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Background: In the past, the open space and yards in houses provided possibility for children to play, 
do activities and connect with nature; But lifestyle changes and the prevalence of apartment living have 
posed challenges to children's physical and mental health, such as social isolation, inactivity, and 
disconnection from nature. In this situation, proper design of open spaces in residential complexes can 
replace the yard and open space in the past. 
Objectives: Due to the importance of open space of residential complexes in the healthy physical and 
psychological growth of children, this research seeks to investigate the compliance of open space of 
Amin residential complexes with the approach of "child-friendly city" and its promotion through 
children's participation. 
Methodology: This research is applied. The content analysis method used 30 interviews with parents 
and children and 30 drawings drawn by children in the age range of 7-12 years. The interviews were 
conducted based on the conceptual model derived from literature and background. 
Results: In the case study, safety, space, and land use categories are the most considered and repeated, 
but the child's activity and participation have the least repetition. Also, the concepts of communication 
with nature, green space and play space for group games have the most attention and interest among 
children. 
Conclusion: Based on analysis of findings and Children's participation, development of green play, and 
teaching spaces in the open space of residential complexes, designing children's transit routes, 
development of participatory activities between adults, and children, and provision of essential and 
required services for children in residential complexes can develop, and improve the child's friendly 
open space. 

Highlights: 
The inclusive participation of children and their creative strategies in the design and improvement open space of 
residential can lead to the satisfaction and well-being of children and families at the lowest economic cost. 
Promoting child-friendly spaces as a platform for healthy physical-psychological Development, and educating children 
(tomorrow's actors) provides the grounds for the process of social learning and the planning and management of cities 
by people in the future. 
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شهر دوستدار کودک،  ها:کلید واژه
فضای باز مجتمع مسکونی، فضای باز، 

 امین شهر یزدمسکونی مجتمع 

های ویالیی، امکان بازی، فعالیت و ارتباط کودکان با طبیعت را فراهم کرده بود؛ درگذشته فضای باز و حیاط در خانهله: ئبیان مس

طع ارتباط با طبیعت را پیش روی تحرکی و قهایی همانند انزوای اجتماعی، بینشینی، چالشاما تغییر سبک زندگی و رواج آپارتمان
تواند های مسکونی میسالمت جسمی و روحی کودکان قرار داده است. در این شرایط طراحی مناسب فضاهای باز در مجتمع

  جایگزین حیاط و فضای باز در گذشته باشد.

دکان، این مطالعه به دنبال بررسی های مسکونی در رشد سالم جسمی و روان شناختی کوبا توجه به اهمیت فضای باز مجتمع هدف:

های مسکونی امین شهر یزد از رویکرد شهر دوستدار کودک و ارتقای آن با مشارکت کودکان میزان بهره مندی فضای باز مجتمع
 است.

شده نقاشی ترسیم  30مصاحبه با والدین و کودکان و  30این پژوهش از نوع کاربردی است و در آن از روش تحلیل محتوای  روش:

های انجام شده بر مبنای مدل مفهومی منتج از مبانی نظری و سال استفاده شده است. مصاحبه 12-7توسط کودکان در بازه سنی 
 پیشینه پژوهش صورت گرفته است.

ده های ایمنی و فضا و کاربری بیشترین توجه و فعالیت و مشارکت کودک کمترین توجه شدر نمونه مطالعاتی به مقوله: هایافته

های گروهی دارای بیشترین توجه و عالقه در بین است. همچنین مفاهیم ارتباط با طبیعت، فضای سبز و فضای بازی جهت بازی
 کودکان است.

ها به عنوان ی بازی سبز و یاد دهنده در فضای باز مجتمعها و مشارکت کودکان، توسعه فضاهابنابر تحلیل یافته: گیرینتیجه

های مشارکت محور بین بزرگساالن و کودکان و فضای بالقوه و منعطف، طراحی مسیرهای عبور و مرور کودکان، توسعه فعالیت
 وسعه و بهبود بخشد.تواند فضاهای باز دوستدار کودک را تهای مسکونی، میتامین خدمات پایه و مورد نیاز کودکان در مجتمع

 نکات برجسته:
ها را با تواند رضایت و رفاه کودکان و خانوادهها در طراحی و ساماندهی فضای باز مسکونی میمشارکت فراگیر کودکان و راهکارهای خالقانه آن

 های اقتصادی به دنبال داشته باشد.کمترین هزینه
های فرآیند گران فردا( در آن، زمینهشناختی و آموزش کودکان )کنشروان -لم جسمیترویج فضاهای دوستدارکودک به عنوان بستر رشد سا

 کند.ریزی و اداره شهرها توسط مردم در آینده را فراهم مییادگیری اجتماعی و انجام برنامه

 
 طریق از آن ارتقا و «کودک دوستدار شهر»رویکرد  با مسکونی های مجتمع باز فضای تطابق میزان تحلیل(. 1400. )سمانه، جلیلی صدرآبادو  فاطمه، کریمی اع به این مقاله:ارج
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 1400 تابستان، 78-63، 2، شماره 5، دوره دانش شهرسازی

 

 بیان مسئله
 صحیح و ایجاد آموزش طریق از شناختی در دوران کودکی، امکان بازی و داشتن تحرک، یادگیریو روان رشد سالم جسمی الزمه

. از طرفی بر اساس تخمین سازمان ملل متحد (2016 ،1بوناوهو تیو اسم ی، کنهکمپل، اُ) است محیط با تعامل جهت در هاییزمینه
های محیطمقیاس محله و (. در این میان 2018، 2)یونیسف کننداز کودکان در شهرها زندگی میدرصد  60حدود  2025تا سال 

 نقش کودکان، فردی و اجتماعی شکل گیری تجربیات و رفع نیازهای هایی است که درمسکونی در شهرها ازجمله محیط

های همبستگی و اجتماعی تقویت تعامالت جسمی، قوای رشد و در سالمت تواندمی فضاها این کیفیت دارند. ارتقای فردیمنحصربه
ها، افزایش گی انسان(. با تغییر سبک زند2019 و همکاران، 3)گلدفلد باشد نوجوانان مؤثر و کودکان در خالقیت پرورش و گروهی
حرکی، قطع ارتباط با تهایی همانند انزوای اجتماعی، بیها سالمتی کودکان با چالشنشینی و کم شدن مساحت خانهآپارتمان

بازی و سرگرمی و ارتباط  ،دار، امکان فعالیتهای ویالیی و حیاطوجود خانه گذشته با واقع در طبیعت و غیره همراه شده است. در
ها و غیره فضاهای آزاد جهت رشد زیست فراهم بوده است. همچنین روابط همسایگی، امنیت و ایمنی مناسب کوچهکودک با محیط

های حیاط دار به آپارتمان فضای باز حیاط جهت فعالیت بازی آورد؛ اما با گذشت زمان و تبدیل خانهخالقیت را به وجود میفکری و 
که فعالیت بازی کودکان در واحد آپارتمان شخصی نیز طوریو بدنی کودک و ارتباط کودک با فضای سبز از بین رفته است. به

ی همسایگان شود. از طرفی با کاهش ایمنی معابر و امنیت اجتماعی امکان فعالیت کودکان ممکن است منجر به اعتراض و نارضایت
در فضای باز کوچه نیز از بین رفته است. این وضعیت رشد فکری، اجتماعی و سالمت جسمی کودکان را تهدید کرده و ضرورت 

به بعد، تحقیق در حوزه  1980های ین دلیل از سالتوجه به نیازهای کودکان در سبک زندگی جدید را به وجود آورده است. به هم
ها و تغییر محیط پیرامونشان شهرهای دوستدار کودک در راستای تخصیص حق شهروندی به کودکان، رسیدگی به نیازهای آن

ی مسکونی هانیاز کودکان در سطح مجتمع توجه قرارگرفته است. اما این توجهات کمتر به بیان الزامات ایجاد فضای مورد مورد
نیاز کودکان و  نظر تأمین فضای آزاد مورد های مسکونی ازها و مجتمعواقع فضاهای باز و عمومی بین ساختمان پرداخته است. در
دهی و طراحی توان با سازمانکه می است لحاظ حضور در فضاهای باز از سوی دیگر، دارای اهمیت باالیی ها ازتأمین امنیت آن

