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  چکیده
اطرافیان  با را برخورد و تعامل میزان کمترین خاص، تربیت هاي آن کنار در و شهري خاص معماري دلیل به امروزي کودك

 به نوجوانان و کودکان .است ه اي عدید مشکالت دچار آن، از حاصل روانی ارهايفش و شهري معماري نظمی بی از متأثر و دارد
 .می باشند ما ساختگی محیط کنندگان استفاده خود، خاص نیازهاي و خواسته ها از مجموعه اي با ما جامعه اعضاي عنوان

در آن به جاي بگذارد و بدین ترتیب نقاط کودك دوست دارد فضایی قابل تغییر در اختیار داشته باشد تا بتواند ردپایی از خود 
کودك براي رشد، قبل از هر چیز به ارضاء عاطفی و احساس پیوند با محیط فیزیکی و . مشابه ویژه خود را به وجود آورد

بنابراین مشخصه ي محیط مناسب، وجود محرك ها و انگیزه هاي الزم و منطبق با هر مرحله رشد . اجتماعی خود نیازمند است
 به توجه با می رسد نظر به. دك است و مشخصه ي دیگر آن انطباق داشتن محیط با توانایی شناختی و ادراکی کودکان استکو

 به چندانی توجه شهرها طراحی فضاهاي در وجود این با است شده کودکی دوران به ویژه اي توجه نیز اسالمی تعالیم در این که
 روحیات با متناسب شهري فضاهاي ویژگی هاي تا است تالش در مقاله این .شود نمی کودکان مناسب شاخص هاي و فاکتورها

 که احساس ما کنونی شهرهاي در موجود معایب رهگذر این از و نموده بیان را )کودك دوستدار شهر(نیازهاي کودکان  و
 زمینه این در نمونه هایی با معرفی یانپا در .نماید آشکار دارد، همراه به کودکان براي را...  و افسردگی گشتگی، گم بیگانگی،

 ارتباط یک در و ختسا برآورده را کودکان کودکی که انتظارات کرد طراحی فضاهایی می توان که می شود حاصل نتیجه این
  .داد نیازهایش پاسخ به او شرایط و کودك با منطقی

  
  
  
  

  معماري، محیط، روانشناسی، کودك: واژه هاي کلیدي 
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  مقدمه -1
روانشناسی محیطی  "Gifford "به عقیده جیفورد. روانشناسی محیطی مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است

ها و  این علم چارچوبی از نقطه نظرات، تحقیق. با شاخه اصلی روانشناسی تفاوت دارد زیرا به محیط فیزیکی روزمره می پردازد
با استفاده از . ا در درك بهتري از روابط متقابل انسان و محیط اطراف، کمک کندفرضیات را فراهم می آورد که می تواند به م

    هایی را انجام داد که بهترین ابزار براي طراحان حرفه اي به حساب  این دانش می توان پیش از طراحی و ساخت، ارزیابی
، براي طراحی بهتر در آینده آمادگی بیشتري اگر ما بدانیم چه چیز در گذشته عملکرد بهتري از خود نشانداده است. می آید

 توان مشاهده کرد که محیط نقش اساسی را در شکل گیري احساس ارزش هاي کنترل می با استفاده از تئوري. خواهیم داشت
 این .دنکن می ادراك متفاوت کامال صورتی به را دنیا کودکان. هاي مختلف ایفاء می کند ها و توانمند ساختن براي افراد و گروه

 شود، می ایجاد بزرگساالن ذهن در محیط از که تصاویري با که آورد می وجود به کودك ذهن در را محیط از تصویري ادراك،
 ندارند توجه کودك وجودي مختلف ابعاد به شوند می خلق انکودک براي هک اظريمن از بسیاري وجود، این با. ددار بنیادین تفاوت

 ادراکات و ها ویژگی به توجه با مناظر این واقع در .دنیستن هماهنگ آن کننده مصرف نیازهاي و ها فعالیت ادراکات، با و
 از بسیاري در بلکه کنند، نمی کمک مختلف ادابع در ودكک درش هب تنها نه مناظر این .اند گرفته شکل کودکان نه و بزرگساالن

 کم موجب و آورند می وجود به او در را اهنجارن ايه اررفت روزب زمینه شوند، می کودك در کسالت احساس آمدن پدید باعث موارد
 خاصی توقعات آمدن پدید موجب کودکاني  ژهوی یذهن ايدنی دیگر، سوي از. دگردن می کودکانه ناب هاي خالقیت شدن رنگ

 با طوالنی مدت ايبر تواند نمی کودك د،نده پاسخ اآنه به طراحی که صورتی در که شود می منظر طراحی در کودك ذهن در
 مثبت تأثیر مختلف ابعاد در کودك درش درون در دبتوان هکودکان اظرمن که این براي. دبپرداز فعالیت به آن در و شود درگیر منظر

 استوارند کودك جانبه همه شناخت پایه بر که پذیرد صورت اصولی و نظري مبانی اساس بر باید آن طراحی کند، ایفا
  ).1393بایبوردي،(

  
  :اصلی این پژوهش عبارتند از پرسش هاي

 آیا تاکنون به کودکان و حضور آنها در شهر فکر کرده اید؟
 آیا شهر شما آمادگی پذیرش و برآورده نمودن نیاز کودك را دارد؟

  قدر کافی از امکانات و خدمات شهري بهره مند هستند؟ه آیا فرزندان ما ب
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  منظر معماري روانشناسی محیط و -2
دلبستگی مکانی، معنایی است، که ما در محلی که با آن آشنایی کامل داریم پیدا می کنیم و هویت مکان با محیط فیزیکی 

در واقع با پیشرفت . قابل تمایز نیستندنظر می آید باهم درآمیخته شده و ه ها ب در بسیاري از موارد این. در ارتباط است
دلبستگی مکانی در طول زمان، احساس هویت مکانی نیز شکل می گیرد ولی تفاوت آنها در ضمیري است که به هریک از آنها 

عنوان ه ب. نظر می رسد هویت مکانی برسطحی از ضمیر تمرکز دارد که ایجاد دلبستگی مکانی نمی کنده ب. مربوط می شود
ر شهر پدري ا نسبت به خانه دوران بچگی خود احساس دلبستگی فراوانی می کنیم ولی در عین حال هویت خود را دمثال م

