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  "شهر دوستدار كودك"بري تحليل

  

  2سارا خزايي ؛1مصطفي خزايي

  ي شهري و مدرس دانشگاه شهيد بهشتي ريزدكتري جغرافيا و برنامه-1

  ن، دانشگاه مازندرا)ايران علوم اجتماعي(گرايش بررسي مسائل اجتماعيدانشجوي دكتري -2
  1398/09/20:پذيرش تاريخ 1398/09/10                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده 

 ن،يكره زم يفعل تيجمع ارديليم 7,6. از كننديم يزندگ يدر مراكز شهر زمينكره  تياكثر جمع خ،يبار در تار نياول يبرا

درصد از كودكان  70 باي، تقر2050كه تا سال  شوديزده م ني. تخمدهنديم ليرا كودكان تشك نانيسوم شهرنش كي بايتقر

   خواهند بود. يجهان ساكن مناطق شهر

. برند يبه سر م يزندگ يپرخطر برا يهاطيو مح ديدر فقر شد ينفر از كودكان شهر هاونيليامروزه م ؛سفيونيبه گزارش 

خود به كودكان توجه كنند.  يهايريگميدر رأس تصم ديبا ريزان شهري و اجتماعي و نهادهاي مسئولبرنامهراستا  نيدر ا

در  يكودكان مستحق زندگ نياند. اآموزش و بهداشت محروم ؛رينظ ياساس يِكودك در شهرها از خدمات اجتماع ونيليم

  .دارند تا آنها را از استثمار و سوء استفاده ها محافظت كند اجياحت يهستند و به كسان منيا طيمح

ها بچه قياساس عال شهرها را بر نيمردان چگونه ااست كه دولت يمعن نيبه طور كل به ا» شهر دوستدار كودك« مفهوم

آموزش و  ،سالمت، حمل و نقل كودكان مثل يشود كه در آن، حقوق اساس يگفته م ييبه شهرها زيكنند و نياداره م

دارند و حق دارند نظراتشان  ياند كه حقوقشده فيتعر ياساس، كودكان به عنوان شهروندان نيا شود. بر يم تيفرهنگ رعا

كودكان ساخته  لهياست كه به وس يبلكه شهر ست؛يكودك ن يشهر خوب برا كيرا ابراز كنند. شهر دوستدار كودك تنها 

  . شوديم

  . فضاي شهري شهر، شهر دوستدار كودك، ها:كليد واژه
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  مقدمه 

 آينده و حال و تهگذش نسل به نكند، توجه خود كودكان به كه شهري .هستند آينده زنان و مردان و سازانآينده كودكان

 كه هستند جواناننو و كودكان شود آنها به بيشتري توجه بايد كه جامعه اقشار ترينمهم از يكي .است نكرده خود توجه

 پذيرترينآسيب از يكي عنوانبه گروه اين .شودنمي گرفته نظر در آنها شرايط و نيازها و شودنمي آنها به توجه چنداني

، زادهيلاسماع(ندارند مناسبي جايگاه امروزي شهرهاي در كه هستند بيشتري حساسيت و مراقبت نيازمند اعضاي جامعه

 شهري ازب فضاي و خيابان كوچه، تجربه امكان امروزي كودك كه معنا بدين است مدرن كودكي دوره امروزه .)52: 1390

 گذراندمي والدين مستقيم نظارت تحت و برنامهفوق كالس خانه، در را خود اوقات اكثر و ندارد محل زندگي عنوانبه را

 كودكان .شودمي سپري ...و همراه تلفن و رايانه و تلويزيون چون وسايلي با مختلف داليل او به فراغت اوقات اكثر و

 در پيرامون، دنياي در يماجراجوي و محيط تجربه جايبه و است كنندهخسته برايشان كه كنندمي رشد محيطي در بيشتر

 انتظار تواننمي كودكان ينا از و هستند ايرايانه هايبازي و تلويزيون از تقليد و هاافسانه ،هاهيجان تخيل، جستجوي

 حضور همحل و شهر محيط در كمتر . كودكان)24: 1386، فرهنگ و همكاران(داشت كنجكاو و خالق جسور، هايانسان

 آرامش اب رفتن راه حتي و بازي و فرصت است كمتر محيطي درك و ارتباط و تعامل و تحرك كاهش اشنتيجه كه دارند

 .شودمي كمتر روزروزبه كودك براي شهر در

محل  فقط سنتي ودكك براي خيابان و كوچه دور، چنداننه هايگذشته در چون هستيم پسرفت نوعي دچار ما باره اين در

 سرگرمي و زيبا براي مناسبي هايمكان شهرها و محالت در. بود نيز تجربه و تربيت مكث، جاي بلكه نبود معبر و گذر

  .دهندمي بلند و عظيم هايساختمان به را خود جاي روزروزبه كه داشت وجود اجتماعي و تعامالت

 كودكان بمناس شهري فضاي يك. كرد طراحي را آنان دلخواه شهري فضاي توانمي كودكان خود مشاركت با واقع در

 دهد قرار توجه مورد را كودكان هايخواسته و نيازها شناختيروان و اجتماعي كالبدي، مختلف، ابعاد از كه است فضايي

