
 

 

  

 

 ویژهسازی های ظرفیتگزارش کارگاه

 نوجوانان محله اراج 
  1392 پاییزو تابستان 

 

 مجری طرح: 

 موسسه اندیشه انسانشهر

www.ensanshahr.org 

 

 کنندگان:  تهیه

 شقایق بهرامی

 مهدی سلیمانی روزبهانی

 فرزانه قاسمی



  مقدمه

آن تاکید شهروندان در اداره شهر و محله خود بر کسی پوشیده نیست و اکثر مدیران و مسووالن شهری بر لزوم مشارکت 

به آن  های اجتماعی و فرهنگیبرنامه اکثرارهایی است که در عشهروندان در اداره شهر از جمله ش دارند. شریک کردن ایویژه

اجرایی شدن آن آید و یا وقت و انرژی الزم برای عرصه عمل در نمی بهماند؛ باقی می شعاردر حد اما معموال  توصیه شده است

  شود. صرف نمی

ها در جایی غیر از محلی گیریها و تصمیمریزییکی از دالیل مهم به عرصه عمل در نیامدن مشارکت شهروندان، تمرکز برنامه

به شهروندان فرصت الزم  همچنین گذرانند.شان را در آن میکنند و امور روزمرهرفت و آمد می و است که شهروندان زندگی 

و  آن آگاهی دارند ورود پیدا کردهبه  بیش از هرکسی نسبتشود که در اموری که به خودشان مربوط است و و کافی داده نمی

سازی باعث شده است که شهروندان گیری و تصمیمماظهار نظر کنند. از سویی دیگر کارآمد نبودن ساز و کارهای تصمی

پیدا کنند. آشنا نبودن مسووالن با پیچیدگی و مناسبات شان در مسائل مربوط به محله و زندگیمناسب خود را  نتوانند نقش

صدای گیرند باعث شده است که ن به همه گروهها و ذینفعانی که تحت تاثیر تصمیمات قرار میدرون محالت و توجه نکرد

 بخش زیادی از این گروهها شنیده نشود. 

توانند ها ندارند و در بازی بزرگان نمیگیریکودکان و نوجوانان یکی از همین گروهها هستند که معموال نقشی در تصمیم

االت را از این سو مندان به این مباحثعالقهریزان و برنامهبرخی از جایگاه و نقش واقعی خود را پیدا کنند. به همین خاطر 

کند؟ نقش نوجوانان در که  چه چیزهایی یک محله و شهر را به محل خوبی برای نوجوانان تبدیل می پرسندمیخود 

هایی وجود دارد که ها و مکانیزمشود؟ چه راهها دیده میگیریها و تصمیمریزیدهی به محله مطلوبشان در کجای برنامهشکل

 شان نقش بازی کنند و در آن مشارکت کنند؟امور مربوط به محل زندگینوجوانان و جوانان بتوانند در 

افزایش برای  ای با رویکردی مشارکتیفت برنامهگر تصمیم شورایاری محله اراج و سواالت بود که هاتوجه به همین دغدغه

درخواست کرد که موسسه اندیشه انسانشهر  از . به همین خاطر، در محله اجرایی کندساکنینگروهی از بین  درظرفیت 

ائه داد و با ار" اراجوجوانان محله نسازی در بین  ظرفیت" با عنوانرا این موسسه طرح خود  ارائه دهد. به این منظورطرحی 

در تابستان و پاییز ساکن محله  از دختران و پسران نوجوانبرای دو گروه این طرح را و مدیریت محله شورایاری  موافقت

 .کرد ییاجرا 1392

مدت از یک مسیر کوتاهفرآیندی کننده آغاز خود در محله با حضور  موسسه اندیشه انسانشهر در این طرح تالش داشت

 دیگردر کنار همشان را بهتر ببینند، زندگیمحل ، مند محلهگروهی از نوجوانان عالقه ،در طول این فرآیند تامدت باشد بلند

محله در های این فرآیند برای ایجاد تغییر و بهسازی تا در صورت تمایل بتوانند از آموختهیاد بگیرند  هایی را تجربه وآموزه

  خود استفاده کنند. 



 

   

 

 

 برنامه ریزی 

 و

 آماده سازی
 

هایی صورت سازیها و آمادهریزیبرای اجرای این طرح برنامه

ها ادامه گرفت که از اواسط اردیبهشت آغاز شد و تا شروع کارگاه

گوهایی با شورایاری محله، وداشت. در این مرحله جلسات و گفت

مدیریت و کارکنان سرای محله و مدرسه راهنمایی کار و اندیشه 

معرفی طرح آماده گردید. برنامه  انجام شد. بروشور و پوستر

های تجمع نوجوانان مدت و بلندمدت طرح نوشته شد. مکانکوتاه

به رسانی درباره این طرح به صورت چهره شناسایی شد و اطالع

 چهره و توزیع بروشور و پوستر صورت گرفت. 

 ،از آنجایی که برگزاری این کارگاهها یک کار فرآیندمدار بود

. به عبارتی شدانجام میطرح اجرای در طول ریزی و بازنگری برنامه

و  یبعد از اجرای کارگاه قبل ،برنامه هر کارگاه ،این فرآیند در

ریزی و اجرا متناسب با اتفاقات و رویدادهای آن کارگاه برنامه

 شد.  می

 



 گفت و گو با دبیر شورایاری

 ،دبیر شورایاری اراج، آقای کاشانیای با در ابتدای کار در جلسه

گفت و گو  ،نحوه اجرایی شدن کارهای کلی طرح و چارچوبدرباره 

 شد و مورد توافق قرار گرفت.  

 

    سرای محلهمدیر و کارکنان جلسه با 

تغییری که  بارهبا مدیریت و کارکنان سرای محله در ایدر جلسه

 .وگو صورت گرفتگفتمحله ایجاد کند  دراین طرح قرار است 

 و نحوه قرار دارد که پیش روی این طرحی درباره موانعهمچنین 

های موجود در پتانسیلانتظارات و  برطرف کردن آنها صحبت شد.

های مناسب برای سرای محله از جمله مخاطبان و فضاها و زمان

 .گرفتاجرای طرح مورد بررسی قرار 

 

 تماس با مدرسه

در راستای شناسایی نوجوانان محله و معرفی طرح به آنها سعی 

با های تجمع و حضور آنها را شناسایی کنیم و کردیم که مکان

کار و هدف از اجرای طرح را برای آنها  های متنوعروش استفاده از

های مناسبی مدارس راهنمایی مکان به همین علتتوضیح دهیم. 

با آنها  طرح سعی کرداجرایی برای معرفی طرح بودند که تیم 

مدارسی  مدرسه کار و اندیشه از جملهتماس و ارتباط برقرار کند. 

موزان آمدرسه لیست دانش . وگو کردیمبود که با مدیریت آن گفت

نفر بودند در اختیار ما  27ساکن در محله اراج را که حدود 

مدیریت مدرسه گذاشت تا در صورت لزوم با آنها تماس بگیریم. 

 ای برای معرفی طرح در مدرسه انجام دهیم. موافقت کرد تا برنامه

متاسفانه مدارس دخترانه واقع در محله به ما اجازه مالقات ندادند 

دختران نوجوان های الزم را صورت ندادند تا بتوانیم با و همکاری

  و طرح را معرفی کنیم. کرده محله ارتباط برقرار ساکن در



 های تجمع نوجوانانایی مکانشناس

گوهایی که با مدیریت محله و تعدادی از اهالی وگفت به دنبال

های کانهای محلی که انجام دادیم مپیمایشو همچنین  ،داشتیم

تا در صورت لزوم  کردیم شناسایی را تجمع نوجوانان در محله

ها های معارفه از آن مکانبتوانیم برای معرفی طرح و اجرای برنامه

 پارک مشارکت بود هامکانترین این مهماستفاده کنیم. یکی از 

پینگ پنگ و فوتبالدستی  فضای مخصوصکه به واسطه وجود 

 شده است. کانون تجمع نوجوانان در محله 

 

 توزیع پوستر و بروشور و طراحی

به  برای معرفی طرح پوستر و بروشوری طراحی کردیم تا بتوانیم

را در فی کنیم و مخاطبان محله طرح را معر وسیله آنها در

های جریان اجرای آن بگذاریم. این پوسترها و بروشورها در مکان

های مسکونی و ها و مجتمعها، پارکعمومی مثل مغازه

ح نیز به اجرایی طرهای تردد نوجوانان توزیع شد. تیم مکان

 ای برایگوهای چهره به چهرهوواسطه این بروشورها گفت

 دادند. معرفی طرح به اهالی انجام 

 

 

 تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت طرح

برنامه اقدام خود را تهیه  ،تیم اجرایی طرح از هنگام ورود به محله

بایست از این برنامه اقدام شامل مجموعه کارهایی بود که می .کرد

 .شدریزی میبرای آنها برنامهشروع طرح به آنها توجه و 

ایجاد کند، شناسایی بازیگران،  ستخواتغییری که این طرح می 

مندان و موانعی که ممکن است در راه اجرای طرح به وجود بهره

 .ریزی به آنها توجه شدرنامهبدر  هبیاید از جمله مباحثی بود ک



  

 

 

 

کارگاههای 

 معارفه طرح
 

یکی از کارهایی که برای معرفی طرح در سطح محله انجام دادیم 

هایی بود که امکان حضور نوجوانان محل در اجرای برنامه در محل

ها و گفت و آن بیشتر باشد. طبق اطالعاتی که در پیمایش

تصمیم گرفتیم در مدرسه کار و گوهایمان کسب کرده بودیم، 

برنامه را معرفی  ،آموزان ساکن محلهاندیشه به گروهی از دانش

توانستیم با نوجوانانی که پارک مشارکت می کنیم. همچنین در

ای ارتباط برقرار برنامهکنند در قالب ویژهدر پارک رفت و آمد می

 یم.انها را به صورت چهره به چهره با طرح آشنا کنکرده تا 

توانستند با جنس کاری که قرار است در با این کار نوجوانان می

و در صورت تمایل برای  ارتباط برقرار کنند ،محله انجام شود

 نام کنند. شرکت در برنامه ثبت

 



 

 

 

مدیریت مدرسه  و همکاری با هماهنگی 92در اردیبهشت 

که در محله اراج ساکن آموزانی لیست دانش  ،کار و اندیشه

 به نمازخانه آموزان رارا دریافت کردیم. این دانش بودند

یک کار توضیح طرح،  عالوه بردعوت کردیم تا  مدرسه

که  شیوه کاریبا آنها انجام دهیم تا با مشترک گروهی را 

 نا شوند.، آشگیردقرار است در این طرح انجام 

ها به دو گروه تقسیم شدند و در قالب کار در این روز بچه

و کالژپالن مدرسه را ترسیم کردند و نقشه محله  ،گروهی

شان را روی نقشه به مشکالت موجود در مدرسه و محله

 صورت مختصر جانمایی کردند.

