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خالصه
ٞش ؿٟش پبیذاس ؿٟشیؼت و ٝدسآٖ ث ٝسفـ ٘یبصٞبی  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ تٛج ٝوشد ٜثبؿذ ؤ ٝحیظ ص٘ذٌی  ٚپیبْ ٞبی ٚاثؼت ٝث ٝآٖ ٔی تٛا٘ذ تبحیشات
ٕٟٔی دس ػالٔت فیضیىی ،رٙٞی ،سٚحی  ٚاجتٕبفی  ٕٝٞػبوٙیٗ داؿت ٝثبؿذ .اص عشفی  ٕٝٞا٘ؼبٖ ٞب اص ِحبػ جؼٕی ثب  ٓٞثشاثش ٘یؼتٙذ ،و ٝدس ٘حٜٛ
اػتفبد ٜآٖ ٞب اص أىب٘بت  ٚخذٔبت تبحیش ٔی ٌزاسد؛ یىی اص ّٔضٔٚبت سؿذ  ٚتٛػق ٝجبٔق ،ٝتبٔیٗ ثؼتش وبِجذی ٔٙبػت دس جٟت ایجبد فشكت ٞبی
ثشاثش ثشای  ٕٝٞافشاد  ٚالـبس آٖ جبٔق ٝثٙٔ ٝؾٛس تحشن  ٚجبثجبیی دس ػغح ؿٟش  ٚدػتشػی فشدی ث ٝفضبٞبی فٕٔٛی  ٚؿٟشی اػت .دس ایٗ ثیٗ
وٛدوبٖ ثیؾ اص ػبیش الـبس جبٔقٛٔ ٝسد غفّت لشاس ٌشفت ٝاػت .ثش٘بٔ ٝسیضی ػیؼتٓ ٞبی ؿٟشی  ٚاسائ ٝخذٔبت ٔتٙبػت ثب وٛدوبٖ یىی اص ٚؽبیف
ثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٔٚذیشاٖ ٔی ثبؿذ ؤ ٝتبػفب٘ٔ ٝغفٚ َٛالـ ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ تٛج ٝث ٝایجبد ٔحیغی ٔٙبػت ثشای سؿذ وٛدن  ٚآؿٙبیی ثب ٘یبصٞب ٚ
ػشؿت فغشی ا ،ٚصٔی ٝٙسؿذ دسػت ؿخلیتی  ٚتشثیتی ا ٚسا ث ٝفٛٙاٖ ٘ؼُ ػبِٓ فشدا ٚفبُٔ پی٘ٛذ ٘ؼُ ٞبی ٌزؿتٚ ٝآیٙذ ٜفشأ ٓٞی آٚسد و ٝتٛجٝ
ث ٝعشاحی فضبٞبی ثبصی وٛدوبٖ اِٛٚیت وٕتشی سا دس فضبٞبی ؿٟشی داؿت ٝاػت  ٚثب تٛج ٝث ٝإٞیت ثبصی ٘ ٚمؾ آٖ دس پشٚسؽ ؿخلیت
وٛدنِ ،ض ْٚتٛج ٝث ٝفضبٞبی ثبصی وٛدوبٖ پیؾ اص پیؾ احؼبع ٔی ؿٛد .إٞیت ایٗ ٔحیظ وبِجذی ثب ٔٙبػت ػبصی فضبٞبی ثبصی  ٚثب ایجبد
فضبٞبی جذیذ د س ٘ضدیىی ٔحُ ػى٘ٛت ٔی تٛا٘ذ ػ ٟٓثضسٌی سا دس سؿذ وٛدوبٖ فشا ٓٞآٚسد .دس ساػتبی تخلیق حك ؿٟش٘ٚذی ث ٝوٛدوبٖ
ٚسػیذٌی ث ٝخٛاػتٞ ٝب ٘ٚیبصٞبی آٖ ٞب ،أشٚص « ٜؿٟشدٚػتذاسوٛدن» ٔٛسد تٛج ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ  ٚدػت ا٘ذسوبساٖ أٛسؿٟشی لشاسٌشفت ٝاػت.
کلوات کلیدی :فضای شهری ،کودک ،طبیعت ،شهر دوستدار کودک
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مقدمه

ثب ٍ٘بٞی ث ٝد٘یبی پیشأ ،ٖٛتٛػق ٝسٚصافض ٖٚؿٟشٞبی ثضسي  ٚوٛچه سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ ؤ ٝحیظ ؿٟشی ،ث ٝفٛٙاٖ فضبی ص٘ذٌی سٚصٔش ٜؿٟش٘ٚذاٖ
اػت وٞ ٝش سٚص ث ٝكٛست آٌبٞب٘ ٝیب ٘بآٌبٞب٘ ٝدس ع َٛسا ٜادسان ٔی ؿٛد .أب آ٘چ ٝدس ایٗ حیج داسای إٞیت اػت ،چیضی ٘یؼت جض پبػخٍٛیی
ؿٟش ث٘ ٝیبصٞبی ؿٟش٘ٚذا٘ؾ  ٚفشإٛ٘ ٓٞدٖ فشكت ٞبی ثشاثش سؿذ ثشای ٍٕٞبٖ .یىی اص اٞذاف اكّی ثٛجٛد آٔذٖ ٔحیظ ٞبی ؿٟشی ایجبد ٔىبٖ ٞبی
ٔغّٛة ثشای اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص آٖ ٔی ثبؿذ .وٛدوبٖ آیٙذ ٜػبصاٖ فشدای جبٔق ٝا٘ذ  ٚپبػخٍٛیی ٛٞؿٕٙذا٘ ٝث٘ ٝیبصٞبی دس حبَ افضایؾ آ٘بٖ ٔی تٛا٘ذ
تضٕیٗ وٙٙذ ٜسؿذ  ٚپیـشفت ثبؿذٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝی دا٘یٓ وٛدوبٖ ث ٝپٚ ٟٝٙػیقی اص ؿشایظ ٔ ٚحذٚدیت ٞبی خبف تقّك داس٘ذ و ٝآٌبٞی داؿتٗ اص ایٗ
ٚیظٌی ٞبٔ ،حذٚدیت ٞب  ٚیبفتٗ ساٟٞبی ٔذاخّ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ثشای ؿىٛفبیی اػتقذادٞب  ٚثشعشف وشدٖ ضقف ٞبی آ٘بٖ ثؼیبس ٔٛحش ٔ ٚفیذ خٛاٞذ
ثٛد .تٕبْ افشاد اص ٘ؾش صیؼتی ،رٙٞی ،فبعفی  ٚػبصٌبسی احتٕبِی یىؼبٖ ٘جٛد ٚ ٜتفبٚت ٞبیی داس٘ذٔ ،غبِق ٝدس ٔٛسد ٚیظٌی ٞبی وٛدوبٖٔ ،غبِقٝ
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دسثبس ٜایٗ تفبٚت ٞب ثب ثضسٌؼبالٖ اػت .دس ایٗ خلٛف دس ػبَ ٞبی اخیش ؿبٞذ ثی تٛجٟی ٞؼتیٓ و ٝث ٝؿٟش٘ٚذاٖ وٛچه جبٔق ٝیقٙی وٛدوبٖ ؿذٜ
اػت .اص دالیُ ایٗ أش ٔی تٛاٖ ث٘ ٝذاؿتٗ اعالفبت تخللی  ٚآٌبٞی ٘ؾبْ ٔٙذ اص ٘یبصٞبی آ٘بٖ دس فشآیٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی اؿبسٕٛ٘ ٜد .دسٚالـ اػتشاتظی
ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی دس حبَ حبضش تبویذی اػت ثش ٘یبصٞب  ٚاِٛٚیت ٞبی ثضٌؼبالٖ  ٚافشاد ػبِٓ ٘ ٝوٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ جبٔق .ٝوٛدوبٖ ثشخٛسداس اص
اػتقذادٞبی ٚیظ ٜای ٞؼتٙذ و ٝؿٙبػبیی ایٗ ٚیظٌی ٞب ٔ ٚحذٚدیت ٞبی سفتبسی آ٘بٖ ثٔ ٝب وٕه ٔی وٙذ دس عشاحی فضب ٔ ٚىبٖ ٔٙبػت وٛدوبٖ
ٔٛفك تش فُٕ وٙیِٓ .زا الصْ اػت و ٝتٛج ٝعشاحبٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ؿٟشی سا ث ٝایٗ ػٕت جّت ٕ٘ٛد ،چشا و ٝفضبی ؿٟشی ضٕٗ اختلبف دادٖ ثخؾ
فٕذ ٜای اص صٔبٖ ٔ ٚحیظ ص٘ذٌی سٚصٔش٘ ،ٜمؾ ٔٙحلش ث ٝفشدی دس ثشآٚسدٕٛ٘ ٜدٖ ٘یبصٞبی اجتٕبفی  ٚفشدی ،تمٛیت تقبٔالت اجتٕبفی ٕٞ ٚجؼتٍی
ٌشٞٚی آ٘بٖ داس٘ذ .ثٙبثشایٗ ٔی ثبیؼت ضٕٗ فشإٛ٘ ٓٞدٖ ٔحیغی أٗ  ٚساحت ثشای آ٘بٖ ،فضبٞبی ؿٟشی سا ثشای حضٛس ایٗ ؿٟش٘ٚذاٖ وٛچه،
آٔبدٕٛ٘ ٜد .اص ایٗ س ،ٚپغ اص تقشیف وٛدن ٔ ٚـخق وشدٖ ٌش ٜٚػٙی ٔٛسد ٔغبِق ٝدس ایٗ پظٞٚؾ اثتذا ثٔ ٝغبِق ٝسؿذ وٛدن پشداخت ٚ ٝدس ادأٝ
ٚیظٌی ٞب ٘ ٚیبصٞبی وٛدوبٖ ٌش ٜٚػٙی  6تب  23ػبَ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞیٓ;
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ضرورت مساله

