
111
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست ونهم

د 
راین

 ف
در

ن 
دکا

کو
ت 

ارک
مش

ی 
ها

وزه 
آم

ک
ود

 ک
دار

ست
دو

ی 
هر

ش
ی 

ضا
ی ف

اح
طر

آموزه های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک 
مطالعه موردی: شهر سده لنجان
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چکیده
کرده   است.  کودکان و مشارکت آنان در شهرسازی جایگاه ویژه  ای در تجربیات شهرسازی جهان پیدا  در حال حاضر حقوق 
که  که در برنامه  ریزی و طراحی محیط زندگی خود اثر  گذار و سهیم باشند. از آنجایی  کودکان اجازه می  دهد  این رویکرد به 
کانون توجه قرار می  گیرد، مناسب  سازی  گروه  های دخیل2 در  برای ایجاد فضاهای شهری در فرایند مشارکتی توجه به نظر 
فضاهای شهری برای کودکان نیز این ضرورت را ایجاد می  کند که مراحل برنامه  ریزی و طراحی با همکاری کودکان انجام شود. 
کودکان در فرایند  کودکان به شهر از موضع بزرگساالن متفاوت است، روش  های مشارکت  که نوع نگاه  همچنین به این دلیل 
که از نظر روش توصیفی_تحلیلی است، با مرور مفاهیم و  برنامه  ریزی و طراحی   شهری نیز متفاوت خواهد بود. در این مقاله 
کودکان در ایجاد فضا های شهری دوستدار کودک، الگویی برای فرایند مشارکت آنها در شهر استخراج شده و  فرایند مشارکت 
کودکان  که چگونه می توان یک الگوی مشارکتی مبتنی بر آموزش و ایجاد یک زبان مشترک با  به این سئوال پاسخ داده شده 
گروه های جانشین آنها در  کودکان آموزش دیده با سایر  کرد؟ و چه رابطه  معناداری میان نظرات و پیشنهادهای  را تدوین 
کارگاه های شهرسازی برای کودکان تالش شده  طراحی و برنامه ریزی شهر وجود دارد؟ در این پژوهش با برگزاری فراخوان ها و 
کودکان را به عنوان  کودکان در شهر سده    لنجان فراهم    شود تا از این طریق بتوان نظر  بستر مناسبی برای مشارکت داوطلبانه 
کرد  کرده و انگاره و پیشنهاد     های آنها را متناسب با نظر طراح تعدیل  کودک بررسی  گروه دخیالن اصلی در فضاهای دوستدار 
کودک آموزش دیدند و سپس به سئواالت پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد، فرایند  که برای این منظور 128 
انجام شده در این تحقیق در جهت افزایش مشارکت پذیری کودکان و ایجاد یک زبان مشترک میان کودکان و سایر گروه های 
گیرد. همچنین نتایج  کودکان مورد استفاده قرار  کارآمد بوده و به خوبی می تواند در برنامه های مشارکتی  دخیل و طراحان 
گروه های دخیل و  کودکان با نظرات سایر  حاصل از آمار توصیفی و استنباطی)آزمون پیرسون_خی دو( نشان داد، نظرات 
همین طور طراحان، تفاوت های فاحشی دارد که لزوم بهره مندی از مشارکت فعاالنه کودکان در برنامه های مشارکتی را بیش 

کید قرار می دهد. از پیش مورد تأ

کودکان، مکان های شهری دوستدارکودک     ، سده      لنجان. گان کلیدی: شهرسازی مشارکتی، مشارکت  واژ
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1. مقدمه
حقوق  قوانین  تصویب  با  کودک  دوستدار  شهری  فضاهای  ایجاد 
کودکان در جهان ترویج یافته است. با  کودک و توجه به نیازهای 
کودکان طراحی شود، برای  که برای  که فضایی  پذیرفتن این اصل 
تمام اقشار جامعه مناسب و قابل استفاده خواهد      بود، زمینه الزم 
برای ایجاد فضاهای دوستدار کودک، فضاهای شهری قابل زیست 
گرفتن  کرد. با محور قرار  و انسان     محور را برای شهر     ها فراهم خواهد 
مشارکت،  قالب  در  آنها  نظر  انعکاس  و  کودکان  شهروندی  حقوق 
و  برنامه     ریزی  در  کودکان  مشارکت  بــرای  پیشنهادی  فرایند     های 
کنون در  طراحی فضاهای شهری از حدود سال     های 1980 و 1990 تا
نظریه     ها و اقدامات لینچ، هارت و دریسکل مورد توجه و استقبال 

. )Francis, 2002(گرفته      است قرار 
کنده پیرامون  در ایران در سال     های اخیر مطالعات و اقدامات پرا
کارآمد در حوزه شهرسازی  کودکان به صورت نه چندان  مشارکت 
مجموعه  در  و  مــوارد  اغلب  در   .)Shieh, 2006(اســـت شــده       انجام 
بسنده  نقاشی  قالب  در  کــودکــان  نظرسنجی  به  مشارکت  فرایند 
کودکان،  گروه های جانشین)مانند والدین  شده      و نظر طراحان و 
کودکان در طراحی مورد  مدیران و معلمان مدارس( به جای نظر 
اطالع     رسانی،  فرایند  بر  ناظر  مشارکت  فرایند  و  می گیرد  قــرار  نظر 
کودکان نبوده      است. در حالی  گاهی و مشارکت همکارانه از سوی  آ
که مشارکت کودکان با در نظر گرفتن شرایط کودکان و جایگاه واقعی 

آنها در فرایند برنامه     ریزی و طراحی تعیین می     شود. 
کودکان 8 تا 12 ساله از نظر شخصیتی  که  که از آنجایی  گفتنی است 
 Mahjor,(هستند خــالق  و  مسئولیت     پذیر  متعهد،  آموزش     پذیر، 
که  دارنــد  قــرار  اجتماعی در جایگاهی  لحاظ موقعیت  به  و   )2007
همراهی  را  طرح  فعال،  مشارکت     کننده  گــروه  عنوان  به  می     توانند 
گرفته      اند.  گروه سنی در این پژوهش محور مشارکت قرار  کنند، این 
فضای        در  حضور  از  جدیدی  تجارب  سنی  مقطع  این  در  کودکان 
همراهی  در  می      توانند  که  دارنــد  پیرامون  محیط  کشف  و  شهری 
کارآمدی را برای طرح پیشنهادی به  گروه طراح نتایج جدید و  با 
ارمغان بیاورند. در این راستا مقاله  حاضر می کوشد به هدف های 

زیر دست یابد:
کید بر آموزش و ایجاد  کودکان با تأ 1( تدوین الگوی جدید مشارکتی 

یک زبان مشترک.
گروه های  کودکان و سایر  2( بررسی تفاوت نظرات و پیشنهادهای 
و  طراحی  در  و...(  شهروندان  والدین،  طراحان،  جانشین)مانند 

برنامه ریزی شهر.
همچنین این مقاله می کوشد تا به سئوال های زیر پاسخ دهد:

بر آموزش و ایجاد  الگوی مشارکتی مبتنی  1( چگونه می توان یک 
کرد؟ کودکان را تدوین  یک زبان مشترک با 

2( چه رابطه  معناداری میان نظرات و پیشنهادهای کودکان آموزش 
گروه های جانشین آنها در طراحی و برنامه ریزی شهر  دیده با سایر 

وجود دارد؟
کودکان در شهر  در این مقاله تالش می      شود با توجه به شرایط ویژه 
فرایند  و  مفهوم  در  کاوش  و  اصفهان  استان  توابع  از  لنجان  سده 
از  استفاده  بــرای  کــاربــردی  الگوی  کــودکــان،  مشارکتی  شهرسازی 

کودکان در شهرسازی ارائه شود و نتایج حاصل از  رویکرد مشارکت 
کودکان  گروه های جانشین به جای  این الگو با نتایج حاصل از نظر 
مشارکت  از  بهره مندی  لزوم  و  تفاوت ها  و  گیرد  قرار  مقایسه  مورد 

مستقیم کودکان مشخص شود.

