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 فضاهای شهری دوستدار کودک: نگرش ها و شاخص ها
 رانینجف باد، ا ،یواحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالماستادیار، گروه جغرافیا، دکتر حمید صابری: 

 رانایآباد، نجفی، دانشگاه آزاد اسالم باد،آواحد نجف، دانشجوی دکترای شهرسازی :1فرشاد طهماسبی زاده

 رانای  آباد، نجف ،اسالمی آزاد دانشگاه آباد،  واحد نجف ی ،شهرساز یدکترا یدانشجوعمار شهیر : 

 چکیده
دارند. امروزه در اثر توسعه و گسترش  یفردمنحصربهاجتماعی و فردی کودکان نقش  یازهاینفضاهای شهری در برآورده ساختن 

شهرهای کوچک و بزرگ حقوق کودکان در دسترسی به فضاهای شهری مطلوب نقض شده است. در شرایطی که بیش از  روزافزون

روزمره کودکان  یزندگ طیاز زمان و مح یاعمدهبخش شهری   یفضاهاو   کنندیمشهری زندگی  یهاطیمحنیمی از کودکان دنیا در 

 یتعامالت اجتماع تیتقو ،یجسم یدر سالمت و رشد قواا متناسب با کودک فضاه نیا تیفیک یارتقا دهندیمبه خود اختصاص را 

ی هانسلو پرورش شهروندانی فعال، مطالبه گرد، انتقال هویت ، فرهنگ به   در کودکان تیو پرورش خالق یگروه یهایهمبستگو 

شهر دوستدار  امروزه رویکردنشده است.  آندر شهر، توجه چندانی به  آنعلی رقم اهمیت موضوع و ابعاد سازنده مؤثر باشد.  دیبع

در فضاهای شهری تفسیر مطلوبی  آن یهاشاخصو  ارهایمع، ابعاد، است. اما چگونگی توجه به کودک شدهمطرحکودک با این هدف 

آن را  یهاشاخصو  مشخص در چارچوب این ابعاد ک در فضای شهری راده است. بنابراین این پژوهش بر آن است تا جایگاه کودشن

ر د  است. ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی و کیفی بر اساسو از نوع بنیادی هدف  سبر اساهش وپژ یشناسروشمعرفی نماید. 

فضای شهر متناسب با نیاز  یبندسطح به توانیماست. از نتایج آن  شدهاستفادهو اسنادی  یاکتابخانهاز روش  هادادهگردآوری 

  ، سازمان و غیره جهت ساخت شهر کودک محور در ایرانمشارکتی زیستی ، یرفتارمحیطی،  یهاشاخص  و هامؤلفه ارائه کودک،

 اشاره کرد. 

 کودک شهر دوستدارکودک، فضای شهری، حقوق کودک،  واژگان کلیدی :
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 مقدمه
د که دارن یاژهیو یو روح یسن ،یجسم طیشرا لیکه به دل باشدیم یمخاطبان خردسال ی، داراساالنبزرگعالوه بر  یشهر یفضاها

 یروزافزون، شهرها فاقد فضاها و گسترش امروزه با توسعه.  در معرض تهدید از جانب فضاهای شهری هستند ساالنبزرگبیشتر از 

 جامعه هردر  ندهیو آگذشته  یهانسلعامل پیوند  کودکان باشندینمکودکان سازگار  یازهاینبا  کهیطوربه. اندشدهمطلوب  یشهر

ایجاد محیطی مناسب  همچنین.دارندعهدهبر ، اعتقادات و باورها و ... در هر جامعه از هافرهنگ، هاسنتانتقال  و شوندیممحسوب 

. شهری که به کودکان خود توجه نکند به نسل گذشته، باشدیمن سالمت اجتماعی نسل بعد تأمی سازنهیزم تواندیمبرای رشد کودک 

ما جهانی مناسب » تفسیر بخش ویژه کودکان سازمان ملل در این رابطه بدین صورت است : موجود و آینده خود توجه نکرده است.

)بخش ویژه کودکان سازمان ملل، « ، زیرا جهانی که مناسب ما باشد، برای همۀ افراد هم مناسب خواهد بود.میخواهیمبرای کودکان 

2002) 

  یساختگ طیمح کنندهاستفاده اجباربه خاص، یازهایو ن هاخواستهاز  یامجموعهبا  در فضای شهر جامعهاز بخشی  عنوانبهودکان ک

 یاتوسعهبه سمت  یتوسعه شهر شرفتیو پ دنیدر بهبود بخش یشهر یهارساختیزکه توسعه  طورهمان. هستندنسل دیگری 

د در هستن یبعد یهانسلکودکان که سازندگان  یبازندگی شهر متناسب فضاها حیصح یطراح مهم است، اریو کارآمد بس حیصح

و  هامکانساخت طراحی و  ،یزیربرنامه برخوردار است. یادیز تیسالم و مطلوب از اهم یاجامعهبه سمت  یانسان جامعهسوق دادن 

ز ا شتریب یلیکودکان خ رایز دارد. نینو ینو و نگرش ،به افکار روشن ازیندر شهرهای آشفته ایران ،  مناسب کودکان یفضاها

 ریتأثتحت  شدتبهکودک  یو جسم یروان ،یعاطف ،یاحساس ،ی.و رشد اجتماعرندیپذیم ریتأثاطرافشان  طی، از محساالنبزرگ

