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چکیده

مقاله حاضرکه اثر روانشناسی محیط بر کودکان(خانه،شهر ،طبیعت)  ،با هدف بررسی اثر روانشناسی محیط
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بر کودکان می باشد؛ در ابتدا به بیان مفهوم کودك و نیازهای کودك وسپس بیان تعریفی جامع از کودك می
پردازیم .جایگاه کودك را در خانه و شهر بررسی می کنیم .در این حوزه عواملی که بر رشد کودك موثر می
باشد را بیان نموده و شهر را از دید کودك بررسی می کنیم .
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رابطه کودك با طبیعت رابطه ای ناگسستنی است  .در واقع بعضی از نیازهای کودك در دامن طبیعت پاسخ
داده می شود و نبایداین موضوع را نادیده گرفت .روش طراحی مشارکتی ،روشی است که از کودکان برای
طراحی شهر استفاده میشود بدین صورت که بااستفاده از اطالعاتی که از نقاشی کودکان بدست می آید به
برداشت آنها از شهر و طبیعت اطراف دست میباند.این روش کمک می کند تا با نیازهای کودك آشنا شده ؛و

iv

در جهت بهبود اوضاع موجود ( طراحی در شهر ) گام برداشت.

کلمات کلیدی:

h
c

کودك ،رابطه کودك و شهر،رابطه کودك و طبیعت ،روش طراحی برای کودك

مقدمه
مفهوم کودك و نیازهای کودك
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متخصصانی که در زمینۀ رشد کودکان کار میکنند همواره سعی دارند تغییراتی را که در جریان رشد افراد رخ میدهد
توصیف کنند .گمانه زنی ها دربارة اینکه چگونه افراد رشد وتغییر میکنند قرنها وجود داشته است .هنگامی که این گمانه زنی
ها با پژوهش ترکیب شدند به ساختن نظریه های رشد الهام بخشیدند نظریه های عمده دربارة اینکه چه تفاوت ها یی بین
نوباوگان ،کودکان  ،نوجوانان  ،و بزرگساالن وجود دارد دو احتمال را شامل میشود :یک دیدگاه بر این باور است که نوباوگان و
کودکان خیلی شبیه بزرگساالن به دنیا پاسخ میدهند و تفاوت بین بالغ و نابالغ صرفاً به مقدار یا کیفیت پیچیدگی مربوط
میشود ،و طبق دیدگاه دوم نوباوگان و کودکان روشهایی منحصربه فرد در فکرکردن  ،احساس کردن  ،و رفتارکردن دارند که
کامال با روشهای بزرگساالن تفاوت دارد.
با این حال ،حوزة رشد انسان ،به طور فزایندهای ،به موقعیتهای متفاوتی که کودکان و و ممکن است بزرگساال ن در آن
زندگی می کنند واقف است( )Kagan 2003:56و ممکن است تفاوتهای زیاد آنها در رشد شناختی و آگاهی از پیرامون،
نیازهای اولیه  ،و اولویت های آموزشی به خوبی مشهود باشد.
تغییرات همراه با رشد عموماً در سه زمینۀ جسمی ،شناختی ،روانی اجتماعی به وجود می آید .رشد شناختی به تغییراتی
مربوط می شود که در حوز ة فعالیتهای ذهنی روی میدهد و احساس ،ادراك ،حافظه ،تفکر ،استدالل ،و زبان را شامل می شود.
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این درحالی است که ،ما به مرور زمان و طی سالهای متمادی تعداد بسیاری مهارتهای ذهنی مهم کسب میکنیم و این به این
معناست که تفکر ما در همۀ سنین یکسان نیست .
مفاهیم طبقاتی ذهنی اند که بر ای گروه بندی اشیا ،وقایع ،و خصایص استفاده میشوند .توانایی ویژة انسان برای طبقه
بندی به او کمک میکند اطالعات دنیای اطرافش را معنا کند.
برای نخستین بار در حدود  1011میالدی مفهوم کودکی به منزلۀ مفهومی مستقل مطرح شد (وندرزندن .) 54: 1333،در
قرون وسطی مفهوم کودکی ،به صور تی که ما امروزه میشناسیم ،وجود نداشت .کودکان بزرگساالن کوچک درنظر گرفته می
شدند و تر بیت آنها مشتمل بر این بود که به آنها اجازه داده شود در کارهای بزرگ ساال ن شرکت کنند Aries, 1962: (.
.)114
1

پلومب معتقد است که در قرون وسطی ،برای نامیدن یک شخص هفت تا شانزده ساله ،هیچ کلمه ای وجود نداشته است
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.اصطالح کودك رابطۀ خویشاوندی را بیان میکرد ،نه دورة سنی معینی را .در اروپای قرون وسطی ،کودکی به صورت دورهای
مجزا از بزرگسالی درنظر گرفته نمی شد.
بالبی ، 2پیاژه

3

0

4

 ،اریکسون ،5فروید و دیگران با نظریه های خود ،آگاهی و کلبرگ ویگوتسکی درك جامعی از فرایند
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کودکی و نیازهای او فراهم آوردند و با تبیین های خود شناخت بزرگساالن از این دوره را وسعت دادند ،اما کودك چگونه در
بارة خود می اندیشد و دیدگاهش دربارة نیازهای خود چه میتواند باشد؟ آیا برنامه ایی که ما برای او مناسب درنظر گرفته ایم،
با نیازهای واقعی در ذهن او مطابق است؟ جواب به این سؤال مستلزم فهم چگونگی شکل گیری مفاهیم در ذهن کودك است
(.)Thelen et al., 1992:203
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الف) مدل کالسیک :بر اساس این مدل مفهوم به خصوصیات تعریفی آن وابسته است؛
ب) مدل نمونۀ اولیه :فرد ،با مقایسۀ هر ماده با اکثر ماده های آن طبقه ،آن ماده را معرف مفهوم درنظر میگیرد
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ج) مدل مصداقی :به نظر النور روش (  ) 1793گنجیدن در مفهوم درجات دارد و به صورت همه یا هیچ نیست یعنی مصاد
یق بهتر یک مفهوم ازمفاهیم ضعیف تر آن خصوصیات بیشتری دارد.

