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Abstract

Child Friendly City projects commonly aimed to make 
opportunities for children to form their environment or 
change it. So, these projects are trying to give citizen rights 
to children, improve their knowledge, help their 
participation abilities, decrease violence against children, 
pay attention to environmental subjects and etc. In our 
country, Iran, the Bam city (after its earthquake in 1382) 
was one of the examples that Child Friendly City ideas 
were included in its renovation program. One of the defined 
projects in this field was to find green space design patterns 
considering children's desires. In this project, children's 
ideas about green spaces were interpreted by using Group 
Discussion methods and participation procedures, for 
example narratives, charts and puzzles, modeling, painting 
and etc, and their opinions have been collected. By 
studying their ideas, although most of them were related to 
their experiments, many ideal factors for choosing 
materials, arrangement of the spaces, name some essential 
spaces, how to confine the green spaces, bicycle roads, 
flower spots and etc have been derived. Some of children's 
desires, derived from the Group Discussion in a project of 
Bam Child Friendly city, were incorporated green space 
and play grounds, separated spaces for children and adults, 
some spaces for memory writings, statues, use of materials 
such as wood and include lawn areas. 
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  چكيده
فرصـت بـراي    هاي شهر دوستدار كودك به طور عمده براي ايجـاد پروژه

از اين . استكودكان در راستاي شكل دادن و يا تغيير محيط پيرامونشان 
   هاي دوستدار كودك بـه دنبـال اعطـاي حـق شـهروندي بـه       منظر طرح

كـم كـردن ميـزان    ، بـاالبردن مشـاركت جمعـي    ،توسعه آگـاهي  ،هابچه
در . است.. محيطي و  -توجه به موضوعات زيست، خشونت عليه كودكان

هـايي بـود كـه    از نمونه) 1382بعد از زلزله ناگوار سال (ما شهر بم كشور 
يكـي از  . رويكرد دوستدار كودك در بازسازي آن مورد نظـر قـرار گرفـت   

هاي تعريف شده در اين راستا پيدا كردن الگوهاي طراحـي فضـاي   پروژه
در ايـن طـرح بـا اسـتفاده از     . هـا بـود  هـاي بچـه  سبز با توجه به ديـدگاه 

گـويي،  هـاي مشـاركتي همچـون قصـه    بحـث و روش  -گروه متدولوژي
هـا در ارتبـاط بـا    نظـرات بچـه  ... سازي، نقاشي و ها، مدلجداول و پازل

بـا وجـود اينكـه بيشـتر تصـورات      . آوري و تحليل شدفضاهاي سبز جمع
ها مربوط به موضـوعاتي بـود كـه در گذشـته تجربـه كـرده بودنـد،        بچه

يـافتن بـه الگوهـايي بـراي انتخـاب       هايي چند در راستاي دستشاخصه
مصالح، نحوه جانمايي فضاها، برخي از فضاهاي مورد نياز، نحوه محصـور  

وجود ... كردن فضاهاي سبز، مسيرهاي دوچرخه، محل گلها و درختان و 
فضاي سبز در تلفيق با فضاهاي بـازي، قلمروهـاي جداگانـه بـراي     . دارد
ها، مصالحي ه نويسي، مجسمهها و بزرگساالن، فضاهايي براي خاطربچه

هاي كودكـان در راسـتاي   هاي چمن از جمله خواستمانند چوب و زمين
 توصيف الگوهاي فضاي سبز در يك نمونه مربوط بـه نتـايج يـك گـروه     

  .بحث در پروژه شهر دوستدار كودك بم بود

  واژگان كليدي 
 .شهر دوستدار كودك، مشاركت كودكان، فضاي سبز، بم 
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  مقدمه
عمده اين تحقيقات در  .به بعد مورد توجه قرار گرفت 1980هاي از سال، به ويژه در اروپا ،تحقيق در حوزه شهرهاي دوستدار كودك

شهرهايي "هايي با عنوان در اين راستا طرح 2.ها و نيازهاي آنها بودها و رسيدگي به خواستن حق شهروندي به بچهراستاي داد
برنامه  .1:  ها بر سه فاكتور اساسي تاكيد داشتاين طرح. شدتعريف مي "شهرهايي براي دختران و پسران"و يا  "براي كودكان

مراكز كودكان  .2. در راستاي ساختار دادن شكل فضايي محيط نقش اساسي دارنديگران همانند دها ريزي مشاركتي كه در آن بچه
ها در راستاي استقالل انگيزه و فرصت دادن به بچه .3. دهدهايشان را ميدادن به خواستهآوري و شكلكه به آنها فرصت جمع

بررسي ادبيات موجود در حوزه شهرهاي دوستدار  . ]UNICEF, 2005 : 5[ترها هاي محيطي بدون دخالت دادن بزرگگيريتصميم
هاي مشاركت برابر براي كودكان به ايجاد فرصت. گونه وجود داردتلفي براي اينخهاي مدهد كه اهداف و شاخصهكودك نشان مي

مدارس  ،ين دستدر تحقيقاتي از ا .داد كه چگونه از حقوقشان آگاهي پيدا كنند و نسبت به آن حساسيت نشان دهندآنها ياد مي
   . ]1387 ،دريسكل[ هاي مناسب مشاركتي كودكان دارنداي در ايجاد زمينههمواره نقش تعيين كننده

ايجاد عالقه دركودكان براي پيگيري :  توان به مواردي اشاره كردهاي شهر دوستدار كودك ميمهم در پروژه اهداف از ديگر
 ،دادن كودكان معلولمشاركت ،فعاليت در راستاي غلبه بر فقر و نابرابري ،گساالنتمرين همكاري ميان كودكان و بزر ،حقوقشان

