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چکیده
رشد اجتماعي و شکلگيري حس اجتماعي در کنار ساير ابعاد رشد اجتماعي کودکان از اهميت بهسزايي برخوردار است .فرآيند اجتماعي شدن در
کودکان به صورت واضح از هم بازي شدن با همساالن خود در عرصههاي عمومي محيطهاي مسکوني شروع به شکلگيري ميکند .هدف اين
پژوهش تدوين اصول طراحي محلهي دوستدار کودک براساس تقويت حس اجتماعي در آنها است .جهت تدوين اصول مورد نظر اين پژوهش با
روش کيفي و اتخاذ پاراديم واقعيتگرايي و تاکيد بر ابعاد عيني محيط ابتدا به ارزيابي محله بر اساس ديدگاه کودکان و والدين پرداخت .سپس بر
اساس نظرات آنها و چارچوب نظري تدوين شده به ارائهي اصول طراحي محلهي دوستدار کودک بر اساس حس اجتماعي اقدام کرد .نمونهي آماري
شامل  02کودک و  52والدين شد .روش گردآوري اطالعات به روش ميداني و با تکنيکهاي مصاحبه ،پرسشنامه و مشاهدهي مستقيم صورت
گرفت .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد جهت ايجاد يک محلهي دوستدار کودک جهت افزايش حس اجتماعي بايستي تمام ابعاد طراحي شهري به
نوعي در فرآيند طراحي مورد توجه قرار گيرد.
واژگان کلیدی :حس اجتماعي ،شهر دوستدار کودک ،محله ،رشديه تبريز

مقدمه

کودکان به عنوان بخش عمدهاي از جمعيت ساکن در شهرها ،سهم عمدهاي در استفاده از فضاهاي مربوط به شهرها را دارند .امروزه
توجه به اين قشر از جامعه مورد توجه برنامهريزان و دستاندرکاران امور شهري قرار گرفته است ،چرا که تعداد جمعيت کودکان در مناطق
شهري جهان در حال افزايش است (کياني و اسماعيل زاده .)24 :4984 ،کمبود فضاهاي ايمن ،خالق و سرزنده ،آلودگي محيطي ،تراکم
باالي ساختمانها و عدم امنيت و خوانايي در محيط هاي شهري از جمله مسائل کودکان در شهرها هستند؛ از طرف ديگر تغيير در پارادايم
سبک زندگي معاصر موجب شده است تا کودکان در واحدهاي مسکوني اغلب کوچک ،جز تلويزيون ،بازي با خواهر و يا برادر يا بچههاي
همسايگان و انجام بازيهاي رايانهاي و گاهي مطالعهي کتاب در غوغاي ناشي از تراکم ساختماني ،تاريکي و گرفتگي فضاي خانه ،تفريح
ديگري نداشته باشند (شيعه .)11 :4984 ،اين مسائل موجب کمرنگ شدن حضور کودکان در فضاي شهري ميشود ،که اين امر ميتواند
آسيب جدي به فرآيند رشد آنها در دوران کودکي منجر شود .براساس يک باور رايج و گسترده کودک عضوي از جامعه تعريف ميشود که
هنوز به دليل عدم تجهيز به مهارتهاي اجتماعي مورد نياز نقشها ،نقشي مؤثري در سازمان اجتماعي ندارد (کرماني و ابراهيم آبادي،
 .1کارشناسي ارشد ،گروه شهرسازي ،دانشکده عمران و شهرسازي ،موسسه آموزش عالي سراج تبريز
2
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 .)5 :4989کودکان داراي چهار بعد رشدي هستند :رشد فيزيکي ،رشد هيجاني ،رشد شناختي و رشد اجتماعي (نوروزي و نسترن به نقل از
رايس .)2 :4989 ،اين پژوهش تالش ميکند با فرض اهميت ساير جنبههاي رشد کودکان بهصورت دقيقتر به موضوع رشد اجتماعي
کودکان در فضاي شهري در مقياس محله بپردازد .محله به عنوان اولين مقياس از فضاي عمومي است که کودکان زندگي در آن را
تجربه کرده و آموزههاي خود را به محيطهاي بزرگتر شهري بسط ميدهند .رشد اجتماعي به فرآيند اجتماعي شدن کودک از ارتباط با
ديگران از اعضاء خانواده گرفته تا دوستان و همتايان را مرتبط ميشود .حضور کودکان در فضاي عمومي ميتواند مزيتهاي بيشتري
مانند درک جامعه ،حس اعتماد و حمايت متقابل را داشته باشد ( .)Tranter and pawson, 2001اين پژوهش در گام اول به دنبال
تدوين راهنمايي است که بتواند از طريق آن محلهاي طراحي يا بازآفريني کند که «حس اجتماعي» در آن ارتقاء يابد .بنابراين پرسش
اصلي پژوهش اين است« :محلهاي که بتواند حس اجتماعي کودکان را ارتقاء دهد داراي چه ويژگيهاي است؟» در گام دوم يک محله در
شهر تبريز ( محلهي رشديه) انتخاب مي شود تا راهنماي مورد نظر در آن مورد آزمون قرار گيرد .هدف کالن پژوهش تدوين راهنماي
طراحي محالت شهري دوستدار کودک با محوريت ارتقاء حس اجتماعي است.
مبانی نظری
تعریف مفاهیم
کودک