 و انتظارات يشناساي و كودكان مناسب ايمحله خلق تحقيق اين كلي اهداف آورد فراهم نيازها اين رفع براي محيطي و

  .)61: 1387(رستگار، است شهر از آنان هايخواسته

  روش تحقيق

 رياخي هاساليي كه در هانامهانيپاتحليلي استفاده شده است. در واقع از كتب، مقاالت و  –در اين مقاله از روش توصيفي 

له علمي و شده، كه در قالب يك مقا استنتاجدر زمينه شهر دوستدار كودك به چاپ رسيده است مطالب مفيد و مختصري 

  شده است.  ارائه روشمندبا ساختاري 
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   )CFC( 1كودك دوستدار شهرتاريخچه 

اين  عمده گرفت. ارقر توجه مورد بعد به 1980 هايسال از اروپا، در ويژهبه كودك، دوستدار شهرهاي حوزه در تحقيق

با  هاييطرح راستا ناي در بود. آنها نيازهاي و هاخواسته به رسيدگي و هابچه به شهروندي حق دادن راستاي در تحقيقات

 اساسي فاكتور سه بر هاطرح اين .شدمي تعريف  "پسران و دختران براي شهرهايي" يا و "كودكان براي شهرهايي" عنوان

  داشت: تأكيد

اساسي  نقش يطمح فضايي شكل دادن ساختار راستاي در ديگران همانند هابچه آن در كه مشاركتي ريزيبرنامه -1

  دارند

 دهدمي را هايشانخواسته به دادن شكل و آوريجمع فرصت آنها به كه كودكان مراكز -2

 نظرات دادن دخالت بدون محيطي هايگيريتصميم راستاي در هابچهبه  دادن فرصت و انگيزهايجاد  -3

  ). UNICEF, 2008(ترهابزرگ

 . است گرفته انجام زيادي تحقيقات و مطالعات پيشرفته كشورهاي در كودك دوستدار شهر پيرامون اخير هايسال طي

 »كودك دوستدار شهر« عنوانبه يونيسف سازمان طرف از استراليا در »2بنديگو« شهر ميالدي 2017 سال در بار اولين

 معرفي بود، داده اختصاص خود به يونيسف نظر از را كودك دوستدار شهر يك هايويژگي و هاجنبه تمام شهري كه اولين

 قرار توجه مورد رويكردها تمام در اساسي و اصلي اولويت عنوانبه كودكان حقوق شهر اين در .شد رسميت شناخته به و

 اين به جدي توجه اولين گفت بتوان شايد .ندارد چنداني سابقه ايران در كودك دوستدار شهرهاي به مفهوم توجه .دارد

 نهادها، ديگر همكاري با يونيسف سازمان كه ايگونهبه گرفت صورت بم در 1382 سال زلزله مخرب از پس موضوع

: 1386(نصيري نسب، كرد گذاريهدف را آن و تعريف كودكان» جمعي مشاركت «هدف را با كودك دوستدار شهر پروژه

65.(  

  كودك در كنوانسيون جهاني

بيش  اينكهم كشور و 20قريب به  1990به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال  1989حقوق كودك در سال  نامهپيمان

تعريف كودك آورده  ه حقوقي درماد 54. اين كنوانسيون با اندشدهدولت با امضاي خود به اجراي مفاد آن متعهد  190از 

بلوغ كمتر  سال است مگر آنكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن 18: (منظور از كودك افراد انساني زير است

  تشخيص داده شود).

                                         
1 Child-Friendly City 
2 Bendigo 
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، نژادي، قومي و ديني؛ است: عدم تبعيض جنسي تأكيدي حقوقي و انساني زير مورد بنابراين در ساختار حقوق كودك مبان

حق حيات، بقا و رشد؛ احترام به ديدگاه كودك؛ عدم شكنجه و بازداشت و زنداني كردن كودكان آزادي انديشه و دين و 

اجتماعي بيمه و بهداشت و درمان، آموزش اجباري،  تأمين سرپرستيبيدر مواقع  ويژهبه تأمينشركت در اجتماعات؛ حق 

  ).58: 1387(غفوري، زبان مادري و حق تفريح

  براي تربيت سالم او در محيط جمعي سازيزمينهتوجيه جايگاه كودك در شهر و  -1

اجتماعي او در شهر و رعايت حقوق و انتظاراتي كه كودك از نظر  تأمينتوجيه نيازهاي فضاي جمعي كودك و  -2 

  جسمي و رواني در مراحل رشد خود به آن نيازمند است.

