
گشت هدایت شده روشی نوآورانه در شناخت بهتر
 پهنه های نا بسامان شهری ) با تأکید بر کودکان و نوجوانان(

  نوید سعیدی رضوانی 
استادیار دانشگاه آزاداسالمی - واحد قزوین

  رابعه رحیمی
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاداسالمی - واحد قزوین

  علیرضا پوررستم
شهردار شهر کهک
  زهرا شش پری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسالمی- واحدقزوین

مقـا الت
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   چكیده
سکونتگاه های غیررسمی و نابسامان شهری، از مهمترین مشکالت فراروی شهرهای امروزی می باشند. 
که اغلب مهاجرین روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده است. این نواحی همواره دست 
به گریبان مش��کالت عدیده ای در زمینه های مختلف از جمله عدم امکان احداث سیس��تم فاضالب، عدم 
وجود دسترسی مناسب، فقرو آسیب های اجتماعی، پایین بودن شاخص های بهداشتی و ... می باشد.جهت 
ساماندهی این نواحی اقدام ضروری، شناخت جامع از محدوده و بررسی مشکالت و کمبود ها است و روش 
" گشت هدایت شده" به عنوان یکی از روشهای نوآورانه که با مشارکت کودکان و نوجوانان صورت می گیرد 
می تواند در ش��ناخت بهتر پهنه های نابس��امان تأثیرگذار باشد. سکونتگاه های غیررسمی شهر شهریار، از 
جمله نمونه های موردی می باشد که از روش مذکور جهت شناخت بهتر آنها استفاده شد تا در نهایت بتوان 

با شناخت دقیق محدوده، راهکارهایی در جهت ساماندهی محدوده ارائه نمود.

واژگان کلیدی:
سکونتگاه غیررسمی ، روش های نوین تحقیق، گشت هدایت شده، مشارکت کودکان و نوجوانان 
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   مقدمه
روش��های تحقیق تقریباً مانند آنتی بیوتیک هایی هستند که میکروبها یکی پس از دیگری نسبت به آن 
مقاوم می شوند به عبارت دیگر بعد از مدتی روشهای تحقیق و گردآوری اطالعات تأثیر خود را تا حدی از 
دس��ت می دهند و نمی توانند آنچنان که انتظار می رود کاش��ف حقیقت باشند و به شفافیت میدان کمک 
چندانی نمی کنند. گویی جامعه حساسیت خود را به آنها از دست داده است و با واکنشهای سرد خود مانع 
اثر بخش��ی ایش��ان می گردد این از یک طرف و از طرف دیگر لزوم توجه به روند تکامل علوم و گس��ترش 
روش��ها و ابزارهای واکاوی جوامع به ویژه جوامع نابس��امان که نیاز به باریک اندیشی بیشتر دارد و پذیرفته 
ش��دن استفاده توأمان از روش��ها و ابزارهای کمی و کیفی در پژوهشهای میدانی استفاده از روشهای جدید 

را ایجاب می نماید.
بنابراین برای ش��ناخت بهتر پهنه های فقر و س��کونتگاه های نابسامان باید از روشهای متنوع و متعدد و 
نوآورانه استفاده کرد و به روشهای قدیمی اکتفا ننمود. از این رو شناخت مجموعه ای از روشها و ابزارهای 
نوین در گردآوری اطالعات ضروری اس��ت. لذا در این مقاله، مبحث »گش��ت هدایت ش��ده » برای معرفی 
انتخاب شده است. این روش برای اولین بار در طرح » ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شهریار« 
توس��ط مهندسین مشاور رای فن به کارگرفته شده اس��ت البته کاربرد این روش ممکن است در مطالعات 
سایر مشاورین نیز نه به صورت کاماًل جامع و سیستماتیک بلکه به صورت موردی مد نظر قرار گرفته باشد.
این روش بیشتر برای شناخت رویکردها، نگرش ها و واقعیت های مربوط به کودکان و نوجوانان کاربرد دارد.

ای��ن گروه س��نی بخش بزرگی از اجتماع ش��هری را تش��کیل می دهن��د. چرا که بی��ش از  50درصد 
جمعیت ش��هری در  بیشتر ش��هرهای جهان، زیر سن 19 سال می باش��د)Unicef,2012( در ایران این 
میزان حدود33٪ اس��ت )درگاه ملی آمار ایران( ترجیحات، نیازها و تجارب کودکان از بزرگس��االن متفاوت 
اس��ت)Frank,2006:351(. این نیازها به طور مستقیم از ادراکات کودکان از محیط اطرافشان نشات می 
گیرند؛ بنابراین این که چگونه کودکان ش��رایط کالبدی و اجتماعی محیط زندگی روزمره ش��ان را درک و 
ارتباط با جهان اطراف برقرار می نمایند، برای پاسخ به این نیازها در فرآیند برنامه ریزی ضروری می باشد. 
اگر برنامه ریزان در برآوردن این نیازها شکست بخورند نتیجه، شهری خواهد بود که کودکان و نوجوانان در 
آن نادیده گرفته شده اند. این نادیده گرفتن می تواند به صورت تحرک مستقل محدود کودکان در محیط 
ش��هری، کاهش قابلیت پیاده روی، فعالیت فیزیکی و حذف ک��ودکان از فضاهای عمومی در داخل محیط 