طبق تعريف فرهنگ فارسي معين کودک به معناي کوچک ،صغير و فرزندي که به حد بلوغ نرسيده (پسر يا دختر) يا طفل آورده شده
است (معين .)4591 :4998،اعالميهي جهاني حقوق کودک نيز در مادهي يک خود کودک را کسي ميداند که کمتر از  49سال سن
داشته باشد ،مگر آنکه قوانين ملي کشور سن بلوغ را کمتر از آن تشخيص دهد ( يونسکو .)4954 ،در ايران نيز مادهي يک قانون حمايت
از حقوق کودکان مصوب  ،4994افراد زير  49سال را به عنوان کودک معرفي کرده است ( متيني و همکاران .)89 :4989 ،بر اساس يک
باور گسترده و رايج «کودک عضوي از جامعه تعريف ميشود که هنوز به دليل عدم تجهيز به مهارتهاي اجتماعي مورد نياز نقشها،
نقشي مؤثر در سازمان اجتماعي ندارد» (کرماني و ابراهيم آبادي .) 5 :4989 ،با توجه به تعاريف عنوان شده منظور از کودک کسي است
که به سن بلوغ نرسيده و با توجه به اينکه بلوغ معموال در بين پسرها بين  49تا  49سالگي و در دخترها  44تا  41سالگي اتفاق ميافتد،
انتخاب معيار کمتر از  45سال کامل ,براي تعريف کودک مبناي مناسبي را به دست ميدهد (شيعه.)49 :4990 ،
کودک و ابعاد رشد او

در روانشناسي رشد از تغيير و تحول نسبتاً نظامدار زيستي ،شناختي ،عاطفي و اجتماعي فرد از لحظهي انعقاد نطفه تا هنگام مرگ
سخن گفته ميشود؛ يعني مطالعهي چ گونگي و چرايي تغييرات انسان در ابعاد مختلف در طول زندگي .بنابراين رشد تنها در بعد حرکتي و
زيستي اتفاق نميافتد ،به همين دليل براي فهم همه جانبهي تحول انسانها در طول زندگي الزم است تا رشد را از همهي ابعاد آن مورد
بررسي قرار داد :رشد حرکتي ،رشد شناختي و رشد عاطفي و اجتماعي (پاکزاد .)4984 ،رايس معتقد است رشد کودکان داراي  1بعد
مختلف است :رشد فيزيکي ،رشد هيجاني ،رشد شناختي و رشد اجتماعي .رشد فيزيکي موضوعات تغيير در رشد حرکتي ،حواس و
دستگاههاي بدن ،رشد شناختي شامل مباحثي مانند تفکر و يادگيري ،قضاوت و مسألهگشايي است .رشد هيجاني به مباحثي چون
دلبستگي ،اعتماد ،امنيت و عشق و احساسات و خلقو خو مرتبط است و رشد اجتماعي به فرآيند اجتماعي شدن و روابط با همتايان و
اعضاي خانواده مرتبط ميشود (نوروزي و نسترن .)2 :4989 ،از طرف ديگر روانشناسان رشد کودک را در  1مرحله از تولد تا  5سالگي ،از
 5تا  5سالگي ،از  5تا  45سالگي و بعد از  45سالگي در نظر گرفتهاند (پاکزاد.)4984 ،
شهر و کودک

از آنجا که کودکان عامل پيوند نسلهاي گذشته و آينده محسوب ميشوند و با توجه به اينکه قسمت عمدهاي از جامعهي ما را شکل
ميدهند ،تالش براي ايجاد محيطي مناسب براي رشد کودک و آشنايي با نيازها و سرشت فطري او که در دوران کودکي به آن نيازمند
است ضروري مي باشد .امروز اين ضرورت چه در انديشه و چه در عمل حول مفهوم «شهر دوستدار کودک» ( )cfcنهفته است .اين مفهوم

تدوين اصول طراحي محلهي دوستدار کودک با رويکرد تقويت حس اجتماعي کودکان (نمونهي موردي :محلهي رشديه تبريز)
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بهطور کلي به اين معناست که دولتمردان چگونه اين شهرها را براساس عاليق بچهها اداره ميکنند و نيز به شهرهايي گفته ميشود که
در آن حقوق اساسي بچهها مثل سالمت ،حملونقل ،حمايت ،آموزش و فرهنگ رعايت ميشود .يک شهر دوستدار کودک تنها يک شهر
خوب براي بچهها نيست ،بلکه شهري است که به وسيلهي کودکان ساخته ميشود (  .)10 :5225 ،riggioيک شهر دوستدار کودک
منظومه اي (سيستمي) از يک حاکميت محلي مطلوب و ملتزم به اجراي کامل کنوانسيون حقوق کودکان است .شهرهاي بزرگ و کوچک
 و نيز اجتماعات کوچکتر  -و حتي محيطهاي روستايي ،همگي دعوت ميشوند تا اين امر را تضمين کنند که حاکميت آنان اولويت را بهکودکان بدهد و آنان را در فرايندهاي تصميمگيري درگير کند (گلسون و همکاران به نقل از يونيسف.)59 :4985 ،
در عمل اولين بار در سال  5225شهر «بنديگو» در استراليا از طرف يونيسف به عنوان شهر دوستدار کودک و اولين شهري که تمام
جنبهها و ويژگي هاي يک شهر دوستدار کودک را از نظر يونيسف به خود اختصاص داده بود ،معرفي و به رسميت شناخته شد .در ايران
اولين تجربهي جدي پس از زلزله مخرب سال  4995در بم صورت گرفت .همچنين از طرف مؤسسهي پژوهشي کودکان دنيا شهر «اوز»
در استان فارس براي اولين بار به عنوان شهر دوستدار کودک در فروردين  4998انتخاب شد.
محله

محله به عنوان کوچکترين واحد شهرسازي از نظر تقسيمات شهري است .ديويس و هربرت ( )4882به تنوع و تفاوت تعريفهاي
ارائه شده در خصوص محله اشاره ميکنند .اين تعريفها طيف گستردهاي از عناصر به کار رفته در آنها براساس ويژگيهاي اجتماعي،
کالبدي و شکلهاي سازماندهي گرفته تا فرآيند شناخت ،عالئق مشترک و روابط اجتماعي و رفتاري را شامل ميشود .الزم به يادآوري
است که برخي تعاريف معاصر از محله بر مبناي مقياس کودک اشاره ميکنند .به عنوان مثال تعريف پري از واحد همسايگي که اندازهي
يک محله را از مرکز آن (موقعيت استقرار مدرسهي ابتدايي) براساس توانمندي حرکت کودک از  122تا  022متر عنوان ميکند.
کودک و محله