نيازهاي زندگي جمعي كودك و نظارت بر رفع نيازهايي كه در محيط اجتماعي شهر، كودك در مراحل رشد  تأمين -3 

  .خود به آن نيازمند است

  .كندميامكانات مورد نياز كودك كه زمينه رشد شخصيتي او را فراهم  تأمينطرح فضا و  -4

تقويت تشكيالت نهادهاي مرتبط با كودك كه در اين ارتباط مراكز فرهنگسرايي مورد  منظوربهتدوين و پيشنهاد برنامه  -5 

  .)14 :1386 شيعه،(عيشهر براي كودك در قالب يك زندگي جم سازيآماده اندگرفتهتوجه بيشتري قرار 

  شهرهاي دوستدار كودك نامهاساس

ايجاد شد، تا اين حمايت را انجام ) CFCميالدي، دبيرخانه جهاني شهرهاي دوستدار كودكان ( 2000در سپتامبر سال 

حمايت از رشد شهرهاي مطلوب كودكان و  دربارهاصول كلي را  CFCدهد و نيز مرجعي براي اين كار باشد. سازمان 

اين شبكه، فرم خاص و هيچ تشكيالت پاسخگو براي ضروريات  2000ديگر، آماده كرد. قبل از سال  هايهمكاريرشد 

 به اين شرح است: 2000در سال  CFC نامهاساسو كمبودها تا آن زمان نداشت. چنانكه 

 تحقيقات ميداني و نوآوري توسط دولت محلي در جهت احقاق حقوق كودكان •

 آنهابراي  ايدئالاطالعات كودكان در جهت ايجاد شهر  گسترش شبكه بر اساس  •

حمايت از گسترش نشريات و ترويج و توسعه شهرهاي دوستدار كودك در مراكز محلي و جهاني بر اساس  •

  .)Riggio, 2002معيارها و اساسنامه سازمان ملل متحد جهت توسعه شهرهاي دوستدار كودكان جهان (

  كودكداليل ايجاد شهرهاي دوستدار 

جهت افزايش  هاييخانهدرخواست براي ايجاد شهرهاي دوستدار كودك، ريشه در شناخت اين موضوع دارد كه شهرها  

را دارند كه  هاييدولتنيستند،  هابچه ايدئالحمايت از حقوق كودكان هستند. با اين وجود بسياري از شهرهايي كه 

از جامعه كودكان حمايت  واقعاًشهري كه  هايمحيطايجاد  .)UNICEF, 2002( دارندبرمياقدامات اندكي در اين جهت 
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از موضوعات در سطوح مختلف محلي، ملي و جهاني است. شهر را نبايد  ايگستردهكنند مستلزم بررسي و مطالعه دامنه 

، معتقدات ورسومآداباز افراد و مركز قراردادها دانست، بلكه آن متشكل از روحيات، افكار،  ايدستهفقط محل سكونت 

 است. و احساسات خاص همه افراد

 جهانشهرهاي  در كودك شرايط و جايگاه

 طراحي در كودكان به توجه نظر از توانمي و كنندمي زندگي متفاوتي شرايط با جهان مختلف كشورهاي در كودكان

  :نمود تقسيم دسته سه به را كشورها شهري، فضاهاي

 شدند، بيمار اگر اينكه .است كودكان داشتننگه زنده براي تالششان ترينمهم كه هستند كشورهايي دسته اولين �

  ؛)يافتهتوسعه كمتر كشورهاي( است كودكان شدن بيمار از جلوگيري هدفشان ترينمهم و نمايند درمان

 كشورهاي( كنندمي توجه هم كودكان فكري و جسمي تربيت و سواد مرحله به كه هستند كشورهايي گروه دومين �

 ؛ )توسعهدرحال

 واجب فرد بر را حقوق اين رعايت بلكه اندقائل حقوقي كودكان براي تنهانه كه اندكشورهايي دسته سومين و �

 در و كودك وميرمرگ از جلوگيري يافته، توسعه كمتر كشورهاي در اقدام ترينمهم). 32 :1385 شيعه،(دانندمي

 كشورهاي در و كار ممنوعيت و آموزش طريق از او حقوق رعايت و تغذيه بهبود توسعه، حال در كشورهاي

  .است كودكان اجتماعي و فردي حقوق هايدامنه گسترش صنعتي، يافته توسعه

  شهري فضاي در كودك حضور

 محيط اين در دسترس در امكانات و كودك زندگي محيط نقش. كندمي ادراك متفاوت كامالً صورتي به را دنيا كودك

 است. پوشيچشم قابل روحي و عاطفي پيوندهاي ايجاد و بدني هايمهارت گسترش مستقل، و آزاد تحرك ايجادبراي 

 در رسمي آموزش كهدرحالي .شودمي محسوب كودك رشد مهم ابعاد از يكي بيروني سالم هايمحيط با تماس مستقيم

 به نسبت عمومي بيروني هايمحيط در فعال يادگيري ،كندمي فعال را كودك حواس از بخشي صرفاً فضاهاي بسته

 حفظ نظير محيطي موضوعات آموزش كه است بديهي .انگيزدبرمي را كودك رشد ابعاد تمام بسته خصوصي، هايمحيط

 باز فضاهاي بستر در اجتماعي مشاركت و شهروندي مفاهيم آموزش و تاريخي و فرهنگي و ميراث طبيعي و هاسرمايه

  .گرفت خواهد صورت مؤثرتر و ترخالقانه بسيار جمعي فضاهاي باز، فضاهاي بوستان،نظير  محلي  شهري

 ابعاد همه در كودكان نيازهاي تماميبه بايستمي كودكان حضور براي شهري فضاي يك بهترچه هر سازيمناسب جهت