        طرق مختلف تحت تاُثیر قراره معتقد است خاطرات محیطی، زندگی ما را، ب )Clare Marcus(کلر مارکوس. یابیم می خود
وي با . از کنترل، اعتماد به نفس و احساسی از هویت را باعث می شودها احساس ارتباط با گذشته، احساسی  این. می دهد

جالب . هاي کنونی آنها بر مبناي این خاطرات اشاره می کند شرح خاطرات محیطی شاگردانش به چگونگی شکل گرفتن زندگی
فقدان کنترل . نداست که این سخنان با فرضیه هاي کنترل مشخص شده توسط جیفورد داراي نقطه نظرات مشترکی می باش

در واقع براي کودکان داشتن احساس کنترل بر محیط . ممکن است منجر به بروز احساس ناتوانی یا عدم توانمندسازي شود
گلکار، ( ودفس و عدم وابستگی در بزرگسالی شاطراف اهمیت داشته و می تواند منجر به وجود احساس قوي اعتماد به ن

1385.(  
  
 کودکان خالقیت رد تجربه و آموزش نقش -3

 مندي قانون به دستیابی .تآنهاس ترین بنیادي و ترین سازنده خالقیت تردید بدون انسان مختلف هاي توانایی میان در
 ارزش پر آثار همه .تاس نبوده پذیر امکان ها انسان خالق نیروي از استفاده بدون شده منجر جهان تغییر و شناخت به که هایی
 به هنر و علم تاریخ را همه این و است داشته خالقیت در ریشهه، بخشید معنا را انسان زندگی که بشري فرهنگ ماندنی و اصیل

 پرورش کودکان در را ارزشمند توانایی این که است ضروري زندگی در خالقیت اساسی شنق به توجه با. دده می نشان روشنی
 نوجوانان و کودکان در را توانایی این تنها نه جامعه، در آن تبع به و مدرسه و خانه در ما تربیتی -ی آموزشم نظا متاسفانه .مدهی

 دنچ انککود خالقیت رورشپ در. دکن می رکوبس را آنبرد،  کارمی به که نامناسبی هاي شیوه با بلکه دهند، نمی پرورش
  ).42، 1385 اسدي،( گرفت رظن در باید را مهم نکته

 .تاس افراد بین ارتباط و جدید نسل به گذشته نسل از جامعه مواریث انتقال جریان این در پرورش و آموزش اصلی وظیفه
 مرسو و بآدا عملی و نظري بعد. تاس هویت و فرهنگ یا كمشتر اثر تولید و ایجاد آن تبع به و تجارب انتقال ارتباط، از منظور

 فرهنگ سیستم فرا و شده منتقل ترها جوان به پیشین نسل از متفاوت، ابزاري با غیررسمی یا رسمی پرورش و آموزش سبب به
 کی در افراد بتجار تکامل و اندیشه پرورش انتقال، و ارتباط ذاتی نتایج از .درس می جدید تولید باز به اجتماعی سیستم در

 نو لنس تربیت شود، می تر پیچیده متفاوت هاي الیه با آنان فرهنگ و سنن و ها گروه و جوامع چه هر .ستا اجتماعی سیستم
 و اريترف ايه ییانتوا ترین مهم که امر این به توجه اما .دشو می تر اهمیت با عمدي و رسمی تعالیم و دارتره ندام نیز  یدجد و

 در تاثیر براي سنین این در آموزشی الگوهاي گیري جهت راهنماي تواند می ید،آ می دست به کودکی دوران در ادراکی
  ).1386، زادگان عباس (باشد توسعه لاح در جوامع گفرهن
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  کودکان در آموزشی اهداف - 1ه شمار جدول
  کودکان در استفاده مورد ویژگی  آموزش از هدف

  پیچیده تفکر به دستیابی  جغرافیا و علوم مفاهیم آموزش
 و گیاهان مختلف هاي گونه با آشنایی

  قومیت انواع با آشنایی جانوران
  مشاهدات از ناشی یادآوري

  انتزاعی به عینی تفکر ارجحیت  تاریخی دادهايروی آموزش
  ملموس اطالعات پایه بر یادگیري  تاریخی هاي مکان اطالعات

  افکار تصویري انسجام  )ادبیات تاریخ و شعر (ادبیات

 و آداب و مذهبی و فرهنگی مسائل آموزش
 و حفظ به آنها تشویق اجتماعی رسوم

  مصنوع و طبیعی محیط نگهداري

  امور ك تصویري ادرا

  گردآورندگان: ماخذ 
  

    اسالمی فرهنگ و حکمت دید از کودکان براي معماري فضاي مفهوم -4
 این و است، خود خاص هاي ویژگی با خداوند هاي آفریده از یکی و جهان در پدیده یک ،فضا اسالمی حکمت دیدگاه از

 باید که است فضایی دیدگاه این در معماري ايفض .دآی می دست به کبیر جوشن دعاي هاي بخش از یکی از خوبی به حقیقت
 تنها فضا، ریاضی هاي ویژگی یا ریاضی فضاي پس. شود پدیدار و دهد رخ آن در )اسالم دیدگاه از انسان (انسانی معماري
 .)79، 1389ر، کا نقره (کند می کسب بودن مقدمه این در را خود ارزش و فضا این به یافتن دست براي است ابزاري و مقدمه،
 در محیطی هاي ارزش کیفیت و است ارتباط در آن با کودك که اعتقاداتی و باورها اقتصادي، و اجتماعی روابط محیط، فرهنگ
 ).1386، شیعه( دارد دهنکن تعیین بسیار نقش کودك شخصیتی روانی، و ذهنی ساختار و پرورش شرایط

 که آنجایی از .ددار بیشتري هاي پیچیدگی کودکان در ولی ،است زنده موجودات همه زندگی اساسی ویژگی اجتماعی، رفتار
 افراد دیدگاه که داشت توجه باید. متفاوتند مختلف هاي فرهنگ در هستند، آموختنی ارتباطی یندهايفرآ و ها نقش هنجارها،

 است، گذار أثیرت افراد شخصیت گیري شکل بر طفولیت از اسالم دین و فرهنگ و گیرد می شکل کودکی دوران از زندگی به
 .شود می مشخص کودکان براي فضا طراحی در اسالمی دیدگاه به توجه لزوم ترتیب بدین
 گذاري سیاست به توجه منظور بدین .تاس آینده هاي نسل به آن انتقال و فرهنگی میراث از پشتیبانی عامل ترین مهم فضا