وٛدوبٖ ،فبُٔ پی٘ٛذ ٘ؼّٟبی ٌزؿت ٚ ٝآیٙذ ٜدسٞش جبٔقٔ ٝحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ .ا٘تمبَ ػٙتٟب ٚفشٍٟٙٞب ٚافتمبدات ٚثبٚسٞب ٚپیـیٞ ٝٙبی ٛٞیت ثخؾ
ٚدسكٛسِض،ْٚاكالح ٔحیظ اجتٕبفی ٘یضدسٞش جبٔق ٝاصعشیك وٛدوبٖ ٔیؼشاػت .ثٙبثشایٗ٘ ،ح ٜٛسفتبسٞبی ثشخبػت ٝاصخب٘ٛادٚ ٜجبٔق ،ٝثشسٚی وٛدن ثٝ
ٔب٘ٙذ ٘ٛؿت ٝای اػت و ٝثشػ٘ ًٙمؾ ٔی ثٙذد.
تٛج ٝث ٝایجبد ٔحیغی ٔٙبػت ثشای سؿذوٛدن ٚآؿٙبیی ثب٘یبصٞب ٚػشؿت فغشی ا ٚو ٝدسدٚساٖ وٛدوی ث ٝآٖ ٘یبصٔٙذ اػت ،صٔی ٝٙسؿذ دسػت
ؿخلیتی ٚتشثیتی اٚسا ث ٝفٛٙاٖ ٘ؼُ ػبِٓ فشدا ،فشأ ٓٞی آٚسد ٕٞ .یٗ فبُٔ دستبٔیٗ ػالٔت اجتٕبفی ٘ؼُ ثقذ ٚوبٞؾ چٙذٌبٍ٘ی ٞبیی و ٝدسفشكٝ
ٔؼبئُ اجتٕبفی ٚاِتٟبثبت ص٘ذٌی ؿٟشی سخ ٔی ٕ٘بیذ٘ ،مؾ ثؼیبسٔٛحشی ٔی یبثذ.
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تعریف کودک

عجك تقشیف فش ًٙٞفبسػی ٔقیٗ ،وٛدن ثٔ ٝقٙبی وٛچه ،كغیش  ٚفشص٘ذی و ٝث ٝحذ ثّٛك ٘شػیذ( ٜپؼش یب دختش) یب عفُ آٚسد ٜؿذ ٜثبؿذ[ .]2عجك
تقبسیف حمٛلی جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،وٛدن ث ٝفشدی اعالق ٔی ؿٛد و ٝث ٝػٗ ثّٛك ٘شػیذ ٜثبؿذ .لب٘ٔ ٖٛذ٘ی دس تجلش ٜیه ٔبدٔ 2321 ٜلٛثٝ
ٔ 2471جّغ ؿٛسای اػالٔی ،ػٗ ثّٛك سا ثشای پؼشاٖ پب٘ضد ٜػبَ  ٚثشای دختشاٖ ٘ ٝػبَ لٕشی روش وشد ٜاػت[.]3
ا فالٔی ٝجٟب٘ی حمٛق وٛدن ٘یض دس ٔبد ٜیه خٛد وٛدن سا وؼی ٔی دا٘ذ و ٝوٕتش اص  29ػبَ ػٗ داؿت ٝثبؿذٍٔ .ش آ٘ى ٝلٛا٘یٗ ّٔی وـٛس ػٗ ثّٛك
سا وٕتش اص آٖ تـخیق دٞذ[ .]4وٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن ٘یض ؤ ٝفبد آٖ دس ػبَ  2479ث ٝتلٛیت ٔجٕـ فٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ سػیذٔ ٚ ٜجّغ
ؿٛسای اػالٔی ایشاٖ ٘یض دس اَ  2483آٖ سا پزیشفت ٝاػت ،دس ٔبد ٜیه خٛد اؿبس ٜث ٝآٖ داسد و ٝوٛدن وؼی اػت و ٝداسای ػٙی وٕتش اص  29ػبَ
ثبؿذٍٔ ،ش آ٘ى ٝعجك لب٘ ٖٛلبثُ اجشا دس ٔٛسد وٛدن ،ػٗ ثّٛك وٕتش تـخیق داد ٜؿٛد [.]5
ثبتٛج ٝث ٝتقبسیفی و ٝاص ٘ؾش حمٛلی  ٚفّٕی  ٚدس ٚج ّٔ ٜٛی  ٚثیٗ إِّّی فٛٙاٖ ؿذ ،ا٘تخبة ٔقیبس وٕتش اص  23ػبَ وبُٔ ثشای تقشیف وٛدنٔ ،جٙبی
ٔٙبػجی سا ث ٝدػت ٔی دٞذ ،و ٝثب ٍ٘شؽ فّٕی ثٔ ٝؼبیُ سٚا٘ـٙبػی ٘یض ا٘غجبق داسد  ٚحذ ثیٙبثیٗ ثشای ثّٛك  ٚلجُ ثّٛك ث ٝؿٕبس ٔی سٚد.
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شهر دوستدار کودک

