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چکیده

علیرغم توجه به ضرورت ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت فطری او برای رسیدن به آن تعالی،
پژوهشهای مختلف در این حوزه ترجیحات کودکان مبتنی بر فرهنگ و ساختار ذهنی کودکان را کمتر مورد توجه ق داد رار هههاند..
هدف این مقاله کنکاش پیرامون ترجیحات محیطی کودکان از طریق بررسی فض ب یرهش فلتخم ینوریب یاها ر م  ب زلا یان ا تام        
کنوانسیون شهر دوستدار کودک به منظور تدوین شرایط و معیارهای طراحی بر اساس شرایط محلی است .بدین منظور ،ب هدافتسا ا   
از روش میدانی نظر خردساالن در ارتباط با فضاهای مختلف بیرونی مورد استفاده از جنبههای مختلف موردنظ م لیلحت ر ییی ییییگ در د..
ل نشاندهنده تفاوت آشکار میان ترجیحات خردساالن در مقایسه با معیارهای متداول برای طراح هاضف ی ا و ناکدوک ی
نتایج تحلی 
در مواردی تضاد آشکار در میان خواستههای ایشان مبتنی بر روحیه زندگی کالنشهری اس م ناشن هعلاطم ،لاثم یارب .ت یییییی یییییییدهد
شگانه
علیرغم دوری فضاهای شهری مانند پارک ساعی از منزل کودکان پاسخدهنده ،به دلیل وجود تعداد زی ش لماوع زا یدا ششش ششش
ن سیاستتته یا
مورد بررسی ،کودکان حضور در این فضاها را بر فضاهای نزدیک به منزل ترجیح میدهند .مقاله درنهایت به ت یود ن ن
ارتقای محیط دوستدار کودک به شیوهای بومی مبتنی بر  4هدف سرزندگی ،انعط رطاخ ،فا هه هههانگی و ینمیا و یز

جرت هتبلا ییی ییییح تا

یپردازد.
خردساالن م 

واژگان کلیدی :ترجیحات محیطی کودکان ،ارزیابی فضاهای بیرونی فضای شهری دوستدار کودک ،منطقه 6

شهرداری تهران.
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 -مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان "تع يي ن ميزان تناسب کالبد شهر براي کودکان در فضاهاي شهري ويژه کودکان" است که با حمایت مالی دانشگاه آزاد

اسالمی واحد همدان صورت گرفته است.

 -1نویسنده مسئول K.zakerhaghigi@gmail.com
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مقدمه
با رشد روزافزون تعداد آپارتمانها در شهرهای امروزی و به تبع آن ترویج فرهنگ آپارتماننش ورض ،ینی ر داجیا ت    
فضایی مطلوب برای فعالیتهای کودکان بیش از پیش نمود پیدا کرده است .این فعالیتها در فضای بی هناخ زا نور   
فضاها ومع ی م ب یاهاضف ،ی ا امتراپآ هطوحم رد ز نننننننننننن نن و اه

ی  دوش (( ( Abdol aziz & Sani
م لماش ار هریغ یییییییی 

 .)Ahmad,2010:244کودکان جزو گروههای جمعیتی قرار دارند که عالقه بالقوه را نسبت به بازی در پارکها دارند
( )Maas et al.,2009:971اخیرًاًا با تغییرات انجامشده در شیوه زندگی و آپارتماننشینی ،پارکها نق اعف ش لل لللت ار یر
یکنند ( .)Reyes et al.,2014:38همچون بزرگس نالا
برای بازی ،تفریح و اوقات فراغت کودکان ایفا م 

ت ياه
فعاليت ت

ى طيحم رد يتوافتم ىاه    
يتوان در سه گروه طبقهبندي كرد كه گژيو هب كيره  ىىىى ىىىى
کودکان را در فضاهاي عمومي م 
كالبدي نياز دارند :فعاليتهاي ضروري ،فعاليتهاي انتخابي ،و فعاليتهاي اجتماعي .یكی از اساسیترین وظایف هر
فضای شهری آن است كه نیازها و عالیق استفادهكنندگان را به نحو مطلوب و بر مبنای این سه نوع فعالیت پاسخگو
باشد .بديهي است كه تر بيك

اين سه نوع حضور در فضا كه برآين گژيو زا يد ييييي  راتخاس ياه ر شناو ن يياضف يسا     

هستند ،بر درك از هويت مكان تأثيرگذار است (خطیبی.) 66 :0931 ،
تا پیش از قرن  61مفهوم کودکی مورد توجه جدی پژوهشی قرار نگرفته و بع هرود زا د رنس سنا

یرغ یلجت م   
علی ی

مفهوم کودکی ،ساختار اجتماعی مرتبط با آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و دلیل این امر مه عدم توجههه به ناکدوک    
یت او ننن
به عنوان یک قشر خاص با نیازهای مختص بوده است ) .)Aries,1962:45; Qvortrup,2005:54در اص  ل مم ممم 
ن اخت توافت عار   
گفت که تفکر در مورد دوران کودکی از زمان اختراع ماشین چاپ مورد توجه قرار گرفته ،زیرا این ن
میان جوان و کودک را بر مبنای قرارگیری در ساختارهای اجتماعی آشکار نموده است ) .)Postman,1982:21با این
ت موض هب عو   
مقدمه میتوان گفت که توجه به مقوله کودکی از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بسیاری پیدا کرد .اهمیت ت
حدی است که امروزه عمل بر خالف میل آنها نوعی گناه محس  بو مم ممم 
یگ در د ) .)Cunningham,1995:22پيش تفر
موضوع به حدي است که در دو دهه اخير ورود مفهوم شه  کدوک رادتسود ر در ج يرهش نوتم ه نا به تدش     

    

چشمگير است .شهر دوستدار کودک دستورالعملهای جدیدی را برای دوران کودکی متصور عم و هدش نن نننی خاص صصی
برای کودکی در نظر گرفته و قوانین غیرقابل تغییر توسط والدین و بستگان و اجتماع و دولتم رب ار نادر اا ااای کودک نا
ی که
وضع نموده است .بعد از ایجاد کنوانسیون شهرهای دوستدار کودک کلیه کشورهای دنیاا در ایجادد مح ححیط یاه ی ی
بقای کودکان و رشد آنها را تضمین مینماید به همبستگی و اتفاق نظر رسیدند (  .)Chatterjee,2002:98فده ااین ن
ن
تحقیق کنکاشی در نحوه ایجاد محیط مناسب