 . به وجود آوردهای دیروز الت مربوط به کمبود این فضاها برای کودکان کاست و جایگزینی برای حیاطها از مشکدرست آن
 پس نمود. ابالغ تهران به شهرداری و تهیه »کودک دوستدار شهر «عنوان با ایمصوبه تهران شهر اسالمی شورای 1388 سال در

 هایمعاونت به و تهیه فرهنگی و اجتماعی معاونت امور توسط مذکور صوبهم اجرایی نامهآیین مصوبه، این پیشبرد راستای در آن از

 دوستدار شهر شهری فضاهای سازیمناسب«کارگروه  دبیری معماری و گردید. طبق این آیین نامه معاونت شهرسازی ابالغ مربوطه

 در امنیت تأمین آن وجود دارد، انجام به مذکور الزام مصوبه راستای در که اقداماتی جمله. از است شده دارعهده را» کودک

نامه با اسناد فرادست در مواردی همانند سن کودک، هایی همچون عدم هماهنگی آیینکه چالشدرحالی .استمسکونی  هایمجتمع
 5وص بند رانی در خصربط )همانند اتوبوسهای ذیاعتبارات ناکافی، نبود پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی، همکاری پایین سازمان

به اجرای ناقص یا  منجر ،های نظارتی بر حسن اجرای مصوبهمصوبه در زمینه حمل و نقل و ترافیک( و عدم نظارت دستگاه 6و 
دستورالعمل ایجاد شهرهای دوستدار کودک توسط دفتر  1396شده است. به همین دلیل در سال  آننمادین و پراکنده  صرفاً
های قانونی، دبیرخانه اجرایی ری مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت. در این دستورالعمل پشتوانهریزی و مدیریت توسعه شهبرنامه

ای و شهری جهت اجرا مطرح و وظایف آن و استانداردهای الزم در طراحی فضای شهری دوستدار کودک در مقیاس محلی، منطقه
 های اجرایی و نظارتی مشاهده نشده است.   خصوص در دستگاه سال نیز اقداماتی در این شده است. با این وجود، در طی این دو

های مسکونی از مفاهیم مندی فضاهای باز مجتمعبا توجه به موارد ذکر شده، این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل میزان بهره
 شده است. شهر دوستدار کودک و همچنین ارتقا آن با تعیین موضوعات مورد توجه و عالقه کودکان در شهر مطرح 
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 مندی فضای باز.../ کریمی و جلیلیبررسی و تحلیل میزان بهره

 
 مبانی نظری 

های مسکونی های مسکونی و فضاهای باز مجتمعشهر دوستدار کودک، مجتمعها و معیارهای پژوهش جهت استخراج شاخص
 اند. مورد بررسی قرار گرفته

 شهر دوستدار کودك
ها اداره میعالیق بچه شهرها را بر اساس معنی است که دولتمردان چگونه طورکلی به اینبه» شهر دوستدار کودک«مفهوم 

نقل، حمایت، آموزش و فرهنگ رعایت وها مثل سالمت، حملشود که در آن، حقوق اساسی بچهکنند و نیز به شهرهایی گفته می
دارند نظراتشان را ابراز کنند. یک  حقاز جمله اند که حقوقی دارند و شدهعنوان شهروندانی تعریفها بهشود. بر این اساس بچهمی

؛ 1،2002)ریجیو شودکودکان ساخته می وسیلهیست، بلکه شهری است که بهها نشهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب برای بچه
حقوق کودکان را  احقاقکه است محلی عبارت از اجتماع این (، 2018(. این ایده به نقل از یونیسف )2008، 2تکنیاستنهام و آ
ک به فرزندان حق ابراز نظر، مشارکت در جامعه، دستیابی به خدمات پایه، ایمن ماندن از کند. شهرهای دوستدار کودتضمین می

های سبز، زندگی در محیطی سالم در اشکال مختلف خشونت، آسایش و امنیت در پیاده روی و بازی، حق برخورداری از عرصه
ها و حقوق کودک، بخشی جدایی ناپذیر از لویتکنند. در واقع نظرها، نیازها، اوشرایط بهداشتی و درمانی مساوی اعطا می

 . استها در شهر گیریها و تصمیمها، برنامهسیاست
های کودک در اولویت قرار گرفته و شرایط اجتماعی، شهر دوستدار کودک شهری است که در آن خواستهدر تعریفی دیگر، 

شود. رویکرد شهر ها و قوانین منعکس میها، سیاسترنامه. حقوق کودکان در باستها فرهنگی و معماری شهر همسو با نیاز آن
ها در تصمیمات دهد که در آن کودکان نقش موثری در شهر خود داشته و نظرات آنشهر را به سمتی سوق می ،دوستدار کودک

و قادرند به کاوش کنند شهری ابراز شود. در واقع شهر دوستدار کودک مکانی است که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش می
 .(1393 )کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی، و یادگیری در مورد فضاهای پیرامون خود بپردازند

لی که ؛ مشارکت عمهستندمنظور شکل دادن به محیط اطرافشان شهرهای دوستدار کودک به دنبال ایجاد مشارکت کودکان به
مورد  (. کودکان در آن قادر به کاوش و یادگیری در1391 اسماعیلی زاده، کیانی وشود )کودک نسبت به شهر می باعث ایجاد تعلق

 شده است.ها و قوانین دیدهحقوق کودکان در برنامهفضاهای پیرامون خود هستند و 
 صورت زیر بیان کرد:های شهر دوستدار کودکان را بهتوان ویژگیبر این اساس می

  کودک در تصمیمات مربوط به شهر تأثیرگذاری 
 گیری در مورد شهر و اظهارنظر خود درباره آنتأثیر تصمیم 
 خواهددر مورد آنچه از شهر می بیان عقاید 
 برای کودک قابلیت کاوش و یادگیری از فضاهای پیرامون  
 زندگی اجتماعی شامل رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شرکت در خانواده، جامعه و 
 اشتی و آموزش و پروش و خدمات اجتماعیهای بهددریافت خدمات اساسی مانند مراقبت 
  آشامد و به فاضالب مناسب دسترسی داردآب سالم میکودک در این شهر 
 رودها و با استقالل خودش راه میبا ایمنی در خیابان 
 بردلذت می اناز فضای سبز دارای گیاه 
 زندگی در محیط سالم و عاری از آلودگی 
 هامالقات با دوستان و بازی با آن 
 حساس تعلق و اتصال به اجتماعا 
 توان و ناتوان در نظر گرفته شده استحقوق کودکان معلول، کم 
 برخورداری از امنیت و در امان بودن از خشونت 
 های قومیتی، مذهبی، درآمد و غیرههای برابر در زندگی فارغ از ریشهبرخوردار از فرصت 
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 1400 تابستان، 78-63، 2، شماره 5، دوره دانش شهرسازی

 

  تجربه تحصیالت و خدمات آموزشی باکیفیت و مشارکتی 
 پیوند با تاریخ، فرهنگ و هویت جمعی 
  (.2018یونیسف،  ؛2004، 1کرسی ؛2008آیتکن، استنهام و  ؛1391 ،به کودک )آزمودهوجود مؤسسات و فضاهای مربوط 

های تمییز و ایمن، دسترسی به فضای سبز، هوای : خیاباناستهایی همچنین شهر دوستدار کودک از نگاه کودکان دارای چنین ویژگی
 .(2017 ،2دوهنا و زو امزیلی، ووی، هارگرتیراامکان تحرک داشتن، امکان برقراری تعامل با دوستان و انجام کارهایی که دوست دارند ) پاک،

( فضاهای شهری دوستدار کودک با فراهم آوردن ایمنی و امنیت کودکان و نوجوانان همراه با 2018مطابق تعریف یونیسف )
های موجود در فضاهای شهری به کودکان و ایجاد انگیزه در جامعه و والدین افزایش آگاهی از ریسکهای نظارتی از طریق فعالیت

