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 سازگار، با توسعهی روزافزون شــهرهای کوچک و بزرگ و فقدان فضاهای شهری مطلوب:مقدمه
 فضاهای شــهری در.توجه کارشناســان قرارگرفته اســت
ّ  مورد،کــردن ایــن فضاها با نیاز کاربــران
 این. نقش منحصر بهفردی دارند،پاســخگویی به نیازهای اجتماعی و فردی کودکان و نوجوانان شهر
 پروژههای.توجه برنامهریزان شهری قرار گیرد
ّ الزام ســبب شده تا شهرهای دوســتدار کودک مورد
 به دنبال ایجاد،دوستدار کودک بهطور عمده در راستای شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامون کودکان
 ارزیابی مؤلفههای منظر شــهری و اهمیت هریک از، هدف پژوهش حاضر.فرصتی برای آنها هســتند
 تحلیلی و مبتنی- توصیفی، روش تحقیق این مقال هیکاربردی: روش.آنها از دیدگاه کودکان اســت
 از، برای جمــعآوری آرای کودکان. اســنادی و بررســیهای میدانی اســت،بر مطالعات کتابخانهای
 جامعهی مورد مطالعهی این. انشانویسی و مصاحبه استفاده شــد،روشهای مشــارکتی مانند ن ّقاشــی
 کودک از چهار مدرســهی ابتدایی دخترانه130  منطقهی دو شــهرداری قزوین بود که در آن،تحقیق
.و پســرانه با اســتفاده از روش نمونهگیری تصادفی نظــامدار بهعنوان جامعهی نمونه انتخاب شــدند
 تجزیهوتحلیل و کدگذاریMAZQDA اطالعات بهدســتآمده از این کودکان به کمک نرمافزار
 "ادراک،" یافته های این تحقیق مشــخص کرد که مؤلفههای "فرم و ریختشناســی: یافته ها.شــد
عمومــی و بصری"و "هویت مکان" بیشــترین اهمیّت را برای طراحی منظر شــهری از نظر کودکان
 توجه به شــاخصهای «شهر دوســت دار کودک» در ارتباط با محیطهای دوست: نتیجه گیری.دارند
دار کودک که با اهداف مشــارکت کودکان و توجه به نیازهای آنها همگام اســت میتواند عالوه بر
 باعث، با تخصیص نقش اجتماعی برای کودکان،فراهم آوردن محیطی منطبق بر خواستههای کودکان
.افزایش آگاهیهای اجتماعی و توسعه مشارکت واقعی و خالق در جامعه گردد

 شهر دوستدار کودک، منظر شهری، شهر، کودک:واژههای كلیدی

Study of Urban Landscape Features from Children
Perspective According to the Child-Friendly City
Approach

Introduction: With the growing development of small and large cities without
favorable urban spaces, the adaptation of these spaces to the needs of the users has been considered by experts. Urban spaces have unique roles in meeting
the social and individual needs of children and adolescents in the city. This requirement, nowadays, has made the child-friendly towns pay attention to urban
planners. Child-friendly projects are mainly aimed at creating an opportunity for
children to shape or change the environment around them. The purpose of this
study was to evaluate the urban aspect and the importance of each of them in the
view of children. Method: The research method used in this paper is descriptive-analyticalbased on library studies, documentation and field studies and has
a practical aspect. In this research, participatory approaches such as drawing,
writing and interviewing were used to collect the views of children. The sample
population under study in this research were selected through systematic random
sampling from the 2nd District of Qazvin comprised of 130 children from 4
elementary girl- and boy schools . The obtained data from these children were
analyzed and coded by MAZDA software. Results: findings of this research revealed that the form and morphology, general and visual perception, and location
identity are the most important features for children. Conclusion: Paying attention to the “Child Friendly City” Indicators in relation to child friendly environment that is consistent with the goals of children’s participation and attention to
their needs can, in addition to providing an environment that meets the needs of
children, by assigning a social role for children, increases social awareness and
develop real and creative partnerships in society.
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مقدمه

کودکان عامل پیوند نســلهای گذشــته و آیندهی جوامع
محسوب میشوند .انتقال سنتها ،فرهنگها ،اعتقادات و
باورها ،پیشینههای هویتبخش و در صورت لزوم ،اصالح
محیــط اجتماعی ،در هــر جامعه از طریق کودکان میســر
میشــود( .)1اهمیت موضوع کودک و تشــویق کودکان
به انتخاب زندگی جمعی ،زمینهســازی برای تعالی فکری
و تربیتــی آنهــا و برقــراری ارتباط بین مســایل فرهنگی و
اجتماعی و نیز تحلیل مســایلی که برای کــودک ،بهویژه
در ابعاد اجتماعی ،مهم اســت ،از نظر شــهروندی و حقوق
شــهروندی قابلطرح و مورد توجه جامعهشناســان جوامع
امروزی قرار گرفته است(.)2

