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چکیده:
امروزه با توسعه روزافــزون ،شهرهای کوچک و بزرگ فاقد فضاهای شهری مطلوب میباشند .سازگاری این فضاها با نیاز
سا کنان ،در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است .فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان
و نوجوانان شهر ،نقش منحصر به فردی دارند.این فضاها بخش عمدهای از زمان و محیط زندگی روزمره سا کنان از جمله
کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص میدهند و از دیدگاه مهندسی علوم انسانی ،ارتقای کیفیت این فضاها میتواند در
سالمت و رشد قوای جسمی ،تقویت تعامالت اجتماعی و همبستگیهای گروهی و پرورش خالقیت در کودکان و نوجوانان
مؤثر باشد .این نوشتار میکوشد تا مبانی ،ویژگیها و فضاهای مورد نیاز برای ایجاد یک شهر دوست داشتنی از دیدگاه
کودکان را بررسی کند.
روش مورد استفاده در این مقاله ،روش توصیفی_ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و بررسیهای میدانی
میباشد و جنبه کاربردی دارد .در این مقاله سعی شده از روشهای مشارکتی مانند پرسشنامه ،نقاشی،انشا و مصاحبه با
 130کودک قزوینی در مورد شهر و فضاهای شهری و همچنین فعالیتهایشان استفاده شود .در این راستا در گام نخست
اطالعات جامعی راجع به مکانهای مورد عالقه و مکانهایی که کمتر مورد عالقه کودکان است ،جمعآوری شد .در گام دوم
به بررسی فعالیتهای مورد عالقه کودکان پرداخته و در مرحله بعدی ویژگیهای یک شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان
مورد بررسی قرار گرفته و در پایان برخی پیشنهادها برای رسیدن به ایدههای کودکان بیان میشود.
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.1مقدمه
شهرها و فضاهای شهری میتوانند مکانهایی مثبت یا منفی برای
زندگی کودکان باشند .به طور ایدهآل ،همسایگیها و محلهها باید
مکانهایی اجتماعی برای کودکان باشند؛ به طوری که بتوانند
به راحتی اصول جوامع و فرهنگها و تبادالت آنها را برای کودکان
بیان کنند .برای اینکه شهرها به مکانهایی برای پیشرفت کودکان
تبدیل شوند و نیازها و حقوق آنان تأمین شود باید قابلیتهای آن
را افزایش داده و از ابزار کمکی استفاده نمود.این امر تنها با خلق
مکانهای جدید بر پایه همکاریها و تعامالت گروهی در سطوح
مختلف  ،نواحی محلی و قلمروهای اجتماعی امکانپذیر میباشد.
ً
در برنامهریزیهای شهری معموال علیرغم توجیهات انسانی و
اجتماعی یا اقتصادی و طبیعی برای شهر و آینده آن ،به عوامل
ساختاربخش جامعه شهری که یکی از آنها کودکان میباشند،
توجه چندانی معطوف نمیگردد .از ایــن رو شهرها بیشتر برای
بزرگساالن ساخته و پرداخته میشوند .تحقیق در حوزه "شهرهای
دوستدار کودک" ،به ویژه در اروپا،از سالهای  1980میالدی به بعد
مورد توجه قرار گرفت .عمده این تحقیقات در راستای تخصیص
حقوق شهروندی به بچهها و رسیدگی به خواستهها و نیازهای
آنها بــود .امــروزه "شهر دوستدار کــودک "1مــورد توجه برنامهریزان
و دستاندرکاران شهری قرار گرفته اســت.در سال  1989میالدی،
نمایندگان کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
پیمان حقوق کودک را تأیید و امضا کردند و متعهد شدند تا برای
تصویب و اجرای آن در کشورهای خود تالش نمایند .این عهدنامه
کــه بــه نــام "معاهده حقوق ک ــودک" مــعــروف است،همه دولــت
ها و مردم جهان را به ساختن دنیایی بهتر برای کودکان تشویق
میکند .برای نخستین بار در سال  2007میالدی "شهر بندیگو"2در
استرالیا از طرف "یونیسف" ،3عنوان (شهر دوستدار کودک) را به
خود اختصاص داد".شهر اوز" در استان فارس نیز برای نخستین بار
در ایران ،به عنوان شهر دوستدار کودک در سال  1389انتخاب شد
[اسماعیل زاده و کیانی.]51: 1391،
مطالعات نشان میدهد ،قزوین گامهای نخستین را در جهت
شهر دوستدار کودک طی میکند و با توجه به ویژگیهای تاریخی،
فرهنگی و طبیعی این شهر ،باید تالش بیشتری برای رسیدن به
این مهم انجام گیرد .تحلیل نظرات کودکان شهر قزوین به منظور
تحقق شهری متناسب با نیازها و خواستههای آنها ،سازمانهای
مؤثر ،به ویــژه شهرداری قزوین را به اتخاذ راهبردهای اجرایی و
عملیاتی بیشتر تشویق میکند .با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان
اهداف این مقاله را بدین صورت تعریف کرد:
 -1بررسی جایگاه کودک در شهر و زمینهسازی برای تربیت سالم او
در محیط مکانهای جمعی،
 -2بررسی نظرات کودکان در مورد شهر و فضاهای شهری که به
طور روزمره با آن در تعامل هستند و
 -3جمعآوری نظرات کودکان در مورد شهر مورد عالقه آنها.
1 Cild- Friendly City=CFC
2 Bendigo
3 Unicef

تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که شهر دوست
داشتنی از نگاه کــودکــان چگونه شهریست؟ و چگونه میتوان
با کمک فضاهای شهری ،حس تعلق را در کــودک قــوی کــرد تا
شهر را محیطی برای کسب تجربیات و درسهای زندگی در سایه
آرامــش،امــنـیــت و تفریح بیابد .ایــن ســؤال از یــک فــرض اساسی
نشأت میگیرد و آن اینکه با توجه به نیازها و تواناییهای کودکان،
فضاهای شهری میتوانند در ایجاد حس تعلق در کودکان نسبت
به شهر تأثیرگذار باشند.این فرضیه بر وجود همبستگی بین کیفیت
فضاهای شهری و ایجاد حس تعلقپذیری کودکان به شهر تأ کید
دارد و از نو ع فرضیه روابط علی میباشد.
برای پاسخ به این سؤال ،نخست به شناخت کودک و نحوه ارتباط
او با محیط شهری و زندگیاش میپردازیم .سپس در یک نمونه
م ــوردی (منطقه دو شهری قــزویــن) بــا استفاده از روش تحلیل
محتوا و با بررسی اطالعات به دست آمــده از جامعه آمــاری مورد
مطالعه(130کودک 70:دختر و  60پسر) که با ابــزار مشارکتی مانند
پرسشنامه ،نقاشی،انشا و مصاحبه و به صورت میدانی تهیه شده
میتوان الگوهای طراحی محیط مناسب  ،برای کودکان را معرفی
کــرد .روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی_ تحلیلی بــوده و
سعی میشود از بعد روانشناسی محیط به موضوع پرداخته شود.
نتایج این مقاله قادر است که اطالعات ویژهای راجع به فضاها و
فعالیتهای مورد عالقه کودکان و همچنین ویژگیهای یک شهر
دوست داشتنی از نگاه آنها را اعالم کند.
.2مبانی نظری
.2.1شناخت کودک
در ابتدا برای شناخت صحیح موضوع ،الزم است به تعریف کودک
بپردازیم تا موضوع از وضوح بیشتری برخوردار باشد .طبق تعریف
فرهنگ فارسی معین ،کودک به معنای کوچک ،صغیر و فرزندی
که به حد بلوغ نرسیده(پسر یا دختر) میباشد .در فرهنگ میراث
آمریکایی نیز از کــودک به عنوان شخصی که بین تولد تا دوران
بلوغ قرار دارد ،یاد شده است.از طرف دیگر طبق تعاریف حقوقي
در جمهوری اسالمی ایران ،کودک به فردی اطالق میشود که به
سن بلوغ شرعی نرسیده باشد .با توجه به تعاریفی که عنوان شد،
این نتیجه حاصل میشود که منظور از کودک کسی است که به
ً
سن بلوغ نرسیده باشد و با توجه به اینکه بلوغ معموال در بین
پسرها بین  13تا  16سالگی و در دخترها بین  11تا  14سالگی اتفاق
میافتد،انتخاب معیار کمتر از  12سال کامل برای تعریف کودک
مبنای مناسبی را به دست میدهد[شیعه.]13:1386،
.2.2کودک و محیط
محیط تأثیر مستقیم و قــاطــع روی هــر مــوجــود زن ــده دارد  ،بر
گزینههای رفتاری تأثیر میگذارد و حواس را به کار میگیرد .بنابراین
باید به نیاز همه اقشار استفاده کننده توجه ویژه داشته باشد[قره
بــیــگــلــو.]88: 1391،تــوجــه بــه طــراحــی فضاهای شـهــری ،بــه ویــژه
در پروژههایی که با اهــداف مشارکت کودکان و توجه به نیازها و
خواستههای آنها میباشد ،میتواند عالوه بر فراهم آوردن محیطی
منطبق بر خواستههای کودکان ،با ایجاد فرصت مشارکت و دادن

.3روش
برای تحقق عملی این وضعیت ،ما در این مقاله به دنبال برداشتن
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نقش اجتماعی به آنها موجب باال بردن آ گاهیهای اجتماعی و
توسعه مشارکت واقعی و خالقانه در جامعه باشد[کامل نیا1388،
ً
.]78:حــال نکته مهم اینست که آیا اساسا میتوان منظر شهری
آموزشی را به عنوان عنصری برخواسته از متن شهر ،به گونهای
طراحی کرد که برای کودکان کارآمد باشد و باعث ایجاد تعلقپذیری
در آنان گردد؟ آیا میتوان این فضا را در وحدت با سایر فضاهای
شهری و آموزشی به عنوان یک فضای عام دعوت کننده برای کلیه
شهروندان طراحی کرد تا کودک هم خود را در متن اجتماع  ،به
عنوان شهروندی از اجتماع بیابد؟
.2.3شهر دوستدار کودک
.2.3.1تعریف
شهر دوستدار کودک شهری است که در آن خواستههای کودک
در اولویت قرار گرفته و شرایط اجتماعی ،فرهنگی و معماری شهر
همسو با نیاز آنهاست و حقوق کودکان در سیاستها ،قوانین،
برنامهها و بودجهها منعکس میشود .رویکرد " شهر دوستدار
کــودک " شهر را به سمتی سوق میدهد که در آن کودکان نقش
مؤثری در مورد شهر خود داشته و نظرات آنها در تصمیمات شهری
ابراز شود و خانوادهها واجتماع نیز موظفند کودکان را در مسائل
مهم و تصمیمگیریها دخیل کنند .درواقع شهر دوستدار کودک،
مکانی است که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش میکنند و
قادرند به کاوش و یادگیری در مورد فضاهای پیرامون خود بپردازند.
یک شهر دوستدار کودک ،یک شهر دوستدار مردم نیز میباشد.
 .2.3.2دالیل ایجاد شهرهای دوستدار کودک
درخواست برای ایجاد شهرهای دوستدار کودک ،ریشه در شناخت
ایــن موضوع دارد که شهرها ،خانههایی بــرای افــزایــش حمایت
از حقوق کودکان هستند .با این وجود بسیاری از شهرهایی که
ایدهآل بچهها نیستند،دولتهایی را دارند که اقدامات اندکی در
این جهت انجام میدهند]UNICEF, 2002,7[ .
ً
ایجاد محیطهای شهری که واقعا از جامعه کودکان حمایت کنند،
نیاز به بررسی و مطالعه دارند که گسترهای از موضوعات در سطوح
مختلف محلی ،ملی و جهانی است[اسماعیل زاده و کیانی1391،
.]53:
.2.3.3ویــژگ ـیهــای شهر دوســتــدار کــودک از منظر معماری و
شهرسازی
شهرهای دوســتــدار کــودک به دنبال ایجاد مشارکت کودکان به
منظور شکل دادن بــه محیط اطــرافــشــان میباشند؛ مشارکت
عملی که باعث ایجاد عالقه و تعلقپذیری کودک نسبت به شهر
میشود[اسماعیل زاده و کیانی .]56: 1391 ،بر این اساس میتوان
ویژگیهای شهرهای دوستدار کودک را اینگونه بیان کرد:
-1آســایــش،ایــمــنــی و امنیت-2 ،پیوند بــا طبیعت-3 ،پیوند با
تاریخ ،فرهنگ و هویت جمعی-4 ،جذابیت و تازگی-5 ،خوانایی،
-6دسترسی به امکانات-7 ،وجود مؤسسات و فضاهای مربوط به
کودک و -8توجه به کودکان معلول[آزموده.]14:1391 ،
.2.4مشارکت کودکان و نوجوانان در شهر
بیشک بــرای دستیابی به اهــداف شهرهای دوســتــدار کــودک و
محیط مورد نیاز و عالقه کودکان ،نیاز به مشارکت آنها در ساخت