 که ییهرجا یطورکلبهو  یباز یفضاها مدرسه، ، مهدکودک،هاابانیخ کوچه، محله، ،شهر، طیمنظور از مح .باشدیم طیمح تیفیک

کنوانسیون حقوق کودک  1989در این راستا در سال  .باشدیم، کندیم یعمر خود را در آن سپر هیاول یهاسالکودک  عنوانبهفرد 

در دومین گردهمایی اسکان بشر سازمان ملل، ابتکار شهرهای دوستدار کودک برای اولین بار با عنوان  1996و به دنبال آن در سال 

دوستدار کودک  د شهررویکر امضا گردید. یاقطعنامه، مطرح و طی «زیست پذیر برای همگان یهامکانساخت و تبدیل شهرها به »

در پی  این رویکرد (53: 1391کواکی،  زادهلیاسماع. )کیانی و تبدیل شدنقطه عطفی برای پیشبرد حقوق کودکان در فضای شهر 

( شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب Torres 2009 : 12و مناسب برای زندگی کودکان است. ) موردعالقهایجاد مکان های 

 ( امروزه شهر دوستدار کودکriggio 2002:6. )ردیگیمکودکان ساخته و مورد قضاوت قرار  لهیوسبهنیست بلکه شهری است که 

 نشدن مشخصدر ایران  آنبه  یتوجهکمدلیل و طراحی شهری کشور نیافته است.  یزیربرنامهجایگاه و اهمیت خود را در نظام 

 حال و طراحی شهری است.  یزیربرنامهه مشخص برای اجرایی کردن نقش آن در بجایگاه کودک در فضای شهر و عدم وجود چارچو

، طراحی و مدیریت شهری کشور به یک حلقه  یزیربرنامهاساسی کودک است. و در نظام  یازهاینبا توجه به اینکه فضای شهر از 

 یراستااین پژوهش در گردد.   ریتفسچارچوب و مفاهیم شهر دوستدار کورک است. ضرورت دارد تا  شدهلیتبدگمشده و پنهان 

 یبایشهیرک بر آن است تا با بررسی جایگاه و اهمیت کودک در فضای شهر و دوستدار کود یشهرها یهاضرورت، و  میمفاه یبررس

 .ارایه نماید ان را جهت بکار گیری یارهایمعاصول و  و هاشاخصشهری،  یهامکتبو  ها نظریه در آن

 بیان مسئله
دارند اما امروزه توسعه و گسترش  یفردمنحصربهاجتماعی و فردی کودکان نقش  یازهاینساختن  برآوردفضاهای شهری در پی 

است. به  کردهمحدود را نه کودک به فضای بیرون از خانه و محیط شهر اناشی از آن، دسترسی آزاد و مشکالتشهرها  روزافزون

است. در  افتهیکاهش وسیعی طوربهو دیگر فضاهای عمومی  هادانیم، هاپارک، روهاادهیپ، هاابانیخعبارتی دسترسی کودکان به 

سال سن  18از جمعیت زیر درصد  60و در ایران نیز نزدیک به  کنندیمشرایطی که نیمی از کودکان دنیا در محیط شهری زندگی 

نه او اجتماعی  نکهیباا شودیمکودکی که در محیط اجتماعی شهر وارد  (.13:1390 )کرمانی،هر نقض شده است. وقشان در شدارند حق

اجتماعی است. اگر کودک در این محیط در مسیر درست قرار  کامالً ردیگیمقرار  دراناست. ولی محیطی که  یراجتماعیغاست و نه 

: 1388 جنگس،)موفق ساخته خواهد شد.  یسالبزرگمند و نو از او انسانی توا شودیماو به فعلیت تبدیل  بالقوه یهاییتواناگیرد 
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که افسردگی،  یاجامعهاجتماعی، روحی و روانی خواهند شد.  یهابیآسدچار  ندهیآ یهانسلاما در غیر این صورت جامعه و  (41

 .گرددیمسرخوردگی و استرس فضایی را از دوران کودک تجربه خواهد کرد. و روند اجتماعی شدن آن در شهر با مشکل مواجه 

مختلف دنیا اجرایی گردید  یکشورهااز آن در  ییهانمونهگردید و  مطرح 1996ور ایجاد شهرهای کودک محور در سال ظبدین من

است اما در ایران کودک  شدهانیبمختلف شهری نیز  یهاهینظرو  هاشهیاندتوجه به کودک در فضای شهر در  ییهاشهیر هرچند

نیادی . ضعف در مبانی نظری و بباشدیم تفاوتیبهای او نیاز و هاخواسته نتوانسته حضوری فعال در شهر یابد و فضای شهر نسبت به

هر و بین ش یارابطههای ایران است. بنابراین شهر کودک محور چه شهری است؟، چه نسبت به کودک در شهر یتفاوتیبن ریشه ای ،

و  هاشاخصاست؟ و  شدهمطرحبه چه صورتی  هاشهیاندکودک وجود دارد؟ ملزومات توجه به کودک در فضای شهر در مکاتب و 

 اشت تا این موضوع را بررسی نمایند. داز این قبیل پژوهشگران را بران  یسؤاالت؟ و باشدیممعیارهای شهر کودک محور چه 

 پیشینه پژوهش
ها و رسیدگی به به بعد در اروپا در راستای دادن حق شهروندی به بچه 1980 تحقیق در حوزه شهرهای دوستدار کودک از سالهای

، ایده مشارکت کودکان 1990دهه  در مطالعات در (78: 1388قرار گرفت. )کامل نیا و حقیر،  موردتوجه هاآنها و نیازهای خواست