هناتسود و    ب یار

کودک دوک رادتسود رهش و نا ک .تسا        در ابتداا

چارچوبی برای درک مفاهیم مرتبط از تلفیق مسائل روانشناسی و جغرافیا و طراحی و برنامهههری هش یز رر ررری اس هدافت
میگردد .سپس ،نحوه تأثیر این موارد را روی کودکان بررسی و چگونگی ایجاد تصاویر منف ففی و مثب  طسوت ت اا ااایننن
عوامل در ذهن کودکان شناسایی گردد.
ط دوستدار کودک مفهومی پیچیده است و با توجه به مطالع اب ،فلتخم تا ززز زززز و کرد مه
شهر دوستدار کودک :محی 
لهای مب ببین
ارزیابی این محیطها بسیار مشکل میباشد .برای درک مفهوم محیطهای دوستدار کودک از یک سو تحلي 
محححیط خ و بو

س زا وووو وی دیگررر مطالعاتت تی در خص م صو

حح حححی 
ط اه یی ی خ حا دروم بو تتتت تیاجج ج اس ت (( ( & Horelli

طهای دوستدار کودک107 ...
تهای ارتقای محی 
تدوین سیاس 

 .)Prezza,2004:33مفهوم شهر دوستدار کودک به طور کل به این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرها و به
خصوص فضاهای مورد استفاده کودکان را بر اساس عالیق ایشان اداره میکنند و در آن حقوق اساسی کودک لثم نا   
یشود .بر این اساس کودکان به عنوان شهروندانی تعریف دش ه هاند
حمل و نقل ،حمایت ،آموزش و فرهنگ رعایت م 
ک بههه
که حقوقی دارند و حق دارند نظراتشان را ابراز کنند (کیانی و کواکی .) 53 :1931،ل اذ شه ادتسود یاهر رر ررر ک دو ک ک
ث ایجادد
ی کههه باعث ث
دنبال ایجاد مشارکت کودکان به منظور شکل دادن به محیط اطرافشان میبا نش ددد؛ مش لمع تکرا یی یی
عالقه و تعلقپذیری کودک نسبت به شهر م 
یشود (کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی .)16:2931،همچنین مش تكرا
ت ارمه دیدج یاه ه یارب و دشاب       
كودكان در فرایندهای توسعه محیط میتواند ب ب ناكدوك یار ااا اااا آم راهم شزو تت تت
بزرگساالن با کسب درك بهتری از دیدگاه كودكان در مورد محیط محلی ،مفید باشددد .فه اكدوك رظن م ننن نننن به ناونع    
ابزاری برای معنا دادن به محیط متناسب و پذیرای كودك ،از مفاهیم پیچی نرغب و هد ججججج زم تکراشم .تسا لاح نا     
کودکان میتواند از فرصت ساده برای توصیف واقعیتهای زندگی ،تا دخالت واقعی در تصمیمگیری و برنامهههری یز
عملی ،اشکال گوناگونی به خود بگیرد (قرهبگلو و دیگران .)27:2931،این بحث منبعث از مباحث و نظری حرطم تا   
ث تفس سسیر عالئ ققق کودک نا
ن مباحث ث
کنوانسیون شهرهای دوستدار کودک و دستور کار  21است .مهمترین نکته  رد  ااین ن
است ،زیرا معمو ًالًال شهرها به نحوی طراحی میشوند که کودکان را چندان در نظ و دنرادن ر

بب بببیشتررر طراح هش نا رر ررری

لهای هزینه -فایده است.
هدفشان موفقیت طرح در تحلي 
از جمله شاخصهای فضایی شهر دوستدار کودک میتوان به همبستگی اجتماعی ،تن اکم عو نن ننن یارب هبذاجرپ یاه    
نوسال ،هویت اجتماعی منس ودحم و مج د هه ههه زبس یاه   
فعالیت ،امنیت و آزادی تحرک ،مکانهای مالقات افراد مه س 
طهای خالللی از
اشاره کرد( .کاشانیجو و همکاران .) 1392:243 ،به صورت معمول کودکان محیط مناسب خود را محی 
لهای خالی را براای کودک ات دومن ظفح نا     کودک نا
سایر افراد میدانند .برای برآوردن عالقه کودکان باید این مح 
بتوانند در آن بازی کنند .کودکان جزو گروههای جمعیتی قرار دارند که عالقه بالقوه نسبت به بازی در پارکها دارند.
ی تربيت ارب ي ييييي کودک و نا
دستورالعمل جهانی کنوانسیون شهرهای دوستدار کودک تعهد نموده است ت م ا حح حححیط یاه ی ی
جوانان ایجاد نماید ،محیطهای آس بي رسان به این قشر را اصالح نماید و محیطهای زندگی کودکان را بهبود بخش .د
تمردان محلی با سرمایهگذاران دارد تا بدین وس سسیله مس و لئا
همچنین این دستورالعمل تأکید زیادی بر همکاری دول 
مشکال لح رد و دنوش نشور رتهب ناکدوک ت

