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 چکیده

سزايي برخوردار است. فرآيند اجتماعي شدن در گيري حس اجتماعي در کنار ساير ابعاد رشد اجتماعي کودکان از اهميت بهرشد اجتماعي و شکل
کند. هدف اين گيري ميني شروع به شکلهاي مسکوهاي عمومي محيطسالان خود در عرصهکودکان به صورت واضح از هم بازي شدن با هم

ي دوستدار کودک براساس تقويت حس اجتماعي در آنها است. جهت تدوين اصول مورد نظر اين پژوهش با پژوهش تدوين اصول طراحي محله
ودکان و والدين پرداخت. سپس بر گرايي و تاکيد بر ابعاد عيني محيط ابتدا به ارزيابي محله بر اساس ديدگاه کروش کيفي و اتخاذ پاراديم واقعيت

ي آماري ي دوستدار کودک بر اساس حس اجتماعي اقدام کرد. نمونهي اصول طراحي محلهاساس نظرات آنها و چارچوب نظري تدوين شده به ارائه
ي مستقيم صورت گرفت. هدههاي مصاحبه، پرسشنامه و مشاوالدين شد. روش گردآوري اطلاعات به روش ميداني و با تکنيک 52کودک و  01شامل 

ي دوستدار کودک جهت افزايش حس اجتماعي بايستي تمام ابعاد طراحي شهري به نوعي در دهد جهت ايجاد يک محلهنتايج اين پژوهش نشان مي
  فرآيند طراحي مورد توجه قرار گيرد.      

  حس اجتماعي، شهر دوستدار کودک، محله، رشديه تبريز: واژگان کلیدی

 

 ه مقدم

اي در استفاده از فضاهاي مربوط به شهرها را دارند. امروزه اي از جمعيت ساکن در شهرها، سهم عمدهکودکان به عنوان بخش عمده
اندرکاران امور شهري قرار گرفته است، چرا که تعداد جمعيت کودکان در مناطق ريزان و دستتوجه به اين قشر از جامعه مورد توجه برنامه

(. کمبود فضاهاي ايمن، خلاق و سرزنده، آلودگي محيطي، تراکم 20: 0980ن در حال افزايش است )کياني و اسماعيل زاده، شهري جها
هاي شهري از جمله مسائل کودکان در شهرها هستند؛ از طرف ديگر تغيير در پارادايم ها و عدم امنيت و خوانايي در محيطبالاي ساختمان

هاي هاي مسکوني اغلب کوچک، جز تلويزيون، بازي با خواهر و يا برادر يا بچهاست تا کودکان در واحدسبک زندگي معاصر موجب شده 
ي کتاب در غوغاي ناشي از تراکم ساختماني، تاريکي و گرفتگي فضاي خانه، تفريح اي و گاهي مطالعههاي رايانههمسايگان و انجام بازي

تواند شود، که اين امر ميرنگ شدن  حضور کودکان در فضاي شهري مين مسائل موجب کم(. اي00: 0980ديگري نداشته باشند )شيعه، 
شود که آسيب جدي به فرآيند رشد آنها در دوران کودکي منجر شود. براساس يک باور رايج و گسترده کودک عضوي از جامعه تعريف مي

 آبادي، ابراهيم و کرماني) ، نقشي مؤثري در سازمان اجتماعي نداردهاهاي اجتماعي مورد نياز نقشهنوز به دليل عدم تجهيز به مهارت

                                                   
                                                    زيتبر سراج يموسسه آموزش عال ،يدانشکده عمران و شهرساز ،يشهرساز گروه، ارشد يکارشناس .1
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 از نقل به نسترن و نوروزي)کودکان داراي چهار بعد رشدي هستند: رشد فيزيکي، رشد هيجاني، رشد شناختي و رشد اجتماعي  (.5 :0989
تر به موضوع رشد اجتماعي صورت دقيقبه هاي رشد کودکانکند با فرض اهميت ساير جنبهاين پژوهش تلاش مي (.2 :0989 رايس،

کودکان در فضاي شهري در مقياس محله بپردازد. محله به عنوان اولين مقياس از فضاي عمومي است که کودکان زندگي در آن را 
از ارتباط با  دهند. رشد اجتماعي به فرآيند اجتماعي شدن کودکتر شهري بسط ميهاي بزرگهاي خود را به محيطتجربه کرده و آموزه

هاي بيشتري تواند مزيتشود. حضور کودکان در فضاي عمومي ميديگران از اعضاء خانواده گرفته تا دوستان و همتايان را مرتبط مي
. اين پژوهش در گام اول به دنبال (Tranter and pawson, 2001مانند درک جامعه، حس اعتماد و حمايت متقابل را داشته باشد )

در آن ارتقاء يابد. بنابراين پرسش « حس اجتماعي» آفريني کند کهاي طراحي يا بازمايي است که بتواند از طريق آن محلهتدوين راهن
در گام دوم يک محله در « هاي است؟اي که بتواند حس اجتماعي کودکان را ارتقاء دهد داراي چه ويژگيمحله»اصلي پژوهش اين است: 

شود تا راهنماي مورد نظر در آن مورد آزمون قرار گيرد. هدف کلان پژوهش تدوين راهنماي انتخاب مي ي رشديه(شهر تبريز ) محله
 طراحي محلات شهري دوستدار کودک با محوريت ارتقاء حس اجتماعي است.

 مبانی نظری

 تعریف مفاهیم

 کودک

 شده آورده طفل يا( دختر يا پسر)نرسيده  وغبل حد به که فرزندي و صغير کوچک، معناي به معين کودک فارسي فرهنگ تعريف طبق
سال سن داشته  09داند که کمتر از ي يک خود کودک را کسي ميي جهاني حقوق کودک نيز در مادهاعلاميه (.0590 :0998معين،)است 

ي يک قانون حمايت از ه(. در ايران نيز ماد0950باشد، مگر آنکه قوانين ملي کشور سن بلوغ را کمتر از آن تشخيص دهد ) يونسکو، 
(. بر اساس يک 89: 0989سال را به عنوان کودک معرفي کرده است ) متيني و همکاران،  09، افراد زير 0990حقوق کودکان مصوب 
، هاهاي اجتماعي مورد نياز نقششود که هنوز به دليل عدم تجهيز به مهارتکودک عضوي از جامعه تعريف مي»باور گسترده و رايج 