صورت  و نوجوانانکودکان  در خصوص 1977 در سالعملیاتی دولتی  یزیربرنامهایتالیا اولین و  عمومیت یافت یزیربرنامهدر فرآیند 

شهر دوستدار »  عنوانبهدر استرالیا از طرف یونیسف « بندیگو» میالدی شهر 2007اولین بار در سال  (UNICEF 2004)گرفت

یونیسف به خود اختصاص داده بود، معرفی  ازنظرهای یک شهر دوستدار کودک را ها و ویژگیو اولین شهری که تمام جنبه« کودک

ت قرار گرف موردتوجهاولویت اصلی و اساسی در تمامی رویکردها  وانعنبهو به رسمیت شناخته شد که در این شهر حقوق کودکان 

اولین توجه به این  توجه به مفهوم شهر دوستدار کودک در ایران سابقه چندانی ندارد. اما  (.55:1391کواکی، زادهلیاسماع)کیانی و 

سف با همکاری دیگر نهادها، پروژه شهر که سازمان یونی یاگونهبهدر بم صورت گرفت؛  1382موضوع پس از زلزله مخرب سال 

سال مشارکت داشته  13تا  6کرد. در این پروژه کودکان  یگذارهدفکودکان تعریف و « مشارکت جمعی» باهدفدوستدار کودک را 

اوز، چالوس، الهیجان و تهران اقداماتی در این  ازجملهکردند، همچنین در شهرهایی های مختلف ابراز میو نظرات خود را با روش

 به شرح زیر است: هاپژوهشبرخی از  خصوص صورت گرفته است

سعی کرده است نشان دهد که کودک در شهر « شهر در خاطرات دوران کودکی»با عنوان  یامقاله( در 1995) 1آلوین لوکا شوک 

 ارینفر، به نکات بس 40پس از مصاحبه با حدود . گذاردیماثر را روی او  نیترشیباز عناصر محیط فیزیکی  کیکدامو  ندیبیمچه 

 .کرد دایدر مورد برداشت و نوع نگاه کودک به محله و شهر دست پ یجالب

مسائل مرتبط با محیط کودکان را « و راهکارها هانگرشدوستدار کودک:  یهاطیمح»عنوان  با یامقاله( در 2004) 2هورلی و پرتزا

شکاف بین نهادهای دولتی، مشکالت اجرایی و سیاسی موجود در جوامع و نبود منابع کافی  رسید، و به این نتیجه ندینمایم تشریح

کودکان در ایجاد شهر مناسب برای آنها به حیطه  یهاخواستبرای کودکان باعث شده است نیازها و  تیفیباک یهاطیمحدر ارتباط با 

 فراموشی کشیده شود. 

و ادراکات کودکان راجع به فضای بازی، نمونه موردی شهر داکا در  هادگاهید» ای تحت عنوان ( در مقاله 2008) 3مد و سهیلاح

که  انددهیرساند و به این نتیجه قرار داده یموردبررسهای اجتماعی و ... نظرات کودکان را ؛ با توجه به سن، جنس، پایگاه«بنگالدش

اکیزگی، امنیت، پ ازنظرباشد و این فضاها از سوی نهادهای دولتی و محلی پاسخگوی نیاز کودکان نمی شدهارائهامکانات  کهنیاعالوه بر 

دچار کمبودهایی هستند، تبعیض جنسیتی در شهر داکا سبب گردیده تا  هابچهتعمیر و نگهداری و نبود امکانات بازی متناسب با 

 ها، امکانات تفریحی و ... حذف شوند. از فضاهای بازی، پارک کنندهاستفادهاز گروه  هاآنو  برآورده نشود یخوببهنیاز دختران 

                                                             
1Alluin Loca shok 
2  Horelli & Prezza 

3 A-Ahmad and M. Sohil  
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شورا، مشورت و اجتماع، تفکری دوباره در مورد فضاهای موجود برای مشارکت »با عنوان  یادر مقاله (2010) 1باری  پرسی اسمیت

وجه که امروزه ت رسیدو به این نتیجه  دهدیمقرار  یموردبررسلزوم مشارکت کودکان را در منطقه عمومی بریتانیا « کودکان و جوانان

 توانیمگشته در حد مطلوبی گسترش پیدا نکرده است و خیلی کم  به مشارکت کودکان در سراسر بریتانیا از اهمیت خاصی برخوردار

 داشته باشند. هایریگمیتصمای در هایی را پیدا کرد که افراد جوان تأثیر عمدهنمونه

کشور  4های جوانان تجسم« های شهری تصور شهر: تجسم افراد جوان از محیط»با عنوان  شانمقالهدر (2011) 2ب نکرا و دیگران

رار ق لیوتحلهیتجزو طراحی دانش آموزان از شهرها را مورد  هاتیفعالهای فیزیکی، های متفاوت را بر اساس شاخصهمختلف با محیط

های متمایز، مشترکات زیادی وجود کشور، عالوه بر شاخصه 4از  شدهارائه یهاطرحرسند که در این دهند و به این نتیجه میمی

گی، ترافیک و وجود مراکز خرید است. همچنین به این نتیجه رسیدند که در طراحی شهرها،اگر اطالعات دارند و آن شلوغی، بزر

 خواهد آمد.  به وجود یترمطلوبهای شهری کند وجود داشته باشد محیطها و تصورات ذهنی جوانان را بیان مینوشتاری که دیدگاه