قتر عمل نمایند .محققان به این نتیجه رسیدهان ک د ههههه
این مشکالت موف 

اکثر شهرها ،با توجه به رعایت م ناونک دراو سس سسسیون شه هر اای دوس ضوم ،کدوک رادت و م ع ححح ح حححححیط کالبدددی کودک ار نا
یبا دنش
یاهمیت میشمارند و گاه بسیاری از قوانین این شهرها در راستاای ایج ججاد شه هر اای دوستدددار ک ن کدو مم ممم 
ب
( .)Bartlett,2002:3فضای شهری باید محلی برای آموزش و پرورش و تفریح کودک باشد .بنابراين شهر باید امنیت
را برای کودکان به ارمغان آورد و برای کودکان جذاب باشد .به این دلی یاهاضف دوجو ،ل یرما ناکدوک بسانم      
ضروری به نظر میرسد که کودک را در محیطی امن برای شناخت محیط اط ارق شفار ر مم م ممممیدهددد ت نآ رد کدوک ا   
دوست پیدا کند و به فعالیتهای گوناگون بپردازد و عالیق خودش را با دیگران به اشتراک بگذارد و در ادامه در یک
تعامل دوطرفه ،چگونگی همزیستی با دیگران را یاد بگیرد (.)Chawla & Heft,2002:210
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ک باا
ت ک دو ک ک
ن تع الما ت ت
یت یر ن ن
محیطهای دوستدار کودک به عنوان ساختار ارتباط کودک با محیط پيرامون :یکی از جد 
یافتد .بازی در عین اینکه وسیله سرگرمی کودک است نقش بسیار مهمی ی
ی
محیط پیرامون خود در قالب بازی اتفاق م 
یکند (عظمتی و دیگران .) 240 :1931،به عب رگید ترا   
را در آموزش و پرورش و رشد جسمی و ذهنی کودک ایفا م 
کودکان بیشتر عالقهمند به ارتباطگیری و انجام بازیهای گروهی با کودکان مه سن خود هستند و تأثیر بسیار زی یدا
یشود؛ به طوری که معمو ًالًال س دوک ینهذ دشر تعر ک زا نا
را از آنها میپذیرند و همین امر باعث رشد ذهنی آنها م 

  

یکنددد و
رشد بدني آنها بیشتر است ( .)Amouzegar,2010:1969ارتباط فرایندی است که  باختنا کدوک نآ رد  ممم م ممممم 
انتخاب میشود .برای برقراری ارتباط نیاز مبرم به درک متقابل از یکدیگر است .مفهوم حس مکان به ص رف ترو دد دددی
یبا هک دش   
یا گروهی مطرح میگردد و شامل مفاهیم حس هر فرد به مکانها میباشد .این حس دارای سه مرحله می ی
عبارتند از وابستگی به مکان ،دلبستگی و تعهد به مکان ( .)Hartrup,1991: 2وابستگی نیز به نوبه خود به معنی ت ریثأ
ن تعریف ،،زیرس خا تتی از هویتتت ف و در
روابط بین مردم و محیط است و فراتر از سلیقه ،داوری و عقیده اس  .ت ااین ن
شناخت محیط کالبدی و شناخت ،بیانگر خاطرات و نظرات و احساسات و ارزشها و مفاهیم و زندگی اب درف ره    
محیط کالبدی است .این موضوع مابین محیط و اهداف رفتاری خاص بیان میگردد .این مفهوم به س نوگچ لاوئ گگ گگگی
طها پاسخ م 
تفاوت محی 
یدهد (.)Riley,1992:18
طهای مفید نیز همگی پدیدههایی در ارتباط با احساس تا
هویت محل و دلبستگی به محیط و حفظ دستاوردهای محی 
هستند ( .)Korpela,1989:245ارتباط نیز همانند دلبستگی شامل عوامل تأثیرگذار زیادی میباشد و میتوان آن را به
عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط با همساالن در نظر گرفت .از همین روست که تسبلد لدم  گگگ گگگگی به اکم  نن ننن بیشتررر از
تمامی موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است .مه ارتباط و مه دلبستگی به محیط برای ساخت مفه اب طابترا مو    
مکان بايد در نظر گرفتهشوند (.)Jorgensen & Stedman,2001:240
تهاای
محدودیتهای کودکان در استفاده از مکان :نوع رفتار کودکان ،محل بازززی آنه ان تالکشم و ا ششششششش ی از فعالیت ت
یگذارند .بنابراین شناخت ایننن الگو اه
کودکان به صورت مستقیم در طراحی و استقرار فضاهای شهری کودکان اثر م 
و دستورالعم 
لها به شناسایی علت ايجاد این مشکالت نیز کمک خواهد ک  در ( (.)Latfi & Abdul Karim,2012:304
قکننده به اس زا هدافت
البته به علت استفاده زیاد کودکان از محیط بیرون میتوان این گونه نتیجه گرفت که عوامل تشوی 
ی هتخانش
محیط توسط کودکان زیاد میباشند .محدودیتهای اس ررب طسوت اهنت ناکم زا هدافت سسسس س سسسسسسی مح ححیط بیرونی ی
نمیشوند ،بلکه برای شناخت بهتر آنها بايد رفتار و فکر کودکان در محیط را نیز بررسی نمود .براساس مصاحبههاایی
که با کودکان انجام شده است الگوی استفاده از محیطهای بیرون از منزل یافت  هبحاصم زا .تسا هدش با ناملعم      
مدارس نيز این نکته درک شده است که برای ایجاد محیط مناسب برای دختران هیچ تالشی صورت نپذیرفتههه اس .ت
در بررسیهای به عمل آمده این نکته آشکار شده است که دخترانی که سن کمتری دارند عالقه بیشتری به اب  زز زززی در
یگیرند د
خارج از منزل دارند و بنابراين بیشتر از سایرین مج لاو زا زو دد دددین براای در اجتم  ندوب عا مم م مممم 
د ( & Chawla
 .)Heft,2002:214همچنین مشخص شده است که به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی و عدم اجازه والدین ،دخت نار
در سنین باالتر ،کمتر م 
یتوانند در محیط بیرون از من اب لز زز زززی کنن  د ( ( .)Chawla & Heft,2002: 216همچن ننین این ن
ن
ت محله هم شقن  ،ممم ممممی در
بررسیها نشان دادهاند که عالوه بر مطالب فوق مسائلی مانند محل منزل در محله و هویت ت
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ت
میزان استفاده دختران از محیط دارند .برای مثال اگر منزل نزدیک به مکانهایی که دختران دوست دارند باشد ،امنیت ت
بيشتري از طر قي نظارت والدين کسب میکنند .البته دختران با سن باالتر کمتر تحت تأثیر نزدیکی محل بازی با محل
زندگی هستند .پسران محدودیت کمتري در استفاده از محیطهای بیرون خانه دارند .حتی پسران به رضاایت والدددین
از بازی کردن آنها در بیرون از خانه اشاره کردهاند .البته پسران ،شلوغی خیابانها را در می از ننن اس  اهنآ هدافت ا ما ز ا نک    
عمومی حائز اهمیت م 
یدانند (.)Valsiner,1997:217
ی وج راد دو دد ،ام تاعالطا ا   
دادههای مناسبی در خصوص سالمت ،رفاه ،تحصیالت و کار و اخ  ناکدوک قال اا ااایرانی ی
مناسبی از محیطهای کودکان و تأثیر آنها بر کودکان وجود ندارد .چارچوب کلی این پژوهش ،دارای انواع مختلفی از
مصاحبه و مشاهده است و اکثرًاًا با کودکان مصاحبه انجام میشود تا به افکار کودکان و احساس و انتظارات آنه  ا پپ پپپی
برده شود .این شیوه توسط محققان مختلفی تاکنون پیادهسازی هدش