از نظر رابی کیس ،9کودکان ،بر اساس تجربه و عمل ،تعدادی ساخته ای مفهومی مرکزی در خود به وجود می آورند که
راهنمای موفقیت آنها در قلمروهای مختلف مانند استدالل عددی یا فضایی است از نظر پیاژه ،سازگاریهای متعدد کودك
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موجب میشود که او از مراحل مختلفی بگذرد ؛مراحلی که ساخت تدریجی طرحواره های تازه را به همراه می آورد پیاژه میگوید
ما دنیا را طی چهار مرحله میفهمیم .هریک از این مراحل با سن ارتباط دارند و شیوة تفکر خاصی را پوشش میدهند .به نظر
پیاژه پیشرفته شدن مراحل صرفاً به دلیل افزایش اطالعات نیست ،بلکه پیشرفته شدن هر مرحله نسبت به مرحلۀ قبلی به
متفاوت شدن شیوة فهمیدن دنیا برمی گردد.

A

شناخت کودك در هر مرحله از لحاظ کیفی تغییر می کند بنابراین میتوان انتظار داشت هر دورة سنی برنامه ،ضروریات،
نیازها  ،و فرصت های منحصربه فرد خود را داشته باشد که شباهت هایی را در رشد ما بین افراد به بار
می آورد.(Staudinger and Lindenberger, 2003: 65(.
از نظر پیاژه ،از اواخر دور ة حسی حرکتی ،تغییرهایی در جهت تجسمی شدن فعالیتهای عقلی آغاز میشود .خزانۀ لغات بر
اساس شکل گیری مفاهیم در کودك افز ایش می یابد .کودك برای بیان مفاهیم از دال و مدلول در شکل رابطه ای قراردادی و
اجتماعی سود میجوید .
1.

Plumb
J. Bowlby
3. J. Piaget
4. E. Erikson
5. s.fereud
6. L.vygotsky
2.
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کودك امکان میدهد آنچه را آرزو میکند ،در سر می پروراند ،یا در دل دارد با روشی نسبتاً آسان بیان کند و این دریچه
ای است برای بزرگساالن در راه کشف و درك خواست ها وانگیزه های کودك از خالل رفتار ظاهری او از شش تا دوازده سالگی
دگرگونی های شناختی مهمی در کودك به وقوع می پیوندد .ظرفیت تمرکز ذهنی کودك مدام باالتر میرود .کودك مطمئن
تر ،پایدارتر ،و گزینشی تر به امور مینگرد؛ بهتر از پیش میفهمد و به کسب مفاهیمی دست می یابد که ،برای دستیابی به
نگهداری های ذهنی ،ضروری اند؛ به عبارت دیگر ،فکر پیش مفهومی به زودی ازبین میرود.و فکر عملیاتی ،به سبب شکل
گیری تصور بازگشت پذ یری و ظرفیت در رابطه گذاردن عناصر جسمی مربوط به یک موقعیت ،جانشین آن میشود .
در این سطح ،منطقی که کودك به آن دست مییابد منطقی است که از چهارچوب عینی خود جداشدنی نیست ،یعنی
منطقی عینی است .عملیات به بافتی وابسته است که در آن شکل گرفته است؛ یعنی به حضور مادی اشیایی که این عملیات
دربارة آنها اعمال میشود .این منطق را هنوز نمیتوان در مورد هر مفهوم و در هر زمینه ای به کار برد  .به عبارت دیگر ،کودك
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تا زمانی که اشیا را لمس نکند و در آنها دخل و تصرف نکند نمیتواند به صورت منطقی استدالل کند ،بلکه در برابر قضایای
سادة لفظی ،هنوز حتی در سطح عینی ،کامالً در آوردن استدالل درمی ماند (همان  .) 214 :از نظر برونر 3و گرین فیلد همگام
با افزایش سن کودك ،تغییراتی در دنیاهای ترجیحی کودك برای تجسم دنیا ایجاد میشود .در همۀ فعالیتها تحول شناختی
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تحت تأثیر رابطه با دیگری قرار میگیرد .طی روبه روشدن با دیگران است که کودك به حالت اختصاصیِ نقش خود واقعیت
میبخشد و در به کاربستن مفاهیم پخته تر می شود  .کودك قدم در راهی میگذارد که با طی کردن هر بخشی از آن یک گام
به بزرگ سا لی ،یعنی الگو ی متداول انسان جامعۀ امروزی ،نزدیکتر میشود .جامعه اینک کودك را بیش از پیش زیر نفوذ خود
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میگیرد و ارزشهای فرهنگی و معیارهای مربوط به ایفای نقش در جامعه را ،در قالب یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ،به کودك
منتقل میکند .پس اکنون ،تحول را باید بیشتر به منزلۀ محصول تعامل کودك و جامعه نگریست .
آگاهی کودکان دبستانی از منابع دانش گسترش مییابد؛ آنها میدانند که افراد میتوانند دانش خود را نه تنها با مشاهده
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کردن مستقیم رویدادها و صحبت کردن با دیگران  ،بلکه با استنباط های ذهنی گسترش دهند .رشد شناختی مسبب تغییرات
در خودپندارة کودك در اواسط کودکی است و درتغییر ساختار خود تأثیرمی گذارد .تغییر محتو ای خودپنداره حاصل توانایی
های شناختی و بازخورد از دیگران است.

کودکان دبستانی بهتر میتوانند پیامهای دیگران را درك و این پیامها را در توصیف خودشان وارد کنند .هنگامی که کودکان
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انتظارات دیگران را درونی میکنند ،خود آرمانی را تشکیل میدهند که برای ارزیابی خود واقعی از آن استفاده میکنند .و
اختالف زیاد بین این دو میتواند عزت نفس را تضعیف کند و به غمگینی ،ناامیدی ،و افسردگی منجر شود
(برگ .)1339،آموزش باید بر نیازهای فردی دانش آموزان و سطح درك و فهم آنها منطبق باشد یعنی نوع تکالیف ،مقدار

A

آن ،و سرعت یادگیری باید بر توانایی ها ی کودکان مبتنی باشد  .پس برنامه های درسی را باید بر اساس مراحل رشد ذهنی
کودکان پی ریزی کرد و در تنظیم آنها همۀ ویژگیهای مراحل مختلف رشد ذهنی کودکان را منظور نمود  .همچنین در حین
آموزش به کودکان سنین مختلف باید تفاوت توانایی های آنها را در نظر گرفت  .درواقع  ،باید به کودك فرصت داد تا دانش
خود را خود بسازد.
حال سؤال این است که آیا کودکان در سنین متفاوت از دورة کودکی میانه ،از نظر درك « مفهوم کودك » ودرك
« نیازهای یک کودك » با یکدیگر و همچنین با بزرگساالن تفاوتی دارند؟
تالگ 7و همکاران در تحقیقات خود ،بر روی کودکان چهار تا نه ساله ،نشان دادند که نیاز کودکان به بازیهای مفرح و جست
وجو گری بسیار فراتر از نیاز آنها به آموزش قراردادهای اجتماعی است ،چرا که کودکان در قالب بازیها و جستوجوی محیط
پیرامون به هدف تربیتی و آموزش چهارچوب های اجتماعی به صورت غیر مستقیم نائل خواهند.
1.