به بررسی « های فیزیکی کودکان و نوجوانان در شهره جایگاهی برای فعالیتمحل»با عنوان  یامقاله(، در 2009هولت و همکاران )

ها و موانع شهری پرداخته و عواملی همچون ویژگی محله، دخالت خانواده های فیزیکی کودکان و نوجوانان در محله و فرصتفعالیت

 یطیمحستیزعدم ایمنی و امنیت و عوامل  تیدرنها دانند ورا در فعالیت کودکان تأثیرگذار می ساالنبزرگهای تحت نظر و برنامه

 دهند.را جهت تسهیل فعالیت کودکان پیشنهاد می یاافتهیسازمانتهدید بیان نموده و برنامه  عنوانبهرا 

 به بررسی« های دوستدار کودکجهت افزایش محیط یچندبخشهای سیاست فعالیت»(، در مقاله ای با عنوان 2011آرتز و همکاران )

که با همکاری ساختاری در میان  انددهیرسبینش موجود در این نوع سیاست در چهار منطقه شهری هلند پرداخته و به این نتیجه 

در این  های دوستدار کودک گردید و نیز چالش اصلیتوان موجب تسهیل و افزایش محیطهای مختلف سیاست و دولت میبخش

 نمایند.نوع سیاست را کمبود وقت و منابع، ذکر می

دوستداری کودکان »های دوستدار کودک و نوجوان، در رساله دکتری ، تحت عنوان در رابطه با محیط یدر پژوهش (2006) 3چترجی

بهبود کیفیت زندگی  رمنظوبهایده شهر دوستدار کودک « دوستدار کودک و نوجوان در شهرها یهاطیمحبا محیط؛ کنکاشی در 

، اندرفتهقرارگ توسعهدرحالدر جوامع  شدنیجهانتحت تأثیر فرآیندهایی همچون شهرنشینی سریع و  شدتبهکودکان فقیر شهری که 

 که محیط رسدیمو به این نتیجه  دهدیماز سوی کودکان را مورد تحلیل قرار  شنهادشدهیپ یهامکانقرار داده است .  یموردبررس

 برندیمکودکان در سطح محله و در قالب واحد همسایگی است و در کل کودکان در شرایط بغرنجی در این شهرها به سر  رشیپذقابل

 هستند  شانیزندگها( برای باال بردن کیفیت  NGOو نیازمند توجه نهادهای دولتی و غیردولتی )

در « محلی، زندگی کودکان یهامکانسفر پایدار به مدرسه، مسائل جهانی، »( در رساله خود با عنوان 2010) 4جولیا استیونس

. در این را مطالعه نمودشهری  ونقلحملمحیطی و مطالعات  یهااستیسهای جغرافیایی دوران کودکی، مسائل اجتماعی و زمینه

است، نویسنده را به این نتیجه  آمدهعملبهبه مدرسه و مسیرهای عبور و مرورشان تحقیق  وآمدرفتپژوهش که از کودکان در مورد 

های اجتماعی و فرهنگی در خانه و  نهیدرزمکه برای داشتن سفری پایدار ، ایمن و جذاب برای کودکان نیازمند تغییرات  رساندیم

 جامعه هستیم.

های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و ارزیابی شاخص»تحت عنوان  یامقاله( در 1393اسماعیل زده کواکی و همکاران )

از نگاه معماری و شهرسازی  هاآنهای شهر دوستدار کودک و تطبیق ها و شاخصبه ارزیابی ویژگی« شهرسازی اسالمی در عصر جدید

المی و نیز چگونگی مشارکت کودکان در خصوص تبدیل فضای شهری موجود به شهر اس ییهاشنهادیپ تیدرنهااسالمی پرداخته و 

 نمایند.و مدیریت شهری را بیان می یریگمیتصمدر فرایند 

                                                             
1 Borry percy-smith 
2 Be nekera , sandersb , Tanic and Taylord 
3 Chatterjee 
4 Julia Stevens 
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معیارهای طراحی محالت مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک ـ نمونه موردی » تحت عنوان یامقاله( در 1393متینی و همکاران )

کالبدی این موضوع پرداخته و درنهایت معیارهایی برای طراحی محله دوستدار  -های فضاییبه بررسی جنبه« : محله فرهنگ مشهد

 .نموده است و مشارکت را مطرح یریحضور پذ، هویت، یرینفوذپذخوانایی، دسترسی و  ازجملهکودک 

نمونه موردی : منطقه  SWOTتحلیل شهر دوستدار کودک با استفاده از مدل »تحت عنوان  یامقاله( در 1393ربیع پور و تقدسی )

پرداخته  SWOTتهران با استفاده از مدل تحلیلی  13های شهر دوستدار کودک در منطقه ها و شاخصبه ارزیابی ویژگی« تهران 13

 های مبتنی بر آن منتهی گردیده استرقابتی )تهاجمی ( و راهکار یهایاستراتژارائه  که نتیجه تحقیق به

شهر پایدار آینده، نمونه موردی شهر  یسوبهشهر دوستدار کودک، گامی »تحت عنوان  یامقاله( در 1393منوچهری و علیزاده )

وسعه شهری مشهد از ابتدا تا به امروز پرداخته و به این های تبه کودکان در طرح افتهیاختصاصهای شهری به بررسی سرانه« مشهد

های توسعه شهر مشهد و نیز وضع موجود به فضاهای مخصوص کودکان در طرح افتهیاختصاصنتیجه رسیده است که میزان سرانه 