اس  ت ( ( .)Dudek,2005:12; Patton,1990:3با
  

ت بیشتررر برخ .تسا رادرو
عآوری دادهها در این مطالعه ولطم زا  ببیت ت
توجه به مطالعات ذکرشده روش کیفی برای جم 
بهای کیفی و کمی آماده شد .ابتدا  31کودک شناسا يي شد و سپس آنها
برای پاسخگویی به سئواالت پرسشنامه جوا 

به یک گروه  115نفری بسط داده شدند و نظر آنها را در ارتباط با محله ایشان پرسیده شد .این گروه  115نفره شامل
عآوری شدهاند .براین اساس دانش آموزان درب و هلحم هرا
دوستان  31نفر ابتدایی هستند که توسط خود کودکان جم 
مکانهای مورد عالقه صحبت کردند.
ی اجتماعععی-کالبدددی را
ط اه ی ی
يهاي زير را داشته باشند :الف) بايد انواع گوناگون محی 
محدوده مورد مطالعه بايد ويژگ 
طهای عمومی آن استفادهکنند؛ ج) یک اجتماع همگن باشددد؛
داشته باشد؛ ب) محلهای که تعداد زیادی کودک از محی 
د) محدوده بايد شرایط زندگی اکثریت مردم را به درستی نمایش دهد ( .)Kytta,2003:8بر اين مبنا مح لامش تال   ِيِي
منطقه شش شهرداري تهران به عنوان مکان انتخاب جامعه آماري انتخاب گرديد .منطقه تبسن قطانم زا يكي شش     ًاًا
قديمي شهر تهران به شمار ميآيد كه در مركز اين شه يدرگ عقاو ر دههههههه و مع لدا
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درصد از سطح شهر را شامل ميگردد .منطقه شش به لحاظ موقعيت جغرافيا يي در حوزه مر عقاو نارهت رهش يزك     
گرديده كه از سمت شمال به منطقه  ،3از شرق به منطقه  ،7از جنوب به مناطق  12 ، 11 ، 10و از غ هقطنم هب بر     2
محدود ميگردد .از عمدهترين ويژگي كالبدي منطقه شش ميتوان به موقعيت قرارگيري آن در مر زك شه زا نارهت ر   
كي

سو و از سوي ديگر استقرار مهمترين كاربريهاي اداري-خدماتي با مقياس عمل قطنمارف يدرك هههههاي ،و شهر ييي -

فراشهری در آن در کنار کاربريهاي مسکوني با کيفيت اشاره نمود .با توجه به بازدیدهای به عمل آمده از این منطقه
میتوان گفت که این منطقه اجازه فعالیت کالب ار بسانم یعامتجا طباور و يد

ینمای .د
برا مهارف ناکدوک ی م یییییییی یییییییی

یباشند.
تهای کالدبي وجود دارد مناسبتتر از دیگر اماکن عمومی م 
مکانهایی که در آنها ارتباط اجتماعی و فعالی 
ینماین یارب .د   
در اين تحق قي فهرستي از فعالیتهای کودکان در محیطهای گوناگون تهیه میشود و آنها را تحليل م مم 
این تحليل ،فعالیتهایی مانند دوچرخهسواری ،دویدن ،بازی با توپ ،بازی با حیوانات ،پریدن ،کوهنوردی ،،نقا ،یش
یهای سرو صدا دار ،عروس و یزاب ک
آب بازی ،دزد و پلیس ،باز 

رد سپس و دندش باختنا هريغ    

    4محل هک ی   

کودکان آنها را مناسب اعالم نموده بودند ،میزان ارتباطات اجتماعی و فعالیتهای کالبدي آن عقاو شجنس دروم نا     
شت م تروص تیلاعف نیر
شد .طبق بررسیهای انجام شده در خیابانهای اطراف منزل بیش ش

ک اه
یپ راپ رد و دریذ کک کک
یییی یییی
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بیشترین ارتباطات اجتماعی اتفاق میافتد .این امر در تحقیقات پیشین نیز تأیید شده است (الهیجانیان و شیعهبیگ ،ی
) 98 : 1389
نتایج
همانطور که جدول باال نشان میدهد تمامی  4مکان مناسب از دیدگاه کودکان امکان ایجاد روابط اجتماعی مناسب را
برای همه اقشار اجتماع دارند .با توجه به بازیهای انتخاب شده میتوان گفت که کودکان منطقه  6ق باختنا ترد   
باالیی در نوع بازی دارند .علت حق انتخاب ب هقطنم ناکدوک یالا      6دا اکم نتش نن ننن نتشادن و دایز یمومع یاه     
محدودیت استفاده از آنها است.
لهای مختلف
جدول  :1میزان فعالیت کالبدي و روابط اجتماعی در مح 
نوع فعالیت

بیشترین فعالیت

فعالیت کالبدي

72

روابط اجتماعی

6

خیابانهای اطراف منزل
21
5

فضاهای باز اطراف منزل

پارک ساعی

پارک الله

72

15

11

6

6

5

منبع :یافتههای تحقیق

 06درصد کودکان اکثر فعالیتهای خود را در اطراف منزل خود انجام میدهند .عالوه بر نزدیکی خیابانها به لزنم    
موضوع وجود همسایگان و آشنایان در این موضوع حائز اهمیت است .وجود آشنایان در خیابان لزنم فارطا یاه    
باعث ساخت هویتی مثبت میشود و در نتیجه دیگر کودکان به کیفیت مکان توجهی نمیکنند .پس عالوه بر نزدیکی
منزل به محل بازی ،آشنایی با محل نیز در این خصوص اهمیت دارد .چه بسا محیطی از نظر کیفیت در سطح پ یا ی ین
باشد ،ولی به دلیل وجود حس آشنایی ب م ا حح حححل ،کودک م بسانم ار نآ نا

