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  Abstract     چکیده

  ن یبرخوردارندو بزرگتر یانسان  یگروه ها انیدر م یا ژهیو تیکودکان از اهم

  ی اساس  یرییستم،تغیدوم قرن ب  مهین  یشوند.ط   یثروت هر کشور محسوب م

تبد نش   لیدر  ا  نیبه شهرنش   نیروستا  به گونه  داده،  اکثر    یرخ  امروزه  که 

  ت یمحدود  یو از طرف  وندش   یانسان ساخت شهرها بزرگ م  یکودکان در فضا

د  یها شهرهاموجود  ها  یر  مجتمع  ساخت  گسترش  به  منجر   یبزرگ، 

 ن یاست. ا  دهیمعاصر گرد  یدر معمار  یخصوص  اط یو کاهش سهم ح  یمسکون

در کالن   ژه یکودکان به و  ییرسد که عرصه تحرک و خودنما ی گونه به نظر م

ها محدودترم  ،یامروز  یشهر  روز  مبان   یروزبه  در   یشهر  یطراح  یشود. 

  سته ی نگر  یشهر  یدر فضا  رگذاریاز عوامل تاث   یکیهمواره به کودک به عنوان  

 یپا به عرصه طراح  یمبان   نیمدافعان هم  یتوجه، وقت  ن یرغم ا  علی  اما.  یشودم

 نیا  جهیکنند. نت   یبه آنان نم  یتوجه  چیبرده و ه  ادیگذارند کودکان را از    یم

مال  یشهر  ،یتوجه  یب و  برا  لافسرده  شهرهاست   یآور  کوچک   ساکنان 

بنابراین این پژوهش به دنبال تدوین اصول طراحی پارک دوستدار کودکان  

تحقیق مورد استفاده در این    روشاست. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و  

ای و پرسشنامه و   پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه

دین است. نتایج حاکی از آن است تفسیر نقاشیهای کودکان و نظرسنجی از وال

که   داشته  را  برتر  اولویت  محیط  در  کودک  دادن  قرار  مخاطب  راهبرد  که 

  محله استفاده از مشارکت و تصمیم گیری کودکان در مورد    راهکارهایی ماننـد

مطلوب آنها، استفاده از مبلمان در مقیاس کودک و استفاده از رنگهای شاد  

 . مؤثر باشد  این مهم میتوانـد در در فضا

 

 Children have a special importance among human groups 
and are considered the greatest wealth of any country. 
During the second half of the 20th century, a fundamental 
change occurred in the transformation of rural dwellers into 
urban dwellers, so that today most children grow up in the 
man-made space of cities. and on the other hand, the 
existing restrictions in big cities have led to the expansion of 
residential complexes and the reduction of the share of 
private courtyards in contemporary architecture. It seems 
that the field of mobility and self-expression of children, 
especially in today's big cities, is becoming more limited day 
by day. In the basics of urban design, the child is always 
considered as one of the influential factors in the urban 
space. But despite this attention, when the defenders of 
these principles step into the field of design, they forget the 
children and do not pay any attention to them. The result of 
this neglect is a depressing and boring city for the residents 
of small cities, so this research seeks to compile the 
principles of designing a child-friendly park. The current 
research is of a qualitative type and the research method 
used in this research is descriptive-analytical and based on 
library studies and questionnaires and interpretation of 
children's drawings and a survey of parents. The results 
indicate that the strategy of addressing the child in the 
environment has the highest priority, and strategies such as 
using children's participation and deciding on their desired 
neighborhood, using furniture in the child's scale, and using 
happy colors in the space can be important in this regard.  
 

   کلمات کلیدی

 پارک محله ، دوستدار کودک.کودک، فضای باز، محله، 
 Keywords  

Open space, neighborhood, child, neighborhood park, child 
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 مقدمه -1

تعلصاحب   ترب   یمنظران  طب  یت،و  تعامل  را محصول    -   یعتکودک 

  یف، تعر  ین با ا   .  اند  دانسته  یه تجر   -   یعتو طب  یطمح-وراثت    یت،ترب 

، مشخص    یابند  یکه کودکان در آن حضور م  ییها   یط مح  یرنقش فراگ

  ی اساس  ی ضرورت ها  یاندر ب   یز شود. پژوهشگران عصر حاضر ن   یم

ب  ام  ی زندگ  یطنقش مح  ر رشد،  و  تحرک    یبرا  یطکانات محکودک 

و    ی عاطف  یوندهای پ  یجادو ا  ی بدن   ی آزاد و مستقل، گسترش مهارتها

نگه    یفهکه وظ  یناز ا   یکنند. به دنبال آگاه  یم  یدبا آن تأک  یروح

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7034247761522097697
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7034247761522097697
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  ی ا  یه و پا  ار است، تفاوت معناد  ی اجتماع  ی از کودکان مسئله ا  یدار