2. چارچوب نظری
کودکان به عنوان حق مشخص آنها 2.1. مشارکت 

کودک عبارت است از توجه به پرداختن و اعطای هرآنچه  حقوق 
بالندگی سالمت       روان، تعالی و در مجموع احساس  برای  کودکان 
گسترش توجه به  خوشبختی به آن نیاز دارند)Malaki, 2009( . با 
که  کرده      اند  تالش  کشورها  و  بین      المللی  مجامع  کودکان،  حقوق 
کوچک فراهم        جایگاهی قانونی برای رعایت حقوق این شهروندان 
کنند. یکی از حقوق و امتیازهایی که در پیمان      نامه      های بین      المللی 
کودکان به عنوان شهروندان  گرفته       شده، توجه به نظر  نیز در نظر 

کوچک در برنامه      ریزی، طراحی و اداره محیط زندگی آنان است.
بــرای  ایــجــاد فضایی  یعنی  ــان  ــودک ک مــشــارکــت  ــارت  هـ ــاه  ــدگ دی از 
آنها دربــاره احساسات      شان نسبت به محیط  گفت وگو و اظهارنظر 
ارائه  و  احساسات  ابــراز  طریق  از  آنان   .)Hart, 2002(پیرامون      شان
نظرات      شان درباره       محیط می      توانند نسبت به محیط اطراف خود 
ضرورت  بنابراین  باشند.  داشته  بیشتری  خاطر  امنیت  و  کنترل 
کودکان در طراحی و برنامه      ریزی محیط به سبب نکات  مشارکت 

زیر امری قطعی است:
کودکان آیندگان جامعه شهری هستند و محیط در رشد . 1

مناسب یا نامناسب جسمی و شخصیتی آنها تأثیر بسیاری دارد. 
کودکان نیازها و چشم      اندازهایی متفاوت با بزرگساالن . 2

اقشار  و  گروه      های سنی مختلف  کودکان در  ارائــه نظر      های  دارنــد. 
گون جامعه می      توانند برنامه      ریزی      ها و طراحی      های شهرسازانه  گونا

کنند. را متنوع و خالقانه 
در فرایند مشارکت کودکان به دلیل نگاه کنجکاوانه آنها، . 3

موضوعات جدیدی مطرح می      شود. 
برای . 4 یقینًا  باشد،  مناسب  کودکان  بــرای  که  محیطی 

بزرگساالن نیز مناسب خواهد       بود . 
طراحی . 5 کــودکــان  تمایالت  و  مشارکت  بــا  کــه  محیطی 

 )Sutton, 2002(کارآمد و مؤثرتر برای آنها خواهد       بود شود، محیطی 
درک  که  است  الزم  کودکان  از  نظر      سنجی  منظور بــرای  همین  به 
تا  ایجاد شود  آنان  برای  به شهر  گاهی مطلوبی نسبت  آ و  درست 
کنند.  بتوانند احساس و نظر خود را در مورد محیط پیرامون بیان 
کودکان  که به تمام  کودکان ایجاب می      کند  همچنین حق مشارکت 
اجازه داده       شود تا در فرایند برنامه      ریزی و طراحی مشارکت داشته 
      باشند؛ به عبارتی فرایند مشارکت باید برای همه کودکان امکان پذیر 

 . )Ezzatian, 2016(باشد      

کودکان 2.2. روش های مشارکت 
گاهی و درک متفاوتی نسبت به  آ کودکان در سطح  که  آنجایی  از 
بزرگساالن قرار دارند، ابزار ارتباط برقرار      کردن با آنان نیز ظرافت      های 

د 
راین

 ف
در

ن 
دکا

کو
ت 

ارک
مش

ی 
ها

وزه 
آم

ک
ود

 ک
دار

ست
دو

ی 
هر

ش
ی 

ضا
ی ف

اح
طر



113
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست ونهم

طراحی  فرایند  در  آنــان  مشارکت  ــای  روش      ه و  دارد  را  خود  خاص 
»ایجاد  کتاب  در  دریسکل  دیــویــد  اســت.  خــودشــان  بــه  منحصر 
کودکان و نوجوانان« به طور تفصیلی روش      هــا و  با  شهرهای بهتر 
ایــن روش      هــا شامل  کــرده       اســت.  بیان  را  کودکان  فنون مشارکت 
کشیدن،  گروهی، نقاشی  کودکان به صورت انفرادی و  مصاحبه با 
وسیله  به  فیلم      برداری  و  عــکــس      بــرداری  کار      دستی،  و  دستی  ــار  آث
کروکی و نقشه      برداری از  کودکان، ثبت جدول فعالیت      های روزانه، 
کودک و ناظر تعلیم دیده و  کودکان به وسیله شخص  الگوی رفتار 
کودکان و بررسی مسائل  که می      تواند در شناسایی منافع  ... است 
از  استفاده    .)Driskell, 2008(بــاشــد طراح  راهنمای  شهر  موجود 
گویایی  که طراح به زبان مشترک  کودکانه سبب می      شود  ابزارهای 
کودکان  کودکان دست       یابد و اهداف طراحانه خود را به آسانی با  با 

در میان بگذارد.

2.3. مراحل مشارکت کودکان
و  طــراحــي  در  مــشــارکــت هــاي عمومي  همانند  مشارکت کــودکــان 
شبه  فعالیت  از  طیفي  در  که  دارد  متفاوتی  مراحل  برنامه      ریزي، 
توجه  با  می      کند.  تغییر  نهادینه       شده  و  مؤثر  مشارکت  تا  مشارکتي 
به زمینه      های اجتماعی_ سیاسی جامعه محلی و سطح مشارکت 
پذیری کودکان، مشارکت می      تواند در هر یک از عرصه      های مشارکت 

تعریف شود. 
که هارت پیشنهاد داده       است  با نردبان مشارکت کودکان  مطابق 
مراحل  داده      انــد،  گسترش  را  آن  فرانسیس_لورنزو  )Hart, 1992(و 
مرحله  از  می      تواند  شــمــاره1(  تصویر  با  )مطابق  کودکان  مشارکت 
ابتدایی با عنوان دستکاری )مشارکت ظاهری( آغاز شود و با افزایش 
به مشارکت  فرایند تصمیم      گیری  کودکان در  واقعی  و  حضور فعال 

واقعی نزدیک شود. 
 در مرحله نخست در نوع مشارکت دستکاری، بزرگساالن از حضور 
می کنند  استفاده  خود  پروژه های  توجیه  و  حمایت  برای  کودکان 
کــودکــان الهام  ــروژه هــا از نظر  کــه ایــن پ و صــرفــًا وانــمــود مــی شــود 
در  تنها  کودکان  تزئینی_آرایشی  مشارکت  نوع  در  اما  است.  گرفته 
که الزامًا از اهداف  مجموعه      ای از اقدامات دخالت داده می      شوند 
کودک  آن اطالعی ندارند؛ به عنوان مثال در طرح محله دوستدار 
کودکان اطالعی از اهداف اصلی اقدامات نداشته و صرفًا  هرندی، 

در مجموعه برنامه ها شرکت می کردند و نظر می دادند. 
در مراحل بعدی، در نوع مشارکت مساوات      طلبی نمایشی، کودکان 
که بزرگساالن تدارک دیده      اند، حق  در مجموعه      ای از فرایند      هایی 
کودکان از اهداف پروژه مطلع هستند اما  گرچه  اظهار نظر دارند. ا
روی  کنترلی  و  تأثیر  هیچ  و  تغییر       دهند  را  چارچوب      ها  نمی      توانند 
شهر  پــروژه  مشارکتی  فرایند  در  مثال  عنوان  به  ندارند.  فعالیت ها 
که از  کار  کودکان قادر به اصالح ساختار انجام  کودک بم،  دوستدار 

سوی طراحان پیش بینی شده بود، نبودند. 
گذار شده و اما مطلع، وظایف  در مرحله  بعدی در نوع مشارکت وا
که به  گفته می شود  کودکان محول می شود، به آنها  مورد نظر به 
کودکان  کنند. اما از نظر  چه دلیلی و چگونه در این فرایند مشارکت 
استفاده  کــار  خروجی  و  اجــرا  مراحل  و  فرایند  اصــالح  و  تدقیق  در 

کنجکاوی آنان در این مرحله  کودکان و  نمی شود؛ به نوعی تخیل 
سرکوب خواهد شد. 