محله به عنوان اولين عرصهي عمومياي که کودکان در تعامل با آن قرار ميگيرند مورد اهميت است (متيني و همکاران:4989 ،
 .)84دوران کودکي بهطور خالصه شامل سه دورهي اصلي است که عبارتند از دوران نخستين ،دوران پيشدبستاني و دوران دبستان.
تواناييهاي ادراکي طفل در دورهي سوم کودکي گسترش سريع را نشان ميدهد؛ اين تواناييها عبارتند از :احساس ،ادراک ،افکار و
استدالل (عظيمي .)512 :4952 ،کودک از  8سالگي ارتباط اجتماعي بيشتري با همساالن خود برقرار ميکند .او در دورهي  8تا 42
سالگي بيشتر به همساالن احترام ميگذارد و به تشکيل گروه با آنان و بهويژه با همجنسان ميپردازد و به فعاليتهاي دسته جمعي
عالقهي بيشتري نشان ميدهد .از  44تا  45سالگي کودک در بازيها مراعات حقوق ديگران را ميکند و به ملت ،سرزمين و محيط خود
عالقه پيدا ميکند و به سمت عقايد و انديشههاي خاصي جذب ميشود که زير بناي تشکيل عقايدي است که در نوجواني به آن بهشدت
پايبند ميشود (ماسن و همکاران .)188 :4995 ،در دورهي دبستان و با رفتوآمد از خانه به مدرسه کودکان شروع به تجربهي محيط
محلهي خود ميکنند .آن ها تمايل دارند با همساالن خود در محله بازي کنند و با محيط کالبدي محله درگير شوند .در صورت پاسخ مثبت
به اين نيازها ،کودک ارتباطي مثبت با محله شکل داده و پايههاي هويت محلهاي و شهري در او شکل ميگيرد (دانشپور و
همکاران .)9 :4980،همانطور که هاردين ( )5222استدالل ميکند ،محله بهطور بالقوه به عنوان يک فضاي مهم محلي ،در نيمه راه بين
فضاي امن خانه و درک خطرات فضاي عمومي عمل ميکند .او بيان ميکند که :حوزههاي محلي يا محله مسلما به عنوان يک چشم
انداز خطر از طريق عواملي چون ترس از غريبهها و افزايش ترافيک سواره بازسازي شده است .رساندن کودکان با اتومبيل و همراهي
مداوم آنها توسط يک بزرگسال در فضاي عمومي ميتواند سادهترين راه جلوگيري از فعاليتهاي بيرون از منزل و ارتقاء فرديت و
توسعهي استقالل کودک باشد .اقدامات خودکار کودکان در فضاي عمومي مهارتهاي آنها را ميسازد که تا بزرگسالي ادامه پيدا خواهد
کرد .همچنين حضور کودکان در فضاي عمومي ممکن است فوايد گستردهتر اجتماعي را داشته باشد ،مانند :درک از جامعه ،احساس
اعتماد و حمايت متقابل ( .)Tranter and pawson, 2001حضور کودکان اغلب کمک ميکند تا حايلهاي بين بزرگساالن شکسته شود
و خيابانها را جذابتر ،اجتماعيتر و قابل زندگيتر بسازد .به هر حال کودکان نياز به فرصتهايي دارند که در آن به مالقات و معاشرت
با يکديگر ،جدا از مکانهاي کنترل شده توسط معلمان و والدين بپردازند (.)Simpson,1997
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حس اجتماعی