توان به عنوان فضایی کند. همچنین فضاهای دوستدارکودک را میها حمایت و حفاظت میبرای خلق یک محیط حمایتی، از آن
آموزش و سالمت جسمی و  من و شادی آور برای بازی،امن، ایطراحی شده به شیوه مشارکتی تعریف کرد؛ که در آن محیطی 

 شوند. راهم شده است. این فضاها در سه مقیاس عملکردی محله، منطقه شهری و شهر مطرح میفروحی کودک 
 بندی شده است.جمع 1های شهر دوستدار کودک از منابع مختلف در جدول نظری و پیشینه پژوهش، معیارها و شاخص مبانیبا مطالعه 

 
 1جدول 
 های شهر دوستدار کودک از منابع مختلفبندی معیارها و شاخصجمع

 منابع های شهر دوستدار کودكمعیارها و شاخص
مندی از آب سالم، فاضالب و خدمات اجتماعی، ایمنی و امنیت، برخورداری از فضای سبز، مشارکت، حق اظهارنظر، بهره

 امکان بازی با دوستان
 2008، تکنیاستنهام و آ

سالمت کودک، وجود فضای بازی کودک، در نظر داشتن کودک معلول، پیوند کودک با فرهنگ و هویت جمعی، برخورداری 
 از فضای سبز

 1391 آزموده،

ها و زیست و پسماند، برخورداری از فضای سبز، اماکن تاریخی و میراث فرهنگی شهرها، جشنهای محیطآلودگی
 وپرورش، خدمات بهداشتی و رفاهی، حقوق کودکانیع، مشارکت کودکان، آموزشها و گرامی داشت وقانمایشگاه

 2004 ،یرسک

 2009 ،3مالون ساالنمشاهده و یادگیری هنجارهای جامعه، اکتشاف و یادگیری در طبیعت، ارتباط و معاشرت با بزرگ

رای رشد کامل اجتماعی، فرهنگی، ها بها و فرصتحق اظهارنظر، مشارکت کودکان و دریافت اطالعات، دریافت آموزش
فیزیکی و روحی کودکان، در نظر داشتن نیازهای اساسی غذا، پوشاک، پناهگاه و سالمتی کودکان، امنیت در مقابل آسیب و 

 ها، فضای سبز مشوق، دسترسی به منابع یادگیری مانند کتابخانهانواع سوءاستفاده
 انجمن سوءاستفاده از کودکان

ونقل عمومی با هزینه پایین و در نظر گرفتن تسهیالتی برای ی، امن و ایمن با تجهیزات ایمن، حملفضاهای بازی کاف
 آوری و دفع زباله، حل مشکل استفاده از مشروبات الکلیکودکان، مدیریت مناسب سیستم جمع

 طرح تحقیقاتی در آفریقای جنوبی

های اجتماعی مناسب ه طیف متنوعی از خدمات و فعالیتفعالیت داشتن : فراهم کردن امکان دسترسی مستقل کودکان ب
کودکان در تمامی سنین، ایجاد ظرفیتی برای کودکان برای سالم بودن و دستیابی به مهارت از طریق مشارکت فعال در 
محیط جامعه محلی، ایمنی و امنیت، احساس مثبت از خود داشتن: ایجاد فضاهایی که برای کودکان احساس شادی به 

 هاهایی برای کودکان جهت دستیابی به فضاهای سبز و مناطق طبیعی و لذت بردن از آناه دارد. افزایش فرصتهمر

مطالعه گروه کودکان و نوجوانان 
 2009 ،4ولز

های بازی و ورزش جذاب و متنوع برای کودکان و نوجوانان و نیز برای وجود انسجام و تعامالت اجتماعی، وجود مکان
های خاص برای همساالن، وجود هویت اجتماعی های عمومی، وجود ایمنی و آزادی حرکت، ایجاد مکانالیتتعامالت و فع

برای کودکان در محله، وجود فضای سبز و دسترسی مناسب به طبیعت، عدم انزوا و تبعیض اجتماعی، عدم یکنواختی 
آزار قرار گرفتن، عدم تجمع زباله در  محیط، نبود ترافیک سنگین، عدم وجود احساس ترس از جرم و مورد تعرض و

 های عمومی، وجود امکانات و خدمات و تجهیزات عمومی و اساسی در فضاهای عمومی شهرمکان

 2200 ،5دریسکل

ها، در نظر داشتن ای از خدمات، تسهیالت و فعالیتتوانایی کودکان برای انتخاب و دسترسی مستقل به دامنه گسترده
ها در محیط جامعه محلی، تضمین حقوق کودکان در مورد امنیت ها و رقابتکان برای شرکت دربازیتوانایی و ظرفیت کود

و سالمت در فضاهای عمومی شهر، احساس امنیت و ارتباط با محیط کالبدی و اجتماعی، خلق فضاها و ایجاد حس 
 بازی و کسب آرامشخوشامدگویی و تعلق برای کودکان، دسترسی به فضاهای سبز و فضاهای طبیعی برای 

از کودکان بپرسیم، مروری "گزارش 
در طرح  "بر فهم کودکان از رفاه

 مطالعه شهری برای کودکان

                                                           
1 Corsi  
2 Wright, Hargrave, Williams & zu Dohna 
3 Malone 
4 Wales 
5 Driskell 
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 منابع های شهر دوستدار کودكمعیارها و شاخص 

 2012، 1نیکرک امکان بازی با دوستان، تحرک و فعالیت داشتن، دسترسی به فضای سبز، سالمت جسمی و روحی کودک

 2016،  2، سانسوال و ولزجانسون م آوردن محیط سالم برای رشد جسمی و روانشناختی دسترسی به فضای سبز، امکان بازی و یادگیری رایگان، فراه

ارتباط با طبیعت، آموزش در فضای باز،  ایمنی در مسیرها، سالمت عمومی، تعامالت اجتماعی کودک با همساالن و 
 بزرگساالن

 2019  و همکاران، 3نوبر

هوای پاک، امکان تحرک داشتن، امکان برقراری تعامل با دوستان و  های تمییز و ایمن، دسترسی به فضای سبز،خیابان
 انجام کارهایی که دوست دارند

، او زودوهن امزیلیو، وی، هارگرتیرا
2017 

امکان بازی در فضاهای مختلف از جمله پیاده رو، انعطاف پذیری فضاها، وجود عناصر طبیعی، سرگرم کننده و یاددهنده، 
 ها و مسیرهای ایمن، امکان مشارکت کودکامکان تحرک کودک، فضا

 2019، 4کریشناموردی

 مشارکت کودکان، وجود فضای سبز و وسایل بازی کودکان
 کیانی و اسماعیلی زاده کواکی،

1391 

 کنندهساز و تحریکهای بازیوجود عناصر طبیعی، فضای ایمن، فضای منعطف جهت افزایش انگیزه کودک، وجود بدنه
ینی، صالح صدق کریمی آذری، حس

 1395 ،حسینی دهشیری پور و

 پردازیکنندگی عناصر طبیعی محیط، مشارکت کودکان، آسایش و امنیت و خیالکیفیت کالبدی و فضایی محیط، تحریک
حاجیان  صادق صابری، قدرجانی و

 1395، زیدی

هایی برای کاوش، تجربیات، قعیتها، همراه با موهای سنی طبق عالقه و تواناییوجود فضاهای بازی برای همه گروه
 های ایمن ، وجود فضای سبز، مراکز تفریحی، فضاهای آموزشی، حق اظهار نظر کودکخالقیت و امنیت خاطر، پیاده راه

وند و سهیلی، کربالیی حسینی غیاث
1393 

در دسترس بودن، تنوع و ایمنی و امنیت، همه شمولی، پاسخگویی، خالقانه و رمز آمیزی، نظارت پذیری، آسایش و آرامش، 
 انسجام، طبیعت محوری، انعطاف پذیری 

ریزی و  مدیریت توسعه دفتر برنامه
 1396شهری، 

 

شود. این حقوق حق ها توجه میدهد شهر دوستدار کودک شهری است که در آن به کودکان و حقوق آنمطالعات نشان می
ی از فضاهای سبز، محیط زندگی سالم، آسایش، ایمنی و امنیت و آموزش اظهار نظر و مشارکت، دسترسی به خدمات پایه، برخوردار