کودکان در مرحله  مشورت  گاهی  در نردبان مشارکتی، با افزایش آ
و اطالع رسانی، تصمیم گیری به عهده بزرگساالن است. به عبارتی 
کــه روش هـــای  ــافــت مــی شــود و انــتــظــار مـــی رود  ــان دری ــودک ک نظر 
ویژگی های  با  مطابق  نظرات شان  بــازخــورد  و  کــودکــان  مشارکت 
شخصیتی و روان شناختی آنان باشد اما تصمیم گیری را بزرگساالن 
به  نــدارنــد.  همکاری  تصمیم گیری  در  کودکان  و  می دهند  انجام 
کودکان در بررسی، شناخت و تحلیل یک مکان  عنوان مثال وقتی 
مشارکت می کنند و به نوعی جمع آوری داده انجام می دهند اما در 
تصمیم گیری برای ایده پردازی و مرحله بعدی در اجرا نقشی ندارند 

گرفته شده به اطالع آنها می رسد.  و صرفًا تصمیمات 
کودکان در تصمیم گیری، تصمیم ها  کردن  در مرحله ششم با درگیر 
کودکان اتخاذ می شود. البته همچنان  ک نظر بزرگساالن و  در اشترا
گام بعدی  ابتکار عمل و رهبری فرایند به عهده بزرگساالن است. در 
از  گاهی  آ مشارکت،  فرایند  در  کودکان  جانبه   همه  شدن  درگیر  با 
کودکان امکان بروز خالقیت و ابتکار عمل  اهداف پروژه و فرایند آن، 
گروه مشارکتی  پیدا می کنند و فرصتی مهیا می شود تا آنان رهبری 
کنجکاو هستند،  کودکان خالق و  که  را بر عهده بگیرند. از آنجایی 
انتظار می رود در این نوع مشارکت با طیفی از اقدامات جدید و نو 
که سابقًا تجربه نشده و نتایج جدیدی را به  و خالقانه روبه رو شوند 

ارمغان بیاورد. 
گاهی و شناخت قبلی  کودکان با آ در مرحله پایانی حضور همکارانه 
خ می دهد. در این مرحله مشارکت از  از آنچه قرار است انجام شود، ر
کودکان در همراهی  کرده و به مرحله       ابتکار عمل  گذر  انواع ابتدایی 
و  کودکان  پر      رنگ  حضور  با  که  گونه      ای  به  می رسد.  بزرگساالن  با 
رهبری  و  عمل  ابتکار  بزرگساالن،  سویه   یک  دخالت      های  کاهش 
کودکان در همراهی با بزرگساالن است و تصمیمات به  متعلق به 
صورت مشترک گرفته می شود. در نتیجه ایده      های خالقانه و متنوع 
آنها موضوعات شهری را به روایت دیگری بازخوانی می      کند و باعث 
دهند.  ارائــه  متفاوتی  حل      های  راه  تصمیم      گیری      ها  برای  می      شود 
ک همکارانه با نظرهای   )Francis, 2002(این بستر خالق در اشترا
کارآمد      تر و عملیاتی      تر را  متخصصان بزرگساالن می      تواند طرح      های 

بر بستر زمین بنشاند.

کودکان در ایران 2.4. مشارکت نظری و عملی 
کودکان در شهرسازی  کنون به عنوان مشارکت  که تا در برنامه      هایی 
بهره گیری  با  کــودکــان  مشارکت  مفهوم  شــده       اســت،  انجام  ایــران 
و  و مقایسه شــده  تحلیل  کــودکــان  بــرای نظرسنجی  ابــزارهــایــی  از 
فعالیت های  انجام  برای  بستری  تا  کرده اند  تالش  صاحب نظران 
کنند؛ چنانچه  کودکان پیش بینی  مشارکتی و مکانی برای حضور 
کودکان فضاهای  کتاب آماده سازی شهر برای  اسماعیل شیعه در 
کودکان  گیر  فرا حضور  بــرای  مناسبی  محمل  را  شهر  در  تفریحی 
تواند  می  و  است  ارزشمند  تحقیقات  این  گرچه  ا اســت.  دانسته 
در  کودکان  مشارکت  عملی  تجربه های  هدف  اما  باشد،  آموزنده 
طراحی  قابل  فضاهای  جزئیات  فضاها،  ــذاری  ارزش      گـ تنها  ایــران 
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بیست ونهم شماره 

مانند طرح      های  اســت.  بــوده        و مصالح  رنگ  مانند هندسه فضا، 
 ، )Kamelnia, 2009(کودک بم کودکان، در شهر دوستدار  مشارکتی 
 )Sheikh Eslam, 2008( تهران  در  هرندی  کودک  دوستدار  محله       
کودکان به نظرسنجی، ترسیم نقاشی و  که در آن مفهوم مشارکت 
تنظیم جدول در جامعه آماری مشخص و از پیش انتخاب شده از 
سوی کودکان محدود شده است. در صورتی که می بایست با ایجاد 
کودکان  فرایند فراخوان دهی و اطالع رسانی، بستر حضور داوطلبانه 
کودکان از اهداف  گاه سازی  در یک مشارکت واقعی فراهم شود و با آ
کودکان  طرح، ایده ها و انگاره های آنها در تمام مراحل به وسیله 

پیگیری شود.  
در  کودکان  مشارکت  عنوان  با  که  موجود  تجربه      های  به  توجه  با 
مشارکت  فرایند  که  اســت  مشخص  می      شوند،  تلقی  شهرسازی 
کودکان مانده  کودکان در ایران در مراحل اولیه       نردبان مشارکت 
و  اجتماعی  بسترهای  ایــجــاد  بــا  ابــتــدا  پــژوهــش  ــن  ای در        اســـت. 
ایجاد  برای مشارکت در  کودکان  امکان حضور تمام  اطالع رسانی 
شد.  فراهم  لنجان  سده  شهر  در  کودک  دوستدار  شهری  فضای 
کودکان و انجام مصاحبه های عمیق انفرادی  گاه سازی  سپس با آ
آنها  و  کامل شده  فرایند مشارکتی  از  کودکان  گروهی، شناخت  و 
شده  مناسب سازی  شهری  فضای  یک  طراحی  بــرای  هدفمند 
بهترین  انتخاب  و  طراحی  ایــده پــردازی،  نظرسنجی،  مراحل  در 
این  در  کودکان  همچنین  کردند.  مشارکت  شهر  بــرای  گزینه ها 
فرایند آموزش دیده و مبانی درک فضایی و شناخت از شهر خود 
فرایند  این  نتایج  که  انتظار می رود  این اساس  بر  ارتقا دادنــد.  را 
کودکان در مراحل نهایی نردبان مشارکتی جای  تحقق مشارکت 

گیرد.  

