهری چگون
3. بــرای موفقيــت در فراینــد مشــارکت کــودکان چــه رویکــرد و 

ســاختاری بایــد مــورد توجــه قــرار گيــرد؟

و پیشــینه مشــارکت کــودکان در  نظريه هــا 
ــهری ــای ش ــی فض ــد طراح فراين

مشــارکت کــودکان عرصه ای اســت برای کــودکان کــه بتوانند نظر 
.)Hart, 2002: 136( خــود را دربــاره محيــط پيرامــون ارایــه کننــد 

ایــن نــوع مشــارکت از اواخــر دهــۀ 1980 بــا تصویــب کنوانســيون 
حقــوق کــودک در ســازمان ملــل )1989( جایگاه قانونــی در ميان 
ــی  ــند بين الملل ــن س ــند مهم تری ــن س ــرد.  ای ــدا ک ــورها پي کش
ــی اســت  ــی بين الملل ــزار قانون ــن اب ــا کــودکان و اولي در رابطــه ب
ــودکان  ــرای ک ــانی را ب ــوق انس ــترده ای از حق ــف گس ــه طي ک
ــوان »الیحــه حقــوق  ــه  عن ــن معاهــده ب ــد. در ای تضميــن می کن
ــت  ــده درخواس ــورهای تصویب کنن ــودکان از کش ــرای ک ــر« ب بش
ــودکان  ــه در آن، ک ــد ک ــود آورن ــه وج ــرایطی را ب ــود ش می ش
نقــش فعــال و خالقــی را در زندگــی اجتماعــی و سياســی کشــور 
ــذار  ــات تأثيرگ ــه موضوع ــا در زمين ــد و دولت ه ــا کنن ــود ایف خ
بــر زندگــی آنهــا بــا دریافــت ایده  هایشــان حامــی آنهــا و 

ــکل، 1387: 28(.  ــند )دریس ــان باش ــای مطلوبش فعاليت ه
ــی در  ــای اجرای ــی فعاليت ه ــن بين الملل ــب قواني ــان تصوی از زم

ــودکان  ــور ک ــه حض ــدن ب ــل ش ــرای ارزش قائ ــا ب ــام عرصه ه تم
ــه ای کــه صاحب نظــران  ــه گون ــا انجــام شــد. ب در تصميم گيری ه
ــه ای  ــد روی ــان در بع ــاران و طراح ــازی، معم ــه ی شهرس در عرص
طراحــی فضــای شــهری تــالش کردنــد بــا ایجــاد بســتری بــرای 
اظهارنظــر و عقيــده  کــودکان و رســاندن صــدای آنهــا بــه 
مســئوالن، از حقــوق آنهــا حمایــت کــرده و فضایــی کودک محــور 
ــن  ــه همي ــد )Becker, 2011(. ب ــا ایجــاد کنن ــا مشــارکت آنه را ب
ــردن  ــدون ک ــرای م ــی ب ــات ميدان ــات و مطالع ــور تحقيق منظ
مبانــی نظــری و فرضيه ســازی تأميــن حقــوق کــودکان در شــهر، 
حضــور آنــان در فضــای شــهری و نهایتــاً مشــارکت آنهــا در فرایند 
طراحــی انجــام شــد؛ بــه گونــه ای کــه در ایــن عرصــه کــودکان به 
ــت  ــه لحــاظ موقعي ــه ب ــوان شــهروندانی شــناخته شــده اند ک  عن
ســنی نيــاز بــه حمایــت و حفاظــت دارنــد. در ابتــدا بــه وســيله  
ــودکان  ــوق ک ــی حق ــع بين الملل ــه مجم ــازمان هایی از جمل س
بــرای بــازی1، حــق بــازی بــرای کــودکان توســط ملت هــا 
پذیرفتــه شــد. ایــن حــق تأثيــر بســيار ســودمندی در اندیشــه 
ــوان شــرکت کنندگان  ــه عن ــرای مشــارکت کــودکان ب و عمــل ب
بی قــدرت گذاشــت. متخصصانــی از جملــه هــارت )1997(، 
ــن  ــاوال )2001( در ای ــن )1995( و چ ــت )1999(، ریوکي بارتل
 .)Francis & Lorenzo, 2002:159( ــد ــت کرده ان ــه فعالي زمين
عــالوه بــر آن پروژه هایــی کــه هم زمــان در زمينــه  حقــوق 
کــودکان انجــام شــد؛ شــورای شــهر کــودکان و شــهرهای 
ــوده اســت کــه هــر دو از ســوی یونيســف  دوســت دار کــودک ب

می شــد.  حمایــت 
پــروژه شــهرهای دوســت دار کــودک از ســال 1995 بــرای 
اجرایــی کــردن حقــوق کــودکان در ســطح محلــی بــه کار 
ــی  ــش اجتماع ــی جنب ــه نوع ــال 1996 ب ــده و از س ــه ش گرفت
پروژه هــا  ایــن  اهــداف  جملــه   از  اســت.  شــده  تبدیــل 
تنظيــم چارچوب هــای اصولــی و قانونــی مبتنی بــر حقــوق 
ــش  ــودکان و نمای ــرای ک ــه ب ــه بودج ــم برنام ــودکان، تنظي ک
اســت  بــوده  کــودکان  حقــوق  ضمانــت  و  اجرایــی  رونــد 
.)Child Rights Information Network, 2008: 17-18( 

مشــارکت  نهادینه ســازی   21 قــرن  اوایــل  از  آن  از  پــس 
ــت.  ــرار گرف ــران ق ــای صاحب نظ ــور فعاليت ه ــودکان در مح ک
در ایــن دوره کــودکان بــه  عنــوان همــکار بزرگســاالن در 
نظــر گرفتــه شــدند و در چارچــوب ســازمانی کــه توســط 
ــدرت و  ــان ق ــن هم ــا پذیرفت ــود، ب ــده ب ــه ش ــاالن تهي بزرگس
دانــش بزرگســاالن در فراینــد طراحــی شــرکت می کردنــد. 

عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکيل فضای شهری
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در حــال حاضــر چندیــن پــروژه توســعه شــهری در کشــورهای 
کــودکان  مشــارکت  نهادینه ســازی  بــرای  توســعه یافته 
تغييــرات  بــه  محــدود  عمومــاً  کــه  اســت  گرفتــه  انجــام 
محيطــی یــا ایده پــردازی بــرای آنچــه کــودکان از محيــط 
 .)Francis & Lorenzo, 2002: 165( ــوده اســت  می خواهنــد، ب
از دســتاوردهای مهــم ایــن دوره تــالش بــرای  مشــارکت کودکان 
ــه  ــردی ب ــا رویک ــان ب ــی آن ــی از دوران زندگ ــن واقع بين در عي
ســوی آینــده بــوده اســت، تــا فراینــد مشــارکت بــه  عنــوان یــک 
ــودکان  ــان ک ــر وار در مي ــی و آینده نگ ــی تعامل ــد گفتگوی فراین
ــی  ــده در طيف ــه  فراهم ش ــن زمين ــد. ای ــل کن ــاالن عم و بزرگس
ــودکان را  ــاده ک ــورت س ــه ص ــه ب ــنتی ک ــارکت س ــواع مش از ان
می کنــد  تــالش  و  اســت  تعریــف شــده  می کنــد،  درگيــر 
کــودکان بــه  عنــوان کــودک در کنــار بزرگســاالن فعاليــت کننــد. 
مزیــت اصلــی ایــن رویکــرد حضــور پررنــگ کــودکان در جامعــه 
ــه همــراه نظــارت افزایــش یافتــه و کنتــرل شــده  بزرگســاالن  ب
اســت. جنبــش شــهرهای پایــدار، پایــگاه خوبــی بــرای پيشــرفت 
ایــن عرصــه بــوده اســت. در ایــن پروژه هــا بــا اســتفاده از 
ــردم  ــه م ــرای طراحــی محيطــی ک ــته ای ب ــای ميان رش نظریه ه
را در طراحــی محيــط پيرامونشــان درگيــر می کنــد، یــک فراینــد 
آموزشــی متقابــل در ميــان شــهروندان و طراحــان برنامه ریــزی 
ــزی  ــتقيم در برنامه ری ــورت مس ــه ص ــودکان را ب ــود و ک می ش
.)Hasirci et al, 2007:5-6( می کنــد وارد   محيط زیســت 

از ورود بــه  از یــک دهــه  در ســال های اخيــر کــه بيــش 
ــدن  ــر ش ــا فراگي ــذرد ب ــالدی می گ ــم مي ــت و یک ــرن بيس ق
ميان رشــته ای بــودن طراحی هــای محيطــی و تــالش بــرای 
ــرای حــل مســایل اجتماعــی، رویکــرد  ــه ب فعاليت هــای همکاران
ایجــاد فضاهــای درون ســازمانی بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی 
ــترش  ــازی و گس ــرای مکان س ــارکتی ب ــگ مش ــاد فرهن و ایج
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــون توج ــی در کان ــرمایه های اجتماع س
در ایــن تئوری هــای عملکــرد محــور، هــدف ارتقــاء تســلط 
ذی نفعــان بــر فضــای مــورد استفاده شــان بــوده اســت. در 
ــدف،  ــز ه ــان ني ــارکتی آن ــای مش ــودکان و فض ــا ک ــاط ب ارتب
ــی  ــای اجتماع ــظ فض ــودکان و حف ــی ک ــش دوران کودک افزای
ــان در تــوازی منطقــی از نظــارت بزرگســاالن اســت. در ایــن  آن
ــاع  ــود دف ــوق خ ــاالن از حق ــار بزرگس ــودکان در کن ــرد ک رویک
ــرای مشــارکتی اجتماعــی  ــد و در بســتر فراهــم شــده ب می کنن

شــرکت می کننــد.
ــوی  ــهر از س ــی در ش ــرمایه های اجتماع ــای س ــه نظریه ه ارای

پانتــام 2000 و آدلــرو کــوون 2002، بسترســازی فرهنــگ 
مشــارکت دوســتانه )Subramania & Moncloa, 2010(  بــرای 
ایجــاد برنامه هــای ســازمانی و عملياتــی کــردن دو راهبــرد 
»نوجوانــان در حکمرانــی2« و »مشــارکت جوانــان و بزرگســاالن 
ــا یکدیگــر3« در ســطح حکومت هــای ملــی و محلــی از جملــه  ب
اقدامــات موفقــی اســت کــه در ایــن راســتا انجــام شــده اســت 

.)Ibid: 27(

روش تحقیق
ــده  ــته ش ــی نگاش ــی- تحليل ــا روش توصيف ــر ب ــش حاض پژوه
ــه ای،  ــع کتابخان ــری از مناب ــا بهره گي ــات ب ــرد آوری اطالع و گ
در  موجــود  مقــاالت  و  اســناد  متــون،  بررســی  برمبنــای 
ــی  ــا گروه هــای اجرای پایگاه هــای اطالعــات علمــی و مصاحبــه ب
ــی  ــرای مقایســه  تطبيق ــران انجــام شــده اســت. ســپس ب در ای
تجــارب ایــران و جهــان ابتــدا معرفــی مختصــری از هــر یــک از 
تجــارب ارایــه شــده و بــا اســتخراج اهــداف، رویکردهــا و فراینــد 
تحقــق مشــارکت کــودکان، اصــول مــورد نظــر در هریــک از ایــن 
تجــارب بررســی و ارزیابــی شــده اســت. در پایــان، راهکارهایــی 
ــران  ــودکان در ای ــد مشــارکت ک ــم چارچــوب فراین ــرای تنظي ب

پيشــنهاد شــده اســت. 
تجــارب عملــی مشــارکت کــودکان در طراحــی 

تصویر 1: گردهم آیی کودکان و ترســيم جزئيات در نقشه، مأخذ:     
/http://www.wvi.org/sites/default/files/styles/large/public
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فضاهــای شــهری در جهــان
پروژه شاِرت4 

در   2002 ســال  در   )CHARRETTE( »شــارت« پــروژه 
ــروژه واژه  ــن پ ــت. در ای ــده اس ــام ش ــنگتن انج ــگاه واش دانش
ــر  ــی منحص ــه آموزش ــک تجرب ــی از ی ــوان توصيف ــارت، به عن ش
بــه فــرد همکارانــه بــه کاربــرده شــده اســت کــه تــالش می کنــد 
در کوتاه تریــن زمــاِن ممکــن، پــروژه را بــه اهــداف خــود نزدیــک 
کنــد. تئــوری و مبانــی نظــری پشــتيبان از ایــن پــروژه، تحقــق 
ــوده  ــودکان ب ــرای ک ــهری ب ــای ش ــی در فض ــت اجتماع عدال
کــه تــالش می کنــد بــا برنامه ریــزی مجموعــه کارگاه هــای 
ــد  ــودکان را در فراین ــزاری ک ــری و اب ــارکت فک ــی، مش آموزش
طراحــی بــه صــورت عملياتــی محقــق کنــد. هــدف از انجــام ایــن 
ــی  ــاد فضای ــراه ایج ــه هم ــودکان ب ــرای ک ــازی ب ــروژه مکان س پ
درون ســازمانی بــرای مشــارکت آنــان در مدیریــت شــهری بــوده 
اســت، کــه بتوانــد ارتبــاط متقابــل و اثرگــذار فضــای شــهر بــر 

ــد  ــف کن ــز کش ــودکان را ني ــخصيت ک ــکل گيری ش ش
دليــل  هميــن  بــه   .)Sutton & Kemp, 2002:174-176(

فعاليــت مکان ســازی شــارت بــا راهبردهایــی آغــاز شــده اســت 
کــه ادراک کــودکان و الگــوی رفتــاری آنهــا را در محيــط محلــه 
ــد. ــتند می کن ــی و مس ــایگان بررس ــار همس ــا رفت ــد ب و در پيون