(. با توجه به تعاريف عنوان شده منظور از کودک کسي است 5: 0989)کرماني و ابراهيم آبادي، « مؤثر در سازمان اجتماعي ندارد نقشي
افتد، سالگي اتفاق مي 00تا  00سالگي و در دخترها  09تا  09که به سن بلوغ نرسيده و با توجه به اينکه بلوغ معمولا در بين پسرها بين 

 (.09: 0990شيعه، دهد )سال کامل, براي تعريف کودک مبناي مناسبي را به دست مي 05متر از انتخاب معيار ک
 کودک و ابعاد رشد او

ي انعقاد نطفه تا هنگام مرگ دار زيستي، شناختي، عاطفي و اجتماعي فرد از لحظهدر روانشناسي رشد از تغيير و تحول نسبتاً نظام
گونگي و چرايي تغييرات انسان در ابعاد مختلف در طول زندگي. بنابراين رشد تنها در بعد حرکتي و ي چشود؛ يعني مطالعهسخن گفته مي

ي ابعاد آن مورد ها در طول زندگي لازم است تا رشد را از همهي تحول انسانجانبه افتد، به همين دليل براي فهم همهزيستي اتفاق نمي
بعد  0(. رايس معتقد است رشد کودکان داراي 0980پاکزاد، رشد عاطفي و اجتماعي )بررسي قرار داد: رشد حرکتي، رشد شناختي و 

مختلف است: رشد فيزيکي، رشد هيجاني، رشد شناختي و رشد اجتماعي. رشد فيزيکي موضوعات تغيير در رشد حرکتي، حواس و 
گشايي است. رشد هيجاني به مباحثي چون هاي بدن، رشد شناختي شامل مباحثي مانند تفکر و يادگيري، قضاوت و مسألهدستگاه

خو مرتبط است و رشد اجتماعي به فرآيند اجتماعي شدن و روابط با همتايان و ودلبستگي، اعتماد، امنيت و عشق و احساسات و خلق
سالگي، از  5تولد تا  مرحله از 0(. از طرف ديگر روانشناسان رشد کودک را در 2: 0989شود )نوروزي و نسترن، اعضاي خانواده مرتبط مي

 (.0980اند )پاکزاد، سالگي در نظر گرفته 05سالگي و بعد از  05تا  5سالگي، از  5تا  5

 شهر و کودک

ي ما را شکل اي از جامعهشوند و با توجه به اينکه قسمت عمدههاي گذشته و آينده محسوب مياز آنجا که کودکان عامل پيوند نسل
محيطي مناسب براي رشد کودک و آشنايي با نيازها و سرشت فطري او که در دوران کودکي به آن نيازمند  دهند، تلاش براي ايجادمي

( نهفته است. اين مفهوم cfc« )شهر دوستدار کودک»باشد. امروز اين ضرورت چه در انديشه و چه در عمل حول مفهوم است ضروري مي



  58 (زيتبر هيي رشد: محلهيي موردکودکان )نمونه يحس اجتماع تيقوت کرديدوستدار کودک با رو يمحله ياصول طراح نيتدو

 

شود که کنند و نيز به شهرهايي گفته ميها  اداره مين شهرها را براساس علايق بچهطور کلي به اين معناست که دولتمردان چگونه ايبه
شود. يک شهر دوستدار کودک تنها يک شهر نقل، حمايت، آموزش و فرهنگ رعايت ميوها مثل سلامت، حملدر آن حقوق اساسي بچه

. يک شهر دوستدار کودک (riggio ، 5115: 00)شود ي کودکان ساخته ميها نيست، بلکه شهري است که به وسيلهخوب براي بچه
اي )سيستمي( از يک حاکميت محلي مطلوب و ملتزم به اجراي کامل کنوانسيون حقوق کودکان است. شهرهاي بزرگ و کوچک منظومه

اکميت آنان اولويت را به شوند تا اين امر را تضمين کنند که حهاي روستايي، همگي دعوت ميو حتي محيط -و نيز اجتماعات کوچکتر  -
 (. 59: 0985گيري درگير کند )گلسون و همکاران به نقل از يونيسف، کودکان بدهد و آنان را در فرايندهاي تصميم

در استراليا از طرف يونيسف به عنوان شهر دوستدار کودک و اولين شهري که تمام « بنديگو»شهر  5115در عمل اولين بار در سال 
هاي يک شهر دوستدار کودک را از نظر يونيسف به خود اختصاص داده بود، معرفي و به رسميت شناخته شد. در ايران يها و ويژگجنبه

« اوز»ي پژوهشي کودکان دنيا شهر در بم صورت گرفت. همچنين از طرف مؤسسه 0995ي جدي پس از زلزله مخرب سال اولين تجربه
 انتخاب شد. 0998ر دوستدار کودک در فروردين در استان فارس براي اولين بار به عنوان شه

 محله

هاي ( به تنوع و تفاوت تعريف0882محله به عنوان کوچکترين واحد شهرسازي از نظر تقسيمات شهري است. ديويس و هربرت )
هاي اجتماعي، ويژگياي از عناصر به کار رفته در آنها براساس ها طيف گستردهکنند. اين تعريفارائه شده در خصوص محله اشاره مي

شود. لازم به يادآوري هاي سازماندهي گرفته تا فرآيند شناخت، علائق مشترک و روابط اجتماعي و رفتاري را شامل ميکالبدي و شکل
ي کنند. به عنوان مثال تعريف پري از واحد همسايگي که اندازهاست که برخي تعاريف معاصر از محله بر مبناي مقياس کودک اشاره مي

 کند.متر عنوان مي 011تا  011ي ابتدايي( براساس توانمندي حرکت کودک از موقعيت استقرار مدرسهيک محله را از مرکز آن )
 کودک و محله 

: 0989گيرند مورد اهميت است )متيني و همکاران، اي که کودکان در تعامل با آن قرار ميي عموميمحله به عنوان اولين عرصه
دبستاني و دوران دبستان. ي اصلي است که عبارتند از دوران نخستين، دوران پيشطور خلاصه شامل سه دورهدکي به(. دوران کو80

ها عبارتند از: احساس، ادراک، افکار و دهد؛ اين تواناييي سوم کودکي گسترش سريع را نشان ميهاي ادراکي طفل در دورهتوانايي
سالگي  01تا  8ي هکند. او در دورسالگي ارتباط اجتماعي بيشتري با همسالان خود برقرار مي 8از (. کودک 501: 0952عظيمي، استدلال )

