
 

1 

 

 بسمه تعالی

 

 نوآوری برای مادران نوآور

کت رب موسسه دانش بنیانی ردانشگاه علم و صنعت و با همکا رکز دری بانوان است. این مرکز نوآورمیک  "مانا"

 رکز با دیگراین م اصلی تمایز هطشاید نق "شادمانا" ری تاسیس شده.یاست جمهوو فناوری رعلمی  معاونتو 

 محیطی دوستدار کودک برای مادران متخصص.ی و شتابدهنده هاست؛ راکز نوآورم

از آن جایی که مناسب سازی محیط های اجتماعی یکی از راهبردهای مهم برای ایجاد زیرساخت اجتماعی مادری 

را بررسی کنیم. در گفتگو با سرکار خانم حکیمه فری زاده، است این بار به سراغ مانا رفتیم تا این نمونه 

 مدیرعامل مرکز نوآوری مانا بخوانید.

 

 دییرو لطفاً بفرما یمرکز نوآور فیتعر. 

کار  ینفره و فضاکار تک یرا دارد. فضا یژگیدارند که مانا هر دو و ینوآور ندیدر فرآ ای یکیزیف رساختیدر ز هاینوآور مرکز

 یطراح یرونیب یاندرون یو فضا یرانیا_یاسالم یجا بر اساس معمار نیاتفاق افتاده. ا رانیبار در ا نیاول یمادر و کودک ما برا

نماد  نیترعسل مهم یعسل است و کندو ینماد کندو یضلعهست؛ چون شش یضلعشش اساسجا بر  نیا یشده و معمار

 .است عتیبانوان در طب یتیریمد

 ای ینوآور و خالق هستند. مراکز نوآور ندیآیکه م ییهامی. چون تمیدار یهم نوآور ندیفرآ در

با  جانیا تیجا شد. مالک نیخرج ا اردیلی. دو متیبه حاکم ایبزرگ وابسته هستند  یبه برندها

 .میبردار هستهست و ما صرفاً بهره یجمهور استیر یدانشگاه و معاونت علم

 

 د؟یدیرسبا ویژگی های کنونی به طرح مرکز مانا  شما چطور شد 

ها در کل بود که خانم نیا میرا اجرا کن یطرح نیچن کردیکه ما را وادار م یزیچ نیبزرگتر

 ایداشته باشند  یاجتماع ینیآفرکه نقش نیا نیانتخاب کنند ب دیبا _رانینه فقط ا_ ایدن

ما بود االن که جنگ  یدغدغه نی. اشوندیسالم و موفق. انگار با هم جمع نم یخانواده
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 زیتا چ 5که من در کل عمرم به  دیگویداشته باشد، امام م یاجتماع ینیآفرنقش دیزن با مییگویاالن که م م،یردا یاقتصاد

 .مدل شود نیا نیگزیجا تواندیم یزیچه چ دید دیبانوان و ... با یکی کنمیافتخار م

غلط هست  مانیزا یمرخص یمورد برا نیمثالً در ا شد؛یها مهم مخانم یشغل تیامن نیبود. مثالً بعد از ا هیاول یهسته نیا

شرکت  کیدر  یول شودیم یخانم اگر معلم و استاد باشد  باز به سخت نیداده شود. ا یماه مرخص 9 دیبا شودیکه گفته م

هرکس بتواند کار او را انجام دهد که من معتقدم اصالً  یمدت مرخص نیدهد که در ا امکار ممکن را انج نیترخانم ساده دیبا

 ییقدر جاآن کار را انجام بدهد. آن تواندینم ییوارد شود که آقا ییجا دیکار شود. به نظر من خانم با نیوارد ا دیخانم نبا

 .بجنگندسر کار  انیبا آقا ستین ازیها بتوانند کار کنند که نهست که خانم

 رفتمیسرکار م نیمن خودم باردار که بودم با ماش زن باشد. نیمتناسب با ا یکار یهست که فضا نین درستش انظر م به

 یدانشگاه دانمارک دانشجو یفضا رفته؛ مثالً در کتابخانه یسازبه سمت متناسب ای. دندادمیکارم را انجام م دهیدراز کش

 هم در همان فضاست. چهو ب دهدیارشد و دکترا کارش را انجام م

 

  ًدیبده یشتریب حیدوستدار کودک مانا توض یکار یدر مورد فضالطفا. 