امــکان حضور در متن جامعه برای کــودکان ،یادگیری ،به
کار بســتن دانســتهها و همزیســتی با دیگران ،از مهمترین
موضوعاتی است که امروزه در ساختارهای شهری و ارکان
مرتبــط با مدیریت شــهرها اهمیت یافته اســت؛ لذا در این
نوع حضور ،کل محیط ،نقش آمــوزگار را دارد و زندگی
در محیط به کودک میآمــوزد که چگونه باید تحت تأثیر
جهانبینی جامعهی پیرامون رشد کند و بیندیشد .شهرها و
فضاهای شــهری میتوانند بر زندگی کودکان اثر مثبت یا
منفی داشته باشند .ایدهال آن است که همسایهها و محلهها،
ی که
مکانهایی اجتماعــی برای کودکان باشــند؛ ب ه طور 
بتواننــد بهراحتی اصول جوامــع و فرهنگهــا و تبادالت
آنهــا را برای کودکان بیان کنند( .)3برای اینکه شــهرها به
مکانهایی برای آسایش ،امنیت و پیشرفت کودکان تبدیل
شوند ،توجه به منظر شهری اهمیّت دارد .ایجاد یک فضای
شهری مناسب کودکان ،مستلزم توجه به تنوع موضوعات
برنامهریزی و طراحی شــهر ،ازجمله منظر شــهری ،است.
ب منظر شــهری بــرای کودکان
درواقــع ،طراحی مناســ 
میتوانــد با خلــق یک فضــای هدایتشــده و بازطراحی
شاخصها و بهکارگیری صحیح عناصر شهری ،در راستای
دستیابی به شهر دوستدار کودک گام بردارد.
با توجه به مســألهی بیانشده ،هدف تحقیق حاضر ،بررسی
ویژگیهای منظر شهری مناسب از دیدگاه کودکان است.
در واقع این تحقیق به دنبال پاســخگویی به این سؤال است
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که ویژگیهای منظر شــهری از نظر کودکان کدام است؟
توجــه به این آرا میتواند مدیران شــهری را در توســعهی
فضاهای شــهری مناســب برای کودکان ،با توجه به عالیق
آنان یــاری کند و باعــث افزایش حس تعلــق کودکان به
فضاهای شهری شود.
در این مقاله ،از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی اســتفاده و
سعی شد تا از بُعد روانشناســی محیط به موضوع پرداخته
شــود .نتایــج این مقاله قادر اســت تــا دربــارهی فضاها و
فعالیتهای مورد عالقهی کودکان و همچنین ویژگیهای
یک شــهر دوستداشــتنی از نگاه آنها ،اطالعات ویژهای
در اختیار قرار دهد .برای پاســخ به سؤال اصلی تحقیق ،در
مرحلهی نخســت ،شــناخت کودک و ارتباط او با محیط
شهری در دســتور کار قرار گرفت .سپس ،با بررسی آرای
مختلف ،ابعاد شهر دوستدار کودک بررسی شد تا از این
راه مؤلفههای منظر شــهری دوســتدار کودک مشخص
شــود .ســپس در یک نمونهی موردی (منطقهی دو شهری
قزوین) ،اطالعات بهدســتآمده از جامعهی آماری مورد
مطالعــه ( 130کودک 70:دختر و  60پســر) ،با اســتفاده
از نرمافــزار تحلیــل دادههــای کیفی 1تحلیــل و از این راه
طرحهای مربوط به محیط مناســب بــرای کودکان معرفی
شد .ابزار مشارکتی شــامل پرسشنامه ،ن ّقاشی ،انشانویسی
و مصاحبه بــود که بهصورت میدانی تهیــه و به کمک دو
روانشناس کودک ،که در زمینهی تحلیل ن ّقاشی کودکان
تجربهی کافی داشتند ،تحلیل شدند.
2
هدف از رهیافت"شهر دوســتدار کودک " و یا طراحی
شــهر برای کودک ،تأمین حقوق کــودکان در زمینههای
مختلف شــهری اســت .امروزه بیش از یکسوم جمعیت
جهان زیر  18سال دارند و این گروه بخش مهمی از جمعیت
شــهری را تشــکیل میدهند ،در حالی کــه تصمیمگیران
و مدیران شــهری ،در برنامهریزیهای شــهری ،این گروه
اجتماعی را نادیده میگیرند .امروزه ،ایجاد محیطی مطلوب
و مورد رضایت کودکان ،موردتوجه برنامهریزان شــهری
قرارگرفته و لذا الزم اســت تا با بررســی ادبیــات مربوطه،
1- MAZQDA
2- Child Friendly City
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شاخصهای مهم شهر دوستدار کودک در طراحی منظر
شــهری ارزیابی و ضمن مشخص شــدن نحوهی تأثیرات
این شــاخصها ،شــاخصهای شهر دوســتدار کودک
بازطراحی شود.
پیشینهی تحقیق
ایدهی شــهرهای دوستدار کودک در اوایل دههی 1990
و زمانی شــکل گرفت که شــهرداران یونیســف 1بهعنوان
مدافعان برنامههای کودکان ،در صدد جذب مقامات شهری
و دولتهــای محلی برای اجرای سیاســتها و برنامههایی
برای تحقق بخشــیدن به حقوق کــودکان برآمدند(.)5 ،4
پــس از آن ،کنفرانــس دوم ســازمان ملل متحــد دربارهی
اسکان بشر ( ،)1996بهمنظور ایجاد شهرهای قابل سکونت

برای کــودکان در سراســر جهان ،اجرای طرح شــهرهای
رسمی دوســتدار کودک ( )CFCرا فراهم کرد .امروزه
بیش از 40کشــور در سراسر جهان ،از چارچوب شهرهای
رسمی دوســتدار اســتفاده میکنند تا ابتکارات شهرهای
رسمی دوســتدار کودک را ،که نمونههایی از آن از این
قرارند ،هدایت کنند( :)5مقررات کودکدوستانه در ژاپن
و ایتالیا ،ارزیابی میزان فشــار وارد بر کــودک در ویتنام و
شوراهای مشارکت کودکان در آلبانی(.)5
یونیسف برای نخســتین بار در ســال  2007میالدی ،شهر
"بندیگو" 2در اســترالیا را به عنوان شهر دوستدار کودک
معرفی کرد .در ســال  1389نیز شهر"اوز" در استان فارس
(ایران) برای نخســتین بهعنوان شــهر دوســتدار کودک
انتخاب شــد( .)6از میــان مطالعاتــی که در ایــران به این
موضوع پرداختهاند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 رســتگارپور و بونفانتینــی( ،)7در مقالــهای بــه تدوینراهنمای طراحی شــهری دوســتدار کــودک پرداختند.
نگارنــدگان در این تحقیق ضمن بیان پیشــینه و چارچوب
نظــری آن ،مؤلفههای طراحی شــهری شــهر دوســتدار
کودک را در سه دستهی کالبد ،فعالیّت و معنا دستهبندی و
در پایان نیز الگوهای طراحی را پیشنهاد کردند.
 غفــاری و همــکاران( )8در پژوهــش خــود ،چگونگیپاسخگویی به اصول شهر دوستدار کودک در بافتهای
جدید و ســنتی شــهری را ارزیابی و مقایسه کردند .در این

تحقیق ،شــاخصهای شــهر دوســتدار کودک از منابع
گوناگــون جمعآوری و ســپس بــرای هر شــاخص ،زیر
شــاخصهایی معرفی و با اســتفاده از روش سلسلهمراتبی
وزندهــی شــدند .در مرحلهی بعد نیز این شــاخصها در
بافتهای جدید و سنتی شهری ارزیابی شد که نتایج حاکی
از آن بود که محلههای قدیمی ،کودکمدارتر بودهاند.
 کیانی و اســماعیلزاده کواکی( ،)6در مقالهی خود شهردوستدار کودک را در شــهر قوچان ،از دیدگاه کودکان
تحلیل و برنامهریــزی کردند .نگارنــدگان در این تحقیق
بهصورت عملی با اســتفاده از ابزار مشــارکتی مانند ن ّقاشی
و انشانویســی ،آرای کودکان را جمعآوری کردند .نتایج
این تحقیق نشان داد که درصد زیادی از کودکان خواستار
حضور طبیعت در شهرشان هستند.
مطالعات نشــان میدهند که قزوین گامهای نخستین را در
جهت "شــهر دوســتدار کودک" طی میکند ،اگرچه با
توجه به ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی این شــهر،
برای رســیدن به این مهم ،باید بیشــتر تالش شــود .تحلیل
آرای کودکان شهر قزوین ،بهمنظور تحقق شهری متناسب
با نیازها و خواستههای کودکان ،سازمانهای مؤثر ،بهویژه
شهرداری قزوین را به اتخاذ راهبردهای اجرایی و عملیاتی
بیشتر ترغیب میکند.
چارچوب نظری تحقیق
شناخت کودک
برای شناخت صحیح موضوع ،ابتدا باید کودک را تعریف
کنیم .طبق تعریف فرهنگ فارســی معیــن ،کودک یعنی
کوچک ،صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرســیده (پســر
یا دختر) اســت .در فرهنگ میــراث آمریکایی نیز کودک
به شــخصی اتالق میشود که ســالهای بین تولّد تا دوران
بلوغ را سپری میکند .از طرف دیگر ،طبق تعاریف حقوقي
جمهوری اســامی ایران ،کودک به فردی گفته میشــود
که به سن بلوغ شــرعی نرسیده است .از این تعاریف نتیجه
گرفته میشــود که کودک فردی اســت که به ســن بلوغ
نرســیده و با توجه به اینکه بلوغ پســران معمــوالً بین  13تا
1- UNICEF
2- Bendigo
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 16ســالگی و دختران بین  11تا  14ســالگی اتفاق میافتد،
انتخاب معیار کمتر از  12ســال کامل برای تعریف کودک
مبنای مناسبی به دست میدهد(.)9
کودک و محیط
این دهه ،شاهد تغییرات نگرانکنندهای در عادات روزانهی
کودکان اســت .کودکان کمتر در بازی و فعالیّتهای آزاد
در فضاهای باز یا عمومی شرکت کرده و بیشتر اوقات خود
را در خانه ،کالسهای فوق برنامه و تحت نظارت مستقیم
والدین ســپری میکننــد .این تحوالت ســبب پدید آمدن
رویکردی جدیــد تحت عنــوان "دوران کودکی مدرن"1
شده است(.)10
محیــط تأثیر مســتقیم و قاطــع روی هر انســانی دارد و بر
گزینههــای رفتــاری آن تأثیر میگذارد و حواســش را به
کار میگیــرد ،بنابراین باید به نیاز همــهی آنها توجه ویژه
شــود( .)11توجه بــه طراحی فضاهای شــهری ،به ویژه به
پروژههایی که اهداف آن مشــارکت کــودکان و توجه به
نیازها و خواســتههای آنهاســت ،میتواند عالوه بر فراهم
کــردن محیطی منطبق بر خواســتههای کــودکان ،با دادن
فرصت مشــارکت و نقش اجتماعی به آنها موجب ارتقای
آگاهیهــای اجتماعــی و توســعهی مشــارکت واقعی و
خالقانه در جامعه شود(.)12
روانشناســی به نام "گرینو "2سطوح مختلف قابلیّتهای
محیط را در چهار طبقه شــامل قابلیتهای بالقوه ،ادراکی،
کاربرد و محققشده دستهبندی کرده است( .)13بخشی از
قابلیتهای محیط ،جنبهی فیزیکــی و فیزیولوژیکی دارند
ل فرهنگی و اجتماعیاند .برای
و بخشــی تحت تأثیر عوام 
مثــال ،باالرفتن کــودکان از درخت قابــل درک و ج ّذاب
است ،اما بزرگساالن میتوانند به دلیل خطرهای احتمالی،
کودک را از این کار باز دارند و یا به منظور تقویت جسارت
و شــجاعت کودک ،وی را بــه این کار تشــویق کنند .به
ایــن ترتیب ،همــان طور کــه در نمودار  1دیده میشــود،
قابلیتهای محیط را میتوان در خدمت بروز استعدادهای
بالقوهی کودک از جمله رشد خالقیت قرار داد.