یکــی از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن پــروژه کــه عمليــات 
اجرایــی آن بــا موفقيــت همــراه بــوده، همــکاری فعــال و متقابــل 
ــودکان در  ــتيبان و ک ــی پش ــتر علم ــوان بس ــه  عن ــگاه ب دانش
مدرســه و فضــای محلــه بــوده اســت. در ایــن فراینــد، کــودکان 
بــا کمــک دانشــجویان دانشــگاه بــه  عنــوان تســهيل گر بــا 
ــد  ــز فراین ــتادان ني ــده اند و اس ــنا ش ــی آش ــای طراح مهارت ه
مشــارکت را در ســطح بــاال هدایــت کرده انــد. بــه عبارتــی 
دانشــجویان به عنــوان حلقــه  واســط درصــدد ایجــاد زبــان 
ــگاه  ــا دانش ــه ب ــای مدرس ــودکان در فض ــان ک ــترک در مي مش
ــا 18  ــا 11 ســال و 14 ت ــروژه کــودکان 9 ت ــن پ ــد. در ای بوده ان
ــه صــورت  ــروژه ب ــی پ ــد عمليات ســال شــرکت داشــته اند. فراین
برگــزاری جلســات گردهمایــی در محــدوده طراحــی پــروژه بــوده 
ــه  ــا مجموع ــک ب ــودکان خــود از نزدی ــه ک ــه ای ک اســت؛ به گون
ــا  ــده و نظره ــنا ش ــی آش ــدوده طراح ــکالت مح ــات و مش امکان
ــودکان  ــز ک ــان ني ــد. در پای ــه کرده ان ــود را ارای ــای خ و ایده ه
ــرار  ــش همــگان ق نظــرات و ایده هــای خــود را در معــرض نمای

ــر1(. ــد )تصوی داده ان
ــه  ــزان ب ــه ری ــرای طراحــان و برنام ــه شــارت ب دســتاوردهایی ک

ــت : ــان آورده اس ارمغ
ــی  ــته ها و مطالبات ــا خواس ــارکت ب ــد مش ــودکان در فراین 1. ک
کــه می تواننــد از محيــط اطرافشــان داشــته باشــند، آشــنا شــده 
ــا  ــار آنه ــون در اختي ــط پيرام ــه محي ــی ک ــه امکانات ــبت ب و نس

می گــذارد، آگاه شــوند.
2. در ایــن تمریــن فرصتــی بــرای کــودکان فراهــم شــده اســت 
بــا اســتقالل در تصميم گيری هــا و مشــارکت، محيــط  کــه 

ــد. ــرل کنن ــود را کنت ــی خ پيرامون
3. حضــور کــودکان در محــدوده طراحــی امــکان درک، کشــف و 
بررســی محيــط واقعــی را به کــودکان داده و بســتری فراهم شــده 
ــای  ــا و تضاده ــد تفاوت ه ــال بتوانن ــان بزرگس ــه طراح ــت ک اس
ادراک فضــا و کشــف محيــط را آشــکار و واضــح دریافــت کننــد.

4. کــودکان می تواننــد بــا قــرار گرفتــن در گــروه حــس جمعــی، 
پاســخ گو بــودن و مفيــد بــودن را در خــود ارتقــا دهنــد.

ــبت  ــد نس ــور می توانن ــد آموزش مح ــک فراین ــودکان در ی 5. ک
بــه محيــط پيرامــون خــود حســاس و آگاه شــوند و از ایــن 
طریــق ایده هــای کارآمدتــری را ارایــه کننــد. ایــن فراینــد 
آموزشــی می توانــد صرفــاً در جهــت تقویــت خالقيــت کــودکان، 
مهارت هــای کالمــی و کســب توانایــی بــرای حضــور کــودکان در 

ــد. ــاالن باش ــع بزرگس جم
ــودکان  ــی ک ــی زندگ ــا فضــای واقع ــراه شــدن دانشــگاه ب 6. هم
ــای  ــودکان از فضاه ــه در درک ک ــی را ک ــت خألهای ــته اس توانس
شــهری و آگاهی هــای محيطــی آنــان وجــود دارد کشــف کنــد و 

ــد.  ــا برآی ــای آنه ــن نيازه دانشــگاه درصــدد تأمي
7. فراینــد مشــارکتی کــودکان بــرای شناســایی و طراحــی 

تصویر 2: گردهم آیی کودکان و تبادل اطالعات، مأخذ:
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/Children_at_table-1024x678.jpg

عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکيل فضای شهری
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جســتار

فضاهــای شــهری بــه ایجــاد زبــان مشــترک در ميــان کــودکان و 
طراحــان نيــاز دارد کــه بــا اســتفاده از تســهيل گران و دانشــجویان 
و پژوهشــگران به عنــوان حلقه هــای واســط می توانــد حاصــل 

شــود.
8. بــرای بهره بــرداری بيشــتر و انســجام در فراینــد عملياتــی نيــاز 
بــه چارچــوب هدفمنــد و پایــگاه ســازمانی وجــود دارد کــه بتوانــد 
اقدامــات مشــارکتی کــودکان را جهــت دهــد و ســازماندهی کنــد.

ــد،  ــل ش ــارت حاص ــی ش ــه  عمليات ــه از تجرب ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــای محيط ــی از نابرابری ه ــت برخ ــخص اس مش
ــت  ــده اس ــاد ش ــهری ایج ــای ش ــودکان از فض ــرداری ک بهره ب
ــود  ــون خ ــه پيرام ــبت ب ــودکان نس ــازی ک ــا آگاه س ــد ب می توان
محيــط  بازشناســی  در  کــودکان  همــکاری  از  بهره گيــری  و 
ــروری  ــد ض ــن فراین ــد. در ای ــش یاب ــدد آن کاه ــی مج و طراح
اســت مجموعــه ای از اقدامــات اطالع رســانی و آموزشــی هدفمنــد 
ــود  ــری ش ــخص پيگي ــازمانی مش ــگاه س ــودکان در جای ــرای ک ب
و بــا نزدیــک کــردن کــودکان بــه واقعيت هــا و ویژگی هــای 
ــرای کاهــش ایــن  فضــای شــهری، نظــرات و ایده هــای آنهــا را ب

محدودیت هــا دریافــت کــرد.

پروژه ايجاد فرهنگ مشارکتی دوستانه  
ــا رویکــرد  ــروژه »ایجــاد یــک فرهنــگ مشــارکتی دوســتانه« ب پ
ــرح،  ــرفت ط ــزی، پيش ــل برنامه ری ــودکان در مراح ــکاری ک هم
اجــرا و ارزیابــی پــروژه تنظيــم شــده اســت و چارچــوب ســازمانی 
ــی« و  ــان در حکمران ــی »نوجوان ــرد عمليات ــاس دو راهب آن براس
»مشــارکت جوانــان و بزرگســاالن بــا یکدیگــر« تعریــف شــده بــه 
ــای  ــان در تصميم گيری ه ــور نوجوان ــکان حض ــه ام ــه ای ک گون

ــار بزرگســاالن فراهــم شــود.  شــهری و همــکاری در کن
ــی،  ــف آگاه ــل مختل ــامل مراح ــروژه ش ــن پ ــام ای ــد انج فراین
بــوده  همکارانــه  ایده پردازی هــای  و  آمــوزش  اطالع رســانی، 
ــه  ــدا کــودکان از اهــداف اولي ــه در ابت ــق ک ــن طری ــه ای اســت. ب
پــروژه اطــالع کســب کــرده و آگاهانــه وارد ایــن فرایند مشــارکتی 
ــان  ــق جه ــارب موف ــای تج ــا نمونه ه ــا ب ــپس آنه ــدند. س می ش
ــارکت  ــه مش ــی را در زمين ــات کامل ــه اطالع ــوند ک ــنا می ش آش
ــای  ــن پروژه ه ــل از ای ــج حاص ــاالن و نتای ــا بزرگس ــودکان ب ک
مشــارکتی در اختيــار آنهــا قــرار می دهــد. بــه ایــن طریــق فهــم 
درســتی از رویکــرد مشــارکت، اهــداف مشــارکت و نتایــج آن پيــدا 
می کننــد )Subramania & Moncloa, 2010:28-40(؛ )تصویــر2(.