 است. های استاندارد و کمتر از سرانه باشدینمبا توجه به جمعیت کودکان، پاسخگوی نیاز این قشر از جامعه 

پردازد. به بررسی ارتباط منظر شهری و کودک می« رد پای کودک در منظر شهر » خود با عنوان در مقاله( 1389مهدی شیبانی )

های ادراکی و تصویر ذهنی کودک از منظر شهری و سهم و جنبه شماردیبرممالحظات اصلی در طراحی شهر دوستدار کودک را 

ازها، از مراتب نی یتمامبهدرگرو پاسخ  تیفیباکرسد که تحقق منظر کند و به این نتیجه میمیکودکان را از فضاهای شهری بیان 

دوستدار کودک را پاسخ  یمنظر شهراگر هدف کلی طراحی  درواقعنیازهای جسمانی تا نیازهای شناختی و زیباشناختی است.

برای  یسازنهیزم تواندیمتناسب با این نیازها در طراحی م یهاتیفیکسطوح نیازهای کودک در نظر بگیریم، لحاظ کردن  یتمامبه

 باشد. هاآنبرآورده شدن 

( از دیدگاه CFCشهر دوستدار کودک  ) یزیربرنامهتحلیل و »ای با عنوان ( در مقاله1391کواکی) زادهلیاسماعاکبر کیانی و علی 

بحث و روش  -استفاده از متدولوژی گروه و بامشارکت کودکان در ایجاد محیط اطرافشان  باهدف، «کودکان، مطالعه موردی قوچان 

ند رساست و به این نتیجه می نمودهو تحلیل  یآورجمعهای کودکان در ارتباط با وضعیت شهر قوچان مشارکتی، نظرات و نقاشی

وسایل بازی  درصد کودکان نیاز به فضای سبز و 64؛ کندیمنخستین را جهت تحقق شهر دوستدار کودک طی  یهاگامکه قوچان 

شهرداری قوچان را برای اتخاذ راهبردهای اجرایی و  ژهیوبه مؤثر یهاسازمانرا خواستار شدند. همچنین تحلیل نظرات کودکان 

 .کندیمعملیاتی تشویق 

راحی فضای شهری مطلوب برای کودکانه تدوین معیارهای ط»( رساله دکتری خود را با عنوان 1385مامک نصیری نسب رفسنجانی)

فصل است که در فصل اول به ارائه کلیات، تعاریف  3شامل  نامهانیپا، در دانشگاه علوم و تحقیقات دفاع کرده است. «نمونه موردی بم

های نظری در مورد فضاهای شهری دوستدار کودک و چهارچوب نظری تحقیق و تعاریفی از فضای مطلوب برای کودک، زمینه

به تجارب جهانی اشاراتی کرده است. فصل دوم شامل مطالعات موردی شهر بم است و در فصل آخر به ارائه  تیدرنهاپرداخته و 

 .پردازدیمهایی در راستای ایجاد فضای مطلوب شهری برای کودکان دستورالعمل

طراحی مشارکتی فضای شهری در بافت فرسوده با تأکید بر نقش کودکان ،مطالعه »خود با عنوان  نامهانیپا( در 1389ساره هرزندی)

با استفاده از چارچوب  موردمطالعهمحله  یدهایتهدو  هافرصت، به بررسی نقاط قوت ، ضعف ، « تهران  12موردی محله ملت منطقه 

عی، اجتما یهایناهنجاره رسیده است که کودکان در این محله با نظری و نتایج حاصل از مشارکت کودکان پرداخته و به این نتیج

ارزیابی »خود تحت عنوان نامهانیپا( در 1390فرهنگی ، اقتصادی،محیط کالبدی و ... مواجه هستند. بهروز کمالی روستا) یهاضعف

 شدهمطرح سؤاالت بر اساس شهرئمقابه بررسی وضع موجود شهر « ضوابط شهر دوستدار کودک بر اساس شهرقائمشهر  یو سامانده

در پرسشنامه پرداخته است و در مرحلۀ بعدی برای ارتقاء وضعیت این شهر نسبت به اصول و ضوابط شهر دوستدار کودک یکسری 

 راهکارهای اجتماعی و کالبدی مطرح کرده است.

 هاپژوهشتحلیل پیشینه 
 است.  1شماره پژوهش به شرح جدول  نهیشیپدر  شدهمطرح یارهایمعو  هاشاخص نیترمهم
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 پژوهش نهیشیپدر  شدهمطرح یارهایمعو  هاشاخص نیترمهم :1جدول شماره 
 معیارها

 مشارکت کودکان

 هاسازمانو  نهادهابین  شکاف

 سن و جنس کورکان

 امنیت

 پاکیزگی

 امکانات تفریحی

 سرانه فضای سبز

 دخالت خانواده

 ساالنبزرگنظارت 

 

 یطیمحستیزعوامل 

 هابخشهمکاری 

 یریپذحضور 

 کمبود منابع

 منظر شهری

 تعمیر و نگهداری فضا

 امکانات بازی 

 تبعیض جنسیتی

 وسایل بازی

 پژوهش یشناسروش
 -بر اساس هدف از نوع بنیادی نظری و کیفی است. و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی  یشناسروش ازنظرپژوهش حاضر 

 و اسنادی گرداوری شده است. یاخانهکتاباز طریق مطالعات  هادادهتحلیلی است. 