نمودار  -1انواع قابلیتهای محیطی برای کودکان ()13

تجربهی کودکان از محیطهای محلی شهری
پیاده رفتن مســیر بیــن خانه و مدرســه ،کــودکان را قادر
میســازد تا از محیط اطراف خود بیاموزنــد .بازی و بیرون
رفتن بــا دوســتان ،فعالیتهــای قابلتوجهی هســتند که
بزرگترها آن را نادیده میگیرند ،درحالیکه آنها بخشی
3
از تجربهی دوران کودکیاند( .)14همانطور که هاردین
( )2000استدالل میکند ،محله بالقوه بهعنوان یک فضای
مهــم محلی ،بین فضای امن خانــه و درک خطرات فضای
عمومی (ترس از غریبهها و افزایش ترافیک ســواره) عمل
میکند .رســاندن کودکان با اتومبیل و همراهی مداوم آنها
توســط یک بزرگســال در فضای عمومی میتواند مانع
درک بیواســطه و کامل کودک از منظر شهری شود(،15
.)16
حضــور کــودکان در فضــای عمومــی میتوانــد فواید
گســتردهتر اجتماعی ،مانند درک جامعه ،احساس اعتماد
و حمایت متقابل در پی داشــته باشد( .)16حضور کودکان
اغلب کمک میکند تــا خیابانها ج ّذابتــر ،اجتماعیتر
و قابــل زندگی به نظر آینــد( ،)17در حالــی که همراهی
کودکان فرصت یادگیــری و چگونگی ایفای نقش آنها را
در محیطهای شهری محدود میکند( .)18اغلب کودکان
میتوانند این موضوع را درک کنند که جهانی وجود دارد
که آنها از آن محروماند و خواستار در اختیار داشتن فرصت
کشف آن و یادگیری بیشتر در مورد آن هستند(.)16
1- Modern childhood
2- Grreno
3- Hardin
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مشارکت کودکان در شهر
در اسناد نشســت جهانی کودک در ســال  ،1991اهمیّت
و ضرورت ایجاد شــهرهای مناســب کودکان و نوجوانان
بهگونهای واقعی و دســتیافتنی تصریحشده است؛ بدین
معنا که همــهی جنبههای اقتصــادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
امنیّتی ،سیاسی و شــهری حقوق کودک ،به عنوان انسانی
دارای شخصیت و هویت باید در فضاهای شهری و عمومی
شکل بگیرد .شهر مناســب برای کودکان یعنی شهر سالم،
امن ،ســبز و شــهری که همهچیز آن در اعتدال است(.)19
یکــی از بهتریــن روشهــای دســتیابی بــه محیطهای
دوســتدار کودک این اســت که کودکان و نوجوانان در
ســاخت و برنامهریزی شهردوســتدار کودک مشارکت
داده شــوند .این امر مســتلزم توجه بزرگساالن و مسؤالن
شهری به نقش کودکان است( )20و برای شروع بهتر است
کــودکان و نوجوانان در برنامهریزیهای دولت و جامعهی
محلی مشارکت داده شوند تا به این وسیله به تنظیم دستور
کاری برای پیشرفت جامعه کمک شود(.)6

شهر دوستدار کودک
تحقیق در حوزهی "شهرهای دوستدار کودک" ،بهویژه
در اروپا ،از ســالهای  1980میالدی به بعد مورد توجه قرار
گرفت .عمدهی این تحقیقات در راستای تخصیص حقوق
شــهروندی به بچهها و رســیدگی به خواستها و نیازهای
آنها بــود .امروزه "شــهر دوســتدارکودک" موردتوجه
برنامهریزان و متصدیان امور شــهری قرار گرفته است .در
سال  1989میالدی ،نمایندگان کشورهای جهان در مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد ،پیمان حقوق کودک را تأیید
و امضا کرده و متعهد شــدند تا بــرای تصویب و اجرای آن
در کشــورهای خود تــاش کنند .این عهدنامــه که به نام
"معاهدهی حقوق کودک" معروف است ،همهی دولتها
و مردم جهان را به ساختن دنیایی بهتر برای کودکان ترغیب
میکند .برای اولین بار در ســال  2007میالدی ،یونیســف
عنوان شــهر دوســتدار کودک را به شــهر "بندیگو" در
اســترالیا اختصــاص داد .در ســال  1389نیز شــهر "اوز"
در اســتان فــارس برای اولین بــار در ایران ،بهعنوان شــهر
دوستدار کودک انتخاب شد (جدول.)6()1

جدول  -1حقوق کودک در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی()7
عنوان

اصول مطرحشده

اعالمیهی جهانی حقوق کودک؛ مجمع عمومی
سازمان ملل
(مصوب  20نوامبر )1959

 .1رعایت کلیهی حقوق انسانی؛  .2حمایت ویژه در تمامی ابعاد؛  .4حفظ امنیت
اجتماعی ،توجه به معلولیت کودکان؛  .6ایجاد محبت و تفاهم؛  .7آموزش رایگان و
اجباری؛  .8حمایت و ایجاد تسهیالت

مواد پیمان جهانی کودک
(مصوب  1989میالدی)