و مستقر آن جا  پرستار کی ؛کنندیم تیشده که مادر و کودک کنار هم فعال یطراح ییسال فضا 2.5 ریز یبچه ها یبرا

 یصورت با باق نیا ریدر کنار مادرش باشد و در غ تواندیداشت م اجیمادرش احت به اگر کودک. حواسش به کودک است

بچه  یبرامهدکودک  یفضا کیآن عالوه بر . داستج کامالکار مادر و کودک  یفضا نیا .است یکودکان و پرستار مشغول باز

در  که مادرها در آن ساکن هستند. ناستما یکار یاصل یکنار فضا قاًیفضا دق نیا ؛وجود داردسال  ۶تا  2.5 نیب یها

در  یناهارخور یفضا کی. نندیبیم آموزش ها یسر کیکودکان و  ندکن یم یبا بچه ها باز د،ها حضور دارن یمهدکودک مرب

استفاده دو فضا می توانند  از هر ارهادر زمان ن هامادر ؛وجود دارد استراحت یهامحل یسر کیو وجود دارد  فضای کاری

 .باشند یکار یدر کنار مادرها و در محل اصل توانندمی کودکان 14تا  12معموالً ساعت . کنند

کاری  ییفضا باشد از مادر شده ییجدا ندیوارد فرآ یکالً به تازگ ایباشد و  یخاص طیروز فرزند در شرا کی اگرعالوه بر این ها 

ند و به آرامش خاطر از نیبب هدفرزند خود را داخل م یشش ضلع یهاچهیدراز توانند  یها مکه مادرهست در طبقه باال 

 .افتدیاتفاق متوسط ما در مهد ها یرگهمشاهد یسر کیبرسند. همچنین  اووضعیت 

و کودک  تیو در مورد شخص میگذاریجلسه مهمراه با پدر با مادر و گاهی ما بعد 

و  لنسریتوانند به عنوان فر یمادرها مدر کل  کنیم.صحبت می یتینکات ترب اناًیاح

دهند در مرکز مستقر  یما خدمت م یهامیکه دارند به ت یکسان یحت ایپژوهشگر 

 بشوند.
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 ؟استقبال کردند ی شادمانافضااز کنون چقدر تا مادران 

 یخدمت ایناست و  است که مخصوص کودکان یقسمت اهمه بانوان است اما شادمان ژهیمانا و یمرکز نوآور نکهیبا توجه به ا

مسائل  اندرما البته .کند یاز همه توجه ها رو جلب م شیب ،مینیبیمن و شتاب دهنده یمراکز نوآور هبقی دراست که 

مراجعات زیاد حجم ما شاهد  ؛ به این جهتبسنجداز مسائل را  یلیخ دیبا کردن تیفعال یمادر برا کیخودشان را دارند و 

 منصرف شوند.ممکن است  یهمراه یو مدت هیصحبت اول کیاز مادران بعد از  یلیاما خ یممادران هست

 

 ؟وجود داشتهفضای کاری دوستدار کودک  نهیزم رانیدر ا یتجارب چه 

خود خانم ها به کار  که ییفضاهادر  دیشا میاغماض به خرج بده میاگر بخواه یوجود نداشته ول ییکه فضا میبگو توانمیم

از آنها  یو کس ندیایگرفتند که بچه ها ب یخودشان در نظر م یثابت برا ریکوچک و البته غ یلیخ یفضا رسامد مانندکردند 

وجود  ییفضا کی نکهیشود اما امیکودکان در نظر گرفته  یبرا ییفضا)س( زهراالدانشگاه ها مثل  یدر بعض .کند ینگهدار

وجود  برنامه کودکان یشدن مادر تمرکز کند و همزمان برا عالف یرو مجموعه د ونشومادر و کودک مستقر  که داشته باشد

 ثیح نیاز ا دیو شا مینداشت رانیفضا را در ا نیا یندفرزند را به آنها بگو یتیاشند و نکات تربمادر در ارتباط ب با داشته باشد و

 .کند یم جادیا در کشور یدیعصر جد کینا توانست ما

 

 ؟وجود دارد یچه تجارب گرید یکشورها در 

در  یادیز اریبس ینمونه ها دینبیمی  دیکن جستجو baby friendly cowork spaceمثل  ییاگر شما در مورد واژه ها