ٔف ْٟٛؿٟش دٚػتذاس وٛد ن ث ٝعٛس وُ ث ٝایٗ ٔقٙی اػت و ٝدِٚتٕشداٖ چٍ ٝ٘ٛایٗ ؿٟشٞب سا ثشاػبع فالیك ثچٞ ٝب اداسٔ ٜی وٙٙذ ٘ ٚیض ث ٝؿٟشٞبیی
ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝدس آٖ ،حمٛق اػبػی ثچٞ ٝب ٔخُ ػالٔت ،حُٕ ٘ ٚمُ ،حٕبیت ،آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞسفبیت ٔی ؿٛد .ایٗ ؿٟشٞب ثشاػبع تقٟذی و ٝثش
اػبع تمؼیٓ ثٙذی  ٚو ّی ٝی ٘مـٞ ٝبی فّٕی دس ٔٛسد وٛدوبٖ اػت تقشیف ٔی ؿٛد .ثش ایٗ اػبع ثچٞ ٝب ث ٝفٛٙاٖ ؿٟش٘ٚذا٘ی تقشیف ؿذ ٜا٘ذ وٝ
حمٛلی داس٘ذ  ٚحك داس٘ذ ٘ؾشاتـبٖ سا اثشاص وٙٙذ .یه ؿٟش دٚػتذاس وٛدن تٟٙب یه ؿٟش خٛة ثشای ثچٞ ٝب ٘یؼت ،ثّى ٝؿٟشی اػت و ٝثٛػیّٝ
وٛدوبٖ ػبختٔ ٝی ؿٛد .ؿ ٟش دٚػتذاس وٛدن ؿٟشی اػت و ٝوٛدوبٖ فبسك اص ػٙـبٖ ٔی ثبیؼت ث ٝفٛٙاٖ ؿٟش٘ٚذا٘ی ٔقتجشی ؿٙبخت ٝؿ٘ٛذ ؤ ٝی
تٛا٘ٙذ دس ثٟجٛد ویفیت ؿٟشٞب  ٚؿٟشػتبٟ٘بیـبٖ ؿشیه ثبؿٙذٔ ،ـبسوت آٟ٘ب ثبیذ استمبء یبفت ،ٝث ٝآ٘بٖ ٌٛؽ داد ٚ ٜآٟ٘ب سا ث ٝحؼبة آٚس٘ذ.
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دسؿٟش دٚػتذاس وٛدن٘ ،حّٕ ٔ ٜٛىت داسی خٛة ٔؼتّضْ دادٖ دیذ ث ٝوٛدن دس ٌؼتشؽ ؿٟش  ٚدادٖ فشكت ث ٝوٛدوبٖ دس تلٕیٓ ٌیشی اػت.
اػبػب ؿٟش دٚػتذاس وٛدن ث ٝد٘جبَ ضٕب٘ت ثش تٕبٔی حمٛق ایٗ ؿٟش٘ٚذاٖ جٛاٖ ث ٝؿشح صیش اػت;



تبحیش تلٕیٕبت آٟ٘ب دس ٔٛسد ؿٟشؿبٖ



ٔـبسوت دس خب٘ٛاد ،ٜجبٔق ٚ ٝص٘ذٌی اجتٕبفی



دػتشػی ث ٝخذٔبت اػبػی ٔب٘ٙذ (ػالٔتی ،آٔٛصؽ ،ػشپٙبٛ٘ ،ٜؿیذٖ آة ػبِٓ )...ٚ



ٔحبفؾت دس ثشاثش خـ٘ٛت ،اػتخٕبس  ٚػٛء اػتفبدٜ



ثب آػٛدٌی خبعش  ٚتٟٙبیی لذْ صدٖ دس خیبثبٟ٘ب



ٔاللبت ثب دٚػتبٖ  ٚثبصی وشدٖ



ص٘ذٌی وشدٖ دس ٔحیظ ٔٙبػت  ٚفبسی اص آِٛدٌی



ثشاثشی ثب دیٍش ٞش٘ٚذاٖ دس دػتشػی ث ٕٝٞ ٝخذٔبت ثذ ٖٚتٛج ٝث٘ ٝظادٔ ،زٞت ،دسآٔذ ،جٙؼیت .]6[ ...ٚ

ؿبخلٞ ٝبی ٔٛسد تٛج ٝدس عشاحی ؿٟش دٚػتذاس وٛدن ٔغبثك جذ َٚؿٕبس 3 ٜفجبت اػت اص;
جدول : 1شاخص های شهر دوستدار کودک
هحیطی



فرهنگی
تـٛیك ٌشأی داؿت ٚلبیـ



تقٟذ داؿتٗ ث ٝحمٛق وٛدوبٖ

صیؼت

فشٍٙٞی ،ثشٌضاسی جـٗ ٞب ٚ



ٔـبسوت وٛدوبٖ

ٞذایت اوِٛٛطیه صثبِٞ ٝبی

ٕ٘بیـٍبٞ ٜب



آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

تمٛیت ٔىبٖ ٞبی تبسیخی،



خذٔبت سفبٞی ،اجتٕبفی ٚ

وٓ وشدٖ آِٛدٌی ٞبی ٔحیظ

خـه ؿٟشی (ٔذیشیت پؼٕب٘ذ)





سازهانی



وبسوشد  ٚدػتشػی فضبیی ٚ

فشٍٙٞی ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی ؿٟشٞب،

استمبء فضبی ػجض

ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ؿٙبػب٘ذٖ

تغییش ٘ٛؿ استجبط ٔیبٖ ٔٛجٛدات

ٔـبٞیش  ٚتبسیخچ ٝؿٟش

ثٟذاؿتی


ص٘ذٔ ٚ ٜحیظ صیؼت


.5

تـٛیك ث ٝتغییش

اساس توسعه شهر دوستدار کودک

ٔـبسوت وٛدوبٖ دس أٛس ٔشثٛط ث ٝخٛد
تذٚیٗ چبسچٛة لب٘٘ٛی دٚػتذاس وٛدن  ٚتقییٗ ثٛدج ٝثشای آٟ٘ب
تذٚیٗ ساٞجشد حمٛق وٛدوبٖ دس فشك ٝؿٟش  ٚایجبد ٚاحذ حمٛلی وٛدوبٖ  ٚآٌبٞی سػب٘ی دس ایٗ خلٛف
اسائٌ ٝضاسؽ ٔٙؾٓ سػٕی دس ٔٛسد ٚضقیت وٛدوبٖ دس ؿٟش
ایجبد ٟ٘بد ٔؼتمُ پـتیجب٘ی اص وٛدوبٖ