مادهی .1اطالق کودک به افراد زیر  18سال؛ مادهی  .2منع تبعیض؛ مادهی .3
منافع کودک؛ مادهی  .4تحقق حقوق کودکان؛ مادهی  .5سرپرستی والدین؛ مادهی
ملیت؛ مادهی  .8هویت کودک؛ مادهی  .9جدایی
 .6بقا و پیشرفت؛ مادهی  .7نام و ّ
از والدین؛ مادهی .10پیوستن به خانواده؛ مادهی  .11منع انتقال غیرقانونی کودک؛
مادهی  .12آزادی عقیدهی کودک؛ مادهی  .13آزادی بیان کودک؛ مادهی .14
آزادی اندیشه و مذهب؛ مادهی  .15آزادی اجتماعی؛ مادهی .16حفظ حریم کودک

کنوانسیون حقوق کودک
(مصوب نوامبر )1989

تولد و هویت کودک؛ حق اسکان وزندگی؛ عدم تبعیض و نژادپرستی؛ برخورداری
از تسهیالت و خدمات؛ نگاه ویژه به کودکان معلول؛ برخورداری از استانداردهای
زندگی

مقاوله نامهی اختیاری میثاق حقوق کودک
( مصوب فوریهی  2002برابر با  23بهمن )1380

پیشرفت و بهبود آموزش کودکان؛ عدم تبعیض؛ ایجاد محیطی سرشار از صلح و
امنیت
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شهر دوســتدار کودک شهری است که دولتمردان آنها
را بر اســاس عالیق بچهها اداره میکنند و حقوق اساســی
کودکان مثل ســامت ،حملونقل ،آموزش و فرهنگ در
آن رعایت میشــود .بر این اســاس ،کودکان شهروندانی
ق دارند نظراتشان را
تعریفشدهاند که صاحب حقاند و ح 
ابراز کنند .شهر دوســتدار کودک فقط یک شهر خوب
برای کودک نیســت ،بلکه شــهری اســت که بهوسیلهی
کودکان ساخته میشود(4و )21و محیطی است که در آن
کودکان خواستههای خود را بیان کرده و بر مسایل مربوط

به خودشــان تأثیــر میگذارند .ایجاد یک محیط مســاعد
برای کودکان ،مســتلزم طراحی محیطی است که نیازهای
فیزیکی توســعهای کودکان را رفع کنــد و این در گروی
شناخت و بازطراحی شاخصهای مؤثر بر آن است .سیستم
مدیریت محلی این شهرها خوب ،و متعهد به اجرای حقوق
کودکان و نوجوانان اســت .در این شهرها ،مدیران تضمین
میکننــد که کــودکان را در الویت قــرار داده و آنها را در
فرآیند تصمیمسازی درگیر کنند (جدول.)19()2

جدول  -2ویژگیها و خصوصیات شهر دوستدار کودک()22 ،21
ویژگیها

ردیف
1

کودک در تصمیمات شهری تأثیرگذار است.

2

کودک تأثیر تصمیمگیری و نظر خود را بر شهر میبیند.

3

عقایدش را در مورد آنچه از شهر میخواهد ،بیان میکند.

4

در امور مربوط به خانواده ،جامعه و زندگی اجتماعی (شامل رویدادهای فرهنگی و اجتماعی) مشارکت میکند.

5

خدمات اساسی مانند مراقبتهای بهداشتی و آموزشو پرورش و خدمات اجتماعی دریافت میکند.

6

آب سالم میآشامد و به سیستم فاضالب مناسب دسترسی دارد.

7

در مقابل بهرهجویی ،خشونت و آزار محافظت میشود.

8

در خیابانها امنیت دارد و برای راه رفتن در آن به همراه نیاز ندارد.

9

از فضاهای سبزی که در آن حیوانات وجود دارند ،بهرهمنداست.

10

محیط زندگیاش سالم و عاری از آلودگی است.

11

با دوستان خود مالقات و بازی میکند.

12

نسبت به جامعه حس تعلق و همبستگی دارد.

امروزه فهم دیدگاه کودکان بهعنــوان ابزاری برای عینیت
بخشیدن به محیط "دوســتدار کودک" پیچیده و بغرنج
اســت و بهبود کیفی محیط مصنوع هم بــا فهم ارزشها و
خواستهای کودکان (و نه صرفاً دخالت ظاهری در آنها)
ممکن میشود .و تحقق این امر نیز نیازمند تحقیق در مورد
نحوهی درک صحیح آن و تعامل با کودکان و فراهم کردن
بســتر مناسب برای مشارکت آنهاست .نکتهی مهم ،در نظر
گرفتن تکتک کودکان بهعنوان شخصیت منحصر بهفرد
و نه بزرگسالی رشد نایافته است(.)23
چارچوب شهرهای رسمی دوستدار کودک مبتنی بر این
ایده است که رفاه کودکان نشاندهندهی شهرداری خوب و
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یک زیستگاه سالم است .عالوه بر این ،بر اساس این مفهوم،
کودکان نه فقط ناالیق نیســتند ،بلکه عوامل ف ّعالی هســتند
که توانایــی تأثیرگذاری بر تصمیمات مرتبط با شهرشــان
رادارند( .)24چهار اصل راهنما که از کنوانســیون حقوق
کودک )CRC( 1نشأتگرفته ،چارچوب حکومتداری
شــهرهای رسمی دوســتدار کودک را پیریزی میکند:
عدم تبعیض (مــادهی  ،)2بهترین عالیــق کودک (مادهی
 ،)3حق زندگی و حداکثر پیشــرفت (مــادهی  )6و احترام
به دیدگاههای کودکان (مــادهی  .)12بر پایهی این اصول،
اعمال مداخالتی ممکن میشود که طیف وسیعی از حقوق
1- Convention on the Rights of the Child
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کودکان را ارتقا میدهد(.)25
مهمتر از همه ،ایجاد یک شــهر دوستدار کودک ،عالوه
بر اینکه برای کودکان ســودمند است ،رفاه جامعه ،شهرها
و نســلهای آینــده را هم تضمین میکنــد( .)26برخی از
مطالعــات حاکی از آن اســت کــه ســرمایهگذاری روی
کودکان بهطورکلی بــازده اقتصادی زیاد ،همچون کاهش
فقــر ،نابرابری اقتصــادی و اجتماعــی و مرگومیر ،درپی
دارد( .)29 ،28 ،27عــاوه بر ایــن ،برخی از حقوق مربوط
به شهرهای دوســتدار کودک ،مستقیماً وابسته به بخشی

از یک مجموعهی گســتردهتر از حقوق بشر ،مانند حقوق
زیستمحیطی ،است که به جامعهی گستردهتر هم مربوط
اســت .بنابرايــن ،اختصاص منابــع عمومی بــه کودکان،
ی به نفع جامعه
صرفاً مصرف نیســت ،بلکه ســرمایهگذار 
و توســعهی آینده آن اســت؛ به این معنا که مفهوم شــهر
دوســتدار کودک نهتنها به کودکان مربوط اســت ،بلکه
بهعنوان یک استراتژی در دستیابی به توسعهی اقتصادی
پایدار هم اهمیت دارد.