   . ]UNICEF, 2005: 6[...  توسعه فضاهاي تفريحي و ،كودكانتشويق بزرگساالن در راستاي حفظ و حمايت از حقوق ،حمايت از خانواده
در خصوص كودكان و نوجوانان صورت  1997ي دولتي در سال ريزي عملياتبر اساس گزارش يونسكو در كشور ايتاليا اولين برنامه

  :   ]UNICEF, 2005: 13[توان اشاره كرد ترين اهداف اين طرح به مواردي مياز مهم. گرفت
كند؛ حقوق و نيازهاي آنها را از طريق كيد ميأايجاد يك ديد جديد و نو درباره كودكي كه به نقش شهروندي كودك ت •

  .كيفيت محيط زندگي نسل جديد تالش مي كندي د؛ و در راستاي ارتقاكنمشاركت جستجو مي
  .هابچه ها و نيازمنطبق بر خواست و ايجاد يك ديد جديد در بخش خدمات اجتماعي؛ ايجاد فضاهاي شهري منعطف •
  تماع؛ يند مشاركت با كودكان و اجاتسهيل فر ،سازي كودكانويژه براي ظرفيتهتعريف نقش جديد براي دولت محلي ب •
  .ثر جمعيؤهاي مها در توانبخشي شبكهريزي همكارانه سيستماتيك با تمامي بخشبرنامه •
تعريف جديدي از شهر بر اساس دوستانه و پايدار بودن و در راستاي اينكه مكاني باشد براي اجتماعي كه بتواند حس تعلق خود  •

 3.را در آن باال ببرد

  ، فرضيه و روش تحقيق الؤس
؟ چيسته دنبال پاسخ به اين سوال است كه الگوهاي مورد نظر در طراحي فضاي سبز در يك پروژه دوستدار كودك اين تحقيق ب

   هاي موجود در شهرهاي دوستدار كودك ست از اينكه بر اساس ديدگاها گيرد كه عبارتت ميأال از يك فرض اساسي نشؤاين س
وجود ههاي طراحي مورد نظر از ديدگاه كودكان بمود كه برگرفته از شاخصهتوان به الگوهاي طراحي در فضاي سبز دست پيدا نمي

با استفاده از روش تحليل محتوا و ) شهر دوستدار كودك بم(براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق در يك نمونه موردي . آمده باشد
 با ابزارهاي مشاركتي مانند پرسشنامه،  دست آمده از سوي كودكان مورد مطالعه كهه با بررسي مطالب ب ،4بحث - متدولوژي گروه

ها در تحليل محتواي نظرات بچه. شوندالگوهاي طراحي در فضاي سبز جستجو مي 5 تهيه شده... ها و گويي، جداول و ماتريسقصه
را راستاي تعريف و توصيف فضاي سبز مي تواند الگوهاي طراحي فضاي سبز در يك نمونه موردي پروژه شهر دوستدار كودك 

شوند كه ها مطرح شود، الگوهايي مورد توجه قرار داده مياز آنجا كه ممكن است موضوعات مختلفي از سوي بچه. معرفي كند
  6.ها داشته باشندبيشترين ميزان فصل مشترك را ميان نظرات بچه
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  كودك  دوستدارنقش فضاي سبز در شهرهاي 
شوند؛ اين را به خوبي از حس كنجكاوي آنها در مواجهه با طبيعت و ولد ميخواه متست دوست و طبيعتيموجوداتي ز كودكان ذاتاً
ثر فضاهاي سبز بر ؤثيرات مأتحقيقات مختلفي در خصوص ت]. 80 : 1388پور، فرح[ توان مشاهده كردشان ميباكانهدرگيري بي

در ادراكات و رفتارهاي كودكان و ) سبزمانند فضاهاي (ها و فضاهاي باز محيط. هاي مختلف رفتاري كودكان وجود داردشاخصه
كه پيشتر نيز به آن اشاره شد تحقيقات از سويي ديگر چنان. ]1386مظفر و ديگران، [ مين رشد و خالقيت آنها نقش به سزايي داردأت

     متعددي داللت بر اين مطلب دارد كه فضاهاي سبز مدارس از موضوعات بسيار مهم در شهر دوستدار كودك هستند 
]UNICEF, 2005:24[ .هاي هاي طراحي آن از نگاه كودكان از اهداف مورد نظر در پروژهرو توجه به فضاي سبز و ايدهاز اين

  . دوستدار كودك است
ها به بسياري از تحقيقات صورت گرفته در حوزه شهرهاي دوستدار كودك به اهميت و نقش بسيار مهم فضاهاي سبز در اين پروژه

از  است هاي مورد توجه در طراحي شهرهاي دوستدار كودك عبارتبرخي از شاخه. هاي بسيار مهم توجه داردشاخصه عنوان يكي از
]Corsi, 2002:170[ :  

  سازماني   فرهنگي  محيطي 
  كم كردن آلودگي محيط زيست و هوا •
كم كردن آلودگي صوتي و الكترو  •

  مغناطيسي
 هاي خشكهدايت اكولوژيك زباله •

  هريش
  و دسترسي فضاييكاركرد  •
  فضاهاي سبز يارتقا •
زنده و  تتغيير نوع ارتباط ميان موجودا •

  محيط زيست
  تشويق به تغيير •

  

 ،تشويق پاسداشت اتفاقات فرهنگي •
  ...برگزاري جشنها و 

 ،هاي تاريخيتقويت كردن سايت •
  فرهنگي و ميراث فرهنگي شهرها

  تعهد داشتن به حقوق كودكان •
  مشاركت •
  آموزش و پرورش •
هاي دوستدار كودك در وژهخدمت پر •

  آموزش و بهداشت
  هادهي مديريتسازمان •

  

 
وزارت محيط ايتاليا دستورالعمل هدايتگري را در زمينه شهرهاي پايدار براي كودكان تدوين كرد  1998در يك نمونه ديگر، در سال 

