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چکیــده | مشــارکت همکارانــه کــودکان بــا تصویــب قوانیــن حقــوق کــودک و
محــور قــرار گرفتــن حقــوق شــهروندی آنــان از دهــۀ  1980مــورد توجــه طراحان
و برنامهریــزان شــهری قــرار گرفتــه اســت .مشــارکت در فراینــد طراحــی فضاهــای
شــهری بــه کــودکان اجــازه میدهــد در ایجــاد فضاهــای زندگــی خــود ســهیم
باشــند و محیــط پیرامونشــان را متناســب بــا ایدههــا و نظرهــای خــود بســازند.
از آنجایــی کــه کــودکان ویژگیهــای جســمی ،روحــی و شــخصیتی منحصــر
بــه خــود را دارنــد ،فراینــد مشــارکت آنــان نیــز متناســب بــا جایگاهشــان در
جامعــه تعریــف میشــود .بــر ایــن مبنــا ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تجــارب
پروژههــای اجرایــی مشــارکت کــودکان در فراینــد طراحــی فضاهــای شــهری در
جهــان و ایــران بــوده اســت ،تــا از ایــن طریــق بتــوان اصولــی عملــی بــرای تنظیم
فراینــد مشــارکت همکارانــه کــودکان در جامعه ایــران پیشــنهاد داد .روش پژوهش
بــه کار گرفتــه شــده در ایــن مقالــه توصیفــی -تحلیلــی اســت کــه بــا اســتفاده
از منابــع کتابخانـهای و مــرور نتایــج تجــارب عملــی ،رویکــرد و فراینــد مشــارکت
کــودکان در طراحــی فضاهــای شــهری در ایــران و جهــان ارزیابــی شــده اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد بــرای برنامهریــزی فراینــد مشــارکت کــودکان،
اکتفــا بــه مبانــی نظــری و اصــول تئــوری پشــتیبان کافــی نیســت .ضــروری اســت
بــا بهرهگیــری از راهکارهــای اجرایــی تجــارب در جوامــع مختلــف ،عوامــل مؤثــر
در موفقیــت 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.
واژگان کلیدی | کودکان ،مشــارکت همکارانه کودکان ،شهرســازی مشارکتی،
فضاهای شهری کودکمحور.
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مقدمه

امــروزه بــا گســترش توجــه بــه حقــوق کــودکان ،جوامــع
بینالمللــی تــاش میکننــد جایــگاه قانونــی بــرای رعایــت
حقــوق ایــن شــهروندان کوچــک فراهــم شــود .بــه ایــن ســبب
زمینــه بــرای تجلــی حضــور آنــان در قوانیــن ،مقــررات و حقــوق
شــهری ایجــاد شــده اســت .در مصوبــات بینالمللــی و داخلــی
عــاوه بــر توجــه بــه تأمیــن نیازهــای اولیــه و نیــاز کــودکان بــه
بــازی ،بــر اهمیــت مشــارکت کــودکان در ســهیم ســاختن آنــان
در فراینــد مکانســازی تأکیــد شــده اســت .ایــن بســتر فراهــم
شــده از جوامــع بــهویــژه قشــر تأثیرگــذار در برنامهریــزی و
تصمیمســازیهای شــهری انتظــار دارد کــه نظــر کــودکان را در
فراینــد مشــارکتی طراحــی فضــای شــهری اجــرا کننــد.

سؤاالت تحقیق

 .1عوامــل موفقیــت و شکســت در پروژههــای مشــارکت کــودکان
در جهــان و ایــران چیســت؟
 .2چارچــوب عملــی در فراینــد مشــارکت کــودکان در طراحــی
فضــای شــهری چگونــه اســت؟
 .3بــرای موفقیــت در فراینــد مشــارکت کــودکان چــه رویکــرد و
ســاختاری بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؟

نظریههــا و پیشــینه مشــارکت کــودکان در
فراینــد طراحــی فضــای شــهری

مشــارکت کــودکان عرصهای اســت برای کــودکان کــه بتوانند نظر
خــود را دربــاره محیــط پیرامــون ارایــه کننــد (.)Hart, 2002: 136
ایــن نــوع مشــارکت از اواخــر دهــۀ  1980بــا تصویــب کنوانســیون
حقــوق کــودک در ســازمان ملــل ( )1989جایگاه قانونــی در میان
کشــورها پیــدا کــرد .ایــن ســند مهمتریــن ســند بینالمللــی
در رابطــه بــا کــودکان و اولیــن ابــزار قانونــی بینالمللــی اســت
کــه طیــف گســتردهای از حقــوق انســانی را بــرای کــودکان
تضمیــن میکنــد .در ایــن معاهــده ب ـ ه عنــوان «الیحــه حقــوق
بشــر» بــرای کــودکان از کشــورهای تصویبکننــده درخواســت
میشــود شــرایطی را بــه وجــود آورنــد کــه در آن ،کــودکان
نقــش فعــال و خالقــی را در زندگــی اجتماعــی و سیاســی کشــور
خــود ایفــا کننــد و دولتهــا در زمینــه موضوعــات تأثیرگــذار
بــر زندگــی آنهــا بــا دریافــت ایدههایشــان حامــی آنهــا و
فعالیتهــای مطلوبشــان باشــند (دریســکل.)28 :1387 ،
از زمــان تصویــب قوانیــن بینالمللــی فعالیتهــای اجرایــی در