در مند خواستیم که در پایان برنامه از دانش آموزان عالقه

گروهی از  به شرکت در طرح ثبت نام کنند.یل صورت تما

و  آموزان برای شرکت در برنامه ابراز عالقه کردنددانش

شماره تماس خود را در اختیار ما قرار دادند تا در هنگام 

  آنها تماس بگیریم.  شروع طرح با

 

  

1 
 مکان ساعت زمان

 مدرسه کار و اندیشه 13تا  11 1392اردیبهشت  22



 

پارک مشارکت به عنوان یکی از تر گفته شد همان طور که پیش

به محله خصوصا پسران های تجمع نوجوانان مترین مکاناصلی

در اواخر خردادماه گرفتیم تصمیمبه همین دلیل  آید.یشمار م

تا  هیمای مشارکتی را برای پارک مشارکت ترتیب دبرنامه

ر شدن در برنامه با ضمن درگینوجوانان حاضر در پارک بتوانند 

و در صورت تمایل برای شرکت در  شوندیوه برگزاری طرح آشنا ش

 ثبت نام کنند.  آن

های متنوعی برای این روز ترتیب داده شده بود که برخی از برنامه

 آنها در ادامه شرح داده شده است.

 

  ترسیم نقشه محله 

پارک خواستیم که نقشه محله خود در ابتدا از نوجوانان حاضر در 

را با وسایل و ابزارهای موجود بر روی کاغذی بزرگ ترسیم کنند. 

محله از دیدگاه نوجوانان  محدوده مشاهدههدف از اجرای این کار 

های اصلی و مورد ها جزو مکانها و کوچهاینکه کدام خیابانبود و 

 توجه نوجوانان قرار دارد. 

 

 :ه از غیر محلههای محلتفکیک عکس

خارج از محله از جاهایی و برای این بخش تعدادی عکس از محله 

را از غیرمحله محله های عکسها خواستیم از بچهتهیه کردیم و 

شان را هم برای این تفکیک بگویند. این کار تفکیک کنند و دلیل

ها را به صورت غیر مستقیم بیان هویت محلی بچه هایشاخصه

 .دادرا نشان میو میزان ارتباط و تماسشان با عناصر محلی  کردمی

 

2 
 مکان ساعت زمان

 پارک مشارکت 20تا  17 1392خرداد  29



 های محله بر روی نقشهانمایی عکسج

های ها عکسهای محله از غیرمحله، بچهبعد از تفکیک عکس

ها از اخت بچهکردند. با این کار شنرا روی نقشه جانمایی می همحل

ط و تاثیرپذیری او میزان ارتبردد و کم تردد های عمومی پرتمکان

 خورد. محک می هاآنها از این مکان

 

 پرسشنامه پر کردن

بخش  لف و مرتبط با محله بود. در این مسائل مختای با سواالتی در رابطه با های برنامه پر کردن پرسشنامهیکی دیگر از بخش

خواستیم که به صورت گروهی به سواالتی که در ها از بچه

دانند پاسخ دهند و اگر جواب سواالت را نمیپرسشنامه طرح شده 

اجرای این  ها را پیدا کنند.و جواب حاضر در پارک بپرسند از افراد

بخش باعث شد که نوجوانان حاضر در پارک کار گروهی را تمرین 

تر به مسائل مختلف محله نگاه کنند و مقداری جدی و کنند

بتوانند آنها  شدهمچنین این کار باعث  .درباره آن فکر کنند

پاسخ های خود را برای پیدا کردن ایمشارکت سایر هم محله

 سواالت پرسشنامه جلب کنند. 

 

 تکمیل پازل محله

ها انجام شد تکمیل پازل محله بود. در این برنامه قطعاتی از تصاویر اماکن محله به که در پارک توسط بچه برنامه دیگری

هایی که پرسشنامه بچهبه مخفی شده بود. جایی در پارک صورت پازل در آمده بود و هر قسمت از تصویر توسط تیم اجرایی 

دهنده نشد که نشاتحویل داده می ایکردند نقشهتکمیل می را

مکان یکی از قطعات پازل بود. بعد از تحویل قطعات مختلف پازل 

های حاضر در فعالیت تکمیل ها، تصویر توسط بچهتوسط گروه

ای پر هیجان هدف از انجام این فعالیت اجرای برنامهشد. می

بخشی از یک مرتبط با محله بود که نوجوانان با انجام کار گروهی، 

 . را پیدا و کار یکدیگر را تکمیل کنند تصویر محل

در طرح ثبت  مند به مشارکتهای عالقهاز بچه در پایان این برنامه

در این پارک حضور پسرها بسیار شد. از آنجایی که نام می

  .کنندگان پسرها بودنداکثر ثبت نام از دختران استتر رنگپر



 

 

    

 

 

 

کارگاههای 

 گروه پسران
 

ها و پس از پایان کارهای مقدماتی برای تشکیل کارگاهپس از انجام 

تر شروع کنیم تا از کارگاهها را سریعسعی کردیم  ،فصل امتحانات

 . فرصت پیش روی تابستان بیشترین استفاده را کرده باشیم

ها تصمیم گرفتیم که از همه با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه

 بودند،نام کردهعارفه ثبتکه در جلسات م مخاطبان نوجوان پسر

تا در پیش کارگاه مرتبط با طرح شرکت کنند. از این  کنیمدعوت 

ا اعالم کنیم و افراد توانستیم شرایط شرکت در طرح رطریق می

و کسانی را که وقت کافی برای شرکت در این طرح دارند را  مندعالقه

 شناسایی کنیم. 



 

 

 

 پارک برنامه اتفاقات مرور

که در برنامه پارک حضور داشتند خواستیم که دو  هاییبچهاز 

های محله از غیر محله و بازی پازل را برای بحث تفکیک عکس

که را بقیه توضیح دهند. در طول این بخش نکات و معیارهایی 

بت کردند ثها عنوان میعکس عامل تفکیک ها به عنوانبچه

 . کردیممی

های قبل با این برنامه دن اتصال برنامه: برای قطع نشاجراهدف 

کنندگانی های پارک، هم شرکتتالش کردیم تا با تحلیل برنامه

اند را در جریان قرار دهیم و هم بتوانیم به که حضور نداشته

  کنیم. پیوستگی مسیر کارگاه را حفظبرنامه،  اینواسطه 

 

 نقشه محله کشیدن

حله در نقشه مامکان تکمیل  ،ه علت محدودیت زمانی و مکانیب 

با ابعاد  از محله، دیگرینقشه به همین خاطر  پارک فراهم نبود،

های محله شد و عکسکشیده ها در این کارگاه توسط بچهبزرگتر 

  . شددر آن جاگذاری 

کار گروهی، توجه به ها در اجرای یک هدف اجرا: مشارکت بچه

جزییات محل زندگی و نگاه دوباره به عناصری که هر روزه با آنها 

همچنین ارزیابی کنند. عبور می شاندر ارتباط هستند و از کنار

فهمیدن محدوده ، و ها با نقاط مختلف محلهوضعیت ارتباط بچه

 ها محله از نگاه بچه

  

 پیش کارگاه
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 و نقشه هاتحلیل نقش

ها در قالب دو گروه اتفاقات پارک را در این بخش از کارگاه بچه

به تحلیل درقالب یک کار نمایشی تحلیل و ارائه کردند. گروه اول 

 آنها .ندپرداخت یی که در اجرای برنامه پارک تاثیر داشتندهانقش

چه کسانی در اجرایی شدن در روز اتفاقات پارک  ندمشخص کرد

هایی را ایفا ها چه نقشدند و هر کدام از آنکربرنامه نقش بازی می

گروه دوم نیز ماجرای ترسیم نقشه، حواشی و محتوای  کردند.می

 آن را تحلیل کردند.

 

 

 

 

 تدوین قوانین کارگاه

تر شدن های داخل کارگاه و رواننظمیبرای جلوگیری از بی

ها فرآیندهای کارگاهی تصمیم گرفتیم که با مشارکت خود بچه

ها تدوین کنیم.  این کار را در این قوانینی برای این مجموعه کارگاه

ها در جلسات جلسه شروع کردیم و قرار شد که با کمک خود بچه

 .کنیمبعد تکمیل و اجرایی 

 رزیابی کارگاها

ا ر ان روزکارگاه ها خواستیم که در پایان برنامه از بچه

ای از نقطهبر روی  بایست. برای این کار میارزیابی کنند

و به  ایستادندمیامتداد داشت،  10تا  0خطی که از شماره 

. بعد از ایستادن بر روی نمره مورد نظر دادندنمره میبرنامه 

ها خواستیم که دالیل خود برای ایستادن بر روی از بچه

 بگویند. را این عدد 

ماجرای 

 جانبی

 



     

 

 مقیاس و تناسب نقشه

باعث اختالف نظر در  هفته پیش موضوعاتی که در کارگاهیکی از 

به  های نقشه بود،عدم تناسب برخی قست ه بودها شدبین بچه

حل این اختالف نظر  تصمیم گرفتیم فعالیتی برایدلیل همین 

ها خواندیم بینی کنیم. داستان تصادفی را در محله برای بچهپیش 

تصادف، اجزای بدن شخص دچار سانحه که در انتهای ماجرای 

بایست اجزای ها میخارج شده بود و بچه از فرم اصلی شده

تغییر های مختلف  متناسب با قطعه اصلی مختلف بدن را در گروه

  کردندو مصدوم را با کمک هم بازسازی می دنددااندازه می

 از شوند. ای که تولید کرده بودند، آشنار نقشهبا اهمیت این موضوع دتا  در نقشهتناسب  نشان دادن اهمیت اجرا:  هدف

 .ندساخته بودای بود که های مختلف نقشهاندازه بخش بارهها درطرفی اجرای این کار راهی برای حل اختالف نظر بچه

 

 مسیریابی و اصالح نقشه

و نقشه  بودبر روی نقشه  ییهانظراز آنجایی که هنوز اختالف

تر و گویاتر شدن داشت، بعد از انسیل کاملپتنیز همچنان 

. به بحث نقشه برگشتیم مجددا ،مقیاس و تناسب فعالیت

های جداگانه با ها خواستیم در قالب گروهاز بچه این بار

بر  را یمسیر ،در محلهفرضی تعیین نقطه شروع و پایان 

نیاز به اصالح در این مسیر اگر نقشه  . طی کنند روی نقشه

های خود در دفترچهموردی داشت آن را  کردنو یا اضافه 

و در صورت تایید جمع آن مورد را به نقشه  شوددر پایان کار گروهی به بقیه ارایه قرار شد موارد اصالحی  .اشت کنندیادد

 اضافه و یا اصالح کنند. 
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 تعیین قراربان