گیرد. همچنین حق مشارکت و اظهار نظر کودکان از نظرخواهی در امور و شکل شهر تا طراحی و ساخت شهر توسط میرا در بر
دانند؛ شود، میدکان ساخته میشود؛ به طوری که در برخی منابع، شهر دوستدار کودک را شهری که توسط کوکودکان را شامل می

 شود. اما در برخی منابع دیگر فقط از کودکان در سطح ایده پردازی و نظرخواهی در امور شهر استفاده می

 های مسکونیمجتمع
های مختلف مسکن )تک خانواری، توان شامل تعدادی بلوک ساختمانی در نظر گرفت که شامل گونههای مسکونی را میمجتمع

بر اساس طرحی از پیش های آپارتمانی در یک قطعه زمین ها، بلوک. در این مجتمعهستندهای کوتاه و بلندمرتبه( نآپارتما
دار با توانند در اشکال مختلفی با یکدیگر ترکیب شوند و فضای باز در ارتباطی معنیها میگیرند. بلوکاندیشیده شده قرار می

ها از بافت شده آنتوان به حریم و محدوده مشخص و تفکیکهای مسکونی میدیگر مجتمعها قرار گیرند. از خصوصیات ساختمان
فر اجتماعی در شهر مشخص کرد )عینی -ای کالبدیصورت جزیرهها را بهتواند آنپیرامون شهری اشاره کرد که در برخی موارد می

شده که دارای حریم و که در یک قطعه زمین تعبیه استمجتمع مسکونی شامل تعدادی بلوک ساختمانی  (.1389 زاده،و قاضی
 (.1392 ،ملکی باشد )نوروزیانای در بافت شهری پیرامون میشدهمحدوده مشخص و تفکیک

 فضای باز مجتمع مسکونی
های مسکونی مفهوم جدیدی است که ماحصل زندگی جمعی و مجتمع نشینی امروزی است که جایگزین فضای باز مجتمع

نظر عملکردی  های بسیاری برای این دو وجود دارد، اما ازوی و شکلی تفاوتلحاظ ماهُ صوصی شده است. گرچه ازهای خحیاط
ناپذیر (. این فضا به عنوان بخش جدایی1395 تر داشته باشد )صادق صابری و همکاران،رود کارکردی مشابه و کاملانتظار می
ختار و منظر شهری حائز اهمیت است. در واقع فضاهای باز مسکونی به نوعی های مسکونی، از نظر روابط اجتماعی و سامجتمع

                                                           
1 Niekerk 
2 Jansson, Sundevall & Wales 
3 Brown 
4 Krishnamurthy 
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خالقیت، زمینه معاشرت و تعامل اجتماعی ساکنین  هایی برای رشدتبلور ماهیت زندگی جمعی هستند و موجب فراهم آمدن موقعیت
 (.1394 زند و بقالیان،شود )خاکمی

های ساختمانی و انسانی و نیز تمهید سطوح مناسب به منظور تامین کالبد نقش اصلی فضای باز مجموعه مسکونی تعدیل تراکم
دهنده . عناصر تشکیل(1390)محمدزاده،  ها در فضای بسته وجود نداردهایی است که امکان انجام دادن آنالزم برای فعالیت

مبلمان شهری و محل های نشستن  روها، مسیرهای سواره، فضای بازی کودکان، فضای سبز،فضاهای باز مسکونی شامل پیاده
همچنین فضای باز مسکونی نیازمند شرایط مطلوب، همانند آزادی تحرک، ارتباط با دیگران و محیط، بهداشت عمومی،  .است

 استامکان ایجاد تماس، امکان بازی، احساس تعلق، امنیت اجتماعی، بازشناسی، هماهنگی با شرایط بزرگساالن جهت زندگی 
 (.1380ازجویان، )بهروزفر و ر

 تشخیص اســت:ده قابلمقیـاس عمـه های مسـکونی، سـدر طراحی کالبدی مجموعه
ها و ارتباطات عههای مجاور است. مقیاس دوم: روابط درونی مجموهای مسکونی با محیطل: پیوند بیرونی مجموعهاس اومقیـ

ها نی و هماهنگی آنوســبت فضاهای درونی واحدهای مسکابط و نوم: رواس سشود. مقیامل میای مسکونی را شـخارج از واحده
 دهد.کونت ساکنین را موردنظر قرار مینت سبافرهنگ و س

روابــط درونی «های مسکونی تأکید دارد، بنابراین دومیــن مقیاس یعنی که این پژوهش بر طراحی فضای باز مجتمعآنجایی از
 ائل موردنظر طراحی در این مقیاس شامل موارد زیر است:ت. مسمدنظر اسـ» کونیای مسارتباطات خارج از واحده ها ومجموعه

ازاندازه بر خلوت وت و تعامل اجتماعی، دو مفهوم متقابل هستند. تأکید بیشامل اجتماعی: در طراحــی مسـکن، خلوت و تعخل
خلوت زندگی خصوصی شود. مطالعه رابطه انسان و تواند موجب از دست رفتن تواند موجب انزوا و تعامل خارج از کنترل میمی

خوردهای متقابل ار در برنسان بر محیط زندگی خصوصی و احسـاس اختیـدهد که احساس خلوت بیشتر با کنترل امحیط نشان می
ده از شله مراتبی تعریفلوت زندگی، فراهم آوردن سلسها، شــیوۀ کنترل خآید. در مقیــاس مجموعهت میاجتماعــی به دس

ی ناخواسته هامراتب، مانع مزاحمتت. این سلسلهاسـ» خصوصی«و » خصوصینیمه«، »نیمه عمومی«، »عمومی«ای باز فضاه
تر امکان کنترل بیشکند. هرچه ی را تأمین میشود و فضاهای واسطه مابین واحدهای مسکونی و فضاهای مشترک دسترسـمی
 (.1379 فر،شود )عینیت یافتن به خلوتی بهینه بیشتر میود، احتمال دسرای ایجاد قلمرو خصوصی به ساکنین داده شب

سازی مناسب، نورپردازی، نرده، ها از طریق کفهای مسکونی جهت مصونیت جسمی و روانی از آسیبایمنی و امنیت: در مجتمع
ن، عالوه بر ایجاد آرامش خاطر، شود. فراهم ساختن محیط اماستفاده از رنگ مناسب و کنترل دسترسی وسایل نقلیه حاصل می

 (. 1383 نوذری، ؛1398 ،پور، مدقالچی و علمیهاشمشود )باعث تشویق ساکنین به خصوص کودکان به تحرک بیشتر می
سطح بندی این شاخص ها نشان  1های زیادی وجود داشته که در شکلجهت طراحی فضای باز مسکونی معیارها و شاخص 

 داده شده است. 

 
   های طراحی فضای باز مجتمع مسکونیمولفه .1 شکل

  (1394 زند و بقالیان،: خاک)برگرفته از

های ساختمانی و های مسکونی دارای محدوده و حریم مشخص، تعدادی بلوکتوان نتیجه گرفت مجتمعبا توجه به مطالعات می
ها و ی با بافت پیرامون، روابط درونی مابین بلوک. در واقع هر مجتمع مسکونی دارای روابط بیرونهستندها فضای باز مابین آن

های های خصوصی در خانهها دارای نقشی مشابه حیاطفضای باز و روابط درون واحدهای مسکونی است. فضای باز درون مجتمع
ها، انعطافلیتهای امنیت اجتماعی، خوانایی، تنوع فعاویالیی و جهت رشد خالقیت و تعامالت اجتماعی نیازمند توجه به مولفه
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ها، روتوان به پیاده. از عناصر اصلی آن میاستپذیری، رعایت بهداشت عمومی و ایمنی، آسایش اقلیمی و ارتباط با طبیعت  
 دهند. ها را شکل میمسیرهای سواره، فضای بازی کودک، فضای سبز و مبلمان شهری اشاره کرد؛ که روابط درونی مابین بلوک