»مراقبت از کودک«    یاچون »ساکت نگه داشتن کودک« و    یاز عبارات

مح به  توجه  لزوم  ضرورت  و  گرفت  روزمره    ی زندگ  ی ها  یطشکل 

 .یدکودکان مشخص گرد

شهر  در اجتماع  ی،جوامع  واحد  فضاها  ی سه  و  مدرسه    ی خانواده، 

  یژه و  یتاهم  یشدن کودکان دارا یدر روند آموزش و اجتماع ی شهر

توان انتظار تناسب با    ی شهر نم  یاجزا  ه یکل  ی هستند. اگرچه برا  یا

از    ییکودکان را داشت، اما در بخش ها   یو روانشناخت  یزیکیف  یطشرا

تجربه کردن    یمناسب برا  یطشرا   یدباز با   ی شهر همانند فضاها  یفضا

  یطکودکان قرار داده شود. دور کردن کودکان از مح  یاردر اخت  یطمح

  یکی که    ییاست. از آن جا  یدور کردن آنها از زندگ   یبه معنا ی،شهر

تجارب    یت عصر حاضر، محدود  یت کم جمع  ی خانواده ها  یامدهای از پ

ا  یاجتماع   ی که پاسخ گو  هری ش   یفضاها  یجاد کودکان است، لزوم 

  یها یتو فعال یمتنوع زندگ یکودکان با توقع ها، سبک ها یازهای ن 

بار با   یناول  یاست. در واقع کودکان برا  یده تر گرد   یشمتعدد باشد، ب 

تعامالت اجتماع  یتجربه عرصه محله و فضا به    یای با دن   یباز شهر 

بلوغ اجتماع  ین پردازند. ا   ی م  یرامونپ   زایشو اف  ی تعامالت در روند 

نقش    یرشدر پذ   ی، شهر  یدارد. فضاها   یآنان نقش مهم  یسطح آگاه

  ینه و نهاد  ید عامل عقات  ی،زندگ  یوهش  ی،فرهنگ  ی،مختلف اجتماع  یها

الگوها از طر   یرفتار  ی کردن  آموخته    یانارتباط مؤثر م  یق کودکان 

آنها نقش بسزا  یبا تجارب فعل  یشینپ  یها نها   ییدر    یت دارد و در 

و شناخت از    یو اجتماع  یبلوغ فرد یط،به مح  لقمنجر به احساس تع

   .گردد یخود م

 مساله   بیان-1-1

مدرن   همگام تحوالت  کشورها  یزهبا  در    یشدن  توسعه،  حال  در 

  یان با شر   یشاهد ارتباط بالفصل مجتمع مسکون   یزن   یرانا   ی شهرها

بر    یران بزرگ در ا   ی و اساسا ساخت شهرها  یمشهر بوده ا   ی اصل  یها

  ی ها  یط نهاده شده است. مح  یو بلوک شهر  یک تراف  یلتسه  یمبنا

شهرها در  پا  اکثردر    یران ا  یکنون   ی مصنوع  بر    یازهاین   یهمواقع 

بن وحت  یانکودکان  ن   یطراح  یشهر  یفضاها  ینشده  در    یز،شده 

مشکالت    ین. همچنیستندکودکان ن  یروان   یزیکی ف  یط تناسب با شرا 

شهر، مسائل کودکان را افزون ساخته است. لذا    یو اقتصاد  یاجتماع

به    اباز شهر ر  یو فضا  یابانامکان تجربه کوچه، خ   یرانیکودک امروز ا 

  ی نگران کننده ا  ییردهه حاضر شاهد تغ  درندارد.    یعنوان محل زندگ

کودکان کم    یم؛در عادات روزانه کودکان هست  یدر سطح جهان   یگرد

باز در  فعال  یتر  فضاها  یها  یتو  در    ی عموم  یفضاها  یا باز    یآزاد 

فوق برنامه    یکنند و اکثر اوقات خود را در خانه، کالس ها  ی شرکت م

  یوه در ش  ییرتغ  ینکنند. ا  یم  ی سپر  ین والد   یمتحت نظارت مستق  و

در حال وقوع    ی که همگام با تحوالت جهان   یران کودکان امروز ا  یست ز

پد باعث  ب   یدی جد   یکردآمدن رو  یداست،  الملل تحت    یندر سطح 

 .مدرن« شده است   یعنوان »دوران کودک

  یانکرات ب   کودکان« به  یشبا شعار »توجه به آسا   ییجنبش ها   اخیرا

ب  اند که  ن   یشکرده    یی در شهرها  یاز کودکان جوامع صنعت  یمی از 

آنها    ی و روانشناخت  یزیکیف  یط کنند که در تطابق با شرا  ی م  یزندگ

  ینبا سرعت در ا  یز ن   یران در حال توسعه از جمله ا   یو کشورها  یستن 

 در حال حرکت هستند.  یرمس

م  به د  ی نظر  نگران   یگررسد  فرا    ی زمان  کودکان  مورد سرنوشت  در 

  یران، امروز ا   یشهر  های  یطکودکان در مح   یتموقع  یراباشد، ز  یدهرس

ناامن به زوال است. ترس از  تناسب فضا  یرو  با    یو عدم  باز شهرها 

روان   یزیکیف  یطشرا نش  یو  عقب  به  مجبور  را  آنها  از    ینیکودکان، 

به درون  محله ها  یو از فضاها یخصوص هایبه فضا  یعموم یفضاها

  ی عل   یک مسأله به عالوه فشار عصر الکترون   ینخانه ها کرده است. ا

  یتمعصوم  یدباعث تهد   یباالبردن سطح آگاه  یررغم محاسن آن نظ

شده است که    یطی رفتن شرا  یناز ب   ینو همچن  یدوران کودک  یو پاک

فعال عنوان  به  آن  از  م  یتروان شناسان  نام  به هم  یآزاد«    ین برند. 

توسعه شهر  یلدل روند  در  فضاها  یکودکان  مدرن،    یت فعال  ی عصر 

آن    یتمحدود  ینا  یامددهند. پ  یاز دست م  یشترآزاد« را روز به روز ب 

کنند که   یرشد م یطهاییدر مح یشترب  یران است که کودکان امروز ا

مح  یبرا است؛  کننده  و کالس    یرنظ  ییها  یطشان خسته  مدارس 

بر آنها وجود    یممستقکه امکان نظارت    برنامهفوق    یها بزرگساالن 

  یرامون، پ  یایدر دن   ییو ماجراجو   یطتجربه مح  ی دارد. کودکان به جا

جستجو تقل  یجان ه  یدر  و  ها  افسانه  تخیل،  تلو  یدها  و    یزیون از 

  ی«تصنع  یآنها دوران کودک  یبترت  ین هستند. به ا   یوتریکامپ  یهایباز 

بزرگساالن پرد نتاک  یم  یشده است سپر  اختهرا که توسط    یج نند. 

موجب    ی، کنون   ی شهرها  یتامروز و خصوص  یست ز   یها  یوهش  یقهر

که    یکودکان   یشنامتناسب وزن، افزا   یشافزا  یر نظ  ییها   یدهبروز پد 

  یستند،خود متناسب ن   یبا نردبان رشد سن  یزیکیف  یها  یتدر فعال

  صان و نق یرامونپ یطو شناخت مح یلدر تحل ییعدم رشد درک فضا 

 است  یدهگرد یزشدن کودک، ن  یدر روند اجتماع

  ینا  یکنون   یگونه رشد کودکان در شهرها  ینا  یمنف  یامدپ  ینتر  مهم

نم جسور، خالق و    ییکودکان انتظار انسانها   ین توان از ا   یاست که 

از    یینپا  یفیتبا ک  ییها  یطکه در مح  یکنجکاو را داشتند. کودکان 

  یج کنند، به تدر  یم  یآزاد زندگ  یتو فعال  یرینظر تحرک، انعطاف پذ

کننده. به نظر    یدافکار خواهند شد، نه تول   نندهبه مصرف ک  یلتبد

را    یهوش مصنوع  یدهمان اشتباه تول  یزرسد در مورد کودکان ن   یم

  ی ارتباط هستند، ول یجاداگرچه آنها قادر به ا یممجددا مرتکب شده ا

 گفتن ندارند.  یبرا یزیچ

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2-1

در کشور ما ایران، زندگی مـدرن و ماشـینی، مراحـل ابتدایی خود را  

سپری میکند و هر روز میل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ صنعتی  