 فرهنگی هویت ایجاد به که شود می محسوب شهري یتمدیر و ریزي برنامه مهم ارکان از یکی عمومی قلمرو در فرهنگی
  ).48، 1390،محمدي و میالنی صالحی( شد خواهد منجر پایدار و متمایز

 اعضاي ترین کوچک طریق از ماندگار هاي ارزش حفظ مفهوم به فرهنگی پایداري بر توجه گیرد، قرار توجه مورد باید آنچه
 الگویی باید بنا سازنده معماري در .تاس آن در ساکنان جامعه فرهنگ نماي متما آیینه معماري .دباش می )کودکان( جامعه
 فرهنگ با کودکان. گیرد می شکل هستند، معنادار همیشه که اجتماعی هاي کنش براساس الگو این .دباش داشته سر در ذهنی
 با مرتبط حسی هاي انتخاب از مجموعه یک طریق از که اي تجربه و کنند می زندگی متفاوت، حسی جهان در مختلف هاي

  ).1389یوسفی و نیلی، ( است متفاوت کامال شود می درك دیگري طریق از که اي تجربه با آید، می دسته ب فرهنگی الگوهاي
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 شهرسازي و معماري منظر از کودك دوستدار شهر هاي ویژگی -5
 امنیت و ایمنی آسایش، -5-1

 محیط و فضا در است، تأثیرگذار بزرگسالی شخصیت بر و گرفته شکل کیکود دوران در که امنیت احساس از مهمی بخش
 ضعف دلیل به زیرا اند امنیت نیازمند سنی هاي گروه سایر از بیشتر کودکان. دپذیر می تأثیر آن از یا و شده ایجاد اطراف
 شهري بزرگ و وسیع هاي مکان در کودکان مثال عنوان به .دکننی م ناامنی احساس گوناگون عوامل با مواجهه اثر در خویش

 فضاهاي به شدن وارد با چنین هم ها آن ).1388ا، نی کامل( دارند را بودن توجه معرض در حد از بیش یا شدن گم احساس
 آشنا هاي فرم و عناصر از شهري فضاهاي طراحی در بایستی ناامنی احساس از اجتناب براي. دشون می هراس نوعی دچار جدي

 معناي به این کوچکتر کودکان براي خصوص به دارد، آشنا اشیاي به نیاز جدید چیزهاي بین در کودك.تاس کرده استفاده
 عرصه کردن کوچک و خرد با این بر عالوه). 1388، کرونر( باشد می بیشتر امنیت احساس نتیجه در و آنها خانه با اي رابطه
 مسئله به توجه امن، شهري هاي محیط طراحی با مگامه .کرد تقویت کودکان در را امنیت احساس توان می شهري هاي

 او، بیشتر پذیري آسیب دلیل به اجتماعی و شهري طبیعی، خطرات برابر در کودك حفاظت. تاس اهمیت حائز بسیار نیز ایمنی
  .گیرد درنظر بایست می شهري طراح هر که است مهمی اصل

 
 طبیعت با پیوند -5-2

 را طبیعت باید شهري فضاي حقیقت در .کند می استفاده ها آن از و گذاشته احترام نآ عناصر و طبیعت به خوب شهر یک
 حشرات حتی و پرندگان و حیوانات درخت، و گیاه آب، مانند طبیعت هاي پدیده تمام با باید کودکان. دبکشان شهرها داخل به
 به برند می لذت آب حضور از کودکان همه مثال انعنو به .دبورزن عشق طبیعت به و بیاموزند طریق این از تا باشند ارتباط در

 طبیعی آب هرگونه بنابراین). 1388، آزموده( کنند بازي آن در یا بزنند دست آب به که باشند داشته اجازه که هنگامی ویژه
 با منابع ،آب به وابسته هاي اکوسیستم .دگیر انجام آن محور حول و آن به احترام با طراحی و شود حفظ باید سایت در موجود
 بسیار عوامل از یکی نیز گیاهی پوشش این بر عالوه). 2006، بروتو( باشند می طبیعت پیرامون کودکان یادگیري براي ارزشی

 باران و باد برابر در تنهایی به یا ها آالچیق با ترکیبی صورته ب برند، می باال را هوا کیفیت گیاهان.است طراحی در تاثیرگذار
 در و ببخشند نظم را دید و منظر توانند می گیاهان و درختان .شوند می صوتی آلودگی کاهش موجب و دارند محافظتی نقش

 هر بنابراین. دان کوچک حیوانات و حشرات ها، پرنده انواع زندگی محل گیاهان عالوهه ب). 1385، ذکاوت( درآورند چارچوب
 با کودك یک. تگرف نادیده توان نمی نیز را گیاهان زشیآمو نقش. شود حفظ باید سایت در موجود گیاهی پوشش گونه

  ).2006، بروتو( آورد می دست به فصول و زندگی چرخه زمینه در را اطالعاتش اولین پذیر، خزان درخت یک مشاهده
  
 جمعی هویت و فرهنگ تاریخ، با پیوند - 5-3

 کودك یک اما خورد می پیوند ساله هزار سه تاریخی با تولد لحظه در شود، می متولد رم شهر در کودك یک که هنگامی
 بصري عناصر به توجهی بی هم مسئله این دلیل و شود نمی روبرو تاریخ با نشانه، بی و هویت بی شهري در حضور با تهرانی
 .ندارد اختصاص جامعه سنن و رسوم آداب، احیاي به شهري فضاي هیچ این بر عالوه .است شهر در مفاهیم دهنده انتقال

 براي را امکان این شهر در موسیقی با توام هاي بازي و ها بازي شب خیمه ها، پانتومیم ها، شعرخوانی همچون یدادهاییرو
 و فرهنگ با زمان هم و کنند تجربه را خوشی غریبه افراد و هایشان خانواده با مشترك تجربه یک در تا کند می فراهم کودکان

  .شوند آشنا خود هویت
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 تازگی و جذابیت -5-4
 در مختلف هاي بافت و ها رنگ از استفاده .دان تازگی و تنوع خواستار چیز هر از بیش کودکی، روحیات تناسب به کودکان