ريشه واژهي اجتماع در واژهي التين  communitasبه معني رفاقت است ( .)Cowan,2005:77در زبان فارسي اين واژه از جمله
مفهومهايي است که معادلسازي و ترجمهي آن دشوار است (پيران .)4999 ،در زبان فارسي از واژهي  communityمعاني متفاوتي از
جمله اجتماع ،اجتماع محلهاي ،محله و باهمستان ذکر شده است (حاجيپور .)10 :4992 ،اتزيوني اجتماع را حاصل ترکيب دو عنصر
معرفي ميکند .4 :شبکهاي از رابطههاي ميان گروهي از افراد؛  .5رابطههاي که اغلب متقابل بوده و يکديگر را تقويت ميکنند؛ .9شاخص
تعهد نسبت به يکسري ارزشها ،حالتها و معناهاي مشترک و تاريخ و هويت مشترک در يک فرهنگ خاص (.)Cowan,2005:77
چاسکين ( )4885در گونهبندي اجتماع آن را به اجتماع محلي و اجتماع ايجاد شده بهوسيله عالئق تقسيم ميکند .عبدالهزاده و همکاران
( )4998با بسط مفهوم «گروه اجتماعي» به تعريف اجتماع ميپردازند .بر اساس تعريف ارائه شده از هومنز در خصوص مفهوم «گروه» و
تعميم و بسط آن جهت تعريف مفهوم «گروه اجتماعي» ميتوان چهار مشخصهي وجه اشتراک مهم ،ارتباط همراه با کنش متقابل اعضاء
نسبت به هم و احساس تعلق خاطر يا احساس «ما» را براي آن بر شمرد (رفيعپور .)428 :4995 ،رز مفهوم گروه را در خصوص «ساخت
و سازماندهي» بسط داده و از مفاهيمي چون توده ،انبوه ،حضار جدا کرده و به وجوه نقشهاي تفکيک شده در آن اشاره ميکند
( Zetterbergنقل شده در رفيعپور .)4995 ،پس وجه اشتراک ،کنش متقابل ،حس مايي و ساخت و سازماندهي چهار شاخهي آميختهي
قابل تعميم از مفهوم گروه اجتماعي به مفهوم باالتر آن يعني اجتماع است.
وجه اشتراک ميتواند ويژگيهاي فيزيکي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مشابه اعضاء ،عالئق و خواستههاي مشترک اعضاء،
تاريخ و هويت مشترک ،سرنوشت مشترک ،احساسات و سوگيريهاي مشترک باشد .مفهوم ارتباط همراه با کنش متقابل در اجتماع
زماني معنادار است که رفتار و فعاليت يک عضو ،فعاليت عضو ديگر را در پي داشته و در او تأثير بگذارد ( Homansبه نقل از رفيعپور،
 )445 :4995و اين ارتباط منجر به شکلگيري شبکهاي از روابط ميان گروهي افراد شود؛ روابطي که اغلب متقابل بوده و يکديگر را
تقويت ميکنند ،نه اينکه صرفاً عليه يکديگر يا زنجيروار باشند ( Etzioniبه نقل از کوآن .)492 :4998 ،مفهوم احساس نسبت به گروه
اجتماعي عبارت است از يک ارزيابي مثبت يا منفي از يک زمينهي فکري ( Buddبه نقل از رفيعپور .)449 :4995 ،از طرف ديگر نياز به
تعلق داشتن به جمع ،به عنوان يکي از نيازهاي اصلي در مدل سلسله مراتب نيازهاي انساني مازلو (لنگ )80 :4994 ،به عنوان شاخصي از
کيفيت زندگي است؛ شاخصي از ايمني و امنيت ،کمک به ديگران ،مشارکت داوطلبانه .مفهوم ساخت و سازماندهی در گروه اجتماعي
از جانب بسياري از انديشمندان تأکيد شده است .در هر گروه اجتماعي و بعد از شکلگيري آن بهتدريج تقسيم کار و سازماندهي به وجود
ميآيد و افراد نقشهاي مختلف را به عهده ميگيرند .اين نقشها شامل «نقش رهبري» و ديگر نقشها است (رفيعپور.)449 :4995 ،
مکميالن و چاويس ( )4890در تعريف و تبيين نظريهي حس اجتماع چهار مؤلفهي اصلي براي آن بر شمردهاند .4 :عضويت ،به معني
حسي از تعلق داشتن و وابستگي شخص به گروه؛  .5تأثيرگذاري ،به معني حسي که در آن اعضا نسبت به هم و گروه خود اهميت
ميدهند؛  . 9امداد ،به معني ترکيب و حمايت نيازها ،بدين مفهوم که نياز اعضاء از طريق منافعي که از عضويت در اجتماع دارند مرتفع
خواهد شد؛  .1ارتباط عاطفي مشترک ،به معني داشتن تجربههاي مشترک و مشابه ،زمانهاي باهم بودن ،تاريخ و مکانهاي عمومي
مشترک .جدول 4مصاديق هر يک از ويژگيهاي گروه اجتماعي را در گروههاي کودکان نشان ميدهد.

گروه اجتماعي

جدول) .(1مصادیق هر یک از ویژگیهای گروه اجتماعی را در گروههای کودکان
مصاديق آن در مقياس گروه اجتماعي کودکان
مولفه هاي گروه اجتماعي
هم محلهاي ،هم کوچهاي ،همسايگي ،همسني ،هممدرسهاي...،
وجود عامل مشترک
به صورت انجام بازيهاي گروهي ،مشارکت در ساخت چيزها (بادبادک و  ، )...رفتوآمد به
روابط اجتماعي همراه با کنش متقابل
منزل هم ديگر ،همکاري در انجام کارهايي مثل خريد کردن نان و ...
اين امر بيشتر به صورت مشارکت در فعاليتهاي محله خود را نشان ميدهد .مشارکت در
تعلق خاطر
مراسم اعياد و عزاداري ،اين امر تأثير خود را در سنين کودکي نشان ميدهد .وابستگي به محله
(حس مايي)
و گروههاي هم سني نيز از مصاديق آن است.
تشکيل تيمهاي ورزشي ،مشارکت در امورات محله مثل آذينبنديها هياتهاي عزاداري و ...
ساخت و سازماندهي
تشکيل تيمها با لباسهاي متحدالشکل و اسامي خاص براي رقابت با محالت همجوار
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حس اجتماعی کودکان