Bruner et al.,
Talge
2.Coles
1.
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مطابق با مطالعات کولز ،11که فراتحلیل از  51مطالعه در بارة نیازهای کودکان است کودکان نیاز به مسئولیت دارند و بایستی
کارهای مختلف به آنها واگذار شود تا از سقوط آنها به درماندگی آموخته شده جلوگیری شود .کودکان به انسجام وهماهنگی
والدین نیاز دارند؛ آنها باید بدانند والدین در مسائل خود با هم انسجام دارند و هماهنگی والدین نیاز دارند؛ آنها باید بدانند
والدین در مسائل خود با هم انسجام دارند و نظر دو والد مخالف یکدیگر نیست .کودکان نیاز به تعلیم و تربیت دارند و این فقط
مدرسه نیست که در این مهم نقش بازی میکند ،بلکه والدین هم باید فعاال نه در آموزش کودك مشارکت کنند .کودکان در امر
رشد و بلوغ خود به راهنمایی والدین نیاز دارند  ،آنها نیاز دارند که والدین تشویقشان کنند ،کودکان نیاز به ارتباط با دیگران
و همچنین نیاز به داشتن فرصتهایی برای رشد همه جانبه دارند.
نکته ای که حائز اهمیت است و پژوهش حاضر به دنبال آن است بررسی تفاوت درك مفهوم کودك و نیازهای او از دیدگاه
کودکان در سنین دبستان و والدین است .اطالع نداشتن از نوع درك کودك از نیازهایش باعث میشود تا برنامه ریزی و
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آموزشهای الزم از غنای کافی و هدفمند برخوردار نباشند.

 -2تعریف کودکی

کودکی یا طفولیت متشکل از رشد و تعالی سریع و پیچیده نژاد انسانی است و بطور معناگونه ,میتوان گفت که زمان
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فرصت زیاد برای کودکان بوده و نیز زمان به شدید آسیب پذیر می باشد .

 -3اهمیت خانه

اهمیت خانه به عنوان محل پرورش جسمی ,تجارب روانی و کانون روانی در بسیاری از حوزه های علمی اجتماعی مورد
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بررسی قرار گرفته است .کارشناسان پرورش کودك به سمت زندگی خانوادگی و دخالت والدین در کارهای الزم برای مواظبت
از کارهای کودکان اشاره دارند؛ به ویژه به درك احساسات آنها در روابط عاطفی کودك و والدین و اثرات شگرفی که نشان
دهنده رابطه کودکان و خانواده می باشد اشاره می کنند (Burton & Clark, 2005; Mallet, 2004(.اگرچه کیفیت
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وچگونگی محیط خانواده یا خانه در رشد و شکوفایی کودك کمک شایانی می کند ولی در مورد کودکان با سنین ویژه و حساس
و با توجه به زمینه های مختلف اهمیت بیشتری پیدا می کند .برای مثال کیفیت محیط اولیه خانه نقش مهمی در تعیین عوامل
رشد و شکوفایی بچه های خیلی کوچک را دارد و اثرات زیادی روی پیش بینی ادراك بعدی آنها و تحصیل و رفتار آنها
دارد.عالوه بر این مطالعات انجام شده نشان می دهد که یک محیط مراقبتی پایدار و مستحکم و امکان انجام تجارب حساس
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در محیط خانه برای کودکان که در محیط های فقیر و یا دارای ریسک باال زندگی می کنند ,اهمیت زیادی پیدا می کند.
.(Bradley, 2006

 - 5زندگی در فضای شهری

(

A

شهر مفهومی است که می توان از زوایای گوناگون هم چون اقتصاد ,فرهنگ ,قدرت ,زمان  ,خشونت,بیان  ,نشانه
شناسی,فضا و  ...به آن نگریست.ظهور هر فضایی دریک جامعه توام است با کارکردهای چند گانه ی مثبت ومنفی.برای مثال
از نظر ارسطو ,فضا مجموعه ای از مکان هاست و زمینه ای است پویا با اعراض کیفی متفاوت.این اعراض و آن زمینه ,فضا را با
اصالت عمل تنظیم کرده و اسلوب می بخشد.فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هرروز به
صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول راه  ,از منزل تا محل کار ادراك می شود.ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطه ای پویا با
یکدیگر دارند.در واقع فضای شهری مشتمل دوفضای اجتماعی و فیزیکی می شود.در این میان کودکان نیز در این فضای
شهری در کنار بزرگساالن سهی جهت برآورده نمودن نیازهای خود دارند(Bornstein & Lamb, 1992; Bremner & .
) .Fogel, 2001

.1-5رابطه شهر و کودك
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برنامه ریزی شهری هنگامی به معنای واقعی به اهداف شهر مطلوب نایل می شود که خواسته ها و نیازهای تمام شهروندان
با توجه به اقتضای سنی مورد توجه قرار گیرد .در این راستا،کودکان نیز به عنوان یکی از اقشار جامعه ،می بایست در برنامه
ریزی شهری هرچه بیشتر دخیل باشند.
محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطالق می شود که توسط انسانها ساخته می شود.این محیط
ها شامل ساختمانها ،امکانات و فضاهای طبیعی است که مردم در اطراف آنها زندگی،بازی و کار می کنند.مدارس ،منازل و
پارکها ،مناطق دیدنی ،مراکز خرید،زیر ساخته های حمل و نقل همگی بخشی از محیط ساخته شده به شمار می روند.
( .)Cele 2006; Fog Olwig and Gulløv 2003; Harju 2011کودکان به عنوان اعضای جامعه با مجموعه ای از
خواسته ها و نیازهای خاص ،استفاده کنندگان محیط ساختگی هستند.نکته حائز اهمیت توجه ورود کودکان به این پروژه است
.کودکان می خواهند که اجتماعی باشند و با هم سن و سالهای خود و جامعه در ارتباط باشند.همچنین آنان دوست دارند که
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وقت خود را در محیط های طبیعی صرف کرده و فعالیت داشته باشند.از این رو امکانات می بایست در دسترس کودکان باشد
و امکان پیگیری محیط شهری امن را برای آنان فراهم سازند.