  :از اندعبارت نيازها اين كه شود توجه جسمي چه و چه روحي

  : مانند شهري فضاي در كودك جسمي نيازهاي الف)

 كودك رشد شرايط با محيط بودن متناسب •
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  بازي به نياز •

 طبيعت به نياز •

  :مانند كودك رواني و روحي نيازهاي )ب

   شهري فضاي در كودك امنيت •

  مكان به تعلق احساس •

  امور در مشاركت به نياز •

 كودك خالقيت برانگيختن •

 شهري فضاي در آسايش و آرامش به نياز •

  شهري فضاي در كودك آموزش •

 .)35: 1394(نامجور، محيطي بهداشت به نياز •

   شهر در كودك امنيت و ايمني

 و محله محيط در شرطي به وي دارد. رواني و فيزيكي حساسيت محيطي كننده تهديد عوامل به نسب شدتبه كودك

 رايج هايمصلحت او .باشد ايمني و آسايش و متعادل وضعيت در وي حواس كليه كه كندمي فعاليت ناحيه مسكوني

 مطلوب رواني و فيزيكي قلمرو وجود عدم و هوا هايآالينده و صوتي آلودگي مثال طوربه .كندنمي را رعايت ساالنبزرگ

 محل كه امنيت و ايمني تهديد هرگونه وجود همچنين شد. خواهد محيط با كودك مطلوب مانع تعامل ازدحام حس و

  ).1386است(مظفر و همكاران،  وي خالقانه استعدادهاي بروز مانع باشد. ذهني كودك و محيطي قواي تعادل

 به الزاماتي كه است، امن فضاي ايجاد عوامل، ترينمهم از يكي كودكان براي محيطي ادراك شرايط آمدن فراهم جهت

 جسمي هايويژگي يا ارگونومي به كه الزاماتي .دارد مستقيمي نسبت كودكانه هايدريافت با طبيعتاً كه الزاماتي همراه دارد،

 ايمني احساس داشتن از منظور. محيطي خطرات و موانع كاستن مناسب مصالح از استفاده همچنين ،شودمي كودكان تعبير

 اين در. دارند آنها به انجام نياز نوجوانان و كودكان كه است چيزهايي انجام و زندگي در كامل مشاركت براي امنيت و

 باشد: داشته نقش زير طريق از كودكان امنيت و ايمني تجربه در تواندمي شده ساخته محيط زمينه

  كودكان براي جامعه عمومي اماكن امنيت افزايش -1

  ). 1391جامعه(كياني و اسماعيلي زاده،  با ارتباط و امنيت احساس در كودكان توانايي افزايش -2

 متفاوتي هايسرعت با هااتومبيل شهري، عمومي فضاهاي در ،است خشونت از آكنده امروزي، متراكم شهري فضاي

 و جرم اعتياد، رواج منظوربه خطاكار، منتظران حساس چشمان و است خطرآفرين كودكان براي كه باشندمي درحركت

 يافتهگسترش وضوحبه شهري فضاهاي از بعضي در اخالقي و رواني اجتماعي، مسائل دامنه. باشدميتكاپو  در جنايت
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 باز خشونت فضاهاي از بعضي از ساالنبزرگ حتي و كودكان نبودن ايمن تصادف، ؛متراكم امروزي شهرهاي در .است

 وجود شهر در آن وقوع امكان كه ايغيرمترقبه اتفاقات و حجيم هايساختمان شهر از ساكنان اضطراب و هراس شهري،

  ).75: 1388فرح پور و بختياري، است( رايج بسيار دارد

همه  كه باشد ايگونهبه بايد شهري فضاي .است توجه قابل و مهم بسي كودكان وآمدرفت منظوربه شهري فضاي امنيت

 نظر از فضا بودن ايمن ،نامناسب افراد با برخورد نقليه، وسايط وآمدرفت نظر از ايمني .سازد ايمن را جمعيت اقشار

 اجزايي ،آنها مانند و مختلف افراد با گرفتن تماس رفتن، راه ،بود زا خشونت منظر، و ديد محيط، و هوا و صدا هايآلودگي

 انواع براي بخش صميميت و سالم محيط يك مثابهبه بايد شهر فضاي. است شهري فضاهاي سازيايمن هايبرنامه از

 قرار تقدم در كودكان مورد اين در .باشد مطرح شهري بزرگ خانواده زيست عمومي فضاي عنوانبه و جمعيت هايگروه

 بايد نخست درجه در سالم، اجتماعي روابط سطح ارتقاء نظر از هاآن درون فضاهاي و محله اصولي، طوربه .گيرندمي

 كودكان براي مناسب شهري فضاهاي گيريشكل امكان عدم از محيطي ريزان برنامه امروزه، .آيد وجود به كودكان براي

 و هاخيابان در بازي منظوربه هابچه يافتن اجازه درباره خود نگراني از صراحت با مادرها و پدر و انديافته بيشتري آگاهي

 با بتوانند آنان كه داد شكل را فضاهايي كودكان براي بايد .آورندمي ميان به سخن مدرسه و خانه بين پياده هايراه