 هاافتهیبحث  و 

 1کودک
واژه کودک دارای تعاریف متنوع و گاه متفاوتی است. در فرهنگ فارسی معین، کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی است که به 

ایران، کودک در طبق تعاریف حقوقی  ( از سوی دیگر،3117: 1362حد بلوغ نرسیده )دختر یا پسر( یا طفل آورده شده است. )معین، 

به تصویب رسید،  2003( طبق قانون حقوق کودک که در سال 312: 1377. )منصور، است که به سن بلوغ نرسیده باشدفردی 

مجلس شورای اسالمی ایران  در( Alemika & Laffrata , 2005,p:9سال نرسیده است ) 18فردی است که به سن  عنوانبهکودک 

در  اجراقابلسال داشته باشد، مگر آنکه طبق قانون  18که کودک کسی است که دارای سنی کمتر از  تصویب شد 1372در سال 

 ( 3: 1376مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. )سروش و یونیسف، 

 2شهر دوستدار کودک
، ایده شهر دوستدار کودک را پیش کشید و از شهرداری و مدیریت 90ن در دهه یا همان صندوق حمایت از کودکا 3یونیسف  

دوستدار  شهر»هایی که یونسکو مطرح کرده استهای مرتبط پشتیبانی کنند.یکی از تعریفشهرهای گوناگون خواست که از برنامه

شهر دوستدار کودک  درواقعهد باشد.پایه حاکمیت مطلوبی است که به رعایت حقوق کودکان متع ای محلی و برسامانه«کودک

های مربوط به شهر تأثیرگذار است و نظرش را در مورد آنچه از شهر که کودک در تصمیم یاگونهبهویژه خود را دارد  یهاقانون

و با  استمندبهرههای آموزشی . در خانواده، زندگی و اجتماع مشارکت دارد و از خدمات انسانی مانند مراقبتکندیمخواهد، بیان می

شهری ( 83: 1388. )سعیدی رضوانی و حبیبی، کندیمو در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت  آمدوشد هاابانیخایمنی در 

ور منظ هابودجهو  هابرنامه، هایمشخطکودک در سطح محلی است، بدین معنی که حقوق کودکان در  نامهمانیپ کنندهنیتضمکه 

شهر دوستدار کودک  (www.child friendly city.orgکارگزاران پویایی هستند. ) هابچه. در یک شهر دوستدار کودک، شودیم

های محیطی، دولتی و خدماتی به اهداف شهر دوستدار کودک کند تا در تمام جنبهچارچوبی است که به هر شهری کمک می

، وپرورشآموزشکودکان است که سطوح معقولی از سالمت، تغذیه،  موردعالقه( شهری Riggio, 2002, p:45شوند ) ترکینزد

 (  Racelis&Aguirre, 2002, p:14کودکان را ارائه دهد.) و مشارکتجمعیت 

بهداشت، آموزش، مسائل  گیرد. ازماجرای شهر دوستدار کودک فقط یک حوزه خاص نیست و تمام ابعاد زندگی کودکان را در برمی

: 1389داشته باشند. )هنرور،  کنندیمکه زندگی  یاجامعهدر  دارندحق هابچهغذایی کودکان و حتی امکانات رفاهی و شهروندی که 

 (1)شکل شماره  :ازجمله باشدیمخود  کودکتمامی حقوق شهروندان  کنندهنیتضمشهر دوستدار کودک،  گریدانیببه( 121

                                                             
1children 
2child friendly city 
3 Unicef 

http://www.child/
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 شهر دوستدار کودک:  1شکل شماره 
 (Riggio, 2002,p:48) مأخذ

 شهر توسط کودک یتجربه فضا
تجارب دوران کودکی بیشتر در مورد بافت و تنوعی  (Matthews 1992متفاوت است )از فضای شهر  ساالنبزرگتجربه کودکان با 

کات، ، حرهارنگمردم با شوق بیشتری اشکال،  رسدیم به نظرخاص است و بیشتر تجارب بجای بصری، لمسی است.  یعملکردهااز 

( Cobb, 1977; Lukashok & Lynch, 1956; Moore, 1986جهان خارج از طبیعت را به خاطرمی آورند.)  یو صداهامناظر 

ن مکان آیا ای"یا "چه شکلی است؟"بپرسید ساالنبزرگاز  بدین شکل است که ساالنبزرگ بین کودکان و محیطیتفاوت نگرش 

ه ب "آیا اینجا محلی برای تفریح است؟"یا"اینجا انجام دهم؟ توانمیم یکارچه"از کودکان بپرسید کهیدرحال "است؟ منظرهخوش

 Rakhimova 2011متفاوت باشد) کامالً تواندیم ساالنبزرگ از شهردوستدارکودک در میان کودکان و یاارائههمین دلیل است که 

است. گروه اول تحقیقات بر  شدهانجامشهری  ستیزطیمحبرای تعریف این تفاوت برخی از مطالعات در مورد درک کودکان از  (

مکانی جذاب اشاره کردند،  عنوانبهیا کودکان در مصاحبه به آن  و رندیگیمکودکان قرار  مورداستفادهکه اغلب  ییهامکان

خود را که بعد از مدرسه و در تعطیالت آخر هفته  موردعالقه یهامکان. در یک مطالعه که از کودکان خواسته شد تا  اندمتمرکزشده

مختلف را به نمایش  یهامکاناز  یاگسترده( دریافتند که کودکان طیف  Moore 1986به آنجا بروند ترسیم کنند ) خواهندیم