 .1-1-5مفهوم محیط از نظر کودك

S
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مفاهیم محیط ؛مکان و فضا مفاهیم جالب و پیچیده ای هستند که در مطالعات و بررسی های دوران کودکی مورد بحث پی
در پی و پی گیری قرار دارند .و نیز الفبای چند گونه مفاهیم مربوط به محیط در این بررسی همراه با تئوریهای رابطه ای ارتباط
محیط انسانی مورد تحلیل و آنالیز قرار می گیرد .

o
e

در اینجا ازمفاهیم عوامل رفتاری از روانشناس اکولوژیک (راجر.جی.جبارکر) 11و مفاهیم استطاعت و توانایی ذهنی از نظریه
روانشناس اکولوژیک (جیمز جبیون)

12

و نیزاز نظرچگونگی قابل مشاهده بودن محیط از طریق فعالیت های روزانه توسط

دانشمند اجتماعی (مایکل دورتو) 13و همراه با نوشته ها و تفکرات تئوریک بعد سوم از جغرافی دان سیاسی به نام (سوحا)
استفاده شده است.

15

v
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در اینجا به این موضوع می پردازیم که در دوران طفولیت چگونه فضای شهری توسط بزرگساالن تعریف می شود و یا اینکه
خود کودکان مکانهای زندگی خود را می سازند

 .2-1-5ویژگی رابطه در مفاهیم محیط

c
r

مفاهیم مکان اول و دوم و سوم (ادوارد سویا) می تواند در ویژگیهای رابطه ای چند گونه و بین نسلی محیط بکار رود.

الف )مکان اول

وقتی که از دید کودك به محیط شهری نگاه می کنید دیده می شود.مانند تصویر زیر.
تصویر  -1مأخذ  :نگارندگان

A
1. Rojer GBarkor
2. j.Gibson
3. Michel de certeau
4. Soja
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مثال یک نرده آهنی یا یک سکوی سنگی نزدیک آن و یا آبگیر و نظایر اینها را مالحظه می کنید.سپس دوچرخه های زیاد
وحیاطی که کف آن آسفالت شده است را در تصویر مالحظه می کنید.
محیط فیزیکی برای بسیار آشناست  .و محیط معموال به عنوان چیزی که مارا از نظر فیزیکی احاطه می کندشناخته می
شود و مستقل از انسان می باشد.و می توان گفت که محیط قابل درك و احساس بوده و مادی می باشد.این مرحله فضای اول
نامیده می شود.)Gibson 1968, 6970; Kytta¨ 2003, 478( .

ب) فضای دوم
زمانی شکل می گیرد که مواد موجود در محیط شهری الهام و تجربه های زیادی را ایجاد کند.مثال نرده آهنی مورد مالحظه
در تصویر برای یک کودك می تواند یک رویای به واقعیت پیوسته باشد ؛ زیرا می تواند باعث ایجاد یک ماجرای هیجان انگیز
و حفظ تعادل در لبه ی آب باشد.و برای یک کودك دیگری یک عامل ترس به علت تجربیات مشابه باشد.و برای بزرگساالن
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این نرده به عنوان عامل نگرانی باشد ،زیرا باعث آسیب و غیره می گردد.
ویژگیهای مادی ،فیزیکی در مکان دوم با هم سازمان دهی شده و زمانی معنی درستی می دهد که افراد ،محیط خود را با
توجه به آنها درك کرده و یا مورد تغییر قرار داده و آن را محیط خود می نامند.
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عوامل انسانی ،فردی و معانی ذهنی ،احساسات ،ترسها،دانش ،حافظه،امیدها به محیط وابسته هستند.و تجربه یک مکان
از اشخاصی که درآن زندگی می کنند جدا شدنی نیستند.و این مکانها در روشها و راههایی که در آن شخص تجربه کننده
جهان را درك می کنداثر گذار است ؛ و محیط درك شده تفاسیر ما را از محیط می سازد و باعث می شود که فرصت های به
عمل تبدیل شوند.

o
e

درك محیط مادی (اولین فضا )  ،عمل به آن و تفسیر محیط (دومین مکان ) رابطه نزدیک و تنگاتنگ باهم دارند .بنابراین
کودکان محیط شهری خود را از طریق تفاسیر شخصی خود می سازند.ولی تفسیر مکان مستقل از محیط نمی باشد.در
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اینجاست که فضای سوم به فضای اول و دوم افزوده می شود که شامل قوانین جمع گرایی و ارزشهای دیگر و نیز عالیم نشانه
های فرهنگی ،سیاسی و ایدئولوژی می باشد.

( .)see, e.g. Haarni et al. 1997; Tuan 1977این محیط می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده و باز دارنده در
زندگی افراد باشد .و فضای سوم محیط شهری با توجه به اینکه ایجاد کننده این باور است می تواند یک فضای شهری عمومی
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باشد .افراد و کودکان که از محیط فیزیکی شهر استفاده می کنند ،دارای اطالعات فرهنگی و اجتماعی زیادی درباره این محیط
و طرز استفاده از آن هستند .این آگاهی زمانی ایجاد می شود که مردم مطابق با فرهنگ آن شهر زندگی کنند .و کودکان نیز
تا اندازه ای می دانند که ،زندگی در محیط شهری به چه معنایی است و از قوانین عمومی و مقررات آن اطالع دارند .به ویژه

A

اطالعاتی مانند اینکه چگونه از محیط شهری استفاده کنند دارند و این امر ممکن است متفاوت با دیدگاههای بزرگساالن
باشد(Soja 1996, 678, 812 ).

به طور خالصه ،ویژگی رابطه ای محیط به مرحله ای وابسته است که دارای رابطه مستحکم محیط فیزیکی  ،اشیاء مادی و
نیز تفاسیر و تعابیر شخصی از این موارد و نیز نظرات فرهنگی و جمع گرایی درباره محیط شهری می باشد.
این طبقه بندی از محیط به عنوان عوامل اجتماعی محسوب شده که دائما در حال تغییر و بازسازی قرار می گیرند.