3.روش 
3.1.روش تحقیق

کمی_کیفی بوده و روش تحقیق در آن تحلیل  این تحقیق از نوع 
الزم  ابتدا  تحقیق  روش شناسی  بهتر  شرح  بــرای  اما  محتواست. 
است موقعیت تحقیق از منظر هستی شناسی و شناخت شناسی نیز 
مشخص شود. تحقیق حاضر از منظر هستی شناسی، پدیده  شهر 
که شهر عالوه بر تمامی  را یک پدیده عینی_ذهنی می انگارد. زیرا 
عینیت هایش، به واسطه  وجود انسان و ذهن خالق و پویای آن 
یک پدیده  ذهنی نیز هست و می توان آن را به عنوان یک پدیده  
اجتماعی مورد بررسی قرار داد. با توجه به پایگاه هستی شناسی این 
که در پیوند با دو زمینه  شناخت شناسی و روش شناسی،  تحقیق 
فکری  نظام های  می سازد،  مشخص  را  آن  متمایز  فکری  دستگاه 
نخبه گرایانه )استفاده از نظر طراح به عنوان دانای کل( و جبرگرایانه 
به لحاظ نظری مردود شمرده می شود. در همین دستگاه فکری 
گرایانه   نخبه  طراحی  جــای  به  کــودکــان  مشارکت  ــزوم  ل که  اســت 

گرفته است.  طراحان مورد توجه این تحقیق قرار 
شناخت  وام دار  شناخت شناسی،  منظر  از  تحقیق  این  همچنین 
تفسیری شهر است. بنابراین به تبیین علت و معلولی وضعیت و 
مشکالت شهر نمی پردازد، بلکه می کوشد در یک فرایند مشارکتی 
گروه های دخیل و به طور خاص کودکان، مشکالت  فعال، از دیدگاه 
کند. براساس این نگاه شناخت شناسی)شناخت  شهر را بازنمایی 
پرسشنامه های  محتوای  تحلیل  نیز  تحقیق  روش  تفسیری(، 
از  پــژوهــش  تحلیل محتوا، روش شــنــاســی  ــت.  اس نــه بسته(  بـــاز)و 
و  که به منظور مطالعه  نوع تفسیری غیر ســرزده1 به شمار می آید 
کیفی متنی استفاده می شود. در تحلیل محتوا،  تحلیل داده های 

1 Non-obtrusive research methodology

 )Hart, 1992(تصویر شماره1: نردبان مشارکت کودکان
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پژوهشگران به محصوالت ارتباطی اجتماعی که ممکن است اسناد 
 . )Hsieh, 2005()Berg, 2004(کتبی یا شفاهی باشد، می پردازند

که سابقًا  کودکان  که اشاره شد، در روش های مشارکت  همان طور 
کافی بوده است. در این پژوهش  استفاده شده، روش ها ناقص و نا
کودکان در مسائل شهری مورد  روش های مشارکت فعال و موفق 
کودکان و  توجه قرار می گیرد و در فرایند بازگشتی متناسب با شرایط 
بستر جامعه اصالح و بازبینی می شود تا بتوان یک الگوی عملی در 
کرد. به همین  خور فضای اجتماعی ایران پیشنهاد داده و آزمون 
که پس  این صورت است  به  انجام تحلیل محتوا  منظور قسمت 
گــردآوری داده هــا، از طریق پرسشنامه  باز سه سئوالی، پاسخ ها  از 
به یک مقوله دسته بندی  کد  کدگذاری می شود، سپس هر چند 
ــکــرار هــر مــقــولــه بــه آن اختصاص  ــگــاه مــیــزان فـــراوانـــی ت شـــده، آن
تمامی  بـــرای  محتوا  تحلیل  کــدگــذاری  عملیات  مــی شــود.  داده 
مدیران  طــراحــان،  )شامل  دخیالن  ــروه  گ چهار  پرسشنامه های 
گذاری  کد  کودکان( انجام شده و نتایج این  شهری، شهروندان و 
تحقیق  سئوال  به  پاسخگویی  منظور  به  آنها  فــراوانــی  شمارش  و 
منظور  به  می شود.  استنباطی  و  توصیفی  آمــاری  روش هــای  وارد 
که چه رابطه  معناداری میان نظرات  پاسخگویی به سئوال تحقیق 
فرایند مشارکتی مدنظر  آموزش دیده)که  کودکان  پیشنهادهای  و 
گروه های جانشین آنها  این تحقیق بر روی آنها اعمال شده( با سایر 
در طراحی و برنامه ریزی شهر وجود دارد؟ از آزمون توافقی پیرسون 
که  خی_دو1 استفاده شده است. فرض صفر این آزمون این است 
کودکان  که به عنوان جانشین  گروه هایی  کودکان و سایر  گروه های 
گرفته می شوند با یکدیگر تفاوتی نداشته و می توان از نظر  در نظر 
آنها به جای نظر کودکان استفاده کرد. همچنین در صورت رد فرض 
گروه ها به  که نمی توان از نظر سایر  صفر آزمون، مشخص می شود 
کرد. این آزمون در تحقیق حاضر برای هر  کودکان استفاده  جای 
گانه مورد  کودکان به صورت جدا گروه  گروه های جانشین و  یک از 
کودکان  نظر  به  گروه  کدام  نظر  دهد  نشان  تا  گرفته  قرار  سنجش 
کودکان  کلی تر آیا می توان جانشینی را برای  نزدیک تر است و به طور 
نظر  به جای  فرایندهای مشارکتی  آنــان در  نظر  از  و  گرفت  نظر  در 

کرد؟ کودکان استفاده 

3.2.محدوده مورد مطالعه
شهر سده      لنجان، با مساحتی معادل 223 هکتار و جمعیتی حدود 
گرفته        کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار  20 هزار نفر در فاصله 50 
است. سده      لنجان از سال 1362 دارای شهرداری بوده       اما تغییرات 
شهر  و  نیامده  بــه      وجــود  شهر  در  توجهی  قابل  فضایی  کالبدی_ 
ساختار روستایی خود را حفظ کرده       است. عبور رودخانه در ورودی 
شهر و استقرار دریاچه به همراه سبزینگی در مجاورت آن امکانات 
تفریحی_گردشگری مطلوبی برای شهر فراهم       کرده و منظره طبیعی 
 Gord Sichani,(زیبایی در ورودی جنوب شهر به وجود آورده       است

 . )2006
کالبدی  بافت  با  مطابق  جدید  ساخت وسازهای  شهر  درون  در 
گونه  چ  ــار ــ ــه صــــورت ســازمــنــد شــکــل نــگــرفــتــه و رشـــد ق ــود ب ــوج م

1 Pearson Chi-Square

ساختمان      های ناهمگون با معماری      های ناآشنا و تعریض معابر و 
نوسازی بی هدف خیابان      ها نشانی از تمایل به دگرگونی در بافت 
کالبدی را عرضه می      کند. از سوی دیگر بافت اجتماعی شهر متشکل 
از اقشار لنجانی و بختیاری، هماهنگی مطلوبی دارد. مکان      های 
کز فعالیتی نقش پر      رنگی در شکل      گیری  مذهبی در شهر به عنوان مرا