و برنامهریزی شهر میباشد و این امر نیازمند توجه بزرگساالن و
مسئوالن شهری به نقش کودکان است .ولی آنچه در واقعیت با
آن روبهرو هستیم این است که بسیاری از بزرگساالن با اینکه خود
ً
را حامی کودکان و نوجوانان میدانند ،دیدگاهی نسبتا متفاوت
نسبت به آنها در شهر دارند که موجب کمرنگ شدن نقش کودکان
در شهر میشود .به طور مثال ممکن است آنها کودکی را دوران
حساسی بدانند که کودک را باید از مسائل بزرگساالن دور نگاه دارند
یا ممکن است مشارکت آنها را یک حس خوب ولی با ارزش اندک
بدانند [دریکسل .]29:1387،مهمترین فواید مشارکت کودکان و
نوجوانان در توسعه محیط ساخته شده عبارتند از:
• تقویت استنباط و تصمیمگیری بزرگساالن؛ به عبارت دیگر تجربه
کودکان و نوجوانان،
• برطرف کردن لزوم فرضیات بزرگساالن در مورد اینکه کودکان و
نوجوانان چه کسانی هستند ،چه نیازهایی دارند و خواستههای
آنها چیست؟ و
• به رسمیت شناختن حق کودکان برای مشارکت در برنامههای
توسعه جامعه به عنوان شهروندان جامعه خود.
.2.5مشکالت کودکان در شهر قزوین
طبق آمار آبان ماه سال ، 1390از جمعیت یک میلیون و 201هزار
و 565نفری استان قزوین نزدیک به  469هزار و 98نفر یا  40درصد
از جمعیت ،کمتر از  19سال و به صورت دقیقتر  363هزار و744
نفر یا  30درصد را جمعیت کمتر از  14سال تشکیل میدهند؛ اما
بررسیها نشان میدهند ،امکانات و تسهیالت شهر برای کودکان
بسیار ناچیز بــوده و جز چند بازیگاه کــودک و پارکهای شهری،
فضای خاص دیگری برای آنها در نظر گرفته نشده است.
قــزویــن شهری اســت کــه بــه سرعت بــه ســوی پیشرفت و تبدیل
شــدن بــه یــک کالنشهر قــدم بــر م ـ ـیدارد .توسعه روزافـ ــزون شهر
و ســاخـتوســازهــا در ســالهــای اخ ـیــر ،بــه طــور کــامــل محسوس
میباشد .فضاهای محلهای جای خود را به سرعت به مسیرهای
حرکت وسایل نقلیه و ساختمانهای مرتفع میدهند .اما آیا در
این حرکت و توسعه سریع ،کودک و جایگاه او در شهر در نظر گرفته
شده است؟ دامنه فعالیت کودکان در قزوین ،گذشته از واحد
های مسکونی کوچک و بــزرگ ،به مدرسههای اغلب با جمعیت
ً
زیاد و نسبتا با سرانههای نا کافی محدود میشود؛ پارکهایی که
قسمتی از آنها به کودکان اختصاص یافته و تعداد محدودی بازیگاه
مخصوص آنها .کمبود مرا کز تفریحی در اغلب اوقات سال کودکان
را به سوی خیابانها فرا میخواند که به سرعت در حال افزایشند.
ایــن چنین گــذران اوقــات فراغت ،یکی از جدیترین مخاطرات
برای کودکان و والدین در ارتباط با کودکانشان است .برای کودکان
یک محیط شهری خوب ،محیطی است که انتظارات کودکی آنها
را بــرآورده سازد.این محیط باید ضمن برقراری ارتباط منطقی با
کودک و شرایط او ،مکانهایی را که برای کودک در دسترس باشند
و به نیازهای او پاسخ بدهندرا فراهم آورده و عرضه نماید.
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گامهای عملی به منظور مشارکت دادن کودکان قزوینی و تحلیل
نظرات آنها در مورد شهرشان هستیم .گروه مورد مطالعه دراین
پژوهش چهار مدرسه ابتدایی صادقین،اخوان گنجی ،فدک و
دکتر حسابی هستند که به دو مدرسه دخترانه و پسرانه تقسیم
میشوند .این مدارس در منطقه  2شهرداری قزوین قرار دارند و به
صورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .جامعه آماری شامل
 130دانشآموز مقطع چهارم دبستان میباشد که در رده سنی  10و
 11سال قرار دارند( 70دختر و  60پسر).
از آنجا که ا کثر کودکان به نقاشی کردن عالقه داشته و آن را ابزار
مناسبی برای بیان خواستها و آروزهای خود مییابند ،میتوان
آن را از متداولترین روشها برای شرکت دادن کودکان در فرایند
طراحی شهری در نظر گرفت.همچنین برای اینکه بتوان نظرات
کودکان را به طور کامل و دقیق بررسی و گزینههای بیشتری را در
اختیار آنها قــرار داد ،از روشهــای مشارکتی دیگری همانند انشا
و پرسشنامه نیزاستفاده شــده اســت .چــون کــودکــان در سطوح
مختلفی هستند و دارای افــکــار مختلف میباشند ،روشهــای
مختلفی برای کودکان به کار برده شد که شامل موارد زیر است:
نخست به تصویر کشیدن شکل شهر و محله خود در غالب یک
نقاشی که شامل مناطق مورد عالقه آنها یا مکانهایی که کودکان
دوست نداشتند ،بود.
	•نظرسنجی س ــؤاالت در مــورد دیــدگــاه آنــهــادر رابــطــه بــا شهر و
محلهشان ،مکانهای مــورد عالقه آنها و جاهایی که کمتر
عالقهمند هستند ،فعالیتهای مورد عالقه آنها و اینکه دوست
دارند این فعالیتها را با چه کسانی انجام دهند.
	•ســؤال در مــورد اما کنی کــه بــه طــور مخصوص بــرای کودکان
طراحی شده و دسترسی آنها به این اما کن.
	•به تصویر کشیدن شهر رؤیایی آنها و تصمیمات شخصی در
مــورد اینکه چه اما کن و امکاناتی ممکن است شهر را به یک
شهر دوست داشتنی از نظر آنها تبدیل کند،به وسیله نقاشی
و انشا(جدول.)1
	•
.4یافته ها
.4.1گام نخست
اما کن وفضاها
در این مرحله از کودکان خواسته شد تا محله یا شهر خود را نقاشی
کنند و مکانهای مورد عالقه و کم عالقه خود را در آن مشخص
کنند؛ قسمتی از این اطالعات توسط پرسشنامه جمعآوری شد.
ب ـراســاس معاهده ســازمــان ملل متحد در مــورد حقوق کــودک،
جدول :1معرفی جامعه آماری( -ماخذ:پردازشهای مقاله)
دبستان دبستان
دک ـ ـ ــت ـ ـ ــر
حسابی
جنسیت
دختر
پ ـ ــس ـ ــر