ي هاي دسته جمعي علاقهپردازد و به فعاليتويژه با همجنسان ميگذارد و به تشکيل گروه با آنان و بهبيشتر به همسالان احترام مي
کند و به ملت، سرزمين و محيط خود علاقه ها مراعات حقوق ديگران را ميدر بازي سالگي کودک 05تا  00دهد. از تري نشان ميبيش

شدت پايبند شود که زير بناي تشکيل عقايدي است که در نوجواني به آن بههاي خاصي جذب ميکند و به سمت عقايد و انديشهپيدا مي
ي ي محيط محلهآمد از خانه به مدرسه کودکان  شروع به تجربهوي دبستان و با رفت(. در دوره088: 0995شود )ماسن و همکاران، مي

ها تمايل دارند با همسالان خود در محله بازي کنند و با محيط کالبدي محله درگير شوند. در صورت پاسخ مثبت به اين کنند. آنخود مي
(. 9: 0980گيرد )دانشپور و همکاران،در او شکل مياي و شهري هاي هويت محلهنيازها، کودک ارتباطي مثبت با محله شکل داده و پايه

طور بالقوه به عنوان يک فضاي مهم محلي، در نيمه راه بين فضاي امن خانه و کند، محله به( استدلال مي5111همانطور که هاردين )
ک چشم انداز خطر از طريق هاي محلي يا محله مسلما به عنوان يکند که: حوزهکند. او بيان ميدرک خطرات فضاي عمومي عمل مي

ها و افزايش ترافيک سواره بازسازي شده است. رساندن کودکان با اتومبيل و همراهي مداوم آنها توسط يک عواملي چون ترس از غريبه
کودک باشد.  ي استقلالهاي بيرون از منزل و ارتقاء فرديت و توسعهترين راه جلوگيري از فعاليتتواند سادهبزرگسال در فضاي عمومي مي

سازد که تا بزرگسالي ادامه پيدا خواهد کرد. همچنين حضور کودکان ها را ميهاي آناقدامات خودکار کودکان در فضاي عمومي مهارت
 Tranterتر اجتماعي را داشته باشد، مانند: درک از جامعه، احساس اعتماد و حمايت متقابل )در فضاي عمومي ممکن است فوايد گسترده

and pawson, 2001تر تر، اجتماعيها را جذابهاي بين بزرگسالان شکسته شود و خيابانکند تا حايل(. حضور کودکان اغلب کمک مي
هاي کنترل هايي دارند که در آن به ملاقات و معاشرت با يکديگر، جدا از مکانتر بسازد. به هر حال کودکان نياز به فرصتو قابل زندگي

 (.Simpson,1997والدين بپردازند )شده توسط معلمان و 
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 حس اجتماعی

در زبان فارسي اين واژه از جمله  .(Cowan,2005:77به معني رفاقت است ) communitasي لاتين ي اجتماع در واژهريشه واژه
معاني متفاوتي از  communityي (. در زبان فارسي از واژه0999آن دشوار است )پيران،  ي سازي و ترجمههايي است که معادلمفهوم

(. اتزيوني اجتماع را حاصل ترکيب دو عنصر 00: 0992پور، همستان ذکر شده است )حاجياي، محله و باجمله اجتماع، اجتماع محله
. شاخص 9کنند؛هاي که اغلب متقابل بوده و يکديگر را تقويت مي. رابطه5هاي ميان گروهي از افراد؛ اي از رابطه. شبکه0کند: معرفي مي

(. Cowan,2005:77ها و معناهاي مشترک و تاريخ و هويت مشترک در يک فرهنگ خاص )ها، حالتتعهد نسبت به يکسري ارزش
زاده و همکاران کند. عبدالهوسيله علائق تقسيم ميبندي اجتماع آن را به اجتماع محلي و اجتماع ايجاد شده به( در گونه0885چاسکين )

و « گروه»اساس تعريف ارائه شده از هومنز در خصوص مفهوم  پردازند. بربه تعريف اجتماع مي« گروه اجتماعي»م ( با بسط مفهو0998)
ي وجه اشتراک مهم، ارتباط همراه با کنش متقابل اعضاء توان چهار مشخصهمي« گروه اجتماعي»تعميم و بسط آن جهت تعريف مفهوم 

ساخت »(. رز مفهوم گروه را در خصوص 018: 0995پور، رفيعرا براي آن بر شمرد )« ما»نسبت به هم و احساس تعلق خاطر  يا احساس 
کند هاي تفکيک شده در آن اشاره ميبسط داده و از مفاهيمي چون توده، انبوه، حضار جدا کرده و به وجوه نقش« و سازماندهي

(Zetterberg پس وجه اشتراک، کنش متقا0995پور، نقل شده در رفيع .)ي ي آميختهبل، حس مايي و ساخت و سازماندهي چهار شاخه
 قابل تعميم از مفهوم گروه اجتماعي به مفهوم بالاتر آن يعني اجتماع است. 

هاي مشترک اعضاء، تاريخ هاي فيزيکي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مشابه اعضاء، علائق و خواستهتواند ويژگيمي وجه اشتراک

در اجتماع زماني  ارتباط همراه با کنش متقابلهاي مشترک باشد. مفهوم ت مشترک، احساسات و سوگيريو هويت مشترک، سرنوش

: 0995پور، به نقل از رفيع Homansمعنادار است که رفتار و فعاليت يک عضو، فعاليت عضو ديگر را در پي داشته و در او تأثير بگذارد )
ي از روابط ميان گروهي افراد شود؛ روابطي که اغلب متقابل بوده و يکديگر را تقويت اگيري شبکه( و اين ارتباط منجر به شکل005

نسبت به گروه  احساس(. مفهوم 091: 0998به نقل از کوآن،  Etzioniکنند، نه اينکه صرفاً عليه يکديگر يا زنجيروار باشند )مي

(. از طرف ديگر نياز به 009: 0995پور، به نقل از رفيع Buddي )ي فکراجتماعي عبارت است از يک ارزيابي مثبت يا منفي از يک زمينه
( به عنوان شاخصي از 80: 0990تعلق داشتن به جمع، به عنوان يکي از نيازهاي اصلي در مدل سلسله مراتب نيازهاي انساني مازلو )لنگ، 

در گروه اجتماعي  ساخت و سازماندهیمفهوم کيفيت زندگي است؛ شاخصي از ايمني و امنيت، کمک به ديگران، مشارکت داوطلبانه. 