 .3-1-5وابستگی فعالیت های کودکان با استنباط آنها
بسیاری از مطالعات نشان می دهد که استنباط کودکان ار ویژگیهای شکل شهری رابطه مستقیم با عملکرد و فعالیت
فیزیکی آنها دارد.به عنوان مثال افرادی مانند (تایم پریو)عقیده دارند که کودکانی که فکر می کنند که هیچ پارکی در مجاورت
آنها وجود نداردبه ندرت مایل به دوچرخه سواری و پیاده روی در مناطق مجاور خود هستند.
استباط کودکان از ویژگی های مناطق مجاور و محیط اجتماعی تنها به وسیله تطابق ویژگیهای محیط با ویژگیهای فردی
آنها ،مانند تواناییهای فیزیکی آنها و نیازهای اجتماعی ایجاد می شود.بنابراین کودکانی که دارای تواناییهای فیزیکی مختلف
و عالیق گوناگونی می باشند ممکن است دریافتهای مختلف و به طرق گوناگون داشته باشند.
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درك فرصت ها برای فعالیت کودکان در محیط مجاور ممکن است به ویژگیهای محیط خانگی مرتبط باشد.که
م ی تواند شامل مقادیر دست یابی به فعالیت های نامتحرك در خانه باشد ؛که باعث تعدیل و کم شدن فعالیت کودکان در
محیط بیرون شود .به عنوان مثال دسترسی به برنامه های تلویزیونی و یا کامپیوتری در یک خانه ،معموال بچه ها در خانه نگه
داشته و آنها کمتر می توانند در محیط خارج از خانه قرار بگیرند)Grow et al. 2008; Sallis et al. 2004( .

 .5-1-5الگوهای حرکتی کودکان در فضای شهری
الف) بررسی اثرات شکل مدنی شهری روی الگوهای حرکت فیزیکی کودك با توجه به مدارك و شواهد عینی
سازه های محیط ساخته شده در محیط با توجه به مفاهیم ارزیابی شده به وسیله داده های پژوهشی و یا معیارهای ملموس
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و عینی ارزیابی می شوند.

معیارهای عینی معموالبا استفاده از روشها و متدهای مشاهداتی مانند حسابرسی و یا مجموعه داده های آرشیوی مانند
مدارك مالیاتی ملک بدست می آیند.و می توانند در تحلیل موضوعاتی مانند نزدیکی مبدا و مقصد و مجاورت ها مورد استفاده
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قرار گیرند(Frank et al. 2007; Kerr et al. 2007( .
به عنوان مثال در محیط هایی با تراکم جمعیتی باالاستفاده از دوچرخه و یا پیاده روی تا خانه یک دوست برای بچه ها
آسان تر از محیط هایی با تراکم جمعیتی پایین تر می باشد.و یا اینکه بر فعالیت فیزیکی در یک مکان خاص موثر باشد.مثال

o
e

پارك های واقع شده در محل زندگی بچه ها که مورد استفاده بچه ها قرار میگرد.
اگر تراکم و استفاده از زمین با هم ترکیب شوند حتی در صورتیکه نتواند باعث ایجاد فعالیت فیزیکی درخیابانها باعث
تشویق و ترغیب آن می گردد  ،و یک نوع احساس ایمنی بیشتر را ایجاد می کند.معیارهای عینی مساله استفاده از زمین

iv

وابستگی مثبتی با معیارهای پیاده روی و رفت و آمد های روزانه به مدرسه دارد.)de Vries et al. 2007( .

ب) نحوه دسترسی کودکان به مکانهای خاص آنها

h
c

برخالف معیارهای تراکم و استفاد ه از زمین ؛ بسیاری از معیارهای عینی و دسترسی به مکان های ویزه از زمین برای
وابستگی به متغیرهای مربوط به فعالیت فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته اند.این موارد شامل معیارهای دسترسی به مقاصد
تجاری ،مدارس ،پارکها محیط های طبیعی می باشد.با اینکه مقاصد تفریحی ممکن است مکانهایی برای فعالیت فیزیکی نباشد

r
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و لی می توانند به عنوان مقاصدی برای کودکان جهت خرید یا بطورکلی برای اهداف اجتماعی دیگری عمل کند.
()Epstein et al. 2006; Roemmich, Epstein, and Raja 2007; Wong et al. 2010

شاید عامل نزدیک بودن به مدرسه بیشتر ازمقاصد تجاری برای فعالیت فیزیکی کودکان دارای اهمیت باشد.زیرا حمل و
نقل فعال از خانه به مدرسه دارای یک شکل و حالت منظم و روزانه دارد.فاصله ارزیابی شده هدفمند از مدرسه تاخانه و
برعکس رابطه ای منفی با سرعت رفت و آمد فعال به مدرسه در بعضی از مطالعات داشته است.

معیارهای دسترسی به پارکها و سایر نواحی تفریحی با توجه به اهمیت آنها به عنوان مکانهایی برای بازی و مقاصدی برای
حمل و نقل فعال به عنوان عوامل الزم و ملزوم در الکوهای حرکتی کودکان مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند .و مانند سایر
عوامل وابسته در نتایج مربوط به این امر که دسترسی به منابع تفریحی رابطه مستقیم با فعالیت فیزیکی کودکان دارد به چشم
می خورد.
به هر حال بسیاری از مطالعات اخیر نشانگر روابط مثبت بین معیارهای عینی و دسترسی به اماکن تفریحی و معیارهای
حرکت جسمی و فیزیکی در مورد کودکان می باشد.می توان گفت که طراحی و ایجاد اماکن تفریحی و حمل و نقل به صورت
گسترده می تواند اثرات زیادی روی الگوهای فعالیت فیزیکی کودکان داشته باشد.
( .)Grow et al. 2008مطالعات مربوط به معیارهای عینی مربوط به طرح های خیابانی نتایج مهم تر از موارد تراکم و
استفاده از زمین ایجاد می کند.چنانکه بسیاری از آنها نشان دهنده رابطه مثبت با معیارهای فعالیت بدنی دارند.و بعضی دیگر
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نشان می دهند که طراحی اتوبانها رابطه منفی با فعالیت های فیزیکی دارند و یا اصال رابطه ای ندارند.اینگونه نتایج متنوع
شاید به این علت باشد که با اینکه طراحی اتوبانها ممکن است باعث افزایش دسترسی به مقاصد و ترافیک آرام باشد ؛ولی
اندازه های کوچکتر آن ممکن است باعث ایجاد تصادف یا برخورد موتورسواران با کودکان و دوچرخه سواران شده و باعث
نامطلوب شدن شبکه های خیابانی برای فعالیت تفریحی شوند و یا باعث شده بچه ها مایل به عبور از معابر بن بست شوند و
از ترافیک دوری کنند.