ها عبارت بود از  ي از اين دستورالعملبرخ. كه در آن به اهميت فضاي سبز و نقس مهم آن در شهرهاي دوستدار كودك اشاره شد
]UNICEF, 2005a [:  

، زندگي ها در راستاي تغيير وضعيتويژه با بچههراهكاري براي مشاركت ب ،تجميع عملكردها، نوسازي و بازسازي •
يان همكاري سيستماتيك م، پذيري براي نيازهاي شهروندانكيد بر تطبيقأرويكردي منعطف براي امكانات و خدمات با ت

باالبردن تعامل ميان ، اجتماعي در دوران كودكي - هاي آموزشيفعاليت، فعاليت عليه فقر و نابرابري ،هاي مختلفسازمان
باالبردن ميزان فضاي سبز و استفاده از فضاهاي  ،هايي براي رفع موانع ترافيكي وكاستن آلودگيبرنامه ،كودك و محيط

  سبز شهري
دهد كه توجه به فضاي سبز و باالبردن ميزان آن به عنوان هاي دوستدار كودك نشان ميوط به طرحهاي مرببررسي و تحليل نظريه

   كه در آنها  استكه فضاهاي سبز يكي از بسترهاي مناسبي طوريه ب ؛يكي از فاكتورهاي اصلي در طراحي با اين رويكرد است
موضوع فضاهاي سبز  سو بنابراين از يك. اي محيطي باال بردهسازييمها را در ارتباط با تصمتوان ميزان تعامل و مشاركت بچهمي

www.noandishaan.com سايت علمی پژوهشی نوانديشان



  
  

              77 - 88/"شهر دوستدار كودك"الگوهاي طراحي فضاي سبز در / 1388پاييز و زمستان / ششمسال/ شماره دوازده   

 

80  

ديگر وجود  سويتواند انگيزه آنها را براي مشاركت در امر طراحي باال ببرد و از ها ميبه عنوان يكي از فضاهاي مورد عالقه بچه
  .شودهاي سني در جامعه ميروهها و ديگر گوجود آمدن بسترهاي مشاركتي ميان بچههفضاهاي سبز در شهرها موجب ب

  تحليل و بررسي نمونه موردي.1

  7"بم - كودك دوستدارشهر "پروژه فضاهاي سبز در طرح 
از  ،ن اشاره شدآهاي حقوق شهروندي براي كودكان است كه پيشتر نيز به ، در راستاي نظريه CFC(8( مفهوم شهر دوستدار كودك

ها در شكل دادن به محيط اطرافشان دادن بچهستدار كودك در جستجوي مشاركتهاي دوطرح. شودپيگيري مي 1990هاي سال
  .است

شايد بتوان گفت اولين توجه جدي به اين موضوع پس از . توجه به مفهوم شهرهاي دوستدار كودك در ايران سابقه چنداني ندارد
، پروژه شهر دوستدار كودك را 9اري ديگر نهادهاكه سازمان يونيسف با همكايدر بم صورت گرفت به گونه 1382زلزله مخرب سال 

ها بر اساس اهداف تعريف شده، موضوع مشاركت جمعي بچه. 10گذاري نمودها تعريف و آن را هدفبچه "مشاركت جمعي"با هدف 
هايي در رابطه با كارگروه 11"شهر دوستدار كودك بم"به اين منظور، در پروژه . هاي آنها بسيار مورد اهميت بودو توجه به خواست
براي هدايت موضوعات از تعدادي معمار جوان با . 12مسكن، مدرسه، زمين بازي، همسايگي و شهر تشكيل شد موضوعاتي نظير
هاي محيط ها را در ارتباط با ويژگيهاي مشاركتي بتوان نظرات بچهاستفاده شد تا از طريق آنها و توسط روش كننده عنوان تسهيل

   هاي مختلف ابراز سال مشاركت داشتند و نظرات خود را با روش 13تا  6ها كودكان در اين پروژه. دست آورد همورد نظرشان ب
  :13نظر گرفته شده براي اين طرح عبارت بود از عمده اهداف در. كردندمي

اين موضوع نبايد بعد از . كنندگيريها فرصت داد تا درباره محيط دور و برشان تصميمبايد به بچه: 14تقويت مشاركت كودكان. 1
  . ها را دخالت دادگيري بچهيم گرفته شد صورت بگيرد بلكه بايد در حين تصميمماينكه تص

نسبت  بايستيتمام سطوح مختلف اجتماع . گاه كردآها بايد جامعه را براي تقويت احترام به حقوق بچه : باال بردن آگاهي اجتماعي. 2
  .به اين موضوع آگاهي يابد

  . ها و اجتماع توجه كردها، خانوادهها بايد به نيازهاي خاص بچهدر اين طرح:  توجه به نيازهاي بومي .3
مين ايمني، أها مانند تبه نيازهاي شهري بچه بايدار ذگهاي قانوندولت و بخش:  هاهاي شهري براي بچهتوسعه استراتژي. 4

  .توجه خاصي داشته باشد... دوري از خشونت و 
  .ها را ياري برسانندمين بودجه طرحأتوانند در تدخيل كردن افراد و نهادهايي كه مي: 15 هابودجه هاي سازماني بچه .5
  .هاي ذينفع در باالبردن و تقويت مشاركت همههاي تمامي گروهباالبردن انگيزه:  تقويت مشاركت. 6
باال بردن دانش و آگاهي، كمك به . هاي آتيها براي نسلبالقوه ظرفيتها و توسعه ييباالبردن امكانات و توانا:  ظرفيت سازي. 7