تدريج تقسيم کار و سازماندهي به وجود گيري آن بهاز جانب بسياري از انديشمندان تأکيد شده است. در هر گروه اجتماعي و بعد از شکل
(. 009: 0995پور، رفيعت )ها اسو ديگر نقش« نقش رهبري»ها شامل گيرند. اين نقشهاي مختلف را به عهده ميآيد و افراد نقشمي
. عضويت، به معني 0اند: ي اصلي  براي آن بر شمردهي حس اجتماع چهار مؤلفه( در تعريف و تبيين نظريه0890ميلان و چاويس )مک

. تأثيرگذاري، به معني حسي که در آن اعضا نسبت به هم و گروه خود اهميت 5حسي از تعلق داشتن و وابستگي شخص به گروه؛ 
. امداد، به معني ترکيب و حمايت نيازها، بدين مفهوم که نياز اعضاء از طريق منافعي که از عضويت در اجتماع دارند مرتفع 9دهند؛ مي

هاي عمومي هاي باهم بودن، تاريخ و مکانهاي مشترک و مشابه، زمان. ارتباط عاطفي مشترک، به معني داشتن تجربه0خواهد شد؛ 
 دهد.هاي کودکان نشان ميهاي گروه اجتماعي را در گروهق هر يک از ويژگيمصادي  0جدول مشترک.

 های کودکانهای گروه اجتماعی را در گروهمصادیق هر یک از ویژگی. )1(جدول

 مصاديق آن در مقياس گروه اجتماعي کودکان مولفه هاي گروه اجتماعي 

 
 گروه اجتماعي

 اي،...  مدرسهسني، همهمسايگي، هم اي،اي، هم کوچههم محله وجود عامل مشترک

آمد به وهاي گروهي، مشارکت در ساخت چيزها )بادبادک و ...( ، رفتبه صورت انجام بازي روابط اجتماعي همراه با کنش متقابل
 کاري در انجام کارهايي مثل خريد کردن نان و ...منزل هم ديگر، هم

 تعلق خاطر
 )حس مايي(

دهد. مشارکت در هاي محله خود را نشان ميصورت مشارکت در فعاليتاين امر بيشتر به 
دهد. وابستگي به محله ، اين امر تأثير خود را در سنين کودکي نشان ميمراسم اعياد و عزاداري

 هاي هم سني نيز از مصاديق آن است.و گروه

هاي عزاداري و ... ها هياتبنديذينهاي ورزشي، مشارکت در امورات محله مثل آتشکيل تيم ساخت و سازماندهي
 ي متحدالشکل و اسامي خاص براي رقابت با محلات همجوارهاها با لباستشکيل تيم
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 حس اجتماعی کودکان 

ساله بررسي کرد. وي متوجه شد که با افزايش سن،  2تا  5، يکي از اولين کساني که معاشرت با همسالان را در کودکان مايلدرد پارتن
کند. ابتدا با فعاليت غير اجتماعي شود. او نتيجه گرفت که رشد اجتماعي، سه مرحله را طي ميمشترک و تعاملي خيلي بيشتر ميبازي 

 شودشروع مي
هاي مشابه بازي، کودک نزديک کودکان ديگر با اسبابشود که در آنرفتار تماشاگر و بازي يکه و تنها، بعد به بازي موازي تبديل مي 

کند بر رفتار آنها تأثير بگذارد. در بالاترين سطح، کودکان پيش دبستاني به دو نوع تعامل اجتماعي واقعي کند، ولي سعي نمييبازي م
ي رفتار يکديگر ها را مبادله کرده و دربارهبازيپردازند، ولي اسبابهاي جداگانه ميپردازند. در بازي ارتباطي، کودکان در آن به فعاليتمي

تر تعامل، کودکان به سمت هدف مشترکي مانند نمايش دادن موضوعي کنند. سرانجام در بازي مشترک، نوع پيشرفتهنظر مياظهار 
 (.205 :0985برک، يابند )وانمودي، گرايش مي

، همکاري و ، همدليهاي کنش متقابل مؤثرهاي اجتماعي، الگوشود به ايجاد مهارتبازي گروهي، که عموماً از سه سالگي شروع مي
اي از مراحل که از لحاظ کيفي متمايز است کند. توانايي نقش بازي کردن ظاهرًا در طي مجموعهبه توان نقش بازي کردن کمک مي

گذارد. کودکان با شود و باهوش عمومي و رفتار اخلاقي همبستگي دارد. عوامل بسياري در موقعيت اجتماعي کودک تأثير ميايجاد مي
شان در حد هاي مؤثر تبادل با ديگران دانش و درک اجتماعي بيشتري دارند. کودکاني که عزت نفسعي بالا در مورد راهموقعيت اجتما

شوند. شان در حد پايين يا بسيار بالا است از سوي همسالان خود بهتر پذيرفته ميمتوسط است در مقايسه با آنهايي که عزت نفس
ي کودک قرار دارد. البته در دوران ابتدايي کودکان ان کودکي تحت تأثير خودخواهي و رفتار پرخاشگرانهپسند در اوايل دورهاي جامعهرفتار

در پايان اواسط  (.250 :0995)ماسن و همکاران،  شوندشروع به سهيم کردن ديگران، کمک کردن و همدلي و همدردي با ديگران مي
ها و هايي که ارزشدهند، جماعتهاي همسالان را تشکيل ميدهند. آنها گروهيکودکي، کودکان ميل نيرومندي به تعلق گروهي نشان م

هاي آورند. آداب و رسوم اين گروهرو ها را به وجود ميمعيارهاي منحصر به فردي براي رفتار و يک ساختار اجتماعي با رهبران و دنباله
، 0985برک، شود )، لباس خاص، و محلي براي پاتوق را شامل ميانجامد که معمولاً واژگان مخصوصغير رسمي به فرهنگ همسالان مي

098.) 
که به  ها،ابانيها و خکوچه طيباشد. مح يجمع تيمکث و فعال يفضا کيگذر، معبر و  کيفراتر از  ديکودک با يبرا ابانيکوچه و خ
را  ينه چندان دور از محل زندگ يدر محل رامونيپشوند، امکان تعامل گروه همسالان با اجتماع يم يتلق يررسميغ يباز يعنوان فضاها