 پیشینه پژوهش
پس از آن  شد. ارائه کودکان از حمایت صندوق همان یا یونیسف توسط 1996سال  در بار برای اولین شهر دوستدار کودک درویکر
ها متعهد به توجه به کودکان و حرکت به سوی شهرهای دوستدار کودک شدند. این شبکه دارای المللی از شهرداریبین ایشبکه
دهد، احیاء که مراقبت از طبیعت را به کودکان آموزش می های باغبانی توسط کودکانروژه: پ؛ از جملهاستهای اجرایی پروژهبرخی 
های آب و سرویس بهداشتی، طراحی شبکه راه ایمن از های بازی با اضافه کردن مبلمان کودک، شبکه اینترنت جهانی، چشمهزمین

در این دو دهه  (.2018، 1داننبرگ ، دامپا و کارسنبرگ) های یادگیری سبز و غیرهمسیر خانه تا مدرسه، تبدیل مدارس به محیط
های ریزی و طراحی اجتماعکه ابزارهای برنامههای متعددی در سطح جهان صورت گرفته است؛ به طوریمطالعات و نشست

و  اد بازیاشاره کرد. این خط مشی با هدف ایج 2توان به شهر بازیگوش. به طور مثال میاستدوستدارکودک در حال افزایش 
دوستدار کودک در سوری  ویژه کودکان فقیر آمریکا آغازشده است. همچنین راهبرد شهرفعالیت در محیط زندگی کودکان، به

ا، ایجاد فضاهای اجتماعی و غیره ه)کانادا( به دنبال طراحی فضاهای باز دوستدار کودک و خانواده از طریق مشارکت اجتماعی آن
 .(2017 ،3)کابوماست 
ها، فضاهای به تحلیل خیابان» شمول گیری فضاها: طراحی شهری کودکبازپس« در پژوهشی با عنوان 2019 ریشناموردی،ک

پیشنهادات  ای در شهر ایندهون )در هلند( و ارائه مداخالت طراحی شهری پرداخته است. اینسبز و فضاهای بازی در مقیاس محله
ای برای بازی ی بالقوههمسایگی فضاها ها در واحدابانی بازی آور و سرگرم کننده: خیابانتعبیه مبلمان خی. 1: استشامل موارد زیر 

نظر کودک و ارتباط اجتماعی کودکان و  تواند مشاهده دقیق، اظهار. تعبیه مبلمان در این فضا میهستندو یادگیری کودکان 
رو، یک و باال و پایین رفتن کودک: اشیاء فلزی در پیاده عناصر برای تحرککردن . اضافه2همسایگان را به دنبال داشته باشد. 

های کودکان را افزاش تواند برای باالرفتن کودک سرگرم کننده باشد. این اقدام، تحرک، تمرکز و مهارتدرخت و غیره  می
روها لکه امکان بازی در پیادهرو: بازی در فضای باز محدود به فضاهای بازی نیست؛ بفراهم آوردن امکان بازی در پیاده .3دهد. می
های )گذرگاه( جذاب و سرگرم کننده:  ایجاد گلوگاه. 4های متنوع و اجتماعی و ارتقا تعامالت اجتماعی را به دنبال دارد. تواند بازیمی

: حیاط دبستان نعطفی ماز فضاها استفاده. 5و کودکان را به همراه دارد.  هاپیاده برایپویایی محله و ارتقا آگاهی  ،این نقاط مکث
 . 6های مختلف قرار گیرد.تواند در روزهای تعطیل یا فصل تابستان مورد استفادهدر مقیاس محله از فضاهای بالقوه ای است که می

اصل به توسعه محیط زندگی سالم برای کودکان  10در قالب  نیز 4لموسسه گمشارکت کودک طراحی مسیرهای محلی ایمن با 
های ایمن، این اصول به ارتباط با طبیعت، آموزش در فضای باز به ویژه برای کودکان دارای نقص تحصیالتی، خیابان است.پرداخته

کند. همچنین فضاهای بازی کودک را فراتر سالمت عمومی، تعامالت اجتماعی کودک با همساالن و بزرگساالن و غیره اشاره می
ها و فضاهای بالقوه برای توسعه اجتماع توان زیرساختطبیعت را می های محلی وخیابان در واقع فضاها، داند.های بازی میاز زمین

های مسکونی و دهد، مقیاس محله، محیط(. اغلب این مطالعات نشان می2019 ،و همکاران پایدار و سالم نسل آینده دانست )برون
 هستندکان دارای اهمیت باالتری نسبت به دیگر فضاها شناختی و یادگیری کودهای زندگی کودکان جهت رشد جسمی، روانمکان
 (. 2019 ،5)گیل

 مدل مفهومی 
( را جهت 2توان مدل مفهومی زیر )شکلهای مسکونی و شهر دوستدار کودک میبا توجه به بررسی دو مفهوم فضای باز مجتمع

 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد شهر دوستدار کودک مطرح کرد.
 

                                                           
1 Danenberg, Doumpa & Karssenberg 
2 plauful city  
3 Kaboom 
4 Gehl Institute 
5 Gill 
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 هومی مجتمع مسکونی دوستدار کودکمدل مف .2 شکل

 روش پژوهش
ها مطالعات اسنادی، مصاحبه با والدین و کودکان، آوری دادهشیوه جمع استآمیخته  وهای کاربردی این پژوهش از نوع پژوهش

-7ا کودکان خانوار مجتمع مسکونی امین شهر یزد ب 30مطالعه دراین پژوهش،  گروه مورد .است برداشت میدانی و نقاشی کودکان
های پژوهش استخراج ابتدا با مطالعات اسنادی ابعاد و مولفهاند. در این پژوهش، شدهطور تصادفی انتخابکه بهاست سال  12
مصاحبه با والدین و  30اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا به تحلیل نمونه مطالعاتی پرداخته شده است؛ به طوری که شده

توان با مشارکت های موجود در مورد شهرهای دوستدار کودک میبر اساس دیدگاهلیل قرار گرفته است. همچنین کودکان مورد تح
کودک  30به همین منظور، از  نظر کودکان طراحی کرد. های طراحی موردخود کودکان شهر دلخواه آنان را با استفاده از شاخص

 رنددوست دارند در محله خود داشته باشند و آنچه را که دوست دا ، آنچه راخود ز خواسته شد تا محله مورد عالقهسال نی 7-12
نقاشی در جدولی با چهار ستون شامل متن مصاحبه یا نقاشی )محتوا(، کد گذاری،  30مصاحبه و  30نقاشی کنند. این  ،انجام بدهند

قوله و مقوله پرداخته شد. سپس فراوانی هر زیرمقوله بندی در قالب زیرمزیرمقوله و مقوله تنظیم و تدوین شد. با کدگذاری به دسته
ها مورد شمارش و درصد توجه به هر زیرمقوله و مقوله به نسبت کل مورد سنجش قرار گرفت. با ها و نقاشیو مقوله در مصاحبه

های حاصل از به یافته شده است. در آخر با توجهآورده  2های آن در قالب جدولردیفای از توجه به حجم باالی این جدول نمونه
 ها و مشارکت کودکان راهکارهایی جهت بهبود فضای باز مجتمع مسکونی برای کودکان ارائه شده است.  تحلیل مصاحبه
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 2 جدول 
 تحلیل محتوای متن مصاحبه با والدین، کودکان و نقاشی کودکان 

 مقوله زیرمقوله گدگذاری محتوا

 مصاحبه با والدین و کودکان

نشینم، من بیشتر اوقات این طرف، زیر سایه این درختا می
اون طرف بچه ها مشغول توپ بازی ان، سروصداشون 

 زیاده و توپ شون میخوره به آدم.