 -4بررسی رابطه کودك با طبیعت
پیاژه 14درباره تمایالت و آرمانهای کودکان مطالب زیادی نوشته و محیط آنها را درك کرده و تغییراتی در آن ایجاد کرده
است.کودکان به عنوان اعضای هوشمند و فعال و ماجراجو نسبت به محیط اطراف خود کنجکاو هستند.بنابراین می توان گفت
که این عمل پایه های روابط آنها را با طبیعت می سازد.برای شروع به تشریح میزان روابط کودکان با طبیعت از کودکان خواسته
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شد که مفهومی را ایجاد کنند که از طریق آن به تصورات آنها دست پیدا کنند.از این طریق با استفاده از روش های مناسب
برای کودکان یک نوع تعادل و توازن متالوژیک ایجاد کنند و داده ها را ارزیابی کنند.استفاده از متدها برپایه ی عملکردها و
طرح ها و نوشته ها باعث می شود که کودکان درگیر کارهایی درحد استنباط خود شوند.)Piaget and Inhelder 1969( .
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روشهای آموزش در محیط با استفاده از چارچوبی سازنده امکان پذیر است که بر پایه ی مواردی پایه گذاری می شود که
عقاید کودکان خود را درباره طبیعت تقویت کرده و درباره طرز کار جهان فکر می کنند.از طرفی تاثیر محیط بر کودکان و
تغییراتی که محیط برای آنها ایجاد می کند را مورد بررسی قرار می دهند.بنابراین آموزش محیطی مربوط به ادراك اولیه و
رابطه ای باشد که بچه های کوچک دارند.

 .1-5رابطه کودکان با طبیعت

o
e

رابطه کودکان با طبیعت به روشهای گوناگون نشان داده شده است که در این مورد طبیعت به عنوان زمینه های گوناگون
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h

فعالیت کودکان است.کودکان با نشان دادن احساس و هیجان به دنبال کشف اشیاء بوده و طریق روابط پوی و دینامیک در
محیط طبیعی اثر گذار هستند.مشخصاتی که تشریح کننده تجارب کودکان به صورت طبیعی هستند از طریق افراد ,عناصر
غیر زنده و یا ابزارها در طراحی بیان می شوند.موقعیتی را که برای طراحی انتخاب می کنند با توجه به فعالیت و نحوه رابطه
کودکان با طبیعت است.که به نظر می رسد بعضی از کودکان به کاری عالقه مند می باشند و مایل هستند آن را در طبیعت

c
r

انجام دهند .کودکان دارای درجات ترقی عمیق و مثبتی هستند و در محبت و دوستی آنها قابل لمس است .که زمینه ساز
تجربیات آنها با طبیعت شده است که آن را می توان در بازی های آنها مشاهده کرد.

( )Anderson- Brolin 2002; Satterwaitte et al. 1996به طور کلی 37درصد کودکان خود را در حال بازی کردن

A

نقاشی می کنند.و از کلماتی مانند بازی و بازی کردن در نوشته های خود استفاده می کنند.و این امر نشان می دهد که بازی
کردن یک فعالیت غیر ساختاری می باشد که آنها دوست دارند در طبیعت انجام دهند.و یک نکته جالب اینکه کودکان به نظر
جمع گرا هستند.

تنها 3درصد از کودکان از طبیعت استفاده منفی دارند در حالیکه 45درصد از کودکان استفاده مثبتی از طبیعت دارند.و
این نشان می دهد که ارتباط کلی بین کودکان سودمند است.
تناقض زیادی بین آموزش محیطی و مدرسه ای وجود دارد ؛کودکان خود را جدا از طبیعت نمی دانند.و در نوشته های خود
ارتباط خود را با طبیعت بیان می کنند و احساس نوعی وابستگی به طبیعت دارند درست مانند وابستگیشان به خانواده ؛ و
طبیعت را مانند خانه و اتاق خود می دانند.اعتقادشان بر این است که در طبیعت نیز مانند دیگر مکانها باید روابط اجتماعی
داشته باشند. )Greig, Taylor, and MacKay 2007( .

1. Piaget
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بررسی ها نشان می دهد که بعضی تمایالت و الگوها در کودکان به تدریج از بین می روند در حالیکه بعضی دیگر تقویت
می شوند .با گسترش پژوهش درباره ارتباط کودکان با طبیعت به نظر میرسد هر گروه سنی دارای تجربه و عالیق مختلف
نسبت به سایر گروههای سنی دارند.هر گروه سنی ویژگیهای خاص خود را داراست .مطالعات نشان می دهد که خانواده
,دوستان ,افراد مورد عالقه  .حیوانات نقش به سزایی در روابط کودکان با طبیعت در سنین پایین کودکان ایفا می کنند .وتوجه
بیشتری به فعالیت های شخصی و دوستانه می شود؛مانند تماشای حشرات ؛چیدن گلها و مواظبت از حیوانات و ممکن است
نسبت به افراد مختلف واکنش های مختلفی داشته باشند.ولی بچه های بزرگتر سعی در نشان دادن ارتباط خود با طبیعت و
موقعیت منحصر به فرد دیگری می نمایند ؛مانند دوچرخه سواری ,تماشای مناظر و یا کودکان و یا کار کردن در بیرون و
معموالدر مناطق طبیعی تنهت هستند.این تنهایی ممکن است گاهی اوقات نشان دهنده تمایالت پیچیده در روابط آنها باشد.
چنانکه در نوشته های آنها این امر مشاهده می شود.)Punch 2002( .
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مربیانی که با بچه های سنین پایین کار می کنند توجه ویژه ای به ترسیمات کودکان و توجه ویژه به رشد و پرورش این
ارتباطات می پردازند.آنها همچنین توجه زیادی به عالیق وآرمانهای آنها در آن سنین ویژه دارند.
مثالتصویر زیر که نقاشی کودکی می باشد؛ نشان می دهد که:
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e

تصویر . 2مأخذ  :نگارندگان

v
i
h

c
r

من کنار درختی نشستهام و به غروب آفتاب می نگرم ,این درخت قهوه ای رنگ مورد عالقه من است ؛ این رشته کوهها
تماشای غروب آفتاب را یاد آور می شوند.ابرها یاد آور طعم شیرین باران می باشد.آشیانه پرندگان نشان دهنده عشق من به
حیوانات است.گلها دوستان من هستند.