مسـکونی   امـاکن  بـه  نیاز  و  جمعیت  افزایش  میشـود.  تـر  افـزون 

خ  تخریب  بلنـد  موجـب  های  سـاختمان  بـه  آن  تبـدیل  و  ها  انـه 

مرتبه شـده اسـت. در چنـین شـرایطی فضـاهای بـاز شهری اهمیت  

عنــوان   بــه  نوجوانــان  و  کودکـان  کـه  چـرا  مییابنـد  بیشتری 

یکــی از بزرگتــرین گروه هــای اجتماعی )در ایران بخش عمده ای  

س  هیجده  زیر  جمعیت  را  شهرها  جمعیت  میدهند(  از  تشکیل  ال 

تعامل   گویی  متأسفانه  ولی  هستند؛  شهری  باز  فضاهای  نیازمنـد 

کودکان با فضاهای شهری در شهر جهان سوم ما بـی اهمیت انگاشته  

چگونه   را  کودک  داند  نمی  هنـوز  مـا  خطرناک  شهر  و  است  شده 

بپذیرد و ترجیح میدهد او را در اماکن محافظت شـده نگـه دارد تـا  

ـه کودک به سن رویارویی با محیط شهری برسـد. ایـن در  زمـانی ک

در   کودکان  کـه  مشـکالتی  و  نیازهـا  بررسـی  با  که  است  حالی 
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محیطهای شهری با آن مواجه اند و برنامه ریزی و طراحی فضاهای  

به گونه ای که آنـان را به حضور فعال در شهر تشویق کند   شهری 

 . بـرای همگـان گردیـد میتوان موجب ارتقا کیفیت این فضـاها 

 اهداف تحقیق -3-1

 پارک محله دوستدار کودک  یشناسایی عوامل تأثیرگذار در طراح ـ

تفکر   خلق  بـرای  مناسـب  بسـتر  ایجـاد  برای  راهکارهایی  تبیین  ـ 

 خالق در کودک 

  یقو فرضیّه تحق پرسش-4-1

از ارتباط الگوهای رفتاری با بستر بروز آن    یآگاهی جامع تر  امروزه

ها، بحث »مکان« به عنوان    ی آگاه  ینا  یجاز نتا  یکیحاصل شده است.  

  یرامون پ  یط با مح  یو اجتماع  یمحصول تعامل انسان با ابعاد فرهنگ

ا  ا  ین است. دو پرسش    یفیک  ی است که کدام مؤلفه ها  ینپژوهش 

شهر  یفضا  یذهن  ینیع برقرا   ی،باز  مؤثر    یدر  کودکان  با  ارتباط 

پ به  نگاه  فضاها  یخی ر تا  یشینههستند؟  در  کودک    ی شهر  یحضور 

 کند؟  یم یشنهادبهبود اوضاع پ یرا برا  یجیچه نتا  یران،ا

  ی کنون   یدر شهرها  ی باز شهر یکه در حال حاضر فضاها  ییآن جا   از

از ضرورت طراح  یریدر روند شکل گ  یران،ا   ین ا   یریت و مد   ی خود 

کودکان    یت و هو   یت آنها بر شخص  ی پرورش  یرفضاها در ارتباط با تأث

  یکردیاست که با کاربست رو  یننوشتار ا   یبهره ماند، فرض اصل  یب 

از دو جنبه    ی باز شهر  یکودک و فضا  وعو کل نگر به موض   یکپارچه

در    یران ا  یشهر سنت  یو تأمل در آموزه ها  یکاربرد  ی،روان شناخت

با کودک، م به ره  ی مواجهه  برقرا  یافتیتوان  با    یدر  تعامل کودک 

نگرش به موضوع    ییرباره با تغ  ین . در ا یافتا دست  باز شهره   یفضا

با    یبه عنوان انسان   هبلک   یافته،کودک، نه به عنوان بزرگسال تکامل ن 

ن  و  ها  و هم چن  یازهایخواست  به موضوع    ییرتغ  ینخاص  نگاه  در 

نه به عنوان فضا، بلکه به عنوان »مکان« که شامل    ی باز شهر  یفضا

  یاست، م  یو عاطف  ی، شناخت  یاکادر  یپاسخ ها  ین ب   یچیدهتعامل پ

  کان حس تعلق کود  یجادتعامل و ا  یدر برقرار  یقابل تأمل  یج توان به نتا 

 .یافتبه آن دست 

   یقتحق ینظر مبانی -2

 یشهر فضای-1-2

شهرها هستند که به   یباز و عموم  یاز فضاها  یبخش  یشهر فضاهای

که شهروندان    ییجا   یعنی  یباشند،م  یجمع  یزندگ  یت تبلور ماه  ینوع

  ی است که داستان زندگ  یصحنها   یشهر  یدر آن حضور دارند. فضا

  یدهد است که به مردم اجازه م  یی. فضایشوددر آن گشوده م  یجمع

فضا    ینکنند. در ا  یتدر آن فعال  وداشته باشند    یکه به آن دسترس

برخ شکسته شوند و    ی اجتماع  ی مرزها  ی فرصت آن وجود دارد که 

بپ  یافته ن   ینتدو  یش از پ  یبرخوردها   یک و افراد در    یوندند به وقوع 

اختالط    یدجد  یاجتماع  یطمح هم  بنابرایابندبا  اساس  ین.    یشرط 

  تاس  ینمحسوب شود ا  یشهر  ی فضا  ی، عموم  ی فضا یک  ینکه ا   ی برا

 .  یردصورت گ  یکه در آن تعامل و  تقابل اجتماع

 

 