 که هنگامی .تاس آن هاي خیابان شادابی گرو در شهر یک سرزندگی حقیقت در .بیفزاید شهر جذابیت بر تواند می ها خیابان
 وصف در که عباراتی موجزترین از یکی شاید). 1385، رگلکا( شد دخواه سرزنده شهر آن باشند جالب و زیبا شهر هاي خیابان
 چه و اندیشند می شهر به« :می گوید او باشد؛ جیکوبز جین گفته است شده ارائه شهري منظر و ها خیابان جذابیت اهمیت

 انگیز خاطره کودکان، براي شدن جذابتر بر وهعال تواند می را شهر که دیگري نکته» آن هاي خیابان آمد؟ خواهد خاطر به چیز
 انگیز خاطره به بیننده ذهن در خود از ماندنی یاد به تصویري ایجاد با هنرها گونه این .تاس تجسمی هنرهاي از استفاده کند،

 امتم با شهر فضاي تنها نه شود می سبب شهري فضاي در تجسمی هنرهاي حضور این بر عالوه. کنند می کمک شهر کردن
 هاست سال که اي ایده است؛ شهر به هنر ورود براي مناسبی بسیار عرصه بلکه شود، تر لطیف رهگذران براي هایش آشفتگی
  .اند کرده آغاز را آن از استفاده دنیا شهرهاي کالن از بسیاري

 
  خوانایی -5-5

 باالخص شهروندان همه براي ناامنی نتیجه در و گشتگی گم حس از اجتناب شهري فضاي در اهمیت با بسیار موارد از یکی
 شهري منظر طراحان موجود، گرافیکی عالئم و رسانی اطالع تابلوهاي خواندن در کودکان توانایی عدم به توجه با. تاس کودکان
 براي آشنا و ساده بصري و گرافیکی عالئم از استفاده .دباشن شهر سطح در خوانایی ایجاد براي دیگري هاي راه دنبال به بایستی
 عناصر که است دیگري نکات از شب در مناسب نورپردازي .دقرارگیر توجه مورد تواند می که است نکاتی از یکی کودك،
 براي کودکان ترس از نیز و) 1385، ذکاوت( سازد می خوانا شب در را شهر و ساخته برجسته را ها نشانه و فضایی سازمان
  .کاهد می شب در شهر در حضور

 
 امکانات به سیدستر  -5-6

 مهم از یکی که ها پارك در حتی .است شده ساخته بزرگساالن مقیاس اساس بر تنها شهري فضاي در امکانات از بسیاري
 یک ابعاد به توجه بی هایی اندازه وسایل سایر و ها آبخوري ها، نیمکت روند می شمار به کودکان حضور براي فضاها ترین

 و شهر که کند احساس امکانات، از استفاده در ناتوانی بر عالوه کودك تا شود می باعث الهمس این .باشند می دارا را کودك
  .نماید را شورانگیز مقطع این از سریعتر چه هر رگذ آرزوي و نداشته تعلق او به فضاهایش

 
 کودك با مرتبط فضاهاي و موسسات وجود -5-7

 شهرهایمان از یک هیچ در هنوز ما نمونه، عنوان به .است شهر در کودك با مرتبط مؤسسات وجود دیگر اهمیت حائز نکته
 در که است جایی باشد، داشته وجود باید کودك دوستدار شهر یک در معموالً که مهم مرکز این .منداری "بازي اسباب خانه"

 فضا این امکانات از گانرای صورت به و بیایند توانند می ندارند بازي براي کافی فضاي کوچک هاي خانه در که هایی بچه آن،
 جنبه باید که است " موضوعی پارك" شود، نمی دیده ایران شهرهاي در که دیگري فضاي. کنند استفاده تفریح و بازي براي

 "کودك موزه" و "کودك فرهنگسراي" مانند دیگري مراکز کودك، دوستدار شهرهاي در این بر عالوه .باشد داشته آموزشی
 هاي دوره در زندگی مختلف شرایط با نوجوانان و کودکان است این مراکزي، چنین تأسیس از هدف و ادد قرار توجه مورد نیز

 ارائه کودکان به متفاوت هاي حوزه در مختلف هاي آموزش مراکز این در .دشون آشنا مختلف جغرافیایی فضاهاي و گوناگون
 که است حالی در این). 1388ي، سعید( شود می یتتقو و سنجش آنها کاوشگري حس و خالقیت هوش، ترتیب، بدین و شده
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 کنند می اجرا ثابت تجهیزات با و سنتی صورت به را ها آن آورند می وجود به را بازي فضاهاي محلی مسئوالن وقتی عموما
  ).2000ن، هلم(
  
 معلول کودکان به توجه -5-8

 به ضروریات از شهري طراحی مسائل در آنان یازهاين به توجه اما برند می رنج توانی کم از کودکان از کمی درصد اگرچه
 ایجاد .دباش نداشته وجود کودکان راه سر بر مانعی که باشد اي گونهه ب باید معابر طراحی راستا همین در. رود می شمار

 آنها زندگیسر و کودکان بین ارتباط موجب باشد، استفاده قابل معلول کودکان براي هم و عادي کودکان براي هم که فضاهایی
 با هایی رمپ گرفتن نظر در .رساند می حداقل به عمومی فضاهاي در را توان کم کودکان شدن منزوي احتمال و شود می

 حل راه ترین ساده و بهترین از مختلف، هاي مکان در نرده تعبیه و بازي هاي زمین حتی فضاها همه در مالیم بسیار شیب
  ).1388ه، آزمود( است ممکن هاي

  
  kid’s great spaces فلورکس :1 شماره شکل

  

  
   kid’s great spaces  راس پارك و پالزا:: 2شمار شکل

  
  پرورش خالقیت کودکان با ابزار محیط کالبدي -6

اي اولیه طی سال ه. ادراك نیز اولین مرحله از فرآیند خالقیت است. دوران کودکی، آغاز مرحله ي رشد ادراکی است
ابزار ادراك حسی، . قویت می شودزندگی و هم زمان با رشد توانایی هاي جسمی، به تدریج توانایی هاي ذهنی کودك نیز ت

مسیر تدریجی . یعنی حواس پنج گانه به تدریج در کودك رشد می کند و به درك و شناخت پیرامونی تجربه محیط می انجامد
  ).1380پیاژه، (رشد توانایی هاي جسمی، حسی و ذهنی کودك امکان طبقه بندي مراحل رشد را فراهم می آورد 
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  مراحل رشد -2شماره  لجدو
  له رشدحمر  سن

