
 

 

 
wwwCAUP.ir         1 

  

 طراحی محیطی برای کودکان

 فضای شهریبا تأکید بر 

 
 

 2جواد شریف نژاد، 1,* نشمیل کاکایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران. -1

 استادیار، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران. -2

 

   خالصه

 

حرفه طراحی شهری  -های عمومی نمایانگر پویایی زندگی شهری و اساس و بنیان دانشفضاهای شهری یا عرصه 

هستند. فضاهای عمومی شهری بیشتر از آنکه دارای نقشی کالبدی باشند به دلیل ایجاد تعامالت اجتماعی میان شهروندان 

پذیرتر همچون کودکان را فراهم های آسیبد جامعه به ویژه گروهواجد اهمیت هستند و باید بتوانند زمینه حضور تمامی افرا
که این گروه سنی ها و نیازهای کودکان در طراحی قلمروهای عمومی از آن رو نمایند. از سویی دیگر، توجه به خواسته

برخوردار ن باشند، از ضرورتی دوچنداثیرپذیری و باالترین میزان استفاده از فضاهای شهری میأدارای بیشترین ت

ارزیابی معیارهای مطلوبیت فضاهای عمومی شهری در نزد کودکان به روش مطالعه در این نوشتار به منظور باشد.می

 می پردازیم.ترین منابع و مطالعه میدانی اسنادی با استفاده از مهم
 

   کودک، محیط، فضای شهریروانشناسی محیطی،کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   .1

ری، فضای زندگی روزمره برای همه شهروندان است و لذا باید توانایی پذیرش کلیه افراد و گروه های محیط های شه

در جوامع شهری همواره افراد و سنی و اجتماعی و همچنین تأمین نیازها و خدمات رفاهی مربوط به آنها را داشته باشد.
قابل محیط قرار دارند که در این میان می توان به گروه هایی وجود دارند که بیش از همه در معرض آسیب پذیری در م

کودکان و نوجوانان اشاره کرد.کودکان به واسطه ویژگی های فیزیولوژیک و ضعف قدرت بدنی همواره نیازمند ایجاد محیط 

 های مناسب و طراحی شده هستند.عالوه بر این موضوع یکی از دالیلی که اهمیت توجه به کودکان را در فضاهای شهری
 بیش از سایر گروه ها نشان می دهد، سبک زندگی ویژه این گروه است.

حضور همیشگی در فضاهای شهری، ماجراجویی و در پی هیجان بودن از ویژگی های اصلی کودکان است که امکان 

د محیطی که کودکان در آن زندگی می کنند باید بتواند به رشآسیب دیدن آنها را بیش از دیگران تقویت می کند.

اجتماعی و شخصیتی، تداوم یادگیری و زندگی فعال اجتماعی آنان کمک کند.این موضوع از این جهت حایز اهمیت است 
 یتواند اثرات قابل توجهی در زندگی آینده وی داشته باشد.ربیات دوران ابتدایی زندگی فرد مکه بدانیم تج
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یطی است که کودکان در آن به دنیا می آیند، شهر، محیطی برای زندگی کودکان است؛ به این معنی که شهر مح

رشد می کنند  یاد می گیرند؛ بنابراین آنها باید هم نحوه زندگی شهری را یاد بگیرند و هم بتوانند از آن استفاده کرده و 
 لذت ببرند.

ت موضوع امنیت، رشد و سالمت کودکان در شهرهای بزرگ به دالیل متعددی از قبیل تراکم جمعیت، نوع باف

به فضاهای عمومی شهر وابسته است.در واقع فضاهای عمومی از قبیل معابر، مسکونی و آپارتمان نشینی بیش از پیش 

 کوچه ها، میادین، پارک ها و زمین های بازی، عرصه ای برای اجتماعی شدن کودکان محسوب می شوند.
های کودکان، سبب تغییر در الگوهای فعالیتی بسامان بودن فضاهای شهری و عدم انطباق آنها با نیازها و خواسته نا

آنها، روی آوردن به بازی های کامپیوتری، عدم استقبال از تحرک و جابجایی و در نهایت بروز عارضه های جسمی نظیر 

چاقی شده شده است؛ لذا ساماندهی و مناسب سازی فضاهای شهر مطابق با نیازهای آنها در واقع بازگرداندن این گروه مهم 
جتماع به زندگی اجتماعی و فعالیت دوباره است.از طرف دیگر آماده سازی فضای شهر برای کودکان هم مسئولیت های ا

اجتماعی آنان را برای زندگی شهری باال برده و هم باعث می شود که آنان در آینده بیشتر به محیط و فضاهای شهری 

 احترام بگذارند و در حفظ و نگهداری آن بکوشند.
 

 پیشینه موضوع  .2

 : نمونه اقدامات صورت گرفته در جهت طراحی محیطی برای کودکان1جدول 

 توضیحات عنوان  ردیف

کودکستان معروف به باغ کودکان در   1

 بالنکنبرگ آلمان توسط فردریش فروبل
 (1381)نیمه اول قرن نوزدهم و در سال 

ت و به این ترتیب باغ کودکان به شکل یک حرکت فرهنگی به تدریج توسعه یاف 

 کودکستان های متعددی در نقاط مخلف آلمان تأسیس شد.