شهری، کمبود امکانات و کاربریهای الزم برای نوجوانان و ایجاد محیط ناامن برای آنها می باشد
لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن پرداختن به گشت های هدایت شده1 به عنوان یکی از روش 
های خالقانه جمع آوری اطالعات به ویژه در کار با کودکان و نوجوانان، دیگر مدل های مختلف مش��ارکت 

آنان در تحقیق نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 
1- روش های خالقانه برای مشارکت کودکان و نوجوانان در تحقیق و جایگاه گشتهای هدایت 

شده در آن
برای جلب مشارکت کودکان و نوجوانان در فرایند تحقیق روشهای خالقانه ای وجود دارد که گزیده ای 

از آنها به شرح زیر است:

1 . Guided Tour
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کشیدن تصاویر و عکس گرفتن ) فعالیت فردی و گروهی(2، طراحی پوستر3) فعالیت گروهی(، یادداشت 
برداری روزانه4 و کش��یدن نقشه 5، گشت های هدایت ش��ده6  در ادامه به اختصار ویژگی های هرکدام از 

آنها در قالب جدول ذیل تشریح می شود.

کشیدن تصاویر و عكس گرفتن ) فعالیت فردی و گروهی( 

بیان گرافیکی ایده یا مفهوم هدف: 

آگاهی از ایده ها و افکار از طریق هنر که به آسانی از طریق کلمات بیان نمی شوند.ایده آل برای: 
کودکان و جوانانی که ارتباطات غیر شفاهی را ترجیح می دهند شامل کودکان کم 

سن یا کودکان و جوانان ناتوان
ایجاد غنای بیشتر برای تکمیل گروه کانون و مصاحبه ها 

برای گروه های سنی باالتر برای کودکان و جوانانی که با این روش احساس ناراحتی مناسب نیست برای:
می کنند یا احساس می کنند که در هنر خوب نیستند. 

طراحی پوستر) فعالیت گروهی( 

 ارائه تصویری  از یک ایده یا پیام از طریق کلمات یا نقاشیهدف: 

کار گروهی خواستن از کودکان و جوانان برای تمرکز روی موضوعات کلیدیایده آل برای: 

برای گروه های سنی باالتر مناسب نیست برای: 

یادداشت برداری روزانه  

ثبت افکار کودکان و جوانان به صورت کلمات یا تصاویر در یک دوره زمانیهدف: 

جمع آوری اطالعات در موضوعات حساسایده آل برای: 
وقتی که نیاز است که داده  به طور روزمره جمع آوری شود.

رده های سنی بسیار پایینمناسب نیست برای: 
کودکان و جوانانی که دارای مشکالت زبان یا سواد هستند 

2 . Drawing pictures/taking photographs
3 . Designing a poster                 
4 . Diary-keeping
5 . Map-making
6 . Guided Tour
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کشیدن نقشه 

برای بدست آوردن بینش از آگاهی جغرافیایی و فضایی از محل شان و  برای تعیین و هدف: 
بحث در مورد مکان های مهم 

برای رده های سنی باالترایده آل برای: 
بحث در مورد محیط زمانی که برگزاری گشت، عملی نمی باشد.

رده های سنی پایین ترمناسب نیست برای: 

گشت هدایت شده

توانمندسازی کودکان و جوانان برای توصیف و بحث در مورد محیط خود از طریق هدف: 
گشتن به طور فیزیکی در محیط یا محله با همراهی محقق.

 کودکان کم سن همچنین می تواند برای نوجوانان و جوانان نیز به کار رود.ایده آل برای: 

کودکان و جوانان با ناتوانی های جسمی که ممکن است با راه رفتن مشکل داشته باشند.مناسب نیست برای: 

مالحظه می ش��ود که روش��های مختلف مش��ارکت کودکان و نوجوانان هرکدام کاربردهای ویژه خود را 
دارند و روش گشت هدایت شده یکی از روشهای جدید و پرکاربرد مشارکتی می باشد که می تواند اطالعات 

گروه تحقیق را تکمیل کند در ادامه این روش تشریح خواهد شد.