تواند يشده نم يطراح يباز يهانيکه زم يحد کودکان دارد تا يو اجتماع يشناخت ،يدر رشد ذهن ينقش مهم مرا نيآورد. ايفراهم م
 م،يکودکان نسبت به مفاه يريادگي يدر راستا ستيبايم يباز يهانيهمانند زم هاابانيها و خکوچه يآنها شود. لذا، طراح نيگزيجا

تعلق به مکان و حس زشيها باعث انگ. تعامل کودکان در محلهرديصورت گ يشناخت ييبايز ليسامها و ها، رنگها، اندازهروابط، شکل
 کيبه  طيرابطه مح نيبرقرار شده و براساس ا طيکودک و مح انياست که م يهاهواقع رابط در يشود. تعلق مکانيدر کودکان م تيهو

. رديگياست که به مرور زمان شکل م ياست و احساس تيهو کنندهتيتعلق به مکان از عناصر تقو ن،يشود. بنابرايم ليتبد يلنگرگاه روان
ها تجربه کرده و آرام آرام وارد محله يعموم مهين -يخصوص مهين يطيمحض خروج از خانه مح حس تعلق به محله کودک به جاديبا ا
 ياجتماع يخاص فرهنگ يهايژگيو ،يشهر يادهاشود. حس تعلق به مکان از حفظ نميشهر م ينيبشيپ رقابليو غ يا عمومکامل يفضا
 (.00)کربلايي حسيني غياثوند و ستاري :  رديگيت مانش يجمع يکودکان در فضاها تيو نحوه فعال زانيو م يزندگ

 کودکانبندی فضاهای عمومی در ارتباط با حضور . گونه(2) جدول
 هاويژگي مصاديق بندي فضاهاي حضور کودکان در محلهگونه

هاي مشخص و طراحي شده معمولا در محل فضاهاي رسمي
ها براي کودکان )فضاهاي بازي جوار پارک

 کودکان(

تسهيلات بازي، امکان نظارت والدين، به لحاظ فني فضاهاي 
طح ايمن، به لحاظ اجتماعي امن، پخش عادلانه فضاها در س

 محله، امکان دسترسي ايمن به آنها

وجود تسهيلات 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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 های اجتماعی ممکن در فضاهای محلهاقسام فعالیت

ي سني ها در مقياس دوره(، فعاليتGehl,1986هاي اجتماعي در فضاهاي شهري )توان بر اساس اقسام فعاليتاز طرف ديگر مي
هاي ضروري مانند رفتن به مدرسه؛ فعاليت انتخابي که خود را به صورت فعاليت تدوين کرد. فعاليت  5توان مطابق جدول کودکان را مي

ي اجتماعي بروز شده هاي سازماندهيدهد و فعاليت اجتماعي که خود را در تشکيل گروهي خود را نشان ميبازي در فضاهاي عموم
 هاي بازي نشان دهد.هاي ورزش و نيز گروهتواند در قالب تشکيل تيمها ميدهد؛ اين گروهمي

 . اقسام فعالیت و مصادیق آن در اجتماع کودکان.(3) جدول

 مصاديق هابندي فعاليتگونه

 هاي معمول به مدرسهرفت و آمد ضروري

 هاي همسالانبازي با گروه اختياري

 بندي جشن و اعيادمشارکت در امورات محله مانند تميز کردن، آذين اجتماعي

 چارچوب نظری پژوهش
 سزايي برخوردار است:در ارتباط با حس اجتماعي کودک دوعامل از اهميت به

تواند خود را در عوامل کالبدي، ها ميشود. اين کيفيتهاي مرتبط با محيط زندگي مربوط ميبه کيفيت. عوامل عيني محيط که 0
 شود.گيري حس اجتماعي کودکان در محيط ميساز شکلاجتماعي، عملکردي، بصري و ادراکي نشان دهد؛ عواملي که زمينه

گيري حس اجتماعي در تواند به شکلها ميد. اين ويژگيشوهاي زندگي فردي کودک مرتبط مي. عوامل ذهني که به ويژگي5
 گيرد.هايي که متناسب با شخصيت فردي کودک، زندگي خانوادگي و عوامل مشابه به آن قرار ميکودکان منجر شود؛ ويژگي

 دهد.ساختار چهارچوب نظري تحقيق را نشان مي 0شکل 

 

 . نمودار چهارچوب نظری پژوهش1شکل

 شناسی پژوهشروش

پردازد. در ارتباط هاي عيني محيط براي پيشبرد اهداف پژوهش ميگرايي به ويژگيشناسي اين پژوهش براساس پارادايم واقعيتروش
هاي شناختي جهت برداشت اطلاعات بيشتر مورد نامه، مصاحبه )انفرادي و گروهي(، نقشهبا روش پژوهش، روش کيفي با فنون پرسش

( و والدين آنها در محله 05 – 5( و نيز کودکان دبستاني )5 – 2ي آماري شامل کودکان پيش دبستاني ) استفاده قرار گرفت. جامعه
 مورد پژوهش قرار گرفتند. روش ي آماري و به صورت تصادفي از محلهوالدين به عنوان نمونه 52کودک و  01رشديه شد. تعداد 

کرده  تهيه را موضوع براساس نياز مورد هايابتدا نقشه موردي ينمونه شناخت براي. است ميداني و اسنادي صورت به اطلاعات گردآوري
 از که نکاتي و ي پژوهشمساله پرداخته شد. در ادامه و بر اساس موردي ينمونه تحليل و شناخت کامل از محدوده به تجزيه از پس و
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در نهايت بر اساس  .پرداخته شد پيشنهاد ارائه و طراحي به ده،آورديم، شناخت و تجزيه و تحليل انجام شده از محدو دست به نظري مباني
  ها و چهارچوب نظري تحقيق راهنماي طراحي شهري براي تقويت حس اجتماعي کودکان براي محله تدوين شد.يافته

 هایبررسی نمونه موردی و یافته

نشيني الگوي غالب سکونت در آن محسوب تمانغرب تبريز يکي از محلات مدرن در اين شهر است. آپاري رشديه در شمالمحله
 دهد.موقعيت بزرگنمايي شده از عکس هوايي گوگل را در شهر تبريز نشان مي 5شود. شکلمي