 اولین زمین بازی برای کودکان 2

 در بوستون آمریکا

  میالدی 1493حدود سال 

در آنجا وسیله بازی، لوله های گالوانیزه تک منظوره منظوره ای بود که جدا از  

بخشی از نیازهای جسمی و  یکدیگر و در سایر بخش های پارک قرار داشت و تنها

 حرکتی کودکان را پاسخگو بود.

8  

 
 موزه کودکان هوستون

  میالدی 1431

این موزه توسط گروهی از والدین برای ارتقاء و باال بردن امکانات رشد و توسعه  

کودکانشان برای ورود به جامعه تأسیس شد و در طول یک هه پیشرفت های شایانی 
د زیادی ستون بوده که الهام گرفته از ستون های یونانی کرد.ساختمان شامل تعدا

قدیمی می باشد.هر کدام از سر ستون ها با حرفی از حروف کلمه کودکان ساخته 

بسیار جالب است و چهار ستون بزرگ که حروف شده اند.فضای ورودی ساختمان نیز 

ن ورودی ها را کلمه موزه با اندازه بزرگ بر باالی آنها به رنگ زرد نوشته شده، ای
شاخص می کنند.این موزه شامل کالس های درس، آزمایشگاه، کتابخانه و گالری 

 های نمایشگاهی نیز می باشد.

در  محوطه بازی و موزه علوم کیدپاور 9

 نیویورک

این پارک در داخل موزه علمی نیویورک هال احداث شده است.هدف از ایجاد آن،  

بدون استفاده از کلمات و فقط توسط بازی و  آموزش نکات مهم فیزیک به کودکان

سرگزمی است.ادغام بازی با علم، محیط دلچسبی را برای کودکان فراهم آورده 
است.همچنین فضاسازی های موزه بازدیدکنندگان را تشویق می کند تا به جلوه های 

 طبیعت توجه بیشتری کنند.

 محوطه بازی و موزه کودکان هوماماتسو 5

  در ژاپن

کاربردی در شهر هومماتسوی ژاپن  –ین موزه بصورت یک مجموعه تفریحی ا 

طراحی شده و شامل یک ساختمان بزرگ مرکزی است که توسط مسیری به سایر 

فضاهای درون سایت متصل می شود.نمای دیوارها از بتن و پوشش سقف از ورق 
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شید بر آنها آلومینیوم است.این ورق ها به گونه ای هستند که با تابش اشعه خور

 تصاویر متفاوتی از جمله انیمیشن ظاهر می شود.
 

 روانشناسی محیطی  .3

اختصاص داده می شدند، به عنوان « محیط و انسان»پژوهش هایی که به بررسی تأثیر متقابل  11و  01در دهه های 

 شدند.منتشر می« و رفتاریعلوم اک»یا « روان شناسی اکولوژیک»، «روان شناسی محیط»بررسی های تخصصی رشته های 

از عناوین دیگر، به بررسی تاریخ روان شناسی « روان شناسی محیط»( برای تعریف و تحدید 1410« )گرامان»

فاقد محیط می داند و اشاره میکند از آغاز پیدایش این « روان شناسی عمومی»پردازد.وی روان شناسی محیط را مکمل می
و غیره به وجود آمده « رشد»و « کودک»، «اجتماعی»گونی چون روان شناسی علم تاکنون، رشته های تخصصی گونا

کشف مجدد و توجه ویژه به بعدی فراموش شده به « روان شناسی محیط»است.در همه این گرایش ها و همچنین در مورد 

نجومی یا  چشم می خورد.در هیچ کدام از رشته های تخصصی فوق، روش پژوهش و موضوع علمی جدیدی )مانند فیزیک
پزشکی فضایی( مطرح نمی شود.به همین دلیل نیز نمی توان آن ها را رشته های علمی جدید نامید.پس روان شناسی 

 محیط نیز یکی از زیرمجموعه ها و رشته های تخصصی روان شناسی عمومی است.

افی نشده است و این فرهنگی توجه ک -گرامان به این نتیجه می رسد که در روان شناسی سنتی به ابعاد محیطی

 شده است.« روان شناسی محیط یا اکولوژیک»پدیده موجب پیدایش رشته 
را به آینده موکول و فقط اهم ویژگی های آن « روان شناسی محیط»پژوهشگران ارائه تعریفی جامع برای  11در دهه

اند.در این رده از بررسی ها به  ( از این گروه پژوهشگران1411( و پروشانسکی )1418و  1411را گزارش کردند.کریک )

 ویژگی های زیر اشاره می شود:

  در بررسی های روان شناختی، محیط انسان را از محیط طبیعی وی جدا نمی کنند، بلکه انسان را به عنوان بعدی

فاصله  غیرقابل تفکیک از شرایط محیط مورد پژوهش و بررسی قرار می دهند.این رشته تخصصی از آزمایشگاه روان شناسی
 می گیرد و به پژوهش علمی رفتار در شرایط طبیعی میپردازد.

 .در روان شناسی محیط به آداب، رسوم، ارزش ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی توجه می شود 

  برخی عقیده دارند مبانی نظری روان شناسی محیط هنوز تکمیل نشده است و این هدف از طریق تجربه و

 این دلیل، هنوز نیز نمی توان تعریف دقیق و جامعی برای این رشته تخصصی ارائه کرد.پژوهش میسر می شود.به 

در گروه دیگری از بررسی های تخصصی برای تشریح علل پیدایش و هدف های روان شناسی محیط به جنبه های 
 کاربردی توجه می شود.