 محله -2-2

 یمتفاوت  یفتعار   یدارا  یایی،محله، با توجه به زمان و مکان جغراف  واژه

طور    ینآنها و هم  یات مردم و روح  یاز نوع زندگ  یقا  باشد که دق  یم

ز  یاجتماع  ی،اقتصاد  یاسی،س  ی،فرهنگ  یتوضع   یطیمح  یستو 

واحد    یک محله هم    ی، فارس  یدر محاوره ها.  یردگ  یجامعه نشأت م

  یاز نظر اجتماع  یژهکه به و  ی، جتماعواحد ا  یکاست و هم    یزیکیف

حلول، فرود، جا    یجا  ییوجوه مشترک باشند . به لحاظ معنا  یدارا

محله جلوه  .  آنهاست    ینینمود ع  یبرا  ییباشد، و محله جا   یو مکان م

انجام    یبرا  ییفضاها   ازمکان متشکل    یناز مکان است. ا  یو مفهوم

  یبرا  یا   یکنندم  یاست که در آن محله زندگ  ییانسان ها   یها  یت فعال

بر   ید با تأک  . یندنما  ی به آن مراجعه م  یخدمات یافتدر یا   یانجام امر

در کنار مفهوم   "Neighborhood"با   یگریآن، مفهوم د ی بعد کالبد

م معادل  در    یباشدمحله   ."Community"  اجتماع  یدتأک بعد    یبر 

از اجتماعات    یل شبکه امعاد  ی گردد و آن اجتماعات محل  یمطرح م

  یشهرساز  یاتادب   "Community"  یهو نظر  یق عال   یت،با هو  یمردم

  یتکه شناخت، فرصت و حما  یمشترک در سطح محل  یمفهوم ها  یزن 

سو  یها همکار  یدوست  ی برا  یا  یهدو  م  یو  م  ی فراهم    ی آورند، 

. در    یشهر  یماتتقس  یواحد عملکرد  کوچکترین.باشد است  محله 

تقس  یف تعر   ین ا مراتب  شهر،    یشهر  یمات سلسله  از:  است  عبارت 

  یرنده است که محله در برگ  ین و محله . فرض بر ا   یهحوزه، منطقه، ناح

شعاع    یمساحت در  که  است  . شعاع    یک از شهر  دارد  قرار  دبستان 

  یقه دق 15در  یاده پ صورت است که دانش آموز به   یمسافت یدسترس

   یرمتغ 811تا  511فاصله از  ین . ا یدنما  یانه تا دبستان طبتواند از خ

 . است

 آن  یاتو خصوص کودک-3-2

و    یرکوچک، صغ  یکودک به معنا  ین،مع  یفرهنگ فارس  یفتعر  طبق

طفل آورده شده    یا پسر«    یا»دختر    یده که به حد بلوغ نرس  ی فرزند

  ی از کودک به عنوان شخص  یزن   یکاییآمر   یراثفرهنگ م  در  .است.  

  یف فوق تعر   ی در دو معنا  شده است.  یاد تولد تا بلوغ قرار دارد،    ین که ب 

از جانب د  یکسان کودک     ین قوان   یگرکودک در د  یمعنا  یگر، است. 

 1کند، به عنوان مثال طبق تبصره    یفرق م  یکدیگرکشور با    یداخل

اسالم مجازات  قانون  کس  ی از  شرع  یطفل  بلوغ  حد  به  که    یاست 

به تعار   یده نرس   یری گ  یجهنت  ینتوان چن  یفوق م   یف باشد. با توجه 

است.   یده است که به سن بلوغ نرس  ینمود که منظور از کودک ، کس

 دختر و پسر متفاوت است.  یبرا   یرانقانون بر طبق قانون ا   ینهرچند ا

  یعوامل مختلف  یرکودک تحت تأث  یک  یزیولوژیکیو ف  یجسم  رشد

ژنت عوامل  شرا  یهتغذ  یتوضع  ،  یکیمانند  ن   یعموم  یط،  و    یز بدن 

  ی . رشد جسمان یردگ  یقرار م  یورزش  ینهایحرکت و تمر   یفرصت برا

و بعد از    یرد گ  یانجام م  یع سر یلیخ  ی کودکان در سه سال اول زندگ

همچنان ادامه دارد.    ی شود ول  ی م  هاز سرعت رشد کاست  یج آن به تدر 

  یماریهای است و در ضمن مستعد ابتال به ب   یکودک فعال و پر انرژ

کودکان در    ی در نظر گرفته شده برا  ی است. دوره سن  ی دوران کودک

بررس کودکان و    ینه کتب موجود در زم  یپژوهش حاضر که حاصل 

  ستسال ا  12تا   ۳ یپژوهشگران بوده شامل رده سن ی نظر کارشناس

  ی سالگ  ۳در حدود    یرا شده است. ز   یشنهاد پ  یهفرض  یکن  و به عنوا 

  یرامونپ  یطخانه با مح  یرونبار، با پا گذاشتن در ب   یناول  یکودکان برا
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تحرک    ی حوزه ها  یا . مکان ها  یرندگ  ی و جهان خارج از خانه تماس م

تا   مرزها  ی،سالگ  12کودکان  تا    یمنطقه شهر  یا  یهناح  یشامل  و 

مبان   ۹00حدود   اما  است.  ن   یشنهادیپ  یمتر  شامل    یز پژوهش 

 متر از خانه قرار دارند.   ۳00خواهد بود که در حدود  یی فضاها

 خالقیت- 4-2

که   معنا  این  به  دارد؛  وجود  خصوص خالقیت  در  متفاوتی  نظریات 

فرآیندهای   با  که  انگارند  می  شناختی  مفهومی  را  گروهی خالقیت 

کر، هوش، تخیل و پردازش اطالعات تعامل دارد و  عالی ذهن نظیر تف

عده ای نیز آن را مفهومی چندبعدی میدانند که مجموعه ای از عوامل  

اجتماعی و شناختی بر آن مؤثر است، به عبارت دیگر خالقیت را متاثر  

میدانند   محیطی  تاثیرات  معیارهای  .  از  دارای  که خالقیت  آنجا  از 

است معنایی  و  کالبدی  بررسی    ۳میتوان طبق جدول    ، رفتاری،  به 

 ابعاد مختلف آن پرداخت. 

 
:  از اقتباس – نگارنده؛ : )مآخذ کودک نفوذی شعاع و سنی نردبان 1 جدول

( 69-32، 1380بهروزفر   

گروه 

 سنی

شعاع 

 نفوذی
 محدوده

  5تا  ۳

 سالگی 

  100حدود 

 متر از خانه 

خیابان، مجموع چند خانه ) همسایگی، سطوح باز 

خانه، خیابان های بن بست، پیاده روها، بیرون از 

 زمین بازی( 

  8تا  5

 سالگی 

  ۳00حدود 

 متر از خانه 

ناحیه مسکونی) زمین های بازی، سطوح نزدیک  

همسایگی، پارکهای نزدیک، حیاط مدرسه، میدان  

 های بازی(

  12تا 8

 سالگی 

  800حدود 

 متر از خانه 

ناحیه و منطقه شهری)بخش هایی از سطوح  

پارک های بزرگتر، مناطق استراحت و  شهری، 

 تفریح، تاسیسات ورزشی( 

 

 

 معیارهای ایجاد خالقیت 2جدول 

 تاثیر  راه ایجاد خالقیت 

 رفتاری

 تدوین بازی های خالقانه 
 ارضای روحی روانی و کنجکاوی کودک -

 عملی کردن تصورات و افکار -

 ترغیب در جهت انجام فعالیتهای خالقانه بیشتر  خلق ایده های نو

 ایجاد حس کنجکاوی نسبت به محوطه های بازی با تنوع در حد معقول  برانگیختن حس کاوشگری

 با کودک  مانهیروابط آزادانه گرم و صم جادیا
 شتر یب تیرشد و بروز خالق  شیافزا -

 عالقه  جادیا -

 و در کودک ن یها شهی اند جادی متداول و ا ریغ تیتجربه وضع ی خاص در باز یرفتار یاز الگوها یرویپ

 کالبدی

 کودک  یبرا اسی مق تیرعا
 باال بردن درک کودک از فضا  -

 حس تعلق خاطر نسبت به فضا  جادیا -

 ی مرتبط با کودک و نگهدار یمنعطف بودن فضا

 فضا توسط کودک  رییامکان تغ -

 ط یمح   یطراحامکان مشارکت کودک در  -

 ید جد یها تیاستفاده از موقع -

 اعتماد به نفس  شیافزا -

 نو در ذهن کودک  یها دهیا یریشکل گ -

 معنایی

 کودک  یو رشد شناخت  یتجربه و باز ،یکاوش، جستجر (عتی فضا با طب بیترکی  لهی)به وس عتی استفاده از طب