یت باختنا تلع تفگ ناو     
یدانن م .د یی یی
ییی ییی

خیابانهای نزدیک منزل در این نکته است که محیطهای دیگر برایشان ناشناخته و نااام بیرغ یاراد و ن ههههه دایز یاه   
است .مکانهای دور از منزل به نظر کودکان این منطقه ناامن هستند.
 70درصد کودکان این منطقه خیابانها را محلی برای تماشا ک زاغم نیرتیو ندر ه هه هههه ز مدق و ندرک دیرخ و اه دن و   
نشستن میدانستند و  88درصد آنها مشکالت خیابانها را اشغال فض زاغم طسوت ور هدایپ یا هه هه هههههداران ،عب روتوم رو   
یدانس .دنت همچن هب اهنآ نی    
سواران از پیادهروها ،زباله ،تراکم جمعیت در یک نقطه ،و سرعت باالی وسایل نقلیه می ی
کوچکی بعضی از معابر نیز اشاره داشتند .این امر مبین این موضوع است که تناسبی میان فضا با حج یاهدرکلمع م   
مربوطه وجود ندارد.
تمام مکانهایی که کودکان این منطقه آن را مناسب میدانستند محیطهای بازی هستند که به آنها اجازه فعالیت آزادانه
ینشده هستند و پارک ساعی و الله تنها
را میدهد .خیابانهای اطراف منزل و محله و فضاهای باز همه از پیش طراح 
فضاهای دارای اهداف از پیش تعیینشده میباشند .اگر مه پارک ساعی یا الله در خارج از محلهای که کودکان در آن
ساکن هستند قرار داشته است ،ولی به دلیل امنیت و زیبایی کودکان به آن عالقهمند هستند .خیابانها و فض زاب یاها   
اطراف منزل به دلیل آشنایی و مشخصات دیگرشان که در زیر ذکر شدهاند دارای اهمیت هستند.
محیط معنادار :عوامل حیاتی در خصوص معنادار کردن یک محیط ب  لماش ناکدوک یار م ریز دراو :تسا ا داجی       
فضایی که فعالیتهای مختلف و بازیهای گوناگون کودکان در آن قابل انجام باشد؛ ایجاد محیطی که کودک توان یا ی
انتخاب فعالیتهای گوناگون را داشته باشد؛ نزدیکی به محل زندگی؛ و آ یانش ی صوصخ رد هطبار نیا .لحم اب 
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ارتباط ميان کودکان با محیط به صورت میزان یادگیری کودک در محیط بیرون بررسی میگردد .اگر ارتباط کودکان با
لت روآ دنهاوخ تسد هب طیحم زا یر د براجت        .
محیط بدون داشتن محدودیت باشد ،کودکان معنای بهتر و کامل ل
مستقیم و غیرمستقیم کودکان در محیط باعث کمک به انتخاب محیطهای بهتر و مفیدتر میشود .کودکان ای هقطنم ن   
23

مکانهای زیر را به عنوان محیطهای معنادار وآموزنده انتخاب نمودند :فرهنگسراها و موزهها  48درصد؛ س اهامني
درصد؛ پارک ساعي  17درصد؛ و فضاي باز اطراف منزل  12درصد.
قلمرو :قلمرو ،تجلی بخشی از تالشهای فردی یا گروهی برای دفاع از محیط در مقابل دیگران و تعارض تا

ت.
است ت

مکان میتواند زمانی قلمرو باشد و در زمانهای مختلف دیگر قلمرو نباشد ( .)Sack,1986:54ایج طسوت ورملق دا    
ارتباط محیط با کودک به صورت در دسترس بودن آن در زمان طوالنی معرفی میگردد؛ به این معنی که محیط ب یار
زمان طوالنی در دسترس کودک باشد و به کودک اجازه مالکیت و خصوص و ندرک ی

زا تظفاحم

نآ ار

رد ممم ممممقابل

دیگران بدهد .این ارتباط دوجانبه و متقابل باعث ایجاد قلمرو میگردد .در قلمرو هیچ فردی حق نقض و تج هب زوا   
آن را ندارد .استفاده بدون محدودیت در هر زمان و پیوند عاطفی با این محدوده از مشخصات اصلی قلمرو در دوران
کودکی و جوانی است ( .)Sack,1986:56با توجه به نظرات کودکان استفادهکننده از فضاهای پارک ساعی و فضاهای
باز و خیابانهای اطراف منزل ،مکانهای مناسب در خصوص موضوع قلمرو به شرح زی یعاس کراپ :دنتسه ر     
درصد؛ فضاهای باز اطراف منزل  33درصد؛ خیابانهای اط لزنم فار   

 22درص اهاضف ریاس ؛د

33

 14درص زایتما .د   

یدار ب یاج طقف .دنتسه طیحم ندو
مکانهای مناسب قلمرو همانند امتیاز مکانهای بااهمیت در زمینه معن 

کراپ

     

ساعی و خیابانهای اطراف در آن جابجا شدهاند .سؤال این است که چطور فضاهای باز اطراف منزل و پ یعاس کرا   
در زمینه قلمرو از خیابانهای اطراف منزل پیشی گرفتهاند؟ جواب بدین علت است که مشخص و یطیحم تا

نازیم    

دسترسی کودکان به بازی در پارک ساعی و فضاهای اطراف منزل بیشتر از خیابانهای اطراف منزل است.
وجود مکانهای مخفی :وجود خلوت در زمان کودکی سه بعد دارد :خلوت ف رد تولخ ،طیحم رد تولخ ،یدر

  

نفس .کودکان در محیطی که بتوانند از حریم خصوصی خود لذت ببرند احساس راحتی میکنند .آداب و فرهنگها و
قابلی 
تهای محیط در ایجاد محیطهای پنهان و خلوت تأثیرگذار است ( .)Wolfe & Laufer,1975:66خل یدرف تو   
را میتوان به صورت مدیریت در روابط و اطالعات اعالم نمود .نمونه این مورد را در عدم ارتباط با دیگران و تعیین
حد و مرزی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات با دیگران میتوان مشاهده نمود .همچنین خلوت در محیط دارای سه
یتوان به صورت ایجاد محدودهای بی نا
عامل فرهنگی ،اجتماعی-کالبدی و چرخه زندگی است .خلوت در نفس را م 
نمود که فرد در آن میخواهد تنها باشد یا با دیگران باشد تا از خود حفاظت کند .با توجه به مصاحبههای انجام هدش
با کودکان منطقه  6آنها اعالم مینمودند که در محلههای خود هیچ جایی برای پنهان نم جو لیاسو ندو و ن د د .درا     
البته معمو ًالًال شناخت مکانهای پنهانی کودکان بسیار سخت میباشد و معمو ًالًال در صورت پرسش اعالم موقعی  ت ااین