اشاره می کند که به وسیله جهان غرب برای ( به عدم موفقیت اکثر برنامه های عمرانی 1410طور مثال، اکنسبرگر )ب

کشورهای جهان سوم تهیه می شود.وی علت این شکست ها را در مرحله تهیه و اجرای برنامه های فوق جستجو می کند و 

عقیده دارد علت اصلی شکست ها این است که برنامه ریزی های غربی از دیدگاه محدود خود به قضاوت می پردازند. 
متعدد انجام گیرد تا « محیطی»و « بین فرهنگی»ه دارد برای رفع مشکل فوق الزم است پژوهش های اکنسبرگر عقید

 بتوان با توجه به شرایط و داده های فرهنگی و محیطی برنامه های مناسب تری ارائه داد.

تعریف می « وی بررسی متقابل بین فرد و قرارگاه فیزیکی»( در کتاب جدید خود روان شناسی محیط را 1441جیفورد )
کند.به عقیده وی، در چنین تأثیر متقابلی، فرد محیط را دگرگون می کند و هم زمان، رفتار و تجارب وی به وسیله محیط 

 دگرگون می شود. 
 

در مبحث مربوط به تعریف روان شناسی محیط به این نکته اشاره شد که برخی از پژوهشگران موضوع روان شناسی 

جدد یکی از ابعاد مهم رفتاری می دانند که در روان شناسی عمومی به فراموشی سپرده شده محیط را کشف و طرح م
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معماری، فرهنگی و اجتماعی و نیز ابعاد نمادی محیطی می گردد که  -بود.این بعد فراموش شده شامل شرایط فیزیکی

 رفتار در آن واقع می شود.
ه در مراحل اولیه پیشرفت این رشته، به تأثیر عوامل محیطی در تاریخ روان شناسی با پژوهشگرانی آشنا می شویم ک

 111بر رفتار توجه کرده اند، مانند هلپاخ آلمانی که از بنیانگذاران روان شناسی محیط محسوب می شود. هلپاخ حدود 

أثیر شرایط و پژوهش های آزمایشگاهی را مورد انتقاد قرار داده و به بررسی ت« وونت»سال پیش، گسترش بی رویه مکتب 

 محیطی بر رفتار پرداخته است.وی داده های محیطی را در سه نوع زیر تفکیک می کند:
مانند خاک، هوا، نور، جنگل و ...، که انسان و رفتار وی را تحت تأثیر قرار می دهد و به وسیله « محیط طبیعی» .1

 انسان دگرگون می شود.

 است. که موضوع بحث روان شناسی اجتماعی« محیط اجتماعی» .2

که شامل کتاب ها، کتابخانه ها، قوانین، دولت ها و بناها و شهرها می شود.محیط فرهنگی به « محیط فرهنگی» .8

 وسیله انسان ایجاد شده و تاریخ را منعکس می کند.

بررسی ها و نظریه های هلپاخ و دیگر پژوهشگرانی که به تأثیر متقابل انسان و محیط توجه داشتند، مدتی به 

سپرده شد ولی اکنون با پیشرفت روان شناسی محیط بحث و بررسی این گونه نظریه های نسبتاً قدیمی نیز از سر  فراموشی

 گرفته شده است.
 

 کودک و شرایط محیط .4

نابالغی است که دوران رشد خود را می گذراند و استمرار بخش حیات بشر محسوب می شود. موجودی فرد  کودک،

و چنانچه محیط برای رشد فکری و جسمی سالم او مهیا باشد، نهالی تنومند میشود که است که پاک به دنیا می آید 

مات ایمنی و سرشت کودکی ایجاب می کند کودک در مراحل رشد خود، از اقداد.ند باعث افتخار جامعه انسانی باشمیتوا

اشد. درک او از فضای پیرامون او بدون سرپرست و حامی، نمی تواند روند رشد منطقی داشته بد.حمایتی برخوردار باش
همان است که خود تصور می کند. بنابراین باید فضای زیست سالمی را برای او فراهم آورد تا عالئق منطقی او فرصت عرض 

اندام یابد و با تمهیداتی عالئق خطر آفرین برای او را به کناری نهاد. هر نوع تحول نابجا در تأمین عالئق کودک ممکن است 

 د.دی زندگی بگذارصورت زنجیره ای آثار نامتناسبی در ادوار بعنامطلوبی در پی داشته باشد که بنتیجه 

 ایجاد محیطهای یکنواخت، خشن، مالل آور و همراه با عوامل مسأله برانگیز، برای کودک به اندازه ایجاد فضاهای باز،

 .ازی و شعر و موسیقی و هیاهو بر او تأثیر می گذارددر کنار طبیعت، میل به یک زندگی اجتماعی سالم، همراه با قصه پرد

جین جیکوبزـ بر این باور است که در اجتماع شهری و در پیوند بین خانه و مدرسه، مهمترین عالئق کودک به ایمنی 

و از خیابان، تنوع کاربری زمین، شادابی و سرزندگی شهر باز می گردد، که کلید اصلی رفع نگرانیهای اساسی تمام جمعیت 
فضای شهر میبایستی دارای کیفیت ویژه ای باشد تا برای حضور بدون خطر کودک آماده پذیرایی و ت.کودکان اسجمله 