.6

موسسات و فضاهای مرتبط با کودکان در شهر دوستدار کودک

اجتٕبفی – حٕبیتی; ؿبُٔ ٔشوض ٔحبفؾت اص وٛدوبٖ ،خب٘ ٝاػجبة ثبصی ،خب٘ٔ ٝـك ....ٚ
آٔٛصؽ  ٚفشٍٙٞی; ؿبُٔ ٔشاوض آٔٛصؿی ،وب٘ ٖٛپشٚسؽ فىشی ،فشٍٙٞؼشای وٛدن ،ػشای ٙٞش وٛدن
پبسوٟبی ٔٛضٛفی (تفشیحی – آٔٛصؿی); پبسن تشافیه ،پبسن ٔٛص ٜآتؾ ٘ـب٘ی ،پبسن ٔذیشیت پؼٕب٘ذٍِِّٙٛ ،ذ
فضبی ثب صی ،تفشیح  ٚتفشد; پبسن وٛدن ،فضبٞبی ثبصیٚ ،سصؽ ،وٕپیٔ ،ًٙضسف ٝوٛدوبٖ ،ؿٟشثبصی[.]7
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کودک و نیازهای اجتماعی

.7

٘یبصٞبی اػبػی وٛدن ،لبثُ دػتشػی ٚحل َٛاػت.فمظ ایٗ ٘ىت ٝلبثُ إٞیت اػت و ٝؿشایظ ٔٙبػت سؿذ وٛدنٕٛٞ ،اس ٜث ٝكٛست وبُٔ ٚیه
جبفشا٘ ٓٞیؼت .اص یه عشف ثـ ش ثب دػت دساصی دس عجیقت ٚثب ٔلشف ٞضیٞ ٝٙبی فشاٚاٖ ث ٝتِٛذ آصٔبیـٍبٞی ا٘ؼبٖ پشداختٚ ٝاص ػٛی دیٍش ؿشایظ
الصْ ص٘ذٌی وٛدوبٖ سا دس ٘مبط ٔختّف جٟبٖ ثب تفبٚتٟبی ثؼیبسی ٕٞشا ٜػبخت ٝاػت .كشف ٘ؾش اص ٘یبصٞبی اجتٕبفی ا٘ؼبٖ و ٝوٛدن ٘یض جضئی اص آٖ
اػت ٟٓٔ ،تشیٗ ٘یبصوٛدن ث ٝلشاس صیش اػت;
-

ٔشالجت جؼٕی و٘ ٝیبصٔٙذ خب٘ ٝیب پٙبٍٞبٙٔ ٜبػت ،غزا ،اػتشاحت ٚثٟذاؿت اػت.

-

حٕبیت و ٝؿبُٔ أٙیت ٚحٕبیت دس ثشاثش ػٛء اػتفبدٞ ٜب  ٚآػیجٟبی جؼٕی اػت.

-

أٙیتٔ ،شالجت ،حٕبیت ٘ٚؾبست ثشؿشایظ ا ٚو ٝثبیذ ثب سفتبساجتٕبفی لبثُ لجٚ َٛدس ٔٛلقیتی ٔٙؼجٓ ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ.

-

فـكٔ ،حجت ،فبعفٚ ٝاحتشاْ و ٝوٛدن ثتٛا٘ذ دس ٍٙٞبْ ثشٚص فـبسٞب احؼبع ساحتی وشدٚ ٜثب ٟٔشثب٘ی ٍٟ٘ذاسی ؿٛد.

ٍٙٞبٔی و ٝوٛدن دس خب٘ٛاد ٜاص ٘ؾشٞبی فٛق تبٔیٗ ٘جبؿذ ،ایٗ ٚؽیفٔ ٝؼئٛالٖ آٔٛصؿی ٔٚحّی اػت و ٝدسثشاثش ایٗ ؿشایظ اص وٛدوبٖ حٕبیت
وٙٙذ[.]8
دس اثت ذا الصْ اػت و ٝضٕٗ ؿٙبخت ٘یبصٞبی وٛدن ،احؼبع ثٟتشی اص ثٛدٖ ٔ ٚب٘ذٖ دس فضبی ؿٟشی ثٚ ٝی اِمب ٕ٘ٛد و ٝجذ َٚریُ ثش عجك ٞشْ ٔبصِٛ
ث ٝثیبٖ ػّؼّٔ ٝشاتت ایٗ ٘یبصٞب ٔی پشداصد
جدول : 2نیازهای انساى برطبق هرم هازاو
نیازها

ها به ازای نیازها در فضای ویژه کودک

٘یبصٞبی جؼٕب٘ی

ساحتی ،آػبیؾ ،ػالٔت ،تؼٟیالت وبفی ،تقبدَ ٔجتٙی ثش ؿشایظ
اوِٛٛطیه

٘یبص ث ٝایٕٙی ٚ

٘ؾبست ٔ ٚشالجتٔ ،حلٛسیت ،ػّؼّٔ ٝشاتتٚ ،ضٛح  ٚلبثُ پیؾ

أٙیت

ثیٙی ثٛدٖ ،وٛدن ٚاسی ،سفبیت فشكٞ ٝبی خلٛكی،
٘فٛرپزیشی

٘یبص ثٔ ٝحجت ٚ

ایجبد حغ تقّك ٔ ٚىبٖ ،ػبصٌبسی ثلشیٛٞ ،یت ،أىبٖ

ٚاثؼتٍی

ثشلشاسی سٚاثظ اجتٕبفی ثب ػبیش وٛدوبٖ ،أىبٖ ثبصی ٔـبسوتی
وٛدوبٖ  ٚثضسٌؼبالٖ
ٔبِىیت ،فشدیت ،تقّك ثٌ ٝشٔ ٚ ٜٚىبٖٔ ،میبع وٛدوب٘ ،ٝا٘قغبف