   16.هاي مشاركتمعنادار نمودن روش
دست ه هاي مشاركتي سنتي كارايي الزم را براي بدست آوردن اطالعات مورد نظر و با توجه به اينكه بسياري از روشه در راستاي ب

   ،نقاشي كردن:  هاي مشاركتي مختلفي استفاده شدندارند، در اين پروژه از روش ويژه كودكانهآوردن اطالعات از مخاطبان و ب
 .... . 17مدل سازي و, هاجداول و ماتريس ،گوئيقصه

از آنجا كه اكثر . طراحي مشاركتي شهر دوستدار كودك بود فرايندها در ها براي شركت دادن بچهترين روشكردن از متداولنقاشي
يابند، نقاشي كردن را شايد بتوان يكي ها و آرزوهاي خود ميرا محل مناسبي براي خواست كردن عالقه داشته و آن ها به نقاشيبچه
شود آنچه را كه در تصور خود راجع به ها خواسته ميدر اين روش از بچه. 18هاي مشاركت كودكان قلمداد كردروش ترينابتدايياز 
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 آن نقاشي ها توسط متخصصان تحليل مي شود تا به موضوعات مورد نظر دست يافته شودنقاشي نمايند و پس از  موضوع دارند
]UNICEF,2005b:4[ . در پروژه شهر دوستدار كودك از بچه ها خواسته شد تا درباره نحوه جانمايي فضاهاي سبز و ديگر فضاهاي

         بر نداشت اما با تكميل آنها توسط  در ها چندان نتايجيهرچند كه اين نقاشي. مورد نظرشان در اين فضا نقاشي كنند
چارت، ماتريس و يا جدول نيز يكي از روشهاي مورد استفاده براي مشاركت كودكان در اين . شد نتايجي حاصل ،هاجدول - ماتريس
آنها را مطابق نظر خود  ها خواسته شد تاهاي رنگي نوشته و از بچهروي كارت... در اين روش نام  فضاها، عناصر فضايي و . طرح بود
اين روش نيز در بسياري از طرح . سازدها اطالعات را مهيا مياين روش بيشتر در ميزان و نحوه جانمايي. ها جاي دهنددر جدول

ود توانستند نظرات خها ميها، بچهبا استفاده از جدول. اين روش به نوعي شبيه روش زبان الگو نيز مي باشد. مشاركتي متداول است
براي نمونه . هاي مشاركتي نيز در اين طرح مورد استفاده قرار گرفتترين روشپرسشنامه به عنوان يكي از متداول. را ابراز نمايند

در . پرداختندهاي مختلف مياالتي در حوزهؤها به ساين پرسشنامه. ها قرار گرفتهايي تنظيم و در اختيار بچهمورد مطالعه پرسشنامه
ها و مسيرها، جنس و ها، امكانات فضاي سبز، راههايي در خصوص نحوه محصوريت فضاها، رنگها پرسشبز از بچهبخش فضاي س

  . ها خواسته شد تا به آنها پاسخ دهندسواالتي مطرح و از بچه... مصالح، فضاهاي كودكان و بزرگساالن، و 
هاي دهد در طرحها نشان ميكه بررسيطوريهب ؛ين طرح بودهاي مختلف نيز از موضوعات مورد توجه در افضاي سبز در كاربري

به طور مثال در پروژه مدرسه رويايي  . توجه به فضاي سبز از جايگاه مهمي برخوردار است, شده براي شهر دوستدار كودك بمتعريف
 ،هاي مختلف طراحي مدرسهدر بين اولويت ،هاي شهر دوستدار كودك طراحي شدهعمومي طرح كه به صورت مشاكتي و با ايده

. در اولويت دوم طراحي مطرح شده است آنها توجه به از ديدگاه بچه بود در حالي كهاولويت اول طراحي معمار توجه به فضاي سبز 
  . ]1387 ،كامل نيا[را در پروژه مدرسه رويايي نشان مي دهد جايگاه فضاي سبز  1و ماتريس  1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
آموزان دختر و از مشاركت دانش) شده در طرح شهر دوستدار كودك بم هاي مشاركتي تعريفيكي از پروژه("فضاهاي سبز"در طرح 

، هدايت )معمار(كننده  شدند كه يك تسهيلنفره انتخاب مي 8هاي ها در گروهبه اين منظور بچه. استفاده شد) ر مقطع ابتداييد(پسر 

  مبلمان  فضاي سبز  فضاي بيرون  فضا  تجهيزات  تاسيسات  ءاجزا  اندازه مدرسه  موضوع
  6  2  5  1  4  6  3  4  اولويت طراحي كاربر
  5  1  3  1  7  8  4  2  اولويت طراحي معمار

هاي باالي طراحي هم از شود فضاي سبز در اولويتده ميچنانكه دي -هاي طراحي پروژه مدرسه رويايياولويت .1ماتريس 
 1387. كامل نيا :ماخذ  .ديدگاه طراح و هم از ديدگاه بچه ها قرار دارد

  ) پروژه مدرسه رويايي(  هاي طراحي از ديدگاه كاربر و طراحمقايسه اولويت .1نمودار 
 1387 ،كامل نيا: مأخذ  
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ها و نمايش دادن آنها هاي بچهثر ميان خواستؤكننده تنها برقرار كننده ارتباط ميند، نقش تسهيلادر اين فر. آنها را برعهده داشت
 ). 1تصوير ( به موضوعات مختلف پرداخته شد) به ويژه جدول، نقاشي و پرسشنامه(هاي مشاركتي روش با استفاده از. بود

  طراحي فضاي سبز در نمونه مورديهاي شاخصه .1. 1
آنها در اين فضاها دويده . همه كودكاني كه در اين بررسي مورد نظر بودند در طول زندگي خود فضاهاي سبز و باز را ديده بودند