از جمله استفاده  ییهانظمیبه علت افزایش تعداد حاضرین در کارگاه، بی

موقع بیشتر شده بود. به همین علت تصمیم آمدهای بیواز موبایل و رفت

گرفتیم بحث قوانین جمعی را با تاکید بیشتری مطرح کنیم و لزوم احترام 

و توجه به توافقات جمعی را برای ادامه کار یادآوری کنیم. از آنجایی که در 

مانت اجرایی شدن قوانین ها به دنبال راهی برای ضجلسه قبل بچه

گشتند در این جلسه پیشنهاد دادیم که در ابتدای هر جلسه می

ند ستتوانها میانتخاب کنیم. قراربان "قراربان"افرادی را به عنوان 

بگیرند. قرار بر این شد که در عهده اجرایی شدن قوانین جمعی را به 

ت همه فرص ها انتخاب شوند تاهر جلسه دو نفر قراربان توسط بچه

  باشند. تجربه کردن این نقش را داشته

ماجرای 

 جانبی

 



 

 بازنگری نقشه محله

 اصالح نقشه نیمه تمام مانده بود تکمیل و ه درباربحث هفته پیش 

را که ها مسیرهایی کار نقشه را ادامه دادیم. بچه در این جلسه و

و یح های جداگانه توضدر قالب گروهروی نقشه طی کرده بودند 

اگر مورد موافقت  دادند تااصالحات مورد نظر را پیشنهاد می

ها مواردی بحثود. در این شسایرین قرار گرفت روی نقشه اعمال 

گرفت. قرار بر این مورد موافقت جمع قرار نمیآمد که پیش مینیز 

د در پیمایش محلی )که جزو برنامه این شد که این گونه موار

شان کارگاه بود( از نزدیک بررسی شوند و توافق نهایی درباره

  صورت گیرد.

کارهای انجام  در ها به لزوم بحث بازنگریهدف اجرا: توجه دادن بچه

و  برای رسیدن به توافق جمعی انجام کار و بحث گروهی، شده

 طرف کردن اختالف نظر  بر کردن مسیری برای طی

 

 پیمایش محلی

به صورت در راستای تکمیل و اصالح نقشه تصمیم گرفتیم که 

موارد اختالف بر  ها بتوانندبچهتا محله بپردازیم پیمایش  گروهی به

بر روی نکات جامانده و مهم را شناسایی و  را بر طرف وروی نقشه 

نفره  پنجگروه  سهرا به  ها. به همین خاطر بچهنقشه اضافه کنند

 .و مسیرهایی را برای پیمایش مشخص کردیم تقسیم

خواهند روی نقشه اصالح و یا اضافه کنند موارد مهمی را که می محله را به دقت مشاهده کنند و ها در این مسیرها بچهقرار شد  

نکاتی برای مشاهده بهتر محله  ها را بهبرداری کنند. در این پیمایش توجه بچههای مهم عکساز مکان روی کاغذ ثبت کنند، و 

، تناسب مسیر واقعی و مسیری که روی نقشه آورده شده، تعداد های تخمین آنو روش مثال توجه به طول مسیر جلب کردیم

 زباله، ایستگاههای اتوبوس و ...های سطل

 .دامون پیمایش مطرح کردننکاتی را پیردور هم جمع شدند و ای از محله ها در نقطهدر انتهای پیمایش بچه

ه نقشه کشد مرورهای ثبت و پیمایش محلی، تجربه کشیدن نقشه، تمرین روش در نظرگرفتنتر محله با هدف اجرا: مشاهده دقیق

 و ایجاد فرصت برای بازنگری و اصالح کار گروهی انجام شده دیدن نقاط قوت و ضعف کار ،پیبمایش میدانی  کمک شده  با

 مکان ساعت زمان 2

 سرای محله اراج 18تا  14 1392مرداد  7



 

 

  شبکه اطالع رسانی 

رسانی طرح کردیم که اطالعها اله را برای بچهدر انتهای کارگاه این مس

اگر هر  .کاری نیست که بشود یک نفره انجامش داد اتفاقات کارگاه درباره

رسانی به تعدادی از دوستان خود را به عهده بگیرد اطالع یتکس مسوول

آن در مدت  به وسیلهرسانی درست کنیم که اطالع یک شبکهیم توانمی

به همین را به هم اطالع دهیم. اخبار مربوط به کارگاهها زمان کوتاهی 

 . رسانی شکل گرفتشبکه اطالعرسانی به یک نفر را به عهده گرفت و به این ترتیب مسئولیت اطالعها هر یک از بچهخاطر 

دهد به چه کسی خبرها را میها مشخص شد که هر یک از بچهدر نهایت 

 .کندمیاز چه کسی خبرها را  دریافت و 

 

 بازی اشکال هندسی

شد ها مشاهده میهای قبل در بین بچهیکی از نکاتی که در طول کارگاه

های دیگران بود. به ضعف در ارائه مطالب و خوب گوش ندادن به صحبت

بینی کردیم تا ها را برای این جلسه پیشترسیم شکلهمین خاطر بازی 

 کمک کرده باشیم.  مهارت ارائه مطلب و خوب گوش دادنبه تقویت 

ماجرای 

 جانبی

 



 

 

دچار تغییر ساعت  قطعی برق در سرای محلهاین برنامه به دلیل 

باعث شد  اتفاق اینزمانی و تغییر فضای برگزاری کارگاه شده بود. 

که برخی از نوجوانان فرصت حضور در برنامه را پیدا نکنند. تیم 

از  برنامه شرایط پیش آمده تصمیم گرفتتسهیلگری با توجه به 

برنامه را متناسب تالش کرد تا  را تغیر دهد و  پیش طراحی شده

 با شرایط به وجود آمده اصالح و اجرایی کند.

 

 و محدوده محله تعریف محله

هایی است؟ هشاخص و هایک محله دارای چه نشانه؟ دارای چه اجزایی است یک محله شروع کردیم که هارا با این سوال کارگاه

 سند؟ شنارا با چه چیزهایش می شانها محلهبچه

به را از داخل محله اراج هایی  و مثال را به عنوان اجزای تشکیل دهنده محله عنوان کردندها ها، انسانها، خیابانمغازهها چهب

ها که یکی از بچه محدوده محله اراج پیش آمد دربارهها ها اختالف نظری بین بچهعنوان شاهد آوردند. در خالل این صحبت

این پیشنهاد با  "ه محدوده محله کجاست.برویم از مردم محله بپرسیم ک" رف شدن اختالف نظر پیشنهاد دادبرای برط

خواهند میرا که هایی ها پیشنهاد دادیم که قبل از رفتن به محله و پرسیدن از مردم، سوالاستقبال بقیه مواجه شد. به بچه

  بپرسند از قبل مشخص کنند و برای انجام این فعالیت بین خودشان تقسیم نقش کنند.

 مشخصهای محله برای پرسیدن از آدمتعدادی سوال ها بچه

، "مصاحبه کننده"، "فیلمبردار"هایی از قبیل نقش کردند،

د. در بین خودشان تعریف کردن "آدم پیدا کن"و  "نویسنده"

 کشی بین خودشان تقسیم کردند.را به وسیله قرعه هانهایت نقش
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 اجرای نمایش

یک نفر از تیم منظور  همینبه را تمرین کنند. هایی که به عهده گرفته بودند ها خواستیم که نقشاز بچهقبل از رفتن به محله 

به این ترتیب پرسیدند و می بودندرا که آماده کرده هایی ها سوالبچه .تسهیلگری نقش یک شهروند را به عهده گرفت

ها با آمادگی بیشتری به کردند. این کار باعث شد بعضی از ایرادات قبل از کار بر طرف شود و بچههایشان را تمرین مینقش

 داخل محله بروند.

 مصاحبه محلی

کرد تا در مصاحبه شرکت کنند. میها مذاکره بود و با آدم "آدم پیدا کن"ها بعد از تمرین به داخل محله رفتند. حسین بچه

 بود "گرمصاحبه"کرد و آرین بود و مصاحبه را ضبط می "فیلمبردار"کرد. امیرمهدی بود و نظرات را ثبت می "نویسنده"علی 

شان خوب و قابل توجه بود. هم قدیمی در مصاحبه صورت گرفت. تنوع پرسید. با تعدادی از ساکنین محلهها را میسوال و

ها از ب آژانس، هم جوان و هم پیر. بچهحان بود و هم ساکن جدید، هم زن و هم مرد، هم کارگر ساختمانی و هم صاشبین

ها هم ها بود و بعضیها نظراتشان مخالف بچهدادند، بعضیها اجازه مصاحبه نمیبردند البته بعضی انجام این فعالیت خیلی لذت

  شد.مواقع نقش و اهمیت نویسنده بسیار برجسته میدادند که در این اجازه فیلمبرداری نمی

ها در خصوص محدوده محله تا حدودی برطرف شود. از طرفی این کار باعث شد انجام این کار باعث شد اختالف نظر بچه

شان قبال جای شان چیست؟ آیا محلهشان شکل بگیرد. مثال نقاط ضعف و قوت محلهها و سواالت جدیدتری در ذهندغدغه

 بهتری برا زندگی بوده است یا االن؟

 

 

 

 



 

 ها نمایش مصاحبه

های هفته قبل را نمایش دادیم تا هم مصاحبهابتدای کارگاه در 

غایبین در جریان قرار بگیرند و هم اتفاقات هفته پیش را با کمک 

ها هایی که هر یک از بچهها بازنگری و تحلیل کنیم. نقشبچه

ماجراهای اتفاق افتاده و  دربارهداشتند مورد بررسی قرار گرفت. 

  .شدتاثیر نویسنده در ثبت رویدادها هم صحبت 

 

 هایی از محلهبررسی عکس

ها خواسته بودیم که تعدادی عکس با های قبل از بچهدر کارگاه

ها برای این کارگاه گیرند. تعدادی از بچهخودشان از محله ب سلیقه

های تحویل داده شده . عکسعکس آورده و تعدادی نیاورده بودند

نمایش  پروژکتور روی پردهبه وسیله  عدد بود 50که حدود  را

 ؛بگویندها را ها خواستیم که ویژگی هر کدام از عکسدادیم. از بچه

ها توانستند مثبت یا منفی باشند. بعضی از عکسها میاین ویژگی

توضیحاتی  ،شد که عکاس آنها مورد نقد واقع میهم توسط بچه

توضیح . عکاس دادعکس و علت گرفتن آن به جمع می درباره

و چه نکاتی در  ا با چه هدفی گرفته استر آن عکس داد کهمی

 هنگام گرفتن آن عکس برایش مهم بوده است. 