  یادآوري گذشته، طبقه بندي امور  سالگی 1
  آغاز رشد قابلیت ادراکی، خود آگاهی  سالگی 2
  آغاز تخیل، آغاز تشکیل شخصیت  سالگی 3
  آغاز رشد اراده، استدالل و منطق  سالگی 4
  رشد قابلیت ادراکی و شناختی  سالگی 5

  کنجکاوي شدید، تخیل و خیال پردازي  سالگی 7و  6
  1380پیاژه، : ماخذ 

  
، سن پنج سالگی شروع رشد شناختی و ادراکی کودکان است، لذا شایسته است زیستن کودکان در پهنه ي 2مطابق جدول 

پژوهشگران عصر حاضر در بیان ضروریت هاي . محیط هاي مصنوع و شهرها نیز از این سنین مورد توجه و کنکاش قرار گیرد
  ):1369الفون، (ره کرده اند اساسی رشد به سه مورد زیر اشا

  ضرورت درك محیط و گسترش شناخت -1
  ضرورت سالمت، امنیت جسمی و گسترش مهارت هاي بدنی -2
  ضرورت ارضاي عواطف، پیوند با محیط و گسترش انگیزه ها -3

رش این ضرورت ها بر نقش زندگی محیط کودك و امکانات در دسترس در این محیط جهت تحرك آزاد و مستقل، گست
ارضاي نیازهاي اساسی کودکان، نقش بسیار مهمی . مهارت هاي بدنی و ایجاد پیوندهاي عاطفی و روحی با آن تاکید می ورزد

بدین معنا . بخش مهمی از نیازهاي کودکان نیز از این راه صورت می گیرد. در چگونگی شکل گیري و رشد شخصیت آنان دارد
در اینجاست که کودك به . و شکوفا ساختن استعدادها و نیروهاي بالقوه فراهم کندکه محیط باید شرایطی را براي شناسایی 

کشف محیط و قابلیت هاي نهفته هاي آن نایل می شود، حس کنجکاوي خود را ارضاء و با دانستن، کشف کردن و فهمیدن 
  ).1369الفون، (محیط به احساس رضایت درونی و خود شکوفایی دست پیدا می کند 

که با حضور کودك در متن جامعه، سراسر محیط براي کودك نقش آموزگار را ایفا می کند و خود زندگی است که در حالی 
بدین ترتیب کودك، . به کودك می آموزد، چگونه باید تحت تاثیر جهان بینی جامعه ي پیرامون رشد پیدا کند و بیندیشد

تحقیقات حاکی از این است که روش هاي . سامان می دهد ساختاري از اطالعات و مفاهیم را در کتابخانه ي ذهنی خود
در عصر اطالعات روشی قابل اتکا نیست و متخصصین حوزه آموزش، روند آموزشی مبتنی بر  - معلم محور –آموزش سنتی 

ارزش این شیوه ي آموزش معرف . تجارب کودکان و ارزیابی و تصمیم گیري آنها را به عنوان روش جایگزین پیشنهاد می کنند
کودکان حداقل برابر و حتی . هاي محیطی و ارضاي اهداف آموزشی از قبیل انگیزش، کسب تجارب، معلومات و مهارتهاست

بیشتر از آنچه در مدرسه می آموزند، باید بتوانن در محیط پیرامون خود از الگوهاي موجود و با لمس کردن و دیدن و تجربه ي 
  ).1380بهروز فر، (هم خود انگیز بیاموزند واقعیت ها، هم به شکل هدایت شده و 
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  1390فضاي بازي کودکان در شهر، رفعت،  -3شکل شماره 

 آماده سازي شهر براي کودکان -7
 محیط اجتماعی نیز در هر جامعه ازاصالح . هاي گذشته و آینده در هر جامعه محسوب می شوند کودکان، عامل پیوند نسل

 ازها و سرشت فطري او که در دورانبه ایجاد محیطی مناسب براي رشد کودك و آشنایی با نیتوجه . طریق کودکان میسر است
شهري که به  .دوان نسل سالم فردا، فراهم می آورکودکی به آن نیازمند است، زمینه رشد درست شخصیتی و تربیتی او را به عن

در بعضی از کشورها توجه به کودك و سالمت  .ته اسموجود و آینده خود توجه نکردکودکان خود توجه نکند، به نسل گذشته، 
 جسمی و روانی او از دوران بارداري مادر و قبل از تولد نوزاد آغاز می شود و مرحله به مرحله در دوران بعد از تولد او تکوین 

بق تعریف کانون ط .گسترده منجر می گرددنسانی در یک محیط اجتماعی نتیجۀ آن نیز به بسط و ارتباط امواج ا. می یابد
ان پای هاي هاي آغاز دبستان، سال سال ستان،هاي قبل از دب هاي سنی به گروه وهرپرورش فکري کودکان و نوجوانان ایران، گ

سال  18تا  15راد بین به تعریف این کانون، منظور از نوجوان اف .دهاي دبیرستان تقسیم می شو ی و سالراهنمای دبستان، دوره
. از دیدگاه روانشناسی نیز مراحل رشد کودك شامل ادوار مختلفی است. سال تمام است 15افراد کمتر از کودك  و مقصود از

سالگی دوران  5تا  5/2بین . سالگی کودك نوپاست 5/2ماهگی تا  15ماهگی نوزاد نامیده می شود و از  15کودك از تولد تا 
سالگی به  12سالگی را در بر می گیرد و از 12تا  6ن دبستانی یا میانه کودکی نیز دورا. خردسالی یا پیش دبستانی کودك است

کودك، شهروند نابالغی است که حد ومرز میان کودکی و جوانی او به طور دقیق  .بعد دوران بلوغ یا نوجوانی فرد فرا می رسد
می دهد، که با نگرش  سال کامل براي تعریف کودك، مبناي مناسبی را به دست 12انتخاب معیار کمتر از . نامشخص است

، 1378، رضویان( رود علمی به مسائل روانشناسی نیز انطباق دارد و حدي بینابین براي مرز بین بلوغ و قبل از بلوغ به شمار می
76.(  

  کودك کیفیت و شرایط محیط -8
موجودي . ودشهروند نابالغی است که دوران رشد خود را می گذراند و استمرار بخش حیات بشر محسوب می شکودك  