A

پژوهشگرانی مانند() Anderson- Brolin 2002; Satterwaitte et al. 1996عقیده دارند که عوامل اجتماعی و
اقتصادی اثر زیادی بر روی استنباط کودکان از محیط خود به روشهای مختلف دارند.

 .2-4روش طراحی برای کودکان
 .1-2-5مشارکت کودکان در تصمیم گیری

یکی از بهترین روشها برای دست یابی به محیط های ساخته شده دوستدار کودك ،این است که کودکان در ساخت و برنامه
ریزی شهری دوستدار کودك مشارکت داده شوند.بدین طریق که از کودکان خواسته می شود در مورد موضوعی نقاشی کنند
و عالیق و خواسته ای خودرا در نقاشی بکشند .با تحلیل نقاشی های کودکان می توان به نظرات و دید آنها نسبت محیط
زندگی ،روابط و موضوعات دیگر پی برد که در ادامه بیان می کنیم از روی نقاشی کودك چگونه می توان ،به خواست کودك از
محیط شهری و فضای سبز دست یافت.
مهمترین فواید مشارکت کودکان در توسعه محیط ساخته شده عبارت است از:
تقویت استنباط و تصمیم گیری بزرگساالن در حقیقت تجربه کودکان.
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برطرف کردن لزوم فرضیات بزرگساالن در مورد اینکه کودکان چه کسانی هستند ،چه نیازهایی دارند و خواسته آنها
چیست؟
به رسمیت شناختن حق کودکان برای مشارکت دربرنامه های توسعه جامعه به عنوان شهروندان جامعه خود.
به رسمیت شناختن ارزش مشارکت کودکان در توسعه جامعه.
کشف این موضوع که دانش و تجربه کودکان از محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربه بزرگساالن استKohlberg ( .
. )1984; Littledyke 2004

 .3-4طراحی فضای شهر با توجه به خواسته کودکان
از آنجایی که از گروهی از کودکان خواسته شده بود مکان هایی را که از نظر آنان مهم هستند و دوست دارند را نقاشی
کنند ،بیشتر کودکان در نقاشی هایشان شهری را طراحی کردند که بدون آلودگی و فضای سبز و فضای بازی در سطح محله
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به اندازه کافی در اختیارشان باشد .همچنین بیشتر کودکان محیط های امن و بی خطر را در نقاشی هایشان آورده بودند که
حاکی از ناامن بودن محیط های کنونی محل زندگی آنها بوده است .همان طور که در تصویرشمار ه 3مالحظه میشود شهری
بدون سر و صدا و آلودگی مد نظر است.
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تصویر  .3مأخذ  :نگارندگان

o
e
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در تصویر  ، 5کودك  11ساله الگوی شهری را طراحی کرده است که در این شهر مکان ویژه برای احداث سینمای مخصوص
کودکان قرار داده است که در سینمای مذکورفیلم هایی پخش شوند که خود کودکان تهیه کرده باشند و بازیگرانشان نیز از
خود کودکان استفاده شده باشد .همچنین در این نقاشی مکان تفریحی در داخل مراکز خرید در نظر گرفته شده بر ای زمانی

c
r

که والدین کودکان مشغول خرید هستند کودکان هم در این مدت به بازی و سرگرمی مشغول شوند.

تصویر  .4مأخذ  :نگارندگان

A

 .5-4نقش فضای سبز در شهرهای دوستدار کودك
کودکان ذاتاً موجوداتی زیست دوست و طبیعت خواه متولد میشوند؛ این را به خوبی از حس کنجکاوی آنها در مواجهه با
طبیعت ودرگیری بیباکانهشان میتوان مشاهده کردتحقیقات مختلفی در خصوص تأثیرات مؤثر فضاهای سبز برشاخصه های

www.SID.ir

مختلف رفتاری کودکان وجود دارد .محیطها و فضاهای باز (مانند فضاهای سبز) در ادراکات و رفتارهای کودکان وتأمین رشد
و خالقیت آنها نقش به سزایی دارد )Erickson, Egeland, & Pianta, 1989( .

 .1-5-4الگوهای طراحی فضای سبزبرای کودکان
تحلیل و بررسی دیدگاههای مختلف بچه ها در ارتباط با ویژگیهای فضای سبز نشان میدهد که از نظر آنها شاخصه های
مختلفی در شکل گیری فضای سبز میتواند مورد توجه قرار گیرد .فضای سبز باید به وسیله عناصر گیاهی سبز محصور باشد.
این عناصر شامل درختان و گلها و نورپردازی است .فضاهای سبز باید در تلفیق با فضاهای بازی باشد به طوری که فضاهای
بازی مملوء از درختان ،گلها و نیز دریاچه کوچک یا استخر باشد .فضای سبز و دریاچه به عنوان نقاط کانونی فضاهای بازی
بچه ها است که فضاهای خوردن و بازی در اطراف آن حضور دارد .برای بچه ها خوشایند نیست که شما آنها را از بزرگترها جدا
کنید .همه آنها میخواهند در کنار بزرگترها باشند اما در عین حال به داشتن حریمی مختص به خود نیز اشاره دارند .نیاز به
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فضاهایی برای خوردن غذا برای بچه ها در میان فضاهای سبز و در کنار استخر و زمین بازی که در مرکز پارك هستند از موارد
دیگر مورد اشاره است .فضاهایی برای خاطره نویسی یا نقاشی از زمره فضاهای مورد خواست بچه ها به شمار می رود .مجسمه
های حیوانات (که بچه ها آنها را دوست دارند) میتواند به بچه ها چیزهای زیادی درباره حیوانات آموزش دهد و مجسمه هایی
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از اسطوره ها نیز میتواند به بچه ها تاریخ و فرهنگ را بیاموزد .در خصوص وسایل بازی ،بیشتر تصور بچه ها درباره وسایل
بازی مربوط به خاطرات گذشته آنها از بازی های قبلی است؛ بازی هایی مانند تاب ،چرخ و فلک ،و  ..بنابراین الزم است تا از
وسایل بازی نو برای توسعه خالقیت بازی بچه ها استفاده کرد .یکی از موارد مورد نظر بچه ها ،استفاده از عناصر فضایی برای
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یادگیری است .استفاده از چیزهایی که به بچه ها اطالعات جدیدی بدهند و حاوی موضوعاتی تاریخی ،فرهنگی ،خاطرهای و
آموزشی باشند میتواند مورد توجه باشد .رنگهای روشن ،سایه بان و نور از موارد مورد توجه بچه ها در فضاهای سبز است.
چوب یکی از مصالح مورد اشاره بچه ها است که عالوه بر ایمن بودن و سالمت مصالح ،حالت دوستانهای برای بچه ها دارد .آنها
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دوست دارند که نرده ها ،سرپناهها و نیمکتها چوبی باشند .در انتخاب مصالح مساله مقاوم بودن مصالح از شاخصه های مورد
توجه بچه ها است .آنها باید احساس ایمنی را از مصالح داشته باشند .برخی از مصالح مانند آهن زمانیکه در وسایل و تجهیزات
مورد استفاده قرار میگیرد ممکن است به برای بچه ها صدمه بزند .از دیگر موضوعات ایجاد مسیرهای غیر مستقیم وجذابی
که به استخر ختم میشوند و مسیرهای دوچرخه در پیرامون فضای سبز اشاره کرد.)UNICEF,2004:52-23(. .
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تصویر  .4نمونه هایی از الگوهای مورد نظر در طراحی فضای سبز از دیدگاه بچه ها -مأخذ  :نگارندگان
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جدول  -1نظریه های متفاوت و مختلف راجع به کودک در جدول شماره  ،از نظر پژوهشگران مختلف جمع آوری گردیده است.