تمــام عرصههــا بــرای ارزش قائــل شــدن بــه حضــور کــودکان
در تصمیمگیریهــا انجــام شــد .بــه گون ـهای کــه صاحبنظــران
در عرصــهی شهرســازی ،معمــاران و طراحــان در بعــد رویــهای
طراحــی فضــای شــهری تــاش کردنــد بــا ایجــاد بســتری بــرای
اظهارنظــر و عقیــد ه کــودکان و رســاندن صــدای آنهــا بــه
مســئوالن ،از حقــوق آنهــا حمایــت کــرده و فضایــی کودکمحــور
را بــا مشــارکت آنهــا ایجــاد کننــد ( .)Becker, 2011بــه همیــن
منظــور تحقیقــات و مطالعــات میدانــی بــرای مــدون کــردن
مبانــی نظــری و فرضیهســازی تأمیــن حقــوق کــودکان در شــهر،
حضــور آنــان در فضــای شــهری و نهایتـاً مشــارکت آنهــا در فرایند
طراحــی انجــام شــد؛ بــه گونـهای کــه در ایــن عرصــه کــودکان به
عنــوان شــهروندانی شــناخته شــدهاند کــه بــه لحــاظ موقعیــت
ســنی نیــاز بــه حمایــت و حفاظــت دارنــد .در ابتــدا بــه وســیله
ســازمانهایی از جملــه مجمــع بینالمللــی حقــوق کــودکان
بــرای بــازی ،1حــق بــازی بــرای کــودکان توســط ملتهــا
پذیرفتــه شــد .ایــن حــق تأثیــر بســیار ســودمندی در اندیشــه
و عمــل بــرای مشــارکت کــودکان بــه عنــوان شــرکتکنندگان
بیقــدرت گذاشــت .متخصصانــی از جملــه هــارت (،)1997
بارتلــت ( ،)1999ریوکیــن ( )1995و چــاوال ( )2001در ایــن
زمینــه فعالیــت کردهانــد (.)Francis & Lorenzo, 2002:159
عــاوه بــر آن پروژههایــی کــه همزمــان در زمینــه حقــوق
کــودکان انجــام شــد؛ شــورای شــهر کــودکان و شــهرهای
دوس ـتدار کــودک بــوده اســت کــه هــر دو از ســوی یونیســف
حمایــت میشــد.
پــروژه شــهرهای دوســتدار کــودک از ســال  1995بــرای
اجرایــی کــردن حقــوق کــودکان در ســطح محلــی بــه کار
گرفتــه شــده و از ســال  1996بــه نوعــی جنبــش اجتماعــی
تبدیــل شــده اســت .از جملــه اهــداف ایــن پروژههــا
تنظیــم چارچوبهــای اصولــی و قانونــی مبتنیبــر حقــوق
کــودکان ،تنظیــم برنامــه بودجــه بــرای کــودکان و نمایــش
رونــد اجرایــی و ضمانــت حقــوق کــودکان بــوده اســت
(.)Child Rights Information Network, 2008: 17-18
پــس از آن از اوایــل قــرن  21نهادینهســازی مشــارکت
کــودکان در محــور فعالیتهــای صاحبنظــران قــرار گرفــت.
در ایــن دوره کــودکان بــه عنــوان همــکار بزرگســاالن در
نظــر گرفتــه شــدند و در چارچــوب ســازمانی کــه توســط
بزرگســاالن تهیــه شــده بــود ،بــا پذیرفتــن همــان قــدرت و
دانــش بزرگســاالن در فراینــد طراحــی شــرکت میکردنــد.
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در حــال حاضــر چندیــن پــروژه توســعه شــهری در کشــورهای
توســعهیافته بــرای نهادینهســازی مشــارکت کــودکان
انجــام گرفتــه اســت کــه عمومــاً محــدود بــه تغییــرات
محیطــی یــا ایدهپــردازی بــرای آنچــه کــودکان از محیــط
میخواهنــد ،بــوده اســت (.)Francis & Lorenzo, 2002: 165
از دســتاوردهای مهــم ایــن دوره تــاش بــرای مشــارکت کودکان
در عیــن واقعبینــی از دوران زندگــی آنــان بــا رویکــردی بــه
ســوی آینــده بــوده اســت ،تــا فراینــد مشــارکت بــهعنــوان یــک
فراینــد گفتگویــی تعاملــی و آیندهنگــروار در میــان کــودکان
و بزرگســاالن عمــل کنــد .ایــن زمینــه فراهمشــده در طیفــی
از انــواع مشــارکت ســنتی کــه بــه صــورت ســاده کــودکان را
درگیــر میکنــد ،تعریــف شــده اســت و تــاش میکنــد
کــودکان بــهعنــوان کــودک در کنــار بزرگســاالن فعالیــت کننــد.
مزیــت اصلــی ایــن رویکــرد حضــور پررنــگ کــودکان در جامعــه
بــه همــراه نظــارت افزایــش یافتــه و کنتــرل شــده بزرگســاالن
اســت .جنبــش شــهرهای پایــدار ،پایــگاه خوبــی بــرای پیشــرفت
ایــن عرصــه بــوده اســت .در ایــن پروژههــا بــا اســتفاده از
نظریههــای میانرشــتهای بــرای طراحــی محیطــی کــه مــردم
را در طراحــی محیــط پیرامونشــان درگیــر میکنــد ،یــک فراینــد
آموزشــی متقابــل در میــان شــهروندان و طراحــان برنامهریــزی
میشــود و کــودکان را بــه صــورت مســتقیم در برنامهریــزی
محیطزیســت وارد میکنــد (.)Hasirci et al, 2007:5-6
در ســالهای اخیــر کــه بیــش از یــک دهــه از ورود بــه
قــرن بیســت و یکــم میــادی میگــذرد بــا فراگیــر شــدن
میانرشــتهای بــودن طراحیهــای محیطــی و تــاش بــرای
فعالیتهــای همکارانــه بــرای حــل مســایل اجتماعــی ،رویکــرد
ایجــاد فضاهــای درون ســازمانی بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی
و ایجــاد فرهنــگ مشــارکتی بــرای مکانســازی و گســترش
ســرمایههای اجتماعــی در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن تئوریهــای عملکــرد محــور ،هــدف ارتقــاء تســلط
ذینفعــان بــر فضــای مــورد استفادهشــان بــوده اســت .در
ارتبــاط بــا کــودکان و فضــای مشــارکتی آنــان نیــز هــدف،
افزایــش دوران کودکــی کــودکان و حفــظ فضــای اجتماعــی
آنــان در تــوازی منطقــی از نظــارت بزرگســاالن اســت .در ایــن
رویکــرد کــودکان در کنــار بزرگســاالن از حقــوق خــود دفــاع
میکننــد و در بســتر فراهــم شــده بــرای مشــارکتی اجتماعــی
شــرکت میکننــد.
ارایــه نظریههــای ســرمایههای اجتماعــی در شــهر از ســوی
40
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پانتــام  2000و آدلــرو کــوون  ،2002بسترســازی فرهنــگ
مشــارکت دوســتانه ( )Subramania & Moncloa, 2010بــرای
ایجــاد برنامههــای ســازمانی و عملیاتــی کــردن دو راهبــرد
«نوجوانــان در حکمرانــی »2و «مشــارکت جوانــان و بزرگســاالن
بــا یکدیگــر »3در ســطح حکومتهــای ملــی و محلــی از جملــه
اقدامــات موفقــی اســت کــه در ایــن راســتا انجــام شــده اســت
(.)Ibid: 27

روش تحقیق

پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی -تحلیلــی نگاشــته شــده
و گــردآوری اطالعــات بــا بهرهگیــری از منابــع کتابخانــهای،
برمبنــای بررســی متــون ،اســناد و مقــاالت موجــود در
پایگاههــای اطالعــات علمــی و مصاحبــه بــا گروههــای اجرایــی
در ایــران انجــام شــده اســت .ســپس بــرای مقایســه تطبیقــی
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
بــرای تنظیــم چارچــوب فراینــد مشــارکت کــودکان در ایــران
پیشــنهاد شــده اســت.