  ).21 :1385بپردازند(شيعه،  وآمدرفت به بال فراغ با و كنند زندگي آن در خود كودكي دنياي خصوصيات و احساسات

 :باشدمي بررسي قابل جنبه دو از شهري فضاي در كودك امنيت

 اجتماعي امنيت فقدان •

  فيزيكي امنيت فقدان •

  :باشدمي زير موارد شامل امنيت و ايمني طوركليبه

 فضا بر اجتماعي نظارت و كور نقاط حذف . ....و گرفتن قرار تجاوز مورد شدن، دزديده برابر در كودك امنيت �

  .دهد افزايش را فضا در كودك امنيت تواندمي سالبزرگ يك حداقل توسط

 خانه تا دبستان مسير در هاالمان و هانشانه برخي استقرار با باشد، ايمن محيط در شدنگم برابر در بايد كودك �

 . كرد كمك حس اين افزايش به توانمي

 هايمحدوده در نقليه وسايل سرعت محدوديت اعمال با كه خطرات، و تصادفات برابر در كودك بودن ايمن �

 .شودمي ميسر كودك براي ايمن عرضي عبور جهت تمهيداتي ايجاد نيز و نظر مورد

  كودك آموزش و شهري فضاي

 هايآموزه از بيش رفتاري نظر از را آنان است ممكن بساچه كه گيرندمي هاييآموخته و هادرس شهري فضاي از كودكان

 آدميان و هاسنهم غير يا هاسنهم از اعم مختلف افراد با شهري فضاي در كودكان .سازد متأثر مدرسه يا خانه داخل
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 فضاهايي چنين ميان از مدرسه و خانه بين راه .گيرندمي تماس ،اندگوناگون اجتماعي و فرهنگي سطح نظر از مختلفي كه

 نحو به كودكان اگر فضاها گونهاين در .گرددمي سپري فضاها اين در آنان فراغت اوقات از عمدهاي و سهم گذردمي

 شهري فضاي اگر .ندارند ،گذردمي فضاها اين در آنچه آموزش براي محدوديتي نشوند، درستي نظارت و شده هدايت

 به تخريبي نقش فضاها اين كه گيردمي ياد و آموزدمي آن از اندازه همان به كودك نداشته باشد، درستي هدايتگر نقش

 شهر گوياي زبان عنوانبه فضاهايي چنين ديدگاه اين از. دهند باد بر نيز را شده دادهتعليم  تربيتي زحمات و گرفته خود

  ).25: 1385است(شيعه،  اقشار تمام با ارتباطي شهر عامل ترينمهم و شده محسوب

 توانمي نگاهآ بپذيريم، را است بازي به پرداختن شهري فضاي در حضور براي كودك هدف ترينمهم كه را فرض اين اگر

 رتباطا خود اطراف دنياي با كردن بازي طريق از كودكان.دانست كودك يادگيري و آموزش براي شيوهاي را اين حضور

 حين در و كنندمي بكس تجربياتي كردن بازي حين در .شوندمي برانگيخته اطرافشان محيط كشف براي و كنندمي برقرار

 ايگسترده طيف تجربيات اين .پذيردمي صورت يادگيري فرآيند شوند، داده درس مستقيم طوربه اينكه آنها، بدون از لذت

 بازيآب ،بازيخاك كردن، پرت شدن، قايم كردن، آزمايش كردن، وانمود ساختن، كردن، چون: حركت هاييفعاليت از

 براي است، كودكان بازي در نظميبي و "وپاشريخت" نوعي ساالنبزرگ براي آنچه كه، حالي . درشوندمي شامل را و...

 طرح ،برك) (فرايند كه گونههمان .شودمي محسوب رشد مكمل و بازي مراحل از و حياتي ضروري بخشي كودك

 محقق و نشمنددا كودك و است كودك براي آزمايشگاهي و البراتوار جهان است: خود نوشته كتاب در كودكان بازيزمين

 ).1383، (ايزدپناهآن

  

  شخصيت كودك  گيريشكلمحيط در  تأثير

كه  شودميخصايص بدني و ذهني و عاطفي و اجتماعي و اخالقي، اعم از موروثي و اكتسابي فرد اطالق  كلبه 3شخصيت

 باشدمي ،شامل آنچه فرد امروز هست و آنچه اميدوار است بشود. شخصيت كندميآشكار از ديگران مشخص  طوربهاو را 

، روان كودك و يابدميكه جسم كودك از بدو تولد در مراحل مختلف رشد تحول  گونههمان .)1385(شعاري نژاد ، 

بر  مؤثر. عوامل شودمي ريزيپيشالوده شخصيت فرد  ترتيب اين بهو  كندميپيدا  او نيز تكامل هايانديشهتفكرات و 

  از : اندعبارترشد شخصيت 

  وش، سطح آرزو و ...) عوامل شخصي ( شامل بدن، نام كودك، ه -1 

  ي ( شامل مادر، پدر، وضع زندگي خانوادگي، وضع اقتصادي و اجتماعي) عوامل خانوادگ -2

                                         
3 personality 
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كه از محيط خانه و  ريطوهمانشخصيت كودك  .يط اجتماعي عمومي)عوامل اجتماعي ( شامل محيط مدرسه و مح -3