 

 ی رشدیه . عکس هوایی محله2شکل

 

 شناختي موارد زير يافته شد:هاي ميداني صورت گرفته از محله با تکنيک پرسشنامه، مصاحبه و نقشهدر برداشت
دهند، حضور کودکان در فضاهاي عمومي کمم ي رشديه را شکل ميدرصد از کل جمعيت ساکن در محله 09. با وجود آنکه کودکان 0

ها( نسبت به فضاهاي رسمي) محمل بمازي کودکمان ها و کوچهشامل فضاهاي خيابانرنگ است. حضور کودکان در فضاهاي غير رسمي )
هاي بازي به صورت غيررسمي قابمل مشماهده اسمت. غيمر از ها به عنوان محلباز سبز ميان آپارتمانتر است. اما فضاهاي ها( کمدر پارک

 هاي ديگري در اين گونه فضاها مشاهده نشد.سواري، بازيمشاهدات در خصوص فعاليت کودکان در معابر محله، به صورت دوچرخه
اهاي همگاني به عدم ايمني کافي معمابر بمه لحماظ ترافيکمي اشماره . والدين کودکان به عنوان يکي از موانع حضور کودکان در فض5 

 ترافيکي بيشتري با شهر دارد مشهود بود. -ويژه در نواحي جنوبي محله که ارتباط عملکرديکردند. اين امر به
ديوم، موجمب هاي مقياس شهري در نواحي جنوبي محلمه مثمل مراکمز خريمد پمرديس و پالما. از طرف ديگر به دليل حضور کاربري9 
ها در تضاد با محيط آشناي محله قرار گرفته و حضور کودکان در اين نواحي را دچار مشکل کنمد. حضمور کودکمان شود تا حضور غريبهمي

ي تعريف شده با عنصر طبيعي کوه است، نسبت به نواحي جنوبي بيشتر بود. در واقع نمواحي شممالي و در نواحي شمالي محله که داراي لبه
 تر از محله است.شرقي داراي حس بيشتري از محيط آشنا و خصوصيشمال 
سازي فضاها براي حضور کودکان به هنگام بازي و پيش فرض آسيب ديدگي احتمالي به هنگام بازي در ذهن والمدين . عدم مناسب0 

، آنجا کمه نظمارت بيشمتري از هالوکساز براي حضور کودکان در فضاهاي شهري است. فضاهاي سبز ميان ببه عنوان يکي از عوامل مانع
شد. ايمن اممر بما امکمان هاي خصوصي به عمومي بود، عامل مهمي براي مجوز حضور کودکان در آنها محسوب ميطرف والدين از عرصه

 حضور والدين در نزديکي محل بازي آنها مورد تأکيد بيشتر بود.
گيري ن گمروه کودکمان قابمل مشماهده نبمود. ايمن اممر غيمر از شمکل. به صورت ويژه هيچ سطحي از ساخت و سازماندهي در ميا2 
 هاي ورزشي يا رفتن به خريد با همديگر قابل مشاهده نبود.هاي ديگر مانند ساخت تيمهاي بازي، در انجام فعاليتگروه
 55تعلمق کودکمان بمه محلمه، هاي دوستي به عنوان يکي از عواممل مهمم ي خود، گروه. در ارتباط با ميزان تعلق کودکان به محله0 

هماي دوسمتي وابسمته بمه فضماهاي عممومي را شمامل هاي دوسمتي لزومماً بمه گروهدرصد را به خود اختصاص داد. در حالي که اين گرو
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هاي بمازي کودکمان ها و محلتواند به ارتباط درون همسايگي هم اشاره داشته باشد(. فضاي سبز ميان بلوکهاي دوستي ميشد)گروهنمي
درصد کودکان تعلق خاطر نسبت به محله نداشتند. اين امر بما ميمزان تمايمل آنهما  08در پارک از ديگر عوامل تعلق کودکان به محله بود. 

 ي تداوم سکونت در محله و دليل آن مورد وارسي قرار گرفت.برا
ند. ايمن عمدم تصموير ذهنمي در نداشمتن ي خود نداشتهاي شناختي کودکان تصوير ذهني مشخصي از محله. براساس تحليل نقشه5 
هاي خريمد بما مقيماس شمهري از هاي درون محله مشهود بود. مسجد ورودي محلمه و پاسماژهاي شهري و حوزههاي مشخص، نشانهلبه

 هاي ذهني در تصوير ذهني کودکان بود.نشانه
 55کننمد و ي خمود از اتومبيمل اسمتفاده ميدرسهدرصد از کودکان محله براي رسيدن به م 59هاي صورت گرفته . براساس برداشت9 

 کنند.درصد مسير مدرسه را با نيت قبلي با گروه دوستان طي مي 0درصد تنها  55کنند؛ که در اين ميان از درصد پياده طي مي
ت هممراه دوسمتان درصد به گذران اوقات فراغ 09درصد کودکان تمايل به بازي با گروه هم سن خود دارند و  95. به صورت عمده 8 

 و بازي با والدين تمايل دارند.
درصمد بمه پمارک  92، هاي بلنمد مرتبمه(درصد به فضاهاي باز جمعي) فضاي سبز ميان بلوک 01ها . در خصوص محل بازي بچه01 

 ي خود يا دوستان اشاره کردند.محله و بقيه به بازي در خانه
دهمد. با وضعيت موجود عوامل مهم در ارتباط با حضمورپذيري کودکمان را نشمان ميهاي محدوده را در ارتباط نقشه 9هاي . شکل00

 ي اين عوامل هستند.سلسله مراتب دسترسي، شدت استفاده از معابر، فضاهاي سبز و بازي از جمله
 

 

 های شناخت محدوده. نقشه(3) شکل

 

 



  92 (زيتبر هيي رشد: محلهيي موردکودکان )نمونه يحس اجتماع تيقوت کرديدوستدار کودک با رو يمحله ياصول طراح نيتدو

 

 بحث و نتیجه گیری

ابعاد رشد کودک و مباحث شهر دوستدار کودک، مفهوم حس اجتماعي و بسط دادن اين  هاي که ازبا توجه به مباني نظري و بررسي
 گيري و تدوين چهارچوب طراحي محله دوستدار کودک براساس حس اجتماعيبندي و نتيجهمفهوم براي کودکان انجام شد به جمع