 .رشد و بالندگی او گردد

 محیط طبیعی و کودک .5

کودک، اگر چه براساس نظم در عالم آفرینش نسان با طبیعت را در بر می گیرد.کودکی، مرحله ابتدایی ارتباط ا

راحل تولد خود دی خلق شده، باید با زمینه های مناسب در عرصه های جبری و اختیاری با طبیعت، از اولین مخداون

 د.بط با طبیعت و فضای باز سالم دارکودک، نیاز به هوای سالم، غذای سالم، مسکن مطمئن و مرتد.ارتباط برقرار ساز
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از خلقت طبیعی انسان در دوره کودکی به حساب حس کنجکاوی، فعالیت و جنجال و بازی نیز از دیدگاهی جزیی 

ین کودک و محیط طبیعی محسوب می آید. الزمه رشد سالم کودک، ایجاد این زمینه ها در جهت ارتباط بخشیدن ب
در اختیار بگیرد  کودک، انسان و آزاد آفریده می شود. آزادی او متعلق به خودش است و هیچ کس حق ندارد آن راد.میشو

با توجه به پیوستگی و تحت تأثیر بودن کودک در مجموعه های زیستی و فضاهای عمومی، با کاهش ازد.یا محدود س

عوارض ناشی از مشکالت و کمبودها، میبایستی جلوه های طبیعت زنده را برای کودک در بهشت زمینی آنان فراهم آورد، و 

ندگی اجتماعی سالم هدایت نمود. این مورد، الزمه ساعاتی از روز به فضاهایی سالم و مرتبط با طبیعت، در کنار یک ز
 ت.باقی نگذاشته اسزندگی کودک در شهرهایی است که غوغای ناشی از فعالیت و کار، جایی برای نزدیکی با طبیعت 

بنابراین میبایستی به توسعه فضاهای سبز و طبیعت شهری کمک کنیم تا کودک بتواند محیطی که به طبیعت 

 .ط باشد وآرام گیردنزدیک است با نشا
 

 محیط انسانی و کودک  .6

چنانچه محیط طبیعی به عنوان زمینه ای در رشد کودک محسوب شود، محیط انسانی نیز به مثابه باغبانی می ماند 

که در روش و نحوه رشد او مهمترین نقش را بازی می کند. اگر باغبان در پرورش یک نهال یا بوته تالش نکند، گیاه آفت 

زندگی در جامعه  و یا به حالتی خودرو خواهد رویید. منظور از پرورش آن است که کودک را با روشهای صحیح برایزده 

 ت.آینده آماده ساخ
میشل مانسیو میگوید: روزگاری که کودکان به مثابه دستگاه گوارشی به حساب می آمدند و تصور می شد که جز غذا 

این بدان معنی است که در جهت رشد و نمو کودک به جز نیازهای ت.ده اسدیگری نیاز ندارند، سپری ش به هیچ چیز

 ت.یط انسانی سالم و پاکیزه نیاز اسطبیعی، به وجود مح

مراحل پرورش کودک از فرهنگ و آمیزه های فرهنگی جامعه آغاز می شود و خانواده، مدرسه، محله و شهر را طی 
شخصیتی آنان را در مراحل  و کرداری و رفتاری  می شوند و شالودهمی کند. فرهنگها بر کودکی و جامعه کودک وارد 

 د.می دهنبعدی زندگی شکل 

  کودک باید برای ایفای مسئولیت خویش در بزرگسالی، قابلیت پذیرش مسئولیت را پیدا کند و در واکنشهای متقابل،
 د.شوولیتی داده بودن پی ببرد. حس مسئولیت هنگامی بوجود می آید که به او مسئ مسئول حس به

از نظر تربیتی، به منظور آماده ساختن کودک در فضای اجتماعی شهر، باید سه جنبه اساسی حواس، تخیل و 

اولیه شخصیت کودک را مورد توجه قرار داد. چنین شرایطی را باید بدون دخل و تصرف در شرایط اساسی و نیازهای 

 د.کودک به وجود آور
یک واقعیت  "فضا"کودکان است.های زندگی شهری، ایجاد فضاهای مناسب برای موارد مهم در عرصه  از دیگر

در ارتباط با مسائل شهری، فضا عبارت از آن فعالیت تعریف می شود.الیتناهی است که از طریق محصوریت، مرکزیت و 

های اطراف خود، معنی پیدا است که امکان ایجاد فعالیتی در آن وجود داشته باشد. در شهرسازی، فضا در ارتباط با ساختمان
می کند. فضای شهری به عناصر ویژه ای در شهر گفته می شود که واجد ارزشهای زیباشناختی بوده و دارای حیات و 

از جمله فضاهای با این وجه، خیابانها، میادین و عناصر عمومی شهری مانند پارکها، فضاهای باز و ورزشی د.باشفعالیت 

ان از فضاهای شهری درسها و آموخته هایی می گیرند که چه بسا ممکن است آنان را از نظر کودکد.شهری محسوب می شو

کودکان بسیار رفتاری بیش از آموزه های خانه و مدرسه متأثر سازد. بنابراین، امنیت فضای شهری به منظور رفت و آمد 
 ت.مهم و قابل توجه اس

رتقاء سطح روابط سالم اجتماعی، در درجه نخست باید برای طور اصولی، محله ها و فضاهای درون آنها از نظر اب