تجــارب عملــی مشــارکت کــودکان در طراحــی

تصویر  :1گردهم آیی کودکان و ترســیم جزئیات در نقشه ،مأخذ:
/http://www.wvi.org/sites/default/files/styles/large/public

عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکیل فضای شهری

فضاهــای شــهری در جهــان

پروژه شا ِرت

4

پــروژه «شــارت» ( )CHARRETTEدر ســال  2002در
دانشــگاه واشــنگتن انجــام شــده اســت .در ایــن پــروژه واژه
شــارت ،بهعنــوان توصیفــی از یــک تجربــه آموزشــی منحصــر
بــه فــرد همکارانــه بــه کاربــرده شــده اســت کــه تــاش میکنــد
ـان ممکــن ،پــروژه را بــه اهــداف خــود نزدیــک
در کوتاهتریــن زمـ ِ
کنــد .تئــوری و مبانــی نظــری پشــتیبان از ایــن پــروژه ،تحقــق
عدالــت اجتماعــی در فضــای شــهری بــرای کــودکان بــوده
کــه تــاش میکنــد بــا برنامهریــزی مجموعــه کارگاههــای
آموزشــی ،مشــارکت فکــری و ابــزاری کــودکان را در فراینــد
طراحــی بــه صــورت عملیاتــی محقــق کنــد .هــدف از انجــام ایــن
پــروژه مکانســازی بــرای کــودکان بــه همــراه ایجــاد فضایــی
درونســازمانی بــرای مشــارکت آنــان در مدیریــت شــهری بــوده
اســت ،کــه بتوانــد ارتبــاط متقابــل و اثرگــذار فضــای شــهر بــر
شــکلگیری شــخصیت کــودکان را نیــز کشــف کنــد
( .)Sutton & Kemp, 2002:174-176بــه همیــن دلیــل
فعالیــت مکانســازی شــارت بــا راهبردهایــی آغــاز شــده اســت
کــه ادراک کــودکان و الگــوی رفتــاری آنهــا را در محیــط محلــه
و در پیونــد بــا رفتــار همســایگان بررســی و مســتند میکنــد.
یکــی از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ایــن پــروژه کــه عملیــات
اجرایــی آن بــا موفقیــت همــراه بــوده ،همــکاری فعــال و متقابــل
دانشــگاه بــهعنــوان بســتر علمــی پشــتیبان و کــودکان در
مدرســه و فضــای محلــه بــوده اســت .در ایــن فراینــد ،کــودکان
بــا کمــک دانشــجویان دانشــگاه بــه عنــوان تســهیلگر بــا
مهارتهــای طراحــی آشــنا شــدهاند و اســتادان نیــز فراینــد
مشــارکت را در ســطح بــاال هدایــت کردهانــد .بــه عبارتــی
دانشــجویان بهعنــوان حلقــه واســط درصــدد ایجــاد زبــان
مشــترک در میــان کــودکان در فضــای مدرســه بــا دانشــگاه
بودهانــد .در ایــن پــروژه کــودکان  9تــا  11ســال و  14تــا 18
ســال شــرکت داشــتهاند .فراینــد عملیاتــی پــروژه بــه صــورت
برگــزاری جلســات گردهمایــی در محــدوده طراحــی پــروژه بــوده
اســت؛ بهگونــهای کــه کــودکان خــود از نزدیــک بــا مجموعــه
امکانــات و مشــکالت محــدوده طراحــی آشــنا شــده و نظرهــا
و ایدههــای خــود را ارایــه کردهانــد .در پایــان نیــز کــودکان
نظــرات و ایدههــای خــود را در معــرض نمایــش همــگان قــرار
دادهانــد (تصویــر.)1
دســتاوردهایی کــه شــارت بــرای طراحــان و برنامــه ریــزان بــه

ارمغــان آورده اســت :
 .1کــودکان در فراینــد مشــارکت بــا خواســتهها و مطالباتــی
کــه میتواننــد از محیــط اطرافشــان داشــته باشــند ،آشــنا شــده
و نســبت بــه امکاناتــی کــه محیــط پیرامــون در اختیــار آنهــا
میگــذارد ،آگاه شــوند.
 .2در ایــن تمریــن فرصتــی بــرای کــودکان فراهــم شــده اســت
کــه بــا اســتقالل در تصمیمگیریهــا و مشــارکت ،محیــط
پیرامونــی خــود را کنتــرل کننــد.
 .3حضــور کــودکان در محــدوده طراحــی امــکان درک ،کشــف و
بررســی محیــط واقعــی را به کــودکان داده و بســتری فراهم شــده
اســت کــه طراحــان بزرگســال بتواننــد تفاوتهــا و تضادهــای
ادراک فضــا و کشــف محیــط را آشــکار و واضــح دریافــت کننــد.
 .4کــودکان میتواننــد بــا قــرار گرفتــن در گــروه حــس جمعــی،
پاسـخگو بــودن و مفیــد بــودن را در خــود ارتقــا دهنــد.
 .5کــودکان در یــک فراینــد آموزشمحــور میتواننــد نســبت
بــه محیــط پیرامــون خــود حســاس و آگاه شــوند و از ایــن
طریــق ایدههــای کارآمدتــری را ارایــه کننــد .ایــن فراینــد
آموزشــی میتوانــد صرف ـاً در جهــت تقویــت خالقیــت کــودکان،
مهارتهــای کالمــی و کســب توانایــی بــرای حضــور کــودکان در
جمــع بزرگســاالن باشــد.
 .6همــراه شــدن دانشــگاه بــا فضــای واقعــی زندگــی کــودکان
توانســته اســت خألهایــی را کــه در درک کــودکان از فضاهــای
شــهری و آگاهیهــای محیطــی آنــان وجــود دارد کشــف کنــد و
دانشــگاه درصــدد تأمیــن نیازهــای آنهــا برآیــد.
 .7فراینــد مشــارکتی کــودکان بــرای شناســایی و طراحــی