ــان در  ــی »نوجوان ــرد عمل ــارکتی از دو راهب ــروژه مش ــن پ در ای

حکمرانــی« و »مشــارکت جوانــان بــا بزرگســاالن« اســتفاده شــده 
ــرای  ــی، نوعــی اســتراتژی ب ــان در حکمران اســت. راهبــرد نوجوان
ــرای  ــی را ب ــه فرصت ــت ک ــازمانی اس ــاخت های س ــر زیرس تغيي
ــد  ــم می کن ــتان فراه ــی و دبيرس ــع راهنمای ــان در مقط نوجوان
ــن  ــند. در ای ــته باش ــی داش ــاالنه گردهمای ــورت س ــه ص ــا ب ت
گردهمایی هــا، آنهــا می تواننــد در مشــارکت بــا بزرگســاالن 
ــود را  ــهرهای خ ــکالت ش ــان و مش ــه کشور ش ــوط ب ــایل مرب مس
ــدا کــردن  ــرای پي ــد و از تجــارب بزرگســاالن ب ــه بحــث بگذارن ب
راه حــل اســتفاده کننــد. در ایــن گروهــی کــه تشــکيل می شــود 
کــودکان از شــهرهای مختلــف و کشــورهای گوناگــون بــا یکدیگــر 
نيازهــای  و  بــه مســایل، دغدغه هــا  و نســبت  آشــنا شــده 
ــم  ــه ای فراه ــن عرص ــد. همچني ــدا می کنن ــی پي ــر آگاه یکدیگ
ــاط و  ــاد ارتب ــرای ایج ــی را ب ــودکان مهارت های ــه ک ــود ک می ش
ــه صــورت تمرینــی  ــاع از حقــوق خودشــان کســب کننــد و ب دف
ــام  ــری را انج ــت و رهب ــای هدای ــی و نقش ه ــئوليت های مدن مس

.)Youth in Governance(دهنــد
ایــن راهبــرد عملــی در ســطوح محلــی، ملــی و بين المللــی 
تحقق پذیــر اســت. از جملــه پروژه هــای اجــرا شــده در ایــن 
ــنگتن  ــهر واش ــی« در ش ــودکان در حکمران ــه ک ــه »برنام زمين
اســت کــه بــه  عنــوان یــک برنامــه توســعه ابداعــی مثبــت بــرای 
کــودکان و نوجوانــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن برنامــه 
کــودکان در مجموعــه اقدامــات و تشــکيالتی درگيــر می شــوند که 
ــی مســایل شهرشــان تأثيرگــذار  ــل و راه حل یاب ــر تحلي ــد ب بتوانن
ــی  ــک کالس آموزش ــورت ی ــه ص ــاالنه ب ــه س ــن برنام ــند. ای باش
ــود  ــزار می ش ــی برگ ــنگتن دی س ــدارس در واش ــکاری م ــا هم ب
ــودکان،  ــری در ک ــدرت رهب ــعه  ق ــزاری آن توس ــدف از برگ و ه
ــودکان  ــس در ک ــه نف ــاد ب ــت اعتم ــی، تقوی ــت مدن ایجــاد ظرفي
.)Zarovy, 2012( و توجــه بــه نقــش اجتماعــی آنهــا اســت 

راهبــرد مشــارکت جوانــان بــا بزرگســاالن، نيــز نوعــی اســتراتژی 
بــرای امــکان درگيــر کــردن جوانان و ایجــاد فرصــت تصميم گيری 
بــرای مســایل مربــوط بــه خودشــان در همراهــی بــا بزرگســاالن 
اســت. در برنامــه ایــن راهبــرد، فراینــدی آموزشــی تــدارک دیــده 
ــد  ــوزش ده ــاالن آم ــای بزرگس ــان را هم پ ــه جوان ــود ک می ش
ــد و  ــزی کنن ــر و برنامه ری ــاالن فک ــار بزرگس ــد در کن ــا بتوانن ت
ــن  ــد تصميم گيــری داشــته باشــند. در ای ــری در فراین ســهم براب
ــکاری در  ــرای هم ــان ب ــای جوان ــتگی ها و لياقت ه ــه، شایس برنام
ــر  ــود )Russell et al, 2009( و ب ــایی می ش ــا شناس تصميم گيری ه
فراینــد همــکاری کــودکان و نوجوانــان بيشــتر از حــل مشــکالت 
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ــه  ــور ب ــد مح ــای فراین ــی از پروژه ه ــه نوع ــود و ب ــد می ش تأکي
ــد.  ــمار می آی ش

ــارکتی  ــگ مش ــروژه فرهن ــد پ ــی ش ــه بررس ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
دوســتانه در فراینــدی هدفمنــد بــا آگاه ســازی، آمــوزش و تکيــه 
ــد  ــالش می کن ــود و ت ــام می ش ــی انج ــارب عمل ــرور تج ــر م ب
ــاالن  ــا بزرگس ــه ب ــارکت همکاران ــتی از مش ــم درس ــودکان فه ک

ــد. ــدا کنن پي
دستاوردهای این پروژه به قرار زیر است :

•	بــرای ایجــاد مشــارکت واقعــی و فعاالنــه، کــودکان ابتــدا بایــد 
نســبت بــه اهــداف پژوهــش آگاه شــوند.

بــا  اســت  نيــاز  از حقــوق خــود  بــرای دفــاع  کــودکان  	•
مهارت هایــی در جهــت برقــراری ارتبــاط و مســئوليت پذیری 

شــوند. آگاه 
•	کــودکان بایــد در فراینــدی قــرار گيرنــد کــه نقش هــای 

رهبــری و مدیریتــی را تمریــن کننــد.
•	مــدارس یکــی از بهتریــن نهادهــای واســط اســت کــه می توانــد 
ــو  ــک س ــد. از ی ــرار کن ــاط برق ــان ارتب ــودکان و طراح ــن ک بي
ــودکان  ــرای ک ــدوزی را ب ــارت و دانش ان ــت مه ــات و فرص امکان
فراهــم می کنــد و از ســوی دیگــر امــکان گردهمایــی بــا مدیــران 

ــد. ــاد می کن ــمی را ایج ــات رس ــی در جلس ــای دولت و نهاده
•	بــا ایجــاد زیرســاخت های ســازمانی و برنامه هــای زمانــی 
منســجم می تــوان عــالوه بــر تمریــن مشــارکت کــودکان امــکان 
فرهنگ هــای  در  مختلــف  ایده هــای  بــا  کــودکان  آشــنایی 

ــرد. ــم ک ــاوت را فراه ــای متف ــا ارزش ه ــون ب گوناگ
•	در فراینــد مشــارکتی کــودکان بایــد براســاس شایســتگی های 
خــود در گــروه همــکاری قــرار گيرنــد و متناســب بــا موقعيــت و 

ســطح فکــری آمــوزش ببيننــد. 
ــرای موفقيــت در فراینــد مشــارکتی ضــروری اســت سلســله  •	ب

تصویر 3: جانمایي فضاي ســبز در یکي از جداول در پروژه شــهر دوست دار کودک بم. مأخذ: کامل نيا و حقير، 1388.

عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکيل فضای شهری
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جســتار

ــای  ــازمانی در فض ــه ای و س ــطح برنام ــد در س ــات هدفمن عملي
ــود. ــزی ش ــمی برنامه ری ــمی و غيررس رس

ــی  ــودکان در طراح ــارکت ک ــی مش ــارب عمل تج
ــران  ــهری در اي ــای ش فضاه

در ســال های اخيــر در ایــران طــرح شــهر دوســت دار کــودک 
ــات شــورای اســالمی  ــون تشــکيالت وظایــف و انتخاب در قان
ــتور  ــف( در دس ــل )یونيس ــازمان مل ــت س ــا حمای ــور ب کش
کار قــرار گرفتــه اســت. ایــن طرح هــا بــا توجــه بــه قوانيــن 
ــی و  ــی، فراغت ــای فرهنگ ــعه فضاه ــه توس ــی در زمين الحاق
ــایش  ــاه و آس ــت رف ــدات الزم جه ــام تمهي ــی و انج اجتماع
شــهروندان اجــرا می شــوند. الزم بــه ذکــر اســت شــهرداری 
تهــران در ســال 1386 بــرای هدایــت پروژه شــهر دوســت دار 
ــه و شــمال آفریقــا به عنــوان  کــودک در شــهر های خاورميان
ــه مســئوليت پذیرفتــه و ابالغيــه شــهرداری تهــران  دبيرخان
ــهر  ــروژه ش ــرای پ ــط در اج ــع ذی رب ــکاری مراج ــرای هم ب
دوســت دار کــودک در اردیبهشــت  1388اعــالم شــده اســت 
)شــورای اســالمی شــهر تهــران، 1388(. پروژه هــای اجرایــی 
دبيرخانــه شــهر تهــران شــامل طــرح محله هــای دوســت دار 
کــودک در جنــوب تهــران و چنــد طــرح اجتماعــی مرتبــط 
بــا امــور زنــان و کــودکان بــوده اســت. بــا توجــه بــه نتيجــه 
ــری را در  ــات مؤث ــته اند اقدام ــا نتوانس ــن پروژه ه ــا ای طرح ه

ــور  ــن منظ ــه همي ــد. ب ــزی کنن ــور پایه ری ــطح کل کش س
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان بــا برگزاری 
دانشــگاه های  اســاتيد  حضــور  بــا  هم اندیشــی  جلســه  
خوراســگان،  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  و  هنــر  اصفهــان، 
تربيتــی،  علــوم  و شــهری،  علــوم محيطــی  گروه هــای 
علــوم اجتماعــی و مشــاوران؛ شــهر دوســت دار کــودک 
ــا همــکاری ســازمان های  ــان را ب ــران در شــهرداری اصفه ای
ــی  ــه زندگ ــه جانب ــی هم ــای کيف ــور ارتق ــه منظ ــط ب مرتب
کــودکان در شــهر تأســيس کــرده اســت )معرفــی اصفهــان 
ــران، 1395(.  ــودک در ای ــت دار ک ــهر دوس ــوان ش ــه عن  ب

پروژه شهر دوست دار کودک بم 
شــهر دوســت دار کــودک بــم در ســال 1382 پــس از زلزلــه بــم 
ــا  ــر نهاده ــکاری دیگ ــا هم ــازمان یونيســف ب ــت و س شــکل گرف
ــد. ــا هــدف مشــارکت جمعــی کــودکان تعریــف کردن ــروژه را ب پ

مهم ترین اهداف این طرح شامل موارد زیر است:  
ــت داد  ــودکان فرص ــه ک ــد ب ــودکان : بای ــارکت ک ــت مش • تقوی
تــا دربــاره محيــط اطرافشــان تصميم گيــري کنــد. ایــن موضــوع 
نبایــد بعــد از تصميم گيــری صــورت بگيــرد بلکــه بایــد در حيــن 

ــت داد. ــودکان را دخال ــري ک تصميم گي
• بــاال بــردن آگاهــی اجتمــاع : بــراي تقویــت احتــرام بــه حقــوق 
کــودکان بایــد جامعــه را آگاه کــرد. تمــام ســطوح مختلــف 

ــد. ــي یاب ــن موضــوع آگاه ــه ای ــاع بایســتي نســبت ب اجتم
• ظرفيت ســازي و تقویــت مشــارکت : ایــن پروژه هــا بایــد 
ــودکان را  ــوه ک ــای بالق ــا و ظرفيت ه ــات، توانایي ه ــد امکان بتوان
ارتقــاء دهــد و بــا معنــادار کــردن روش هــای مشــارکت دانــش و 
 آگاهــی کــودکان را افــزاش دهــد )کامل نيــا و حقيــر، 1388: 80(.

طــرح شــهر دوســت دار کــودک بــم شــامل پروژه هــای متعــددی 
بــود کــه بــه لحــاظ عملکــردی و زیرســاختی نيازهــای کــودکان 
ــازی،  ــن ب ــا شــامل احــداث زمي ــن پروژه ه ــرد. ای ــن می ک را تأمي
ایجــاد تجهيــزات بهداشــتی، تأميــن آب نوشــيدنی ســالم، تجهيــز 
ــز  ــداث مرک ــه، اح ــاخت مدرس ــدارس، س ــتی م ــات بهداش امکان
نگهــداری کــودکان خردســال بــوده اســت. در ایــن پروژه هــا کــه 
در فراینــد مشــارکتی برنامه ریــزی و طراحــی شــده اســت، ماننــد 
ــی؛ طراحــان پــس دریافــت نظــر کــودکان  ــروژه مدرســه رویای پ
ــا  ــنهادات را ب ــات و پيش ــه موضوع ــبت ب ــا نس ــدی آنه اولویت بن
اولویت هایــی کــه گــروه طراحــان در نظــر گرفتــه بودنــد مقایســه 

تصویر 4: شــناخت محله و ترسيم جزئيات در نقشه توسط کودکان، محله 
هرندی، تهران. مأخذ: عزتيان، 1392.
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جدول 1 : مقایسه تطبيقی پروژه های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری، مأخذ : عزتيان، 1392: 68-69.