 فضا)خاک، آب و..(  یدر طراح  یع یاز عناصر طب  یریبهره گ

 مثل: گل، شن، خاک و آب  یع یشناخت کودک با مواد و مصالح طب 

 یکارها یفرصت برا جادیشدن حواس پنج گانه کودک ارتقاء اعتماد به نفس و ا قری ۔

 خالقانه 

 خالقانه  یکارها یفرصت برا جادیارتقاء اعتماد به نفس و ا حس خلوت و آرامش در فضا  جادیا

 اط یح  ایبازه  یفضاتوجه به 

 ی جمع  یها تیفعال جادیا -

 ی اجتماع یمهارت ها  ییرشد و توانا -

 کودکان  یفعال کردن حس شهود -

  یاهیگ یو کاشت گونه ها نشی مثل: انتخاب گز ییبرنامه ها یاجرا

 باز خانه کودک  محوطه در
 حس مشارکت  جادیا

 شده( یچمن کار یو منتظر مناسب درختان و فضاها دی د جادیا
 ش یو آسا تیحس امن جادیا -

 در کودک  الیو خ  شهی اند یآزاد جادیا -

      بازی-5-2

نظ  یت فعال  یر و سا   ی باز  ین ب   ی مرزها  و    یرها    یادگیریکار، کاوش 

  ینمع  یروانشناسان عناصر  ین، . با وجود ا یستلزوما همواره روشن ن 

 از آنها اشاره شده است:  یبه برخ یرکرده اند در ز  ییرا شناسا   ی از باز

  ی، ارائه شده، عبارت است از: باز  یکه از باز  ییها   یفتعر  ینتر  ساده

تفر   یکار و  به قصد لذت  فا  یحاست که  و  بر    یا  یدهانجام شود  در 

  یتبدون مسئول  است که در عالم  یتیکودک فعال  ینداشته باشد. باز

پردازد بدون    یو حرکت م  یتخود به فعال  یفطر  یلباشد و طبق تما 

  یندهد و در ح  یص سودمند تشخ  یر عمل سودمند را از عمل غ  اینکه 

کند    ی. حواس خود را متمرکز میردگ  یبه خود م  یجد  ی  یافه ق  ی باز

  ی، روح همکار  یباز  یقو توجه خاص نسبت به عمل خود دارد و از طر

فرد  ی،فرمانده  یمت،صم  ی،دوست وجدان  پرورش  و  در    یانضباط 

ها، حواس، عواطف، تفکر    ماهیچهو باعث رشد    یردگ  یکودک شکل م

 شود.    یم یو یو استعدادها
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  ی مهم در زندگ  ی نقش  یرونیب  ی و مخصوصا  فضاها  یطیدر هر مح  بازی 

شود. بعالوه ، متخصصان    یسالمت کودکان م   یشرفتدارد و باعث پ

ن  معن  یزکودک  باز  یوان  که  مهم  ی کنند  ساز  ی نقش  آسان    یدر 

بهتر  یادگیری  یندفرآ آموزش    یندارد.  کودک جهت    یک  یکروش 

  یها. باز یدستورالعمل تئور  تا است    یناطالعات گوناگون، تمر  یافتدر

م  یناتیتمر   ین چن  یبرا  یی فرصتها بازیکنندفراهم  نوع  براساس    ی، . 