ها گفته شد عکس دربارهها های نسبتا زیادی توسط بچهویژگی 

ها شد. این ویژگیها و ... میها، بدیکه شامل هویت محلی، زیبایی

 بندی شد. هایی نوشته و دستهها بر روی کارتبا کمک بچه

جرا: بررسی و نقد عکس های گرفته شده از محله توسط هدف ا

های محله از دیدگاه نوجوانان محله، ها و بدیها، دیدن خوبیبچه

های مثبت و منفی محله، تمرین ثبت و مشاهده لیست کردن ویژگی

 ، تمرین نقد کردن و نقد شنیدن محلی
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 دو نفره ازی نقاشیب

ها بازی نقاشی دو نفره را با بچه ،تقویت کار گروهیبرای 

ها خواستیم که هر دو نفر به اجرا کردیم. در این بازی از بچه

که در  مشترکی بکشندنقاشی ، وسیله یک ماژیک مشترک

باشد و وجود داشته آن یک خانه، یک سگ و یک درخت 

در انتها امضای مشترکی پای اثر خود بزنند. قانون بازی این 

بود که اجازه صحبت کردن با همدیگر نداشتند و نباید 

 شد. ای از ماژیک رها میدستشان در هیچ لحظه

بعد از پایان بازی، آن را تحلیل و بررسی کردیم که کدام 

ها کار ها واقعا دو نفره کشیده شده و کدام نقاشینقاشی

های مشترک چه آید؟ نقاشیمشترک به نظر نمی

ها به نقاشی یک گروه شک ؟ بچههایی دارندویژگی

به همین  بود. داشتند چون خیلی تمیز و مرتب شده

شان را مجددا خاطر از آن گروه خواستند که نقاشی

جلوی بقیه بکشند. بعد از این که آن گروه تحت 

به خوبی دفعه ها نتوانست آن نقاشی را نظارت بچه

معلوم شد که آن نقاشی خیلی کار  قبل بکشند،

 نبوده است و یک نفره کشیده شده است. مشترکی
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 حاشیه



 

 ماموریت محلی

 ،ها از نکاتی بود که از کارگاه اول با آن روبرو بودیممشکل تاخیر بچه

ای طراحی کردیم تا هم به موضوع کارمان ربط به همین علت برنامه

ها به وسیله آن به موقع در ای شود تا بچهداشته باشد و هم بهانه

صورت دستی  ای در محله بهبرنامه حضور پیدا کنند. روز شنبه نامه

ها تحویل دادیم که در آن نوشته شده بود نیم ساعت قبل از بچه به

ای که آدرسش در نامه وجود هشدشروع کارگاه به مکان مشخص

شان را در آن جا پیدا کنند و تا ساعت بروند و برگه ماموریت داشت

 .شروع کارگاه ماموریت را انجام دهند

درج شده بود که محله  دربارههایی سوال ،هادر برگه ماموریت بچه

ها را ثبت پرسیدند، جواباز چند نفر از اهالی محل می باید آنها را

 آوردند.می کردند و با خودشان به کارگاه می

های با آدم و ارتباط برقرار کردن گفت و گوتمرین هدف اجرا: 

ساکن محله، شنیدن نقطه نظرات بقیه اهالی در خصوص محله، 

ها و اهده کردن، توجه به نشانهتقویت مهارت ثبت کردن و مش

 های محلیسمبل

 

 هاتحلیل و بررسی ماموریت

را دریافت کرده نفری که نامه  15 نفر از  11هنگام شروع کارگاه 

بودند به موقع به کارگاه آمدند. همه آنها برگه ماموریتشان را پیدا 

 شان را انجام داده بودند. این اتفاق را باکرده بودند و ماموریت

های مختلف آن را مورد بررسی قرار ها تحلیل کردیم و جنبهبچه

ها با دادیم. نکته جالب ماجرا این بود که هر کدام از بچه

هایشان رفته بودند و بعضا دیدگاههای متفاوتی به سراغ برگه

 شان داشتند.انتظار متفاوتی از ماموریت
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 هاترسیم نمودار جریان کارگاه

پیوستگی و مربوط بودن ماجراها قصد داشتیم به همدر این بخش 

ها را به بچه ،از ابتدا تا کنون ،های اجرا شده در کارگاههاو برنامه

نشان دهیم. آنها را به دو گروه تقسیم کردیم و خواستیم که 

بر را اتفاقات و ماجراهایی که از کارگاه اول تا کنون را طی کردیم 

ها را با همدیگر و ارتباط برنامهنین همچ .هایی بنویسندروی برگه

هایی به همدیگر نشان ترتیب انجامشان را از طریق کشیدن فلش

 دهند. 

دیدن خط و ربط و فرایند کارهای انجام شده در  هدف اجرا: 

ها دیدگاه بچهاز  تیم تسهیلگری ارزیابی ،هاکارگاه توسط بچه

 نسبت به کاری که تا کنون صورت گرفته

 
 

 مشکالت محله و نیازها درباره نویسیکارت 

مشکالت محله را از دیدگاه نیازها و ها خواستیم در این بخش از بچه

کنند. به آنها تعدادی کارت دادیم و خواستیم که در  تخودشان ثب

هر کارت یکی از مشکالت محله را بنویسند. تعداد زیادی کارت 

ها در این مرحله نوشته شد. از آنها خواستیم که توسط بچه

هایشان را بخوانند و دسته بندی کنند. به علت پایان یافتن کارت

بعد  کارگاهو ادامه ماجراه به تمام ماند بندی نیمهزمان کارگاه دسته

 موکول شد.  

و مستند کردن موضوعات، لیست افزایش توانایی ثبت هدف اجرا: 

بازنگری ماموریت محلی انجام  ،هابچهکردن مشکالت محله از دید 

  شده و استفاده از نکات گفته شده توسط ساکنان محله

  



 

 

 مشکالت محله نیازها و دسته بندی

در  ها خواستیم که اگر مشکل جدیدیدر ابتدای کارگاه از بچه

بندی دسته قرار بود .رسد را بنویسندبه نظرشان می محله

های مشکالت را که از هفته پیش ناقص مانده بود را ادامه کارت

 آنهاهای جدیدی نوشتند. با کمک ها کارتدهیم. تعدادی از بچه

بندی را کامل و به هر دسته عنوانی اختصاص دادیم. این دسته

ها کن، گیم نت، حضور افغانیسردها چیزهایی از قبیل آبعنوان

 ها و ... بود.گدر محله، خطر س

در بین مشکالت موجود  هدف اجرا: پیدا کردن اتصال و ربط

 و دسته بندی کردن آنهامحله، پیدا کردن نقاط اشتراک در بین مشکالت طرح شده 

 

 مشکالتنیازها و اولویت بندی 

دادیم و از آنها  دات رنگیها تعدادی بندی به بچهبعد از دسته

تا بر  عالقه دارندهایی که ها را بر روی دستهخواستیم که دات

به  قرار بود روی آن موضوعات کار کنند بچسبانند. با این روش

ها شان را مشخص کنند. اکثر بچهنوعی اولویت طرح اجرایی

ها در حضور افغانی"ای با عنوان هایشان را بر روی دستهدات

ها رای نسبتا کمی آوردند و یا هیچ د. بقیه دستهچسباندن "محله

 رویشان چسبانده نشد. بر داتی 

مشکل یا نیاز محله از دیدگاه ترین انتخاب مهمهدف اجرا: 

ها در یک فرآیند انتخابی شخصی و درگیر شدن بچهها، بچه

    ارزیابی مکانیسم انتخابی آنها
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 هاافغانیموضوع  بارهدر گفت و گو

ها، با مشکل حضورافغانی اصلی یعنی شدن اولویتبا مشخص 

ها دقیقا ها این بحث را مطرح کردیم که مشکلشان با افغانیبچه

کردن ندارند؟ آیا  ها حق زندگیچیست؟ آیا آنها مانند بقیه انسان

به واسطه محل تولدش صحیح است یک انسان، انسانی دیگر را 

انتخابشان داشتند و معتقد ها دالیل مختلفی برای ؟ بچهمتهم کند

اند. از ها در محله باعث دزدی و عدم امنیت شدهبودند که افغانی

ها را به کنند و بچهطرفی زمین خاکی فوتبال محله را اشغال می

اندازند تا خودشان بازی کنند. اصرار زور از زمین خاکی بیرون می

 در محله شانها اصرار داشتند که مشکل اصلیبچه .به نتیجه نرسیدها  شان با حضور افغانیما برای مشخص شدن مشکل اصلی

 است و باید آنها را از محله بیرون انداخت.  "هاحضور افغانی"
 

 ها در محلهدرخت مشکل حضور افغانی

ها خواستیم که درخت از بچه ،تر شدن بحثبرای روشن

مشکلشان را ترسیم کنند. یعنی بگویند مشکلی که عنوان 

ها و چه اثراتی دارد تا بتوان برای آن کنند چه ریشهمی

 به موضوعاتهای درخت مشکل راهکارهایی را اجرایی کرد. ریشه

شد، مانند اجازه ورود دولت ایران به  وصل المللیملی و بین

در کشور افغانستان و وضعیت بد اقتصادی در  ها، جنگافغانی

افغانستان. اثراتی که برای  این درخت بیان کردند هم مسایلی 

ها ربط نداشت، مانند بود که به صورت مستقیم به حضور افغانی

دزدی، زورگیری و عدم رعایت نوبت. به همین علت درخت 

توان ها و راهکارها از مشکل خیلی عمیق و کاربردی نشد و بحث

ها خارج شد. به همین علت و با پایان یافتن زمان اجرایی بچه

به این موضوع خوب فکر کنند تا ها خواستیم که کارگاه از بچه

 ادامه بحث را در هفته بعد ادامه دهیم. 