       شود که  است که پاك به دنیا می آید و چنانچه محیط براي رشد فکري و جسمی سالم او مهیا باشد، نهالی تنومند می
سرشت کودکی ایجاب می کند کودك در مراحل رشد خود، از اقدامات ایمنی و  .دعه انسانی باشباعث افتخار جام تواند می

درك او از فضاي پیرامون همان . سرپرست و حامی، نمی تواند روند رشد منطقی داشته باشد او بدون. حمایتی برخوردار باشد
بنابراین باید فضاي زیست سالمی را براي او فراهم آورد تا عالئق منطقی او فرصت عرض اندام یابد . است که خود تصور می کند

ع تحول نابجا در تأمین عالئق کودك ممکن است نتیجه هر نو. و با تمهیداتی عالئق خطر آفرین براي او را به کناري نهاد
هاي یکنواخت،  ایجاد محیط .دناسبی در ادوار بعدي زندگی بگذارنامطلوبی در پی داشته باشد که به صورت زنجیره اي آثار نامت

یعت، میل به یک زندگی در کنار طب خشن، مالل آور و همراه با عوامل مسأله برانگیز، براي کودك به اندازه ایجاد فضاهاي باز،



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10

بر این باور است که در  ،جین جیکوبز. دیقی و هیاهو بر او تأثیر می گذاراجتماعی سالم، همراه با قصه پردازي و شعر و موس
ترین عالئق کودك به ایمنی خیابان، تنوع کاربري زمین، شادابی و  اجتماع شهري و در پیوند بین خانه و مدرسه، مهم

      فضاي شهر  .تتمام جمعیت و از جمله کودکان اس هاي اساسی ی گردد، که کلید اصلی رفع نگرانیسرزندگی شهر باز م
  .بایستی داراي کیفیت ویژه اي باشد تا براي حضور بدون خطر کودك آماده پذیرایی و رشد و بالندگی او گردد می
  
 محیط طبیعی و کودك -9

کودك، اگر چه براساس نظم در عالم آفرینش خداوندي . را در بر می گیردکودکی، مرحله ابتدایی ارتباط انسان با طبیعت 
 .خلق شده، باید با زمینه هاي مناسب در عرصه هاي جبري و اختیاري با طبیعت، از اولین مراحل تولد خود ارتباط برقرار سازد

حس کنجکاوي، فعالیت و  .لم داردکودك، نیاز به هواي سالم، غذاي سالم، مسکن مطمئن و مرتبط با طبیعت و فضاي باز سا
الزمه رشد سالم کودك، ایجاد . جنجال و بازي نیز از دیدگاهی جزیی از خلقت طبیعی انسان در دوره کودکی به حساب می آید

. کودك، انسان و آزاد آفریده می شود .دشو ین کودك و محیط طبیعی محسوب میاین زمینه ها در جهت ارتباط بخشیدن ب
با توجه به پیوستگی و تحت تأثیر . لق به خودش است و هیچ کس حق ندارد آن را در اختیار بگیرد یا محدود سازدآزادي او متع

بایستی جلوه هاي  بودن کودك در مجموعه هاي زیستی و فضاهاي عمومی، با کاهش عوارض ناشی از مشکالت و کمبودها، می
ورد، و ساعاتی از روز به فضاهایی سالم و مرتبط با طبیعت، در کنار طبیعت زنده را براي کودك در بهشت زمینی آنان فراهم آ

این مورد، الزمه زندگی کودك در شهرهایی است که غوغاي ناشی از فعالیت و کار، . یک زندگی اجتماعی سالم هدایت نمود
بیعت شهري کمک کنیم تا بایستی به توسعه فضاهاي سبز و ط بنابراین می .جایی براي نزدیکی با طبیعت باقی نگذاشته است

  .کودك بتواند محیطی که به طبیعت نزدیک است با نشاط باشد وآرام گیرد
  

  
 www.wordpress.com ماخذ -4شماره  شکل

  
یک واقعیت الیتناهی  "فضا". موارد مهم در عرصه هاي زندگی شهري، ایجاد فضاهاي مناسب براي کودکان است از دیگر

در ارتباط با مسائل شهري، فضا عبارت از آن است که امکان . زیت و فعالیت تعریف می شوداست که از طریق محصوریت، مرک
فضاي . هاي اطراف خود، معنی پیدا می کند در شهرسازي، فضا در ارتباط با ساختمان. ایجاد فعالیتی در آن وجود داشته باشد

با این  .ناختی بوده و داراي حیات و فعالیت باشدهاي زیباش شهري به عناصر ویژه اي در شهر گفته می شود که واجد ارزش
     ها، فضاهاي باز و ورزشی از جمله فضاهاي شهري محسوب  ها، میادین و عناصر عمومی شهري مانند پارك وجه، خیابان

یش از رفتاري ب ها و آموخته هایی می گیرند که چه بسا ممکن است آنان را از نظر درس ،کودکان از فضاهاي شهري .می شود
  .بنابراین، امنیت فضاي شهري به منظور رفت و آمد کودکان بسیار مهم و قابل توجه است. مدرسه متأثر سازد آموزه هاي خانه و
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براي کودکان به به طور اصولی، محله ها و فضاهاي درون آنها از نظر ارتقاء سطح روابط سالم اجتماعی، در درجه نخست باید 

امروزه، برنامه ریزان محیطی از عدم امکان شکل گیري فضاي شهري مناسب براي کودك آگاهی بیشتري یافته اند و . وجود آید
 و ها و مسیرهاي پیاده بین خانه پدر و مادرها با صراحت از نگرانی خود درباره اجازه یافتن بچه ها به منظور بازي در خیابان

چنانچه فضاهاي عمومی شهري به درستی پاي گیرد، محیط مناسبی را به وجود خواهد آورد  .دان می آورنمدرسه سخن به می
یکی از نکات اصلی در طراحی فضاهاي شهري، ایجاد فضاي بازي  .که کودکان و پدر و مادر، در آن احساس امنیت می کنند

انگیزه بازي در دوره رشد . ان است که به بازي بپردازدبه گفته شیلر هنگامی انسان به راستی انس .براي کودکان می باشد
بازي در کودکان از غرایز طبیعی محسوب می شود و براي رشد متعادل آنها ضروري . کودکان و تکامل آنها شدید و فشرده است