  .)1385، است (شعاري نژاد مؤثرنيز در او  آن، محيط اجتماعي به معناي وسيع شودمي متأثرمدرسه 

داري، نحوه نگرش و رفتاري، كر هايروشعالوه بر خانواده و مدرسه،  كودكبه اين نتيجه رسيد كه  توانمي درمجموع

مستقيم و در اثر  طوربه. برخي از آنها مانند نوع تربيت و رفتار گيردميشخصيت خود را از محيط اجتماعي پيرامون خود 

نقش  غيرمستقيم طوربهط ، نوع مسكن و ديگر شرايسواديبيديگر مانند فقر و  ايپارهو  شودميتماس به كودك منتقل 

، شيعه(، در پي نداردرودميظار از آنها انت آنچه. فساد در محيط يا سالم بودن آن حاصلي جز گذاردميخود را كودك باقي 

1385(.  

  آن بر شخصيت كودك تأثيربه كودكان در طراحي فضاهاي شهري و  توجهيبي

شهري در بسياري از شهرها بيانگر نوعي محروميت و ضعف در جلب كنجكاوي، تخيل و ايجاد انگيزه و عالقه  هايمحيط

نامناسبي در  تأثيربه اين مسائل، محيط رواني و اجتماعي كودكان را آشفته ساخته و  توجهيبي. باشدميبراي كودكان 

، آثار ماندگار و هميشگي بر رشد ذهني و اجتماعي و عاطفي كالبدي. يكنواختي و ضعف محيط گذاردميجريان رشد آنان 

ي، موجب احساس بيگانگي آنها به در نظر نگرفتن كودكان در طراحي فضاهاي شهر .)1385، شيعه(گذاردميكودك باقي 

 هايمكان، در كنندنمي. با ساير گروهاي سني اختالط كنندميناخواسته بودن و رها شدن  . آنها احساسشودميمحيط محلي 

 هايمنديعالقه تأمينكودكان براي  ).Dryks1,2007(شوندمي حوصلگيبيكسالت و  و دچار شوندنميعمومي ديده 

اين فضاها باشد، در غير اين  وجويجستخود نياز به فضايي دارند كه بايد در خانه و مدرسه و يا در فضاهاي عمومي به 

 هايناسازگاريامروزه ثابت شده است كه فشارها و  .گيرندميقرار  4روان محيطي فشارتحتصورت موجوداتي افسرده و 

است  ساليبزرگدر دوران  هاآنو ارتباط عاطفي  هاناراحتي فشارها و عاطفي دوران كودكي، عامل اصلي اشاعه و گسترش

، كنندميبزرگ آپارتماني زندگي  هايمجتمعثابت شده است كه سهم عمده از كودكاني كه در  همچنين .)1374(داگالس ، 

، كشيلولهخفه بودن محل مسكوني، فقدان برق، فقدان آب گرم  .)1374(داگالس ،  برندميرنج  از مشكالت رفتاري باال

، كودكان است (شيعه ازجملهفشار رواني بر كل خانواده و  نيز از جمله عوامل به وجود آمدن هاآنشلوغي خانه و مانند 

و بروز آنها  هايتواناييو  نفساعتمادبهمشاركت و توجه كودكان در طراحي فضاهاي شهري موجب افزايش . )1385

زيرا  شودميحفاظتي  هايهزينهموجب كاهش  مدتطوالني. همچنين اين توجه در شودمي هاآنخالقيت و نوآوري در 

  . )Dryks1,2007(دهندميمتعلق به آنان است اهميت بسياري  كنندمياحساس  آنچهكودكان به 

 فضاي شهري مطلوب براي كودك

                                         
4 environmental stress 
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 و بزرگ، بيانگر نوعي محروميت و ضعف در جلب كنجكاوي، تخيل وفضاهاي شهري در بسياري از شهرهاي كوچك 

اساسي مورد  تأكيدو يا با  اندكردهخودرو رشد  صورتبه. در شهرهايي كه باشدميانگيزه و عالقه براي كودكان  ايجاد

: 1387آقا لطيفي، (است در رشد و توسعه شهر براي كودكان خالي تأمل، جاي تفكر و اندنگرفتهقرار  ريزيبرنامه طرح و

به اين  توجهيبي. اندهآورد، كه براي كودكان محيط خشني را به وجود اندگرفتهحوي پا ن شرايط خود به بر بنا. شهرها )38

. يكنواختي، همساني گذاردمينامناسبي بر جريان رشد آنان  تأثيرمسائل محيط رواني و اجتماعي كودك را آشفته ساخته و 

. كودكان نيازمند گذاردمي، آثار ماندگار و هميشگي بر رشد ذهني و اجتماعي و عاطفي كودك باقي كالبديو ضعف محيط 

ا مشاهده كنند و ا دارد و جلب توجه آنان را بكند تا آنهومخاطب قرار دهد، به چالش  هستند كه آنان را هاييمحيط

جذاب و عالئم  هايفروشگاه. كندميركت و توجه دعوت ، كودكان را به مشانماآبداراي  هاميدانو  هاخيابان. بيانديشند

، ودكان است (شيعهيت دائمي براي كعالقه و جذاب منشأ سبز، بازارها و فضاهاي باز و هاجشنوارهو  هاجشنخياباني، 

1385(.  