کودکان به وجود آید. امروزه، برنامه ریزان محیطی از عدم امکان شکل گیری فضای شهری مناسب برای کودک آگاهی 
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انها و بیشتری یافته اند و پدر و مادرها با صراحت از نگرانی خود درباره اجازه یافتن بچه ها به منظور بازی در خیاب

چنانچه فضاهای عمومی شهری به درستی پای گیرد، محیط د.میان می آورنمسیرهای پیاده بین خانه و مدرسه سخن به 
یکی از نکات اصلی در طراحی د.مادر، در آن احساس امنیت می کنن مناسبی را به وجود خواهد آورد که کودکان و پدر و

 د.باش اد فضای بازی برای کودکان میفضاهای شهری، ایج

و تکامل آنها  به گفته شیلر هنگامی انسان به راستی انسان است که به بازی بپردازد. انگیزه بازی در دوره رشد کودکان

بازی در کودکان از غرایز طبیعی محسوب می شود و برای رشد متعادل آنها ضروری است. به نظر جان شدید و فشرده است.
بازی درمانی از راه حلهای رفع مشکل د.بپردازند به کودکان امکان داد که در هر زمان ممکن، در فضای باز به بازی الک، بای

 د.ب می آید و از انزوای کودک میکاهو فشارهای عصبی دوران کودکی به حسا
  

 و فضای شهریکودک  .7

 اصالح محیط اجتماعی نیز در هرد.شونآینده در هر جامعه محسوب می  ودکان، عامل پیوند نسلهای گذشته وک

توجه به ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت فطری او جامعه از طریق کودکان میسر است.
که در دوران کودکی به آن نیازمند است، زمینه رشد درست شخصیتی و تربیتی او را به عنوان نسل سالم فردا، فراهم می 

 ت.موجود و آینده خود توجه نکرده اسه به کودکان خود توجه نکند، به نسل گذشته، شهری ک.آورد

ادر و قبل از تولد نوزاد آغاز در بعضی از کشورها توجه به کودک و سالمت جسمی و روانی او از دوران بارداری م

سط و ارتباط امواج انسانی در یک آن نیز به ب هشود و مرحله به مرحله در دوران بعد از تولد او تکوین می یابد. نتیجمی
 د.محیط اجتماعی گسترده منجر می گرد

سالهای آغاز  طبق تعریف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران، گوههای سنی به گروههای قبل از دبستان،

 د.می شوتقسیم  دوره متوسطه دومو  متوسطه اولدبستان، سالهای پایان دبستان، دوره 
سال تمام است.  15سال و مقصود از کودک افراد کمتر از  13تا  15 کانون، منظور از نوجوان افراد بینبه تعریف این 

ماهگی نوزاد نامیده می شود و  15از دیدگاه روانشناسی نیز مراحل رشد کودک شامل ادوار مختلفی است. کودک از تولد تا 

گی دوران خردسالی یا پیش دبستانی کودک است. میانه سال 5تا  2.5سالگی کودک نوپاست. بین  5/2ماهگی تا  15از 

نی فرد فرا می سالگی به بعد دوران بلوغ یا نوجوا 12سالگی را در بر می گیرد و از 12تا  0کودکی نیز دوران دبستانی یا 
ریف سال کامل برای تع 12طور دقیق نامشخص است. انتخاب معیار کمتر از مرز میان کودکی و جوانی او ب حد ود.رس

کودک، مبنای مناسبی را به دست می دهد، که با نگرش علمی به مسائل روانشناسی نیز انطباق دارد و حدی بینابین برای 

 .مرز بین بلوغ و قبل از بلوغ به شمار میرود

 
 : کودک و فضای شهری 1شکل 
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یک واقعیت  "فضا".کودکان استموارد مهم در عرصه های زندگی شهری، ایجاد فضاهای مناسب برای  از دیگر

در ارتباط با مسائل شهری، فضا عبارت از آن فعالیت تعریف می شود.الیتناهی است که از طریق محصوریت، مرکزیت و 
ای اطراف خود، معنی پیدا است که امکان ایجاد فعالیتی در آن وجود داشته باشد. در شهرسازی، فضا در ارتباط با ساختمانه

ویژه ای در شهر گفته می شود که واجد ارزشهای زیباشناختی بوده و دارای حیات و  فضای شهری به عناصرمی کند.

از جمله فضاهای با این وجه، خیابانها، میادین و عناصر عمومی شهری مانند پارکها، فضاهای باز و ورزشی د.باشفعالیت 

ه بسا ممکن است آنان را از نظر کودکان از فضاهای شهری درسها و آموخته هایی می گیرند که چد.شهری محسوب می شو
کودکان بسیار رفتاری بیش از آموزه های خانه و مدرسه متأثر سازد. بنابراین، امنیت فضای شهری به منظور رفت و آمد 

عدم انطباق فضاهای شهری با نیازها و خواسته های کودکان سبب تغییر در الگوهای فعالیتی آنها، ت.مهم و قابل توجه اس

جابجایی و در نهایت بروز عارضه های جسمی نظیر چاقی در آنان شده است؛ لذا ساماندهی دوباره و مناسب عدم تحرک و 
 سازی شهر مطابق با نیازهای آنها در واقع بازگرداندن این گروه به زندگی شهری و فعالیت است.