 که هايچارچوب هاي پژوهش کرديم. در سوالدست يافتيم؛ همچنين شناخت و تجزيه و تحليل نمونه موردي سعي در پاسخگويي به 
 هيجاني و اجتماعي رشد و پاسخ داده شود کودکان اوليه حقوق و نيازها به تا است شده سعي بيشتر شد بيان کودک دوستدار شهر براي
 مردم و ساکنين رکمت تعامل موجب عمومي باز و همگاني فضاهاي کردن کم يا و حذف با امروزي مدرن شهرهاي در. بماند حقير آنها
 صدق نيز کودکان بر مسئله اين که را موجب شده است جوامع بين در اجتماعي حس شدن رنگکم موجب خود امر اين و شده باهم
 رفع به و کنند برقرار را مشترکي عاطفي پيوند آنها با و بگذارند تأثير گروه بر اين و شوند گروه از عضوي تا دارند نياز کودکان. کندمي
 ساخت خواهند را بهتري يجامعه آينده در کنند تجربه را اجتماعي حس دوره اين در بتوانند اگر آنها. کنند تلاش گروه در موجود ازهايني
 مدرن شهرهاي در کودکان. شودمي کودکان هيجاني و اجتماعي رشد تقويت و آينده در اجتماعي هنجارهاي شدن ترکم موجب امر اين و

 که شودمي کودکان در اجتماعي و روحي هايآسيب باعث خود امر اين که دارند شهري فضاي و محله در امل کميتع و حضور امروزي
 بايد شهر يا و محله سطح در حضور براي حاضر حال کودکان. شود مختلف هايناهنجاري دچار ي شهرجامعه آينده، در است ممکن
امکان همراهي با کودکان را به آنها  تعطيل روزهاي در فقط والدين کاري هايشغلهم وجود دليل به اين و باشند خود والدين با همراه
 در را کمتري اجتماعي تعاملات و بازي و کنندمي روز را سپري مدرسه و مهد در يا و خانه در يا هفته ديگر روزهاي در کودکان و دهدمي

دار کودک جهت رشد حس اجتماعي ي دوستجهت ايجاد يک محله ي زيردارند. در اين راستا اصول پانزده گانه شهر و محله سطح
 استدلال شد:

ي فضماهاي رسممي  هما و ...( بمه انمدازهها، خيابان: در طراحي فضاهاي محله فضاهاي غيررسمي براي حضور کودکان )کوچمه0اصل
 ها( اهميت دارد.طراحي شده )مثلا فضاهاي بازي در پارک

 نظارت غير فعال جهت تأمين امنيت کودکان به هنگام حضور در فضاهاي عمومي باشد.ي : طراحي بايد بر پايه5اصل
ي فعاليمت گيرند، بنابراين توجمه بمه همر سمه گونمه: کودکان از پتانسيل هر گونه فعاليت براي انجام تعاملات اجتماعي بهره مي9اصل

 اي برخوردار است.)ضروري، اجتماعي، انتخابي( از اهميت ويژه
 سازي ترافيکي( طراحي شود تا ايمني لازم براي حضور کودکان فراهم آيد.عابر عمومي محله بايد بر اساس سرعت سي )آرام: م0اصل
شود ايمني کافي جهت دسترسي فردي کودکان را بمه مدرسمه ي ترددي که به مدارس ابتدايي ختم مي: طراحي مسيرهاي ويژه2اصل
 آورد.فراهم مي
 ها انعطاف کالبدي جهت انواع بازي کودکان را فراهم آورد.ويژه کوچه: فضاهاي عمومي به0اصل
هاي ديگمر از زنمدگي حمس : فضاهاي بازي کودکان با فضاهاي ديگري مثل نشستن سالمندان ترکيب شود تما بما درک چرخمه5اصل

 اجتماعي ارتقاء يابد.
 به مدارس.ي کودکان فروشي در مسيرهاي حرکتي ويژههاي خرده: طراحي فعاليت9اصل
 هاي سبز.: ترکيب فضاهاي حضور کودکان با فضا8اصل
 هاي )ضمني يا آشکار( مشخص بر درک بهتر مرزها.: طراحي محله بر اساس لبه01اصل
 : وجود فضاهايي که کودکان بتوانند در آنها با فعل بازي در ارتباط با کودکان ساير محلات قرار گيرند.00اصل
 هاي اساسي جهت اجتماعي شدن.ر اساس مقياس کودک و حضور کودک در آن به عنوان يکي از محل: طراحي مرکز محله ب05اصل
 سرا با عملکردهاي متناسب براي کودکان در محله.: وجود نهادهايي مانند کتابخانه، فرهنگ09اصل 
 هاي مختلف سال.: فضاهاي بازي محافظت شده به لحاظ اقليمي جهت حضورپذيري در فصل00اصل
 : مديريت سازماني محله براي مشارکت بيشتر کودکان در محله و امورات مربوط به مديريت آنها.    02اصل
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ي توان راهنماي طراحي شهري متناسب براي محلهاز طرف ديگر با فرض اصول مورد نظر و بر اساس ابعاد مختلف رشد کودک مي
 ارايه داد. 0دوستاد کودک را به شرح جدول 

 ی.اساس حس اجتماع دوستدار کودک بر یمحله راهنمای نیتدو. (4) جدول

 هيجاني و اجتماعي شناختي جسماني )فيزيکي( ي سنيرده
 05 تا 9 بين کودکان
 سالگي

دوچرخه و  يرهايمسريزي برنامه  -
در سطح   روادهيپ تيفيو ارتقاء ک ادهيپ

 محله
امکان دسترسي کودکان به آب  -

سطح  آشاميدني و سرويس بهداشتي در
 محله

ها و فضاهاي دسترسي آسان به پارک -
 طبيعي

تأمين حمل و نقل عمومي مناسب و  -
 خدمات ضروري جهت

برآورده شدن نيازهاي اساسي غذا، 
 پوشاک، پناهگاه و سلامتي کودکان

فراهم کردن مبلمان شهري براساس  -
 رشد جسماني در هر سن کودک

هاي فضاهاي باز پوشش مناسب کف -
 اي کودکانعمومي بر

 هاي محلهگيريمشارکت کودکان در تصميم -
ي ابتدايي و مهد کودک به نزديکي مدرسه -

روي کودکان و ايجاد خوانايي مسکوني براي پياده
 در آنها

ها براي ها به مسکونينزديکي سوپر مارکت -
ي خريد کردن راحت کودکان و آموزش نحوه

 درست خريد کردن به آنها
 با طبيعت در محله تعامل کودکان -
 دسترسي به منابع يادگيري مانند کتابخانه -
فراهم کردن بستر يادگيري و توسعه براي  -