مايلدرد پارتن ،يکي از اولين کساني که معاشرت با همساالن را در کودکان  5تا  2ساله بررسي کرد .وي متوجه شد که با افزايش
سن ،بازي مشترک و تعاملي خيلي بيشتر ميشود .او نتيجه گرفت که رشد اجتماعي ،سه مرحله را طي ميکند .ابتدا با فعاليت غير
اجتماعي شروع ميشود
رفتار تماشاگر و بازي يکه و تنها ،بعد به بازي موازي تبديل ميشود که در آن ،کودک نزديک کودکان ديگر با اسباببازيهاي مشابه
بازي ميکند ،ولي سعي نمي کند بر رفتار آنها تأثير بگذارد .در باالترين سطح ،کودکان پيش دبستاني به دو نوع تعامل اجتماعي واقعي
ميپردازند .در بازي ارتباطي ،کودکان در آن به فعاليتهاي جداگانه ميپردازند ،ولي اسباببازيها را مبادله کرده و دربارهي رفتار يکديگر
اظهار نظر ميکنند .سرانجام در بازي مشترک ،نوع پيشرفتهتر تعامل ،کودکان به سمت هدف مشترکي مانند نمايش دادن موضوعي
وانمودي ،گرايش مييابند (برک.)215 :4985 ،
بازي گروهي ،که عموماً از سه سالگي شروع ميشود به ايجاد مهارتهاي اجتماعي ،الگوهاي کنش متقابل مؤثر ،همدلي ،همکاري و
به توان نقش بازي کردن کمک ميکند .توانايي نقش بازي کردن ظاهراً در طي مجموعهاي از مراحل که از لحاظ کيفي متمايز است
ايجاد مي شود و باهوش عمومي و رفتار اخالقي همبستگي دارد .عوامل بسياري در موقعيت اجتماعي کودک تأثير ميگذارد .کودکان با
موقعيت اجتماعي باال در مورد راه هاي مؤثر تبادل با ديگران دانش و درک اجتماعي بيشتري دارند .کودکاني که عزت نفسشان در حد
متوسط است در مقايسه با آنهايي که عزت نفسشان در حد پايين يا بسيار باال است از سوي همساالن خود بهتر پذيرفته ميشوند.
رفتارهاي جامعهپسند در اوايل دوران کودکي تحت تأثير خودخواهي و رفتار پرخاشگرانهي کودک قرار دارد .البته در دوران ابتدايي کودکان
شروع به سهيم کردن ديگران ،کمک کردن و همدلي و همدردي با ديگران ميشوند (ماسن و همکاران .)250 :4995 ،در پايان اواسط
کودکي ،کودکان ميل نيرومندي به تعلق گروهي نشان ميدهند .آنها گروههاي همساالن را تشکيل ميدهند ،جماعتهايي که ارزشها و
معيارهاي منحصر به فردي براي رفتار و يک ساختار اجتماعي با رهبران و دنبالهرو ها را به وجود ميآورند .آداب و رسوم اين گروههاي
غير رسمي به فرهنگ همساالن ميانجامد که معموالً واژگان مخصوص ،لباس خاص ،و محلي براي پاتوق را شامل ميشود (برک،
.)098 ،4985
کوچه و خيابان براي کودک بايد فراتر از يک گذر ،معبر و يک فضاي مکث و فعاليت جمعي باشد .محيط کوچهها و خيابانها ،که به
عنوان فضاهاي بازي غيررسمي تلقي ميشوند ،امکان تعامل گروه همساالن با اجتماع پيرامون در محلي نه چندان دور از محل زندگي را
فراهم ميآورد .اين امر نقش مهمي در رشد ذهني ،شناختي و اجتماعي کودکان دارد تا حدي که زمينهاي بازي طراحي شده نميتواند
جايگزين آنها شود .لذا ،طراحي کوچهها و خيابانها همانند زمينهاي بازي ميبايست در راستاي يادگيري کودکان نسبت به مفاهيم،
روابط ،شکلها ،اندازهها ،رنگها و مسايل زيبايي شناختي صورت گيرد .تعامل کودکان در محلهها باعث انگيزش حستعلق به مکان و
هويت در کودکان ميشود .تعلق مکاني در واقع رابطههاي است که ميان کودک و محيط برقرار شده و براساس اين رابطه محيط به يک
لنگرگاه رواني تبديل ميشود .بنابراين ،تعلق به مکان از عناصر تقويتکننده هويت است و احساسي است که به مرور زمان شکل ميگيرد.
با ايجاد حس تعلق به محله کودک به محض خروج از خانه محيطي نيمه خصوصي -نيمه عمومي محلهها تجربه کرده و آرام آرام وارد
فضاي کامال عمومي و غيرقابل پيشبيني شهر ميشود .حس تعلق به مکان از حفظ نمادهاي شهري ،ويژگيهاي خاص فرهنگي اجتماعي
زندگي و ميزان و نحوه فعاليت کودکان در فضاهاي جمعي نشات ميگيرد (کرباليي حسيني غياثوند و ستاري .)40 :
جدول ( .)2گونهبندی فضاهای عمومی در ارتباط با حضور کودکان
ويژگيها
مصاديق
گونهبندي فضاهاي حضور کودکان در محله
تسهيالت بازي ،امکان نظارت والدين ،به لحاظ فني فضاهاي
محلهاي مشخص و طراحي شده معموال در
فضاهاي رسمي
ايمن ،به لحاظ اجتماعي امن ،پخش عادالنه فضاها در سطح
جوار پارکها براي کودکان (فضاهاي بازي
محله ،امکان دسترسي ايمن به آنها
کودکان)
وجود تسهيالت بازي تا حد امکان ،امکان نظارت عرصه
کوچه ها و گذرها و فضاهاي عمومي محله
فضاهاي غيررسمي
خصوصي به عمومي ،فضاي امن اجتماعي و ايمن عملکردي
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اقسام فعالیتهای اجتماعی ممکن در فضاهای محله

از طرف ديگر ميتوان بر اساس اقسام فعاليتهاي اجتماعي در فضاهاي شهري ( ،)Gehl,1986فعاليتها در مقياس دورهي سني
کودکان را ميتوان مطابق جدول  5تدوين کرد .فعاليت هاي ضروري مانند رفتن به مدرسه؛ فعاليت انتخابي که خود را به صورت فعاليت
بازي در فضاهاي عمومي خود را نشان ميدهد و فعاليت اجتماعي که خود را در تشکيل گروههاي سازماندهي شدهي اجتماعي بروز
ميدهد؛ اين گروهها ميتواند در قالب تشکيل تيمهاي ورزش و نيز گروههاي بازي نشان دهد.
جدول ( .)3اقسام فعالیت و مصادیق آن در اجتماع کودکان.
گونهبندي فعاليتها
ضروري
اختياري
اجتماعي

مصاديق
رفت و آمدهاي معمول به مدرسه
بازي با گروههاي همساالن
مشارکت در امورات محله مانند تميز کردن ،آذينبندي جشن و اعياد

چارچوب نظری پژوهش
در ارتباط با حس اجتماعي کودک دوعامل از اهميت بهسزايي برخوردار است:
 .4عوامل عيني محيط که به کيفيتهاي مرتبط با محيط زندگي مربوط ميشود .اين کيفيتها ميتواند خود را در عوامل کالبدي،
اجتماعي ،عملکردي ،بصري و ادراکي نشان دهد؛ عواملي که زمينهساز شکلگيري حس اجتماعي کودکان در محيط ميشود.
 .5عوامل ذهني که به ويژگيهاي زندگي فردي کودک مرتبط ميشود .اين ويژگيها ميتواند به شکلگيري حس اجتماعي در
کودکان منجر شود؛ ويژگي هايي که متناسب با شخصيت فردي کودک ،زندگي خانوادگي و عوامل مشابه به آن قرار ميگيرد.
شکل  4ساختار چهارچوب نظري تحقيق را نشان ميدهد.