0
23

دبستان
فدک

دبستان
اخوان
گنجی

دبستان
صادقین

جمع

30

40

0

70

0

37

60

فضاهای شهری باید تأمین کننده موارد زیر برای کودکان باشند:
-1دســتــرســی بــه خــدمــات اســاســی(مــانــنــد ســامــتــی،آمــوزش و
سرپناه،نوشیدن آب سالم و سایر خدمات مرتبط).
-2محافظت در برابر جنایت و خشونت.
-3با امنیت در شهر قدم زدن.
-4مالقات با دوستان و بازی کردن.
-5زندگی در محیط مناسب و خلوت [.]Riggio, 2002,48
یونیسف( ) Unicef 1996بیان میکند که خانهها و محیط اطراف
آن ،نخستین و مهمترین مکانهایی هستند که بر کــودک تأثیر
میگذارند .به همین دلیل این مکانها باید سالمت جسمی و
و روحی کودک را به وسیله قرار دادن فرصتهایی برای بازی و
تفریح و سرگرمی ،در مرا کز امن فراهم آورند.امکان ارتباط کودک با
طبیعت نیز از دیگر مسائل مهم است که باید به آن توجه داشت.
این مرحله از پژوهش میتواند اطالعاتی را راجع به محیط اطراف
زندگی کودکان و فضاهایی که به آنها عالقه دارند و فضاهایی که
کمتر مورد عالقه آنهاست ،در اختیار بگذارد(جدول.)2
 25درصــد از کودکان در مصاحبه و نقاشیهایشان "خانه" را به
عنوان مکان مورد عالقه خود معرفی کردند و از خانه خود با غرور
فراوان یاد میکردند 54 .درصد از آنها داشتن امنیت و آسایش را
دلیل خود میدانستند .همچنین  23/8درصد نیز بودن در کنار
خانواده و بازی کردن در خانه را دلیل عالقه به خانه میدانستند.
عده کمی از کودکان ،خانه را مکان مورد عالقه خود نمیدانستند.
آنها عدم وجود جذابیت و هیجان را دلیل خود بیان میکردند.
تــعــداد کمی از کــودکــان مــکــانهــای طبیعی مانند بیشهزارها و
تفر جگاههای طبیعی را به عنوان مکان مــورد عالقه خــود بیان
کــردنــد .بــه نظر مـیرســد کمتر پیش مـیآیــد کــه هــر کسی بتواند
از اینگونه مکانهای طبیعی بهره ببرد.اغلب کــودکــان مناطق
شمالی شهر قزوین را به عنوان یک محیط خاطرهانگیز برای خود
یاد میکردند.بنابراین اینگونه مکانهای طبیعی بازی باید بیشتر
توسعه یابند و برای استفاده کودکان و کسب تجربه توسط آنان ،در
دسترسشان قرار گیرد(جدول.)2
همانگونه که انتظار میرفت ،فضاهای خدماتی مانند بیمارستانها
و درمانگاهها ،مکانهایی بودند که کودکان عالقه کمتری نسبت
به آنها داشتند .البته تعدادی نیز این مرا کز را برای شهر ضروری
میدانستند.
 10/2درصد از کودکان مکانهای تجاری را اما کن مورد عالقه خود
ذکر کردند.آنها اغلب جذابیت و سرگرمی و وجود رنگهای مختلف
در این مرا کز را دلیل عالقه خود میدانستند 8/2 .درصد از کودکان
نیز این مرا کز را دوست نداشتند،آنها دلیل خود را اینگونه توجیه
میکردند":من مکانهای تجاری را دوست نــدارم زیرا آنها خیلی
شلوغ هستند و من همیشه در آنجا حوصلهام سر میرود".
 .4.2گام دوم :فعالیتها و تسهیالت
طــبــق پـیــمــاننــامــه س ــازم ــان مــلــل مـتــحــد در چ ــارچ ــوب حقوق
کودک،اشتغال و تسهیالت اینگونه تعریف شده است:
	•حراست کردن در برابر بهرهکشی ،تعدی و سوء استفاده.
	•مشارکت در خانواده ،جامعه و زندگی اجتماعی.