تصویر  :2گردهم آیی کودکان و تبادل اطالعات ،مأخذ:
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/Children_at_table-1024x678.jpg
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جســتار
فضاهــای شــهری بــه ایجــاد زبــان مشــترک در میــان کــودکان و
طراحــان نیــاز دارد کــه بــا اســتفاده از تســهیلگران و دانشــجویان
و پژوهشــگران بهعنــوان حلقههــای واســط میتوانــد حاصــل
شــود.
 .8بــرای بهرهبــرداری بیشــتر و انســجام در فراینــد عملیاتــی نیــاز
بــه چارچــوب هدفمنــد و پایــگاه ســازمانی وجــود دارد کــه بتوانــد
اقدامــات مشــارکتی کــودکان را جهــت دهــد و ســازماندهی کنــد.
بــا توجــه بــه آنچــه از تجربــه عملیاتــی شــارت حاصــل شــد،
مشــخص اســت برخــی از نابرابریهــای محیطــی کــه بــرای
بهرهبــرداری کــودکان از فضــای شــهری ایجــاد شــده اســت
میتوانــد بــا آگاهســازی کــودکان نســبت بــه پیرامــون خــود
و بهرهگیــری از همــکاری کــودکان در بازشناســی محیــط
و طراحــی مجــدد آن کاهــش یابــد .در ایــن فراینــد ضــروری
اســت مجموعـهای از اقدامــات اطالعرســانی و آموزشــی هدفمنــد
بــرای کــودکان در جایــگاه ســازمانی مشــخص پیگیــری شــود
و بــا نزدیــک کــردن کــودکان بــه واقعیتهــا و ویژگیهــای
فضــای شــهری ،نظــرات و ایدههــای آنهــا را بــرای کاهــش ایــن
محدودیتهــا دریافــت کــرد.

پروژه ایجاد فرهنگ مشارکتی دوستانه

پــروژه «ایجــاد یــک فرهنــگ مشــارکتی دوســتانه» بــا رویکــرد
همــکاری کــودکان در مراحــل برنامهریــزی ،پیشــرفت طــرح،
اجــرا و ارزیابــی پــروژه تنظیــم شــده اســت و چارچــوب ســازمانی
آن براســاس دو راهبــرد عملیاتــی «نوجوانــان در حکمرانــی» و
«مشــارکت جوانــان و بزرگســاالن بــا یکدیگــر» تعریــف شــده بــه
گونــه ای کــه امــکان حضــور نوجوانــان در تصمیمگیریهــای
شــهری و همــکاری در کنــار بزرگســاالن فراهــم شــود.
فراینــد انجــام ایــن پــروژه شــامل مراحــل مختلــف آگاهــی،
اطالعرســانی ،آمــوزش و ایدهپردازیهــای همکارانــه بــوده
اســت .بــه ایــن طریــق کــه در ابتــدا کــودکان از اهــداف اولیــه
پــروژه اطــاع کســب کــرده و آگاهانــه وارد ایــن فرایند مشــارکتی
میشــدند .ســپس آنهــا بــا نمونههــای تجــارب موفــق جهــان
آشــنا میشــوند کــه اطالعــات کاملــی را در زمینــه مشــارکت
کــودکان بــا بزرگســاالن و نتایــج حاصــل از ایــن پروژههــای
مشــارکتی در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد .بــه ایــن طریــق فهــم
درســتی از رویکــرد مشــارکت ،اهــداف مشــارکت و نتایــج آن پیــدا
میکننــد ()Subramania & Moncloa, 2010:28-40؛ (تصویــر.)2
در ایــن پــروژه مشــارکتی از دو راهبــرد عملــی «نوجوانــان در
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حکمرانــی» و «مشــارکت جوانــان بــا بزرگســاالن» اســتفاده شــده
اســت .راهبــرد نوجوانــان در حکمرانــی ،نوعــی اســتراتژی بــرای
تغییــر زیرســاختهای ســازمانی اســت کــه فرصتــی را بــرای
نوجوانــان در مقطــع راهنمایــی و دبیرســتان فراهــم میکنــد
تــا بــه صــورت ســاالنه گردهمایــی داشــته باشــند .در ایــن
گردهماییهــا ،آنهــا میتواننــد در مشــارکت بــا بزرگســاالن
مســایل مربــوط بــه کشورشــان و مشــکالت شــهرهای خــود را
بــه بحــث بگذارنــد و از تجــارب بزرگســاالن بــرای پیــدا کــردن
راهحــل اســتفاده کننــد .در ایــن گروهــی کــه تشــکیل میشــود
کــودکان از شــهرهای مختلــف و کشــورهای گوناگــون بــا یکدیگــر
آشــنا شــده و نســبت بــه مســایل ،دغدغههــا و نیازهــای
یکدیگــر آگاهــی پیــدا میکننــد .همچنیــن عرصــهای فراهــم
میشــود کــه کــودکان مهارتهایــی را بــرای ایجــاد ارتبــاط و
دفــاع از حقــوق خودشــان کســب کننــد و بــه صــورت تمرینــی
مســئولیتهای مدنــی و نقشهــای هدایــت و رهبــری را انجــام