 ارتباط با طبیعت وجود فضای سبز درخت_سایه

 _برخورد توپ کودکان به دیگران
 سرو صدای زیاد

عدم وجود کارکردهای مختلف 
 تبالمثل زمین مخصوص فو

 فضا و کاربری

ها هزار بار از آسانسور باال و پایین بعداز ظهرها، بچه
میرن، یا دوچرخه میارن، یا اسکیت، یه دفعه میرن 

 دستشویی یا آب بخورن

 اسکیت _دوچرخه بازی
انعطاف پذیری فضا، تحرک 

 پذیری کودک در فضا
 فضا و کاربری

میرن باال  _میرن باال آب بخورن 
 برای دستشویی

خوری و عدم وجود آب
 سرویس بهداشتی

 سالمت عمومی

ام هنوز کوچیکه، خودم میارمش پایین، چون من چون بچه
ماشین رد میشه، یا میخوره زمین باید مواظبش باشم. تو 
ها و زمین بازی خوبه، کوچیکه ولی کفش نرمه و اون نرده

 ها هم هست، وسایل بازی ام همه سالمهحفاظ

 جدا نبودن مسیر پیاده و سواره خوردنزمین  _عبورماشین

 ایمنی
 حفاظ و نرده در اطراف زمین بازی

جدایی فضای بازی از مسیر 
 سواره

 وجود کف پوش مناسب کف نرم

 رعایت استارند در وسایل بازی وسایل بازی سالم

 حفاظ و نرده یکنواخت زمین بازی
پایین بودن تنوع کالبد و 

 فضا و کاربری کارکرد
 کمبود فضای بازی کودک زمین بازی کوچک

ها سگ و گربه ندارن، ولی من دیدم شبا اطراف همسایه
 ها جمع میشنهای بزرگ اون طرف، گربهاون سطل زباله

 _جمع شدن گربه در اطراف زباله
 گربه در شب

 امنیت اجتماعی وجود محرک ترس در کودک

 سالمت عمومی عدم تمییزی محیط

باید  5خونه از مدرسه، میگه مامان تا ساعت وقتی میاد 
 5هامو تموم کنم، با عرفان قرارگذاشتیم مشق و تکلیف

 شب 8و7میاد پایین تا  5بریم اسکیت بازی کنیم. دیگه 

 5بازی از  _شوق و ذوق برای بازی
 7تا

 رضایت و شادی تمایل کودک به بازی و فعالیت

 بازی  در هنگام شب
 _ا عدم احساس ترس از فض
 روشنایی مناسب

 امنیت اجتماعی

 فقط یه زمین بازی فقط همین یه زمین بازی با چنتا تاب و سرسره هست.
عدم  _کمبود فضای بازی

وجود کارکردهای مختلف مثل 
 زمین فوتبال، استخر و غیره

 فضا و کاربری

تازه که اومده بودیم اینجا، اون فواره رو شبا روشن 
ها، ولی االن دیگه یم با بچهمیکردن، ما هم بازی میکرد

 روشن نمیکنن.

 ارتباط با طبیعت نبود عنصر آب وجود حوض_خاموش بودن فواره

 امنیت اجتماعی عدم احساس ترس در شب بازی در هنگام شب

اون وسایل بادی االن خرابه و تعطیله، قبال هم شبا باز 
 بود ولی باید پول میدادیم.

 غیرفعال بودن وسایل بازی
 فضا و کاربری د فضای بازی کودککمبو

 رایگان نبودن وسایل بازی

من تابستونا میرم بیرون کالس سفالگری، استخرم دوست 
 دارم اینجا نداره .

 اینجا استخر نداره_
 کالس سفالگری بیرون_

کمبود تنوع فعالیتی )آموزشی، 
 تفریحی و غیره(

 فعالیت

 نقاشی کودکان

 

 چمن و گل
 اماکن و فضا و باغچهوجود فضای سبز 

 فعالیت ارتباط با طبیعت

 بازی کردن و تحرک
وجود فضای بازی کودک و 

 پارک
 اماکن و فضا

اسمان  _سبز بودن_نبودن زباله  
 ابی

 کیفیت محیطی تمییزی و هوای پاک

 

 اماکن و فضا فضای آموزشی دبستان

 فعالیت ارتباط با طبیعت کبوتر _پروانه 
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 مقوله زیرمقوله گدگذاری محتوا

 

 فضای تفریحی محله استخرشنای

 اماکن و فضا

 فضای آموزشی کتابخانه

 فضای بازی سرسره بادی

 فضای سبز چمن

 

 تمییزی محیط سطل زباله
 کیفیت محیطی

 روشنایی محیط چراغ و المپ

 زمین فوتبال
فعالیت ورزشی و فعالیت بازی 

 با دیگران
 فعالیت

 تفعالی ارتباط با طبیعت ابر _کوه _کبوتر

 

 رودخانه
 ارتباط با طبیعت

 
 ماهی در آب فعالیت

 درخت، گل و کوه

 اماکن و فضا فضای سبز درخت، گل و چمن

 محدوده مورد مطالعه
 استشهر یزد، در همجواری شهرک رزمندگان و شهرک شهرداری در بلوار فضیلت واقع جنوب غربی مجتمع مسکونی امین در

 6360ده است. مساحت آن توسط شرکت تعاونی عدالت دادگستری شهر یزد احداث ش 1389ل (. این مجتمع در سا3)شکل 
واحد مسکونی، دو طبقه پارکینگ در طبقه همکف )به صورت پیلوت( و  140هفت طبقه و در مجموع  مترمربع و دارای پنچ بلوک  

ی بازی مخصوص کودک، مبلمان شهری، . دو ساختمان نگهبانی در قسمت ورودی و فضای باز عمومی با فضااست  -1طبقه 
 پوشش گیاهی و عنصر آب در بخش مرکزی آن قرار دارد. 

 

 
 موقعیت جغرافیایی مجتمع مسکونی امین .3 شکل
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 ها و بحثیافته
توان به دو دسته تحلیل فضای باز مجتمع مسکونی امین با توجه به رویکرد شهر دوستدار های حاصل از این پژوهش را مییافته

 داشتنی از نگاه کودکان تفکیک کرد. دک و تحلیل شهر دوستکو
های مرتبط با فضای باز بندی شده است. در میان زیرمقولهمقوله دسته 9زیر مقوله و  20ها در  قالب تحلیل محتوای متن مصاحبه 

ص کودک، وجود فضای سبز و مسکونی امین شهر یزد، رعایت استانداردهای ایمنی وسایل بازی، وجود فضای بازی مخصو مجتمع
های جدایی مسیر سواره و پیاده، احترام به نظر کودک، حق اظهار است؛ اما زیرمقوله میزان روشنایی بیشتر مورد تاکید و تکرار واقع شده

د توجه قرار پذیری فضا و پیوستگی مسیر پیاده کمتر مورنظر کودک، تنوع فعالیتی، وجود کارکردهای مختلف، وجود عنصر آب، انعطاف
طوری که دهد؛ بهها، کمبود تنوع کاربری و فعالیت کودکان در فضای باز مجتمع مسکونی امین را نشان میگرفته است. این یافته

. عدم تکرار عبارت جدایی مسیر پیاده و سواره و استفضای سبز و زمین بازی مخصوص کودک تنها فضاهای موجود برای کودکان 
دهد. همچنین توجه یوستگی مسیر پیاده، وضعیت ایمنی مسیرها برای عبور و مرور کودکان را نامناسب نشان میتوجه کم به عبارت پ

کم به اظهار نظر کودک و احترام به نظر کودک نیز سطح پایین مشارکت اجتماعی کودکان در ساخت و طراحی فضای باز مسکونی را 
وجه کم به وجود عنصر آب منجر به کاهش امتیاز نهایی ارتباط با طبیعت شده است. شود. علی رغم تکرار وجود فضای سبز، تیادآور می

. در میان استدر مقوله تعامالت اجتماعی نیز ارتباط کودکان با یکدیگر دارای سهم بیشتری نسبت به ارتباط کودکان با بزرگساالن 
امنیت اجتماعی، تعامالت  هایولفهتوان مکه میحالیها به مشارکت اجتماعی و فعالیت کودک کمترین توجه شده است؛ درمقوله

اجتماعی، سالمت عمومی، ارتباط با طبیعت و رضایت و شادی را دارای سطح توجه و تاکید نزدیک به یکدیگر )به دلیل امتیاز نهایی 
ب و مقوله فضا و کاربری به پوش مناسنزدیک( دانست. همچنین مقوله ایمنی به دلیل تاکید به رعایت استاندارد وسایل بازی و کف