نمونه موفق و  کی یشرق یایآس درمثالً  ؛کنندیم تیفعالدر حوزه مادر و کودک  ایدن

. داشته باشد یگذارهیبچه ها سرما یکند رو یم یکه سعهست  trehausبه نام  یجالب

وجود دارد به  هایی storeآن مجموعه  در مستقر شده که ای مرکز در مجموعه نیا

مثالً  .کار نیانجام ا یبرا یکارگاه ایفروش محصوالت نوآورانه  یبرا ییعنوان مکان ها

وجود دارد و افراد  جا آن یاطیتعداد چرخ خ کیوجود دارد که  هآوراننوکارگاه  کی

 یالگوها یسر کیانجام بدهند و  یاطیخ یها را اجاره کنند و ساعت آن چرخ توانندیم

در طبقه دهم آن  طور نیو هم کنند یاطیخ هاتوانند مطابق با آن  یم داده می شود کهها قرار  آن اریدر اخت یاطیخ
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trahouse تا کایدر همه قاره ها وجود دارد از آمر؛ است ادیز ایهم در دن گرید ینمونه ها .وجود داردکودکان  ینگهدار یبرا 

 .میارد در آمریکا مرکز را نیشتری. بایقرفآ

 .میعقب تر هست اما از این جهت دارد یاژهیو تیاهم ینیبا توجه به بحث د یمادرکشور ما  در  که نیا رغمیمتاسفانه عل

در  تیمند به فعالکه عالقه میرا داشت یکمتر یهاانقالب ما خانم لیاوا یحت ایاز انقالب  شیپ باشد که نیا لیدل کی دیشا

حدود چهل سال بعد از  یعنی 99در سال  دیما کمتر بوده. ما االن شا لکردهیتحص یهابودند و تعداد خانم یاجتماع یفضاها

 یکار باشند و اتفاقاً توانمند یروین توانندیما که م لکردهیحصجوان ت یهاکه تعداد خانم میشویمواجه م دهیپد نیانقالب با ا

در کنار آن که در  دیرا بگذار نی. امیحل فکر کنها به راهآن یم است براجهت الز نی. از اشودیم ادیهم دارند ز یادیز

 تینحوه فعال م؛یدیدیم انهنوآور یهادهیما پد یلیجنگ بودند و اتفاقاً خ یفضا ریما درگ یهااول انقالب خانم یهاسال

بوده،  یجهاد ارینوآورانه بوده؛ کارها بس اریپرفشار جنگ بس یو چه در فضا یکار یها چه در فضاآن تیریها و نحوه مدخانم

کار را انجام بدهند و  نیها ا هیبا همسا کردندیم یو سع دادندیانجام م یو محل یابه صورت منطقه کردند،یکار م میتقس

فرزند کمتر » یکرد و رو دایگسترش پ یشهر یاما هرچقدر زندگ کردندیم تیامن در کنارشان فعال یفضا کیهم در  اهبچه

که فرزند دارند،  یمادران ی. حتمیبا تعداد فرزند باال کمتر داشته باش یکار شد، ناخودآگاه باعث شد ما مادران« بهتر یزندگ

حضور  یفرزند در محل رسم باخانم اگر  ما دارند. هنوز هم در جامعه یکمتر رشیفرزندان پذ نیجامعه و خودشان نسبت به ا

 نی. بنابراشودیحاضر م یکار یخانم که به آن صورت در فضا یروین نیبه ا شودیم یررسمینگاه غ کی کند، ناخودآگاه دایپ

 ما کم وجود دارد. یدر فضاها رشیکه پذ میریرا بپذ نیا دیبا

 

 ؟قابل گسترش هست یی که شما در مانا پیش بردیدالگو نیچقدر ا 

ادر بودن که م_ آقا ندارد و موضوع خانم نیواقعاً ا_ خانمها  و چه در انیآقا درچه  میندازیجا ب در جامعه میالزم دارابتدا ما 

چه زمانی به  دیکه مادر با وجود دارد یتیترب یهاروش یسر کی ؛ستیمانع ن یول کندیم ادیرا ز یاعاجتم تیفعال یدگیچیپ

وجود  یاطالعات یسرکی مثال .مادر از بچه ییوجود دارد در مورد جدا یخاص طیطور شرا نیکند و هم دایکار ورود پ یفضا