جدول :2بررسی مکانهای مورد عالقه و کم عالقه کودکان قزوین
طبقهبندی

نمونهها

مکانهای
موردعالقه%

مکانهای کم
عالقه%

خانه

خانه کودکان،بستگان،دوستان و همسایهها

25/4

2/1

اما کن عمومی

پارکها،زمینهای بازی ،حیاط مدرسه

18

2/4

جوامع بیرونی

تسهیالت بیرونی مانند :زمینهای اسکیت ،استخر شنا وزمین تنیس

15/3

5/6

جوامع داخلی

ساختمانهای عمومی مانند کتابخانهها ،مرا کز مخصوص کودکان ،مهدکودک ومدرسه

12/1

6/9

مکانهایی که فروش کاال و خدمات دارند

10/2

8/2

مانند رستورانها وفستفودها

7/7

12/8

بیشهها و بیشهزارها،فضاهای خالی،مزرعهها و سبزهزارها

4/2

13/3

مرکز درمانی،بیمارستانها ودرمانگاهها

4

15/2

خیابانهای اصلی و فرعی

3/1

33/5

.

100

100

تجاری
فروشگاه های
غذا
اما کن طبیعی
خدمات
خیابان ها
جمع
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نمودار  -1بررسی فعالیتهای مختلف کودکان-ماخذ:پردازشهای مقاله

	•مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی.
	•به رسمیت شناختن کودکان به عنوان یک شهروند مساوی ،با
داشتن دسترسی به همه خدمات بدون توجه به نژاد ،مذهب
و ناتوانیها.
اشتغال و تسهیالت ،کودکان را در مقابل تواناییهایشان برای
دسترسی و مشارکت در جوامع اجتماعی بیمه میکند .بر این
اساس سؤاالت زیر در این مرحله مدنظر گرفته شد:
-1کودکان چگونه وقت خود را میگذرانند؟
-2با چه کسانی کارها و فعالیتهایشان را انجام میدهند؟