که  رای کودکان جذاب هستند وجود داردشهری که ب یهامکانمختلفی از  یهادسته،  آمدهدستبهگذاشتند. با توجه به نتایج 

 از: اندعبارت

 بازی ازجملهمتنوع  یهاتیبا فعال یهامکان، مراکز خرید، روادهیپ، هاابانیخ ازجملهکه پر از فعالیت هستند؛  ییهامکانگروه اول 

 Francis,1982; Gray & Brower گیرد)یدربرموماسه را  آب، برف، شن، بازی با موادی چون وسازساختغایب موشک، بازی 

دسته (  Muscovitch,1977است ) ریپذامکاندر آن  ساالنبزرگ( دسته دوم جاهایی هستند که تعامل با کودکان دیگر و 1977

 یهاانمکمسیرها با ساختار متفاوت،  هاآن ازجملهبرای استفاده دارند  یمتنوعو امکانات  اندقرارگرفتهسوم با تنوع کافی در محیط 

متنوع هستند. )اماکنی با عناصر طبیعی مانند چمن، درختان،  یهایطراحبا  ییهامکانیا  پشتی و یهاو کوچه هاابانیخمبهم مانند 

 و هاپارکطبیعی مانند  یاهمکانباغ و پارک در رده چهارم قرار دارند. مطالعات نشان داده است که کودکان اولویت باالیی را برای 

و  زیانگجانیهو  که امن، صمیمی، سربسته و پنهانجذاب برای کودک  یهامکان. دسته آخر اندگذاشتهفضاهای باز به نمایش 

 (Hart, 1979خطرناک هستند . )

شهردوستدار 
کودک

م دخالت تصمی
گیری

بیان نظرات

شرکت در 
اجتماع

تامین 
دسترسی به 

نیاز ها

محیط زیست 
سالم

جلوگیری از 
خشنوت علیه

کودک

امنیت و ایمنی
در فضای شهر

اده فرصت استف
یاز متناسب با ن

از شهر ، بازی 
...و

پایداری و 
ی استمرار زندگ
کودک در 
فضای شهر
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 ایجاد شهر دوستدار کودک یهادستورالعمل
 هایهایی که برای کودکان در دههشهر دوستدار کودک هست یا باید باشد وجود ندارد اما به دنبال اجالس ازآنچهتعریف مشخصی 

به یک شهر دوستدار کودک راهنمایی  دنیرا دررسآنان  ات دهدیمبه شهرها  یونیسف دستورالعملی را ئتیه گذشته گرفته شد،

 اشاره نمود: زیر به موارد توانیمگذشته برپاشده  یهادر دههکه  ییهااز اجالسنماید.

 1989مجمع سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان در نوامبر  -1

 1990کنفرانس جهانی منتهی برای کودکان در سال  -2

 ملی. یهاتیفعالبرنامه  -3

 ان را گزارش بدهند.که از سران کشورها خواسته شد جزئیات کار خود در رابطه با ایجاد شهری مطلوب برای کودک1996فوریه  -4

 بیان نمایند. یاجلسه در را خود هاگزارش و شد نظراتهای غیردولتی خواسته سازمان و هادولت که از 2002سال  -5

 .برگزار شد 2001و ژانویه و ژوئن  2000مقدماتی که در می  یهااجالس -6

 2001شرقی، آلمان و مصر در سال ، آفریقای جنوبی، آسیای کایمانند آمرکشورهایی  در اجالس5ایجاد -7

 (pp:411GMC,2002,-5) 2002گزارش ویژه سازمان ملل برای کودکان در سال  -8

 .است شدهمشخص  2شماره عنصر اصلی دستورالعملی را بیان کرده است که در شکل  6یونیسف در  هااجالسپیرو برگزاری این 

 
 ((UNICFF,2004شهر دوستدار کودک منبع:  جادیا یچگونگ ندی: فرآ 2 شکل شماره

 اجزای اصلی در فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک
 از: اندعبارت( جزء اصلی برای ایجاد شهر دوستدار کودک بسیار ضروری هستند که 9نه )

 :اشد. باثرگذار می هاآنگسترش مشارکت فعال کودکان و نوجوانان در مسائلی که بر روی زندگی  مشارکت کودکان و نوجوانان

 آنان در تصمیم سازی. قرار دادنگوش دادن به عقاید آنان و 
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 ــتداری کودک ــمین ایجاد نمودن چارچوبی قانونی برای دوس که از حقوق تمام  ییهاروش، چارچوب نظارت و یگذارقانون: تض

 .کندیمکودکان حمایت 

  هایی برای ایجاد شهر دوستدار کودک امع،دقیق یا مجمعهای جگسترش استراتژی برای حقوق کودکان: شهر گستراستراتژی

 قراردادها بر اساس

 سجم در  هماهنگی یا واحد حقوق کودکان: زهیمکان ساختارهای من سترش  توجه به عقاید و نظرات  منظوربهمحلی  یهادولتگ

 هابچه

 :جهت ارزیابی اثرات قانون، سیاست و فعالیت بروی کودکان  سامانمندفرآیندی  کهنیاتضمین  ارزیابی و تشخیص اثرات کودک

 وجود دارد. یهابرنامهدر قبل و بعد از اجرای 

  تضمین منابع مالی کافی برای تقسیم بودجه برای کودکان برای کودکان: یابودجهدر نظر گرفتن 

  ضمین نظارت کافی و  ایالتی در مورد حقوق کودکان: یهاگزارشنظارت بر ارائه در قلمرو کودکان و حقوق  هاداده یآورمعجت