ف  یتها،فعال رشد  مشاهدات  و  اجتماع  یشناخت  یزیکی،تکرارها،    یو 

از مداخالت    یدکودکان با  ی،باز   طی  .یردگ  ی قرار م  یرکودک تحت تاث

  یزهایچ  ی خاطر که کودکان در جستجو  یندور باشند. به ا   ین والد

  یهنگام  یجهو در نت  یکنند،م   یشرا آزما  یشانها   یتبوده و ظرف  یدجد

باز در  دن   یهایشان که  هستند  م  یای آزاد  گسترش  را  .  یدهندخود 

  یادی ز   ت اثرا  یموضوع نشان داده است که باز  ین درباره ا   یقات تحق

و    یرو دارد. همچن  یادگیریرشد  مهم  یباز  ینکودک  در    یعامل 

کودک در    یتشکل فعال  ینو بهتر   یرودکودک بشمار م  یپرورش عقل

همواره    ی، کودک ضمن باز  یفکر   یتاز دبستان است. فعال  یشپ  ینسن

. ضمن  یگیردشکل م  ی کودک ضمن باز  یت همراه است. شخص  با تصور

ها    یبا همباز ی کودک در اتحاد و همکار  یت همه جوانب شخص  ی باز

حواس و رشد    یت موجب تقو   یآموزش  یهایباز   ینهمچن  .یگیردشکل م

  یمکن  یبه شرط آن که سع  یشوند،کودک م  یو اجتماع  یذهن  یقوا

آن را او    یرکودک باشد و جهت و مس  یاردر اخت  یباز  یکنترل اصل

 .کند یینتع

 کودک  یباز یآل برا یدها فضای-6-2

 در دو گروه: یباز  فضاهای

  ینشامل زم  یباز  یها  ینمثل پارک ها و زم  یرسم  یباز  یفضاها-1 

 : تاب و سرسره و ...  یسنت ی باز

گوناگون،    یبا عملکردها  یمعاصر : مجموعه مرکب باز  یباز  ینزم-2 

ارزش چون    یبه ظاهر ب   یشامل قطعات  ییخالق و ماجراجو   یباز  ینزم

  یها  یدمانفرسوده، الوار و ... که به کودکان امکان ساخت چ  یرهای تا

با خواست کودکان، در    یریانعطاف پذ   یل دهد و به دل  ی را م  ید جد

 مؤثر است.   یاربس  یط آنان از مح یو شناخت یرشد جسم

 یلروزمره کودکان را تشک  یط از مح  یمهم  یار فضاها بخش بس  ینا 

آنجا  یم از  دن   ییدهند.  نوع  یایکه کودکان  را    ین زم  یاطراف خود 

تواند آن را   ی است که م یبستر مناسب   یعتکنند، طب ی تصور م ی باز

دلخواه کودکان،    ی رو فضاها  ینساعت ها به خود مشغول سازد. از ا

درخت ها، آب و خاک،    یاهان،ون گچ  یعیمملو از عناصر طب  یی فضا

  یها  یطمح  یفیتامر سه ک  یاا  یلو حشرات است. دل  یوانات شن، ح

آن، انسان ساخت نبودن آن و    یراست که شامل تنوع تمام پذ  یعیطب

 آن هاست. یری ناپذ  یانو پا  یحس جاودانگ

 یق تحق روش -3

و روان    ی طراح  ی رشته ا  یانم  یقتحق  یک  یپژوهش حاضر به نوع 

با    یناست. همچن یفی است. پژوهش حاضر از نوع ک  یطیمح ی شناس

باشد و از   ی م ی حاضر، کاربرد یق شده، نوع تحق یان توجه به اهداف ب 

پژوهش از نوع    ینا یاز،مورد ن   یبه دست آوردن داده ها ینظر چگونگ

به    بهباشد.    یم  یلیتحل  -یفیتوص پژوهش  روند  در  که  آن  جهت 

شود و از نظرات و مشارکت    یودکان پرداخته مک  یها  یژگیو  یفتوص

شود.    یبهره گرفته م  یینها   یو ارائه الگو  یریگ  یمگروه در تصم  ین ا

برای تحقق این امربا هدف اصل دستیابی به ویژگی های ساختاری  

های    روشکودکان ، با  یتخالق  یشپارک محله براساس رویکرد افزا

وتحلیل های گراف ، پرسشنامه، مصاحبه  )تحلیل عکس،  کیفی  یکی 

بررسی   محله  وفضاهای  کودکان  نظرهای  کودکان(  نقاشی  و  نقشه 

از مدارس    یکیگردید. برای پیاده سازی این روش ها دانش آموزان  

به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. کودکان سنین    ینشهرستان اسفرا

سال وتعدادی از والدین آنها با روش های پرسشنامه، مصاحبه    12تا  7

نقا  ابزارهاو  گرفتند.   قرار  مشارکت  مورد  برا  یشی  شده    یاستفاده 

آور ا  یجمع  کتابخانه  مطالعات  اطالعات،  و  ها  مطالعات    یداده  و 

کودکان و    یکودکان، نقاش  ی بوده که با استفاده از مشاهده    یدانیم

با کودکان    ی نقاش  یدن کش  یندر ح  یافتهسازمان    یمهن   ی مصاحبه ها

شده است و با استفاده از تحلیل    یگردآور  یازمورد ن   یجداده ها و نتا

 های گرافیکی فضاهای مرتبط با کودکان ونیازهای آنها بررسی گردید.
 

  نگارنده؛: )مآخذ کودکان یو روان  یمناسب جهت رشد جسم یطشرا 3 جدول

بهروزفر( : از اقتباس – 6932  

 توضیحات عوامل  

1 
)به   یبازشناس

 جا آوردن خود( 

 یمسکون  هیناح  کی بتواند خود را در  دی کودک با

از کودکان در   یک یخود را بعنوان  یعن ی بازشناسد؛ 

 و احساس کند. ندی بب یمسکون هی جامعه کودکان ناح

 احساس تعلق 2
 هی و ناح یمسکون  هیکودک خود را متعلق به ناح

 را متعلق به خود بداند.  یمسکون

 تیامن  ۳
در حد   دی کودک با یو روان یک یزیف یمن یا طیشرا

 قابل قبول فراهم باشد. 

 بهداشت  4
در حد  دی کودک با یو روان یکی زیبهداشت ف طیشرا

 قابل قبول فراهم باشد. 

5 
 جادی امکان ا

 تماس 

بتواند با همساالن و همنوعان ساکن در  دی کودک با

و معقول  یخود، تماس و ارتباط کاف  یمسکون هی ناح

 برقرار کند. 

 یباز 6
 یو انفراد یگروه یها یباز یمناسب برا طیشرا

 فراهم باشد.  دی کودک با

 تحرک  یآزاد 7
تحرک آزاد و   یمناسب برا یو روان یک یزیف طیشرا

 فراهم باشد  دیمستقل کودک با

8 

با   یهماهنگ

 طیشرا

 بزرگساالن 

انتظارات  نیب یقابل حل  ریغ ایتعارض بزرگ و  دی نبا

کودکان و انتظارات و امکانات نظارت  طیو شرا

 بزرگساالن باشد. 

 ارتباط  ۹

  ،یک یزیف وندیو حفظ پ یالزم جهت برقرار طیشرا

روزمره  یزندگ |مستمر با  یو اجتماع یعاطف ،ی روان

فراهم   دی بزرگساالن با یزندگ  یعاد یها تیو فعال

 باشد. 

 یقتحق یها یافته -4

و انتظارات کودکان    یازهاحاضر و شناخت ن   یهمنظور آزمون فرض  به 

  یلکودکان با استفاده از روش تحل  یپارک باز  یفیت ک  یدر جهت ارتقا

بررس با  و  مورد    یم ترس  ی ها  ی نقاش  یمحتوا  کودکان  توسط  شده 

ابزارها با  که  تحل  یمشارکت  یمطالعه  طرح    و  یکیگراف  یلمانند: 

پژوهش حاضر    ی بهتر خواسته ها  درکو    یهسؤاالت مرتبط جهت توج

فضاها  یطراح  یالگوها تحل  یباز  یدر  توسط  تا  شد    یلجستجو 

با    یباز  ی فضاها  یف و توص  یفتعر   ی نظرات کودکان در راستا  یمحتوا

پارک    یطراح  یآنان را برآورده سازد بتوان الگوها  یازهایکه ن   یفیتک
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فصل   میزان  یشترین ب   یجهآل آنان را مطرح ساخته و در نت یدها  ی باز

م را  باش  یانمشترک  داشته  کودکان  ایمنظرات  در  و    یندفرآ  ین. 

تحل نتا  ی ها  ی نقاش  یها  یلبراساس  برداشت    یرز  یجکودکان،  قابل 

 است: 

  یمدنظر خود را وجود باز  ی باز  یفضا  ی( کودکان الگو1شکل )   در

  ی، و طوالن   ی چرخش  ی سرسره هاشطرنج،    یندر قالب زم  ی فکر  یها

  ی گروه  یها  ی)از نظر دور چرخش(، محوطه باز  یمقابل تنظ  یتابها

وجود سطل زباله در    ینکرده اند. همچن  ییاستپ هوا   ی،)اعم از وسط

 ها است. ینقاش  ینشده در ا رسیمپارکها از نکات مورد توجه ت

 

 

 
الگوی فضای باز در نقاشی کودکان 1شکل   

 

پارک، آنها    نی مناسب در ا  ی باز  ل یعدم وجود وسا  لیبدل(   2شکل )

اعم از تاب،    یسنت  یباز  لیرا وجود وسا   یباز  نیانتظارات خود از زم

فضا و  سرسره  فلک،  و  نقاش  ی چرخ  که    یسبز  همانطور  اند.  کرده 

م ا   یمالحظه  از  کودکان  انتظارات  بس  ن یشود،    یم  ن ییپا   اریپارک 

 باشد. 