اما اين . ]UNICEF, 2004:47[ آوردندات به ياد ميظد، االكلنگ و چرخ و فلك سوار شده بودند و خاطرات سرشاري را از آن لحبودن
توانستند به چيزهاي ديگري فكر كنند و يا فضاهاي شان ديگر نميهاي قبلين اينكه با توجه به آموختهآخود حاوي يك نكته بود و 

انگيز بود كه حتي برايشان فضاهايي كه آنها تجربه كرده بودند آنقدر برايشان خاطره. ]UNICEF,2005b[ ديگري را تجسم كنند
ها به آنها وابسته كه در مورد فضاهايي كه بچهطوريهها نيز مشهود بود بله در ديگر طرحئاين مس. رفتآل به شمار ميباالترين ايده

ها به چشم هيچ تغيير ملموسي در فضاهاي پيشنهادي بچه كه بعضاًايحتي به گونه تر بودن فضاها بودشان بزرگبودند تنها خواسته
ها از آنها سوال شود آنها تنها سبز و فضاهاي بازي بچههاي فضايبنابراين انتظار اين وجود داشت كه وقتي در مورد ويژگي. آمدنمي

  . تر و بيشتر بودن آنها باشندخواستار بزرگ
كردن معيارهاي طراحي با توجه به نظرات كودكان در چند فضاهاي سبز و پيدا ،هايي در راستاي ارزيابياخصهبراي بدست آوردن ش
  : بندي شدحوزه موضوعات طبقه

    ثير بر تجارب يادگيري از محيط، تجارب أگيرند مانند تهاي فضاي سبز قرار ميثير ويژگيأهاي رفتاري كه تحت تشاخصه. 1
  ؛ق بازي در محيط، فعاليت هاي انجام گرفته در محيطمده از طريآبدست 

  ؛هاي كيفي محيط مانند محصوريت فضايي، امنيت، فضاي سبزشاخصه. 2
  .هاي كمي محيط مانند انتخاب مواد و مصالح، ابزارها و تجهيزاتشاخصه .3

االتي در خصوص ؤس) سال 13 تا 9ن دانش آموزا(آزمون شونده  8هاي انتخابي كه شامل تر از يكي از گروهبراي تحليل دقيق
  : )4و2،3هايماتريس( بندي شدهاي مختلف فضاي سبز پرسيده و نظرات آنها در قالب جداولي تنظيم و طبقهويژگي

  
  
  
  

  ئه شده توسط كودكان هاي اراماتريس -جانمايي فضاي سبز در يكي از جداول .1تصوير 
  )2004 -پروژه شهر دوستار كودك بم(آرشيو يونيسف : مأخذ 
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 فضايورودي   فضافعاليت در 

  سبز

اولويت طبيعت   رنگ در فضا
ل ينسبت به وسا

  صندلي  كفپوش  ل بازييوسا  بازي

شونده آزمون
1  

زي، مطالعه، خوردن، حرف با
 -هاي روشنرنگ  در چوبي با رنگ آبي  زدن، شنيدن، يادگرفتن

-هاي روشنرنگ  آبي- قرمز - تايل  قرمز - سيز- آبي- صورتي
  نارنجي -زرد - آبي

طبيعت و وسائل بازي 
  درونش

شونده آزمون
2  

بازي، دويدن، خواندن، خوردن، 
حرف زدن، گوش دادن، گفتگو، 

  يادگرفتن
  طبيعت  زرد  قرمز  قرمز - آبي  هاا گلمحصور شده ب

شونده آزمون
3  

بازي، حس رنگ و زيبايي، 
فعال بودن، فضاي خلوت، 

  گفتگو و يادگيري
دو رديف درخت و 

 -سبز-زرد - قرمز  نارنجي -زرد - آبي  آبي -گل
  سفيد

- صورتي-سبز
  زرد

ل بازي يطبيعت و وسا
  درونش

شونده آزمون
4  

بازي، حس رنگ و زيبايي، 
ردن، فضاي خلوت، خواندن، خو

  گفتگو و يادگيري

نرده  -و رديف گلكاري
  در سبز - صورتي

 -هاي روشنرنگ
 -رنگهاي روشن  آبي -زرد - رنگارنگ  قرمز - سيز- آبي- صورتي

  فضاهاي سبز  سبز- سفيد- زرشكي

شونده آزمون
5  

بازي، دويدن، خواندن، خوردن، 
حرف زدن، گوش دادن، 

  يادگرفتن

 - گل و رنگ روشن
طبيعت و وسائل بازي   صورتي  ايقهوه  آبي  رنگارنگ

  درونش

شونده آزمون
6  

بازي، دويدن، خواندن، خوردن، 
حرف زدن، گوش دادن، گفتگو، 

  فضاي خلوت، يادگرفتن

 - دو رديف درخت و گل
ل بازي يطبيعت و وسا  آبي  زرد - آبي  زرد - قرمز -آبي-سبز  قرمز

  درونش

شونده آزمون
7  

بازي، مطالعه، خوردن، حرف 
  دگرفتنزدن، يا

فضاي  - المپ قرمز
ل بازي يطبيعت و وسا  ايقهوه  سياه - خاكستري  سبز -زرد - قرمز- آبي  پاركينگ -سبز

  درونش

شونده آزمون
8  

بازي، حس رنگ و زيبايي، 
خواندن، گوش دادن، گفتگو و 

  يادگيري

هاي رنگارنگ و المپ
ل يطبيعت و وسا  ايقهوه  قرمز  هاي مختلفرنگ  گلكاري

  بازي درونش

جنس   
  ل بازييوسا

داليل آسيب 
  سايه بان  ديدن

اولويت 
فقط براي 
  بچه ها؟

ورود محدود 
  بزرگساالن

محصور 
كردن 

  فضاي سبز

اجازه ورود 
  ماشين؟

شونده آزمون
يك سرپناه كوچك براي بچه   خير  سايه بان چوبي مقاوم  مصالح لغزنده كف  پالستيك -چوب  1