ها به بچه دادن یابی مشکل انتخاب شده، توجههدف اجرا: ریشه

نبه دیدن چرایی و اثرات مشکل، نشان دادن اهمیت چند جا

 عوامل مختلف در به وجود آمدن یک مشکلارتباط مشکالت و 



 

 واقعیت و شایعه

ها نسبت داده بودند که اثبات ها کارهایی را به افغانیبچه ،در کارگاه قبل

هایشان به شایعات و خبرهایی کردنشان سخت بود. آنها برای اثبات حرف

کردند که قابل استناد و اعتماد نبود. به همین علت برای غیرمستند اشاره می

ای با لوگوی همشهری محله درست کردیم که در آن این کارگاه خبرنامه

ها نسبت داده بودیم. این خبرها تلفیقی از برهایی غیر واقعی را به بچهخ

بود که در کنار  یاتفاقات واقعی کارگاههای قبل و اتفاقات غیرواقعی و دروغین

ها چاپ شده هم و به همراه تصاویر بچه

ها را بود. در ابتدای کارگاه این خبرنامه

 دهند. ی نسبت به خبرها از خود نشان میها توزیع کردیم تا ببینیم چه واکنشبین بچه

ها گفتیم که این خبرنامه غیرواقعی است و تالش داشتیم که همان در نهایت به بچه

ها نسبت داده شده بود را به خودشان نسبت بدهیم تا هایی که جلسه قبل به افغانیتهمت

 شان به موضوع چگونه است.  ببینیم واکنش

 

 اجرای نمایش

ها تی که دوست داشتیم بچهیکی از نکا

ها در محله به بحث حضور افغانی درباره

حضور و ریشه آن توجه کنند دلیل 

شد که ها باعث میافغانیتوجه به پیشینه و سرگذشت  بود. ها در ایرانافغانی

موضوع باعث این  توجه به. تری نسبت به آنها داشته باشندقضاوت واقع بینانه

 یهای عجوالنه، احساسی و بدون مستندات کافی دورقضاوت د آنها ازشمی

 .   و متهم نکنند ها را در یک دسته قرار ندهندهمه افغانی ود نکن

نمایش  هایی افغانی را بازی کنند. بعد از اجرایها نقش شخصیتبه همین خاطر نمایشی ترتیب دادیم و قرار شد تعدادی از بچه

خواهند موضوع دیگری برای ادامه کار انتخاب کنند و میرا پیگیری  "هاافغانیحضور "اهند موضوع خودیگر نمیها گفتند که بچه

 کنند. با این صحبت قرار شد که در جلسه آینده یکی دیگر از موضوعات مطرح شده را برای بررسی و انجام پروژه انتخاب کنند.
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 انتخاب جدید

ها خواستیم که به مشکالتی ها از بچهبا منتفی شدن بحث افغانی

گفته بودند دوباره نگاهی بیاندازند و به آنها  درباره محله که قبال

تا  هایشان را زدندها با دقت بیشتری داتدات بزنند. این بار بچه

خواستند در محله انجام تری درباره کاری که میانتخاب دقیق

  دهند، داشته باشند. 

 

 ماتریس انتخاب

روش دات زدن انتخابی که به در فرآیند ها توضیح داده شد به بچه

شود و گیرد خیلی به معیارها و وزن آنها توجه نمیصورت می

 همین . بهممکن است تصمیمات احساسی و سریع گرفته شود

تری به سنجیده این بار با روشهایشان را علت بهتر است انتخاب

مشکالتی  ،روش کار ماتریس یاد گرفتنماتریس انجام دهند. با  نام

که بیشتر از بقیه دات داشتند را داخل ماتریسی آوردند تا ببینند 

شان تر است و معیارهای انتخابکدام یک از آنها برایشان مهم

 چیست.

ام ماتریس مشخص شد که خراب بودن دستشویی پارک، با انج

خطرناک بودن زمین خاکی پارک، و خاکی بودن زمین فوتبال به 

 ،ها در کنار ماتریسها هستند. بچههای بچهترتیب اولویت

گیری نهایی به معیارهای انتخابشان را چسباندند تا در تصمیم

 سهواستیم که به ها توجه کنند. با پایان یافتن زمان کارگاه خآن

در . قرار شد فکر کنند اندموردی که بیشترین امتیاز را آورده

تا بر  جلسه بعد یکی از آنها را به عنوان موضوع نهایی انتخاب

 رویش کارهایی انجام دهند. 

انتخاب،  روش ها با شیوه دیگری ازهدف از اجرا: آشنایی بچه

ها، مقایسه نشان دادن لزوم تعیین معیار و توجه به آن در انتخاب

 که انتخاب کرده بودند. این شیوه با شیوه قبلی 
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 بازی تبعیض

ها در پایان جلسه قبل، قرار بود طبق اظهار نظر بچه

در این جلسه سراغ موضوع جدیدی بروند. اما آنها 

خواهند که شان عوض شده و میگفتند که تصمیم

ها حضور افغانی"دوباره روی همان موضوع قبلی یعنی 

 کار کنند.  "در محله

ها بر موضوع گری با توجه به اصرار بچهتیم تسهیل

ها تصمیم گرفتند که با تصمیم آنها مخالفتی یافغان

را در برنامه  "تبعیض"نکنند. به همین خاطر بازی 

ها را به وجه انسانی ماجرا وارد کردند تا توجه بچه

ای دیگر به این موضوع نگاه جلب کنند و از زاویه

 کنند.

تحلیل کردند و خواستند که پس از  آن را اه خودقرار گرفته بودند از دیدگ آن ها که تحت تاثیربچه ،بعد از اجرای بازی

. اما بعد از های ساکن محله صحبت و مصاحبه کننداستراحتی کوتاه به پارک بروند تا برای پیگیری مساله با تعدادی از افغانی

خواهند روی مساله جدیدی ها را پیگیری کنند و میخواهند موضوع افغانیبه طور جمعی گفتند که نمی بازگشتن از استراحت

 شان را بگویند گفتند که به خاطر نمایش هفته پیش و بازی تبعیض.تصمیم کار کنند. وقتی از آنها خواستیم دلیل
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ای یم و وقفهدامه دهاروال گذشته  طبقبه علت هم زمانی با سفرهای پایانی تابستان و شروع مدارس نتوانستیم کارگاهها را 

دامه کار برای ا کردندمی ها پیش آمد. با گروهی از نوجوانانی که به طور ثابت در کارگاهها شرکتنسبتا طوالنی در بین برنامه

 ادامه کارگاهها را برگزار کنیم.  19:30تا  16:30ی دوشنبه از ساعت و قرار شد روزهاصحبت کردیم 

مباحث را ادامه دادیم و با یادآوری ماتریس  هاهمانها آمدند. با نفر از بچه دودر اولین جلسه بعد از شروع سال تحصیلی تنها 

انتخابشان به گزینه دستشویی پارک رسیدند و انتخاب خواستیم که انتخاب نهایی خود را انجام دهند. آنها بعد از گفتن دالیل 

 قرار شد که به پارک برویم و موضع را از نزدیک بررسی کنیم.

 

 بازدید میدانی

ها به پارک رفتیم و وضعیت دستشویی را از نزدیک بررسی با بچه

خیلی رغبتی برای حضور در دستشویی از خود نشان  آنهاکردیم. 

اما در نهایت خواستند اوضاع را از دور ببینند. دادند و مینمی

داخل دستشویی را از نزدیک دیدند و نکاتی را یادداشت کردند. 

ای داخل پارک نشستیم و سعی کردیم که در محوطهپس از آن 

ا نکاتی را بیان هبکشیم. بچه آنهادرخت مشکل دستشویی را با 

پیشنهاد  آنهاها و اثراتش خیلی زیاد نشد. به کردند ولی ریشه

کامل به شاید نظرات آنها  بپرسند و نظرشان را جویا شوند، تا تیدستشویی سواال دربارهدادیم که از اهالی و حاضرین پارک 

ا شد ولی نتوانست پاسخی با خود بیاورد. ها برای گفت و گو با اهالی از گروه جدکل کمک کند. یکی از بچهخت مششدن در

 کنیم.گفتند که ما از سرویس بهداشتی پارک استفاده نمیدادند و یا میهایش را نمیاهالی یا پاسخ سوال

وارد  شد که پیشنهاد دادیم نظر او را هم جویا شوند. نوجوان تازهدر همین حال یکی دیگر از نوجوانان محله از کنار ما رد می

کرد. علتش را بد بویی و کثیفی آنجا عنوان کرد و گفت به علت نزدیکی خانه، همیشه )محمد( هم از دستشویی استفاده نمی

 از دستشویی پارک استفاده نکرده است.  کند و هیچوقتبه خانه مراجعه می

محمد از مشکالت دیگر پارک و محله  صحبت کرد و گفت به نظرش مسایل دیگری وجود دارد که اولویت بیشتری دارند. ما 

و دیگر فرصتی برای بررسی همه مسائل محله نیست. به همین  نداچه روندی را طی کردهها بچههم به او توضیح دادیم که 

ها پیشنهاد دادیم که در جلسه بعد تواند در ادامه مسیر به ما بپیوندد. به همین خاطر با توافق بچهر دوست دارد میعلت اگ

ای ها بر روی مسالهکنیم تا همه بچهبندی محمد به همراه دوستانش در کارگاه حاضر شوند و مسائل پارک را بررسی و اولویت

 فعالیتی انجام دهند.  جمعیبه صورت دستهمشترک و توافق شده 
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 بررسی مجدد مشکالت پارک

ت سائل، مشکالها خواستیم مام از بچهدر این برنامه ضمن توضیح اتفاقات کارگاههای قبل و نتایجی که در آن جلسات رسیده

خود را  هاید کارتتوانستند پارک را پیمایش کنند و بعدر صورت لزوم میبنویسند. ی هایو نیازهای پارک را بر روی کارت

. بعد ها ثبت کردندارتکهایشان در پارک چرخی زدند و موارد مورد نظر خود را روی ها به همراه کارتبنویسند. دو نفر از بچه

 د. بندی کننها را بخوانند و دستهاز پایان کارت نویسی از آنها خواستیم که کارت

های رنگی دادیم تا ها داتها به بچهبندی کارتبعد از دسته

تر هستند را مشخص کنند. بعد از مواردی که از نظرشان مهم

هایی که مربوط به روشنایی پارک و ، کارتهاچسباندن دات

یا نقص سیستم روشنایی پارک بود بیشترین رای را آورده 

ود وقت و تاریک به علت کمب بودند. انتخاب موضوع نهایی

 به جلسه بعد موکول شد. شدن هوا 

های ها و کالسها در برنامهمتاسفانه به علت درگیر بودن بچه

های مدرسه باعث شده بود که عالوه بر کالس ،مختلف

نتوانیم که برنامه کارگاهها را در در روز پنجشنبه برگزار 

کنیم. بقیه روزها هم به علت تاریکی و سرد شدن هوا، 

ها نیمه تمام بماند. این اتفاق باعث شد که بحثتوانستیم زمان زیادی را به برنامه اختصاص دهیم و این ماجرا باعث میمین

 افتادند.ها از ماجرا دور میها به هم خوب وصل نشود و تا جلسه بعد بچهشد که خط و ربط صحبت
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های زیاد تصمیم گرفتند که بر روی مشکل ها بعد از بحثدر این جلسه بچه

 کمبود روشنایی پارک کاری انجام دهند. 