. بنابر موارد استدلیل تاکید بر وجود فضای بازی کودک و تحرک پذیری کودکان در فضای باز دارای بیشترین توجه در بین ساکنان 
، گفته شده، ضرورت توجه به موضوعاتی همانند تنوع فضاها، تعامل اجتماعی کودک با بزرگسال، فراهم آوردن امکان مشارکت کودکان

امتیاز نهایی  3روی برای کودکان در ارائه راهبردهای طراحی وجود دارد. جدول در نظر گرفتن عنصر آب، مسیرهای ایمن و قابل پیاده
  دهد.ها در مصاحبه با والدین و کودکان را نشان میها و زیرمقولهمقوله

 3 جدول
 و کودکان ها در مصاحبه با والدینها و زیرمقولهامتیاز نهایی مقوله  

 درصد مقوله مقوله رمقولهیدرصد ز تعداد تکرار زیر مقوله
 57/1 4 وجود کارکردهای مختلف

 93/16 فضا و کاربری
 94/3 10 تحرک پذیری کودک
 97/1 5 انعطاف پذیری فضا

 45/9 24 وجود فضای بازی کودک
 09/7 18 برخورداری از کف پوش مناسب 

 69/19 ایمنی
 0 0 سواره و پیاده جدایی مسیر 

 24/10 26 رعایت استانداردهای ایمنی وسایل بازی
 36/2 6 پیوستگی مسیر پیاده 

 57/1 فعالیت 57/1 4 تنوع فعالیت 
 45/9 رضایت و شادی 45/9 24 میزان تمایل کودک به بازی و فعالیت

 79/0 2 حق اظهار نظر کودک 
 79/0 مشارکت اجتماعی

 0 0 ودکاحترام به نظر ک
 57/1 4 وجود عنصر آب 

 02/11 ارتباط با طبیعت
 45/9 24 وجود فضای سبز 
 48/7 19 نبود زباله در محیط

 2/12 سالمت عمومی
 72/4 12 وجود امکانات بهداشتی 

 72/4 12 ارتباط کودک با بزرگساالن
 39/13 تعامالت اجتماعی

 66/8 22 ارتباط کودکان با یکدیگر
 45/9 24 روشنایی میزان 

 96/14 امنیت اجتماعی
 51/5 14 نبود عوامل محرک ترس 
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 ها نشان داده شده است. سهم توجه به مقوله 5سهم توجه به زیرمقوله ها و در شکل  4در شکل
 

 
 ها در مصاحبه با والدین و کودکانسهم زیرمقوله .4شکل 

 

 
 ودکانها در مصاحبه با والدین و کسهم مقوله .5شکل 

 
ها، به ترتیب ارتباط با طبیعت و زیرمقوله مورد عالقه و توجه کودکان حاصل شد. در میان زیرمقوله 14ها بر اساس تحلیل نقاشی

یزی و بهداشت عمومی و فضاهای تفریحی دارای بیشترین ی با همساالن، ایمنی و امنیت، تمفضای سبز، فضای بازی و فعالیت باز
. در حالی که فعالیت و فضاهای آموزشی، فعالیت خرید، ورزشی و خوردن مورد توجه و استر بین کودکان توجه و میزان عالقه د

تاکید کمتری قرار گرفته است. کودکان با ترسیم فضای سبز، باغچه، گل، رودخانه، حیوانات و مناظر طبیعی عالقه خود به ارتباط با 
من، چراغ روشنایی، سطل زباله و هوای پاک نیز از دیگر کدهای استخراج شده از اند. مسیرهای ایطبیعت و فضای سبز را نشان داده

و فضاها، فعالیت های مورد عالقه کودکان و  اماکنمقوله  3زیرمقوله در قالب  14این  4. مطابق جدول استنقاشی کودکان 
رک در محیط زندگی بیشتر مورد توجه بندی شده است. در بین این سه مقوله داشتن فعالیت و امکان تحکیفیات محیطی دسته
 کودکان بوده است.    
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 4جدول 
 ها در نقاشی کودکانها و زیرمقولهنهایی مقوله امتیاز 

 درصد مقوله درصد زیرمقوله تعداد تکرار زیرمقوله مقوله

 اماکن و فضاها

 34/17 17 فضای سبز

08/40 

 22/11 11 فضای بازی

 12/6 6 (فضای تفریحی ) پارک و استخر

 04/2 2 فضای آموزشی

 08/4 4 خدمات محلی

 فعالیت داشتن

 16/8 8 بازی با دیگران )بازی گروهی(

64/45 

 55/27 27 ارتباط با طبیعت

 06/3 3 ورزشی

 04/2 2 خرید

 04/2 2 خوردن

 04/2 2 آموزشی

 کیفیت محیطی
 16/8 8 ایمنی و امنیت

28/14 
 12/6 6 ت عمومیتمییزی و بهداش

 

 دهد. ها را نشان میبه ترتیب سهم عالقه کودکان به زیرمقوله ها و مقوله 7و  6شکل 
 

 
 ها در نقاشی کودکانسهم زیرمقوله .6شکل 

 

 
 ها در نقاشی کودکانسهم مقوله. 7شکل
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طراحی فضای کنش « عنوان( با 1395صورت گرفته توسط صادق صابری و دیگران ) در باب موضوع این نوشتار، پژوهش
های مشارکت، دهنده مولفهنشان »های مسکونی با رویکرد خالقیت و تعامالت اجتماعیاجتماعی کودکان در محوطه باز مجتمع

. در این پژوهش نیز امنیت اجتماعی استامنیت و تحرک کنندگی عناصر طبیعی جهت رشد خالقیت و تعامالت اجتماعی کودکان 
پور و دیگران . پژوهش هاشماستهای مورد تاکید کودکان ت جهت تحریک کاوشگری و یادگیری کودکان از مقولهو ارتباط با طبیع

بیانگر تاثیر سه شاخص طبیعت،  »های مسکونیپذیری برای سالمندان در مجتمعهای کالبدی اجتماعشاخص« ( تحت عنوان1398)
. در این راستا استپذیری محیط برای سالمندان اهای مکث در اجتماعایمنی و امنیت و جانمایی مبلمان مناسب جهت ایجاد فض

های شهر دوستدار کودک با ترین مقولهنتایج پژوهش حاضر نیز ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی از جمله ایمنی و امنیت را از مهم
 ( تحت عنوان1393ینی غیاثوند و سهیلی )توسط کربالیی حسشده کند. پژوهش انجامتوجه به مطالعات اسنادی و میدانی مطرح می

های بازی، فضای سبز، زمین »داشتنی از نگاه کودکان مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری قزوینهای شهر دوستبررسی ویژگی«
شده توسط کودکان است؛ که در این پژوهش نیز فضای سبز فضاهایی برای پخش فیلم و فضاهای تفریحی ازجمله فضاهای ترسیم

 اند. های بازی فضاهایی است که بیشترین فراوانی را در نقاشی کودکان داشتهو زمین

 گیرینتیجه
ی و عینی دستهنهای مسکونی دوستدار کودک را در دو دسته ذهمجتمعطراحی فضاهای باز های توان مقولهبا توجه به مطالعات می

اجتماعی کودک، ارتباط با طبیعت، سالمت عمومی، مشارکت کودک و  های ذهنی امنیت اجتماعی کودک، تعامالتبندی کرد. مقوله
نشان ها محتوای مصاحبه گیرند. تحلیلهای عینی فعالیت، فضا و کاربری و ایمنی کودک را در بر میاحساس شادی و رضایت و مقوله

( از موضوعات مورد 96/14ت اجتماعی )با امتیاز نهایی (، امنی93/16(، فضا و کاربری )با امتیاز نهایی 69/19دهد ایمنی )با امتیاز نهایی می
. کمبود کارکردهای مختلف و متناسب هستندریزی ( برخوردار و نیازمند برنامه57/1. اما فعالیت از امتیاز پایینی )استتکرار و تاکید ساکنین 

ی کودکان شده است. عدم احترام به نظرات و حق با نیاز کودکان منجربه تنوع فعالیتی پایین و همچنین کاهش میزان جذابیت و یادگیر
( شده است. با استفاده از مشارکت فراگیر 79/0اظهار نظر کودک نیز منجر به کاهش تکرار مقوله مشارکت اجتماعی )با امتیاز نهایی 