  خير  جنگل و گياه  ها و يكي براي بزرگترها

زمون شونده آ
خير، سرپناه بزرگ براي هر   خير  سقف آهني  آسفالت كف  آهن  2

  خير  جنگل  دو

آزمون شونده 
سايه بان مقاوم در برابر   هالبه صندلي  پالستيك -چوب  3

  خير  گياه  درهاي كوچك و نرده  خير  گرما و هواي سرد

آزمون شونده 
تيرهاي چراغ و بتن   پالستيك -چوب  4

خير، سرپناه بزرگ براي هر   خير  سقف آهني مقاوم  كف
  خير  جنگل و گياه  دو

آزمون شونده 
خير، سرپناه بزرگ براي هر   خير  سقف شيبدار  ل آهنييوسا  پالستيك -چوب  5

  خير  گياه  دو

آزمون شونده 
سايه بان آهني مقاوم در   ل آهنييوسا  چوب -پالستيك  6

  خير  گياه  درهاي كوچك و سرپناه  خير  برابر گرما و هواي سرد

مون شونده آز
يك سرپناه كوچك براي بچه   خير  سقف شيبدار  هاتيزي لبه پله  پالستيك -چوب  7

  خير  نرده چوبي  ها و يكي براي بزرگترها

آزمون شونده 
يك سرپناه كوچك براي   خير  بان چوبيسايه  ل آهنييوسا  پالستيك -چوب  8

  خير  درخت  ها و يكي براي بزرگترهابچه

 UNICEF,2004 :ماخذ . هاي فضاي سبز در پروژه شهر دوستدار كودك بمها در خصوص ويژگينظرات بچه .2ماتريس 

 UNICEF,2004 :ماخذ . هاي فضاي سبز در پروژه شهر دوستدار كودك بمها در خصوص ويژگينظرات بچه .3ماتريس 
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جنس   
مسيرهاي 
  دوچرخه

جنس 
مسيرهاي 

  پياده

فضاهاي 
  بازي

جنس 
هاي زمين

  بازي
يادگيري از   محل گلها  محل درختان

  طريق فضا

آزمون 
  1شونده 

پالستيك  -چمن
فضاي سبز و   چمن  سخت

  چمن  درياچه
همه جا، نزديك 

فضاهاي غذا خوردن و 
  هاسايه براي نيمكت

نزديك فضاهاي غذا 
درختان و  -خوردن

  نيمكت

عناصري براي 
  مجسمهآموزش، 

آزمون شونده 
فضاي سبز و   چمن  پالستيك و چمن  2

  چمن  درياچه
جا، نزديك همه

فضاهاي غذا خوردن و 
  هاسايه براي نيمكت

نزديك فضاهاي غذا 
درخت و  -خوردن

  نيمكت

عناصري براي 
  آموزش، مجسمه

آزمون شونده 
درختان بلند دور تا دور   چمن  فضاي سبز  چمن  پالستيك و چمن  3

  پارك

ضاهاي نزديك ف
مطالعه و غذا 

  خوردن
  فضايي براي قصه

آزمون شونده 
فضاي سبز و   چمن  پالستيك و چمن  4

  چمن  درياچه
همه جا، نزديك 

فضاهاي غذا خوردن و 
  هاسايه براي نيمكت

نزديك فضاهاي غذا 
  خوردن

عناصري براي 
  آموزش، مجسمه

آزمون شونده 
  بلوك بتني  بلوك بتني  5

 -فضاي سبز
گل و  -درخت

  چمن
  منچ

درختان بلند دور تا دور 
و درختان كوتاه نزديك 
  فضاهاي غذا خوردن

نزديك فضاهاي غذا 
زمين هاي  -خوردن
فضاهاي . بازي 

  كتاب خواندن

عناصري براي 
  آموزش، مجسمه

آزمون شونده 
 -فضاي سبز  چمن  پالستيك   6

  چمن  گل -درخت
درختان بلند دور تا دور 
و درختان كوتاه نزديك 

  ردنفضاهاي غذا خو

نزديك فضاهاي 
  كتاب خواندن

عناصري براي 
  آموزش، مجسمه

آزمون شونده 
7  

آسفالت و درختان 
  چمن  در دو طرف

 -فضاي سبز
گل و  –درخت 

  استخر
  دور تا دور پارك  پالستيك

نزديك فضاهاي غذا 
خوردن و كالسهاي 

  هنري
  فضايي براي قصه

آزمون شونده 
 -فضاي سبز  آجر -چوب -چمن  بلوك بتني  8

  چمن  گل -تدرخ
دور تا دور پارك و 
نزديك فضاهاي غذا 

  خوردن

نزديك فضاهاي غذا 
هاي زمين -خوردن

  بازي

عناصري براي 
آموزش، قصه 

  خواني
  

   
  الگوهاي طراحي فضاي سبز در شهر دوستدار كودك بم. 2. 1

هاي مختلفي در كه از نظر آنها شاخصه دهدهاي فضاي سبز نشان ميها در ارتباط با ويژگيهاي مختلف بچهتحليل و بررسي ديدگاه
ه ببايد فضاي سبز  ،آمده است، از ديد گروه مورد مطالعه 2كه در ماتريس چنان. تواند مورد توجه قرار گيردگيري فضاي سبز ميشكل

تلفيق با فضاهاي در  بايدفضاهاي سبز . ها و نورپردازي استاين عناصر شامل درختان و گل. وسيله عناصر گياهي سبز محصور باشد
فضاي سبز و درياچه به عنوان . كه فضاهاي بازي مملوء از درختان، گلها و نيز درياچه كوچك يا استخر باشد طوريه بازي باشد ب