زندگی اجتماعی شهروندان ایفا می      کنند. 
گرچه در وصف شهر سده لنجان می توان به توصیفات بیشتری نیز  ا
پرداخت اما جایگاه تحقیق از منظر شناخت شناسی، به شناخت 
تفسیری پدیده  شهر متکی است و بر این اساس شناخت محدوده  
مورد مطالعه نیز جزئی از نتایج تحقیق به حساب می آید. به عبارت 
کودکان و سایر دخیالن  دیگر این تحقیق فرض می کند، شناخت 
لحاظ  ایــن  از  و  ــوده  ب متفاوت  یکدیگر  بــا  شهری  محیط های  در 
پتانسیل ها  امکانات،  مطالعه،  مــورد  محدوده   شناخت(  ــا  درک)ی
از  آنها  با توجه به درک متفاوت  گروه های دخیل  و پیشنهادهای 
برنامه   هر  فرایند  در  می بایست  که  است  متفاوت  نیز  شهر  پدیده  

گیرد. شهری مورد توجه قرار 

کودکان 3.3. ارائه یک الگوی عملی جدید برای مشارکت 
دریسکل  کــودکــان،  مشارکت  نــردبــان  قالب  در  هــارت  تحقیقات 
برای  فرانسیس_لورنزو  و   کودکان  مشارکت  روش      هــای  بررسی  در 
کودکان به لحاظ نظری مباحث ارزشمندی را در  مراحل مشارکت 
کودکان به سادگی  اما  یــادآور می شود.  کودکان  خصوص مشارکت 
نمی توانند در یک فرایند مشارکتی فعال دخیل شوند و شناخت 
تفسیری ایده ها و نظرات آنها بدون وجود یک زبان مشترک، بسیار 
پیچیده و البته دارای خطاهای احتمالی بی شمار است. بنابراین 
سطح  با  متناسب  باید  کودکان  مشارکت  مراحل  می      رسد  نظر  به 
کودکان از شهر بوده و روش      های مشارکت عملی نیز مطابق  درک 
کودکان باشد تا ایجاد زبان مشترک در میان برنامه      ریز و  با توانایی 
کودکان را تسهیل       کند. در این راستا، براساس نظریه های  طراح و 
که به ایجاد یک  اندیشمندان فوق سعی شده تا یک فرایند عملی 
زبان مشترک میان طراحان و کودکان می انجامد، طرح ریزی شود و 
که  گیرد. این فرایند  در شهر سده لنجان مورد سنجش و بررسی قرار 
که وظیفه  ساخت زبان مشترک  از شناخت پژوهشگر از پدیده  شهر 
کودکان در  کودکان را دارد، شروع شده و تا مرحله  استفاده از نظر  با 

گام ها به قرار زیر است: که شرح این  طراحی ادامه می یابد 

نخست  مرحله  در  پژوهشگر(:  میدانی  نخست)مطالعات  گــام 
ثبت  و  گفت وگو  مشاهده،  طریق  از  شهر،  در  حضور  با  پژوهشگر 
شهری  فضاهای  ایجاد  برای  جامعی  اطالعات  رفتاری،  الگو     های 
اولیه  پیشنهادها  و  مشکالت  امکانات،  قالب  در  کودک  دوستدار 

کرده       است.  کسب 

اطمینان  برای  پژوهش(:  گیرسازی  فرا و  دوم)اطالع رسانی  گام 
کودکان  تمام  حضور  زمینه        باید  مشارکت  بستر  ــودن  ب واقعی  از 
انتخابی  مشارکت  فرایند  گر  ا شــود.  فراهم        مشارکت  به  عالقه      مند 
جامعه        اقشار  تمام  نظر  گویای  نمی      تواند  باشد،  غیر      داوطلبانه  و 
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بیست ونهم شماره 

را  مشارکتی  شهرسازی  از  درستی  مفهوم  و  باشد  شهر  در  کودکان 
گسترده ای در  در       پی       نخواهد       داشت. در این راستا، اطالع رسانی 
فضای مجازی صورت گرفت و وبسایت »کودکان سده لنجان« برای 
کودکان و  شبکه سازی همکارانه برای جمع متخصصان مرتبط با 
کانون های  با  متعددی  جلسات  همچنین  شد.  ایجاد  نوجوانان 

گردید. کودکان و مسئوالن مرتبط برگزار 

کودکان(:  گام سوم)اطالع رسانی و تعیین نمونه مطلوب از میان 
با بهره      گیری از ابزارهای فراخوان و اطالع      رسانی، زمینه برای حضور 
که  کودکان فراهم       شد. از سوی دیگر از آنجایی  گیر و داوطلبانه  فرا
کودکان به نوعی فعالیت میان      رشته      ای بوده       است، در  مشارکت با 
کودک، نقاشی و  این تحقیق از همکاری متخصصان روان شناسی 

گرفته       شد.    کودکان بهره  خالقیت 
گرفت.  انجام  عمومی  فــراخــوان  عملی،  ــروژه  پ اطالع رسانی  بــرای 
صورت  به  خــالق«  »کــودک  موضوع  با  همایشی  منظور  همین  به 
همگانی و رایگان برای مادران با همکاری شهرداری سده لنجان 
فرایند  از  دقیقی  اطالع رسانی  همایش،  این  خالل  در  شد.  برگزار 
کودکان 8  مشارکتی و اهداف مورد نظر برای مادران تشریح شد و از 

تا 12 ساله عالقه مند دعوت به همکاری شد. 

گام چهارم)آموزش فرایند مشارکتی و ایجاد یک زبان مشترک 
کـــودک در  گسترده در شــهــر، 128  بــا اطــالع رســانــی  کــودکــان(:  بــا 
فرایند مشارکتی حضور  ایجاد  برای  همایش های پیش بینی شده 
کودکان این نمونه  کردند. زیرا برای پیشبرد تحقیق الزم بود  پیدا 
آموزش ها را ببینند تا بتوانند ذهنیات خود را به طور شفاف تری بروز 
کودکان فعال تر باشند. بنابراین در این  داده و در فرایند مشارکتی 
تحقیق سه همایش به عنوان همایش های »شهر من« برگزار شد 
کودکانه همچون نقاشی،  و در آنها سعی شد با ابزارها و روش های 

در  و...  نویسی  قصه  چسبانی)کالژ(،  تکه  ــازی(،  ب بازی)گل  خمیر 
کودکان به زبان مشترکی  خصوص مشکالت شهر و پیشنهادهای 

دست یافت. 

کودکان برای استفاده از نظرات آنها در  گام پنجم)نظرسنجی از 
فعال  صــورت  به  می توانند  کودکان  چهارم،  گام  از  پس  طراحی(: 
در برنامه شرکت داده شوند. بدین منظور در انتهای همایش ها از 
کودکان در خصوص مشکالت، فرصت ها و پیشنهادها سه سئوال 
در قالب پرسشنامه باز پرسیده شد و نتایج از طریق تحلیل محتوا، 
کدگذاری در جدول  کدگذاری و مقوله بندی شد. نمونه ای از این 

زیر ارائه شده است.
فرایند  پیشنهاد  بر  عالوه  تحقیق،  این  در  مطالعات  نتایج  از  یکی 
کودکان  انگاره های  و  ایده ها  ارائــه  پیشنهادی،  مشارکت  الگوی 
به همین  بوده است.  کودک  ایجاد فضای شهری دوستدار  برای 
کودکان در همایش ها در قالب  منظور نتایج پیشنهادها و نظرات 
که در مطالعات  جدول شماره1 جمع بندی شده است. از آنجایی 
لحاظ  بــه  مــوضــوعــات  کــه  دارد  ضـــرورت  کیفی  محتوای  تحلیل 
ارائه شده  قرابت دسته بندی شوند، نمونه آن در جدول شماره1 
است. در این جدول موضوعات پیشنهادی دسته بندی و سپس 
در  کودکان  تمایل  و  فراوانی  میزان  بتوان  تا  شده اند  مقوله بندی 

کمی قرارداد.  پاسخ دهی به مسائل را مورد مقایسه و آزمون 

ح شده در گام پنجم(:  گام ششم)طراحی با استفاده از نظرات مطر
کودکان در قالب فرایند تحلیل محتوا تفسیر  که نظرات  پس از آن 
کرد)گفتنی  شد، می توان از آنها در مرحله طراحی برنامه استفاده 
کودکان و لزوم  که هدف این تحقیق تدوین الگوی مشارکتی  است 
استفاده از نظرات مستقیم آنهاست و طراحی مشارکتی که محصول 

این فرایند است، مورد نظر این تحقیق نیست(.