ز جوامع محلي يك مكان خوب براي كودكان را بر مبناي ارزيابي كودكان و نوجوانان ا هايشاخصدريكسل فهرستي از  

  :، كه عبارتند ازخود ارائه داده است

عمومي و نيمه عمومي به تعامل  هايمكانسني در  هايگروه: كودكان و نوجوانان با ساير 5اجتماعي بستگيهم -1

 . كنندميد و احساس تعلق و ارزشمند بودن ، آنان در جامعه احساس خوشايندي دارنپردازندمي

دنجي در اختيار  هايمكان: بايد 6براي فعاليت و مكان مالقات افراد هم سن و سال پرجاذبه هايمكانتنوع  -2

 توانمي هامكاناين  ازجملهبه ورزش و تفريح بپردازند.  هاآنكودكان و نوجوانان قرار بگيرد تا آنان بتوانند در 

 ،بازيزمين يك فروشگاه، يا شاپكافي يك محلي، ميدان يا پارك در مكاني خيابان، يك كنار در دنجي گوشه به

 .كرد اشاره خالي زمين قطعه يا اجتماع يك مركز

 آنان. دارد ودوج امنيت احساس طوركليبه و هستند آشنا خود محلي نواحي با كودكان: تحرك آزادي و امنيت -3

 .كنند وآمدرفت خود محلي محدوده در آزادانه خود امنيت از نگراني و ترس بدون توانندمي

 گرفته ايورهد ورزشي مسابقات براي سبز مسطح هايزمين از گوناگون اشكال به سبز فضاي: زسب هايمحدوده -4

 قرار همگان دسترس رد بايد گياهان با پوشيده و امن و بكر هايمحدوده و درختان سايه در فرورفته هايپارك تا

 . گيرد

  . دباشن داشته دسترسي بهداشتي خدمات و سرپناه پاكيزه، آب غذا، به ساكنان: اوليه خدمات و كاالها -5

                                         
5 social integration 
6 peer meeting places 
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  : دارد وجود نيز منفي هايشاخص طيف، اين ديگر سوي در

  اجتماعي محروميت و فقر �

  حوصلگيبي و كسالت �

 جنايت و اذيت و آزار از ترس �

 نژادي يا قومي تنش �

 سنگين ترافيك �

 نشده آوريجمع هايزباله �

  ). 1387 ،(دريكسلاوليه خدمات فقدان �

ايجاد  سويبه هاييگاموارد نمودن طبيعت به محل سكونت كودكان، ايمني معابر، تخصيص فضاهايي براي بازي كودكان 

رف (خيابان براي زندگي) از جمله فضاهاي عمومي مطلوب براي كودك ن. همچنين ووباشندميمطلوب براي كودك  محله

ها رفن. ووباشدميبازي كودكان  خصوصبهتجاري و اجتماعي و  هايفعاليتاست. اين فضاي شهري مكاني مناسب براي 

عمال شده است كه ترافيك ا سازيآرام هاخيابانباريك، با حضور پررنگ عناصر طبيعي هستند، در اين  نسبتاً هايخيابان

  .)1383، ( ايزدپناه كودكان به دنبال دارد ايمني را براي

طبيعت مانند آب، گياه و درخت،  هايپديدهفضاي شهري بايد طبيعت را به داخل شهرها بكشاند. بايد كودكان با تمام 

كه به طبيعت عشق  فهمندميو  آموزندميحيوانات و پرندگان و حتي حشرات در ارتباط باشند. كودكان از اين طريق 

 .)42: 1388كامل نيا و حقير، و آن را حفظ كنند ( بورزند

  :ويژگي اصلي باشد چهار دربرگيرندهفضاي شهري متناسب با كودك بايد  

  مكاني كه قوه ابتكار و خالقيت ذاتي كودك را برانگيزد. �

 مكاني كه آزادي كودك را فراهم آورد. �

 .دهد پرورش كودكان ميان را اجتماعي مساوات و صداقت هماهنگي، كه مكاني �

 و هويت و فرهنگ به نسبت كودك تا كند برقرار ارتباط محل بافت و ساكنان سنت و فرهنگ ميان كه مكاني �

  ). UNICEF, 2008كند( پيدا آگاهي اشزندگي محل و گذشته شهر

  بنديجمع

 بايستمي نيازها اين كه.هستند دارا را متنوعي و خاص روحي و جسمي نيازهاي خود رشد مراحل از يك هر در كودكان

 آن از پس و است آن بر حاكم محيط و خانواده كودك بر تأثيرگذار محيط اولين شود، داده پاسخ مشخصي در فضاي
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 پاسخگو بايستمي كه هستند شهري عمومي فضاهاي فضا، ديگر نوع در و دبستان و مهدكودك مانند فضاهاي آموزشي

 باشند. كودكان خاص انتظارات و نيازها به

 فراتر به محيطي پا وي ،نوپايي دوران كردن سپري و كودك رواني نيازهاي با متناسب و مطلوب خانه محيط يك از پس