2-1- معرفی روش گشت هدایت شده
همان طور که اشاره شد، این نوع گشت ها، گشت هایی هستند که به وسیله کودکان و جوانان هدایت 
می شوند و همواره یکی از ارزشمندترین روش ها برای درک و شناخت دیدگاه های آنان و همچنین نحوه 
اس��تفاده آنان از محیط محلی بوده اس��ت. مشاهده محل ها اغلب موجب کسب اطالعات جدید می شود و 
به صورت یک کاتالیزور برای طرح س��واالت و انجام بحث های عمیق عمل می کند. برای به دس��ت آوردن 
بهترین نتیجه، برگزاری گشت باید پس از سایر فعالیت ها) مثاًل مصاحبه ها و نقاشی و ...( انجام شود زیرا 
بی��ن جوان��ان و اعضای تیم پروژه رابطه اعتمادی قوی تری به وج��ود آمده و اعضای تیم اطالعات اولیه ای 
درباره محل هایی که بازدید خواهند کرد به دس��ت آورده اند. دریس�كل هدف از ترتیب دادن گشت های 
هدایت شده را، بازدید از محل هایی در داخل محدوده محلی که برای جوانان اهمیت دارند؛ بازدید و عکس 
برداری از محل هایی که در جریان س��ایر فعالیت ها شناس��ایی ش��ده اند و بررسی موضوعات مطرح شده؛ 
ایجاد درک بهتر از موضوعات کلیدی و بحث جامع درباره آنها؛ شناسایی مسیرها و ارتباطات بین محل های 
مختلف در محدوده محلی و نحوه جا به جایی افراد جوان از طریق آنها، می داند)دریس��کل،1387: 117 (. 

در این بخش سعی می شود به ویژگی های مختلف این روش در راستای تحقیق پرداخته شود.
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2-1-1- زمان الزم
برگزاری گشت های هدایت شده نیازمند زمانی دقیق بین 30 دقیقه تا چندین ساعت بسته به شرکت 

کنندگان و وسعت محدوده متفاوت است)همان(. 

2-1-2-  ابزار مورد نیاز
با توجه به نحوه برگزاری گشت های هدایت شده ابزارهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند؛

- دفترچه یادداشت
- مداد و خودکار

- دوربین، فیلم یا حافظه الکترونیک
- GPS برای ردیابی مسیر

- نقشه ) با مسیرهای از پیش تعیین شده(

2-1-3- روش های همراه 
همان طور که اش��اره گردید روش گش��ت های هدایت ش��ده یکی از روش هایی است که به دلیل لزوم 
ایجاد آش��نایی بیشتر و رابطه قوی بین اعضای تیم و محقق و ضرورت کسب اطالعات اولیه در مورد پروژه 
تحقیقاتی توسط کودکان و جوانان، نمی تواند در آغاز مورد استفاده قرار گیرد و به منظور به دست آوردن 

بهترین نتیجه، برگزاری گشت می تواند در کنار فعالیت های زیر انجام شود. 
- کشیدن تصاویر و عکس گرفتن7  

- طراحی پوستر8 
- کشیدن نقشه9    

- مصاحبه10 
- مشاهده11 

2-1-4-  راهنمای فرآیند
گام اول، از روش گش��ت های هدایت ش��ده باید تنها پس از ایجاد روابط حاکی از اعتماد و احترام بین 
اعضای کارکنان پروژه و شرکت کنندگان استفاده کرد. این مساله مدتی وقت می گیرد اما برای فایده بخش 
بودن گشت های هدایت شده بسیار ضروری است به همین علت از روش گشت های هدایت شده اغلب به 

دنبال مصاحبه ها و سایر فعالیت ها در فرآیند ارزیابی استفاده می شود)دریسکل،1387: 118 (. 

7 . Drawing pictures/taking photographs
8 . Designing a poster                 
9 .Map Making
10 . Interview
11 . Observation
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به عنوان مثال در پروژه» توانمند س��ازی سکونتگاه غیررسمی شهر شهریار12 با دیدگاه شهرنگر«، جمع 
آوری اطالعات از وضع موجود با اس��تفاده از تکنیک های گروه کانون و گش��ت های هدایت شده انجام شد 
که روش گش��ت های هدایت ش��ده در تکمیل مصاحبه های گروه کانون13 و پس از آن مورد اس��تفاده قرار 
گرفت. در این پروژه، پس از آش��نایی اولیه از طریق مصاحبه با س��اکنین در گروه های کانون، گشت هایی 
برای  دریافت نظرات و مطرح شدن  مسائل و مشکالت کلیدی محله در روز بعد ترتیب داده شد. این گشت 
ها هم  برای بازدید از نکات مطرح شده در جلسه گروه کانون و البته سایر نکاتی که احتماالً در جلسه نیز 
مطرح نش��ده انجام ش��د. در این گشت ها به همراه تعدادی از افراد ساکن- که اغلب کودکان و نوجوانان را  
ش��امل می ش��د- به بازدید از محله به صورت پیاده و طی کردن مس��یر پرداخته شد و از ایشان درخواست 
ش��د که تیم برداش��ت را به محل های مختلف محله که از نظر ایش��ان دارای مشکل است راهنمایی کنند. 
همچنین از ایش��ان درخواس��ت شد جنبه های مثبت محل زندگی خود را به عینه نشان دهند مثاًل به تیم 
پژوه��ش بگوین��د که چه مکانهایی ایش��ان را آزار می دهد، چه جاهایی احس��اس ناامنی می کنند، در چه 
محله هایی زباله تلمبار می ش��ود، در چه اماکنی تجربه ناخوش��ایند ناشی از مزاحمت یا آزار داشته اند، در 
چه محلهایی رخدادهای ناگوار و حوادث رخ داده است، کجاها محل بازی ایشان است، کجا یادآور خاطرات 
خوش برای ایش��ان اس��ت، کجاها معموالً اس��تراحت می کنند و در چه جاهایی از هوای خوب و سایه سار 