جدول  -3شاخصهای منظر شهری و معیارها و زیرمعیارهای آن به منظور سنجش دیدگاه کودکان در مورد منظر شهری
مؤلفههای حس مکان

حس مکان

هویت مکان

خاطرهانگیزی

معیارها
عدم تمایل به جایگزینی

-

میزان عالقه

-

انعطافپذیری

توانایی و قدرت فضا در پذیرفتن عملکردها و فعالیتهای گوناگون

سازگاری بصری

متناسب بودن خصوصیات بصری منظر یا عملکرد و معنای محیط

وجود فعالیتهای مختلف
فرهنگ
حس تعلق

رضایت فرد از منظر و داشتن حس تعلق به محیط

مأنوس بودن

-

جهتیابی
روشنی و وضوح

خوانایی محیط و دسترسی آسان به نقاط مختلف شهر
تصویر روشن از فضا در ذهن هر ناظر

وجود راهنما
وجود نشانه

وجود عناصر شاخص منظر و نشانه برای شناسایی محیط
-

تنوع

تنوع فرمها (تنوع عملکردها در حس مکان)

ایمنی

توجه به ایمنی (تفکیک سطوح تردد) و وجود فضاهای بیخطر و آزاردهنده

نفوذپذیری
آلودگی

فرم
و ریختشناسی

خاطرات موجود از منظر در ذهن افراد تجربهی محیط و اثر منظر

وجود عناصر راهنما

جذابیت
ادراک عمومی و
لذت بصری

وجود منظر متناسب با عملکرد و نوع فعالیت در محیط
توجه به آدابو رسوم و باورهای جامعه در منظر

تجربه در محیط

خوانایی

زیرمعیارها

امکان برقراری ارتباط بصری با نقاط مختلف
وجود آلودگیهای تأثیرگذار بر زندگی انسان ( صوتی  ،محیطی و )...

مبلمان شهری

چیدمان مبلمان ،ارتباط مبلمان شهری با نیازهای انسان

بافت و تزیینات

-

استفاده از عناصر طبیعی

استفاده از فضای سبز ،درختان و عناصر طبیعی موجود در محیط

رنگ

وجود رنگهای آرامبخش در فضا

نور

روشنایی و نورپردازی مناسب بناها در شب ،استفادهی مناسب از نور روز

تناسب

تناسب فضایی و تناسب منظر با اندازهی فضا
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منظر شهری
منظر شهری عبارت اســت از":هنر یکپارچگی بخشیدن
بصری و ســاختاری به مجموعهی ساختمانها ،خیابانها و
مکانهای ســازندهی محیط شــهری"( .)30مجموعهای از
عناصــر طبیعی و مصنوع ،اعم از کالبد و فضاهای شــهری،
انســانها و ،...نخستین جلوه از آینهی تمامنمای نمایش هر
شــهر برای عموم است .اساساً منظر شــهری ،سطح تماس
انسان و مواجههی شهر با انسان است .ازاینرو ،بخش قابل
توجهی از دانش و عواطف محیطی شــهروندان تحت تأثیر
ّ
آن شــکل میگیرد .از طریق منظر شهری ،ابعاد غیرکالبدی
شــهر امکان بروز و تجلّی پیدا میکنند( ،)31بنابراین منظر
شهری حاصل تجربهی انسان در فضای شهری ،در ارتباط با
فرم و کالبد و دربرگیرندهی حوادث و خاطرات شهروندان
(ایجاد تصور ذهنی) اســت .از آنجا که منظر شهری ،کالبد
و کیفیّت شــهر را توأمان دربر میگیــرد ،میتوان ادعا کرد
که ادراک شــهر همان تفسیر منظر شــهری است( .)32از
ویژگیهای اصلی مفهوم منظر شــهری آن است که در آن
پدیدهای"عینی -ذهنی"" ،انســانی -کالبدی" و ســاختار
"اجتماعی -فضایی" مطرح میشود( .)33جدول  ،3عوامل
دربرگیرندهی منظر شــهری از دیــد نظریهپردازان حوزهی
طراحــی کــودک و طراحی شــهری را کــه در مطالعات
پیشــین( )36 ،35 ،34 ،8 ،7 ،6 ،2مورداشــاره قرارگرفته،
نشان میدهد.

روش

برای بررســی دیدگاه کودکان و پاســخ به این سؤال که به
نظر آنها منظر شــهری چه ویژگیهای باید داشــته باشــد،
تالش شــد که در جهت مشارکت دادن کودکان قزوینی و
تحلیل آرای آنها در مورد شهرشان گامهای عملی برداشته
شود .در این مطالعه ،منطقهی دو شهرداری قزوین به عنوان
جامعهی نمونه انتخاب و بررسی شد .مدارس مورد مطالعه
شامل دو مدرسهی پســرانه و دو مدرسهی دخترانه و برای
اینکــه نتایج همســان و قابل تعمیم باشــند ،دو مدرســهی
دولتــی و دو مدرســهی غیرانتفاعی از طریــق نمونهگیری
تصادفی نظامدار انتخاب شدند .جامعهی آماری شامل 130
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دانشآموز مقطع چهارم دبســتان بود که در ردهی سنی 10
و  11سال قرار داشتند ( 70دختر و  60پسر) (جدول .)4
بیشــتر کودکان به ن ّقاشــی کردن عالقه دارند و آن را ابزار
مناســبی برای بیان خواســتها و آرزوهای خود مییابند،
لذا برای شــرکت دادن کودکان در فرایند طراحی شــهری
ش اســتفاده کرد.
میتــوان از آن به عنوان متداولترین رو 
همچنین بــرای اینکه بتوان دیدگاههــای کودکان را کامل
و دقیق بررســی کرد و گزینههای بیشــتری در اختیارشان
قرارداد ،سایر روشهای مشارکتی مانند انشا و مصاحبه نیز
به کار رفت .از آنجا که ســطح هوشی کودکان و همچنین
افــکار آنها متفاوت اســت ،روشهای مختلفــی برای آنها
بهکارب رده شد که شامل موارد زیر است:
• به تصویر کشــیدن شکل شــهر و محلهی خود در غالب
یک ن ّقاشــی که شامل مناطقی میشد که به آن عالقهمند یا
بیعالقه بودند.
• نظرسنجی ب ه وســیلهی مصاحبه در مورد دیدگاه آنها در
رابطه با شــهر و محلهشــان (مکانهای مورد عالقهی آنها
و جاهایــی که کمتر به آنها عالقهمندنــد و نیز فعالیتهای
مورد عالقهشان و اینکه دوست دارند این فعالیتها را با چه
کسانی انجام دهند).
• طرح ســؤال در مــورد اماکنــی که بهطور خــاص برای
کودکان طراحیشده و نحوه دسترسی آنها به این اماکن.
• به تصویر کشیدن (نقاشی) و توصیف (انشا) شهر رویایی
آنهــا و نظر آنها در مورد اینکه چه ویژگیهایی شــهر را به
یک شهر دوستداشتنی تبدیل میکند.
جدول  -4معرفی جامعهی آماری
نام دبستان

کد

نوع مدرسه

دختر

پسر

دکتر حسابی

A

غیرانتفاعی

0

23

فدک

B

دولتی

30

0

اخوان گنجی

C

غیرانتفاعی

40

0

صادقین

D

دولتی

0

37

70

60
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درمجموع 219 ،ن ّقاشی و انشا از دانشآموزان دبستانهای
مورد مطالعه دریافت شــد .برای تجزیهو تحلیل ن ّقاشــیها
و نوشــتهها و بــا توجه بــه ماهیــت موضوع ،از نســخهی
11نرمافــزار داده کیفی  MAXQDAاســتفاده شــد .در
این نرمافــزار ،برخالف نرمافزارهای تحلیل دادههای کمی
چون ( SPSS,ASA,BMDPکه در آنها فرایند تحلیل
ف شــده و اساس آن اصول و قواعد ریاضی
اطالعات تعری 
اســت) ،دادهها منحصرا ً با نرمافزار تحلیل نمیشوند ،بلکه
اطالعات به شــکل سیســتماتیک و منطقی ،جستوجو و
سازماندهی شده و بر پایهی الگوریتمهای موجود برخی از
اطالعات که اهمیّت بیشتری دارند ،برجسته میشوند(.)37