ب اه
مکان محقق با جوابهای "اگر به تو بگویم دیگر مخفی نیست" و یا "نمیگویم" مواجه گردید .البته این ج او ب ب
یرسند .معمو ًالًال مکان  یارب هتخانشان یاه ای دعب ن
پاسخ مناسبی برای سئوال به نظر م 

یفرعم ناکم اب طابترا زا   

      

یکنن زا د
یدانند ،زیرا فک م ر یی یی
میگردند .برای مثال کودکان پارک یا خیابانهای دور از منزل را مناسب از این جهت م 
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نگاههای مردم ،والدین و همسایگان به دور هستند .کودکان مورد تحقیق مکان  ریز یاه ر اهنپ بسانم ا ن دومن  ن و     
مخفی شدن میدانستند .خیابانهای دور از منزل  34درصد؛ فضاهای باز و عمومی دور از من لز

 33درص پ و د اا ااارک

شفق  33درصد.
آزادی بیان :برای شکلگیری چنین رابطهای افراد بايد آزادی برقراری ارتباط با یکدیگر را دا و دنشاب هتش

زا یسرت

  

یتوان این موضوع را به ص ترو
بیان خود و نظرات خود به دیگران نداشته باشند .در زمینه ارتباط با محیط کودکان م 
مشارکت آنها در مسائل تأثیرگذار روی زندگی ایشان بیان نمود .کودکان از طریق آهنگ و نقاشی و غیره نظر خ ار دو
یبا ناکدوک .دش   
یدارند .از سوی دیگر ،آزادی بیان در مکانها وابسته به خود آن مکانها می ی
در خصوص مکان بیان م 
این منطقه مکانهایی که در آن دارای آزادی بیان هستند را به ن مالعا ریز حرش مو ددد ددددن یعاس کراپ :د    

 30درص ؛د

خیابانهای اطراف خانه  20درصد؛ محله خود  20درصد؛ کل محدوده  15درصد؛ و پارک الله  15درصد.
یافتهها
در این پژوهش براساس موقعیت جغرافیایی محل زندگی کودکان مص دش هبحا ه م و هقطنم رد  و جا تیعق تما و یع    
فرهنگ آنها شرایط یک مکان دوستدار کودک بیان شد .این کودکان  20مکان را براساس  6عامل معرفی شده مناسب
میدانستند .بنابراين این اماکن براساس زمان حضور کودکان ،تجربه آنها از این اماکن ،جنسیت آنه ریغ و ا ه یسررب     
شدند .به علت اینکه مکانها ممکن است شرایط و مشخصات مختلفی داشته باشند کودکان براساس ای اصخشم ن تت تت
ت
شهای گوناگونی از آنها استفاده م 
به رو 
ینمایند (.)doll,1996:168
یبا .دنش
تیپولوژی براساس اهداف ساخته می یگتسیاش یاهرایعم و طیارش نیبم ،فادها و دنوش        تیپول م یژو یی یی
یبا .دش این تیپول ساسارب یژو   
تیپولوژی ساخته شده در این مرحله براساس مطالعات انج دش ما ه هقطنم رد       6می ی
یگ در د ( ( & Read
جمعیت ،فرهنگ ،هدف محیط دوستدار ک م داجیا کدوک رادتسود طیحم یاهرایعم و کدو ییییییی ییییییی
.)Russell, 1996: 668

ینماید .برای ساخت این تیپول ژو ییی تماممی
این تیپولوژی اماکن را براساس نقش ،موقعیت و مالکیت آنها طبقهبندی م 
مکانهای مناسب ذکرشده توسط کودکان به  9طبقه تقسیم شد که عبارتند از :فضاهای باز محل یاهاضف ،دنمفده ی   
باز محلی بیهدف ،خیابانها ،فضاهای باز منطقهای هدفن  یاهانب ،د ی دحاو ،یخیرات و دوب دا ،هلحم ،یگیاسمه

      

مکانهای خصوصی ،مدرسه ،محلههای اطراف ،منزل ،خرده فروشی (.)Racelis, 2002: 99
در جدول ذیل با توجه به مصاحبه و پرسشنامههای صورت گرفته ،اولویتبندی و توزیع مکانهای دوستدار کودک نا
یدار بودن ،آموزنده بودن مکان ،قلمرو ،دا اکم نتش نن ننن یاه
با توجه به  6عامل فوق یعنی توجه و احترام به مکان ،معن 
سری و آزادی بیان آورده شده است.
در جدول باال تأثیر محیطهای باز از پیش طراحی شده مشخص شد .نتیجه آن که محیطهای باز از پیش طراحی شده
در تمامی ابعاد مورد بررسی ،نقش مهمی را دارا نیستند .بنابراين از طریق جدول زیر بیان میشود ،کدام مکان پاسخی
مناسب به یکی از  6عامل مورد بررسی دادهاند.

طهای دوستدار کودک311 ...
تهای ارتقای محی 
تدوین سیاس 
جدول  :2توزیع دوستدار کودک
انواع مکان در ابعاد

توجه و احت مار

معن راد ی

به مکان

بودن

یشده و هدفمند
فضاهای باز محلی طراح 

آموزنده ندوب        

   

قلمرو

مکان

دا اکم نتش ننننن نن یاه    

آزادی

خه ااا ای
پاس خخخ 

توزیع    دوس رادت   

مخفی

بی ا ن

م ثبت

کودکان بودن

21

11

4

13

4

66

% 34

6

9

3

10

8

2

38

% 19

خیابانها

3

9

0

4

4

5

25

% 13

فضای باز منطقهای هدفمند

6

2

7

2

3

2

22

% 11

یهدف و ارگانیک
فضاهای باز محلی ب 

13

بناهای تاریخی

2

0

10

2

1

2

واحد همسایگی

1

3

0

1

0

4

9

%5

م حله

0

0

2

1

0

5

6

%3

مکانهای خصوصی دیگر

0

1

1

0

2

1

5

%2

مدرسه

0

0

1

1

0

2

4

%2

محلههای مجاور

1

0

2

0

0

0

3

خ ان ه

1

1

0

0

0

0

2

%1

خرده فروشی

0

0

1

0

1

0

2

%1

41

36

29

34

مکانهای نامبرده

23

17

36

%9

199

منبع :یافتههای تحقیق
جدول  :3میزان ارتباط  6عامل موردنظر دال و  12مکان انتخابی
توجه و احترام به ناکم    