شکل .1نمودار چهارچوب نظری پژوهش

روششناسی پژوهش

روششناسي اين پژوهش براساس پارادايم واقعيتگرايي به ويژگيهاي عيني محيط براي پيشبرد اهداف پژوهش ميپردازد .در ارتباط
با روش پژوهش ،روش کيفي با فنون پرسشنامه ،مصاحبه (انفرادي و گروهي) ،نقشههاي شناختي جهت برداشت اطالعات بيشتر مورد
استفاده قرار گرفت .جامعهي آماري شامل کودکان پيش دبستاني (  )5 – 2و نيز کودکان دبستاني ( )45 – 5و والدين آنها در محله
رشديه شد .تعداد  02کودک و  52والدين به عنوان نمونهي آماري و به صورت تصادفي از محله مورد پژوهش قرار گرفتند .روش
گردآوري اطالعات به صورت اسنادي و ميداني است .براي شناخت نمونهي موردي ابتدا نقشههاي مورد نياز براساس موضوع را تهيه
کرده و پس از شناخت کامل از محدوده به تجزيه و تحليل نمونهي موردي پرداخته شد .در ادامه و بر اساس مسالهي پژوهش و نکاتي که
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از مباني نظري به دست آورديم ،شناخت و تجزيه و تحليل انجام شده از محدوده ،به طراحي و ارائه پيشنهاد پرداخته شد .در نهايت بر
اساس يافته ها و چهارچوب نظري تحقيق راهنماي طراحي شهري براي تقويت حس اجتماعي کودکان براي محله تدوين شد.
بررسی نمونه موردی و یافتههای

محلهي رشديه در شمالغرب تبريز يکي از محالت مدرن در اين شهر است .آپارتماننشيني الگوي غالب سکونت در آن محسوب
ميشود .شکل 5موقعيت بزرگنمايي شده از عکس هوايي گوگل را در شهر تبريز نشان ميدهد.

شکل .2عکس هوایی محلهی رشدیه

در برداشتهاي ميداني صورت گرفته از محله با تکنيک پرسشنامه ،مصاحبه و نقشهشناختي موارد زير يافته شد:
 .4با وجود آنکه کودکان  49درصد از کل جمعيت ساکن در محلهي رشديه را شکل ميدهند ،حضور کودکان در فضاهاي عمومي کم
رنگ است .حضور کودکان در فضاهاي غير رسمي (شامل فضاهاي خيابانها و کوچهها) نسبت به فضاهاي رسمي( محل باازي کودکاان
در پارکها) کمتر است .اما فضاهاي باز سبز ميان آپارتمانها به عنوان محلهاي بازي به صورت غيررسمي قابل مشااهده اسات .غيار از
مشاهدات در خصوص فعاليت کودکان در معابر محله ،به صورت دوچرخهسواري ،بازيهاي ديگري در اين گونه فضاها مشاهده نشد.
 .5والدين کودکان به عنوان يکي از موانع حضور کودکان در فضاهاي همگاني به عدم ايمني کافي معابر باه لحااظ ترافيکاي اشااره
کردند .اين امر بهويژه در نواحي جنوبي محله که ارتباط عملکردي -ترافيکي بيشتري با شهر دارد مشهود بود.
 .9از طرف ديگر به دليل حضور کاربري هاي مقياس شهري در نواحي جنوبي محله مثل مراکاز خرياد پارديس و پااالديوم ،موجاب
ميشود تا حضور غريبه ها در تضاد با محيط آشناي محله قرار گرفته و حضور کودکان در اين نواحي را دچار مشکل کند .حضاور کودکاان
در نواحي شمالي محله که داراي لبه ي تعريف شده با عنصر طبيعي کوه است ،نسبت به نواحي جنوبي بيشتر بود .در واقع نواحي شامالي و
شمال شرقي داراي حس بيشتري از محيط آشنا و خصوصيتر از محله است.
 .1عدم مناسب سازي فضاها براي حضور کودکان به هنگام بازي و پيش فرض آسيب ديدگي احتمالي به هنگام بازي در ذهن والدين
به عنوان يکي از عوامل مانعساز براي حضور کودکان در فضاهاي شهري است .فضاهاي سبز ميان بلوکها ،آنجا که نظاارت بيشاتري از
طرف والدين از عرصه هاي خصوصي به عمومي بود ،عامل مهمي براي مجوز حضور کودکان در آنها محسوب ميشد .اين امر باا امکاان
حضور والدين در نزديکي محل بازي آنها مورد تأکيد بيشتر بود.
 .2به صورت ويژه هيچ سطحي از ساخت و سازماندهي در ميا ن گروه کودکان قابال مشااهده نباود .ايان امار غيار از شاکلگياري
گروههاي بازي ،در انجام فعاليتهاي ديگر مانند ساخت تيمهاي ورزشي يا رفتن به خريد با همديگر قابل مشاهده نبود.
 .0در ارتباط با ميزان تعلق کودکان به محلهي خود ،گروههاي دوستي به عنوان يکي از عوامل مهام تعلاق کودکاان باه محلاه55 ،
درصد را به خود اختصاص داد .در حالي که اين گروهاي دوستي لزوماً باه گاروه هااي دوساتي وابساته باه فضااهاي عماومي را شاامل
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نميشد(گروههاي دوستي ميتواند به ارتباط درون همسايگي هم اشاره داشته باشد) .فضاي سبز ميان بلوکها و محلهاي بازي کودکاان
در پارک از ديگر عوامل تعلق کودکان به محله بود 08 .درصد کودکان تعلق خاطر نسبت به محله نداشتند .اين امر با ميازان تمايال آنهاا
براي تداوم سکونت در محله و دليل آن مورد وارسي قرار گرفت.
 .5براساس تحليل نقشههاي شناختي کودکان تصوير ذهني مشخصي از محلهي خود نداشتند .اين عادم تصاوير ذهناي در نداشاتن
لبههاي مشخص ،نشانههاي شهري و حوزه هاي درون محله مشهود بود .مسجد ورودي محله و پاساژهااي خرياد باا مقيااس شاهري از
نشانههاي ذهني در تصوير ذهني کودکان بود.
 .9براساس برداشتهاي صورت گرفته  59درصد از کودکان محله براي رسيدن به مدرسهي خود از اتومبيل استفاده مايکنناد و 55
درصد پياده طي ميکنند؛ که در اين ميان از  55درصد تنها  1درصد مسير مدرسه را با نيت قبلي با گروه دوستان طي ميکنند.
 .8به صورت عمده  95درصد کودکان تمايل به بازي با گروه هم سن خود دارند و  49درصد به گذران اوقات فراغت همراه دوساتان
و بازي با والدين تمايل دارند.
 .42در خصوص محل بازي بچهها  12درصد به فضاهاي باز جمعي( فضاي سبز ميان بلوکهاي بلند مرتباه) 92 ،درصاد باه پاارک
محله و بقيه به بازي در خانهي خود يا دوستان اشاره کردند.
 .44شکلهاي  9نقشههاي محدوده را در ارتباط با وضعيت موجود عوامل مهم در ارتباط با حضورپذيري کودکان را نشاان مايدهاد.
سلسله مراتب دسترسي ،شدت استفاده از معابر ،فضاهاي سبز و بازي از جملهي اين عوامل هستند.