به همین خاطر درخت مشکل کمبود روشنایی پارک را کشیدند و این 

 بر روی درخت نشان دادند. یابی کردند و اثرات آن را موضوع را ریشه

های هایی برای برطرف شدن ریشهبعد از کشیدن درخت مشکل فعالیت

مشکل پیشنهاد دادند. مثل برگزاری مسابقه پینگ پنگ و فوتبالدستی برای 

 آوری کمک مالی برای اصالح سیستم روشنایی. جمع

هایشان در جلسات بعد ها برای اجرایی شدن فعالیتقرار شد که بچه

 ریزی کنند. برنامه

 

 

 

 

 

 

 
 

در پارک مشارکت حضور تسهیلگری  تیم بعدیدر زمان توافق شده  با این کهپسرها انجام شد.  گروه این آخرین کارگاهی بود که با

هایی که قرار بود روی موضوع کار کنند حضور پیدا نکردند. در تماس تلفنی و گفت و گوی حضوری که با تعدادی از آنها بچهداشت، 

 ادامه نیافتن حضورشان عنوان شد.کارهای مدرسه و رسیدن به تکالیف درسی از دالیل اصلی داشتیم 

تیم تسهیلگری تصمیم گرفت بعد از تابستان نیز تا جایی  ،نیز باشد گاههاکار برگزاری از آنجایی که قرار بود پایان تابستان، پایان

ن کار تیم ها، پایاپایان حضور بچه. با این حال دهمراهی کنن ها اجازه دهد آنها را در ادامه مسیر آغاز شدهکه عالقه و ظرفیت بچه

ها و کار و فرآیندی که در محله آغاز شده نیست.  برنامهمسلما پایان یافتن کارگاهها به معنای پایان  .شدمیاجرایی نیز محسوب 

  ادامه پیدا کند. توسط نوجوانان تواند به اشکال مختلف می هایی که به واسطه برگزاری این کارگاهها شکل گرفتهایده
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پایان کارگاه 

 پسران

 



  

 

 

 

کارگاههای 

 گروه دختران
 

های تیم تسهیلگری اطالع رسانی برنامه به دختران یکی از دغه

نوجوان محله بود. تنها مدرسه راهنمای دخترانه نزدیک محله به ما 

اجازه ورود و فعالیت داخل مدرسه را نداد. مکانی هم در محله به 

صورت مشخص وجود نداشت که به عنوان محل تجمع دختران 

ای برای معرفی و آشنایی با طرح در آنجا اجرا باشد تا برنامه ویژه

شدیم برای کارگاههای دختران تعداد کرد. به همین علت موفق ن

مناسبی مخاطب جذب کنیم. با این حال تصمیم گرفتیم با همان 

کار را شروع کنیم و فرصت اد محدودی که ثبت نام کرده بودند تعد

پیش آمده در محله را از آنها دریغ نکنیم. شاید که خود این اتفاق 

این واسطه پتانسیل پنهان دختران نوجوان محله به  شدمیباعث 

 فعال شود. 

 



 

 

 های محله و غیرمحلهویژگی

محله و خارج از محله را داخل های در این بخش تعدادی از عکس

نشان دادیم و گفتیم که به نظرشان کدام یک از آنها متعلق به 

هایی ها و یا شاخصهویژگیها بچهمحله است و دالیلشان چیست. 

. در گفتندنداشت را میوجود شان وجود داشت یا  که درون محله

ها توجه شان بیشتر به آنهایی که در محلهلیستی از شاخصهآخر 

 تولید شد.  ،دانندکنند و مهمتر از بقیه عوامل مییم

 ها از محله وارزیابی شناخت بچهمحله، مقایسه فضاهای عمومی محله با محالت دیگر،   هاییو ویژگ هاهدف اجرا: توجه به شاخصه

 تر است هایی برای آنها مهماینکه چه شاخصه

 

 ترسیم نقشه محله

را از دیدگاه خودشان ترسیم ها در این بخش نقشه محله بچه

های از محله اراج را در نقشه کردند. نکته جالب این بود که بخش

ی که رسما و عرفا شناخته وارد نکردند و اراج را کوچکتر از چیز

که  با این کار قصد داشتیم ببینیمکردند. میتصور  شده است

ای به دانند و از چه زاویهمحدوده محله خود را کجا می دختران

تر برایشان مهم از محله هاییکنند و چه بخشمحل خود نگاه می

 است. 

مشارکت  ها به محله و محدوده آن، ارزیابی نگاه بچه هدف اجرا:

ه آنها هر روزه با آنها در ارتباط ها در اجرای یک کار گروهی، توجه به جزییات محل زندگی و نگاه دوباره به عناصری کبچه

 ها با نقاط مختلف محلهو تماس بچه ارزیابی وضعیت ارتباط کنند، تند و از کنار آنها عبور میهس

  

 پیش کارگاه
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 پیمایش محلی

از محله دچار  خیابانیکشیدن  دربارهها در حین اجرای نقشه بچه

اختالف نظر شدند. به همین علت پیشنهاد دادند که از نزدیک آن 

خیابان را ببینند و موضوع را بررسی کنند و بعد کار نقشه را ادامه 

دهند. با پیشنهادشان موافقت کردیم و برای پیمایش محلی به 

دیدند ها نکاتی را که الزم میمحله رفتیم. در این پیمایش بچه

کردند تا موقع برگشت به سرای روی نقشه بیاید را ثبت می باید بر

 محله بر روی نقشه اضافه کنند. 

تجربه کشیدن  در نظرگرفتنتر محله با هدف اجرا: مشاهده دقیق

های ثبت و پیمایش محلی، دیدن نقاط قوت و نقشه، تمرین روش

و ایجاد فرصت برای بازنگری و اصالح کار گروهی انجام  ضعف کار

 پیبمایش میدانی  ، مرور  نقشه کشده شده  با کمک دهش

 

 اصالح نقشه

ها نقشه را بر اساس بعد از بازگشت از پیمایش محلی بچه

هایی همچنان مشاهدات خود اصالح و تکمیل کردند. البته بحث

ها باقی مانده بود که آنها را به ها و ابعاد نقشهطول خیابان درباره

 کارگاه بعد موکول کردیم.

 

 ریزیبرنامه

خوبی که در جمع دختران وجود داشت  یبر اساس پتانسیل تحلیل

 واردریزی کارگاههایشان سعی کردیم تا آنها را در فرآیند برنامه

دوست "ها پرسیدیم همین خاطر در پایان کارگاه از بچهکنیم. به

تغییری به واسطه این طرح اتفاق بیفتد و تحول مورد دارند چه 

و چه  بازیگران این تغییر چه کسانی هستند"  "نظرشان چیست؟

 "مندخواهند شدکسانی از آن بهره

ریزی ها در فرایند طراحی و برنامههدف اجرا: مشارکت دادن بچه

ها از فرآیندی که کارگاهها، ارزیابی نوع نگاه و برداشت کار بچه

 قرار است طی شود. 



 

 

 تناسب و مقیاس بحث

یکی از مواردی که در جلسه قبل باعث اختالف نظر شد، عدم تناسب 

های روی نقشه بود. دختران تالش کوچهها و برخی اجزا  مثل خیابان

مساله پیدا کنند، مثل  کارهایی برای اینکردند در پیمایش راه

د ی طول خیابان بر اساس تعداد قدمهایشان یا تعداگیراندازه

جودی که به مساله اشاره وبا  های کنار خیابان.های جدولبلوک

 از مفهوم مقیاس و تناسب نداشتند. به تصور صحیحیاما کردند 

همین خاطر تصمیم گرفتیم فعالیتی برای حل این اختالف نظر پیش 

ها خواندیم که در بینی کنیم. داستان تصادفی را در محله برای بچه

بدنش آدمی که دچار سانحه شده بود اجزای  ،انتهای ماجرای تصادف

ت اجزای مختلف بدن بایسها میبچه از فرم اصلی خارج شده بود.

ساختند و در نهایت اجزای بدن را  متناسب با قطعه اصلی میمصدوم 

 کردند. و مصدوم را بازسازی می چسباندندمیهم را به 

در نقشه، لزوم دقت  نشان دادن اهمیت تناسب و مقیاس :اجرا هدف

، انجام کاری غیرمستقیم برای به متناسب بودن اجزای مختلف نقشه

 نظر به وجود آمده در تولید نقشهن اختالفبرطرف کرد

 

 تکمیل و اصالح نقشه

ها نکات قابل تاملی را مطرح کردند. بعد از بازی تناسب و مقیاس بچه

بایست یکی از نکات مهمی که مطرح کردند، این بود که نقشه می

تناسبت عقلی، تناسب نسبی و تناسب منطقی داشته باشد. به همین 

این اصل را در ادامه ترسیم نقشه رعایت کنند. در خاطر سعی کردند 

ها هایی از محله که از قبل آماده کرده بودیم را به بچهبین کار عکس

های مرتبط با ها و کوچهدادیم تا بر روی نقشه جانمایی کنند و خیابان

 .را روی نقشه نشان دهند آنها
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 ما محله رویایی

های محله رویایی خود ها خواستیم که ویژگیدر شروع این کارگاه از بچه

های محله رویایی خود را گفتند. بعد را بگویند. آنها لیست بلندی از ویژگی

ها از آنها خواستیم که محله رویایی خود را بکشند.  آنها از بیان ویژگی

ی که گفته اهای برجستهای را ترسیم کردند که بعضی از ویژگیمحله

 بودند را در آن نشان دادند. 

ها وجود چه چیزهایی را در محله مهم هدف از اجرا: توجه به این که بچه

دانند، برداشتن موانع ذهنی برای تصور محله بهتر و مطلوب، کمک می

 گرفتن از این بحث برای شناسایی مشکالت و نیازهای محله

 

 ریزیادامه بحث برنامه

ها در جلسه اول شروع کرده هی طرح را که با مشارکت بچریزنامهکار بر

در این  مباحث جلسه قبلبودیم در این جلسه ادامه دادیم. با بازنگری 

چه کسانی از اجرای این طرح "جلسه سواالت جدیدی طرح شد از قبیل 

چشم انداز این طرح چیست و " "شوندکسانی متضرر می مند و چهبهره

چه کسانی صاحب " "دهیم که در نهایت چه بشود؟این طرح را انجام می

های ها باعث شد که بحثپرسیدن این سوال "و متولی این طرح هستند

ای از این کارگاه را به خود ای شکل بگیرد که در نهایت وقت عمدهنیطوال

 به همین علت ادامه کارگاه به جلسه بعد موکول شد. .اختصاص داد

 

 

 

 

 دو نفرهبازی نقاشی 

را اجرا کردیم. در این بازی از  "دو نفرهنقاشی "برای تقویت کار گروهی بازی 

بکشند را  مشترکی نقاشی ،ها خواستیم که به وسیله یک ماژیک مشترکبچه

تا در آن یک خانه، یک سگ و یک درخت باشد و در انتها امضای مشترکی 

ها از بازی راضی بودند و معتقد بودند که یک نقاشی پای اثر خود بزنند. بچه

 بودند.  خوشحالنکه نقاشی کج و کوله و تمیز نشده بود از کشیدن آن علیرغم ای .نداهمشترک کشید
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ماجرای 

 جانبی

 



 

 

 

 

 آل تا واقعیتاز ایده

 نیازهاییخواسته شد با توجه به  هابچهدر این قسمت از 

ببنید کدام یک از  ،آل مطرح کرده بودندکه در محله ایده

 شانزندگی تواند در محلهایی میا چه ویژگیآنها و ب

تا های کمک کرد صحبت درباره این ویژگیاجرایی شود. 