تصویــری ،مؤلفههــای منظــر شــهری شــامل فــرم و
ریختشناســی ،ادراک عمومی و لذت بصری ،خوانایی،
خاطرهانگیزی ،هویت مکان و حس مکان و زیر معیارهای
آنها قرار داشتند .از آنجا که برنامهی  MAXQDAقابلیت
واردکردن انواع اســناد متنی (،)DOC/X,RTF,TXT
فایــل  PDFو تصاویــر بــا فرمتهــای  GIFو  GPJرا
داراست ،ن ّقاشــی و انشاهای کودکان در مورد ویژگیهای
یک شهر دوستداشتنی با اســتفاده از این نرمافزار تحلیل
شد؛ بهاینترتیب که پس از وارد کردن ن ّقاشیها و انشاهای
کودکان ،دو روانشــناس کودک ،کــه در زمینهی تحلیل
ن ّقاشی کودکان تجربهی کافی داشتند ،بر اساس مؤلفههای
منظر شــهری آنها را تحلیل کردند .تمامی ن ّقاشیها بررسی

شکل  -1مراحل نسبت دادن کد به یکی از نقاشیهای
کودکان

شکل  -2مراحل نسبت دادن کد به یکی از انشاهای
کودکان

یافتهها

بدین ترتیب با تســهیل دســتهبندی کدهــا ،چینش آنها در
طبقات مشابه و اســتخراج اطالعات دقیق به پژوهشگر در
شناخت معیارها و میزان اهمیت آنها کمک میکند(.)38
در این پژوهش ،ن ّقاشــیها و نوشتههای دریافتی بهصورت
کدهــای توصیفی اولیه طبقهبندی شــدند (دســتهکدهای
تصویــری و دســتهکدهای نگارشــی) .در دســتهکدهای

و با توجه به دیــدگاه کودکان و مؤلفههای منظر شــهری،
کدگذاری و دســتهبندی شــدند (تصویــر  .)1پس از آن،
انشاها بررسی شدند .برای این کار ،دیدگاههای کودکان در
انشاها و مصاحبهها در مورد شهر دوستداشتنی کدگذاری
و بر اساس مؤلفههای منظر شهری هر یک داخل دستهبندی
خود قرار داده شد(تصویر .)2

نمودار  -2ارزیابی مؤلفههای منظر شهری از دیدگاه کودکان مدارس مورد مطالعه
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بر اســاس معاهدهی ســازمان ملل متحد در مــورد حقوق
کودک ،فضاهای شــهری باید موارد زیر را برای کودکان
تأمینکنند:
 .1دسترســی به خدمات اساسی (مانند سالمت ،آموزش و
سرپناه ،نوشیدن آب سالم و سایر خدمات مرتبط)؛
 .2محافظت در برابر جنایت و خشونت؛
 .3حفظ امنیت آنها هنگام قدم زدن در شهر؛
 .4ایجاد امکان مالقات با دوستان و بازی کردن با آنها.
یونیســف( )22بیان میکند که خانهها و محیط اطراف آن
اولین و مهمترین مکانهایی هســتند که بــر کودک تأثیر
میگذراند .به همین دلیل نیز برای حفظ ســامت جسمی
و روحی کــودکان باید فرصتهایی برای بــازی و تفریح
و ســرگرمی آنها در مراکز امن فراهم شــود .امکان ارتباط
کودک با طبیعت نیز از مســایل مهمی اســت که باید به آن
توجه شــود .نمودار  2نشــاندهندهی وضعیت هرکدام از
ّ
مؤلفههای منظر شهری از دیدگاه کودکان است .همانطور
که مالحظه میشود ،فرم و ریختشناسی (استفاده از عناصر
طبیعی ،بافت و تزیینات ،تناســب ،رنگ ،مبلمان شــهری و
نــور) ،ادراک عمومی و بصری (فقــدان آلودگی ،ایمنی،
تنوع ،جذابیــت و نفوذپذیری) و هویت مــکان (فرهنگ،
حس اعتمادبهنفس ،وجود فعالیتهــای مختلف و تأثیر بر

مخاطبان) با درصدهای  22/22 ،26/91و  ،16/26بیشترین
اهمیت را برای کودکان دارند (نمودار .)2
فــرم و ریختشناســی :از میــان زیرمعیارهــای فرم و
ریختشناســی ،کودکان به وجود عناصــر طبیعی ،رنگ
و تناســبات در شــهر بســیار اهمیت میدادند (نمودار  )3و
بیشترشــان در نقاشیهای خود شــهرهایی را ترسیم کرده
بودند که در ترکیب با طبیعت و عناصر طبیعی قرار داشت.
کــودکان ذاتاً موجوداتی طبیعتدوســت متولد میشــوند
و ایــن ویژگــی بخوبی از مواجهــهی آنها بــا طبیعت قابل
مشــاهده اســت .آنها به تمام پدیدههای طبیعی (مانند آب،
گیاه و درخت ،حیوانات و پرندگان و حتی حشرات) عشق
میورزند و از طریق ارتباط برقــرار کردن با آنها ،آموزش
میبینند (تصویر  .)3از دیگر مواردی که در ن ّقاشی کودکان

مشــهود بود و در نوشــتههای خــود نیز به آن اشــارهکرده
بودند ،بافــت و رنگ در جدارههای شــهری بــود .بهطور
مثال ،کودکی در مورد شــهر دوستداشتنی خود اینگونه
نوشــته بود":من دوســت دارم که خانههای شهرم به رنگ
رنگهــای رنگینکمان باشــد ".وجود تناســبات فضایی
متناسب با کودکان و همچنین مبلمان مناسب آنها در شهر،
از مواردی بود که در ن ّقاشی کودکان به آنها اشاره شده بود.

نمودار  -3ارزیابی زیرمعیارهای فرم و ریختشناسی از
دیدگاه کودکان

شکل  -3ن ّقاشی یک کودک از یک شهر دوستداشتنی
(طراحی شهر در ترکیب با طبیعت)
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ادراک عمومی و لــذت بصری :زیرمعیــاری مهم این
شاخص از دیدگاه کودکان عبارت بودند از ایمنی ،تنوع و
جذابیت (نمودار  .)4ایمنی و امنیّت که از اصول شــهرهای
دوســتدار کــودک نیز هســت ،از نــکات مــورد توجه
کودکان در این تحقیق بود و بیشــتر آنها در توصیف خود
از شهر دوستداشــتنی ،مستقیم یا غیرمستقیم ،در نقاشیها
و انشاهایشــان به آنها اشــاره کرده بودند .بیشــتر کودکان
دوست داشــتند وقت خود را با دوستانشــان سپری کنند و
فعالیّتهای خود را با آنها انجام دهند و البته که دســتیابی
به این خواســته ،نیازمند محیط امن شــهری برای کودکان
است.
اغلب کودکان دوست داشــتند که مسیر خانه تا مدرسه را
با دوستانشــان پیاده طی کنند ،در حالی تعداد کمی از آنها
اجازهی این کار را داشتند .این نتایج نشاندهندهی آن است
که والدین ترجیح میدهند فرزندانشــان بهجای پیاد ه رفتن
به مدرسه ،با سرویس ویژه به مدرسه رفت و آمد کنند؛ که
این نشان از بیاعتمادی آنها به وجود امنیّت کافی در فضای
شهری دارد .تعداد خیلی کمی از کودکان اجازه داشتند در
خیابان ها و یا کوچه های اطراف خان ه شــان ،گردش کنند.