 

 

 

 
 مناسب یباز لی وجود وساعدم  2شکل 

 

پارک انتظارات خود را   ن ی کودکان محدوده ا ر یتصاو ن ی در ا ( ۳)شکل

  ، یچون: محوطه شن باز  یآل خود، وجود موارد   ده یا   ی باز  ن یاز زم

کوچک    یو کلبه ها  یبهداشت  سی سرو  ،یحوضچه آب و ماه  ایاستخر  

 .نموده اند میترس

 

 

 

 
 آل   دهی ا یباز نیزمانتظارات کودکان از  3شکل 

 

مورد مطالعه    یشده در فضاها  میترس  یها  ینقاش  لیو تحل  یبررس

نوع وسا  ی نشان م به  باز  ل یدهد که توجه  باز  ، یو مبلمان    ی رنگ، 

و باال    یلیوجود عناصر تخ  ، یباز  ط یآب در مح  انیجر   ، یگروه  یها

و ط تنوع  فعال  یفیبردن  و  شهروندان    طهیدر ح  یها  ت یاز خدمات 

  نگونه یا  یدر طراح  یاصل  یجامعه به عنوان فاکتورها   اسیکوچک مق

  است   یطیمح  یها  یساز  میو تصم  گری کدیفضاها جهت تعامل آنان با  

شده    میترس  یها  ی نقاش  یبا توجه به موارد گفته شده و با بررس   لذا 

فرض پژوهش،  مورد  محدوده  کودکان  معنادار   هیتوسط  رابطه  وجود 

ن   نیب  انتظار  ازهایشناخت  مورد    یباز  نیزم  تیفیارتقاء ک  یبرا  اتو 

م  دییتأ ن   یم  یعنی .  ردیگ  ی قرار  درک  و  شناخت  با  و    ازهایتوان 

 .دشی کودکان را ارتقاء بخ یباز  نیزم ت یفیانتظارات کودکان، ک
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 تحلیل پرسشنامه و نظرخواهی از کودکان -1-4

به شاخص  با (، سؤاالت  2)جدول    های شهر دوستدار کودک  توجه 

های مورد   تحقیق تهیه گردید که سازه پرسشنامه در راستای اهداف

  معیار موقعیت مکانی بازی، نوع تعامالت اجتماعی،   5بررسی، شامل

که است  امنیت  و  ایمنی  و  مشارکت  بین  دسترسی،  نمونه    120در 

  .میشود  دیدهیر  ز   (4)  بررسی قرار گرفت که نتایج در جدولی   مورد

بعد دیگر این تحقیق بررسی آنجا که  خالقیت  و ارتقاء    همچنین از 

کالبدی و معنایی میتوان    در سه حیطه رفتاری،  2است و طبق جدول  

نمود، بررسی  را  شکل    خالقیت  راستا  همین  در  نیز  ای  پرسشنامه 

دیده    5  جامعه نمونه توزیع گردید که نتایج آن در جدول  گرفته و در 

 . میشود
 

 پارک های شهر از وضع موجود و مطلوب  اسفراینهای کودکان شهر  تفسیر نقاشی 4 جدول

 ایده آل کودکان  پارک  کودکان نظر اسفراین از موجود پارک های شهر وضعیت

پارک و کثیف   در زباله ریختن مثل عمومی بهداشت به شهروندان توجه عدم-

 سرویس های بهداشتی بودن 

  تر آبی کم دلیل به گیاهان و درختان بودن خشک-

  است گردیده صوتی آلودگی موجب که محله در نقلیه وسایل-

 پارک ها  در ایمنی و امنیت احساس عدم-

 نبود امکانات تفریحی  و وسائل بازی -

 عدم وجود کفپوش مناسب در پارک ها -

 استاندار نبودن وسائل ورزشی پارک -

 فاقد صندلی و فضای نشستن -

 نبود نور کافی و مناسب پارک ها برای استفاده در شب -

 تعداد کم و کافی نبودن وسائل بازی -

 عدم جذابیت و هیجان انگیز نبودن بازی ها-

 نبود کافی شاپ و مغازه درپارک  -

 نداشتن تنوع در وسائل بازی، تکراری و یکنواخت بودن  -

 آلودگی و زباله  بدون-

 سبز، درخت ،گل و گیاه  فضای دارای-

 بازی زمین بازی برایزکودکان  فضای دارای-

 دارای شهربازی و امکانات تفریحی  -

 دارای استخر و قایق تفریحی -

 صدا  و سر از بودن دور و نقلیه وسایل تردد و ماشین ها از دور به مکان هایی قرار گیری پارک در-

 محیط پارک  پاکیزگی-

 شده  نقاشی دیوارهای شاد و استفاده از رنگ های-

  آنها با کردن بازی  امکان و خاک و آب مثل طبیعی عناصر وجود-

 اهلی و باغ وحش  حیوانات وجود-

  فضاعمومی پارک در افراد و همساالن و والدین امکان حضور-

  سواری دوچرخه و روی پیاده فضای وجود-

 موسیقی و شخصیت های کارتونی  ادوات شکالتی، شهر قبیل از کودکانه اشکال به فضاها طراحی-

 پارکها  در ترانبولین مثل خاص بازی وسایل از بعضی وجود-

 فوتبال و والیبال   زمین مثل بازی زمین وجود-

 