در سه سطح فردی،  امنیت و حضور کودکان در فضاهای شهری متأثر از عناصر و مؤلفه های متعددی است که

 فرهنگی قابل بررسی است: -کالبدی و اجتماعی

 شناخت ویژگی ها و نیازهای کودک، ادراکات و تجربیات او از فضاهای شهری و ... فردی:

 مناسب بودن فضاهای شهر به لحاظ کالبدی فضایی: -کالبدی

اجتماعی در شکل گیری فضاهای ارزش ها و سیاست های جامعه و نقش گروه ها و نهادهای  فرهنگی: -اجتماعی

 شهری.
روش طراحی محیطی برای کودکان به معنای فراهم ساختن مجموعه شرایط محیطی برای کاهش آسیب ها، افزایش 

تحرک و در نهایت تأمین آسایش حرکتی و رفتاری است.طراحی محیط و تدارک تجهیزات مورد نیاز به گونه ای است که 

ه و بدون احساس خطر از محیط پیرامون خود )اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط های شهری و آنها را قادر سازد تا آرادان

 ...( استفاده نموده و از وسایل و تجهیزات موجود با حفظ استقالل فردی خود بهره مند شوند.
د در نظر در طراحی محیطی و برنامه ریزی برای مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای کودکان، سه مؤلفه بای

 گرفته شود:

رعایت اصل سلسله مراتبی در طراحی شبکه معابر پهنه طراحی، بهبود و مناسب سازی وضعیت حمل و نقل: 

های مسکونی، احداث پیاده رو های مناسب، ایجاد تمهیداتی برای استفاده از دوچرخه و طراحی مسیرهای پیاده روی و 

وه بر اینکه موجب سالمت جسمی و روانی شده و احتمال بروز بیماری ها شهری عال معابر شبکه دوچرخه سواری در حاشیه

 در کودکان کاهش می دهد، در دستیابی کودک به حس استقالل و همچنین رشد اجتماعی کودک نیز مؤثر است.

 
 پیاده رو مناسب جهت کودکان: 2شکل
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که کودکان را به پیاده روی در مسیر « ه مدرسهبرنامه سفر ب»در کشور نیوزلند برنامه ای ترتیب داده شده است به نام 

از فعالیت روزانه کودکان را تشکیل دهد.همچنین می تواند  %51خانه به مدرسه تشویق می کند.این پیاده روی می تواند 
 باعث ایجاد دوستی و شکل گیری روابط اجتماعی و غلبه بر ترس و بهبود احساس ایمنی در شهر گردد.

امروزه فضاهای شهری به فضایی صرفاً ترافیکی و به مکانی برای ارتباط و : سازی ترافیک مناسب سازی و روان

گذر ماشین ها تبدیل شده اند.اثری که ترافیک در فضاهای شهری بر روی شهروندان و به خصوص کودکان و نوجوانان می 
ای شلوغ و ماشین های پارک شده در گذارد بر کسی پوشیده نیست.معموالً کودکانی که خانه شان در نزدیکی خیابان ه

کنار خیابان می باشد، احساس خوبی نسبت به خانه و محل زندگی خود نداشته و آن را محیط امنی برای زندگی و بازی 

نمی دانند.این احساس ناامنی و عدم تمایل به بازی و حضور در محیط خارج از خانه در چنین فضاهایی فارغ از وضعیت 
دی محالت شهری است.دوری از معابر سواره هم امنیت کودکان را بیشتر می کند و هم سبب تأمین هوای اجتماعی و اقتصا

 پاک برای آنان می شود.

 طراحی و احداث فضای بازی مناسب برای بازی کودکان  .8

ید برای طور اصولی، محله ها و فضاهای درون آنها از نظر ارتقاء سطح روابط سالم اجتماعی، در درجه نخست باب

کودکان به وجود آید. امروزه، برنامه ریزان محیطی از عدم امکان شکل گیری فضای شهری مناسب برای کودک آگاهی 

بیشتری یافته اند و پدر و مادرها با صراحت از نگرانی خود درباره اجازه یافتن بچه ها به منظور بازی در خیابانها و 
چنانچه فضاهای عمومی شهری به درستی پای گیرد، محیط د.میان می آورنمسیرهای پیاده بین خانه و مدرسه سخن به 

 د.مادر، در آن احساس امنیت می کنن مناسبی را به وجود خواهد آورد که کودکان و پدر و

به گفته شیلر هنگامی انسان د.اد فضای بازی برای کودکان می باشیکی از نکات اصلی در طراحی فضاهای شهری، ایج

ان است که به بازی بپردازد. انگیزه بازی در دوره رشد کودکان و تکامل آنها شدید و فشرده است. بازی در به راستی انس
کودکان از غرایز طبیعی محسوب می شود و برای رشد متعادل آنها ضروری است. به نظر جان الک، باید به کودکان امکان 

بازی درمانی از راه حلهای رفع مشکل و فشارهای عصبی دوران د.بپردازنداد که در هر زمان ممکن، در فضای باز به بازی 

 د.ب می آید و از انزوای کودک میکاهکودکی به حسا
بازی نه تنها به عنوان فعالیت، که کار و وظیفه کودکان نیز به شمار می آید.بازی عامل اصلی رشد و یادگیری کودکان 