اولین قسمتی که کودکان در نقاشیهای خود آن را ترسیم
و با خطوطی واضح و مشــخص مرزبندیکردند ،خیابانها
بودند که نشان از نقش آنها در زندگی و تصورات کودکان
دارد .همچنین آنها در ن ّقاشی شهر دوستداشتنی مسیرهای
مختص دوچرخــه را ن ّقاشــی میکردنــد .تحقیقات ثابت
میکنند که بیتوجهی به امنیّت در فضای شــهری ،فرصت
دســتیابی کودکان را به اســتقالل ،تعامالت اجتماعی و
اطالعات مهم کاهش میدهد.
تحلیل و بررســی دیدگاهها و نقاشیهای کودکان در مورد
شــهر دوستداشــتنی و فضاهای موردعالقهی آنها نشان
میدهد که بیشــتر کودکان در ن ّقاشــیهای خود شهری را
طراحی کردند که محل بازی در جوار خانهشان قرار داشت

نمودار  -4ارزیابی زیرمعیارهای ادراک عمومی و لذت
بصری از دیدگاه کودکان

شکل  -4شهر دوستداشتنی از نگاه یک کودک ن ُه ساله،
او دربارهی نقاشی خود میگوید" :کاش یک خیابان خلوت
وجود داشت که مخصوص دوچرخهسواری برای کودکان بود
و هیچ اتومبیلی ازآنجا عبور نمیکرد".

و از سیرکهای خیابانی ،سینمای کودکان و فضاهای دیگر
هم بهرهمنــد بود .از دیگر مواردی که در نقاشــی کودکان
میشد دید ،مســیرهای نامشــخص (جذاب) و استفاده از
عالیم کودکانه و استفاده از رنگهای شاد بود .همهی این
موارد ،شــاهد نیاز کودکان به محیطی جذاب و متنوع است
(تصویر .)4
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هویت مکان :وجود عرصههای مختلــف برای فعالیّت در
محیــط میتواند ســبب ارتقای هویت مکان شــود .تحلیل
و بررســی انشــاها و ن ّقاشــیهای کودکان در مورد شــهر
دوستداشــتنی و فضاهای موردعالقهی آنها نشان میدهد
که بیشــتر کودکان در ن ّقاشیهایخود شــهری را طراحی
کردند که ترکیبی از فضای سبز و طبیعت و همچنین فضای
بازی در سطح محله بود .شهری فاقد آلودگی و سروصدا و
خیابانهای شــلوغ .کودک نُه سالهای دراینباره میگوید:

"من دوست ندارم در کنار خانهمان خیابان باشد ،چون دود
ماشین و سروصدای آنها من را اذیت میکند" .محل بازی
کودک ،زمینهای ورزشــی ،ســینمای کودک ،سیرک و
پارکها ازجمله الویتهای کودکان در فضاهای شــهری
بود (تصویر  .)5مســجد هــم از مکانهــای موردعالقهی
کــودکان بود .این عالقــه حاکی از شــدت اعتقاد مذهبی
در شــهر قزوین و تأثیر آن بر روحیــات و ذهن و در نتیجه
خواستهای کودکان قزوینی است (نمودار .)5

نمودار  -5ارزیابی زیرمعیارهای هویت مکان از دیدگاه
کودکان

نمودار  -6ارزیابی زیرمعیارهای خوانایی از دیدگاه کودکان

جدول  -5ارزیابی مؤلفههای منظر شهری و مالحظات
مؤلفههای حس مکان
( به درصد)

معیارها ( به درصد)

مالحظات

عدم تمایل به جایگزینی
()17/24

 انعطافپذیری قدرت تســلط و تغییر شکل کودک در محیط برقرار میکندبسیار مؤثر است .کودکان دوست دارند تا جستوجو ،اداره و تغییر در محیط
را تجربه کنند .محیطهایی که دارای قسمتهای آزاد هستند ،کودکان را به
دستکاری و ساختن آن برمیانگیزند .اینگونه محیطها برای کودکان خیلی
بیشتر از محیطهای ایستا جالب هستند.
 طراحی منظر آشــنا برای کودکان ،باعث میشود تا هنگام فعالیت احساسامنیت کنند .از ســوی دیگر ،کودکان در هنگام حرکــت در منظر ،مدام به
عقب برمیگردند .درواقع منظر برای کودک به صورت جلو رو به عقب تغییر
میکند.

میزان عالقه ()19/54
حس مکان ()10/25

انعطافپذیری ()35/63

سازگاری بصری ()27/58

وجود فعالیتهای مختلف
()63/55
هویت مکان ()16/75

فرهنگ ()36/45
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 ارزشهای کودک در ســالهای اولیه زندگی شــکل میگیرند .از اینرو،آموزشهای فرهنگی کودک باید از همان ســالها آغاز شود .حضور استعاری
عناصر فرهنگی در مناظر کودکان میتواند زمینهی آشــنایی آنها را با هویت
فرهنگــی جامعهی خود فراهم کند و بهترین نتیجه زمانی حاصل میشــود
که کودکان از طریق تجربه ،بازی و اکتشــاف آموزش ببینند؛ بنابراین معانی
فرهنگی را باید وارد حوزههــای فعالیت کودکان کرد .درواقع ،کودک باید با
این عناصر تماس حسی و عینی داشته باشد.
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حس تعلق ()31/94
مأنوس بودن ()26/40
خاطرهانگیزی ()10/25

تجربه در محیط ()41/66
جهتیابی ()22/56
روشنی و وضوح ()26/47
وجود راهنما ()21/56
خوانایی ()13/.8

وجود نشانه ()29/41

جذابیت ()16/11
تنوع ()22/22
ایمنی ()33/90
نفوذپذیری ()11/26
ادراک عمومی و
لذت بصری ()22/30

آلودگی ()16/11

مبلمان شهری ()8/88
بافت و تزیینات ()8/44
استفاده از عناصر طبیعی
()42/66
فرم
و ریختشناسی
()26/65