جدول شماره1: نمونه کدگذاری و مقوله بندی پرسشنامه  باز کودکان

کد مقولهمقوله بندیکدگذاریگویه حیطه  کلی سئوال

امکانات

عناصر طبیعیوجود رودخانه و سبزینگی در مجاورت آن در نقاشی ها

عــنــاصــر طــبــیــعــي مــانــنــد رودخــــانــــه و پـــارک 
ع کوهستاني، صحرا و مزار

A2
کار هستند. ع مشغول  کشاورزان در مزار

عناصر انسان ساخت کودکان در پارک بازی می کنند و اسباب بازی های پارک زیبا 
است. 

شرکت  جماعت  نماز  و  مذهبی  برنامه های  در  کــودکــان 
می کنند. 

ــان در  ــ ــ ــودک ــ ــ ک حــــضــــور 
حضور فعال کــودکــان در فضاهاي فرهنگي–  مساجد

مذهبي
A3

کتابخانه را در فرهنگسرا به عهده دارند.   کودکان مسئولیت 
کــــودکــــان در  ــیــت  ــعــال ف

فرهنگسراها

مشکالت

توی خرابه ها پر از آشغال است.
انباشت زباله

B2انباشت زباله و جوي      هاي کثیف
مأموران شهرداری برای جمع آوری زباله کوچه ما نمی آیند.

کیسه آشغال را پاره می کند. گربه 

جوی های کثیفتوی جوی ها اشغال زیادی هست.

پیشنهادها
خانه های عروسکیخانه ها به صورت قارچی طراحی شود.

نظر  و  عالقه  با  ساخت متنوع بنا      ها متناسب 
کودکان

C3
نمای ساختمان ها مانند بستنی و حیوانات کارتونی باشد. 

ــگ آمــیــزی مــتــنــوع و  رنـ
شاد
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شماره بیست ونهم

شده  انجام  پژوهش  که  آن  بــرای  فرایند(:  هفتم)الگوسازی  گام 
محققان  سایر  وسیله  به  بتواند  آن  در  شده  گرفته  کار  به  شیوه   و 
پیگیری و یا نقد و بررسی شود، الزم است تمامی اقدامات انجام 
شده در قالب یک گزارش در دسترس باشد. بنابراین گزارش عملکرد 
که با توجه به نقش و جایگاه  اقدامات به مدیریت شهری ارائه شد 
کودکان و دخیالن، الگوی پیشنهادی مشارکت  مدیریت شهری، 
پیشنهاد طرح شهر دوستدارکودک  و  تشریح شد  برای شهرداری 
تصویب  به  شهر   1404 چشم انداز  سند  تنظیم  بــرای  لنجان  سده 

 .)Ezzatian, 2013(رسید

4. بحث و یافته ها
  4.1. تحلیل داده ها

همان طور که پیش تر اشاره شد، در برنامه های مشارکتی کودکان که 
کنون تهیه شده، به علت نبودن شرایط مناسب و زبان مشترک،  تا
از  و  کمترین درجه تقلیل داده شده  کودکان به  معمواًل مشارکت 
نظر سایر گروه ها به جای نظرات مستقیم کودکان استفاده می شده 
گام های  با  تحقیق)مطابق  این  مشارکتی  فرایند  انجام  با  اســت. 
زبان  این  انجامید،  تا 12 ساله  کودک 8  آمــوزش 128  به  که  فوق( 
کودکان  مشترک حاصل شد و شرایط و امکان بهره گیری از نظرات 
که  میسر شده است. حال در راستای اثبات لزوم فرایند یاد شده 
دوستدار  فضاهای  طراحی  در  کودکان  فعال  و  مستقیم  مشارکت 
که معمواًل از نظرات  گروه دخیل دیگر  کودک را به همراه دارد، سه 
کودکان استفاده می شده است، در این  آنها به جای نظر مستقیم 
که آیا  گرفتند. این بررسی ها نشان می دهد  تحقیق مورد بررسی قرار 
گروه های جایگزین به  که پیشتر با دخالت  کودکان  فرایند مشارکتی 
کودکان صورت می پذیرفته است، مورد تایید  جای نظر مستقیم 
است و یا فرایند مشارکتی کودکان)همان طور که در فرایند مشارکتی 
این تحقیق مورد توجه بوده است( الزامًا باید با بهره گیری مستقیم 

کودکان باشد.  از نظر خود 
شهری،  برنامه ریزان  و  طراحان   )1 گــروه  سه  نظرات  راستا  این  در 
 )3 و  فرهنگی  ــانــون هــای  ک فــعــاالن  و  کــنــان  ســا ــدان،  ــرون ــه ش  )2
قالب همان  در  و مدیران مجموعه      های مذهبی  مدیران مدارس 
کودکان داده شده بود، مورد سنجش قرار  که به  پرسشنامه هایی 
در  کلی  سئوال  سه  همان  حــاوی  و  یکسان  گرفت)پرسشنامه ها، 
خصوص مشکالت، فرصت ها و پیشنهادها در خصوص فضاهای 
که پس از همایش های آموزشی »شهر  شهری دوستدارکودک بود 

کودکان نیز داده شده بود(. من« به 
گروه  از  به طور داوطلبانه  و  به صورت تصادفی ساده  نمونه گیری 
گروه دوم شامل 30 نفر  نخست شامل 10 طراح و برنامه ریز شهری، 
که این افراد با  گروه سوم شامل 26 نفر از مدیران بود  کنان،  از سا
اقــدام به  از  که قبل  تا 12 ساله  کودک 8  کودکان شامل 128  گروه 
کردن پرسشنامه ها، در همایش های مشارکتی آموزش دیده اند،  پر 

گرفتند. مورد مقایسه قرار 
گروه از طریق فرایند تحلیل محتوا، بررسی  نتایج نظرات هر چهار 
کدگذاری شد و در نهایت مقوله بندی مطابق با جدول شماره2  و 
را پوشش  گروه  به وسیله هر چهار  تمامی نظرات مطرح شده  که 

می دهد، به دست آمد.

4.2.یافته های تحقیق
گروه های دخیل از طریق فرایند  که پرسشنامه های باز  پس از آن 
فراوانی  و  تقلیل داده شد  به مقوله های مشخصی  تحلیل محتوا 
 SPSS اشاره به هر یک از مقوالت مشخص شد، داده ها وارد نرم افزار
کمی و معناداری روابط میان نظرات  شده و از آن برای تحلیل های 
گروه ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر 
تحلیل پرسشنامه های  از  توصیفی حاصل  آمار  نتایج  اساس  این 

گروه های دخیل به قرار جدول شماره 3 است.