درختان بهره می برند.

12 . شهر شهریار، با مساحتی در حدود 3677 هکتار در غرب استان تهران واقع شده است جمعیت این شهر در حدود 189421 نفر می باشد. از کل مساحت 
شهر شهریار، در حدود 19/25 درصد را محدوده سکونتگاه های غیر رسمی شامل می شود. سکونتگاه های غیر رسمی این شهر در واقع شکل بی ضابطه ای 
از تجمع مکانی گروه های کم درآمد و عمدتًا مهاجرین روستایی می باشند که در شرایط بسیار نابسامان و در محالتی که از استانداردهای قابل قبول زیستی 
بی بهره اند در حال سکونت می باشند. نسبت جمعیت کل سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده به جمعیت کل شهر )38610نفر(، 4/9 درصد می باشد و 
از میان محالت این شهر، 7 محله دارای اسکان غیررسمی می باشند که نام آنها به ترتیب جمعیت محالت عبارتند از: امیریه جنوبی، امیریه شمالی، محمدآباد، 

دینارآباد، بهار، گمرک، گلستان.
در طرح “ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر شهریار”، مشاور پس از مطالعات و شناخت وضع موجود محالت دارای سکونت غیر رسمی، 
مسائل و مشکالت این محالت را ازدیدگاه مردم و ساکنین محلی و سپس مدیران و مسئولین شهری مورد بررسی قرارداده است. در نهایت این نظرات جمع 
ــت تا درنهایت مسائل استراتژیک و کالبدی محالت استخراج شود. با توجه به محورهای  ــت های مشاور تلفیق شده اس ــده و با نتایج حاصل از برداش بندی ش

کلیدی مسائل و مشکالت محالت، چشم انداز نهایی برای محدوده این محالت تدوین شده است که به شهر زیر می باشد:
محالت هدف درافق طرح، محالتی خواهند بود:

- حامی سالمت شهروندان - دوستدار محیط زیست
- آموزش دهنده

- امن و ایمن
- روان و با شبکه دسترسی مناسب

- دارای اقتصادی پویا و کارآفرین
- سرزنده و دارای حس تعلق

13 . Focus Group
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تصویر 1 و2. گشت های هدایت شده درپروژه توانمند سازی سكونتگاه غیررسمی شهر شهریار با دیدگاه شهرنگر، اغلب 

با حضور کودکان و نوجوانان

در پروژه دیگری در هلند با عنوان  »ادراک کودکان از محیط زندگی خود در شهر انسکده14 هلند«، نیز 
روش گشت های هدایت شده پس از مصاحبه ها و نقشه کشی مشارکتی انجام شد که در این نوشتار بدان 

پرداخته خواهد شد.
گام دوم، فعالیت را معرفی کنید؛ برای ش��رکت کنندگان هدف از راه اندازی گش��ت های هدایت ش��ده 
و نحوه اس��تفاده از اطالعات حاصل از آن را ش��رح دهید و از آنها بخواهید تا در یک گشت محدوده محلی 
ش��رکت کرده و ببینند که در چه محلی زمان خود را س��پری می کنند. چگونه به آنجا می روند، چه کسی 
همراه آنها است و همچنین از آنها بخواهید تا هر آنچه را که در مورد محل برایشان مهم است شرح دهند. از 
آنها بخواهید تا محل های مورد عالقه، خطرناک، مشکل آفرین و خاص و همچنین محل هایی که برایشان 

اهمیت دارد و به طور منظم از آن بازدید می کنند را مشخص کنند)دریسکل،1387: 118(.