 ر را تجربه کند:است.یک بازی مناسب به کودک کمک می کند تا موارد زی

 تجربه استقالل فردی

 آموزش مهارت های اجتماعی
 لذت و تجربه ماجراجویی و هیجان
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 : مؤلفه ها و شاخص های فضایی برای کوکان2جدول 
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 مالحظات شهرسازی در طراحی فضای شهری برای کودکان .9

شهر و محله های آن به نسبت حوزه های تحت  اساس سلسله مراتب شهری در شهرسازی از زیر محله آغاز شده و

بدیهی است که اصلی ترین خدمات شهری در محله ها و زیرمحله ها د.ت مربوطه به کودکان بنیان می گیرپوشش خدما

عالوه بر کودکستان و دبستان شامل پارک و فضای ورزش و بازی بچه ها، کتابخانه کودک، باغچه، خانه کودک، زمینهای 

کودکان، نیازمند محیطهایی هستند که آنان را مخاطب قرار دهد، به چالش وادارد و جلب توجه د.باز می باش ورزش و فضای
را به مشارکت و توجه دعوت می  خیابانها و میادین دارای آب نما،کودکاند.تا آنها مشاهده کنند و بیاندیشن کند

رویدادها د.کودکان پیش دبستانی بر انگیزانا بویژه در ر طالعهم به عالقه تواند-می خیابانی، عالئم  فروشگاههای جذاب ود.کن

کودکان می و سرگرمیهای خیابانی، جشنها جشنواره ها، بازارها و فضاهای باز و سبز منشأ عالقه و جذابیت دائمی برای 
انه بودن کند. کودک به مکانهای مختلفی که ترجیحاً با یکدیگر مرتبط هستند، نیاز دارد. جایی که احساس در خد.باش

وسایل عمومی به حرکت زمانی که کمی بزرگ تر شد، احتیاج دارد که در اطراف و دور و بر شهر بصورت پیاده یا با 

دسترسی کودکان به هر نقطه از شهرشان باید امکانپذیر باشد. د.باشدر بهترین حالت، باید کل شهر در دسترس او .بپردازد

سالم و اجتماعی شوند.آنها باید بد و خوب را تجربه  افرادی توانند می آنان که است  قیمتنها از طریق برقراری ارتباط مست
نگرشهای حضور در اجتماع، بروز احساسات و د.محدوده خانه و مدرسه تشخیص دهنکنند و روابط انسانی را در خارج از 

 د:اید واجد شرایط زیر باشدک باز دیدگاه شهرسازی و طراحی شهری، شهر خوب برای کود.مفید را در پی دار

باید سازماندهی کالبدی و اجتماعی براساس حس اعتماد و انصاف و عدالت قرار داشته باشد و آنها را ارتقاء دهد. در 
این مورد ایجاد فضاهای عمومی که در آنها حداقل یک بزرگسال شناخته شده حضور داشته باشد و حفاظت و امنیت 

نظر میرسد. این فضاهای عمومی باید به نحوی طراحی و برنامه ریزی شوند که بر میزان  کودک را پوشش دهد، ضروری به

فرصت مشاهده مردم، بزرگساالن د.مینه های اجتماعی متفاوت بیافزایارتباط میان افراد در گروههای سنی مختلف و دارای ز

 د.افزایی اجتماعی کودک می ها جاذبه بر  و خردساالن در فعالیتها و مشاغل مختلف،
 د.له های شهری احساس مسئولیت نماینبزرگساالن باید عالوه برکودک خود، نسبت به سایر کودکان شهر و مح

 می مشاهده اجازه کودک به که  در شهرها باید فضاهای عمومی امن، همراه با معابری دور از مخاطرات رفت و آمد

یک محیط شهری شفاف، سالم و قابل د.ر باشد، به وجود آیرده و نظاره گک کشف را خود  همحل و همسایه شهر، که دهد
توجه به نقشهای ارزشمند اجتماعی و د.جایی است که بتوان به راحتی و بصورت پیاده در آن حرکت کردرک برای کودک 

نزدیک بودن فاصله محل کار و د.ر اهمیت دارفرهنگی و مشارکت کودک در رویدادهای اجتماعی و مراسم مذهبی بسیا

در د.داشته باشند، ضروری به نظر می رسدگی خانواده ها، به نحوی که کودک و والدین در طول روز به یکدیگر دسترسی زن

وقایع و ت.کودک موجب شگفتی و شعف شود، پراخخیابانها و فضاهای عمومی شهر، باید به ایجاد عناصری که برای 
ری به سنتهای آن را ارتقاء می دهد و برای کودک نیز ضروجشنهایی که حس ملی، مذهبی، تاریخی و عالقه به جامعه و 

ر نوع بافت شهری، بنای جذاب، رنگ، مواد، شکل و ریخت ساختمانها که عالقه کودک را بد.نظر می رسد، باید تقویت شو

 د.می انگیزد، در طراحی اهمیت دار
های طبیعت مانند آب، گیاه، درخت، فضای شهری باید طبیعت را به داخل شهر بکشاند. باید کودک باتمام پدیده 

کودک از این طریق می آموزد و می فهمد که به طبیعت عشق بورزد و آن  .حیوانات و پرندگان و حشرات، در ارتباط باشد

 د.کنرا حفظ 

کودک به فضای باز و سبز، محیطهای سالم و فضاهایی احتیاج دارد که او را در محیطی درست و فارغ از هرگونه 
بسیاری از خانوارهای ساکن تهران به دلیل نحوه سکونت در قطعات کوچک مسکونی و آپارتمانهای  .بار آورد محرومیت