به صورت زیر اولویت بندی توان موضوعات مورد توجه و عالقه کودکان در فضای مسکونی را ها نیز میکودکان و تحلیل محتوای نقاشی
کرد: ارتباط با طبیعت و فضای سبز، وجود فضای بازی و امکان بازی با دیگران، ایمنی و امنیت، تمییزی و بهداشت عمومی، وجود فضاهای 

 تفریحی، وجود خدمات محلی، آموزش و فعالیت خرید و خوردن. 
کودکان و به منظور کاهش مسائل، کمبودها و نیازهای کودکان در نمونه  های استخراج شده از نقاشیها و زیرمقولهبا توجه به مقوله

 توان راهکاردها و اقدامات زیر را ارائه داد: موردی می
های مسکونی از جمله فضاهای بالقوه در فضای باز مابین بلوک ده با استفاده از فضاهای بالقوه:توسعه فضاهای بازی سبز و یاد دهن .1

های جا، بازیکده، باغ حیوانات، پارکها و فضایی با اسامی جذاب و جالب برای کودکان همانند بدان. ایجاد غرفهاست های مسکونیمجتمع
طراحی مسیرهای عبور و مرور . 2تواند منجر به تنوع فعالیتی و ارتقا ارتباط کودکان با طبیعت شود. موضوعی و غیره در این فضا می

های سبک و تحریک کننده، فضای های بازی آور، بدنهپوشرگرم کننده و یاد دهنده با استفاده از کفاتصال فضایی فضاهای سکودکان: 
تواند ترغیب و تشویق کودکان برای عبور از این فضا توان با این آب آبیاری کرد( میها را نیز میآب )فضای سبز و باغچهسبز یا عبور روان

ای سبز و آب از مفاهیم مهم و پرتکرار در نقاشی ضشته باشد. چرا که ارتباط با طبیعت از جمله فبه جای معابر ماشین رو را به دنبال دا
رو را تواند مسئله ایمنی پایین معابر برای کودکان به دلیل عدم جدایی معبر سواره و پیاده و پیوستگی مسیر پیاده. این اقدام میاستکودکان 

های است؛ که کمتر محور بین بزرگساالن و کودکان: ارتباط کودک با بزرگسال از زیرمقوله های مشارکتتوسعه فعالیت. 3 نیز حل کند.
کاری توان از مشارکت کودکان در باغبانی، نظافت و گلمورد تکرار و تاکید قرار گرفته است. به همین منظور جهت ارتقا این تعامالت می

های های مشترک بین کودکان و بزرگساالن همانند زمین فوتبال و تعبیه مبلمانیباز های مجتمع استفاده کرد. فراهم کردن زمینهباغچه
. استکند( از دیگر اقدامات موثر بازی آور )مثال میزهای شطرنج که امکان نشستن در کنار یکدیگر و بازی سنین مختلف را فراهم می

تواند حضور های نشستن بزرگساالن نیز مینزدیکی محل های کتاب درحس کاوشگری و پرسش، قفسه ها و عناصر محرکایجاد المان
تامین خدمات پایه و مورد . 4 خواندن یا پاسخ به سواالتش را به همراه داشته باشد.کودک در این فضا و درخواست از بزرگسال جهت کتاب
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خوری و ه به این خدمات همانند آب. توجاستنیاز کودکان:  خدمات پایه و مورد نیاز کودکان از ضروریات در فضاهای باز مسکونی  
 ها را سبب شود. های آنتواند حضور طوالنی و رضایت بخش و آسودگی خاطر کودکان و خانوادهسرویس بهداشتی می

های مسکونی از رویکرد شهر دوستدار کودک، با توجه به ضرورت مندی فضاهای باز مجتمعاین پژوهش به بررسی و تحلیل میزان بهره
از کودکان جهان در مناطق  درصد 60های بالقوه و تخمین سازمان ملل متحد مبنی بر سکونت حدود م کودکان به عنوان سرمایهرشد سال

تواند در توسعه محیط مسکونی پایدار، سالمت و رضایت کودکان نتایج این پژوهش میای نزدیک پرداخته است. در نهایت، شهری در آینده
    گشا باشد.و والدین راه

 منابع
 تهران: نشر علم و دانش. .کودکان یبرا یطراح و یمعمار(. 1391آزموده، مریم. )
. تهران: مرکز یروان و یجسم طیشرا با تناسب در یمسکون ینواح باز یفضاها یطراح یمبان(. 1380رازجویان، محمود. )و  بهروزفر، فریبرز

 تحقیقات ساختمان و مسکن.
 )نمونه های مسکونیباز مجتمع(. بررسی عوامل موثر بر ارتقا تعامالت اجتماعی در فضای باز و نیمه1394له. )بقالیان، آالو  زند، مهدیخاک

 .28-19 (،11)7 ،رانیا یشهرساز و یمعمار یعلم انجمن (. 22موردی: مجتمع مسکونی منطقه 
 و مهرنوش توکلی. ترجمه یمشارکت و پژوهش مشارکت یابر ییبهتر با کودکان و جوانان: راهنما یشهرها جادیا(.  2002، دیوید. )دریسکل

 (. تهران: انتشارات دیبایه.1387. )نوید سعیدی رضوانی
  های کشور.ها و دهیاری. تهران: سازمان شهرداریکودک دوستدار یشهرها جادیا دستورالعمل(. 1396ریزی و مدیریت توسعه شهری. )دفتر برنامه

(. طراحی فضای کنش اجتماعی کودکان در محوطه باز 1395حاجیان زیدی، مهرداد. ) و ی، راضیهقدرجان ،صادق صابری، محمدجواد
 . 27-13، 13، یمعمار و هنر مطالعاتهای مسکونی با رویکرد خالقیت و تعامالت اجتماعی. مجتمع

 .118-109 ،8، بایز یهنرها یپژوهش-یعلم هینشرهای مسکونی. محیطی مؤثر در طراحی مجتمع -(. عوامل انسانی1379عینی فر، علیرضا. )
 .46-35(، 5)3، آرمانشهر هینشرهای مسکونی تهران با معیار فضای باز. (. گونه شناسی مجتمع1389قاضی زاده، سیده ندا. ) و عینی فر، علیرضا

از نگاه کودکان، مطالعه موردی: داشتنی های شهر دوست(. بررسی ویژگی1393الدین. )سهیلی، جمال و کربالیی حسینی غیاثوند، ابوالفضل
 .68-59، 9 ،یشهر مطالعات یپژوهش -یعلم مجلهشهرداری قزوین.  2منطقه 

(.  اصول طراحی فضای مسکونی با 1395) حسینی دهشیری، افضل السادات. و صالح صدق پور، بهرام ،حسینی، سید باقر ،کریمی آذری، امیررضا 
 .34-19(، 41)13 ،نظر باغ یپژوهش -یعلم مجله(. 4منطقه  –در ایران )نمونه موردی: شهر تهران ساله  7-3رویکرد ارتقاء خالقیت کودکان 

 مجلهریزی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان )مطالعه موردی: قوچان(. (. تحلیل و برنامه1391زاده کواکی، علی. )اسماعیل و کیانی، اکبر
 .61-51(، 20)9 نظر، باغ یپژوهش -یعلم
(، 47)3، بایز یهنرها هینشرهای مسکونی شهر جدید سهند. (. بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع1390) زاده، رحمت.محمد

29-38. 
 تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و .سالمندان یروان و یجسم طیشرا با متناسب یمسکون هامحله باز یفضاها یطراح یمبان(. 1383نوذری، شعله. )
 مسکن. 

 پایان نامه (.سرزنده و بانشاط همسایگی )واحد مسکونی محالت سرزندگی ارتقای طراحانه معیارهای(. 1392نوروزیان ملکی، سعید. )
 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری.  .منتشرنشده دکترا

 مجلههای مسکونی. پذیری برای سالمندان در مجتمعهای کالبدی اجتماع(. شاخص1398) علمی، زهره. و مدقالچی، لیال ،پور، پریساهاشم
 .78-65(، 55)18، یشهر تیریمد یپژوهش -یعلم
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