-3با چه کسانی دوست دارند این فعالیتها را انجام دهند و آیا این
امکان را دارند؟
این گام از پژوهش کمک میکند تا بدانیم کودکان شهر چگونه با
توجه به تواناییهایشان فعالیت میکنند و امنیت چگونه میتواند
بر این فعالیتها تأثیر بگذارد(نمودار.)1
بــازی  :بررسیها حا کی ازآن اســت کــه بــازی یکی از اصلیترین
خصایص و نیازهای دوران کودکی میباشد .بازی باعث رشد همه
جانبه کودک میگردد(رشد اجتماعی ،عاطفی ،ذهنی ،جسمی و
)...به همین خاطر بازی یک فعالیت معنادار برای کودکان بوده و
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آنها از طریق بازی به کشف و ماجراجویی در محیط میپردازند و
سعی میکنند محیط خود را به صورت نمادین تصور کنند  .بازی
کودکان به صورت تمرینی (یعنی حسی _حرکتی) از طریق تعامل با
محیط و حرکت در آن صورت میگیرد .کودک از زمانی که به راه
رفتن تسلط مییابد ،از کشف دنیای خود هیجانزده میشود.
کودکان از طریق بازیهای نمادین به خیالپردازی مشغول شده و
تصوری از نقشهای گونا گون برای خود ایجاد میکنند  .بازیهای
با قاعده به همراه گروه همساالن برای کودکان بسیار مفید است
و در زندگی اجتماعی آنها تأثیر زیادی دارد .بازی عامل مهمی در
ایجاد سرزندگی و شادابی در کودکان است .بازیهای کودکان با
عناصر ساده و بازیهای خیالی سبب پرورش خالقیت در کودک
میشود و این احساس خوشایند در کودکان و تعلق به گروه باعث
حس تعلق کودکان به محیط میشود (رحمتی زاده.)1390،
بازی،فعالیت مورد عالقه همه کودکان در این پژوهش بود.هر چهار
طبقهبندی بازی با هم  38درصد از فعالیتهای کودکان را در بر
میگیرد .در این مقاله بازی به چهار دسته تقسیم شد:
-1بازی با دیگران13 :درصد از کودکان بازی با دوستان را ترجیح
میدادند( 65درصد دختران 35،درصد پسران) .تحقیقات نشان
داد که بازی کردن با دوستانشان و خوش گذراندن با آنان برایشان
بسیار اهمیت دارد.
-2بازیهای بدون تحرک :شامل نقاشی،رنگآمیزی،سرگرمی که
هفت درصد از کودکان به آنها عالقه داشتند( 75درصد دختران25،
درصد پسران).
-3بــازی با اسباب بــازی:ایــن کار بــرای نه درصــد از کودکان لذت
بخش بود.ا کثر این کودکان،دختران بودند( 78درصد دختران22،
درصد پسران).
-5بازی در زمینهای بازی :نه درصد از کودکان نیز دوست داشتند
وقت خود را در زمینهای بازی بگذرانند.
فعالیتهای فیزیکی نیز مــورد عالقه بسیاری از کودکان بــود(12
درصــد).ایــن عالقهمندی بین کودکان دختر و پسر برابر بــود58 .
درصد پسران بازی فوتبال همراه با دوستان را دوست داشتند49 .
درصد از دختران نیز دوست داشتند به استخر شنا بروند .کودکان
اوقات آزاد برای بازی را دوست دارند.آنها از بازیهایی که بدون
اصول باشد ،بیشتر از بازیهایی که بر طبق اصول و مقررات باشد،
لذت میبرند.همچنین 12/3درصد از کودکان با تماشای تلویزیون
و بازی با رایانه خود را سرگرم میکردند.
 7/4درصــد کودکان از ارتباط با طبیعت و حیوانات لــذت می
بردند .آنها میخواستند وقت خود را در طبیعت یا با حیوانات
خانگی خود سپری کنند .بقیه فعالیتها شامل خــوردن ،خرید
کردن ،فعالیتهای آموزشی و فعالیت در خانه درصد کمی از عالیق
ً
کودکان را تشکیل میداد که جمعا برابر  16درصد بود.
وقتی از کودکان خواستیم که مشخص کنند که دوست دارند این
فعالیتها را با چه کسانی انجام دهند ،نتایج زیر به دست آمد.
نمودار(:)2
همانطور که نمودار ( )2نشان میدهد،ا کثر کودکان دوست دارند
وقت خود را با دوستانشان سپری کنند و فعالیتهای خود را با آنها
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انجام دهند .برای رسیدن به این خواسته ،نیاز به یک محیط امن
شهری برای کودکان میباشد .یکی از نکات مهم برای کودکان،
تقسیم کردن بازیها بین خانواده و دوستان میباشد .والدین و
سرپرستان کودکان باید به طور هوشیارانه ،وقت کافی برای تمرین
بــازی با کودکان و فعالیتهای آنــان بگذارند تا کودکان احساس
ارزشمندی و احترام برای خود داشته باشند.
همچنین نتایج به دست آمده از پرسشنامهها حا کی از آن است
کــه 46/31درصــد از کودکان دوســت دارنــد تعطیالت آخر هفته را
به مسافرت بروند و  30/52درصد نیز رفتن به طبیعت را ترجیح
میدهند و تنها  15/78درصد آنها دوست دارند همراه دوستان
خود در پارکها بازی کنند .تحلیل نظریات کودکان نشان دهنده
این بود که در شهر جذابیتی بــرای آنها وجــود نــدارد تا بخواهند
تعطیالت خود را در آن بمانند .در زمینه نحوه رفتن به مدرسه
نتایج بررسیها به این صــورت میباشد :با وجــود اینکه 53/46
درصد از کوکان اظهار داشتند که فاصله خانه تا مدرسهشان کمتر
از  15دقیقه میباشد و  36/63درصــد هم این فاصله را بین 15
تا  30دقیقه اعالم کردند،اما تنها  28درصد از آنها این فاصله را با
پای پیاده طی میکردند و  64در صد از سرویس و وسیله شخصی
استفاده میکردند .همچنین  46درصد از کودکان دوست داشتند
مسیر خانه تا مدرسه را با دوســتــان خــود طی کنند.این نتایج
نشان دهنده آن است که والدین ترجیح میدهند فرزندانشان به
جای پیادهروی با سرویس ویژه ،این مسیر را طی کنند که نشان
از بیاعتمادی آنها به امنیت در فضای شهری دارد .تعداد خیلی
کمی از کودکان میتوانند به نواحی دیگری غیر از خانههای خود
گردش کنند( 34درصــد) .تحقیقات اثبات میکند که این نتایج
موقعیتهای دســت یافتن بــه استقالل ،تعامالت اجتماعی و
اطالعات مهم در کودکان را کاهش میدهد.
 .4.3گام سوم :شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان
تحلیل و بررسی دیدگاهها و نقاشیهای کــودکــان در مــورد شهر
دوســت داشتنی و فضاهای مــورد عالقه آنها نشان میدهد که
بیشتر کودکان در نقاشیهایشان شهری را طراحی کردند که ترکیبی
از فضای سبز و طبیعت و همچنین فضاهای بازی در سطح محله
بود؛ شهری فاقد آلودگی و سروصدای خیابانهای شلوغ .کودک
نه سالهای در این باره میگوید":من دوست ندارم در کنار خانهمان
خیابان باشد ،چــون دود ماشین و ســروصــدای آنها من را اذیت

میکند ".بازیگاههای کودک ،زمینهای ورزشی ،سینمای کودک،
سیرک و پارکها از جمله اولویتهای کودکان در مورد فضاهای
شهری بود(تصویر .)1مسجد هم از مکانهای مورد عالقه کودکان
بــود( 47/3درصد).این عالقه حا کی از شدت اعتقاد مذهبی در
شهر قزوین و تأثیر آن در روحیات و ذهن و در نتیجه خواستهای
کودکان قزوینی است(تصویر.)2
از دیــگــر مـ ــواردی کــه در نــقــاشــی کــودکــان مــشــهــود اســت،ایــجــاد
مسیرهای نــامــشــخــص(جــذاب) و اســتــفــاده از عالئم کــودکــانــه و
استفاده از رنگهای شاد بود(تصویر .)2فضاهای بزرگ متنوع به
دلیل ایجاد حس آزادی و تعامل با دوستان،از جمله مکانهای
مورد عالقه آنهاست .فروشگاهها و مرا کز تجاری نیز از مکانهای
مورد عالقه کودکان بود .رویدادها و سرگرمیهای خیابانی ،جشن
و جشنوارهها و فضاهای باز مواردی بودند که کودکان در انشاهای
خود در مورد شهر دوست داشتنی به آن اشاره میکردند .همچنین
میتوان با مقایسه تصاویر ( )3و ( )4به دیدگاههای یک کودک