14 . Enschede
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ش��رکت کنندگان بهتر اس��ت از هدف و ساختار گشت، حداقل دو روز قبل مطلع شوند تا درباره آن فکر 
نموده و برای مکان هایی که قصد دارند به ش��ما نش��ان دهند برنامه ریزی نمایند. در صورت امکان زمان 
اختصاص به این فعالیت را نامحدود در نظر گرفته شود و چنانچه زمان محدود بود شرکت کنندگان باید از 
قبل از چارچوب زمانی مطلع شوند)همان(. در مورد شهریار مسیر گشت ها با تاکید بر فضاهای رها شده و 

حاشیه ای بر روی نقشه مشخص شد.
گام س��وم، گش��ت را آغاز کنید؛ گشت های هدایت شده را به صورت یک به یک و یا به صورت زوجی از 
دوس��تان خوب سازمان دهی کنید. در طول تورها با اجازه از شرکت کنندگان، مسیرها و محل هایی را که 
به شما نشان می دهند یادداشت کنید. به نکات اصلی توصیف آنها از هر محل پی برید. در شرایط ایده آل، 
فتوکپی از نقش��ه محدوده محلی تهیه و مس��یری را که طی و مکان هایی را که بازدید می کنید مش��خص 
کنید. به عالوه برای به وجود آوردن یک س��ند تصویری از تور با اجازه از ش��رکت کنندگان از محل هایی 
که بازدید می کنید عکس برداری نمایید)همان (. در تجربه شهریار به همین ترتیب عمل شد و کودکان و 
نوجوانان لذت ها و اذیت های خود را در ارتباط با محیط بیان کردند، جاهایی که بازی می کردند را نشان 
دادند که البته نامناسب و گاه خطرناک بود و آنچه آنها را رنج می داد را نیز به وضوح نشان دادند، به عنوان 
مثال منطقه ای در محدوده گاوداری ها را به گروه تحقیق نش��ان دادند که در آن پس��اب جمع می ش��د و 
کودکان را به " آب تنی" تحریک می نمود که در نتیجه یک نفر از کودکان به هنگام شنا در این محل جان 
خود را از دست داده بود. دیگر مشکالت مطرح شده در طی این گشت که توسط کودکان و نوجوانان مورد 
اش��اره قرار گرفت و به صورت عینی آش��کار ش��د وجود فضاهای بدون دفاع که محل مصرف یا پخش مواد 

مخدر بودند، نبود مکانهای تفریحی و فضای سبز و دور بودن فاصله از مدرسه بود.
گام نهایی، یادداشت ها را جمع آوری کنید؛ پس از اتمام گشت از تمامی شرکت کنندگان به سبب در 
اختیار گذاشتن زمان و انرژی و ارائه دیدگاه های خود تشکر کنید. بالفاصله پس از پایان گشت زمانی را به 
تکمیل و سازمان دهی یادداشت های خود اختصاص دهید تا اطمینان حاصل کنید که تمامی نکات کلیدی 
مس��تند ش��ده و تمام نقشه ها و عکس ها به خوبی ثبت شده اند. همانند همیشه مطمئن شوید که تمامی 
یادداشت ها و اسناد به خوبی، مرتب و فایل بندی شده اند)همان (. در تجربه شهریار، این مرحله نیز مورد 
توجه قرار گرفت و باعث ش��د که حتی بعد از اتمام بازدید و پروژه، مش��ارکت کنندگان با گروه پژوهش در 

تماس باشند و پیگیر نتایج پژوهش باشند.

2-1-5-  مالحظات اجرای روش
1. جهت آشنایی بیشتر با محیط و محقق و ایجاد محیطی دوستانه و غیر رسمی، گشت باید پس از سایر 

فعالیت ها ) چون مصاحبه، نقشه کشی و ...( صورت گیرد.
2. ارائ��ه معرف��ی کامل فعالیت ها، هدف و نحوه اس��تفاده از اطالعات به زبان دوس��تانه برای به حداقل 

رساندن فاصله بین محقق و کودک الزم است. 
3. مصاحبه محقق با تک تک افراد در فرآیند تا این که کودکان و محقق با یکدیگر آشنا شوند. 

4. انتقال یافته های مقدماتی به عالوه نتایج نهایی به آنها، به منظور احس��اس تعلق به تحقیق در حال 
انجام. 
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5. مسیرها مشخص می شوند، اما محقق مسیری که باید طی شود را نشان نمی دهد و اجازه می دهد 
به هر گروهی تا انتخاب خودش را از مکان ها و موضوعات داشته باشد. 

البته به منظور انعطاف پذیری بیشتر، امکان تا حدودی انحراف از مسیرهای از پیش تعیین شده وجود 
داشته باشد. 

6. به جوانان اجازه دهید که رهبری امور را در دست بگیرند، و محل های بازدید و مسیرهای رسیدن به 
آن را تعیین کنند )برای باال رفتن از حصارها، پریدن از بوته ها و گفتگو با دوستان و اقوام آنها آماده باشید( 

برای بازدید از مکانی که خواهان رفتن به آن نیستند اصرار نورزید.
7. زمان کافی را به این موضوع اختصاص دهید. 

8. قضاوت نکنید. تالش کنید تا بفهمید که شناخت آنها از هر محدوده به چه صورت است، نظرات خود 
را با تمجید از یک محل یا تحقیر محل دیگر به آنان منتقل ننمایید. 