0793

0794

تعاریف مربوط به موضوعات کودک
در قرون وسطی مفهوم کودکی ،به صور تی که ما امروزه میشناسیم ،وجود نداشت .کودکان بزرگساالن کوچک
درنظر گرفته می شدند و تر بیت آنها مشتمل بر این بود که به آنها اجازه داده شود در کارهاي بزرگ ساال ن
شرکت کنند

o
e

اصطالح کودك رابطۀ خویشاوندي را بیان میکرد ،نه دورة سنی معینی را.

کودکان ،بر اساس تجربه و عمل ،تعدادي ساخته ا ي مفهومی مرکزي در خود به وجود می آورند که راهنماي
موفقیت آنها در قلمروهاي مختلف مانند استدالل عددي یا فضایی است
ما دنیا را طی چهار مرحله میفهمیم .هریک از این مراحل با سن ارتباط دارند و شیوة تفکر خاصی را پوشش
میدهند
گنجیدن در مفهوم درجات دارد و به صورت همه یا هیچ نیست یعنی مصاد یق بهتر یک مفهوم ازمفاهیم ضعیف
تر آن خصوصیات بیشتري دارد
نشان دادند که نیاز کودکان به بازیهاي مفرح و جست وجو گري بسیار فراتر از نیاز آنها به آموزش قراردادهاي
اجتماعی است
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نظریه
تعریف کودکی
تعریف کودکی
تعریف کودکی
تعریف کودکی
تعریف کودکی
تعریف کودکی

کودکان نیاز به مسئولیت دارند و بایستی کارهاي مختلف به آنها واگذار شود تا از سقوط آنها به درماندگی آموخته
شده جلوگیري شود.

تعریف کودکی

آنالیزهاي فضا و اجتماع و فضاي سیاسی و اجتماعی را باهم ترکیب می کند.

مفهوم محیط
مفهوم محیط
محیط خانه

یافی

2119

به بررسی اثرات تغییرات در تحریکات ادراکی و حمایت هاي روي تواناییها ي زبانی کودك و رفتار و یا
مشکالت کودکان می پردازد.

محیط خانه

وو و همکاران

2114

بد رفتاري با کودکان در خانواده هایی با بیش از  2کودك دیده می شود.

محیط خانه

 .0نتیجه گیری
نظریه هایی درمورد اینکه تفاوت های یی بین نوباوگان ،کودکان  ،نوجوانان  ،و بزرگساالن وجود دارد از جمله از نظر برونر
و گرین فیلد همگام با افزایش سن کودك ،تغییراتی در دنیاهای ترجیحی کودك برای تجسم دنیا ایجاد میشود .در همۀ فعالیتها
تحول شناختی تحت تأثیر رابطه با دیگری قرار میگیرد .طی روبه روشدن با دیگران است که کودك به حالت اختصاصیِ نقش
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 کودك قدم در راهی میگذارد که با طی کردن هر بخشی از. خود واقعیت میبخشد و در به کاربستن مفاهیم پخته تر می شود
 جامعه اینک کودك را بیش از پیش. نزدیکتر میشود، یعنی الگو ی متداول انسان جامعۀ امروزی،آن یک گام به بزرگ سا لی
 در قالب یکی از دو جنس مذکر یا،زیر نفوذ خود میگیرد و ارزشهای فرهنگی و معیارهای مربوط به ایفای نقش در جامعه را
.  تحول را باید بیشتر به منزلۀ محصول تعامل کودك و جامعه نگریست، پس اکنون. به کودك منتقل میکند،مؤنث
که.طی دورانی که کودك رشد میکند تابه بزرگسالی برسد عوامل گوناگونی بر شکل گیری هویت و رشد کودك موثر است
با افزایش تعداد بچه های خانواده ممکن است بر توانایی های کودکان تاثیر،در مرحله اول خانواده و فضای خانه می باشد
یکی از راههای.در سطح بعدی محیط شهری عامل مهم دیگری که موثر بررشد کودك است.گذاشته وعامل تضعیف کننده باشد
که میتوان شهری ساخت که مورد عالقه کودك باشد این است که از کودك خواسته شود تا محیطی را نقاشی کند و از روی
. نقاشی کودك به خواسته هایش پی برد و در برآوردن نیازهای کودك قدم براشت
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 با وجود.فضاهای سبز از زمره فضاهایی است که مورد عالقه بچه ها بوده و دوست دارند تا در شکل دادن آن دخیل باشند
اینکه استفاده از مشارکت بچه ها در طراحی کار چندان ساده ای به نظر نمیرسد و ممکن است نظرات آنها به طور عمده مرتبط
با خاطرات گذشته و تجارب پیشین آنها بوده و یا اینکه نظرات متناقض آنها به یک جمع بندی در راستای دست یابی به
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 رنگ و نور، نحوه محصوریت فضای سبز: نظرات بچه ها در حوزه های مختلف قابل بررسی است.شاخصه های طراحی نرسد
 ماشین و، رابطه فضاهای بچه ها و فضاهای بزرگساالن، جنسیتها و مصالح، رابطه فضای سبز با فضاهای مصنوع،در فضا
. محل درختان و گلها و رابطه با مدرسه از مواردی است که بچه ها به آنها توجه ویژه ای دارند،دوچرخه
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