هایشان را در محله آلآنها جای خالی برخی از ایده

نقشه  مشخص  شناسایی کنند و حتی مکانش را بر روی

 کنند. 

نگاه  هاشد که بچهاین کار باعث میهدف اجرا: 

های تری به محله خود داشته باشند و پتانسیلدقیق

پذیر موجود در محله را بهتر ببینند تا بتوانند امکان

 شدن رویاهای خود را در محله بسنجند.

 

 

 

 بازی اشکال هندسی

تران در . دخبودبازی تقویت قوای توصیفی و دقت شنیداری این  هدف

به . بودندنموفق در اجرای آن  کار را انجام دادند،ی که این بار اول

به تحلیل چرایی  هایشان را در کنار هم گذاشتند وحطرهمین علت 

عدم موفقیتشان و روش اجرای درست این بازی پرداختند. درخواست 

دادند که بازی دوباره تکرار شود. بار دوم کمی بهتر بودند. دوباره به 

و باز هم درخواست تکرار دادند. بار سوم تحلیل عملکردشان پرداختند 

  نتیجه برایشان رضایت بخش بود.
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ماجرای 

 جانبی

 



 

 

 آلهای محله ایدهبندی ویژگیدسته

آلشان در جلسه قبل گفته بودند محله ایده دربارهها نکاتی که بچه

های کوچکی نوشتیم و در این جلسه از آنها را بر روی کارت

ها انند و بر اساس جنس کارتها را بخوخواستیم که کارت

ها حدودا به ده دسته مجزا با عناوینی کنند. این کارت بندیدسته

 آمدند. های ورزشی، پارک و ... درمردم، مکان همچون فرهنگ

 

 تدوین راه حل برای انتخاب

یک یا چند مورد برتر را انتخاب کنند، از چه راهی  اندبندی کردهاز مواردی که دستهها خواستیم که اگر بخواهند از بچه

آنها  دربارهگیریم و خواهیم تصمیم میمواردی که نمی دربارهاستفاده خواهند کرد که مورد توافق جمع باشد؟ آنها گفتند اول 

کنیم. بعد کنیم و در صورت موافقت همه حذفش میصحبت می

کنیم و سپس با ذکر دالیل و ها رای گیری میماندهبرای باقی

 کنیم. انتخاب میه آن را توافق هم

ابتدا بر روی حذف موارد بحث کردند. دالیل هر یک را ها بچه

انتخابشان کردند تا معیارهای برای موافقت و مخالفت نیز ثبت 

های حذف ها و دستهمشخص باشد. بعد از مشخص شدن کارت

مانده به های باقیدر هنگام رای گیری برای انتخاب کارت ،شده

شان بچسبانند. بعد ها مورد عالقهآنها دات دادیم تا بر روی گزینه

با توجه به پایان  مشخص شد اما از چسباندن دات موارد پر تعداد

را در هفته بعد انجام  کارقرار شد که ادامه  یافتن وقت کارگاه

 دهیم. 

گیری و رسیدن به توافق جمعی،  طراحی مکانیسمی برای انتخاب از بین موارد طرح هدف از اجرا: افزایش مهارت تصمیم

توافقات و شده، توجه به معیارهای انتخاب و دالیل مطرح شده برای حذف یا انتخاب موارد، تمرین ثبت و مستند کردن 

 تصمیات گرفته شده
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 هاتصمیم درباره ادامه کارگاه

گری تصمیم زمان با پایان یافتن ماه تابستان، تیم تسهیلهم

ها مشورت کند. ها با بچهگرفت تا درباره نحوه ادامه کارگاه

و نوع برگزاری کارگاهها متاثر از کار چون روند طراحی 

با تعیین به همین خاطر . شدمیمانده تعداد جلسات باقی

هم را برای  سه بازه زمانی برای پایان کار، سه روند متمایز از

های مثبت و منفی هر کدام از ویژگی دختران توضیح دادیم.

آنها را گفتیم. سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

ها پیشنهاد دادیم. در مدل کوتاه به بچهی ادامه کار برارا 

رسید. در مدل ها در پایان شهریور به اتمام میکارگاه ،مدت

مدت پایان کار آخر مهرماه در نظر گرفته شد و در  میان

هم مشورت کنند ها وقت دادیم تا به صورت خصوصی با مدل بلند مدت پایان آبان به عنوان انتهای ماجرا پیشنهاد شد. به بچه

و نتیجه را به ما اعالم کنند. بعد از چند دقیقه گفت و گو آنها مدل سوم یعنی مسیر بلندمدت را انتخاب کردند و قرار شد 

 ادامه کار بر اساس این بازه زمانی طراحی و اجرا شود. 

 

 هابازی کارها و پروژه

شود و تر میها کارهایشان متنوعاز آنجایی که با شروع فصل مدرسه بچه

ای مخصوص این بحث انجام زمانشان محدودتر، تصمیم گرفتیم بازی ویژه

های روزانه و دهیم. هدف این بازی نشان دادن اهمیت مدیریت کارها، برنامه

ند که ها مراقب باشخواستیم بچههمچنین میماجراهای غیرمنتظره بود. 

ادامه این کارگاهها در بقیه کارهایشان مخصوصا برنامه مدرسه اخاللی ایجاد 

 نکند. 

  

ماجرای 

 جانبی

 



 

 انتخاب نهایی

های پر ها قرار بود که از بین دستهدر ادامه کار جلسه قبل بچه

انجام دهند. بعد از بحث و بررسی  نهایی خود را انتخاب ،دات

کرده بودند به  مشخصفراوان و با در نظر گرفتن معیارهایی که 

این نتیجه رسیدند که  موضوع پارک و مکان ورزشی را انتخاب 

بر اساس این دو موضوع ادامه مسیر دهند. جنس این دو و  کنند

موضوع متفاوت بود یعنی ایجاد مکان ورزشی از جنس نیاز و 

ها به بچه . به همین خاطرمسائل پارک از جنس مشکالت بود

که برای مکان ورزشی بوته اثرسنجی و برای مسائل  پیشنهاد دادیم

 ند. پارک درخت مشکل ترسیم کن

 

 بوته اثرسنجی مکان ورزشی

این سوال پرسیده شد که ایجاد مکان ورزشی در محله چه تاثیراتی به همراه  ،بوته اثرسنجی مکان ورزشی تکنیک برای انجام 

. این آورندبه همراه می اثراتیهم پرسیده شد. یعنی این تاثیرات خود چه  شدمیگفته  ی کهخواهد داشت. این سوال برای اثرات

بوته اثرسنجی اکثر تاثیرات مثبت بودند و  ایندر کنند. پیدا گسترش و بسط  این شیوههای اثرات به شاخه شدکار باعث می

تعداد محدودی اثرات منفی هم 

شد. در نهایت قرار شد  گفته

برای اثرات این بوته راهکارهایی 

 استخراج شود. 

هدف اجرا: نشان دادن اثرات 

مثبت یا منفی به وجود آمدن 

یک مکان یا اتفاق جدید در 

محله، نشان دادن خط و ربط و 

   اثرات با یکدیگرارتباط این 
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 مشاهده پارک

قرار بود در این جلسه درخت مشکل پارک را بکشیم ولی قبل از هر 

چیز نیاز بود بدانیم که مساله اصلی پارک چیست. به همین خاطر 

 آنهاها را به پارک بردیم تا مسائلش را از نزدیک ببینند و ثبت کنند. بچه

پارک را با دقت پیمایش کردند و در حین پیمایش مشکالت را کارت 

ها را گرفتند. بعد از کارت نویسی، کارتردند و عکس میکنویسی می

. تعداد مسائل پارک بعد از مشاهده خیلی کردندبندی خوانده و دسته

 گرفت.بایست از بین آنها انتخاب صورت میزیاد شد و می

 

 

 ماتریس انتخاب

که به مسائلی ها خواستیم ماتریس انتخاب از بچهقبل از انجام 

تر است دات بچسبانند. بعد از چسباندن برایشان مهمکه از بقیه 

دات هفت موردی که بیشتر از بقیه رای آورده بودند را به داخل 

ها به . اجرای تکنیک ماتریس را خود بچهندبرد انتخاب ماتریس

هایشان عهده گرفتند و دالیل و معیارهایشان را برای انتخاب

کثیف "مورد  سهیس کردند. بعد از اجرای تکنیک ماترمی تثب

خراب بودن میز "و  "سبزی فضاکمبود " ،"بودن دستشویی

را آوردند. با پایان یافتن  امتیازبه ترتیب بیشترین  "پینگ پنگ

فکر بیشتر ها ها خواستیم که روی این گزینهزمان کارگاه از بچه

 شان را انتخاب کنند. نهایی کنند تا در جلسه بعد گزینه

ها با شیوه دیگری از روش انتخاب، اجرا: آشنایی بچه هدف

زدن معیارها با محکنشان دادن لزوم تعیین معیار و 

، مقایسه این شیوه با شیوه قبلی انتخاب نیازها و هاانتخاب

 مشکالت
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 محک زدن با معیارها

بودند به گزینه نهایی برسند به همین علت در این ها نتوانسته بچه

جلسه معیارهای جلسه قبل را مرور و بعضی از آنها را بازنگری و 

تر شان را راحتبرای اینکه بتوانند انتخاب نهاییتر کردند. فشفا

گزینه برترشان را با معیارهایشان محک زدند و  سهانجام دهند 

ها توانستند انتخاب مقایسه کردند. بعد از انجام این مقایسه بچه

کمبود فضای "شان را انجام دهند و همگی بر روی گزینه نهایی

 توافق کردند.  "دارو درختان سایه سبز

 

 

 

 فضای سبز کمبود درخت مشکل

کمبود گل "را کشیدیم و نام تنه درخت  آن مشکلبعد از مشخص شدن مساله، درخت 

های درخت کشیده شد و مواردی نام گرفت. در ابتدا ریشه "و گیاه و تنوع درختان

به عنوان  "مراقبت نکردن مردم از فضای سبز"و  "بی توجهی مسوولین"همچون 

مشکل عنوان شد. سپس درباره اثرات مشکل صحبت شد و مواردی  های اصلیریشه

بر روی درخت به عنوان اثرات این مشکل  "کمبود سایه"و  "آلودگی هوا"ن همچو

  مشکل ثبت شد. 