دهنــد(.)Youth in Governance

ایــن راهبــرد عملــی در ســطوح محلــی ،ملــی و بینالمللــی
تحققپذیــر اســت .از جملــه پروژههــای اجــرا شــده در ایــن
زمینــه «برنامــه کــودکان در حکمرانــی» در شــهر واشــنگتن
اســت کــه بـ ه عنــوان یــک برنامــه توســعه ابداعــی مثبــت بــرای
کــودکان و نوجوانــان در نظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن برنامــه
کــودکان در مجموعــه اقدامــات و تشــکیالتی درگیــر میشــوند که
بتواننــد بــر تحلیــل و راهحلیابــی مســایل شهرشــان تأثیرگــذار
باشــند .ایــن برنامــه ســاالنه بــه صــورت یــک کالس آموزشــی
بــا همــکاری مــدارس در واشــنگتن دیســی برگــزار میشــود
و هــدف از برگــزاری آن توســعه قــدرت رهبــری در کــودکان،
ایجــاد ظرفیــت مدنــی ،تقویــت اعتمــاد بــه نفــس در کــودکان
و توجــه بــه نقــش اجتماعــی آنهــا اســت (.)Zarovy, 2012
راهبــرد مشــارکت جوانــان بــا بزرگســاالن ،نیــز نوعــی اســتراتژی
بــرای امــکان درگیــر کــردن جوانان و ایجــاد فرصــت تصمیمگیری
بــرای مســایل مربــوط بــه خودشــان در همراهــی بــا بزرگســاالن
اســت .در برنامــه ایــن راهبــرد ،فراینــدی آموزشــی تــدارک دیــده
میشــود کــه جوانــان را همپــای بزرگســاالن آمــوزش دهــد
تــا بتواننــد در کنــار بزرگســاالن فکــر و برنامهریــزی کننــد و
ســهم برابــری در فراینــد تصمیمگیــری داشــته باشــند .در ایــن
برنامــه ،شایســتگیها و لیاقتهــای جوانــان بــرای همــکاری در
تصمیمگیریهــا شناســایی میشــود ( )Russell et al, 2009و بــر
فراینــد همــکاری کــودکان و نوجوانــان بیشــتر از حــل مشــکالت
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تأکیــد میشــود و بــه نوعــی از پروژههــای فراینــد محــور بــه
شــمار میآیــد.
بــا توجــه بــه آنچــه بررســی شــد پــروژه فرهنــگ مشــارکتی
دوســتانه در فراینــدی هدفمنــد بــا آگاهســازی ،آمــوزش و تکیــه
بــر مــرور تجــارب عملــی انجــام میشــود و تــاش میکنــد
کــودکان فهــم درســتی از مشــارکت همکارانــه بــا بزرگســاالن
پیــدا کننــد.
دستاوردهای این پروژه به قرار زیر است :
• بــرای ایجــاد مشــارکت واقعــی و فعاالنــه ،کــودکان ابتــدا بایــد
نســبت بــه اهــداف پژوهــش آگاه شــوند.
• کــودکان بــرای دفــاع از حقــوق خــود نیــاز اســت بــا
مهارتهایــی در جهــت برقــراری ارتبــاط و مســئولیتپذیری
آگاه شــوند.
• کــودکان بایــد در فراینــدی قــرار گیرنــد کــه نقشهــای

رهبــری و مدیریتــی را تمریــن کننــد.
• مــدارس یکــی از بهتریــن نهادهــای واســط اســت کــه میتوانــد
بیــن کــودکان و طراحــان ارتبــاط برقــرار کنــد .از یــک ســو
امکانــات و فرصــت مهــارت و دانشانــدوزی را بــرای کــودکان
فراهــم میکنــد و از ســوی دیگــر امــکان گردهمایــی بــا مدیــران
و نهادهــای دولتــی در جلســات رســمی را ایجــاد میکنــد.
• بــا ایجــاد زیرســاختهای ســازمانی و برنامههــای زمانــی
منســجم میتــوان عــاوه بــر تمریــن مشــارکت کــودکان امــکان
آشــنایی کــودکان بــا ایدههــای مختلــف در فرهنگهــای
گوناگــون بــا ارزشهــای متفــاوت را فراهــم کــرد.
• در فراینــد مشــارکتی کــودکان بایــد براســاس شایســتگیهای
خــود در گــروه همــکاری قــرار گیرنــد و متناســب بــا موقعیــت و
ســطح فکــری آمــوزش ببیننــد.
• بــرای موفقیــت در فراینــد مشــارکتی ضــروری اســت سلســله

تصویر  :3جانمايي فضاي ســبز در يكي از جداول در پروژه شــهر دوستدار کودک بم .مأخذ :کاملنیا و حقیر.1388 ،
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ســطح کل کشــور پایهریــزی کننــد .بــه همیــن منظــور
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان بــا برگزاری
جلســه هماندیشــی بــا حضــور اســاتید دانشــگاههای
اصفهــان ،هنــر و دانشــگاه آزاد اســامی خوراســگان،
گروههــای علــوم محیطــی و شــهری ،علــوم تربیتــی،
علــوم اجتماعــی و مشــاوران؛ شــهر دوســتدار کــودک
ایــران در شــهرداری اصفهــان را بــا همــکاری ســازمانهای
مرتبــط بــه منظــور ارتقــای کیفــی همــه جانبــه زندگــی
کــودکان در شــهر تأســیس کــرده اســت (معرفــی اصفهــان
بــه عنــوان شــهر دوســتدار کــودک در ایــران.)1395 ،

پروژه شهر دوستدار کودک بم

تصویر  :4شــناخت محله و ترسیم جزئیات در نقشه توسط کودکان ،محله
هرندی ،تهران .مأخذ :عزتیان.1392 ،

عملیــات هدفمنــد در ســطح برنامــهای و ســازمانی در فضــای
رســمی و غیررســمی برنامهریــزی شــود.