شکل ( .)3نقشههای شناخت محدوده

تدوين اصول طراحي محلهي دوستدار کودک با رويکرد تقويت حس اجتماعي کودکان (نمونهي موردي :محلهي رشديه تبريز)
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بحث و نتیجه گیری

با توجه به مباني نظري و بررسيهاي که از ابعاد رشد کودک و مباحث شهر دوستدار کودک ،مفهوم حس اجتماعي و بسط دادن اين
مفهوم براي کودکان انجام شد به جمعبندي و نتيجهگيري و تدوين چهارچوب طراحي محله دوستدار کودک براساس حس اجتماعي
دست يافتيم؛ همچنين شناخت و تجزيه و تحليل نمونه موردي سعي در پاسخگويي به سوال هاي پژوهش کرديم .در چارچوبهاي که
براي شهر دوستدار کودک بيان شد بيشتر سعي شده است تا به نيازها و حقوق اوليه کودکان پاسخ داده شود و رشد اجتماعي و هيجاني
آنها حقير بماند .در شهرهاي مدرن امروزي با حذف و يا کم کردن فضاهاي همگاني و باز عمومي موجب تعامل کمتر ساکنين و مردم
باهم شده و اين امر خود موجب کمرنگ شدن حس اجتماعي در بين جوامع را موجب شده است که اين مسئله بر کودکان نيز صدق
ميکند .کودکان نياز دارند تا عضوي از گروه شوند و بر اين گروه تأثير بگذارند و با آنها پيوند عاطفي مشترکي را برقرار کنند و به رفع
نيازهاي موجود در گروه تالش کنند .آنها اگر بتوانند در اين دوره حس اجتماعي را تجربه کنند در آينده جامعهي بهتري را خواهند ساخت
و اين امر موجب کمتر شدن هنجارهاي اجتماعي در آينده و تقويت رشد اجتماعي و هيجاني کودکان ميشود .کودکان در شهرهاي مدرن
امروزي حضور و تعامل کمي در محله و فضاي شهري دارند که اين امر خود باعث آسيبهاي روحي و اجتماعي در کودکان ميشود که
ممکن است در آينده ،جامعهي شهر دچار ناهنجاريهاي مختلف شود .کودکان حال حاضر براي حضور در سطح محله و يا شهر بايد
همراه با والدين خود باشند و اين به دليل وجود مشغلههاي کاري والدين فقط در روزهاي تعطيل امکان همراهي با کودکان را به آنها
ميدهد و کودکان در روزهاي ديگر هفته يا در خانه و يا در مهد و مدرسه روز را سپري ميکنند و بازي و تعامالت اجتماعي کمتري را در
سطح محله و شهر دارند .در اين راستا اصول پانزده گانهي زير جهت ايجاد يک محلهي دوستدار کودک جهت رشد حس اجتماعي
استدالل شد:
اصل :4در طراحي فضاهاي محله فضاهاي غيررسمي براي حضور کودکان (کوچهها ،خياباانهاا و  )...باه انادازهي فضااهاي رسامي
طراحي شده (مثال فضاهاي بازي در پارکها) اهميت دارد.
اصل :5طراحي بايد بر پايهي نظارت غير فعال جهت تأمين امنيت کودکان به هنگام حضور در فضاهاي عمومي باشد.
اصل :9کودکان از پتانسيل هر گونه فعاليت براي انجام تعامالت اجتماعي بهره مي گيرند ،بنابراين توجه به هار ساه گوناهي فعاليات
(ضروري ،اجتماعي ،انتخابي) از اهميت ويژهاي برخوردار است.
اصل :1معابر عمومي محله بايد بر اساس سرعت سي (آرامسازي ترافيکي) طراحي شود تا ايمني الزم براي حضور کودکان فراهم آيد.
اصل :2طراحي مسيرهاي ويژهي ترددي که به مدارس ابتدايي ختم ميشود ايمني کافي جهت دسترسي فردي کودکان را به مدرساه
فراهم ميآورد.
اصل :0فضاهاي عمومي بهويژه کوچهها انعطاف کالبدي جهت انواع بازي کودکان را فراهم آورد.
اصل :5فضاهاي بازي کودکان با فضاهاي ديگري مثل نشستن سالمندان ترکيب شود تا با درک چرخاههااي ديگار از زنادگي حاس
اجتماعي ارتقاء يابد.
اصل :9طراحي فعاليتهاي خردهفروشي در مسيرهاي حرکتي ويژهي کودکان به مدارس.
اصل :8ترکيب فضاهاي حضور کودکان با فضاهاي سبز.
اصل :42طراحي محله بر اساس لبههاي (ضمني يا آشکار) مشخص بر درک بهتر مرزها.
اصل : 44وجود فضاهايي که کودکان بتوانند در آنها با فعل بازي در ارتباط با کودکان ساير محالت قرار گيرند.
اصل :45طراحي مرکز محله ب ر اساس مقياس کودک و حضور کودک در آن به عنوان يکي از محلهاي اساسي جهت اجتماعي شدن.
اصل  :49وجود نهادهايي مانند کتابخانه ،فرهنگسرا با عملکردهاي متناسب براي کودکان در محله.
اصل :41فضاهاي بازي محافظت شده به لحاظ اقليمي جهت حضورپذيري در فصلهاي مختلف سال.
اصل : 42مديريت سازماني محله براي مشارکت بيشتر کودکان در محله و امورات مربوط به مديريت آنها.
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از طرف ديگر با فرض اصول مورد نظر و بر اساس ابعاد مختلف رشد کودک ميتوان راهنماي طراحي شهري متناسب براي محلهي
دوستاد کودک را به شرح جدول  1ارايه داد.
جدول ( .)4تدوین راهنمای محلهی دوستدار کودک بر اساس حس اجتماعی.
ردهي سني
کودکان بين  9تا 45
سالگي