ها به چرایی و اثرات یابی مشکل انتخاب شده، توجه دادن بچههدف اجرا: ریشه

عوامل مختلف در به ارتباط مشکل، نشان دادن اهمیت چند جانبه دیدن مشکالت و 

 وجود آمدن یک مشکل
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 تکمیل درخت مشکل

کمبود گل و گیاه و "در کارگاه قبل درخت مشکل 

در این یابی شد. و ریشه ترسیم "تنوع درختان پارک

یابی مساله و اثرات این مشکل بر جلسه ادامه ریشه

ی روی زندگی اهالی محله صورت گرفت. در انتها

ها تحویل داده شد تا آن درخت مشکل به بچه کارگاه

را با کمک دوستان و آشنایان در مدرسه و محله 

 تر کنند و برای کارگاه آینده همراه خود بیاورند. کامل

  

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه مکانیسم ارتباطی اعضای گروه

یکی از موانع پیش روی برگزاری منظم کارگاهها، نبود مکانیسم توافق شده 

در بین اعضای گروه از یک سو و از سوی دیگر با تیم تسهیلگری بود. به 

با همین خاطر در این جلسه راههای ارتباطی متداول را بین اعضای گروه را 

نهایت و در کمک خودشان ثبت کردیم. موانع ارتباطی را بررسی کردیم 

شده توافقاتی صورت گرفت تا از این پس اخبار و گفت و گوها در بین اعضای گروه و تیم تسهیلگری از کانال مشخص و تعیین

 و مورد توافق همه صورت بگیرد. 
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ماجرای 

 جانبی

 



 

 

 ها و راهکارهاحلاستخراج راه

نکات درج شده بر ، رسیدن به راهکار اجراییبرای ها بچه

روی درخت مشکل و بوته اثرسنجی را با دقت بررسی 

طریقی ببینند که از چه تالش کردندآن . بعد از کردند

مسائل درج شده در آنها را حل کنند و توانند می

 آنها پیدا کنند. برطرف شدنراهکارهایی برای 

رسنجی را مرور کردند و به همین خاطر ابتدا تاثیرات بوته اث

برای ایجاد این اثرات در  شودراهکارهای جایگیزینی که می

در  راهکار محله اجرایی کرد را لیست کردند. بیش از پانزده

مشخص کردند  ها استخراج شد. آنهاتوسط بچه این مرحل

که هر کدام از این راهکارها بر روی کدام یک از اثرات 

  . تواند تاثیر داشته باشدمی

هایی حلها راهاین کار بر روی درخت مشکل هم انجام شد و بچه

مشکل را خشک کند را عنوان های درخت تواند ریشهکه می

بر روی کدام  حلمشخص کردند که هر کدام از این راه کردند. آنها

تواند اثر داشته باشد. در این مرحله بیش از ها مییک از ریشه

 ا گفته و ثبت شد. هبیست راهکار توسط بچه

تواند از درخت هایی که میحلهدف اجرا: نشان دادن تنوع راه

نشان دادن اینکه شکل و بوته اثرسنجی استخراج شود، م

مشکالت یا نیازها با یک راه حل قطعی و مشخص برطرف 

است که  یک مساله ها و اثراتشوند و با توجه به ریشهنمی

 حل پایداری طراحی و اجرا کرد. توان برای آنها راهمی
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 ماتریس انتخاب 

ها که در کارگاه قبل توسط بچهاز آنجایی که تعداد راهکارهایی 

ایی شدن همه آنها در طول اجر ،استخراج شده بود زیاد بود

ها د. به همین خاطر از بچهکارگاهها غیرممکن بوبرگزاری 

که یک یا چند راهکار مرتبط را انتخاب کنند تا در طول  خواستیم

مانده در زمان باقیو ریزی برگزاری کارگاهها بتوان برای آنها برنامه

 اجرایی کنند. 

را  بودها در ابتدا معیارهایی که برای انتخاب طرحشان مهم بچه

این  ،سپس تصمیم گرفتند در ماتریس انتخاب .لیست کردند

معیارها را به صورت جداگانه با راهکارهایی که پیشنهاد داده 

 بودند، محک بزنند. 

 با معیارها مقایسه کردند و به آنها رای دادند.  برای این کار ماتریسی تهیه کردند و به صورت انفرادی و گروهی راهکارها را

به علت حجم باالی کار و محدود بودن زمان کارگاه قرار شد تا 

بچرخد و هر یک  در طول هفته هاماتریس در بین بچه ،کارگاه بعد

به صورت انفرادی بخش مربوط به خود را کامل کند و 

 هایش را با معیارهای موجود محک بزند. انتخاب
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 بازنگری ماتریس انتخاب

ماتریس انتخابی که به صورت انفرادی  در این جلسه از کارگاه

نظرات کامل شده بود به صورت گروهی مورد بازنگری قرار گرفت. 

بندی ین جمعبندی شد و اثبت شده هر یک از اعضای گروه جمع

 روی ماتریس ثبت شد. 

ها با مرور راهکارها و تطابق آن با بچه ،بعد از کامل شدن ماتریس

معیارها دیدند که کدام یک از راهکارها بیشترین تطابق با معیارها 

را دارد و به این وسیله راهکارهایی که معیارهای کمی را پوشش 

 حذف شدند. توسط اعضای گروه دادند، می

 

 اب نهایی راهکارهاانتخ

های مشابهی داشتند را کنار همدیگر هایی که جنسحلها راهبچه ،ماندهبا حذف برخی از راهکارها، با استفاده از موارد باقی

تر کنند. در قرار دادند تا بتوانند مسیر اقدامات بعدی را مشخص

ها دو مسیر را انتخاب بچه ،نهایت از بین مسیرهای شکل گرفته

کردند که قرار شد تا کارگاه بعدی درباره آنها فکر و گفت و گو 

کنند و در نهایت یکی از آنها را به عنوان طرح نهایی خود 

 انتخاب کنند. 
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  طراحی برنامه کار

نهایی خود را نیز انتخاب و برنامه  ها طرحجلسه بچهدر این 

کاشت درختان "ها مربوط به آن را طراحی کردند. نام طرح بچه

ها عنوان شد. در طراحی این برنامه بچه "دار در پارک محلهسایه

برای اجرای آن چه کسانی هدف از اجرای آن چیست، کردند که 

 شوند ومند میح بهرهکنند، چه کسانی از این طرمی نقش بازی

  چه موانعی پیش رو دارند.

 

 نمودار جریان

اعضای گروه نمودار جریان مربوط به کار  ،در ادامه طراحی برنامه

را کشیدند. در این نمودار جریان مشخص شد که برای اجرای 

برنامه چه اقدامات و کارهایی باید مرحله به مرحله صورت بگیرد. 

ها تصویر کلی کار خود را طراحی کردند تا بتوانند با این کار بچه

  مراحل مربوط به آن را گام به گام انجام دهند.

 

 

 نام گروهتعیین 

ها شکل گرفته بود در جلسات قبل بحث انتخاب نامی برای گروه بچه

ها به دنبال نامی برای گروه خود بودند. آنها در جلسات قبل بچه و

هایی داشته باشد و چه نامی نام گروه باید چه ویزگیبحث کردند که 

 دهنده کار آنها باشد. تواند نشانمی

کدامشان اما هیچ و بررسی شد ی مطرحهای مختلفاسمدر این مدت 

در این کارگاه اعضای گروه نام باالخره . مورد توافق جمع واقع نشد

  است. "امید دوباره اراج"که مخفف نام  ندرا انتخاب کرد "ادا" نام این گروه اعضای کردند.انتخاب   مورد نظر خود را 

 مکان ساعت زمان 12

 سرای محله اراج 12:30تا  8:30 92ماه آذر 14

ماجرای 

 جانبی



 رد نظرو معیارهای موها ها این نام تمام ویژگیاست.  به گفته بچه "مید دوباره اراجکه مخفف  شد "ادا"گروه نامش

 

 ریزی برای جلسه معارفهبرنامه

هایشان برای شروع فعالیت "ادا"یکی از کارهایی که اعضای گروه 

که به والدین، مسوولین سرای کرده بودند این بود بینی پیش

گزارش دهی درباره کارهایشان  مندهای عالقهایمحلهمحله، هم

 "ادا"در این جلسه شکل گیری گروه  قصد داشتند کنند. همچنین

ها اقدام به عمومی کنند. به همین خاطر بچه نرا نیز اعال

مشخص  آنهاریزی ریزی جلسه معارفه کردند. در این برنامهبرنامه

بایست انجام دهند و هایی را برای این روز میردند که چه فعالیتک

 چه کسانی را باید برای این جلسه دعودت کنند. 

 

 تعیین اهداف جلسه

های های خود را برای برگزاری این جلسه مشخص کردند. هدفها هدفبچه ،ریزی صورت گرفته برای جلسه معارفهدر برنامه

 اصلی عنوان شد:  اهدافزیر به عنوان 

کارهایی که در این جلسان انجام دادیم را به نمایش  -1

 بگذاریم.

 "ادا"معارفه پروژه و گروه  -2

 ها و همدل کردن آنها با کارآگاه کردن خانواده -3

 را ارائه کنیم "ادا"ای از تجربیات و کارهای گروه خالصه -4

 ادامه کار گروه دربارهگرفتن نظر مهمانان  -5
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 تعیین نام مدعوین

در این جلسه کارگاه درباره اینکه چه کسانی باید به جلسه معارفه 

در  گفت و گو شد. هایی داشته باشند،و چه ویژگی دعوت شوند

ها نهایت لیست مدعوین تهیه شد و قرار شد هر کدام از بچه

 د.  ای از آنها را به عهده بگیرنعده مسوولیت دعوت

 

 هاها و مسوولیتتقسیم نقش

برای برگزاری جلسه  را یشانهاها لیست فعالیتدر کارگه قبل بچه

ی یند. در این جلسه آنها برای نحوه اجرادبو کردهمعارفه مشخص 

ریزی هر کدام از ریزی کردند. در این برنامهها برنامهشدن فعالیت

هایی از کار را به عهده گرفت. مسوولیت اجرایی شدن بخشها بچه

کار، ساخت نامه، تهیه گزارشبرخی از این کارها شامل تهیه دعوت

 شد. فیلم از اقدامات انجام شده و مذاکره با پیمانکار پارک می

ها نین در این جلسه قرار شد که بعد از پایان یافتن امتحانهمچ

اسفند که روز  15د و تا قبل از اعضای گروه دوباره جمع شون

 جلسه معارفه را برگزار کنند.  ،درختکاری است

 

 

 

 

ها و اتفاقات با و از این به بعد پیگیری برنامه دوره است این ها گفته شد که این جلسه پایان رسمیبه بچه کارگاهدر این 

ها فرایند این کار متوقف نخواهد شد و پایان نخواهد یافت. این گروه در کارگاهبا پایان یافتن خود اعضای گروه خواهد بود. 

ما هم  جدیدی را در محله اجرایی کند. هایهای شکل گرفته را پیگیری و یا برنامهتواند برنامهمحله حضور دارد و می

هم اضافه شد در صورت نیاز به کمک یا ها و کارهایشان قرار بگیریم. این نکته خوشحال خواهیم شد اگر در جریان برنامه

 توانند هر وقت که خواستند روی کمک ما حساب کنند.مشاوره می

14 

 انمک ساعت زمان

 سرای محله اراج 12:30تا  8:30 92ماه آذر 21

 پایان

 کارگاهها