تجــارب عملــی مشــارکت کــودکان در طراحــی
فضاهــای شــهری در ایــران

در ســالهای اخیــر در ایــران طــرح شــهر دوسـتدار کــودک
در قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســامی
کشــور بــا حمایــت ســازمان ملــل (یونیســف) در دســتور
کار قــرار گرفتــه اســت .ایــن طرحهــا بــا توجــه بــه قوانیــن
الحاقــی در زمینــه توســعه فضاهــای فرهنگــی ،فراغتــی و
اجتماعــی و انجــام تمهیــدات الزم جهــت رفــاه و آســایش
شــهروندان اجــرا میشــوند .الزم بــه ذکــر اســت شــهرداری
تهــران در ســال  1386بــرای هدایــت پروژه شــهر دوسـتدار
کــودک در شــهرهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بهعنــوان
دبیرخانــه مســئولیت پذیرفتــه و ابالغیــه شــهرداری تهــران
بــرای همــکاری مراجــع ذیربــط در اجــرای پــروژه شــهر
دوسـتدار کــودک در اردیبهشــت 1388اعــام شــده اســت
(شــورای اســامی شــهر تهــران .)1388 ،پروژههــای اجرایــی
دبیرخانــه شــهر تهــران شــامل طــرح محلههــای دوس ـتدار
کــودک در جنــوب تهــران و چنــد طــرح اجتماعــی مرتبــط
بــا امــور زنــان و کــودکان بــوده اســت .بــا توجــه بــه نتیجــه
طرحهــا ایــن پروژههــا نتوانســتهاند اقدامــات مؤثــری را در
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شــهر دوس ـتدار کــودک بــم در ســال  1382پــس از زلزلــه بــم
شــکل گرفــت و ســازمان یونیســف بــا همــکاری دیگــر نهادهــا
پــروژه را بــا هــدف مشــارکت جمعــی کــودکان تعریــف کردنــد.
مهمترين اهداف اين طرح شامل موارد زیر است:
• تقويــت مشــاركت كــودكان  :بايــد بــه کــودکان فرصــت داد
تــا دربــاره محيــط اطرافشــان تصميمگيــري كنــد .ايــن موضــوع
نبايــد بعــد از تصميمگیــری صــورت بگيــرد بلكــه بايــد در حيــن
تصميمگيــري کــودکان را دخالــت داد.
• بــاال بــردن آگاهــی اجتمــاع  :بــراي تقويــت احتــرام بــه حقــوق
کــودکان بايــد جامعــه را آگاه كــرد .تمــام ســطوح مختلــف
اجتمــاع بايســتي نســبت بــه ايــن موضــوع آگاهــي يابــد.
• ظرفيتســازي و تقویــت مشــارکت  :ایــن پروژههــا بایــد
بتوانــد امكانــات ،تواناييهــا و ظرفيتهــای بالقــوه کــودکان را
ارتقــاء دهــد و بــا معنــادار کــردن روشهــای مشــارکت دانــش و
آگاهــی کــودکان را افــزاش دهــد (کاملنیــا و حقیــر.)80 :1388 ،
طــرح شــهر دوس ـتدار کــودک بــم شــامل پروژههــای متعــددی
بــود کــه بــه لحــاظ عملکــردی و زیرســاختی نیازهــای کــودکان
را تأمیــن میکــرد .ایــن پروژههــا شــامل احــداث زمیــن بــازی،
ایجــاد تجهیــزات بهداشــتی ،تأمیــن آب نوشــیدنی ســالم ،تجهیــز
امکانــات بهداشــتی مــدارس ،ســاخت مدرســه ،احــداث مرکــز
نگهــداری کــودکان خردســال بــوده اســت .در ایــن پروژههــا کــه
در فراینــد مشــارکتی برنامهریــزی و طراحــی شــده اســت ،ماننــد
پــروژه مدرســه رویایــی؛ طراحــان پــس دریافــت نظــر کــودکان
اولویتبنــدی آنهــا نســبت بــه موضوعــات و پیشــنهادات را بــا
اولویتهایــی کــه گــروه طراحــان در نظــر گرفتــه بودنــد مقایســه
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کردهانــد .اســتفاده از فراینــد مشــارکتی در ایــن مرحلــه توانســته
اســت انتظــارات کاربــران و طراحــان را تعدیــل کنــد( .تصویــر.)3
شــاخصهای طراحــی کــه از نتایــج ایــن بررســی بــرای ارایــه
الگــو طراحــی فضــای ســبز حاصــل شــده بــود بــه صــورت زیــر
اســت :
• تلفیــق فضــای ســبز بــا فضاهــای بــازی ،بــه عبارتــی فضاهــای
بــازی مملــو از درختــان گلهــا و دریاچــه یــا اســتخر باشــد.
• فضــای ســبز و دریاچــه بهعنــوان نقــاط کانونــی فضاهــای
بــازی کــودکان قــرار گیــرد.
• ایجــاد فضاهایــی بــرای حضــور بزرگترهــا بــه مــوازات اینکــه
کــودکان فضاهایــی مســتقل بــرای خــود داشــته باشــند.
• طراحی فضاهای برای خاطر نویسی و نقاشی کودکان
• اســتفاده از رنگهــای روشــن ،بــازی نــور و ســایه در فضــا و
ایجــاد فضاهــای ترکیبــی.
• اســتفاده از مصالحــی کــه کــودکان بــه آنهــا عالقهمندتــر
هســتند ماننــد چــوب و عناصــر نــرم طبیعــی (همــان.)86-84 :

محله هرندی ،شهرداری منطقه  12تهران

طــرح محــات دوس ـتدار كــودك از ســال  1386در شــهرداری
تهــران ،در پنــج محلــه شــهر تهــران بــا مشــاركت مؤسســه تغذيــه
و ســامت و مؤسســه پژوهشــي كــودكان بــه صــورت الگویــی بــه
اجــرا درآمــد .محلــه هرنــدی بــهعنــوان اوليــن محلــه انتخــاب
شــد .طــرح بــا در نظــر گرفتــن بسترســازی بــرای حضــور
کــودکان و مناسبســازی محیــط زندگــی آنــان در ســه فــاز
برنامهریــزی شــد .در فــاز اول جمــعآوری اطالعــات پیرامــون
وضعیــت کــودکان در تهــران و محلــه منتخــب و برنامهریــزی
بــراي تشــكيل كميتــه ذينفعــان مــورد توجــه بــوده کــه بــه
وســیله مطالعــات کتابخان ـهای ،میدانــی و تشــکیل کارگروههــا و
برگــزاری کارگاههــا اجــرا شــده اســت .طرح شــامل توانمندســازی
مــادران و خانوادههــا در محلــه بــوده تــا بتواننــد نیازهــای
اساســی کــودکان را بــهعنــوان گــروه آســیبپذیر مــورد توجــه
قــرار دهنــد (گــزارش عملکــرد دو ســاالنه مؤسســه همیــاران غــذا،
.)28-31 : 1386
در ایــن پــروژه بــا توجــه بــه اهمیــت دوران خردســالی در

جدول  : 1مقایسه تطبیقی پروژه های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری ،مأخذ  :عزتیان.68-69 :1392 ،
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جســتار
کــودکان ،گــروه هــدف از نــوزادان تــا کــودکان  9ســاله در نظــر
گرفتــه شــده بــود .در فــاز دوم ،طــرح شــامل مکانســنجی از
وضعیــت موجــود محلــه بــوده اســت کــه بــه واســط ه انتخــاب
و معرفــی نمایندگانــی بــرای ســاکنان ،کارگاههــای نیازســنجی
مشــارکتی انجــام پذیــرد و فهرســتی از نیازهــای کــودکان در
محلــه بــا اولویتبنــدی تدویــن شــود (تصویــر.)4

در فــاز ســوم نیــز بــا ایجــاد بســیج اجتماعــی و
ظرفیتســازی بــرای مدیریــت مشــارکتی انتظــار میرفــت
ســند برنامههــای مداخلــه بــرای محلــه بــا مشــارکت
ســاکنان تدویــن شــود .پیشبینــی شــده بــود طــرح تــا
پایــان اردیبهشــت  1388بــه پایــان برســد (شــیخ االســام،
 .)22- 24 :1387امــا بنــا بــه دالیــل اداری و عــدم تفاهــم
همــکاری در میــان طرفیــن قــرارداد ،طــرح تنهــا تــا فــاز
اول پیــش رفــت و مراحــل بعــدی کار انجــام نپذیرفــت.
البتــه بــه مــوازات انجــام فــاز اول طــرح ،دبیرخان ـه محلــه
دوس ـتدار کــودک در فروردیــن  1389در خانــه فرهنــگ
خواجــوی کرمانــی واقــع در پــارک خواجــوی کرمانــی