جدول شماره2: مقوله بندی پاسخ های پرسشنامه های باز دخیالن برنامه  طراحی فضاهای شهری دوستدار کودک

مقولهکد مقولهموضوعات

امکانات

A1چشم      انداز زیبا و منحصر به فرد شهر
A2ع عناصر طبیعي مانند رودخانه و پارک کوهستاني، صحرا و مزار
A3حضور فعال کودکان در فضاهاي فرهنگي_مذهبي
A4کز مذهبي و آموزشي در شهر مانند دانشگاه، کتابخانه و مساجد وجود مرا
A5فضای بازی و سالن ورزشی

مشکالت

B1نازیبایي و زشتي در بدنه خیابان
B2انباشت زباله و جوي      هاي کثیف
B3کمبود مرکز بهداشت و درماني
B4فقدان فضاي تفریحي_ورزشي به ویژه براي کودکان
B5عدم ایمنی و فقدان حمل ونقل عمومي کارآمد

پیشنهادها

C1ایجاد فضاي بازي و تفریحي براي کودکان: استخر و سینما، باغ      وحش
C2رنگ      آمیزي بدنه      ها و زیبا      سازی محله      ها
C3کودکان ساخت متنوع بنا      ها متناسب با عالقه و نظر 
C4تأسیس کانون پرورش فکري کودکان
C5کز تخصصي درماني و پزشکي تأمین مرا
C6تأمین آب آشامیدنی
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با توجه به فراوانی داده ها در پرسشنامه گروه کودکان، مشخص شد 
که از نظر کودکان چشم انداز طبیعی در بستر رودخانه و وجود عناصر 
بعدی  اولــویــت  در  و  بــوده  شهر  امکانات  نخست  اولــویــت  طبیعی 
کز فرهنگی مذهبی  کودکان در فضاهای شهری و مرا حضور پررنگ 
کز مذهبی  مورد توجه قرار گرفته است. اما مدیران صرفًا به وجود مرا
گرفته اند. این  کودکان را نادیده  کرده و حضور فعال  و آموزشی اشاره 
که طراحان نیز با حرکت در فضای شهری و حضور در  در حالی است 
کودکان در برنامه های مذهبی و فرهنگی را  کز مذهبی، فعالیت  مرا

کرده اند.  رصد 
کثیفی در بدنه  در بررسی مشکالت شهر آشفتگی در منظر شهری، 
کنان،  گروه سا و زشتی و نازیبایی بیش از هر موضوعی از نظر هر سه 
کودکان را ایجاد  کودکان و طراحان اهمیت داشته و عدم رضایت 
کرده است. در حالی که مدیران فقدان فضاهای تفریحی و ورزشی را 
کی از برنامه ریزی  کرده اند. این موضوع حا در اولویت نخست اشاره 
حالی  در  اســت،  شهری  کاربری های  کمیت  تأمین  بــرای  مدیران 
که  کیفیت در فضای شهری و مکان هایی  از توجه به  که مدیران 
کودکان و شهروندان روزمره از آن استفاده می کنند، غافل مانده اند. 
ایجاد  طراحان،  و  مدیران  و  کنان  سا پیشنهادهای  در  همچنین 
فضاهای تفریحی مانند استخر، باغ وحش و فضای بازی در اولویت 
تمایل داشته اند  ابتدا  در  کودکان  اما  نخست مطرح شده است. 
در  دلــیــل  همین  بــه  بــســازنــد،  ــود  خ سلیقه        بــا  مطابق  را  شهر  کــه 
از برنامه      ها  اولویت نخست پیشنهاد ایجاد فضاهای شهری متأثر 
عالقه      مند  کودکان  کــرده      انــد.  مطرح  را  کارتونی  شخصیت      های  و 
کارتونی را در فضاهای شهری نیز دنبال  که تصاویر زیبای  هستند 
کودکان  گروه های دخیل به ویژه طراحان با  کنند و این تفاوت نگاه 

را به صورت فاحش از منظر آمار توصیفی مشخص می کند. 

گرچه تحلیل آمار توصیفی و فراوانی داده ها می تواند  با این حال ا
گروه های دخیل  که نمی توان از نظر سایر  مؤید این موضوع باشد 
پاسخگویی  منظور  به  اما  کرد،  استفاده  کودکان  نظرات  جای  به 
کودکان و  که چه رابطه   معناداری میان نظرات  به سئوال تحقیق 
گروه های جانشین)سایر دخیالن( آنان وجود دارد، از آزمون توافقی 
پیرسون خی_دو1 استفاده شده است. فرض صفر این آزمون این 
جانشین  عنوان  به  که  گروه هایی  سایر  و  کودکان  گــروه  که  است 
گرفته می شوند با یکدیگر تفاوتی نداشته و می توان  کودکان در نظر 
از نظر آنها به جای نظر کودکان استفاده کرد. همچنین در صورت رد 
فرض صفر آزمون، مشخص می شود که نمی توان از نظر سایر گروه ها 
آزمون در تحقیق حاضر برای  کرد. این  کودکان استفاده  به جای 
گانه مورد  کودکان به صورت جدا گروه  گروه های جانشین و  هر یک 

گرفته و نتایج آن مطابق جدول 4 ارائه می شود. سنجش قرار 
بنا بر جدول شماره 4، در فاصله  اطمینان 99 درصد پاسخ های سایر 
کودکان متفاوت بوده و به طور معناداری نمی توان از  گروه  گروه ها با 
کنان و مدیران  گروه های طراحان و برنامه ریزان، سا نظر هیچ یک از 
کرد. بنابراین این آزمون بر  کودکان استفاده  مدارس به جای نظر 
که دخیل  کودکان در برنامه هایی  لزوم مشارکت فعال بیش از پیش 
کودکان حتی  کید دارد و نشان می دهد  در آن به حساب می آیند، تأ
مدارس  مدیران  و  معلمان  والدین،  به  نسبت  را  متفاوتی  نظرات 
به سه مقوله  مشکالت شهر،  و همچنین طراحان شهری نسبت 
طراحی  مشارکتی  فرایند  یک  و  داشته اند  پیشنهادها  و  امکانات 
کودک زمانی می تواند موفق بوده و در راستای  فضاهای دوستدار 
کودکان در  که به طور مستقیم و فعال از  گام بردارد  کودکان  نظرات 

کند. تمامی مراحل طراحی فضا استفاده 

1 Pearson Chi-Square

گروه های دخیل و درصد فراونی اشاره به هر یک از مقوالت جدول شماره3: نتایج مشارکت 

کد مقولهموضوعات
طراحان شهری )درصد 

فراوانی(
کنان سا

)درصد فراوانی(
مدیران

)درصد فراوانی(
کودکان

)درصد فراوانی(
گروه )درصد مجموع  جمع بندی سه 

درصدهای فراوانی(

امکانات

A130352520ــ
A23040222830
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5. نتیجه گیری
پژوهش مورد نظر با هدف الگوسازی فرایند عملی مشارکت کودکان 
بر مشارکت  کید  تأ با  کودک  برای طراحی فضای شهری دوستدار 
گرچه مباحث  کودکان انجام شده است. ا گروه های دخیل به ویژه 
مشارکت،  اصلی  شــاخــص هــای  نظرگرفتن  در  بــا  پــژوهــش  نظری 
متکی بر اصول و معیارهای تحقق یافته در تجارب نظری و عملی 
متخصصان  و  راهــبــری  گــروه  حضور  سبب  بــه  امــا  اســت،  جهانی 
متناسب  مشارکتی  فرایند  تسهیل گری،  و  میانجی  گروه  در  کودک 
کودکان شهر سده  لنجان بومی سازی شده و در مسیر  با وضعیت 
گروه های دخیل در متناسب ترین  تصمیم گیری در بستر گفت وگو با 
یافته  تحقق  آنها  اجتماعی  وضعیت  با  کــودکــان  مشارکت  سطح 