معن راد ی

آموزنده ندوب         مک نا    

قلم ور          

دا یاهناکم نتش     

آزادی بیا ننننننننن ن

خهای
پاس 

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

سری (درصد)

(درصد)

(درصد)

31 /8

61 / 7

6/ 1

19 /7

6/ 1

19 /6

66

15 /7

23 /7

7/ 9

23 /7

21 /1

7/ 9

38

12

36

0

61

61

20

25

72 / 3

9/1

31 /8

9/ 1

13 /6

9/ 1

22

بناهای تاریخی

11 /8

0

58 /8

11 /8

5/ 8

11 /8

17

واحد همسایگی

11 /1

33 /3

0

11 /1

0

44 /5

9

61/ 7

0

83 /3

6

20

5

50

4

انواع مکان در ابعاد
فضاهای باز محلی هدفمند
فضاهااای ب حم زا لل ل لل ی بی   
هدف
خیابانها
فضای باز منطقهای هدفمند

    ب ندو      

م حله

0

0

0

مکانهای خصوصی دیگر

0

20

20

0

مدرسه

0

0

25

محلههای مجاور

33 /3

0

66 /7

0

0

50

50

0

0

0

0

0

50

0

خ ان ه
خرده فروشی

40
0

25

50

0

3

0

2

0

2

منبع :یافتههای تحقیق

برای شناخت نقش هر کدام از  12مکان ذکر شده توسط کودکان جدول زیر ارائه میگردد.
جدول  :4میزان پرورش هرکدام از  6عامل مورد نظر دال توسط مکانهای مختلف
توجه و احترام به مکان
خها در هر بعد
تعدادپاس 

معنی دار بودن

آموزنده بودن مکان

قلمرو

داشتن مکانهای سری

آزادی بیان

41

36

29

33

23

37

فضاهای باز محلی هدفمند

51 /2

30 /5

13 /8

38 /3

17 /4

36 /2

فضاهای باز محلی بی هدف

14 /8

25

10 /3

29 /4

34/9

5/ 5

0

11 /8

17 /4

13 /9

24 /1

5/ 9

13

5/ 5

5/ 9

4/ 3

5/ 5

2/ 9

0

11 /2

2/ 9

0

13 /9

0

8/ 7

2/ 8

مدرسه

0

0

3/ 5

2/ 9

0

5/ 5

محلههای مجاور

2/4

0

6/ 8

0

0

0

خ ان ه

2/4

2 /8

0

0

0

0

خرده فروشی

0

0

3/ 5

0

4/ 3

0

نوع مکان در هر بعد (درصد)

خیابانها

7/3

25

فضای باز منطقهای هدفمند

14 /6

5 /6

بناهای تاریخی

4/9

0

34 /5

واحد همسایگی

2/4

8 /3

0

م حله

0

0

0

مکانهای خصوصی دیگر

0

2 /8

3/ 5

 411فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

براساس جدول باال سه نتیجه مهم حاصل میشود :در صورت ایجاد فضاهای باز هدفمند در محله مارتحا ناکدوک     ،
ینماین ؛د در ص  ترو اایجادد فض ها اای ب زا
بیشتری به محیط خواهند گذاشت و از محیط بیشتر محافظت و مراقبت م 
یکند
شتر می ی
طهایی که فعالیت کودکان را بی 
هدفمند در محله ،خیابانهای محله امنیت بیشتری خواهند داشت و محی 
ط دنزومآ یاه ه رد یرتشیب 
بیشتر ایجاد خواهند شد؛ در صورت ایجاد فضاهای باز هدفمند در محله ،محیط ط

حطس     

محله و شهر ایجاد خواهد شد.
نتیجهگیری
در این پیمایش میدانی ،بیش از  80درصد کودکان شرایطی که باعث میشود ی دوک رادتسود طیحم ک ک ار دشاب    

  

موارد زیر اعالم کردند .بدیهی است بسیاری از این موارد با زبان خاص کودکان تبی دش نی هههههان شزادرپ زا سپ و د    
مصاحبهها به صورت تخصصی بیان میشوند :امکان فعالیتهای گوناگون را برای کودکان ایجاد کند؛ نزدیک به منزل
باشد؛ برای کودکان آشنا باشد ،زیرا کودکان در این نوع مکانها بیشتر فعالیت میکنن ؛د هویتتت مثب تشاد ت ه شاب  ددد دددد؛
امکان ایجاد قلمرو را داشته باشد؛ چند گرهای باشد یا امکان وجود چندین قلمرو را ایجاد کند؛ امک ازآ نا ددی بیاننن را
ایجاد کند؛ از نظر کالبدی و اجتماعی مناسب باشد؛ دارای نشانههای فرهنگی و تاریخی باشند؛ امکان ارتباط اجتماعی
مان ار ند

شهای گوناگونی داشته باشند؛ کودک اهنآ رد نا    امک نا نا سانش
را فرا مه آورند؛ کودکان بتوانند در آنها نق 