جسماني (فيزيکي)

شناختي

هيجاني و اجتماعي

 برنامهريزي مسيرهاي دوچرخه وپياده و ارتقاء کيفيت پيادهرو در سطح
محله
 امکان دسترسي کودکان به آبآشاميدني و سرويس بهداشتي در سطح
محله
 دسترسي آسان به پارکها و فضاهايطبيعي
 تأمين حمل و نقل عمومي مناسب وخدمات ضروري جهت
برآورده شدن نيازهاي اساسي غذا،
پوشاک ،پناهگاه و سالمتي کودکان
 فراهم کردن مبلمان شهري براساسرشد جسماني در هر سن کودک
 پوشش مناسب کفهاي فضاهاي بازعمومي براي کودکان

 مشارکت کودکان در تصميمگيريهاي محله نزديکي مدرسهي ابتدايي و مهد کودک بهمسکوني براي پيادهروي کودکان و ايجاد خوانايي
در آنها
 نزديکي سوپر مارکتها به مسکونيها برايخريد کردن راحت کودکان و آموزش نحوهي
درست خريد کردن به آنها
 تعامل کودکان با طبيعت در محله دسترسي به منابع يادگيري مانند کتابخانه فراهم کردن بستر يادگيري و توسعه برايکودکان در فضاها و مکانهاي روزمرهي محله
 نقاشي کردن کودکان در ديواري مخصوصاين کار در محله
 آموزش مهارتهاي زندگي براي کودکان درفضاهاي باز عمومي
محله
 الگوبرادري کودکان از رفتارهاي بزرگترها وساکنين محالت
 استفاده از رنگهاي شاد و بافت در نماهايساختمان و فضاهاي باز عمومي
 ايجاد فضاي براي کاشت گل و گياه توسطکودکان براي تعامل آنها با طبيعت و آموزش
براي حفظ زمين
 ايجاد فضاي الزم براي ارتباط کودکان باحيوانات

 وجود امنيت و ايمني در محيط زندگي حس تعلق و احراز هويت در محله براي کوکان مشارکت کودکان در رويدادهاي فرهنگي واجتماعي در محله
 امکان انجام بازيهاي مشترک و گروهي باهمساالن در کوچهها و سطح محله
 امکان تعامل و مشارکت کودکان با همساالن درسطح محله
 تأمين روشنايي مناسب خيابانها و کوچهها وفضاهاي عمومي محله
 حضور کودکان به هر بهانهاي با امنيت و ايمنيکافي در فضاهاي عمومي
 وجود فضاهاي انعطافپذير براي انجامفعاليتهاي مختلف براي کودکان در محله
 طراحي فضاهاي عمومي و جمعي متناسب بامقياس کودک در سطح محله
 دسترسي کودکان به فضاهاي ورزشي ايجاد پارک و فضاي ماجراجويانه براي کودکان مکانيابي فضاي سبز و پارکها در محدوده براساس چشمان خيابان تا والدين با خيال آسوده
نظارگر بازي کودکان باشند.

بر اساس اصول پانزده گانه و نيز راهنماي طراحي تدوين شده تمهيدات الزم در ارتباط با محله رشديه به شرح زير ميباشد:
.4ايجاد مسير پيادهراه و دوچرخه براي کودکان در مسير منتهي به مدرسه؛  .5تجهيز پارکها و فضاي سبز در راستاي ايجاد فضاهاي
رسمي بازي و پخش متناسب آنها در سطح محله و نيز ايجاد پارکهاي جديد مانند پارک ماجراجويانه و فکري؛  .9ايجاد بهانهاي براي
حضور کودکان در کنار هم ,مانند ديواري براي نقاشي کردن کودکان ؛ .1کاشتن گياهان در جاهاي تعبيه شده توسط کودکان؛ .2ايجاد
کتابخانهي مخصوص کودکان؛ .0ايجاد فضاهاي ورزشي و فرهنگي؛ .5ايجاد زمينهاي ورزشي براي انجام ورزشهاي گروهي؛ .9قرار
دادن مبلمان شهري مخصوص کودکان در فضاها؛ .8مناسبسازي فضاهاي عمومي جهت حضور کودکان در آنها؛ .42افزايش سرانهي
آموزشي در محدوده؛ .44جا نمايي تجاريهاي خرد در نزديکي و مسير مدرسه.
نقشههاي شکل  1به طرح پيشنهادي براي محدودهي مورد نظر مي پردازد.

تدوين اصول طراحي محلهي دوستدار کودک با رويکرد تقويت حس اجتماعي کودکان (نمونهي موردي :محلهي رشديه تبريز)

شکل( .)4طرح پیشنهادی
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