 )Ezzatian, 2016(است
بستر  ایجاد  با  همکارانه  تصمیم گیری  فرایند  در  منظور  همین  به 
مشارکتی تعاملی، مباحثه ای و همه شمول در شهر سده لنجان، 
گروه طراحی  کودکان در  گروه دخیالن به ویژه  زمینه برای حضور 
ابزارهای  انــواع  از  بهره گیری  با  و  شد  فراهم  داوطلبانه  صــورت  به 
نظر  میدانی  مطالعات  در  اطــالعــات  تحلیل  و  داده  جــمــع آوری 
گردآوری و تحلیل  کودکان، آرزوها، ایده ها و انگاره های طراحی آنان 

شده و به زبان طراحی شهری ترجمه شده است.
ایجاد یک مدل عملی  این پژوهش نشان داد، در راستای  نتایج 
گام  گیرد.  گام مورد نظر قرار  کودکان می بایست هفت  مشارکت با 
و  اطالع رسانی  دوم:  گــام  پژوهشگر،  میدانی  مطالعات  نخست: 
گــام ســوم: اطــالع رســانــی و تعیین نمونه  گــیــرســازی پــژوهــش،  فــرا
و  مشارکتی  فرایند  آمــوزش  چهارم:  گام  کودکان،  میان  از  مطلوب 
ایجاد یک زبان مشترک با کودکان، گام پنجم: نظرسنجی از کودکان 
با  طراحی  ششم:  گــام  طــراحــی،  در  آنها  نظرات  از  استفاده  ــرای  ب
گام هفتم: الگوسازی  گام پنجم و  استفاده از نظرات مطرح شده در 

فرایند.
انجام فرایند عملی مشارکتی فعال کودکان و همچنین بررسی نظرات 
دوستدار  شهری  فضاهای  خصوص  در  جامعه  مختلف  گروه های 
کودکان  که مورد توجه این تحقیق بوده، نشان داد: نخست  کودک 
گاهی و اطالعات باالیی دارند  8 تا 12 ساله شهر سده      لنجان سطح آ
قابل  مشترک  زبــان  به  محیط،  بررسی  در  توانسته      اند  خوبی  به  و 
قبولی با طراح دست یابند. استفاده از واژه      هایی مانند چشم      انداز 
کیفیت      محیطی، فضاسازی، زیبا      سازی، محوطه      آرایی  زیبای شهر، 
گویای  کودکان  کلمه در ادبیات  کاربرد درست  و چیدمان مبلمان با 

این مطلب است.   
ابزار      های  از  باید  کودکان  با  زبان مشترک  ایجاد  تقویت  برای  دوم، 
گروه  تا 12 ساله( در  مــورد نظر)8  گــروه سنی  به  کودکانه و منحصر 
که به صورت منعطف امکان  گرفته       شود. ابزار      هایی  مشارکتی بهره 
بهترین  می      کند،  فراهم  را  کودکان  هــدف  نشان       دادن  و  ساختن 

کودکان است. برگزاری همایش ها،  وسیله برای دریافت انگاره      های 
تعاملی  گفت وگوی  بــرای  بستری  ایجاد  و  شهرسازی  کارگاه های 
گاهی  آ و  فنی  دانش  ارتقای  به  می تواند  طراحان  گروه  با  کودکان 
از این طریق  و  کند  کمک  از اهداف یک فرایند مشارکتی  کودکان 
با توانمند      سازی آنان و دریافت بازخورد نظر آنان از طریق استخراج 
درگیر      کردن  صرفٌا  فرایند  هــدف  زیــرا  شــود.  برنامه      ریزی  انگاره      ها، 
کودکان با موضوعات غیر قابل فهم برای آنها نیست. همچنین برای 
باید در فرایندی  از صحت مشارکت چارچوب مشارکتی  اطمینان 
گیر و همه      شمول در شهر اجرا شود. در این چارچوب می      توان از  فرا
گسترش دامنه مشارکت در  ابزارهای اطالع      رسانی و فراخوان برای 

شهر بهره       گرفت.
فعالیت      های  در  کودکان  سده      لنجان  شهر  در  که  آنجایی  از  سوم 
اجتماعی و مکان      های عمومی حضور دارند و به صورت ناظر پیاده 
از فضای  را تجربه می      کنند، درک خوبی  و فعال زندگی شهروندی 
کودکان  گیر  شهری به دست آورده      انــد. این درک همه      شمول و فرا
آنان  تحلیل      های دقیق  ارائه  باعث  در موضوعات مختلف شهری 
کودکان می توانند در آینده  از شهر شده      است. به همین سبب این 
شکل      دهی  بــرای  طراحی  گــروه  در  خالق  و  فعال  نیروی  عنوان  به 

کنند.  انگاره      ها و طرح      های شهری با برنامه      ریز و طراح همکاری 
  از طرفی طراحان و برنامه ریزان همواره متناسب با آموخته      های 
خود و با بهره      گیری از معیارها و ضوابط، برنامه      ریزی و طراحی برای 
کارشناسان نیز  محیط را انجام می      دهند. حتی مطالعات و تحلیل 
که مورد توجه  گرفته از تجربه      های حرفه      ای شان است، در حالی  بر 
این پژوهش نشان داده      است  گروه      های دخیل در  نظر  قرار دادن 
به  نیست.  اجــرا  قابل  مکانی  هر  در  استاندارد      ها  ایــن  هــمــواره  که 
کودکان متفاوت از دیگر اقشار دخیل، با تمایل به وارد  صورت ویژه 
کودکانه خود به فضای شهری، طراح را از تالش برای  کردن دنیای 
کرده و با  ج  کاماًل برنامه      ریزی شده خار شکل      دهی فضای رسمی و 
انگاره      های برگرفته از دنیای خیالی، فضایی غیر      رسمی، صمیمی و 
گرچه امکان  متناسب با روحیه شاداب خود، پیشنهاد داده      اند؛ ا
غیر      کاربردی  و  تخیلی  نخست  گام  در  کودکان  پیشنهادهای  دارد 
که انگاره      ها و الگو      های پیشنهادی  باشد. این وظیفه       طراح است 
آنان را متناسب با بستر واقعی طرح بپروراند و پیشنهادی اجرایی_

عملیاتی ارائه دهد.
گروه طراح با  که آنچه  کرد  در پایان نتایج تحلیل داده ها مشخص 
حضور در شهر، گفت وگو و مشاهده برای بررسی امکانات، مشکالت 
و اولویت      های طراحی در شهر دست یافت با آنچه در واقعیت زندگی 
کودکان در شهر وجود دارد، متفاوت بوده است که این تفاوت ناشی 
کودکان از فضا      ها و نیازهای منحصر به خودشان  از درک متفاوت 
کنان و سایر گروه های  است. همچنین مدیران شهری، والدین و سا
کودکان باشند و  گروه  جامعه نیز نتوانستند جانشین خوبی برای 

گروه های جانشین یا دخیل کودکان با دیگر  جدول شماره4: معناداری آزمون پیرسون خی_دو نظرات 

کنانطراحان و برنامه ریزان شهریگروه های دخیل مدیرانسا

=0.000sig=0.000 sig=0.000 sigکودکان
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که این امر  کودکان تفاوت های فاحشی داشت  نظر آنها نیز با نظر 
که نظر مستقیم  کید بر فرایندهای مشارکتی  بیش از هر چیزی به تأ
کودک مورد توجه  کودکان را در طراحی فضاهای شهری دوستدار 

قرار می دهد، اشاره دارد.
کودکان در شهر  که از فرایند مشارکت  با توجه به نتایج قابل قبولی 
سده       لنجان حاصل شده، می توان ساختار عملی آزمایش شده را به 
کودکان در  عنوان الگوی پیشنهادی برای پیشبرد فرایند مشارکت 
کار برد و  کودک در مطالعات آتی به  ایجاد فضاهای شهری دوستدار 

در تحقیق های بعدی مورد آزمون قرار داد. 
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