٘یبص ث ٝفضت ٘فغ

پزیشی
ثٝ

٘یبص
خٛدؿىٛفبیی

.8

تٛٙؿ ،چبِؾ ثشاٍ٘یضی ،فشكت ٞبیی ثشای ؿخلی ػبصی،

ؿىُ ٞ – 6شْ ٔبصِٛ

ٔـبسوت وٛدن دس ػبخت ٔٙؾش

کودک و فضای جمعی شهری

دس ٌزؿت ٝثب ٚجٛد حیب عٟب  ٚثبغچٞ ٝب ثؼیبسی اص ٘یبصٞبی ثبصی وٛدوبٖ دس داخُ فضبٞبی خلٛكی یب ٘یٕ ٝخلٛكی خب٘ٔ ٝشتفـ ٔیـذ ،أب ثب تغییش
اٍِٛی ػى٘ٛت ،حیب ط ٞب وٕتشٔیتٛا٘ٙذ پبػخٍٛی ٘یبص آٟ٘ب ثبؿٙذ[ِ .]:زا تقبُٔ وٛدوبٖ دس ٔحیظ ؿٟشی ضشٚسی اػت .ثبصآفشیٙی ٔٛضٛؿ فضبی
ؿٟشی اص عشیك ایجبد لّٕش ٚخشدٔ ،یب٘ی  ٚوالٖ دس ؿٟش ،ثب تٛجّ ٚ ٝتأویذ ٚیظ ٜث ٝاحیبی ٔفٛٞ ْٟٛیت ٔحّّ ٚ ٝخیبثبٖ ٔحمّك ٔیـٛد[ .]21وٛچٚ ٝ
خیبثبٖ ثشای وٛدن ثبیذ فشاتش اص یه ٌزس ٔ ٚقجش ٚیه فضبی ٔىج  ٚفقبِیت جٕقی ثبؿذٔ.حیظ وٛچٞ ٝب  ٚخیبثب ٟ٘ب و ٝث ٝفٛٙاٖ فضبٞبی ثبصی
غیشسػٕی تّمی ٔیـ٘ٛذ ،أىبٖ تقبُٔ ٌشٕٞ ٜٚؼبالٖ ثباجتٕبؿ پیشأ ٖٛدس ٔحّی ٘ ٝچٙذاٖ دٚس اص ٔحُ ص٘ذٌی سا فشأ ٓٞی آٚسد .ایٗ أش ٘مؾ
ٕٟٔی دس سؿذ رٙٞی ،ؿٙبختی ٚاجتٕبفی وٛدوبٖ داسد ،تب حذی و ٝصٔیٟٙبی ثبصی عشاحی ؿذٕ٘ ٜیتٛا٘ذ جبیٍضیٗ آٟ٘ب ؿٛد ِ.زا عشاحی وٛچٞ ٝب ٚ
خیبثب ٟ٘ب ٕٞب٘ٙذ صٔیٗ ٞبی ثبصی ٔیجبیؼت دس ساػتبی یبدٌیشیىٛدوبٖ ٘ؼجت ثٔ ٝفبٞیٓ ،سٚاثظ ،ؿىُ ٞب  ،ا٘ذاص ٟٞب ،سً٘ ٞبٔ ٚؼبیُ صیجبؿٙبختی
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كٛست ثٍیشد .فقبِیت دس فضبٞبی جٕقی ؿٟشِ ،زت ،آٔٛصؽ،افتٕبد ث٘ ٝفغ ،خاللیتٔ ،بجشاجٛیی  ٚوـف سا ث ٝد٘جبَ داسد .تقبُٔ وٛدوبٖ دس
ٔحّ ، ٝثبفج اٍ٘یضؽ حغ تقّك ثٔ ٝىبٖ ٛٞ ٚیت دس وٛدوبٖ ٔیـٛد .تقّك ٔىب٘ی دس ٚالقشاثظ ٞبی اػت ؤ ٝیبٖ وٛدن ٔ ٚحیظ ثشلشاس ؿذٚ ٜ
ثشاػبع ایٗ ساثغٔ ٝحیظ ث ٝیه ٍِٙشٌب ٜسٚا٘ی تجذیُ ٔیـٛد .ثٙبثشایٗ تقّك ثٔ ٝىبٖ اص فٙبكش تمٛی تىٙٙذٛٞ ٜیت اػت  ٚاحؼبػی اػت و ٝثٔ ٝشٚس
صٔبٖ ؿىُ ٔیٍیشد[ .]22ایجبد حغ تقّك ثٔ ٝحّ ،ٝوٛدن ثٔ ٝحض خشٚد اص خب٘ٔ ٝحیغی ٘یٕ ٝخلٛكی_ ٘یٕ ٝفٕٔٛی سا تب تشن ٔشصٔحالت
تجشث ٝوشد ٚ ٜآساْ آساْ ٚاسد فضبی وبٔالً فٕٔٛی ٚغیش لبثُ پیؾ ثیٙی ؿٟش ٔیـٛد .حغ تقّك ثٔ ٝىبٖ ،اصحفؼ ٕ٘بدٞبی ؿٟشیٚ ،یظٌی ٞبی خبف
فشٍٙٞی_اجتٕبفی ص٘ذٌی ٔ ٚیضاٖ ٘ ٚح ٜٛفقبِیت وٛدوبٖ دس فضبٞبی جٕقی ٘ـأت ٔیٍیشد.

فضای شهری دوستدار کودک ()CFC

.9

تحمیك دس حٛص ٜؿٟشٞبی دٚػتذاس وٛدن ،ثٚ ٝیظ ٜدس اسٚپب ،اص ػبَ ٞبی  2:91ث ٝثقذ ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت .فٕذ ٜایٗ تحمیمبت دس ساػتبی دادٖ حك
ؿٟش٘ٚذی ث ٝثچٞ ٝب  ٚسػیذٌی ث ٝخٛاػتٟب ٘ ٚیبصٞبی آٟ٘ب ثٛد .دس ایٗ ساػتب عشح ٞبیی ثب فٛٙاٖ "ؿٟشٞبیی ثشای وٛدوبٖ" تقشیف ؿذ[ٔ .]23ف ْٟٛؿٟش
دٚػتذاس وٛدن ث ٝعٛس وُ ث ٝایٗ ٔقٙی اػت و ٝدِٚت ٔشداٖ چٍ ٝ٘ٛایٗ ؿٟشٞب سا ث شػبع فالیك ثچٞ ٝب اداسٔ ٜی وٙٙذ ٘ ٚیض ث ٝؿٟشٞبیی ٌفتٔ ٝی
ؿٛد و ٝدس آٖ ،حمٛق اػبػی ثچٞ ٝب ٔخُ ػالٔت ،حُٕ ٘ ٚمُ ،حٕبیت ،آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞسفبیت ٔی ؿٛد[.]6
ثٟشٚصفشٔ ،جب٘ی عشاحی فضبٞبی ؿٟشی سا دس تٙبػت ثب ؿشایظ جؼٕی  ٚسٚا٘ی وٛدوبٖ ،ث ٝؿىُ ریُ ثش ٔی ؿٕبسد;



جٟت ثشا ٍ٘یختٗ حغ احتشاْ ثش حشیٓ ٘یٕ ٝخلٛكی خٛد٘ ،ـب٘ٞ ٝب  ٚیب ؽبٞشی الصْ سا داؿت ٝثبؿٙذ.



اص ٚػقت  ٚا٘ذاصٞ ٜبیی ٔتقبدَ ٘ؼجت ثٔ ٝشاجق ٝوٙٙذٌٗ ثشخٛسداس ثبؿٙذ.



دس فبكّٙٔ ٝبػجی اص ٔٙبعك ٔؼى٘ٛی لشاس داؿت ٝثبؿٙذ.



اص پیٛػتٍی فیضیىی الصْ ثشخٛسداس ثبؿذ.



اص ٘ؾش تٛپٌٛشافی ٘ؼ جت ػغٛح ػخت ٔب٘ٙذ آػفبِت  ٚثتٗ ثب ػغٛح ٘شْ ٔب٘ٙذ; چٕٗ ،خبن یب ٔبػ ،ٝفضبی ػجض دس استفبؿ  ٚداسای صیجبییٙٔ ،ؾش ٚ
ؿشایظ ٘ٛس ٔٙبػت ثبؿٙذ.



خغش ثشخٛسد ثب ٚػبئُ ٘مّیٛٔ ٝتٛسی دس آٟ٘ب ث ٝحذالُ وبٞؾ یبفت ٝثبؿذ.



حشوت ثذٔ ٖٚب٘ـ ،ایٕٗ  ٚدس دػتشع ث ٝخلٛف ثشای حشوت وذوبٖ وٓ تٛاٖ جؼٕی  ٚحشوتی  ٚیب ثب كٙذِی چشخ داس ،تب حذ أىبٖ پیؾ
ثیٙی ؿذ ٜثبؿذ.