 ي محلههاي روزمرهکودکان در فضاها و مکان
نقاشي کردن کودکان در ديواري مخصوص  -

 اين کار در محله
هاي زندگي براي کودکان در آموزش مهارت -

 فضاهاي باز عمومي 
 محله

برادري کودکان از رفتارهاي بزرگترها و الگو  -
 ساکنين محلات

هاي شاد و بافت در نماهاي استفاده از رنگ -
 هاي باز عموميساختمان و فضا

ايجاد فضاي براي کاشت گل و گياه توسط  -
کودکان براي تعامل آنها با طبيعت و آموزش 

 براي حفظ زمين
 ايجاد فضاي لازم براي ارتباط کودکان با -

 حيوانات

 يزندگ طيدر مح يمنيو ا تيوجود امن -
 در محله براي کوکان تيحس تعلق و احراز هو -
مشارکت کودکان در رويدادهاي فرهنگي و  -

 اجتماعي در محله
 
هاي مشترک و گروهي با امکان انجام بازي  -

 ها و سطح محلههمسالان در کوچه
امکان تعامل و مشارکت کودکان با همسالان در  -

 سطح محله
ها و ها و کوچهتأمين روشنايي مناسب خيابان -

 فضاهاي عمومي محله
اي با امنيت و ايمني حضور کودکان به هر بهانه -

 کافي در فضاهاي عمومي
پذير براي انجام وجود فضاهاي انعطاف -

 هاي مختلف براي کودکان در محلهفعاليت
طراحي فضاهاي عمومي و جمعي متناسب با  -

 کودک در سطح محلهمقياس 
 دسترسي کودکان به فضاهاي ورزشي -
 ايجاد پارک و فضاي ماجراجويانه براي کودکان -
ها در محدوده بر يابي فضاي سبز و پارکمکان -

اساس چشمان خيابان تا والدين با خيال آسوده 
 نظارگر بازي کودکان باشند. 

 باشد: ن شده تمهيدات لازم در ارتباط با محله رشديه به شرح زير ميبر اساس اصول پانزده گانه و نيز راهنماي طراحي تدوي
ها و فضاي سبز در راستاي ايجاد فضاهاي . تجهيز پارک5راه و دوچرخه براي کودکان در مسير منتهي به مدرسه؛ .ايجاد مسير پياده0

اي براي . ايجاد بهانه9ارک ماجراجويانه و فکري؛ هاي جديد مانند پرسمي بازي و پخش متناسب آنها در سطح محله و نيز ايجاد پارک
.ايجاد 2.کاشتن گياهان در جاهاي تعبيه شده توسط کودکان؛ 0حضور کودکان  در کنار هم, مانند ديواري براي نقاشي کردن کودکان ؛ 

.قرار 9گروهي؛  هايرزشو انجام براي ورزشي هايزمين .ايجاد5.ايجاد فضاهاي ورزشي و فرهنگي؛ 0ي مخصوص کودکان؛ کتابخانه
ي .افزايش سرانه01سازي فضاهاي عمومي جهت حضور کودکان در آنها؛ .مناسب8دادن مبلمان شهري مخصوص کودکان در فضاها؛ 

 هاي خرد در نزديکي و مسير مدرسه..جا نمايي تجاري00آموزشي در محدوده؛ 

 پردازد.  ي مورد نظر مي به طرح پيشنهادي براي محدوده 0هاي شکل نقشه
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 طرح پیشنهادی(. 4)شکل
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 منابع

  ،ميزان سازگاري محلات شهري شکل گرفته در دوره هاي مختلف رشد شهر با اصول ، 0985اسماعيل پور، نجما و قربي، متيرا
، سال مه ريزينشريه جغرافيا و برنا)مورد نمونه محلات مظفري، جري مويدي، امام جمعه و هوشنگ مرادي در شهر کرمان(، نوشهرگرايي

  50-0، ص 02، شماره 55

  ،از لقاح تا کودکي(، ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران: نشر ارسباران جلد اول ،روانشناسی رشد، 0989برک، لورا ( 

 و جغرافيا نشريه تبريز، شهر بر تأکيد با شهر محله بندي معيارهاي و محله با آشنايي، 0999و مصيب زاده، علي،  پورمحمدي، محمدرضا 
 98-29ص  ،59 شماره ي ، 00 سال ،(تبريز دانشگاه) ريزي برنامه

 ,00ي ، وقايع اتفاقيه، شمارههای نادرست در باب مفاهیم علمیبرداشت، 0999پيران، پرويز. 

 ص2سال ، 9، شماره شهر تيهو، دهنده آن ليمفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشک، 0981،قاسم ،يو مطلب يفروزنده، عل جوان ، 
55-95 

 ،ي ترجمه ،کودکی دوران دربارة پردازی نظریه کودکی دوران شناسی جامعه ،0989 ، آلن پروت، و کريس جنکس، و آليس جيمز
 ثالث. نشرتهران:  ، آبادي عليرضا کرماني و عليرضا ابراهيم

  ، ه فردوسي، دانشگاه و پونک در ) نمونه موردي: سه محلمقايسه رضايتمندي از فضاهاي مسکوني در محلات، 0989چرخيان، مريم
 . 059 -018، ص 05، شماره 59، سال نشريه جغرافيا و برنامه ريزيقزوين(، 

 95، ص 50ي، شمارهي هنرهاي زيبانشريه، ريزي محله مبنا: رهيافتي  کارآمد در مديريت شهري پايدار، برنامه0992پور، خليل ،حاجي-
00. 

  ،سازمان ملي زمين و مسکنهای شهریسرانه کاربری، 0959حبيبي، سيد محسن و مسائلي، صديقه ، 

 ،81-02ص ،00، شماره يشهر تيريمد، دوستدار کودک يشهر يطراح ييراهنما نيتدو، 0982،برتراندو ،ينيو بونفانت ريام رستگار 
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