 بازي درمانی از راه حل .دباز به بازي بپردازن به نظر جان الك، باید به کودکان امکان داد که در هر زمان ممکن، در فضاي. است
هایی  کودکان، نیازمند محیط .کاهد هاي رفع مشکل و فشارهاي عصبی دوران کودکی به حساب می آید و از انزواي کودك می

ها و میادین  خیابان .هستند که آنان را مخاطب قرار دهد، به چالش وادارد و جلب توجه کند تا آنها مشاهده کنند و بیاندیشند
تواند عالقه به مطالعه  عالئم خیابانی، می  هاي جذاب و فروشگاه. کودکان را به مشارکت و توجه دعوت می کند ا،داراي آب نم

 شنواره ها، بازارها و فضاهاي بازج ،ها هاي خیابانی، جشن رویدادها و سرگرمی. ویژه در کودکان پیش دبستانی بر انگیزانده را ب
هاي مختلفی که ترجیحاً با یکدیگر مرتبط هستند،  کودك به مکان .کودکان می باشد و سبز منشأ عالقه و جذابیت دائمی براي

ه زمانی که کمی بزرگ تر شد، احتیاج دارد که در اطراف و دور و بر شهر ب. جایی که احساس در خانه بودن کند. نیاز دارد
دسترسی کودکان به  .دهر در دسترس او باشت، باید کل شدر بهترین حال. صورت پیاده یا با وسایل عمومی به حرکت بپردازد

می توانند افرادي سالم و است که آنان   تنها از طریق برقراري ارتباط مستقیم. پذیر باشد هر نقطه از شهرشان باید امکان
حضور  .آنها باید بد و خوب را تجربه کنند و روابط انسانی را در خارج از محدوده خانه و مدرسه تشخیص دهند .شوند اجتماعی

اي کودك از دیدگاه شهرسازي و طراحی شهري، شهر خوب بر .هاي مفید را در پی دارد در اجتماع، بروز احساسات و نگرش
  :دباید واجد شرایط زیر باش

در این مورد . باید سازماندهی کالبدي و اجتماعی براساس حس اعتماد و انصاف و عدالت قرار داشته باشد و آنها را ارتقاء دهد -
یجاد فضاهاي عمومی که در آنها حداقل یک بزرگسال شناخته شده حضور داشته باشد و حفاظت و امنیت کودك را پوشش ا

این فضاهاي عمومی باید به نحوي طراحی و برنامه ریزي شوند که بر میزان ارتباط میان افراد در . رسد دهد، ضروري به نظر می
 .دماعی متفاوت بیافزایمینه هاي اجتهاي سنی مختلف و داراي ز گروه

    .دجاذبه هاي اجتماعی کودك می افزایبر   ها و مشاغل مختلف، فرصت مشاهده مردم، بزرگساالن و خردساالن در فعالیت -
 .دله هاي شهري احساس مسئولیت نماینبزرگساالن باید عالوه برکودك خود، نسبت به سایر کودکان شهر و مح -
که به کودك اجازه مشاهده می دهد که   امن، همراه با معابري دور از مخاطرات رفت و آمد در شهرها باید فضاهاي عمومی -

 .درده و نظاره گر باشد، به وجود آیخود را کشف ک  شهر، همسایه و محله
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 .دپیاده در آن حرکت کر یک محیط شهري شفاف، سالم و قابل درك براي کودك جایی است که بتوان به راحتی و به صورت -
ی و مراسم مذهبی بسیار اهمیت هاي ارزشمند اجتماعی و فرهنگی و مشارکت کودك در رویدادهاي اجتماع جه به نقشتو -

 .ددار
زندگی خانواده ها، به نحوي که کودك و والدین در طول روز به یکدیگر دسترسی داشته  نزدیک بودن فاصله محل کار و -

 .دبه نظر می رس باشند، ضروري
 .تکودك موجب شگفتی و شعف شود، پراخفضاهاي عمومی شهر، باید به ایجاد عناصري که براي  ها و در خیابان -
هاي آن را ارتقاء می دهد و براي کودك نیز  هایی که حس ملی، مذهبی، تاریخی و عالقه به جامعه و سنت وقایع و جشن -

 .دشوضروري به نظر می رسد، باید تقویت 
ر می انگیزد، در طراحی اهمیت ها که عالقه کودك را ب گ، مواد، شکل و ریخت ساختماننوع بافت شهري، بناي جذاب، رن -

  .ددار
تمام پدیده هاي طبیعت مانند آب، گیاه، درخت، حیوانات و  باید کودك با. فضاي شهري باید طبیعت را به داخل شهر بکشاند -

 .دطبیعت عشق بورزد و آن را حفظ کن می فهمد که بهکودك از این طریق می آموزد و . پرندگان و حشرات، در ارتباط باشد
هاي سالم و فضاهایی احتیاج دارد که او را در محیطی درست و فارغ از هرگونه محرومیت بار  کودك به فضاي باز و سبز، محیط

از داشتن  هاي کوچک، بسیاري از خانوارهاي ساکن تهران به دلیل نحوه سکونت در قطعات کوچک مسکونی و آپارتمان. آورد
فضاي حایل بین این دو . مدرسه ها نیز با ابعاد و اندازه هاي قابل قبول آموزشی مناسبت کمی دارند. چنین فضایی محروم اند

و دور از فضاي باز و سبز، ه ها، جریان رفت و آمد سواره، سر و صدا، آلودگی هوا، و مشکالت شهري ب نیز با عرض نامتناسب راه
  .تدك همراه اسخدمات و نیازهاي کو
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  نتیجه گیري -10
 نیازهاي و ها فعالیت طیف زیرا است، سنگینی وظیفه شهري مناطق و ساختمانی هاي مجموعه بناها، فضاها، طراحی
 باید. باشد می مشکل نها آ به پاسخگو محیط گیري شکل چگونگی در و ها آن در که است وسیع قدر آن انسان زیباشناختی

 باید ها محیط بیشتر در. دشو تدوین و جستجو خاص مورد هر براي حل راه بهترین و شود شناخته دقیق طور به مسائل
 .دهستن تشخیص قابل سختی هب نیازها این .دشون برآورده همزمان طور به نفع ذي هاي گروه و کنندگان استفاده نیازهاي
 نیازهاي از هایی جنبه تواند می بگیرد، شکل مناسبی گونه به اگر هشد ساخته محیط. دان ناخودآگاه شدت به نیازها از بسیاري