9. آموزش نحوه استفاده از وسایل و ابزارهای مورد نیاز) دوربین، GPS و ...( الزامی است.
10. تعداد افراد گروه، جنس و سن آنها با توجه به موضوعات و زمینه های متفاوت می تواند تغییر کند.

2-1-6-  چالش ها
علی رغم  نتایج مثبت بس��یاری که این روش می تواند در جمع آوری اطالعات بدان منجر ش��ود دارای 
مشکالتی هم می باشد که عدم آشنایی یا آشنایی ناکافی با پیشینه کودکان و جوانان، عدم آشنایی یا آشنایی 
ناکافی با ویژگی های گروههای س��نی پایین تر و وجود مش��کل در زمینه تبادل اطالعات با آنان، عدم وجود 
روحیه تیمی به منظور کار با یکدیگر و داشتن یک گشت موفق، عدم وجود درک مناسب از محیط و نارسایی 
در بیان ادراکات، ناتوانی های جسمی و حرکتی که شاید روند گشت را با مشکل رو به رو نماید؛ را می توان به 
عنوان چالش های اصلی این روش به طور خاص و به طورکلی مشارکت کودکان و جوانان در تحقیق برشمرد. 

2-2-  بررسی مطالعه موردی » درک کودکان از مرکز شهر انسكده15 در هلند « با به کارگیری 
روش های خالق

کودکان بخشی از گروهی را تشکیل می دهند که اکثراً در فرآیند برنامه ریزی نادیده گرفته می شوند. 
ادراکات و تجارب آنها که کاماًل از بزرگس��االن متفاوت اس��ت و اغلب در طراحی ش��هرها جایگاهی ندارد. 
در این مطالعه هدف دریافت ادراکات کودکان از محیط ش��هری ش��ان بود. این پژوهش روی کیفیت های 
اجتماعی و کالبدی که برای کودکان مهم است تمرکز نمود و با به کارگیری روش های کیفی که کودکان 
را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در نظر می گیرد؛ انجام شد. روش هایی شامل نقشه کشی مشارکتی16، 
 GIS19 گشت های هدایت شده17 و صدای تصویر18 و مصاحبه در این تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای
و CAQDAS20 به منظور تجزیه و تحلیل منابع چندگانه اطالعات اس��تفاده ش��د. مطالعه با یک گروه 28 

15 . Enschede
16 . participatory mapping
17 . Guided Tour
18 . photo-voice
19 . Geographic Information System
20 . Computer Assisted Qualititive Data Analysis Software
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نفره از کودکان 17-10 س��ال که مرکز ش��هر انسکده در هلند را بررسی می کردند، انجام شد. روند و نتایج 
.)Al-Arasi,2012:8(این مطالعه در این مبحث بررسی می شود

گام اول، نقشه کشی مشارکتی: در آغاز فرآیند در یک جلسه 60 دقیقه ای، افراد در گروه های کوچک 
4 تا 5 نفره سازماندهی شدند و به کودکان این فرصت داده شد که با هم سن هایشان کار کنند بدون این 
که تکیه زیادی روی توانایی زبانی به منظور انتقال ایده هایشان به محققین داشته باشند. به طور هم زمان 
برای حصول نتیجه بهتر محققین به کودکان کمک نموده و بر اعمال آنها نظارت می کردند. تصاویر ماهواره 
ای گوگل ارث21 از مرکز ش��هر انس��کده22 روی صفحات A3 چاپ ش��د و اس��امی خیابان ها و ویژگی های 
اصلی بر آنها برچسب زده شد و با صفحات شفاف پوشیده شد. کودکان امکان استفاده از کامپیوتر را برای 
دسترسی به نقشه های گوگل و مناظر خیابان داشتند تا بتوانند با محیط مورد مطالعه آشنا شوند. برچسب 
های دایره ای قرمز و سبز برای آنان فراهم شد و از آنان خواسته شد تا موقعیت هایی در مرکز شهر را که 
دوس��ت دارند با دوایر س��بز و آنهایی را که دوس��ت ندارند با دوایر قرمز مشخص نمایند. سپس از کودکان 
خواس��ته ش��د که کیفیت ها را در کنار موقعیت هایی که مشخص نمودند، قرار دهند. در پایان جلسه همه 
صفحات شفاف روی هم قرار گرفتند تا به کودکان یک بینش سریع از این که چه مکان هایی در مرکز شهر 

از نظر آنها دارای کیفیت های مثبت و منفی شناخته شد؛ را بدهد)همان:9(.