ها خوشايند براي بچه. كه فضاهاي خوردن و بازي در اطراف آن حضور دارد) 4ماتريس( استها نقاط كانوني فضاهاي بازي بچه
ترها باشند اما در عين حال به داشتن حريمي مختص خواهند در كنار بزرگهمه آنها مي. ترها جدا كنيدها را از بزرگنآنيست كه شما 

نياز به فضاهايي براي خوردن غذا براي بچه ها در ميان فضاهاي سبز و در كنار استخر و زمين ). 3ماتريس( به خود نيز اشاره دارند
نويسي يا نقاشي از زمره فضاهاي مورد خواست فضاهايي براي خاطره. موارد ديگر مورد اشاره استبازي كه در مركز پارك هستند از 

ها چيزهاي زيادي درباره حيوانات تواند به بچهمي) ها آنها را دوست دارندكه بچه(هاي حيوانات مجسمه .به شمار مي رودبچه ها 
در خصوص . ]UNICEF,2004:52-53[ها تاريخ و فرهنگ را بياموزد ه بچهتواند بمينيز ها هايي از اسطورهمجسمهو  آموزش دهد

هاي قبلي ل بازي مربوط به خاطرات گذشته آنها از بازييها درباره وسادهد كه بيشتر تصور بچهل بازي، نتايج تحقيق نشان مييوسا
. ها استفاده كردزي نو براي توسعه خالقيت بازي بچهل بايبنابراين الزم است تا از وسا.. هايي مانند تاب، چرخ و فلك، و است؛ بازي

  ها اطالعات استفاده از چيزهايي كه به بچه. هاي گروه، استفاده از عناصر فضايي براي يادگيري استيكي از موارد مورد نظر بچه

 UNICEF,2004 :ماخذ . هاي فضاي سبز در پروژه شهر دوستدار كودك بمها در خصوص ويژگينظرات بچه .4ماتريس 
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هاي رنگ). 4ماتريس( اشدتواند مورد توجه باي و آموزشي باشند ميجديدي بدهند و حاوي موضوعاتي تاريخي، فرهنگي، خاطره

ها است كه چوب يكي از مصالح مورد اشاره بچه). 2ماتريس(است ها در فضاهاي سبز بان و نور از موارد مورد توجه بچهروشن، سايه
ا چوبي هها و نيمكتها، سرپناهنها دوست دارند كه نردهآ. ها دارداي براي بچهعالوه بر ايمن بودن و سالمت مصالح، حالت دوستانه

احساس ايمني را از مصالح  بايدآنها . ها استدر انتخاب مصالح مساله مقاوم بودن مصالح از شاخصه هاي مورد توجه بچه. باشند
براي بچه ها به گيرد ممكن است ل و تجهيزات مورد استفاده قرار مييكه در وسابرخي از مصالح مانند آهن زماني. داشته باشند

تواند به ايجاد مسيرهاي غير مستقيم و ها به دست آمده ميبندي نظرات بچهاز ديگر موضوعاتي كه در جمع. )3ماتريس( بزندصدمه 
  .]UNICEF,2004: 54[ شوند و مسيرهاي دوچرخه در پيرامون فضاي سبز اشاره كردجذابي كه به استخر ختم مي

  هانمونه هايي از الگوهاي مورد نظر در طراحي فضاي سبز در يك نمونه موردي شهر دوستار كودك از ديدگاه بچه .2تصوير 
  نگارندگان: مأخذ 
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  گيرينتيجه
دادن آن ها بوده و دوست دارند تا در شكلكه مورد عالقه بچه استهايي هاي دوستدار كودك از زمره فضافضاهاي سبز در پروژه

رسد و ممكن است نظرات آنها به نمي اي به نظرها در طراحي كار چندان سادهبا وجود اينكه استفاده از مشاركت بچه. دخيل باشند
يابي ندي در راستاي دستبمتناقض آنها به يك جمعطور عمده مرتبط با خاطرات گذشته و تجارب پيشين آنها بوده و يا اينكه نظرات 

  تحقيق صورت گرفته در نمونه موردي طراحي فضاي سبز در پروژه شهر دوستدار كودك بم نشان . هاي طراحي نرسدبه شاخصه
  : هاي مختلف قابل بررسي استها در حوزهدهد كه نظرات بچهمي

ها و رابطه فضاهاي بچه ،ها و مصالحطه فضاي سبز با فضاهاي مصنوع، جنسيتراب ،رنگ و نور در فضا ،نحوه محصوريت فضاي سبز
اي ها به آنها توجه ويژهكه بچه استها و رابطه با مدرسه از مواردي محل درختان و گل ،ماشين و دوچرخه، فضاهاي بزرگساالن

  . دارند
  :  اين موارد در چهار بخش كلي قابل دسته بندي است 
ثير بر تجارب أگيرند مانند تهاي فضاي سبز قرار ميثير ويژگيأهاي رفتاري است كه تحت تارتباط با شاخصه مواردي كه در. 1

 ،غذا خوردن ،هاي انجام گرفته در محيط مانند بازي كردنمده از طريق بازي در محيط، فعاليتآيادگيري از محيط، تجارب بدست 
  ؛... استراحت كردن و 

  ؛فضاي سبز ،مانند محصوريت فضايي و ايجاد قلمروهاي فضايي، موضوعات مرتبط با امنيت هاي كيفي محيطشاخصه. 2
  ؛ل بازييهاي كمي محيط مانند انتخاب مواد و مصالح، ابزارها و تجهيزات و وساشاخصه. 3
يگر فضاهاي همجوار مسيرهاي تردد در فضا و رابطه با د ،فضاهاي مورد نياز ،هاي كاركردي كه مرتبط با روابط فضاييشاخصه .4