تشــکیل شــده و فعالیــت خــود را در زمینــه آمــوزش و
توانمندســازی هســتههای اجتماعــی در قالــب کالسهــا
و کارگاههــا انجــام داده اســت .بــا ناتمــام مانــدن طــرح
محلــه دوســتدار کــودک ،مؤسســه پژوهشــی کــودکان
دنیــا کــه از اردیبهشــت  1388در خــال طــرح پژوهشــی
محلــه دوســتدار کــودک ،فعالیــت خــود را در خانــه
فرهنــگ خواجــوی کرمانــی آغــاز کــرده و االن نیــز در
قالــب برگــزاری کالسهــا ،کارگاههــا و جلســات مرتبــط
بــا اهــداف طــرح محلــه دوسـتدار کــودک در ایــن محلــه
فعالیــت میکنــد (خزاعــی.)1390 ،
بــا توجــه بــه آنچــه در مــرور ایــن تجربــه بیــان شــد ،در
ایــن طــرح ابتــدا بــه بررســی مســایل اجتماعــی بــرای
آشــنایی بــا فضــای محلــه پرداختــه شــده و تــاش بــر
ایــن بــوده اســت کــه بــا دریافــت نــگاه کــودکان از محیــط،
جایــگاه کــودکان در محلــه هرنــدی مشــخص شــود.
اگرچــه در پیامدهــای طــرح ،فضاهــای ویــژه کــودکان
ماننــد فضــای بــازی و فرهنگســرا در محلــه ایجــاد شــده

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

در زمینه اهداف و رویکرد پروژه مشارکتی

عنوان پروژه

در زمینه فرایند عملیاتی پروژه مشارکتی

استراتژی مکانسازی توجــه بــه عدالــت فضایــی ،توجــه بــه محرومیتهــای همــکاری دوســویه دانشــگاه ،کــودکان و
مکانمحــور بــرای کــودکان ،تــاش بــرای تغییــر طراحــان ،ایجــاد زبــان مشــترک در میــان
کودکان (شارت)
زیرســاختهای اجتماعــی جهــت حــذف رقابتهــای کــودکان و طراحــان ،وارد کــردن کــودکان بــه
محیــط طراحــی و فضــای طراحانــه
ناســالم
فرهنگ مشارکتی
دوستانه
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ایجــاد تغییــرات ســازمانی ،آگاهســازی و ایجــاد فهــم گردهماییهای ساالنه ،کالسهای آموزشی
عمیــق و تصمیمگیــری بــه همــراه بزرگســاالن ،تأکیــد
بــر فراینــد همــکاری

شهر دوستدار
کودک بم

ارتقــاء آگاهــی بــه کــودکان ،توســعههای هدفمنــد ،مشــارکت کــودکان در زمــان تصمیمگیــری،
گردهمایــی کــودکان ،اســتفاده از ماتریــس
ظرفیتســازی
دادههــا

محله دوستدار
کودک هرندی

بسترســازی حضــور کــودکان در فضــای شــهری ،جمــعآوری اطالعــات توســط کــودکان در
توجــه بــه ســه جنبــه برنامهریــزی ،اجــرا و ارزیابــی ،مکانســنجی ،بســیج عمومــی
ظرفیتســازی و توانمندســازی
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اســت و بــا تجدیــد ســازماندهی و مدیریــت در محلــه،
فعالیتهــا بــرای افزایــش ســامت و شــادابی کــودکان
متمرکــز شــدهاند ،امــا طــرح بــه صــورت مســتقیم در
مداخــات کالبــدی– فضایــی محلــه وارد نشــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه محلــه هرنــدی جزئــی از بافتهــای
فرســوده در جنــوب تهــران اســت و نیــاز فــوری و حــاد در
طرحریــزی بــرای نوســازیهای پراکنــده و بــدون برنامــه
کــه در حــال حاضــر در بافــت بــه چشــم میخــورد،
وجــود دارد .از ویژگیهــای مثبــت در ایــن پــروژه ،در
نظــر گرفتــن توانمندســازی مــادران بهعنــوان راهحلــی
بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی کــودکان بــهعنــوان گــروه
آســیبپذیر و ایجــاد بســیج اجتماعــی و ظرفیتســازی
بــرای مدیریــت مشــارکتی در محلــه بــوده اســت.
از عوامــل شکســت پــروژه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کر د :
• فقــدان حمایتهــای حقوقــی -اداری و عــدم تفاهــم
همــکاری در میــان ســازمانها
• عــدم توجــه بــه مســایل اجتماعــی بــه مــوازات مســایل
کالبــدی -فضایــی؛ در ایــن طــرح راهکارهایــی کــه بــرای
حــل مســایل اجتماعــی ارایــه شــده ،ناقــص و ناکافی اســت
و بایــد همســو بــا توانمنــدی ســاکنان از لحــاظ اقتصــادی
و فرهنگــی حرکــت کنــد.

یافتههایتحقیق

مشــارکت همکارانــه کــودکان در فراینــد طراحــی بــا هــدف
ترویــج مشــارکت واقعــی کــودکان در کشــورهای مختلفــی
تجربــه شــده اســت .بــرای پیشــبرد نظریــه مشــارکت
کــودکان ،پروژههــای عملــی اجــرا شــدهاند کــه بتواننــد
بــه صــورت عملیاتــی پیشــنهادات نظــری خــود را بــه بوتــه
آزمایــش بگذارنــد و اصــول پیشــنهادی بــرای توســعه
مشــارکت کــودکان در فراینــد طراحــی فضاهــای شــهری
ارایــه دهنــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت اکتشــافی -تحقیقاتــی ،ایــن
پروژههــا عموم ـاً از ســوی ســازمانهای دولتــی -حمایتــی
از جملــه ســازمان یونیســف پشــتیبانی شــدهاند و هریــک
بــه فراخــور موقعیــت گــروه کــودکان و ســطح اجتماعــی
جامعــه ،رویکردهــای مختلفــی را در نظــر گرفتهانــد؛
رویکردهایــی از قبیــل ،توجــه بــه نیازهــای کــودکان،

ایجــاد شــهرهایی مناسبســازی شــده بــرای کــودکان
و ایجــاد فضاهــای شــهری کودکمــدار ،ارتقــای جایــگاه
نظارتــی کــودکان در دســتیابی بــه فضاهــای شــهری
مطلــوب ،تحقــق عدالــت اجتماعــی و حــذف نابرابریهــای
اجتماعــی در شــهرها ،بسترســازی درونســازمانی بــرای
تأمیــن حقــوق شــهروندی کــودکان در شــهرها .در ایــن
بخــش از مقالــه بــا جمعبنــدی تجــارب ارایــه شــده،
مقایســهای در اهــداف ،رویکردهــا و فراینــد پروژههــا
انجــام شــده اســت.