 تصویر 3. استفاده از کامپیوتر در نقشه کشی مشارکتی

  Al-Arasi,2012:10 :منبع

21 . Google Earth
22 . Enschede
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تصویر4.  جلسه نقشه کشی مشارکتی  

  Al-Arasi,2012:10 :منبع  

  تصویر 5.  جلسه نقشه کشی مشارکتی                              

 

  Al-Arasi,2012:10 :منبع

تصویر 6.  جلسه نقشه کشی مشارکتی

  Al-Arasi,2012:10 :منبع    
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تصویر 7 . نتایج حاصل از نقشه کشی مشارکتی، دایره ها  بر مكان های منفی تاکید می کند و هرچه دایره بزرگتر می شود جنبه منفی 
مورد تاکید بیشتری قرار می گیرد.

Al-Arasi,2012:17 :منبع

تصویر 8. نتایج حاصل از نقشه کشی مشارکتی، دایره ها بر مكان های مثبت تاکید می کند و هرچه دایره بزرگتر می شود جنبه 
منفی مورد تاکید بیشتری قرار می گیرد.

Al-Arasi,2012:16 :منبع
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فرآیند با مباحثات گروه کانون دنبال ش��د ت��ا در این مباحثات راجع به کیفیت های عمده کالبدی و 
اجتماعی مرکز ش��هر انس��کده بحث شود. دو گروه کانون ترتیب داده ش��د یکی برای جوانترها 12- 10 
س��اله و دیگ��ری برای 16-13 س��اله، که این تفکیک فرصت��ی را فراهم نمود تا تف��اوت های ادراکی دو 
گروه س��نی مورد بررس��ی قرار گیرد. در هر دو جلس��ه مباحثات، در فضای باز و محیط غیر رسمی انجام 
ش��د ت��ا امکان تعامل حداکث��ر کودکان با یکدیگر و ب��ا محقق فراهم آید. هر جلس��ه 60 دقیقه به طول 
انجامید و با ضبط صدا و فیلمبرداری همراه بود تا امکان تفس��یر بعد تر و بررسی های بیشتر فراهم شود

.)Al-Arasi,2012:10(
گش��ت های هدایت شده به عنوان مرحله س��وم فرآیند، به منظور کسب بینش از »تجربه کودکان از 
مکان« در نظر گرفته شد. این روش در فهم راهی که کودکان مرکز شهر را تجربه کرده و با اشیاء و افراد 
مواجه می شوند ضروری می باشد. مسیر بر اساس موقعیت هایی که کودکان دوست داشتند یا نداشتند 
و در مرحله نقش��ه کشی مشارکتی  مشخص شده بودند، از پیش تعیین شد. برای امکان انعطاف پذیری 
بیشتر، به کودکان اجازه داده شد تا از مسیر از پیش تعیین شده تا حدودی منحرف شوند. کودکان به 6 
گروه 4 تا 5 نفره تقسیم شدند و هر گروه با یک بزرگسال به عنوان رهبر گروه همراه شد. هر گروهی یک 
GPS برای ردیابی مس��یر، یک دوربین، یک نقش��ه با مسیر از پیش تعیین شده همراه داشت. در داخل 
گروههای مختلف، از هر کودک خواسته شد تا از موقعیت ها و شرایط مثبت و منفی که مواجه می شوند 

)Al-Arasi,2012:11(و در مصاحبه های بعدتر بحث می شوند عکس بگیرند

تصویر 9.  گشت هدایت شده

Al-Arasi,2012:11 :منبع
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تصویر10.  گشت هدایت شده

Al-Arasi,2012:11 :منبع

تصویر11. گشت هدایت شده                        

Al-Arasi,2012:20 :منبع

تصویر12.  گشت هدایت شده

Al-Arasi,2012:20 :منبع
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تصویر13.  گشت هدایت شده

Al-Arasi,2012:20 :منبع

مرحله بعدی ش��امل مصاحبه های نیمه س��ازمان یافته که با صدای تصاویر همراه شد، بوده است. تا آن 
زمان کودکان با مرکز ش��هر آش��نا تر شده به عالوه محققین قادر به داش��تن یک بحث باز و دوستانه شده 
بودند. هدایت مصاحبه ها به عنوان مرحله نهایی به کودکان این امکان را داد تا به عقب برگشته و به نقشه 
هایش��ان موقعیت هایی را اضافه نموده یا حذف نمایند. مصاحبه ها یک به یک انجام ش��د و برای تفسیر و 
تحلیل بعدتر ضبط شدند. در بخش پایانی مصاحبه، به کودکان عکس هایی که گرفته بودند نشان داده شد 
 .)Al-Arasi,2012:12(و آنها توضیح دادند که چرا آن عکس ها را گرفتند و برایشان نشان دهنده چیست
پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، این نتیجه حاصل شد که درک کودکان از مرکز شهر 
انس��کده در مجم��وع مثبت بود. آنها، آن را مکانی امن که فعالیت ه��ای چندگانه را می توانند در آن انجام 
داده و با دوس��تان و خانواده خود در آن حاضر  ش��وند، توصیف نمودند. به طور همزمان بس��یاری از آنها به 

مکان هایی که دوست نداشتند نیز اشاره نمودند.
 