کرده انــد. اســتفاده از فراینــد مشــارکتی در ایــن مرحلــه توانســته 
اســت انتظــارات کاربــران و طراحــان را تعدیــل کنــد. )تصویــر3(. 
ــه  ــرای ارای ــن بررســی ب ــج ای ــه از نتای ــاخص های طراحــی ک  ش
الگــو طراحــی فضــای ســبز حاصــل شــده بــود بــه صــورت زیــر 

اســت :
•	تلفيــق فضــای ســبز بــا فضاهــای بــازی، بــه عبارتــی فضاهــای 

بــازی مملــو از درختــان گل هــا و دریاچــه یــا اســتخر باشــد.
ــای  ــی فضاه ــاط کانون ــوان نق ــه به عن ــبز و دریاچ ــای س •	 فض

ــرد. ــرار گي ــودکان ق ــازی ک ب
ــه مــوازات اینکــه  ــرای حضــور بزرگترهــا ب •	 ایجــاد فضاهایــی ب

ــرای خــود داشــته باشــند. کــودکان فضاهایــی مســتقل ب
 •	 طراحی فضاهای برای خاطر نویسی و نقاشی کودکان

ــور و ســایه در فضــا و  ــازی ن ــای روشــن، ب •	 اســتفاده از رنگ ه
ایجــاد فضاهــای ترکيبــی.

	•	اســتفاده از مصالحــی کــه کــودکان بــه آنهــا عالقه مند تــر 
هســتند ماننــد چــوب و عناصــر نــرم طبيعــی )همــان: 86-84(.

محله هرندی، شهرداری منطقه 12 تهران

طــرح محــالت دوســت دار کــودک از ســال 1386 در شــهرداری 
تهــران، در پنــج محلــه شــهر تهــران بــا مشــارکت مؤسســه تغذیــه 
و ســالمت و مؤسســه پژوهشــي کــودکان بــه صــورت الگویــی بــه 
ــه انتخــاب  ــه  عنــوان اوليــن محل ــدی ب ــه هرن اجــرا درآمــد. محل
شــد. طــرح بــا در نظــر گرفتــن بسترســازی بــرای حضــور 
ــاز  ــه ف ــان در س ــی آن ــط زندگ ــازی محي ــودکان و مناسب س ک
ــون  ــات پيرام ــع آوری اطالع ــاز اول جم ــد. در ف ــزی ش برنامه ری
ــزی  ــب و برنامه ری ــه منتخ ــران و محل ــودکان در ته ــت ک وضعي
ــه  ــه ب ــوده ک ــه ب ــورد توج ــان م ــه ذي نفع ــکيل کميت ــراي تش ب
ــی و تشــکيل کارگروه هــا و  ــه ای، ميدان وســيله  مطالعــات کتابخان
برگــزاری کارگاه هــا اجــرا شــده اســت. طرح شــامل توانمندســازی 
مــادران و خانواده هــا در محلــه بــوده تــا بتواننــد نيازهــای 
ــوان گــروه آســيب پذیر مــورد توجــه  ــه  عن اساســی کــودکان را ب
قــرار دهنــد )گــزارش عملکــرد دو ســاالنه مؤسســه هميــاران غــذا، 

.)28-31  :  1386
در ایــن پــروژه بــا توجــه بــه اهميــت دوران خردســالی در 

استراتژی مکان سازی عنوان پروژه
کودکان شارت

فرهنگ مشارکتی 
دوستانه

شهر دوست دار 
کودک بم

محله دوست دار 
کودک هرندی

1386-200513821389- 20002007-2001زمان آغاز پروژه

تهرانبمکاليفرنياواشنگتنمکان پروژه

مجری)حمايت کننده(

گروهی از استادان 
دانشکده های محيط زیست، 

علوم، مطالعات محيطی 
)CEEDS(

گروهی از محققان 
کاليفرنيا به همراه 

کارکنان شهر

یونيسف و همکاری 
نهادها

شهرداری تهران، 
مؤسسه تغذیه و 
سالمت و مؤسسه 

پژوهشی کودکان دنيا

کودکان، والدین و ذی نفعان و همکاران
متخصصان

کودکان، شهرداری ها، 
کودکانمتخصصان و والدین

کودکان و مادران

نهادهای اجتماعی 
محلی

حکومت محلی در شهر محلی و ملیسطوح اجرايی
محلهفضاهای شهریو روستا

کودکان زیر 15 جوانان باالی 20 سال9-11 و 14-18 سالطیف سنی کودکان
کودکان زیر 9 سالسال

عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکيل فضای شهری
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جســتار

ــوزش و  ــه  آم ــود را در زمين ــت خ ــده و فعالي ــکيل ش تش
ــا  ــب کالس ه ــی در قال ــته های اجتماع ــازی هس توانمندس
ــرح  ــدن ط ــام مان ــا ناتم ــت. ب ــام داده اس ــا انج و کارگاه ه
ــودکان  ــی ک ــه پژوهش ــودک، مؤسس ــت دار ک ــه دوس محل
دنيــا کــه از اردیبهشــت 1388 در خــالل طــرح پژوهشــی 
محلــه دوســت دار کــودک، فعاليــت خــود را در خانــه 
ــز در  ــرده و االن ني ــاز ک ــی آغ ــوی کرمان ــگ خواج فرهن
ــط  ــات مرتب ــا و جلس ــا، کارگاه ه ــزاری کالس ه ــب برگ قال
بــا اهــداف طــرح محلــه دوســت دار کــودک در ایــن محلــه 

فعاليــت می کنــد )خزاعــی، 1390(. 
ــه بيــان شــد، در  ــه آنچــه در مــرور ایــن تجرب ــا توجــه ب ب
ــرای  ــی ب ــایل اجتماع ــی مس ــه بررس ــدا ب ــرح ابت ــن ط ای
ــر  ــالش ب ــده و ت ــه ش ــه پرداخت ــای محل ــا فض ــنایی ب آش
ایــن بــوده اســت کــه بــا دریافــت نــگاه کــودکان از محيــط، 
جایــگاه کــودکان در محلــه هرنــدی مشــخص شــود. 
ــودکان  ــژه ک ــای وی ــرح، فضاه ــای ط ــه در پيامده اگرچ
ــه ایجــاد شــده  ــازی و فرهنگســرا در محل ــد فضــای ب مانن

در زمینه فرايند عملیاتی پروژه مشارکتیدر زمینه اهداف و رويکرد پروژه مشارکتیعنوان پروژه
استراتژی مکان سازی 

کودکان )شارت(
ــه محروميت هــای  ــی، توجــه ب ــت فضای ــه عدال توجــه ب
مکان محــور بــرای کــودکان، تــالش بــرای تغييــر 
ــای  ــذف رقابت ه ــت ح ــی جه ــاخت های اجتماع زیرس

ــالم ناس

و  کــودکان  دانشــگاه،  دوســویه  همــکاری 
طراحــان، ایجــاد زبــان مشــترک در ميــان 
ــه  ــودکان ب ــردن ک ــودکان و طراحــان، وارد ک ک