دس حذ أىبٖ ،ثب خب٘ٞ ٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ثب ٔحیظ وبِجذی تحشن  ٚفقبِیت سٚصٔش ٜپی٘ٛذ فیضیىی  ٚاستجبط ػٕقی  ٚثلشی وبفی داؿت ٝثبؿذ[.]21

.11

نظریه پردازان

دیذٌبٞ ٜبی ٘ؾشی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس خلٛف وٛد وبٖ  ٚجبیٍب ٜآ٘بٖ دس فضبٞبی ؿٟشی تٛػظ ٘ؾشی ٝپشداصاٖ ؿٟشی ٔغشح ؿذ ٜاػت .ثشخی اص ایٗ
دیذٌبٞ ٜب ٔغبثك جذ َٚؿٕبس 2 ٜلبثُ اسائٔ ٝی ثبؿذ و ٝفجبستٙذ اص;
جدول شواره :3شاخص های هورد توجه نظریه پردازاى در حوزه توجه به جایگاه کودکاى در فضاهای شهری
ردیف

نظریه پرداز

شاخص های هودد توجه

2

وبس٘غ پشی

عشاحی ٚاحذ ٕٞؼبیٍی ثشاػبع ٘یبص وٛدن




3

ِٛئیغ

ایجبد أٙیت دس وٛچٞ ٝب  ٚایٕٗ ؿذٖ آٟ٘ب جٟت اػتفبد ٚ ٜثبصی وٛدوبٖ
اػتمشاس دثؼتبٖ دس ٔیبٖ فضبٞبی ػجض



ؿقبؿ فّٕىشد ٘یٓ ٔبیّی تب وٛدوبٖ ث ٝساحتی ٔؼبفت خب٘ ٝتب ٔذسػ ٝسا ث ٝدٚس اص خغش ثپیٕبیٙذ.



تبٔیٗ ٘یبصٞبی تفشیحی  ٚثبصی وٛدوبٖ دس فضبٞبی ؿٟشی

ٔبٔفٛسد 

تبویذ ثش ِض ْٚصیؼت ؿٙبػب٘ ٝفضبٞبی آصاد جٟت جٌّٛیشی اص تشاوٓ ٔؼىٗ دس ؿٟشٞبی ثضسي  ٚاص ثیٗ سفتٗ فضبٞبی ثبص  ٚپبسن ٞب ثٝ
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٘فـ ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛی ٘ ٚیبصٞبی ٔبؿیٗ

4

جیٗ جیىٛثض




5

وّیشوٛپش 
ٔبسوٛع 
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پبسن ٞب ػذی فّی ٝتٛػقٕٔ ٝتذ ؿٟش
ِض ْٚتٛٙؿ ٔىب٘ی ثؼیبسی ثشای ثبصی  ٚآٔٛختٗ وٛدوبٖ دس فضبٞبی ؿٟشی
افتمبد ث ٝخیبثب٘ی جزاة  ٚایٕٗ ثشای فبثشیٗ پیبدٜ
خیبثبٖ ٔىب٘ی ثشای ثبصی  ٚفقبِیت وٛدوبٖ
پی٘ٛذ ثیٗ خب٘ٔ ٚ ٝذسػ ،ٝثشاػبع فالیك وٛدوبٖ ث ٝؿشایظ ایٕٙی خیبثبٖ ،تٛٙؿ وبسثشیٟبی صٔیٗ ،ؿبداثی  ٚػشص٘ذٌی ؿٟش ٔحمك ٔی ٌشدد
تٛج ٝث ٝفضبٞبی ثبص  ٚاِمبی حغ ٔبجشاجٛیی( استجبط ثب آة ،استفبؿ  ٚحیبت ٚحؾ)
تٛج ٝث٘ ٝیبصٞبی ٌشٞ ٜٚبی ػٙی  ٚجٙؼی ٔختّف اص جّٕ ٝص٘بٖ ،ػبِٕٙذاٖ  ٚوٛدوبٖ
تٛػقٔ ٝفٔ ْٟٛیٙی پبسن  ٚپبسن ٞبی جیجی

کودک و فضای شهری

دس جٛأـ ؿٟشی  ٚدس استجبط ثب س٘ٚذ آٔٛصؽ  ٚاجتٕبفی ؿذٖ وٛدن آ٘چ ٝإٞیت ٔی یبثذ تٛج ٝث ٝػٔ ٝم ِٝٛخب٘ٛادٔ ،ٜذسػ ٚ ٝفضبٞبی ؿٟشی اػت
(ؿىُ  ،) 2دس ساثغ ٝثب ٔم ِٝٛؿٟش  ٚفضبی ؿٟشی ،ؿٟشی و ٝث ٝوٛدوبٖ خٛد تٛج٘ ٝىٙذ ،ث٘ ٝؼُ ٌزؿتٛٔ ،ٝجٛد  ٚآیٙذ ٜخٛد تٛج٘ ٝىشد ٜاػت[.]22
چ ٙب٘چ ٝثخٛاٞیٓ ٍ٘بٞی ثٌ ٝزؿت ٝثیٙذاصیٓ ،دس ؿٟشػبصی ػٙتی ایشاٖ ،فضبیی ٔختق وٛدوبٖ دس ؿٟشٞب پیؾ ثیٙی ٘ـذ ٜثٛد ،وٛدوبٖ دس فضبی خب٘ٝ
خٛد ٔ ٚحّٔ ٝی تٛا٘ؼتٙذ ثب ٕٞؼبالٖ خٛد ثبصی وٙٙذ  ٚحتی دس تٕبع ٔؼتمیٓ ثب عجیقت ث ٝتجشثٞ ٝبیی ٘ ٛدػت یبثٙذ .أشٚص ٜثب ٚسٚد ا٘ذیـٞ ٝبی
تجذدٌشایب٘ ٚ ٝاص ثیٗ سفتٗ ثبفت ػٙتی ؿٟشٞب  ٚثٚ ٝیظ ٜپیذایؾ ػبختٕبٖ ٞبی ثّٙذٔشتجٔ ٚ ٝحّٞ ٝبی پشتشاوٓ ،وٛدوبٖ ٘ ٚیبصٞبی آ٘بٖ ثیؾ اص پیؾ ٔٛسد
غفّت لشاس ٌشفت ٝاػت و٘ ٝتیج ٝآٖ احؼبع فذْ أٙیت دس ٘ضد وٛدوبٖ  ٚث ٝتجـ آٖ دس ٘ضد ٚاِذیٗ اػتٕٞ ،یٗ أش دِیّی اػت ثش تشجیح ٚاِذیٗ ثٝ
ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت وٛدوب٘ـبٖ دس خب٘ ٚ ٝس ٚآٚسدٖ آ٘بٖ ث ٝثبصی ٞبی وبٔپیٛتشی  ٚفمت ٘ـیٙی ٞشچ ٝثیـتش وٛدوبٖ اص فضبٞبی فٕٔٛی ثٝ
فضبٞبی خلٛكی  ٚاص فضبٞبی ٔحّٞ ٝب ث ٝدس ٖٚخب٘ٞ ٝب .ایٗ دس حبِی اػت و ٝحضٛس ٞشچ ٝثیـتش وٛدوبٖ دس فضبی ؿٟشی  ٚثٚ ٝیظ ٜصٔب٘ی وٝ
ثضسٌتش ٔی ؿ٘ٛذ ٔ ٚحٛع ٝداخّی ػبختٕبٖ دیٍش پبػخٍٛی ٘یبص آٖ ٞب ٘یؼت ،أىبٖ دػتیبثی ث ٝتجشثٟٟبی ٘ ،ٛآؿٙبیی ثب ٕٞؼبالٖ ،تٕبع ٞبی اجتٕبفی،
یبد دادٖ_ یبدٌشفتٗ ،تجشثِٕ ٚ ٝغ ٚالقیت ٞب  ٚدسن ٔحیظ سا دس پی داسد .ثٙبثشایٗ ضشٚسی اػت و ٝوٛدوبٖ تلٛیشی ٚالقی اص چٍٍ٘ٛی وبسوشد
ؿٟش ،اتفبلبت ٔتفبٚت آٖ  ٚفقبِیت ٞبی ٔتٛٙؿ ؿٟش دس ر ٗٞخٛد داؿت ٝثبؿٙذٕٞ .یٗ أش ِض ْٚعشاحی فضبٞبی ؿٟشی ث ٝفٛٙاٖ ثؼتش سؿذ سٚحی ،فىشی ٚ
خاللب٘ ٝوٛدوبٖ سا فشأ ٓٞی آٚسد .چشا و ٝدس ایٗ كٛست اػت و ٝؿٟش چٟش ٜای ؿبداة تش ث ٝخٛد ٔی ٌیشد  ٚوٛدوبٖ ٘یض احؼبع حضٛس دس ؿٟشی
ٔختق ث ٝثضسٌؼبالٖ سا ٘خٛاٞذ داؿت.