بتوانند تجربه کنند؛ مورد توجه گروههای زیاد مردم نباشند؛ دارای وساایل و مشخصاتتی براای پنه  ندش نا بب بببا نش ددد.
یدهد احساس دوگانه و متضاد کودکان در زمینه وجود امنیت و در عین ح لا
همانگونه که یافتههای پژوهش نشان م 
وجود کنجها و مکانهای مخفی کام ًالًال نشان از تضادهای عمیق زندگی شهری در کالنشهری بزرگ همچون تهران را
یسازد.
شهای رفتارهای محیطی را بیش از پیش مشخص م 
یسازد .این امر ،لزوم انجام پژوه 
در خود رخنمون م 
بر مبنای این یافتهها ،مواردی که در سیاستگذاری و طراحی محیطهای دوستدار کودک پیشنهاد میشود عبارتن :زا د
مکانها دارای نشانههای مختلف باشند تا کودکان با مشاهده آنها بتوانند نحوه استفاده از مکانها را به درستی متوجه
شوند و به آنها عمل نمایند؛ مکانهای مناسب کودکان بايد دارای نشانههای بصری امنیتی باشند؛ مکانننهاای مناسب
کودکان دارای زیباییهای بصری نیز باید باشند؛ مکانهای دوستدار کودک بايد محلی برای جمع اع مدرم ندش ددد ددددی
گهاای
نیز باشند ،زیرا بسیاری از روابط اجتماعی مناسب کودکان و آموزنده برای آنها در مکانهایی که مردم با فرهنگ گ
متفاوت جمع میشوند اتفاق میافتد؛ مکانهای دوستدار کودک زمانی موفق خواهند ب ار ناکدوک ات دو

ی
زا ههههههه ی وها ی ی

لها نیز مانند بیرون دارای هیاهو باشند کمتر استفاده خواهن و دش د
بیرون رهایی دهند ،درصورتی که این مح 

بب بببیشتررر

تهای گوناگون را برای کودکان فرا مه نمایند؛ نزدیک محل
تبدیل به مکانهای بدون کودک خواهند شد؛ امکان فعالی 
زندگی کودکان نیز باشد ،در این صورت است که بیشتر بهکار میروند؛ از لحاظ طراحی به نحوی باشند تا به سرعت
یکنند؛؛ دارای
ل  هدافتسا اه مم م مممم 
ن محل ل
کودکان با آنجا آشنا شوند ،در غیر این صورت به دلیل ناآشنایی آنها کمتر از این ن
هویت مثبت باشند ،به عبارتی دیگر اگر در میان عامه مردم این اماکن دارای وجهه نامناسبی باشند کودکان با توجه به
دیدگاه والدین خود ناخودآگاه از این اماکن استفاده نمینمایند؛ دارای نوعی از طراحی باشند ت حار هب ناکدوک ا تتت ت تتتتتی
بتوانند برای فعالیتهای خود قلمرو ایجاد نمایند؛ امکان فعالیت آزادانه و بیان آزادانه را برای کودکان ف من مهار اایند؛؛
دارای نشانههای فرهنگی و تاریخی باشند تا بدین وسیله کودکان از هویت و تاریخ خود با اطالع نوش ددد؛ مکانننهاای

طهای دوستدار کودک511 ...
تهای ارتقای محی 
تدوین سیاس 

ت را براای
دوستدار کودک بايد محلی برای جمع شدن مردم عادی نیز باشند؛ امکان فعالیت و ایفای نقشهای متف وا ت ت
کودکان فرا مه آورند؛ دارای فاصله مناسبی از منزل باشند تا بدینوسیله ک تب و دنامب سانشان اهنآ رد کدو و هب دنا       
فعالیتهایی که نیاز به محیط پنهانی دارد بپردازد؛ و در عین حال ،این مکانها نبايد مورد توجه بزرگس دشاب نالا    یاا
ی خوا زا هک دوب ده رتسد س     
حداقل نبايد دسترسی ساده برای آنها را فرا مه کند .بدینوس لی ههه ک راد کدو اای محیطی ی
بزرگساالن دور است ولی نظارت آنها را امکانپذیر مینماید؛ این مکانها بايد دارای تجهیزاتی باشند تا امک ناهنپ نا   
شدن را برای کودکان فرا مه نماید ،بنابراین در طراحی این مکانها از تجهیزاتی که این امر را ف  مهار مم مممینمایددد بایددد
استفاده نمود.
یرس هک ییاضف داجیا د
با توجه به نتایج پژوهش حاض م رظن هب ر یییی یییی

یاراد       4خصوص ،فاطعنا ،یگدنزرس تی    

یگی رد عونت داجیا .در
خاطرهانگیزی و ایمنی باشد ،مورد پسند کودکان نیز قرار می ی

یتوان هب د   
م درکلمع و دبلاک یییییی یییییی

سرزندگی فضای شهر کمک نماید .انعطاف در کف و بدنه و عناصر مس  اضف رد رقت ا فاطعنا داجیا رد یمهم رم       
فضاهای شهری است .نقشانگیزی و ایجاد محیطی مأنوس در فضای شهری در ایجاد خ رطا ههانگی رهش یز ها رایسب    
مؤثر است .ایمنی پیاده در برابر سواره و ایمنی سواره در برابر پیاده موضوعی اساسی برای ایج رهش دا ه رادتسود یا    
یشود.
کودک محسوب م 
از سوی دیگر ایجاد محیطی با فعالیتهای متنوع ،نزدیکی به محل زندگی و آشنایی با محل تحت تأثیر  3عامل تراکم
جمعیت زیاد ،كاربري مختلط و نوع طراحی (از پیش طراحی شده یا نشده) هستند .بنابراين ترکیب نیا زا ی     3م درو
یتواند بستر مناسبی را برای ایجاد محیط مناسب کودکان فرا مه آورد.
م
منابع
خطیبی ،سید محمدرضا ( .)0931تأثير متقابل الگوهاى رفتارى در احياى هويت محيط شهر ،هویت شهر ،شماره سیزد مه  ،سال هفتم ،بهار
73 - 63 ،2931
عظمتی ،حمیدرضا و ضرغامی ،اسماعیل و صدق پور ،بهرام صالح و عظمتی ،سعید ( .)1931بررسی نگرش اس دافت ه هکنن یحارط رد ناگد   
فضای پارکهای شهری به منظور ارتقاء خالقیت پذیری فضای باز کودکان ،معماری و شهرسازی آرمان شهررر ،و زییاپ ،مهن هرامش
زمستان 246 - 233 ،1931
یفر ،علیرضا و ایزدی ،عباسعلی ( .)2931ارتقای تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمعهای مسکونی مورد پژوهی
قرهبگلو ،مینو و عین 
سه گونه فضای باز مسکونی در شهر تبریز ،هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی ،شماره دوم ،دوره هجد مه  ،تابستان 82 - 69 ،2931
کاشانی جو ،خشایار و هرزندی ،سارا و فتح العلومی ،ایلناز ( .)2931بررسی معیارهای مطلوب طراحی فضای شهری برای کودکان نمونه
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