 رفتار بروز موجب بودن ايمن عين در بايستمي فضا اين .گيردمي قرار "شهري فضاي "يك در و گذاردمي از خانه

 اين در .گردد كودك در مكان به تعلق حس آوردن وجود به و شادي حس ايجاد وي، مشاركت رفتن سطح باال خالقانه،

 انتظارات اين سازي برآورده در سعي كودك شده شناسايي عاليق و نيازها به توجه با بايستمي ريزانبرنامه و طراحان فضا

 جنس از اغلب كه خطربي و رنگارنگ متنوع، وسايل و اسباب با متنوع هايبازي انجام طبيعت و در حضور. باشند داشته

 آموزشي -تفريحي فضاي يك به را فضا تواندمي آموزشي ابزار يك عنوانبه بازياسباب از استفاده و هستند پالستيك

 ايمن و كنترلقابل بايستمي فضا اين .كند كمك جمع در مشاركت و بازي در حين كودكان بهتر فراگيري به و كند تبديل

 تربيت براي بايستمي مطلوب شهري فضاي يك طوركليهب ،نكند ايجاد فرزندان مشكلي بر والدين نظارت براي و باشد

  .شود فراهم كودك لذت و

  منابع

قوچان،  موردي مطالعه كودك، دوستدار شهر هايشاخص تحليل و ) بررسي1390علي ( كواكي، زادهلياسماع •

 زابل. دانشگاه زابل، شهري، ريزيبرنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي نامهپايان

 و طراحي فضاهاي بازي كودكان، ريزيبرنامه) كودك، بازي و شهر؛ فرايند و اصول معيارهاي 1383ايزدپناه، آيدا ( •

 كشور، تهران. هايشهرداريانتشارات سازمان 

 ، پژوهشكدهيشناس تيخالق يانس ملكودكان، كنفر تيخالق يبرا طيمح سازيمناسب) 1387، آزاده (يفيآقا لط •

 .، تهرانيشناس تيخالق علوم

ي چگونگ يليتحل ي) بررس1389( نيام زاده،يو عل ينژاد، هاد ي، محموديمجتب ،يپورجعفر، محمدرضا، انصار •

 يو طراح تيبر رابطه خالق ديتأكبا  يشهر يهامحوطهفضاها و  يكودكان در طراح يگر نشيآفر زشيبرانگ

 .25شماره  ،يشهر تيريمدفصلنامه كودكان،  يباز يفضاهاي كالبد

 .،تهران مركز فر، سياوش، نشر جمال : كودكان، ترجمه در رفتاري ) مشكالت1374داگالس، جو ( •

 ) ايجاد شهرهاي بهتر با كودكان و نوجوانان، مترجمان توكلي، مهرنوش؛ سعيدي رضواني،1387( دريكسل، ديويد •

 نويد، نشر ديباچه، تهران.

 ) راهنماي طراحي شهري دوستدار كودك، نمونه موردي ارتقا كيفيت بسترهاي فضايي1387امير ( ،اررستگ •

 شهيد بهشتي  دانشگاهنامه رشته طراحي شهري . واحدهاي همسايگي تا مدارس. پايان
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 نوزدهم. چاپ اطالعات، نشر تهران: رشد، شناسيروان )1385( اكبريعل نژاد، شعاري •

 .شهر براي كودكان، چاپ اول، موسسه نشر شهر، تهران سازيآماده) 1385شيعه، اسماعيل ( •

 علوم فني و مهندسي دانشگاه الملليبينفصلنامه  .) نقش دهي صنعتي به شهرهاي ايران1386( شيعه، اسماعيل •

  .5علم و صنعت ايران، شماره 

رشته طراحي شهري.  نامهپايانطراحي منظر براي كودكان،) منظر كودكانه، اصول و مباني 1387غفوري، عطيه، ( •

 دانشگاه شهيد بهشتي

شهيد  دانشگاه منظر، ارشد كارشناسي نامهپايان سوم، هزاره كودك باغ )1388هيوا ( بختياري، و پور، احمد فرح •

 بهشتي.

ه در رشد و باز محل ينقش فضاها) 1386ي (عظمت درضايحم ؛محمدباقري ؛ينيحس سيد باقرفرهنگ مظفر؛  •

 . 8، شماره 4دوره مجله باغ نظر. ، كودكان تيخالق

 ) از ديدگاه كودكانCFCشهر دوستدار كودك ( ريزيبرنامه) تحليل و 1391، علي (زادهاسماعيلكياني، اكبر و  •

 . 20، سال نهم، شمار باغ نظرمجله مطالعه موردي: قوچان، 

: محله يمورد مطالعه كودكان، تيبر پرورش خالق ديتأكشهر دوستدار كودك با  يطراح )1394( نامجور، رضا •

 شهري، دانشگاه گيالن.  طراحي شهرسازي گرايش گروه نامهپايان، گلسار رشت

) تدوين معيارهاي طراحي فضاي شهري مطلوب براي كودكان (نمونه موردي شهر 1386نصيري نسب، مامك ( •

  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران. بم)،
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