شکل  _1عرصه های زندگی روزانه کودک ،ترسین  :نگارندگاى

ایٗ أش ضشٚسی اػت و ٝدسػت دس لّت ٞش ؿٟشی ٔىب٘ی ثشای وٛدوبٖ جٟت تبٔیٗ أٙیت ،آػبیؾ  ٚآصادی آٖ ٞب عشاحی ؿٛد[.]24
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تلفیق طبیعت با فضاهای شهری
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لذْ صدٖ دس خیبثبٖ ٞبی یه ؿٟش  ٚچیذٖ یه ػیت اص دسخت ٌ ٚبص صدٖ ث ٝآٖ ،تجشث ٝوبؿت  ٚثشداؿت ٔحلِ ،َٛزاتی ٞؼتٙذ و ٝتٕبٔب اص ص٘ذٌی
ؿٟشی خظ خٛسد ٜا٘ذ .أشٚص ٜوٛدوبٖ فشكت وٙىبؽ دس ٔحیظ عجیقی سا اص دػت داد ٜا٘ذ  ٚتٟٙب ثب ٘ؾبست ٔؼتمیٓ ٚاِذیٙـبٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔحیظ ٞبیی
اػ تفبد ٜوٙٙذ و ٝدس ٘ضدیىی ٔحُ ص٘ذٌیـبٖ لشاس داسد .ایٗ دس حبِی اػت و ٝفضبٞبی عجیقی اػبػی تشیٗ  ٟٓٔ ٚتشیٗ فضب ثشای وٛدوبٖ ث ٝحؼبة ٔی
آیٙذ.
ٕٞب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی وٙیٓ فبُٔ عجیقت ،ثشاثش  ٚحتی ثیـتش اص فٛأُ وبِجذی ؿٟشی دس ٘مبؿی وٛدوبٖ ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت ،و ٝایٗ تبویذی اػت
ثش ایٗ ٔذفب و ٝوٛدوبٖ عجیقت (خٛسؿیذ ،آةٌ ،یبٞبٖ ،حیٛا٘بت( سا دٚػت داس٘ذ  ٚث ٝؿذت تحت تبحیش تجشثیبت عجیقی اص عشیك دػتىبسی فٙبكش
ٔحیظ لشاس ٔی ٌیش٘ذ  ٚتٕبیُ ث ٝوـف لٛا٘یٗ عجیقی داس٘ذ .آ٘بٖ اص عشیك عجیقت آٔٛصؽ ٔی ثیٙٙذ (ٔـبٞذ ٜفل ٚ )...ٚ َٛساجـ ث ٝآٖ خیبَ پشداصی ٔی
وٙٙذ .دسٚالـ ایٗ ٘ٛؿ فضبٞب ث ٝآٖ ٞب دس ا٘تخبة فقبِیت آصادی فُٕ ٔی دٞذ (ا٘جبْ ثبصی ث ٝكٛست آصادإ٘ٞ ٚ ٝشا ٜثب ػشٚكذا ،تغبثك فقبِیت ٞب ثب
أىب٘بت ٔحیظ)  ٚث ٝدِیُ تٕبع ثب وٛدوبٖ دیٍش ث ٝاجتٕبفی ؿذ ٜآ٘بٖ وٕه ٔی ٕ٘بیذ[.]25

طبیعت گرایی
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وٛدوبٖ راتبً ٔٛجٛداتی صیؼت دٚػت  ٚعجیقت خٛأ ٜتِٛذ ٔیـ٘ٛذ .ثٟتشیٗ ساثغ ٝوٛدن ثب عجیقت ،تجشثِٕ ٚ ٝغ آٖ اػت .ایجبد ٔٙبؽش ٔخٕش
ؿٟشی ،أىبٖ ایٗ فقبِیت ،جؼتجٚ ٛدس ٘تیج ٝسؿذ  ٚخاللیت وٛدوبٖ سا فشأ ٓٞیىٙذٕٞ.چٙیٗ وٛدوبٖ ٔحیظ ٞبی عجیقی ؿٟش سا ثشای ثبصی ثٝ
ٔحیظ ٞبی ٔلٛٙؿ ؿٟشی تشجیح ٔیذٙٞذ .آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙذػبفت ٞب ثب آةٔ ،بػ ٚ ٝد٘ٚذٌی دس ٔیبٖ دسختبٖ ػشٌشْ ثبؿٙذ  ٚفقبِیتٟب  ٚثبص یٟبی پش جٙت
ٚجٛؽ ٔخُ ثبال سفتٗ اص ٔٛا٘ـ ،دٚیذٖ ،ػشخٛسدٖ ٚغّتیذٖ سا تجشث ٝوٙٙذ .فقبِیت دس عجیقت ،اص چٙذ جٙج ٝدیٍش ٘یض ثشای وٛدن ٔفیذ اػت ِ ٚزت
ٔ ٚب٘ذٌبسی تجشثیبت  ٚثبصی دس ر ٗٞوٛدوبٖ سا دٚچٙذاٖ ٔیىٙذ .دس ضٕٗ احؼبع أٙیت  ٚآػبیؾ دس وٛدوبٖ ٘یض دٚچٙذاٖ ٔیـٛد .ثٙبثشایٗ
عجیقت ث ٝفٛٙاٖ ثؼتش سؿذ عجیقی تٕبْ ٔٛجٛدات ،ثب فشا ٓٞآٚسدٖ أىبٖ فقبِیت ،ثبص یٟبی جٕقی ٔ ٚـبسوتیٟٔ ،بس تٟبی اجتٕبفی وٛدن سا تمٛیت
ٔیىٙذ ِ.زا ثبیذ دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝؿٟشی ثشای ثبصٌشدا٘ذٖ عجیقت ثٙٔ ٝؾش ؿٟشی  ٚافضایؾ تٕبع  ٚتقبُٔ آٖ ثب وٛدوبٖ تالؽ وشد[.]26
الصْ ث ٝروش اػت و ٝجزاثیت عجیقت ثشای وٛدوبٖ دس ػ ٝویفیت ٔحیغی خالكٔ ٝی ؿٛد;
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تٛٙؿ تٕبْ ٘بپزیش آٖ (تبحیش تغییشپزیشی فٙبكش عجیقی دس تمٛیت خیبَ پشداصی وٛدن ث ٝدِیُ تقذد  ٚتٛٙؿ تلبٚیش رٙٞی)