کوچک، از داشتن چنین فضایی محروم اند. مدرسه ها نیز با ابعاد و اندازه های قابل قبول آموزشی مناسبت کمی دارند. 
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رفت و آمد سواره، سر و صدا، آلودگی هوا، و مشکالت شهری  فضای حایل بین این دو نیز با عرض نامتناسب راهها، جریان

 .بدور از فضای باز و سبز، و خدمات و نیازهای کودک همراه است
 

 معیارهای طراحی فضای شهری برای کودکان .11

 در طراحی فضاهای شهری باید به این نکته توجه کرد که فضا برای کلیه افراد و گروه های اجتماعی مناسب و قابل
بهره برداری باشد.رشد و توسعه هر جامعه متناسب با بکارگیری توانایی موجود در آن جامعه است.یکی از راه های تحقق 

این رشد، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت های برابر اقشار مختلف در جابجایی و 

 دسترسی به ساختمان های عمومی و فضاهای شهری است.

تا جاییکه ممکن است امکانات و تسهیالت برای کودکان باید در مکان هایی جا نمایی شود الف( محل قرار گیری: 

که در نزدیکی با دیگر کاربری ها نظیر مراکز و فضاهای عمومی، مدارس، کتابخانه ها، موزه ها و پارک ها قرار 

کیلومتری از تجهیزات شهری نظیر پست برق، خطوط  5گیرد.همچنین این امکانات و تجهیزات باید در فاصله حداقل 
انتقال نیرو و ... قرار داشته باشد.همچنین ارجح است این اماکن در پهنه های مسکونی و تجاری شهر قرار داشته و از اماکن 

 پر سر و صدا و پر تردد پرهیز شود.

ا را در مکان هایی قرار داد که قابل دفاع به جهت افزایش ضریب ایمنی فضاهای شهری کودکان باید آنه ب( خوانایی:

بوده و به راحتی برای کاربران و رهگذران قابل رویت هستند.قرار گیری در مناطق پر رفت و آمد احتمال بروز فعالیت های 

 ناهنجار را کاهش می دهد.مناطقی نظیر: 

 محلی که حجم فعالیتی و عابر پیاده باال وجود دارد
 ورزشی و ...( فضاهای عمومی )تفریحی،

 فضاهای تجاری

امکانات و تسهیالت کودکان باید در فاصله حداکثر یک کیلومتری از وسایل حمل و نقل  ج( دسترسی مناسب:

عمومی قرا داشته باشد.در پهنه های تجاری و مختلط باید دسترسی مستقیم از خیابان یا بافت اطراف به محدوده امکان 

با اصول و معیارهای مناسب سازی محیط)نظیر امکانات پارکینگ، مسیرهای پیاده، رمپ پذیر باشد.همچنین دسترسی باید 

 و ...( منطبق باشد.همچنین از عالئم جهت یابی و راهنما نیز استفاده کرد.

در طراحی امکانات و تجهیزات شهری برای کودکان باید هم به شرایط و ویژگی های  د( ارتباط با فضای پیرامون:

به خصوصیات خود کودک توجه کرد.به نحوی که کلیه فضاها در یک تراز ارتفاعی بوده و فضای یکپارچه و محیطی و هم 
سانتی متر بیشتر  91پیوسته ای را تشکیل دهند.در صورت نیاز به وجود تراز ارتفاعی متفاوت، اختالف ارتفاع نباید از 

 ل و خارج محدوده وجود داشته باشد.شود.همچنین باید ارتباط بصری قوی بین حوزه های فعالیتی داخ

استفاده از تجهیزات و مبلمان شهری نظیر صندلی انتظار برای والدین، تابلو های  ه( مبلمان و تجهیزات جانبی:

راهنماییو تبلیغاتی جذاب، کیوسک تلفن و ... می تواند در تجهیز فضای کودکان مؤثر باشد.همچنین می توان در مجاورت و 

 آن یک پارکینگ مناسب واقع شود.یا در نزدیکی 

در طراحی فضاهای کودکان باید تمهیداتی اندیشیده شود که این فضاها تا حد امکان د رطول روز در  و( نورگیری:

معرض نور آفتاب قرار گیرند.همچنین ضروری است فضاهای بازی کودکان در تمام اوقات شبانه روز روشن بوده و در 

 استفاده می شود دقت شود که تمام فضا روشن باشد و از نورهای تند نیز اجتناب گردد.مواقعی که از نور مصنوعی 
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با توجه به وضعیت فعلی فضاهای عمومی شهری، نامناسب بودن این فضاها، عدم تجهیزات مناسب برای کودکان به  

اده ار این فضاها می باشد.از همین رو باید انتظار همراه آلودگی های بصری، همگی حاکی از عدم امنیت کودکان در استف

داشت که مدیریت شهری با انجام اقدامات و طراحی محیطی برای این قشر از اجتماع، هم تا حدی از میزان ناهنجاری این 

های فضاها بکاهد و هم فضاها، مبلمان، تجهیزات و ساختمان های شهر را برای استفاده کلیه شهروندان از جمله گروه 
 آسیب پذیر تر نظیر کودکان به نحو جامع تری مناسب سازی نماید.
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