محيــط طراحــی و فضــای طراحانــه

فرهنگ مشارکتی 
دوستانه

ــم  ــاد فه ــازی و ایج ــازمانی، آگاه س ــرات س ــاد تغيي ایج
عميــق و تصميم گيــری بــه همــراه بزرگســاالن، تأکيــد 

بــر فراینــد همــکاری 

گردهمایی های ساالنه، کالس های آموزشی

شهر دوست دار 
کودک بم

ــد،  ــعه های هدفمن ــودکان، توس ــه ک ــی ب ــاء آگاه ارتق
ظرفيت ســازی

مشــارکت کــودکان در زمــان تصميم گيــری، 
ماتریــس  از  اســتفاده  کــودکان،  گردهمایــی 

ــا  داده ه
محله دوست دار 

کودک هرندی
شــهری،  فضــای  در  کــودکان  بسترســازی حضــور 
ــی،  ــرا و ارزیاب ــزی، اج ــه  برنامه ری ــه جنب ــه س ــه ب توج

توانمندســازی و  ظرفيت ســازی 

در  کــودکان  توســط  اطالعــات  جمــع آوری 
عمومــی بســيج  مکان ســنجی، 

جدول 2 : اصول اســتخراج شــده از پروژه های مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری، جهان و ایران. مأخذ : نگارنده.

کــودکان، گــروه هــدف از نــوزادان تــا کــودکان 9 ســاله در نظــر 
ــنجی از  ــامل مکان س ــرح ش ــاز دوم، ط ــود. در ف ــده ب ــه ش گرفت
ــاب  ــطه  انتخ ــه واس ــه ب ــت ک ــوده اس ــه ب ــود محل ــت موج وضعي
ــنجی  ــای نيازس ــاکنان، کارگاه ه ــرای س ــی ب ــی نمایندگان و معرف
ــودکان در  ــای ک ــتی از نيازه ــرد و فهرس ــام پذی ــارکتی انج مش

ــر4(. ــود )تصوی ــن ش ــدی تدوی ــا اولویت بن ــه ب محل

و  اجتماعــی  بســيج  ایجــاد  بــا  نيــز  ســوم  فــاز  در 
ــرای مدیریــت مشــارکتی انتظــار می رفــت  ظرفيت ســازی ب
ســند برنامه هــای مداخلــه بــرای محلــه بــا مشــارکت 
ــا  ــرح ت ــود ط ــده ب ــی ش ــود. پيش بين ــن ش ــاکنان تدوی س
پایــان اردیبهشــت 1388 بــه پایــان برســد )شــيخ االســالم، 
1387: 24 -22(. امــا بنــا بــه دالیــل اداری و عــدم تفاهــم 
ــاز  ــا ف ــرارداد، طــرح تنهــا ت همــکاری در ميــان طرفيــن ق
ــت.  ــام نپذیرف ــدی کار انج ــل بع ــت و مراح ــش رف اول پي
البتــه بــه مــوازات انجــام فــاز اول طــرح، دبيرخانــه  محلــه 
ــه فرهنــگ  دوســت دار کــودک در فروردیــن 1389 در خان
خواجــوی کرمانــی واقــع در پــارک خواجــوی کرمانــی 
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ــه،  ــت در محل ــازماندهی و مدیری ــد س ــا تجدی ــت و ب اس
ــودکان  ــادابی ک ــالمت و ش ــش س ــرای افزای ــا ب فعاليت ه
ــتقيم در  ــورت مس ــه ص ــرح ب ــا ط ــده اند، ام ــز ش متمرک
مداخــالت کالبــدی– فضایــی محلــه وارد نشــده اســت. ایــن 
ــای  ــی از بافت ه ــدی جزئ ــه هرن ــه محل ــی اســت ک در حال
فرســوده در جنــوب تهــران اســت و نيــاز فــوری و حــاد در 
ــه  ــدون برنام ــده و ب ــازی های پراکن ــرای نوس ــزی ب طرح ری
کــه در حــال حاضــر در بافــت بــه چشــم می خــورد، 
وجــود دارد. از ویژگی هــای مثبــت در ایــن پــروژه، در 
ــی  ــوان راه  حل ــادران به عن ــازی م ــن توانمندس ــر گرفت نظ
بــرای تأميــن نيازهــای اساســی کــودکان بــه  عنــوان گــروه 
آســيب پذیر و ایجــاد بســيج اجتماعــی و ظرفيت ســازی 

ــت. ــوده اس ــه ب ــارکتی در محل ــت مش ــرای مدیری ب
از عوامــل شکســت پــروژه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

: د کر
• فقــدان حمایت هــای حقوقــی- اداری و عــدم تفاهــم 

همــکاری در ميــان ســازمان ها
ــه مــوازات مســایل  ــه مســایل اجتماعــی ب • عــدم توجــه ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــن طــرح راه کارهای ــی؛ در ای کالبــدی- فضای
حــل مســایل اجتماعــی ارایــه شــده، ناقــص و ناکافی اســت 
و بایــد همســو بــا توانمنــدی ســاکنان از لحــاظ اقتصــادی 

و فرهنگــی حرکــت کنــد. 

يافته های تحقیق 
مشــارکت همکارانــه کــودکان در فراینــد طراحــی بــا هــدف 
ترویــج مشــارکت واقعــی کــودکان در کشــورهای مختلفــی 
ــارکت  ــه مش ــبرد نظری ــرای پيش ــت. ب ــده اس ــه ش تجرب
ــد  ــه بتوانن ــده اند ک ــرا ش ــی اج ــای عمل ــودکان، پروژه ه ک
بــه صــورت عملياتــی پيشــنهادات نظــری خــود را بــه بوتــه 
آزمایــش بگذارنــد و اصــول پيشــنهادی بــرای توســعه 
ــای شــهری  ــد طراحــی فضاه ــودکان در فراین مشــارکت ک

ــه دهنــد.  ارای
ایــن  تحقيقاتــی،  اکتشــافی-  ماهيــت  بــه  توجــه  بــا 
ــاً از ســوی ســازمان های دولتــی- حمایتــی  پروژه هــا عموم
ــک  ــه ســازمان یونيســف پشــتيبانی شــده اند و هری از جمل
ــی  ــودکان و ســطح اجتماع ــروه ک ــت گ ــه فراخــور موقعي ب
گرفته انــد؛  نظــر  در  را  رویکردهــای مختلفــی  جامعــه، 
رویکردهایــی از قبيــل، توجــه بــه نيازهــای کــودکان، 

ایجــاد شــهرهایی مناسب ســازی شــده بــرای کــودکان 
ــگاه  ــای جای ــدار، ارتق ــهری کودک م ــای ش ــاد فضاه و ایج
نظارتــی کــودکان در دســتيابی بــه فضاهــای شــهری 
مطلــوب، تحقــق عدالــت اجتماعــی و حــذف نابرابری هــای 
ــرای  ــازمانی ب ــازی درون س ــهر ها، بسترس ــی در ش اجتماع
ــن  ــهرها. در ای ــودکان در ش ــهروندی ک ــوق ش ــن حق تأمي
بخــش از مقالــه بــا جمع بنــدی تجــارب ارایــه شــده، 
پروژه هــا  فراینــد  و  رویکردهــا  اهــداف،  در  مقایســه ای 