ا٘ؼبٖ ػبخت ٘جٛد آٖ



حغ جبٚداٍ٘ی  ٚپبیبٖ ٘بپزیشی [.]25

تعریف بازی

ٞشٌ ٝ٘ٛفقبِیت ٞذف داس جؼٕی یب رٙٞی و ٝدس اٚلبت فشاغت یب اؿتغبَ  ٚدس جٟت وؼت ِزت ،آساْ ثخـی جؼٓ یب ر ٗٞثبصیٍش  ٚالٙبؿ ٘یبصٞبی آ٘ی
یب دس دساص ٔذت ث ٝكٛست ا٘فشادی یب ٌشٞٚی ا٘جبْ ٌیشد ،ثبصی ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد .اص ٚیظٌی ٞبی ثبصی ایٗ اػت و;ٝ
یه فقبِیت ٞذفذاس ثشای وٛدن اػت  ٚوٛدن كشفب ثشای وؼت ِزت ث ٝآٖ ٔی پشداصد.
ثبصی ثبیؼتی ث ٝعٛس آصادا٘ ٝتٛػظ وٛدن ا٘تخبة ؿٛد .اٌش وٛدوی ثشای ثبصی وشدٖ تحت فـبس لشاس ٌیشد  ٚیب ٔججٛس ث ٝآٖ ثبؿذ ،ثٞ ٝیچ ٚجٕ٘ ٝی
تٛاٖ آٖ فقبِیت سا ثبصی ٘بٔیذ.
ػٔٛیٗ ٚیظٌی اػبػی ثبصی خٛؿبیٙذ ثٛدٖ آٖ اػت .وٛدن ثبیؼتی اص ایٗ تجشثِ ٝزت ثجشد ٌٚشٕ٘٘ ٝیتٛاٖ آٖ سا ثبصی دا٘ؼت.
ٚیظٌی غیش كٛسی ثٛدٖ و ٝثخلٛف دس ٔٛسد ثبصی ٞبی ٕ٘بدیٗ ٔلذاق داسد و ٝدس آٖ وٛدو بٖ صٔبٖ صیبدی سا ثشای تجشث ٝوشدٖ ٘مؾ ٞبی جذیذ
كشف وشد٘ ٚ ٜمؾ ٞبی تخیّی سا ثٕ٘ ٝبیؾ ٔی ٌزاس٘ذ.
ثبصی فقبِیتی اػت و ٝوٛدن ثب جؼٓ یب ر ٗٞخٛد یب ٞشد ٚدسٌیش ثبصی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ثبصی تبٔیٗ وٙٙذ٘ ٜیبصٞبیی ٘ؾیش سؿذ جؼٕب٘ی ،ادساوی  ٚاجتٕبفی
وٛدوبٖ دس دٚس ٜسؿذ اػت[.]27
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ثش اػبع آ٘چ ٝث ٝتفلیُ دس پظٞٚؾ حبضش ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٔ ،یتٛاٖ اػتٙتبد ٕ٘ٛد و ٝدس عشاحی ثؼیبسی اص فضب ٔ ٚحیظ ٞبی فٕٔٛیِ
ؿٟشٞبی أشٚص ،جبیٍب ٜوٛدوبٖ چٙذاٖ سٚؿٗ ٘یؼت  ٚای ٍٝ٘ٛٙث٘ ٝؾش ٔیشػذ و ٝث٘ ٝیبصٞبی آ٘بٖ وٕتش پشداخت ٝؿذ ٜاػت .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝاِٚیٗ
سٚیبسٚیی وٛدوبٖ ثب ٔحیظ ؿٟشی دس ٔحالت  ٚفضبٞبی ٔحّی سخ خٛاٞذ دادٔ ،ـبٞذٔ ٜی وٙیٓ فّیشغٓ ٘یبص ٚیظ ٜوٛدوبٖ ثٔ ٝحیظ ٞبی فٕٔٛی
دس فشك ٝی ٔحالت ،ایٗ فضبٞب ثشای ثضسٌؼبالٖ عشاحی ؿذ ٜاػت  ٚیب اوخش فضبٞبیی ؤ ٝختق وٛدوبٖ ٔب٘ٙذ فضبٞبی ثبصی ٚجٛد داسد ،چٙذاٖ
ٔٛسد اػتمجبَ آ٘بٖ ٚالـ ٕ٘یٍشدد .ث٘ ٝؾش ٔی سػذ ایٗ فضبٞب ثذ ٖٚتٛج ٝث٘ ٝیبصٞبی ٚالقی وٛدوبٖ  ٚكشفبً ثش اػبع تجشثیبت  ٚػالیك ؿخلی
عشاحبٖ ،عشاحی ٌشدیذ ٜاػت .عشح ؿٟش دٚػتذاس وٛدن پبػخی جذیذ  ٚجبٔـ دس صٔی ٝٙتقبُٔ ٔحیظ ؿٟشی  ٚوٛدن اػت و ٝحضٛس فقبَ ٚ
ٔـبسوت وٛدن سا اكُ لشاس ٔیذٞذ  .ایٗ عشح ٛٞیت ٔحّی ؿٟش  ٚوٛدن سا ث ٝحبؿیٔ ٝیشا٘ذ؛ ِزا سٚیىشد ٔٙؾش ث ٝكٛست پذیذ ٜای فیٙی_رٙٞی
دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی تٛا٘ذوٕه وٙٙذ ٜثبؿذ ٙٔ.ؾش ؿٟشی دٚػتذاس وٛدن تٟٙب دسوبِجذ خالكٕ٘ ٝی ؿٛد ،ثّى ٝحبُٔ ٔقٙبیی اػت و ٝوٛدن ث ٝفٛٙاٖ
یه ؿٟش٘ٚذ آٖ سا دسن ٔیىٙذ .دس ایٗ سٚیىشد ػ ٝساٞجشد تٛػق ٝص٘ذٌی پیبد ،ٜفقبِیت وٛدن دس فضبی جٕقی  ٚعجقیت ٌشایی  ٚػیبػت ٞبی
ٔشثٛط ثٞ ٝش یه ،ث ٝایجبد حغ أٙیتٛٞ ،یت  ٚتقّك ثٔ ٝىبٖ دس وٛدن  ٚسؿذ  ٚپشٚسؽ وبُٔ ا ٚدس ؿٟش وٕه ٔی وٙذ.
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