در پــروژه مکانســازی شــارت بــا محوریــت عدالــت فضایــی
و حــذف محرومیتهــای مکانمحــور بــرای کــودکان ،تــاش
شــده اســت کــودکان بــه فضــای طراحانــه وارد شــوند .ایــن
پــروژه بــا همــکاری دانشــگاه و اســتادان دانشــگاه انجــام پذیرفته
اســت و دانشــجویان بهعنــوان تســهیلگر در فراینــد مشــارکتی
بــه ایجــاد زبــان مشــترک در فراینــد کمــک کردهانــد.
در پــروژه فرهنــگ مشــارکتی دوســتانه بــه ایجــاد
زیرســاختهای ســازمانی بــرای مشــارکت واقعــی کــودکان در
تصمیمگیریهــای شــهری تأکیــد شــده اســت.
در پــروژه شــهر دوســتدار کــودک بــم در ایــران نیــز تــاش
شــده اســت بــا ارتقــای آگاهــی بــه کــودکان ،ظرفیتســازی
هدفمنــد بــرای مشــارکت فعــال کــودکان انجــام پذیــرد و
بــا اســتفاده از ابزارهــای مشــارکت کــودکان ماننــد نقاشــی،
مصاحبــه و ماتریــس دادههــا ،ایدههــای کــودکان در قالــب
الگوهــای طراحــی اســتخراج شــود (جــدول.)1
مــوارد زیــر نیــز از مهمتریــن عوامــل شکســت پروژههــای
آفریقــای جنوبــی و محلــه دوســتدار کــودک هرنــدی ،بــه
عنــوان پروژههــای ناموفــق مشــارکت کــودکان بــوده اســت :
 .1عــدم شفافســازی مســایل در تصمیمگیریهــای مدیریتــی
و عــدم ثبــات در تصمیمگیریهــای مدیریــت شــهری؛
 .2فقــدان برنامهریزیهــای بلندمــدت و کوتاهمــدت در احیــاء
محلههــا؛
 .3فقدان زیرســاختهای شهری در محدودهها؛
 .4عقبنشــینی گروههــای حامــی کــودکان در ســازمان
مدیریتــی؛
 .5عــدم توجــه بــه مســائل اجتماعــی در مقابــل بــا مســایل
کالبــدی -فضایــی محدودههــا.
نتیجهگیــری| هــدف از بررســی پروژههــای معرفــی شــده
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جســتار
کســب عوامــل موفقیــت یــا عــدم موفقیــت فراینــد و رویکــرد
اجرایــی در زمینههــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی بــوده
اســت تــا بتــوان اصولــی را بــرای هــر یــک از مراحــل فراینــد
طراحــی مشــارکتی کــودکان در شــهر ارایــه کــرد.
در ایــن مقالــه تــاش شــد بــا مقایســه تطبیقــی و تحلیــل عوامــل
تأثیرگــذار در پروژههــای موفــق ،اصــول پیشــنهادی بــرای ایجــاد
فراینــد مشــارکتی در جامعــه ایــران پیشــنهاد شــود (جــدول.)2
دســتورالعملهای زیــر از مطالعــه تطبیقــی تجــارب در جهــان و
ایــران اســتخراج شــده اســت :
• توجــه بــه عدالــت فضایــی و محرومیتهــای مــکان محــور
بــرای اســتفاده کــودکان از فضاهــای شــهری
• تــاش بــرای تغییــر زیرســاختهای اجتماعــی و حــذف
رقابتهــای ناســالم در محیطهــای شــهری
• هدفگــذاری بــرای ایجــاد محیــط ســالم بــرای زندگــی
کــودکان و شناســایی نیازهــای آنــان
• ایجــاد تغییــرات ســازمانی و گردهماییهــای ســاالنه و
دعــوت از حضــور بزرگســاالن بــرای حضــور در کارگاههــای

مشــارکتی کــودکان
• تالش برای ظرفیتسازی و توسعه استراتژی هدفمند
• توانمندســازی ســاکنان و اســتفاده از بســیج عمومــی بــرای

حــل مشــکالت جامعه
• اســتفاده از همــکاری چنــد ســویه دانشــگاه ،کــودکان و
طراحــان بــرای ایجــاد زبــان مشــترک در میــان کــودکان
و طراحــان و وارد کــردن کــودکان بــه فراینــد مشــارکتی
کودکانــه
• آگاهســازی کــودکان بــا برگــزاری کالسهــای آموزشــی و
ایجــاد فهــم عمیــق در تصمیمگیــری بــه همــراه بزرگســاالن
• انجــام مطالعــه میدانــی و فعالیتهــای گروهــی کــودکان
بــرای بیــان مسایلشــان
• اســتفاده از ایدههــا و نظرهــای کــودکان بــرای دریافــت
الگوهــای طراحــی در فضــا
• اســتفاده از اصــول طراحــی فضاهــای کودکمــدار ،توجــه
بــه نیازهــای کــودکان و فراهــم کــردن فضــای منعطــف
بــرای اســتفادۀ آنهــا
• بــه کارگیــری الگوهــای بومــی و ارزشهــای فرهنگــی
بســتر محــدوده طراحــی
• رونمایــی و معرفــی ایدههــای کــودکان بــه صــورت
نمایشــگاه آثــار کــودکان بــرای گســترش و توســعه فراینــد
مشــارکتی.

پینوشت
* .ایــن مقالــه بــر گرفتــه از پایاننامــه کارشناســی ارشــد نگارنــده بــا
عنــوان «مناســب ســازی فضاهــای شــهری بــرای حضــور کــودکان بــا تأکیــد
بــر مشــارکت آنــان در فراینــد طراحــی» اســت کــه در دانشــگاه تهــران بــا
راهنمایــی آقــای دکتــر «ســید محســن حبیبــی» انجــام شــده اســت.
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YIG: Youth in governance .2
Y/AP: Youth-adult partnerships .3
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