 .باشد دیاز بچه ها کمتر از دو ساعت نبا یسر کی یدارد که برا

که دارند حرکت  یرشد ریکه هردو بتوانند در مس میبه مادر و کودک کمک کنباید 

 کیاگر  نکهیدر مورد ا هستهم  یبخش بعد کی، است یسازبحث فرهنگ کی .دنکن

ها  نهیآن هز دیدارد و با ییهانهیهز میتصم نیا ،کار بکند ردیبگ میمادر بخواهد تصم

 یسر کیاعتماد به نفس الزم است و  یریگمیتصم، زمان تیریدر بحث مد؛ را بپردازد

روح و جسم  سالمتاز لحاظ  که اشدداشته ب یفرزندهم بتواند  تاکند  جادیا راتییتغ
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 .کرده باشد شرفتیپ یبتواند به صورت خوب یو تخصص یرشد فرد ریباشد و هم خودش در مس دییمورد تا

 

 نیچن یسازادهید امکان پندار تیمحدودو فیزیکی و...  یمالمحدودیت که به لحاظ  ییهامجموعه ایآ 

 ؟وجود دارد یطرح

 کیکه  میموضوع وزن بده نیکالن چقدر به ا یهایریگمیدارد که ما در جامعه و در تصم یبستگ یلیخ کنمیمن فکر م

 یروهایشرکت وزن ن کی ایسازمان  کیاگر  یم.را چقدر توانمند و مستعد بدان هاخانم نکهیا یو حت ندک تیخانم بخواهد فعال

نوآورانه  یهادهیا یسر کی میتوانیم. حتی را بدهد نهیهز نیآنها را مهم بداند به نظر من حاضر است ا یرگذاریخانم و تاث

 یها ابانین خشهر تهرا کیچون االن در  .میکن جادیمشترک ا یفضا کی شانیبرا هستندهم  کیکه نزد ییهاسازمان ؛میبده

 یرا برا ییفضاها کی می توانندبه هم  کینزد یروبرو هستند شرکت ها هاتیمحدود نیاگر با ا دارد.وجود ها انبوه شرکتبا

 کیمادر الزم است  نیوجود داشته باشد که ا رشیپذ نیا دیمجموعه با تیریکودک اختصاص بدهند و از سمت مد ینگهدار

 یم یما به راحت ؛شدن است ادیدر حال ز خانم دیتعداد اسات و است ادیخانم ز یدانشجوهااکنون  .را با کودکش بگذراند یزمان

 کینزد اطراف یحت ای ی بزرگهااز دانشگاه یلیداخل خ. اکنون میمان داشته باشیهافضا را داخل دانشگاه نیا میتوان

 یسر کیگرفته تا  یکسب و کار یو فضا انیدانش بن یهااز شرکت ؛دیآیبه وجود م دییجد یکار یفضاهاها دانشگاه

یک که  مینیبب ییها یصورت کلون بهرا  ها نیهمه ا میتوانیم .دنکنیم تیدانشگاه فعال دیکه به واسطه اسات ییمجموعه ها

 .ددهیها ارائه م خدمت را به آن نیا فضا

 نیداشت که ا میخواه یو متنوع یادیز یلیخ یبشود راه حل ها جادیدر کشور ا یدر کشور کل یفرهنگ کار نیاگر ا

رفت و آمد گذاشتن فرزند در آن محل کار  یکه آدم برا یانهیهز میریعمالً اگر در نظر بگ. را بتواند کاهش بدهد هانهیهز

 یبرا دیکه ما با ای نهیآن هزو همچنین  کنندیافراد پرداخت م نیتک تک ا ایاز آن هزینه خواهد شد  کمتربه مراتب  بدهد

 یسرکیکه  میدهیم یروح یهانهیزا ههوقت یلیما خ. نمیبینم یها را فقط مال نهیهز ؛ منمیبده روهاین نیاز دست دادن ا

 نیرشد کردند به خاطر ا ادیز اریبس یهایخوب با توانمند یلیخ یفضا کیپرتوان ما که در دانشگاه خوب در  یانسان یروین

هم را صدمه  نیشتریب ند.دور بمان یتخصص یمجبور هستند از آن فضا هاتیمحدود

 یفضا ااتفاق همهستند و  نمندتوا یاحرفه یدر فضاهم که  نمیب یم یمتوجه کسان

 تیاهم شانیکه برا انیچون آن کس. دارد تیها اهم آن یفرزند برا تیخانواده و ترب

 .دهند یم نهیو هز رندیپذ یم ینداشته باشد به راحت