 انتظارات کودکان  -2-4

ا  به  توجه  مکانها  نکهیبا  بود  کودکان خواسته شده  مورد    ی باز  یاز 

  لیکودکان بدل  شتریکه ب   دی کنند، مالحظه کرد  یعالقه خود را نقاش

  ی باز لیخاص و وسا   یو هوش خالق از فضا  یقبل  تیعدم وجود ذهن

: تاب و سرسره،  لیاز قب  یمدرن، خواستار وجود حداقل امکانات سنت

  ی میترس  ی ها  یرا دارند. دغدغه کودکان همانطور که در نقاش  کلنگاال

بودن    اس یبودن، بزرگ مق  گانی: را لیاز قب یگردد موارد  یمالحظه م

بودن سرسره موجود در    چیدر پ   چیو پ  ل یطو  ا یاقالم نامبرده شده و  

که قبال و    یکودکان   دیباشد. به ندرت مالحظه گرد   یم  ی باز  یفضاها

را دارند لزوم وجود    گر ی مشابه در شهرها و مناطق د  اکن با حضور در ام 

)اغلب دختران( و وجود محوطه شن    یریگیماه تیاستخر آب و فعال

 .نموده اند میجنگ )اغلب پسران( را ترس  ن یو زم ی باز

که   دیمورد مطالعه مالحظه کرد  یمحله  یاقتصاد طیتوجه به شرا  با

و بالطبع آن امکانات    یاقتصاد  طیکه شرا این محله  کودکان ساکن در  

در مقابل کودکان با    یکم توقع ول  اریدارند بس  یتر  نییپا   یباز  یفضا

  ی شتریدارند توقعات ب   ی مطلوب تر  یاقتصاد  طی که شرا  یی خانواده ها

  ط یدر محالت با شرا   یفروش  هی دارند. به عنوان مثال وجود دکه اغذ 

  گر یاز د است.  کودکان بوده    یاصل  یمطلوب جزء دغدغه ها  یاقتصاد

پسران    ک یتفک  یتوان به درخواست دختران برا  ی موارد قابل ذکر م

شود که    یاستنتاج م  نیاشاره نمود. چن  ی باز  ل یدر استفاده از وسا 

توانا  ن   یی عدم شناخت  باعث    یتیمطلوب جنس  یازهایها و  کودکان 

  ن یزم  کیتا دختران خواستار تفک  دهی آنان گرد  یو روان   ی فکر  یریدرگ

 شوند.  خود از پسران  یباز ل یوسا و

 نتیجه گیری  -5

شهری دارند.   ها و ترجیحات متفـاوتی در فضـاهای کودکان نگرش

داشت که یک فضای شهری   در یک بیان کلی میتوان چنـین اظهـار

هر سطح درآمد و با هر محـدودیت   باید برای همه افراد و بـا

نظر از ایـن کـه در آن نـواحی سـاکنند یـا نـه،    فیزیکـی، صـرف

بتواند با   بـوده، و آن فضـا بایـد  ( اجتماعی ـ فیزیکی )دسترس  قابـل 

مساوی تمامی ساکنین   های موجود در خود، امکان حضـور خصیصه

متناسب با نیازهـای اجتمـاعی   و اسـتفاده کننـدگان شـهری را 

برای تأمین دسترسی نبایـد  عنوان نمونه   شـان فـراهم آورد. بـه

  ایده آل نوجوانان در نظر گرفته شـود، بلکـه نیازهـای  تنهـا شـرایط

ساده نظیر   هـای معلوالن و یا کودکانی که تمایل دارند بـه فعالیت

عمومی شهری بپردازند   دوچرخه سواری در این فضاهای اجتماعی

 نیز در نظر گرفته شوند 
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 دوستدار کودکپارک مربوط به  داده هایتوزیع فراوانی  5 جدول

 میانگین فراوانی )درصد(  پرسش  معیار 

 موقعیت 

 بازی  مکانی

 دارید؟  از بین آب،خاک، حیوانات و بازی در طبیعت و فضای سبز کدام یک را برای بازی بیشتر دوست 

 .بازی در طبیعت و فضای سبز 4  | .حیوانات۳ | .خاک2  | . آب1

  ۳1,8فضای سبز: % |  %44,8ارتباط باحیوانات : 

 1,8% خاک: |  %21,6آب:  | 
2,87 

تعامالت  

 اجتماعی 

 دوست دارید با چه کسانی فعالیتها و اوقات فراغت خود را بگذرانید؟ 

 های فامیل و آشنایان  چه. ب4 | . دوستان و همساالن۳ | .والدین و اعضای خانواده2 | . تنها1

|  %22,7والدین: |  42,4%دوستان و همساالن: 

 14,1% تنها: |  8.20% های فامیل:  بچه
2.7 

 دسترسی 
 فاصله زمانی خانه شما تا نزدیکترین پارک محله به صورت پیاده چند دقیقه است ؟

 . نبود پارک درمحله . 4 |   دقیقه 10. بیشتر از ۳  |دقیقه 10- 2  | دقیقه 5- 1

|   %۳5,2دقیقه:  5|  %۳7,2نبود پارک در محله: 

دقیقه:  10بیشتر از |  %16,1دقیقه:  5-10

11,5 % 

2,48 

 مشارکت 

پارک   دررا  باشد؟ ) اگر شهردار بودید دوست داشتید چه فضایی  پارک چه فضاهایی دوست دارید در

 ساختید؟(   می

 |  ونوجوان های کودک فروشگاه | سالن موسیقی مخصوص کودکان| موزه کودک  | خانه اسباب بازی

 سینمای مخصوص |  های محلی سیرک و نمایش|  سواری فضای مخصوص دوچرخه| فضای سبز

 سایر - زمین بازی | سالن ورزشی و استخر |   خانه کتاب | کودکان

زمین بازی و |  1۳,8سالن ورزشی و استخر: %  

 :های محلی  سیرک و نمایش|  1۳% پارک: 

 12سواری:%   دوچرخه فضای مخصوص|  12,7%

6,47 

ایمنی و  

 امنیت

 میروید؟  پارک با چه وسیله به

 . وسایل حمل و نقل عمومی4 | . دوچرخه۳ | . اتومبیل2 | . پیاده1

  %4,4دوچرخه: |  7,65پیاده: |  85,۹اتومبیل: % 

 2,1% وسیله عمومی: | 
2,01 

 :محل بازی شما در محله کجاست 

. حیاط خانه یا 4  | . مجموعه ورزشی محله۳|  . زمین بازی و پارک محله2  | های محله کوچه .1

 فضای باز مجتمع 

زمین | % ۳4,4 :حیاط خانه یا فضای باز مجتمع

های محله:    کوچه|  %21,1بازی و پارک محله:  

 % 10,۹ورزشی محله: مجموعه |  1۳,5%

۳,66 

 
 

 
  

کودکان و با    های  ها و مهارت  همچنین میتوانیم با آگاهی از توانایی

محـیط در  آن  سـازی  شـهری  زمینه  حضـور    هـای  افزایش  باعث 

حــس مشــارکت و اســتقاللی کــه    کودکـان در شـهر شـویم و بـا

پــی   میآیـد،    تعــامالتدر  وجـود  بـه  در شـهر  کـودک  اجتماعی 

نتیجه    کسب تجربه و اعتماد به نفس در کودکـان شـده و در  باعـث 

های تحقیق در خصوص    یافته  .باعث افزایش خالقیت در آنها شویم

محله   بـه  پارک  توجـه  کـه    بـا  داد  نشان  موضوع،  بودن  جدید 

  کودکان همانند سایر اقشار جامعه تسهیالت اجتماعی    تأسیسـات و

و فضای سبز    دچار کمبودهایی هستند مانند فقدان امکانات تفریحی

کافی در سطح معابر عمومی   در سطح شهر و محـالت، عـدم امنیـت

بـرای  شـهری  فضـای  است  و  موجود  مشکالت  از  بخشی    .کودکان 

  د، کمـک فضاهای بازی که صرفا  میتواند پارک نباشـ   بنـابراین تعبیـه

است اسـت در   شایانی به رشد و شـکوفایی کودکـان مینمایـد. بهتـر

با استفاده از طراحی    کلیـه فضـاها، معـابر و پیـاده روهـای  شهری 

مبلمان شهری متناسب، فضـای شـهری را   متفاوت با رنگ، نور و یـا 

شاهد    کودکان جاذب تر نمود تا کودکان امروز و آینده تنهـا  بـرای

محیطی فراهم کرد    خاکستری و بی رنگ و بو نباشند و باید  شهری

 . شهری برقرار کند  تا کودک بتوانـد معنـایی بـا مکـان

 منابع  -6
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