ــت.  ــده اس ــام ش انج
ــی  ــت فضای ــت عدال ــا محوری ــارت ب ــازی ش ــروژه مکان س در پ
ــالش  ــودکان، ت ــرای ک ــور ب ــای مکان مح ــذف محروميت ه و ح
ــن  ــوند. ای ــه وارد ش ــای طراحان ــه فض ــودکان ب ــت ک ــده اس ش
پــروژه بــا همــکاری دانشــگاه و اســتادان دانشــگاه انجــام پذیرفته 
اســت و دانشــجویان به عنــوان تســهيل گر در فراینــد مشــارکتی 

ــد. ــد کمــک کرده ان ــان مشــترک در فراین ــه ایجــاد زب ب
ایجــاد  بــه  دوســتانه  مشــارکتی  فرهنــگ  پــروژه  در 
ــودکان در  ــی ک ــارکت واقع ــرای مش ــازمانی ب ــاخت های س زیرس

اســت.  شــده  تأکيــد  شــهری  تصميم گيری هــای 
ــالش  ــز ت ــران ني ــم در ای ــودک ب ــت دار ک ــهر دوس ــروژه ش در پ
ــازی  ــودکان، ظرفيت س ــه ک ــی ب ــای آگاه ــا ارتق ــت ب ــده اس ش
هدفمنــد بــرای مشــارکت فعــال کــودکان انجــام پذیــرد و 
ــی،  ــد نقاش ــودکان مانن ــارکت ک ــای مش ــتفاده از ابزاره ــا اس ب
مصاحبــه و ماتریــس داده هــا، ایده هــای کــودکان در قالــب 

ــدول1(. ــود )ج ــتخراج ش ــی اس ــای طراح الگوه
مــوارد زیــر نيــز از مهم تریــن عوامــل شکســت پروژه هــای 
ــه   ــدی، ب ــودک هرن ــت دار ک ــه دوس ــی و محل ــای جنوب آفریق
ــت :  ــوده اس ــودکان ب ــارکت ک ــق مش ــای ناموف ــوان پروژه ه عن
ــی  ــای مدیریت ــازی مســایل در تصميم گيری ه ــدم شفاف س 1. ع

و عــدم ثبــات در تصميم گيری هــای مدیریــت شــهری؛ 
ــاء  ــدت در احي ــدت و کوتاه م ــای بلندم ــدان برنامه ریزی ه 2. فق

محله هــا؛
3. فقدان زیرســاخت های شهری در محدوده ها؛

ســازمان  در  کــودکان  حامــی  گروه هــای  عقب نشــينی   .4
مدیریتــی؛

ــایل  ــا مس ــل ب ــی در مقاب ــائل اجتماع ــه مس ــه ب ــدم توج 5. ع
کالبــدی- فضایــی محدوده هــا.

ــده  ــی ش ــای معرف ــی پروژه ه ــدف از بررس ــری| ه نتیجه گی
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جســتار

پی نوشت 

*. ایــن مقالــه بــر گرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد نگارنــده بــا 
عنــوان »مناســب ســازی فضاهــای شــهری بــرای حضــور کــودکان بــا تأکيــد 
ــا  ــران ب ــه در دانشــگاه ته ــد طراحــی« اســت ک ــان در فراین ــر مشــارکت آن ب

ــت. ــده اس ــام ش ــی« انج ــن حبيب ــيد محس ــر »س ــای دکت ــی آق راهنمای

 IPA .1
YIG: Youth in governance .2

Y/AP: Youth-adult partnerships .3
 Sharon« ــا همــکاری ــروژه »Intergenerational Design CHARRETTE« ب 4. پ

Egretta Sutton« و »Susan P. Kemp « انجــام شــده اســت.

حــل مشــکالت جامعه
ــودکان و  ــگاه، ک ــویه دانش ــد س ــکاری چن ــتفاده از هم •	 اس
ــودکان  ــان ک ــترک در مي ــان مش ــاد زب ــرای ایج ــان ب طراح
ــارکتی  ــد مش ــه فراین ــودکان ب ــردن ک ــان و وارد ک و طراح

ــه کودکان
•	 آگاه ســازی کــودکان بــا برگــزاری کالس هــای آموزشــی و 
ایجــاد فهــم عميــق در تصميم گيــری بــه همــراه بزرگســاالن

ــی و فعاليت هــای گروهــی کــودکان  •  انجــام مطالعــه ميدان
بــرای بيــان مسایلشــان

ــت  ــرای دریاف ــودکان ب ــای ک ــا و نظره ــتفاده از ایده ه •  اس
الگوهــای طراحــی در فضــا

•  اســتفاده از اصــول طراحــی فضاهــای کودک مــدار، توجــه 
ــف  ــای منعط ــردن فض ــم ک ــودکان و فراه ــای ک ــه نيازه ب

ــرای اســتفادة آنهــا ب
ــی  ــای فرهنگ ــی و ارزش ه ــای بوم ــری الگوه ــه کارگي •  ب

ــی ــدوده طراح ــتر مح بس
• رونمایــی و معرفــی ایده هــای کــودکان بــه صــورت 
ــرای گســترش و توســعه فراینــد  ــار کــودکان ب نمایشــگاه آث

ــارکتی. مش

ــرد  ــد و رویک ــت فراین ــدم موفقي ــا ع ــت ی ــل موفقي ــب عوام کس
اجرایــی در زمينه هــای مختلــف اجتماعــی و سياســی بــوده 
ــد  ــل فراین ــک از مراح ــر ی ــرای ه ــی را ب ــوان اصول ــا بت ــت ت اس

ــرد.  ــه ک ــهر ارای ــودکان در ش ــارکتی ک ــی مش طراح
در ایــن مقالــه تــالش شــد بــا مقایســه تطبيقــی و تحليــل عوامــل 
تأثيرگــذار در پروژه هــای موفــق، اصــول پيشــنهادی بــرای ایجــاد 

فراینــد مشــارکتی در جامعــه ایــران پيشــنهاد شــود )جــدول2(.  
ــر از مطالعــه تطبيقــی تجــارب در جهــان و  دســتورالعمل های زی

ایــران اســتخراج شــده اســت :
ــور  ــکان مح ــای م ــی و محروميت ه ــت فضای ــه عدال ــه ب •		توج

ــهری  ــای ش ــودکان از فضاه ــتفاده ک ــرای اس ب
•		تــالش بــرای تغييــر زیرســاخت های اجتماعــی و حــذف 

شــهری  محيط هــای  در  ناســالم  رقابت هــای 
•		هدف گــذاری بــرای ایجــاد محيــط ســالم بــرای زندگــی 

کــودکان و شناســایی نيازهــای آنــان
و  ســاالنه  گردهمایی هــای  و  ســازمانی  تغييــرات  •		ایجــاد 
ــای  ــرای حضــور در کارگاه ه ــوت از حضــور بزرگســاالن ب دع

مشــارکتی کــودکان
•	 تالش برای ظرفيت سازی و توسعه استراتژی هدفمند

•	 توانمندســازی ســاکنان و اســتفاده از بســيج عمومــی بــرای 
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