نسبت به شهری که در آن زندگی میکند و شهری که مورد عالقه
اوست ،پی برد(نمودار.)3
.5تجزیهوتحلیل
بــررســی اطــاعــات ،بیانگر آنــســت کــه کــودکــان م ــورد مطالعه چه
ویژگیهایی را به عنوان ویژگیهای شهر دوســت داشتنی خود
مـیدانــنــد .طــی بــررسـیهــای انــجــام شــده ،مشخص شــد مقصود
کــودک از شهر ،تجربیاتی اســت که با آن در ارتــبــاط اســت و یا به
عبارتی همان فضاهایی است که در آن فعالیت میکند و وقتی
از آنها در مورد یک شهر دوست داشتنی صحبت میشد با ذهن
خــاق کودکانه خــود در مــورد پــارکهــا و طبیعت همراه جزییات
آن(تــابهــا،ســرســرههــا،گ ـلهــا،درخــتــان مــیــوه و  )...و همچنین
فضاهای مخصوص خود یاد میکردند.
کودکان مهمترین فعالیت خود را بازی میدانستند .تصور کودک
از بازی فعالیتی لذتبخش است .زمانی که از کودک خواسته شد
ً
بگوید یک شهر خوب چگونه شهری است ،او صرفا زمینهای بازی

تصویر(-)1شهر دوست داشتنی از نگاه کودک نه ساله؛او درباره نقاشی
خود میگوید" :کاش بشود که یک خیابان خلوت وجود داشته باشد
که مخصوص دوچرخهسواری برای کودکان باشد و هیچ اتومبیلی از
آنجا عبور نکند-ماخذ :پردازشهای مقاله

تصویر(-)2نقاشی شهر دوســت داشتنی یک کــودک با استفاده از
مسیرهای جذاب و ترکیب با طبیعت-ماخذ:پردازشهای مقاله
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جدول 3
گام های
پژوهش
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موارد بررسی شده

گام نخست

بررسی فضاهایی که
کودکان به طور روزانه با
آن در ارتباط هستند

گام دوم

بررسی فعالیتهای
روزانه کودکان

شـ ــمـ ــاره نهم
زمـســتــان 1392

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

گام سوم

شهر دوست داشتنی از
نگاه کودک

مورد عالقه کودکان

درصد

کمترموردعالقه کودکان

خانه

25/4

خیابانها

33/5

پارکها و زمینهای بازی

18

مرا کز درمانی

15/2

زمینها و سالنهای ورزشی

15/3

فضاهای خالی و بالاستفاده

13/3

فعالیتهای فیزیکی

18

خوردن

3

بازی با دیگران

13

خرید و فعالیتهای خانگی

4

فعالیتهای ورزشی،بازی با
کامپیوتر و تماشای تلویزیون

12

فعالیتهای آموزشی

5

بررسی ویژگیهای شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان

طبیعت

20/86

فضاهای مخصوص
کودک(سینمای کودک)

13/91

کتابخانهها

12/17

ایدهآل خود را ترسیم کرده و آن را متصل به طبیعت ،مدرسه یا به
خانه خود در نظر گرفته است .مختصری هم راجع به مسیر روزانه
خود از خانه تا مدرسه را تصویر کــرده اســت .او ایــدهآلهــای شهر
خود را از دیدگاه یک عابر پیاده مورد بررسی و تجزی هوتحلیل قرار
میدهد .این موضوع نشان دهنده آن است که در کیفیت فضایی
مورد برنامهریزی باید نازلترین فا کتورها مدنظر قرار گرفته شود تا
نیازهای"کودک پیاده"را تأمین نماید.
بررسی اطالعات به دست آمده از نقاشیها و صحبتهای کودکان
یدهد که تردد در سطح شهر برای کودکان امری همراه با
نشان م 
ترس و اضطراب است .مصداق این موضوع ،خیابانهایی بود که
کودکان در نقاشیهای خود ابتدا به کشیدن آن میپرداختند .این
موضوع نشان دهنده فضای ترسی است که کودکان از نداشتن راه
دسترسی مناسب و تعریف شده مجزا از اتومبیلها در ذهنشان به
جای مانده است .همچنین این اطالعات نشان میدهد که تعداد
کمی از کودکان قادرند به بیشتر از مرزهای خانه و اطراف آن بروند.
زندگی کودکان شامل مدرسه ،مرا کز ورزشی ،فروشگاهها و قدم زدن
همراه بزرگساالن محدود میشود.این باعث میشود که کودکان
استقالل و آ گاهیهای اجتماعیشان کاهش پیدا کند .برنامههایی