 توسعه مسیر از منفی موانع برداشتن تنها طراح وظیفه .دساز آورده بر را زیبایی و یادگیري عزت، تعلق، امنیت، بقا، شامل انسان
 ممرد ي همه که این انتظار .دان طراحی دافاه ترین اصلی از بخشند ارتقا را انسان ادرا که هاي محیط ایجاد بلکه نیست انسانی

 دهند جواب تساوي به و خوبی به نیازها کلیه به بناها متما یا و باشند، راضی باز فضاهاي طراحی یا ها مجموعه بناها،م تما از
 با .ددار مؤثري شنق تالشی چنین مسیر در رفتاري معلو و شود تالش سازي بهینه جهت در باید طراحی در .تاس منطقی غیر
 شده افزوده باشد می ذیل جدول البق در که نتیجه این به را طراحی معیارهاي از اصولی ییهان بندي جمعیک  در توصیف این

 .دهد نشان را شهر وکودك  محیط واسط فضاي انیم تعامل از درست روایتی تا

  
  کودکان براي طراحی معیارهاي و طراحی اصول  -3 شماره جدول

 مناسب يها مکان تامین
 آموزشی فضاهاي براي

  محله در کودکان شهري

 آموزشی فضاهاي در امنیت تامین
 منظور به محله در شده طراحی

 استفاده کودکان براي شآرام ایجاد
  آموزشی فضاهاي از کننده

 ها راه ده پیا و سواره : هاي راه به محله هاي راه عملکرد کتفکی
  پیاده افراد مختص

 شدن مخفی از باجتنا و دید در کودکان بازي فضاهاي گرفتن قرار
  ها آن

 هم یا و نزدیکی در محله اهالی نشستن براي فضاهایی تامین  شده طراحی فضاهاي سازي آرام
 نظارت ایجاد منظور به شده طراحی آموزشی فضاهاي جواري

  بزرگساالن غیرمستقیم
 فضاهاي کنار در فضاها این ممکن حد تا دادن قرار همجوار

  مسکونی
 بازي حریم تعیین با کودکان تجربی فضاهاي قلمرو نمودن مشخص

  کودکان آموزش تجربیات و
  فضا کردن مآرا منظور به سواره هاي راه کردن دور

  ...و درختان سبز، فضاي گرفتن نظر در با محله فضاي سازي مآرا
  محله کودکان دلخواه تفریحات به توجه  کودکان ویژه به محله افراد هویتی هاي ویژگی به توجه

 آموزشی فضاهاي از استفاده مورد در کودکان اولیه نیازهاي تامین
  محله در

 و فضاها طراحی در کودکان هايداستاندار و شناسی ریخت به توجه
  مبلمان

  مفروض فضاهاي طراحی در معلول کودکان به توجه
 عملکردهاي دادن با شهري مبلمان و فضاها کردن پذیر انعطاف  ها آن مبلمان و آموزشی فضاهاي کردن پذیر انعطاف

  ها آن به مختلف
  گردآورندگان: ماخذ 

  



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 14

                                                                                                                                           مراجع
  
معماري مسکن در طراحی محیطی براي کودکان، همایش توسعه محوري مهندسی عمران معماري، ایران، گرگان، بایبوردي، ش، نقش ] 1[

1393  
  1385، 53گلکار، ك، مفهوم منظر شهري، مجله آبادي، شماره ] 2[
  1385اسدي، ح، روانشناسی رشد، مفاهیم بنیادي در روانشناسی کودك، انتشارات پردیس، ] 3[
  1386، آفرینش حس شهروندي با توجه به نیازهاي روانشناختی، مجموعه مقاالت هویت هاي شهرهاي جدید تهران، عباس زادگان، م] 4[
  1389، 5نقره کار، ع، بررسی تاثیر محیط طبیعی بر رفتار و اخالق، فصل نامه آرمان شهر، شماره ] 5[
  1386شیعه، ا، آماده سازي شهر براي کودکان، مجله شهر، ] 6[
  1390، 27میالنی، محمدي، س، م، تدوین شاخص هاي سیاست گذاري، دو فصل نامه مدیریت شهري، شماره صالحی ] 7[
  1389، 14کالبدي معمارانه براي نظریه هاي روانشناسی یادگیري، فصل نامه ساخت شهر، شماره  -یوسفی، نیلی، ن، ح، مدرسه محله] 8[
  1388حان نور، کامل نیا، ح، طراحی محیط هاي یادگیري، مجله سب] 9[
                                                             1388خوشنویس، ا، مجله گنج هنر، : کرونر، و، معماري براي کودکان، ترجمه ] 10[
  1388آزموده، م، طراحی باغ موزه علوم کودکان در شهرك غرب تهران، پایان نامه، دانشگاه تهران، ] 11[
  1385، 53چارچوب استراتژیک مدیریت بصري شهر، مجله آبادي، شماره  ذکاوت، ك،] 12[
  1385احمدي نژاد، م، مجله خاك، : هلمن، ل، الفباي معماري، ترجمه ] 13[
  1380دادستان، م، انتشارات دانشگاه تهران، : پیاژه، ژ، دیدگاه پیاژه، ترجمه ] 14[
  1369سروري، م، تهران، انتشارات همگام، : دکان خود بدانید، ترجمه الفون، پ، آنچه باید درباره ریشه هاي روانی کو] 15[
بهروز فر، ف، مبانی طراحی فضاهاي باز نواحی مسکونی در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان، مرکز تحقیات ساختمان و ] 16[

                                                                                                                                         1380مسکن، تهران، 
  1392ستارزاده، د، بررسی مولفه هاي معماري منظر براي کودکان، همایش ملی مرمت و شهرسازي پایدار، ] 17[
  1390برنامه ریزي شهر تهران،  قره بیگلو، م، نقش عوامل محیطی در پرورش خالقیت کودکان، ویژه نامه مرکز مطالعات و] 18[
  1393چاپ اول، انتشارات مصور، پور جعقر، م، تجلی خرده فرهنگ هاي ایرانی اسالمی در طراحی فضاهاي شهري، ] 19[

[20] Broto, Careles, Great Kid's spaces, Links, 2006  
[21] Woolley, Helen, Timber play, the university of sheffield, 2007 

 