تصویر14 . مكان مثبت از نظر یک پسر 12 ساله در شهر با توجه به عكس های گرفته شده در گشت هدایت شده

Al-Arasi,2012:20 :منبع
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تصویر15 . مكان مثبت از نظر یک دختر 17 ساله در شهر با توجه به عكس های گرفته شده در گشت هدایت شده که 
آن را مكانی دوست داشتنی و شفاف بیان نمود.

Al-Arasi,2012:24 :منبع

تصویر16. مكان منفی از نظر یک پسر 11 ساله در شهر با توجه به عكس های گرفته شده در گشت هدایت شده 
که آن را مكانی زشت و مانند زندان توصیف نموده است.

Al-Arasi,2012:24 :منبع

تصویر17. مكان مثبت از نظر یک پس�ر 12 س�اله در ش�هر با توجه به عكس های گرفته ش�ده در گش�ت هدایت شده که آرزو 
می کند که آن را در جلوی خانه اش داشته باشد.

Al-Arasi,2012:24 :منبع

24

45
-4

ه6
مار

ش



تصویر 18 . مكان منفی از نظر یک دختر 13 ساله در شهر با توجه به عكس های گرفته شده در گشت هدایت شده

Al-Arasi,2012:24 :منبع

همانطور که در تصویر زیر روش��ن است، ادراک کودکان به جنبه های مثبت از مرکز شهر، متمایل بوده 
اس��ت. در موارد ) س��اکت- پر سر و صدا( و ) شلوغ- خلوت(، ) امن-خطرناک(؛ بیشتر کودکان حد وسط را 

انتخاب نمودند.

تصویر 19 . نتایج حاصل از تحلیل داده ها

 

 زيبا

 جذاب

 با اهميت

 ساكت

 خلوت

 دوستانه

 امن

 زشت

 خسته كننده

 بي اهميت

 پرسرو صدا

 شلوغ

 غير دوستانه

 خطرناك

Al-Arasi,2012:14 :منبع
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تفاوت در پاس��خ های بین پس��ران و دختران و گروه های س��نی مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت. 
وقتی به تفاوت های جنس��یتی نگاه می کنیم، هم پس��ران و هم دختران در ارزیابی ش��ان مش��ابه بودند 
برجس��ته ترین تفاوت ها در صفاتی چون زیبا و دوس��تانه قابل توجه بود. در هر دو مورد پسران از دختران 
نمره باالتری دادند. در این سوال که آیا مرکز شهر زیبا است یا زشت، تنها دختران بودند که از واژه هایی 
چون خاکستری، راکد، مرده، بدون رنگ استفاده نمودند. این امر در تصاویری که گرفته بودند نیز مشهود 
بود. بسیاری از دختران از ویترین های مغازه ها عکس گرفتند درحالی که عکس های پسران، جنبه های 

مختلف کالبدی شامل ساختمان ها، هنر خیابانی و عناصر طبیعی را نشان می داد. 
با نگاه به تفاوت ها در گروه های سنی، ادراک کودکان بزرگ تر در مورد همه کیفیت ها به جز »جذاب 
« تا حدی نمره باالتری داش��ت. کودکان کم س��ن تر در مورد ویژگی »جذاب « نمره باالتری دادند به این 
دلیل که بس��یاری از آنها از مرکز ش��هر که ش��امل مغازه های بازی های کامپیوتری، مغازه های آب نبات 
و بس��تنی فروشی و رس��توران بود؛  لذت می بردند. به طور کلی این پژوهش توانست تا حد زیادی درک 

کودکان از محیط را با روش های مناسب برای آنان دریابد. 

1- جمع بندی
به دلیل اهمیت مشارکت هر چه بیشتر کودکان و جوانان در تحقیق، گشت های هدایت شده به عنوان 
یکی از روش های خالقانه در جمع آوری اطالعات به ویژه در تحقیقاتی که در آن کودکان و جوانان، نقش 
دارند؛ مد نظر قرار گرفت که بهتر است با روشهای خالقانه دیگر چون نقشه کشی مشارکتی، مصاحبه ها، 
نقاش��ی و عکس��برداری و گروه متمرکز و ... همراه باش��د. در این روش، ایجاد ارتباط متقابل بین محقق و 
کودکان و نوجوانان در جمع آوری اطالعات بیش��تر و دقیق تر، بس��یار موثر است. بنابراین هر چه محقق 
درک بهتری از پیشینه کودکان داشته باشد و بتواند ارتباط دوستانه تری با آنان برقرار نماید و امکان آزادی 
عمل بیش��تری برایشان فراهم کند اطالعات جمع آوری شده مطمئن تر و قابل استناد تر خواهد بود. این 
روش در طرح » ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر شهریار » به کار گرفته شد و گروه تحقیق از 

این طریق توانست اطالعات جامع تری را گردآوری نماید که در برنامه ریزی های پروژه مؤثر بود.
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