درصد

سالنهای موسیقی

1/73

کلوپهای بازی

1/81

فروشگاهها

5/21

مثل رفتن به مدرسه به صورت پیاده و همراه با دوستان از جمله
نمونههایی است که میتواند به باال بــردن استقالل در کودکان
کمک کند .مشاهده کودکان در خیابانها،احساس مسئولیت در
مقابل کودکان جامعه را افزایش میدهد(جدول .)3
مهمترین فضاهایی کــه کــودکــان در نقاشی و انشاهای خــود در
تصورشان از یک شهر دوســت داشتنی اشــاره میکردند ،به ترتیب
اهمیت عبارت بود از طبیعت ،فضاهای نمایش فیلم برای کودکان،
زمینهای بازی ،کتابخانهها و فضاهای تفریحی و فرهنگی در سطح
شهر .با نگاهی به شعاع پوشش عملکردهای یاد شده در جامعه مورد
ً
مطالعه میبینیم که تقریبا دبستانها تمامی منطقه را پوشش می
دهندامامجموعههایفرهنگی،مرکزمخصوص کودکانومجموعه
های ورزشی_ تفریحی از نظر تعداد و نحوه پرا کندگی در سطح شهر
قادر به سرویس دهی به این مناطق نمیباشند و به همین دلیل این
مکانها ،جزو اولویتهای کودکان برای یک شهر دوست داشتنی در
نظرسنجیها بودند .با توجه به اینکه کودکان بیشتر دوران کودکی
خود را در محله میگذرانند ،باید عملکردهای مورد نیاز ایشان در
سطح محله پاسخگو بوده تا کودکان برای استفاده از امکانات شهری
مجبور نباشند از محلهای به محله دیگر بروند.

))خیابان برای زندگی(( woonerf or street for living,

1
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.6نتیجهگیری
در طی تحقیقات ،ثابت شد که تا چه حدی برای کودکان اهمیت
دارد که به عقاید آنان گوش فرا دهیم و نظرات آنها را بدانیم .از
سؤاالت معمول آنان این بود که  :به چه کسی خواهی گفت؟ و چه
کسی نقاشیهای ما را خواهد دید؟
براساس ایــن مطالعات ،الزم اســت ضمن انعکاس نظریات این
شهروندان کوچک به منظور ایجاد امنیت الزم (چه از نظر فیزیکی
و چه از نظر روان ــی) و بــرای دسترسی ایمن آنها در سطح شهر،
همجواریها و فضاهای مناسب بــرای فضای بــازی و فعالیت و
مسیرهای امن خانه تا مدرسه ،به نحوی در نظر گرفته شوند که
هم ایستگاههای فعالیت کودک را به هم متصل کند و هم برای
کودک جذاب و دعوت کننده بوده و باعث ایجاد تعلقپذیری او
به شهر شــود .در برنامهریزیهای شهری الزم است به محله به
عنوان مهمترین مرکزی که کودک وقت خود را در آن میگذراند،
توجه وی ــژهای شــود  .در محالت جدید کــودکــان دیــده نشدهاند
و ارتباط بین محالت با توجه به شبکههای دسترسی است که
کودک به ناچار اوقات خود را در آن میگذراند .در نگاهی اجمالی به
نقاشیها و نظرات کودکان در مورد شهر مورد عالقه خود ،مشخص
میشود که مسیر دسترسی آنها به فضاهای مورد عالقهشان همان
توآمد
خیابانهای بــزرگ است که در آن اتومبیلها در حال رف 
هستند و در نقاشیهای کودکان از محله خود ،این مطلب به چشم
میخورد .ایجاد امنیت دسترسی ،پیادهروهای مخصوص کودکان،
مسیرهای دوچرخهسواری و"وونرفها"1از جمله مواردی هستند
که بــرای ایجاد مسیرهای مناسب بــرای پاسخ به نیاز کودکان در
مسیر خانه تا مدرسه میتوان لحاظ کرد.وونرف به فضایی عمومی
اطالق میشود که هدف از ایجاد آن،آرامســازی ترافیک و تغییر و
ً
تبدیل آن به دسترسی محلی است.این فضاها غالبا خیابانهای
باریک و درختکاری شدهای هستند که در آن سرعت وسائط نقلیه
به  16کیلومتر بر ساعت کاهش مییابد و بدینترتیب خیابان به
مکانی امن برای بازی و دوچرخهسواری کودکان تبدیل میشود.
از فضاهای مهم دیگری که باید در طر حهای پیشنهادی برای
کودکان مــورد بررسی قــرار گیرد ،زمینهای بــازی و مجموعههای
بازیگاهی مانند "موزههای کودک" در شهر است.وجود این فضاها
به دلیل عالقه ا کثر کودکان به بازی و با توجه به محدویتهایی که
به واسطه شهرسازی نوین برای بازی و ارتباط مستقیم کودک با
طبیعت و عناصر طبیعی ایجاد شده است ،ضروری به نظر میرسد.
در این مرا کز ،کودکان را با مباحث مختلف در تعامل با وسایل عینی
و عملی به شکلی که برای آنها جذابیت داشته باشد ،آشنا میکنند.
مطابق نتایج مقاله ،کودکان از بازی بیشتر از هر فعالیت دیگری
لذت میبرند.ابداع فضاهای بازی برای همه گروههای سنی  ،طبق
عالقه و تواناییها ،همراه با موقعیتهایی برای کاوش ،تجربیات،
خالقیت و امنیت خاطر باید مورد توجه قرار گیرد .از جمله موارد
دیگر به منظور پاسخگویی به خواستههای کودکان در مورد شهر
دوســت داشتنی،در نظر گرفتن پیادهروهای مخصوص کودکان
است که به صــورت یک شریان اصلی دسترسی کــودک به نقاط

مختلف محله،عمل کند و دسترسی کودک پیاده را بدون عبور از
خیابان به محل تحصیل او وصل کند .گسترش فضاهای سبز به
محالت ،پرا کندگی فضاهای آموزشی و توجه به مرا کز تفریحی ویژه
کودک (بازیگاهها،موزههای کودک ،سینمای کودک و  )...از دیگر
خواستههای کودکان در ارتباط با یک شهر دوست داشتنی بود.
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