ها محسوس بوده و نيز تحليل و تعريف صحيحي از آن براي شهري است كه در اين نوع در برخي موارد  تفاوت ميان ديدگاه بچه
  .آنها وجود ندارد

ودكان و هايي كه با اهداف مشاركت كبنابراين توجه به شاخصه هاي فوق در ارتباط با مقوله طراحي فضاهاي سبز، به ويژه در پروژه
ها، با ايجاد فرصت هاي بچهآوردن محيطي منطبق بر خواستعالوه بر فراهم دتوانباشد ميهاي آنها ميتوجه به نيازها و خواست

قش اجتماعي به آنها موجب باالبردن آگاهي هاي اجتماعي و توسعه مشاركت واقعي و خالق در جامعه نها و دادن مشاركت به بچه
  .باشد

 

   هاپي نوشت
  .گروه مورد مطالعه در اين تحقيق دانش آموزان مدرسه ابتدايي فاطميه شهر بم بودند.  1

تصويب گرديد، مهمترين سند بين المللي در ارتباط با كودكان و اولين ابزار  1989معاهده حقوق كودكان كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نوامبر .  2
  )28: 1387, دريسكل(سترده اي از حقوق انساني را براي كودكان تضمين مي كند قانوني بين الملل است كه طيف گ

توسعه آگاهي از شرايط  -تمركز بيشتر بر كودكان و جوانان): UNICEF, 2005: 15(با توجه به موارد فوق اصول هدايت گري چند نيز پيشنهاد گرديده است  . 3 
فراهم آوردن خدمات و فرصت  - ايجاد مانع در برابر مخاطرات كودكان - بوجود آوردن سيستم   - شاركت با كودكتقويت گونه هاي جديد م - زندگي كودكان و جوانان

  توجه به كودكان خارجي و تحقق دادن حقوق كودكي آنها -برنامه هاي حمايت خانواده - هاي اجتماعي براي كودكان معلول و كم توان
  

4. Focus Group Discussion 

  )1385(ان و ديگران رفيعي:  نك به .5
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. به دست آورددر اين تحقيق از يك گروه هدف استفاده شده تا بتوان نظرات دقيق تري را در خصوص ويژگيهاي مورد نظر در طراحي فضاي سبز از سوي بچه ها  .6
آزمون، از يك گروه هدف با تعداد كمتر به نتايج دقيق  در روش گروه بحث، مصاخبه و درگير كردن يك گروه هدف مد نظر است تا به جاي زياد كردن تعداد افراد مورد

  .تر برسد
پس از اين حادثه، كارگزاري هاي ملل متحد مستقر در جمهوري اسالمي ايران بر اساس . اتفاق افتاد) 1382دي ماه  5( 2003دسامبر  26زلزله ويرانگر شهر بم در  .7

منظور از ارائه اين تقاضا رفع نياز هاي فوري مردم زلزله زده و تسهيل در انتقال بالمانع از دوره نجات . نددرخواست دولت، تقاضاي جهاني براي كمك را انتشار داد
  .فوري و كمك به دوره بازسازي ميان مدت و طوالني مدت، همچنين دوره بهبودي بود

  
8 -Child friendly cities 

  ت آموزش و پرورش، سازمان نوسازي و مدارسشهرداري، وزارت مسكن و شهرسازي، وزار: نهاد هايي مانند .9
  : )Rismanchian, 2007:143( برخي از اهداف اين موضوع براي شهروندان جوان عبارت بود از .10

  در تصميم سازي در رابطه با شهر تأثير - 
  بيان نظرات آنها در رابطه با شهر دلخواهشان - 
  در اختيار داشتن خدمات اوليه نظير بهداشت و آموزش - 
  ..ه بودن از آلودگي، خشونت و درپنا - 
  تردد ايمن در خيابانهاي محله شان - 
  مالقات با دوستان و بازي كردن - 
  داشتن فضاي سبز براي گياهان و جانوران - 
 زندگي در محيط بدون آلودگي - 
 مشاركت در موضوعات فرهنگي و اجتماعي - 
 اي، جمعي و اجتماعيمشاركت در زندگي خانواده - 
  .........هروندي در دسترسي به خدمات بدون در نظر داشتن قوميت، درآمد برخورداري از تساوي حقوق ش - 

هر يك از گروه هاي كاري . استفاده شد "رنه ژان ديركس "به سرپرستي دكتر) به عنوان تسهيل كننده(معمار جوان  10در اين پروژه از  .11
روز اول تسهيل كننده ها و  2در . هفته طول كشيد 2كارگروه ها به مدت اين . ساله هدايت نمودند 12تا  10دانش آموز  10پروسه مشاركتي را با 

روز بعد به ترتيب موضوعات  مسكن، مدرسه، زمين بازي، همسايگي و شهر در كارگروه  5در . ديگر ناظران به موضوعات و روش كار آشنا شدند
: نك به . ه ها تحليل و بررسي و مستند سازي گرديدپس از اتمام اين مرحله نتايج كارگرو. ها به صورت مشاركتي برگزار گرديد

Rismanchian, 2007:145  
  143: 2007ريسمانچيان ،  .12
  1387كامل نيا، : نك به .13
  
  
  
  
  

14.UNICEF, 1990, 1992, 1996, 2002 

15. UNICEF, 1996 

  : همچنين نك به -  16
Consultative workshop on Child-friendly Cities in the MENA region Amman, Jordan, 9 – 10th December 2007 

17. UNICEF RC. (2005b)  
 

 بايد به اين نكته توجه داشت كه روش نقاشي كردن بيشتر در الگوواره هاي ساختارگراي معماري جمعي مورد استفاده است لذا استفاده از اين. 18
  .روش در الگوواره رفتار گرا چندان مناسب به نظر نمي رسد
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