رنگ ()16/00
نور ()9/77

تناسب ()14/25

 ازآنجاکه سالمت روانی کودکان درگروی خلق مکانی برای آنهاست و چونمعنــای مکان و مفهوم هویت در مفهوم ایجاد حس تعلق نهفته اســت ،باید
زمینهای ایجاد شــود تا کودک به فضاها احســاس تعلــق پیدا کند و فضاها
برایش به مکان تبدیل شــوند .دستیابی به این هدف با تلفیق پایدار کالبد و
فعالیتهای کودک ،بر اساس تصورات و انتظارات او از محیط ممکن میشود.
 قرائت کودک از منظر به لحاظ نداشــتن پسزمینهی ذهنی با بزرگساالنتفاوت دارد .کودک از فضای شهری که خوب طراحی شده باشد ،رمزگشایی
موقعیت مشخص و جهتیابی کند .رابطهی
میکند و میتواند خود را در آن
ّ
فضایــی را که در آن اســت با فضاهای مجاور بشناســد و بفهمد که چگونه
میتواند به فضای مد نظر خود برسد .از این مسأله به عنوان مسیریابی تعبیر
میشود .کوتاهی قد کودکان باعث میشود که محیط برای آنها چالشبرانگیز
باشــد؛ مگر آنکــه ارتفاع منظر آنها مــد نظر قرار گیرد .کودکان خردســال
نمیتوانند نوشتههای تابلوها و عالیم راهنما را بخوانند ،پس منظر باید بتواند
با یکزبان غیر نوشتاری با آنها ارتباط برقرار کند.
 ایمنــی ،از عوامل تعیینکننده در طراحی برای کودک اســت .محیط بایدطوری طراحیشود که ضمن از بین بردن رفتارها و موقعیتهای خطرناک ،
میزان آسیب ناشی از حوادث را کم کند.
 در بســیاری از مــوارد ،کودک هنــگام انتقال از یک فضــا به فضای دیگراحســاس ناراحتی و ترس میکند .تعریف عرصهها با عناصر منعطف میتواند
باعــث از بین رفتن این ترس و ناراحتی گردد .تفکیک راهها و فضاهای عبور،
جداسازی و تعریف محدودهی فعالیتهای مختلف ،تعریف محدودهی عمومی
و خصوصی می تواند به این امر کمک کند.
 تنــوع و جذابیت کم فضاها ،عناصر و مصالح بهکاررفته در منظر شــهری،فرصتهای بازی کودک را محدود کرده و بر میزان کســالت و پرخاشگری او
میافزایــد .عامل دیگری که در منظر کودکانه تنوع و جذابیت ایجاد میکند،
تئوری هوش چندگانه است .کودکان به فعالیتهایی تمایل دارند که به هوش
بیشــتری نیاز دارد .از اینرو ،تنوع و جذابیت فعالیتها باید از گســتردگی
وسیعی برخوردار باشد.
 در منظر شهری ،حضور طبیعت در مقیاس وسیع و در زمینهی آزاد ،تمرکزکودکان را افزایش داده و از اســترس آنها میکاهد .دســتآورد کودکان از
طبیعت به لحاظ کیفی با آنچه از فضای داخلی به دســت میآورند ،متفاوت
اســت .بهطور مثال ،بازی با آب و گیاهان تا حــد زیادی میتواند در ارتقای
خالقیت و کنجکاوی آنها مؤثر باشــد ،لذا پیشــنهاد میشود که در طراحی
فضاهای شهری کودک ،توجه حداکثری به عناصر طبیعی محور قرار بگیرد.
 تناســب فضا ،رفتار کودک را تحت تأثیر قرار میدهد .هر چه مقیاس فضاکودکانهتر باشــد ،بازی کودک در آن از کیفیت و تنوع بیشــتری برخوردار
خواهــد بود و کودک زمان بیشــتری درگیر بازی میشــود .بهعبارتدیگر،
فضاهای دارای مقیاس کودکانه ،تمرکز آنها را بیشــتر کرده و برای کودکان
احســاس امنیت به وجود میآورد .اســتفاده از مبلمان متناســب با مقیاس
کودک در فضاهای شهری نیز میتواند این حس را تشدید کند.
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نتیجه گیری

هــدف تحقیق حاضــر ،ارزیابی مؤلفههای منظر شــهری
و پاســخ به این ســؤال بود که از دیدگاه کودکان ،منظر
شهری چه ویژگیهای باید داشته باشد .در این راستا ،در
مرحلهی نخســت ،کودک و ارتباط او با محیط تعریف و
سپس ،چارچوب نظری شهر دوستدار کودک با توجه
به پیشــینهی موضوع بررســی و معیارهای آن مشــخص
شــد .در این تحقیق ،آرای کودکان بهصورت جعبهابزار
مشارکت و با استفاده از روشهایی مانند ن ّقاشی (روشی
که کــودکان از طریــق آن ،ناخــودآگاه ،عقاید خود را
بیان میکنند) ،انشانویســی و مصاحبه جمعآوری شــد.
ن ّقاشــیها و انشــای کودکان با نرمافزار MAZQDA

کدگذاری و با کمک روانشناســان کودک و بر اساس
معیارها و زیرمعیارهای منظر شــهری تحلیل شد.
بر اســاس این مطالعات ،میبایســت عالوه بــر انعکاس
نظرات این شــهروندان کوچک ،برای اجــرای آنها نیز
تالش شــود .ارزیابی کمــی مؤلفههای منظر شــهری از
دیدگاه کودکان نشــان داد کــه به نظر آنهــا مؤلفههای
فرم و ریختشناســی (اســتفاده از عناصــر طبیعی ،بافت
و تزیینــات ،تناســب ،رنــگ ،مبلمــان شــهری و نور)،
ادراک عمومی و بصــری (فقدان آلودگی ،ایمنی ،تنوع،
جذابیت و نفوذپذیری) و هویــت مکان (فرهنگ ،حس
اعتمادبهنفــس ،وجــود فعالیّتهــای مختلــف و تأثیر بر
مخاطبان) بیشترین اهمیّت را دارند.
در ن ّقاشــی و انشــای کودکان ،عناصر طبیعی هم جایگاه
قابــل مالحظــهای داشــتند و از آنجا کــه بازیپذیری و
تحریککنندگــی عناصر طبیعــی در افزایش خالقیت و
کنجکاوی کــودکان نقش دارد ،الزم اســت در طراحی
شهری اهمیّت بیشــتری به آنها داده شود .ایمنی از دیگر
معیارهایی بــود که کودکان بــه آن اهمیّت میدادند ،از
این رو الزم اســت ضمن انعکاس نظرات این شهروندان
کوچــک در زمینهی ایجــاد امنیت (فیزیکــی و روانی)،
برای تردد ایمن کودکان در ســطح شــهر ،همجواریها
و فضاهای مناســب بازی و فعالیّت آنها ومســیرهای امن
(خانه تا مدرســه) طوری در نظر گرفته شــوند که ضمن
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متصل بودن ایســتگاههای فعالیّت کــودکان به هم ،برای
آنها جذاب و ترغیبکننده باشــد و باعــث تعلّقپذیری

آنها به شهرشان بشــود .در برنامهریزیهای شهری الزم
اســت به محله بهعنــوان مهمترین مرکــزی که کودک
وقــت خــود را در آن میگذراند ،توجه ویژه شــود .در
محــات جدید کــودکان دیــده نشــدهاند و ارتباط بین
محالت با توجه به شبکههای دسترسی است که کودک
ناچار است اوقات خود را در آنجا بگذراند.
نگاهی اجمالی به نقاشــیها و نظــرات کودکان در مورد
شــهر مورد عالقهشان نشان داد که مسیر دسترسی آنها به
فضاهای موردعالقهشان ،همان خیابانهای بزرگی است
کــه در آن اتومبیلهــا در حال رفت آمدنــد .از این رو،

ایجاد امنیّت دسترســی ،پیادهروهای مخصوص کودکان
و مســیرهای دوچرخهســواری از مــواردی هســتند که
برای پاســخ به این نیاز کودکان در مسیر خانه تا مدرسه
میتواند لحاظ شود.
وجود فعالیّتهــای متنوع و جذابیّت فضای شــهری ،از
دیگر موارد مورد اشــارهی کودکان بود .کودکان اساساً
به شــهری عالقه دارند که کنجکاوی آنها را برانگیزد و
برایشــان ج ّذاب باشــد ،لذا پیشنهاد میشــود در طراحی
فضای شــهری ،به ایجــاد فضاهای مخصــوص کودکان
(مانند سینما ،موزه و فروشــگاه) توجه شود .از فضاهای
مهم دیگر که باید در طرحهای پیشنهادی برای کودکان
مورد بررســی قرار گیرد ،زمینهای بازی و مجموعههای
بازیگاهــی مانند "موزههای کودک" در شــهر اســت.
ایجاد این فضاها به دلیل عالقهی بیشــتر کودکان به بازی
و با توجه به محدودیتهایی که به دلیل شهرسازی نوین
برای بازی و ارتباط مســتقیم کودک بــا طبیعت و عناصر
طبیعی به وجود آمده ،ضروری به نظر میرسد.

دریافت مقاله ; 96/5/4 :پذیرش مقاله96/8/16 :
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