 آنان

 و کودکان. ساالنبزرگ: آگاهی از حقوق کودکان بین آگاهی از حقوق فعلی کودکان 

 ویژه  یهاگروهمســتقل حقوق بشــر،  یهاســازمانغیردولتی و گســترش  یهاســازمان: حمایت از حمایت مســتقل از کودکان

 هاآنکودکان برای گسترش حقوق 

 Commission for Childrenکودک را که از ســوی   دوســتانایجاد شــهر  یهاشــاخص توانیم 2جدول شــماره همچنین در 

Yong People  است را مشاهده نمود. افتهیانتشار 

 

 

 دوستدار کودک طیمح جادیا یچارچوب شاخص ها برا:  2جدول شماره 
 سالمت کودکان

 )موضوعات کلیدی(

 جوامع دوستدار کودک

 )ابعاد کلیدی(
 ابعاد کلیدی( یهامؤلفه) هاشاخص

 فعالیت

داشتن فعالیت با داشتن توان انجام مستقل کار منجر به 

کنترل و توانایی سالم بودن و انجام مستقل کار در زندگی 

 .شودیمروزمره 

( فراهم کردن دسترسی مستقل کودکان به طیف 1

های اجتماعی مناسب متنوعی از خدمات و فعالیت

و پیشینه  هاییتواناکودکان در تمامی سنین، 

 فرهنگی.

( ایجاد ظرفیتی برای کودکان جهت سالم بودن و 2

 دستیابی به مهارت از طریق مشارکت

دوستدار  یهاتیفعالالف( در دسترس بودن طیف متنوعی از خدمات و 

 کودک.

 یهاتیفعالب( دسترسی مستقل به طیف متنوعی از خدمات و 1

 دوستدار کودک

 نایی مشارکت در فرآیندهای مشارکتی جامعهاالف( تو 2

 منابع اطالعاتی موثق اقدامات پیشنهادی

 محاسبه فاصله تا مقصد از مدرسه و خانه 

 محاسبه میانگین زمان تا مقصد از مدرسه و خانه 

  که کودکان می توانند هر یک از امکانات و خدمات دسترسی داشته باشند )مانند  ییهاروشتعداد و

 عمومی( ونقلحملیا  یسواردوچرخه، یروادهیپ

 اصلی یهانقشهو  هاطرح 

 مسیرهای اتوبوس 

  یسواردوچرخهمسیرهای 

 گزارشات کودکان و نوجوانان 

 شاخص ها )مؤلفه های ابعاد کلیدی( )ابعاد کلیدی( دوستدار کودکجوامع  )موضوعات کلیدی( سالمت کودکان

 ایمنی و امنیت

داشتن احساس ایمنی و امنیت برای مشارکت کامل در 

 زندگی و انجام چیزهایی که هر کس باید انجام دهد.

 ( امن تر کردن مکان عمومی جامعه برای کودکان3

( افزایش توانایی کودکان در احساس امنیت و 4

 ارتباط با جامعه خود.

 الف( حمایت های بدنی برای ایمنی کودکان 3

 ب( راهکارهایی برای حفظ کودکان از خطرات بدنی 3

 الف( وجود ویژگی هایی که احساس هویت اجتماعی را برانگیزد. 4

 منابع اطالعاتی موثق اقدامات پیشنهادی

 راهکارهای جامعه برای تضمین ایمنی کودکان و نوجوانان 

 تعداد و نوع کارکردها 

 قابلیت نظارت منفعل بزرگساالن در اماکن عمومی 

 نصب حصار، میزان سایه 

 تهیه طرح برای ایمنی کودک در جامعه 

 )مدیریت محیط )پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط 

 رهنمونهای طراحی خیابان 

 آمار جرم و جنایات 

  مشورت با کودکان و نوجوانان 

 شاخص ها )مؤلفه های ابعاد کلیدی( )ابعاد کلیدی( جوامع دوستدار کودک کلیدی( )موضوعات سالمت کودکان

( ایجاد فضاهایی که در آنها کودکان می توانند 5 احساس مثبت از خود

 تجربه کنند. شادی، نشاط و موفقیت را

 الف( وجود امکاناتی که احساس خوشحالی و حمایت می دهند. 5

 ب( در دسترس بودن فضاهای بازی خالق و فعال 5
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داشتن احساس مثبت از خود، احساس اینکه شما فرد خوبی 

 هستید و توسط افراد اطراف خود شناخته شده هستید.

( افزایش موقعیت هایی برای کودکان برای 6

 دسترسی به فضای باز و سبز

 الف( در دسترس بودن فضاهای سبز و مناطق طبیعی 6

 باز سبز و مناطق طبیعیب( دسترسی به طیف وسیعی از فضاهای  6

 منابع اطالعاتی موثق اقدامات پیشنهادی

 دسترسی به پیاده رو و دوچرخه سواری 

 نزدیک بودن به راه ها، خانه ها و توسعه شهری 

 دسترسی به حمل و نقل عمومی 

 بازسازی و راهکارهای فضای باز و طرح مدیریت 

 اطالعات حمل و نقل 

 طرح و نقشه 

 NSW Commission for Children Yong People, 2009,pp: 41-46: منبع

 سطح بندی فضای شهر برای کودکان

ودک حضور ک منظوربهفضای شهر  یبندسطحتوجه به کودک در فضای شهر در هر مقیاس و سطحی باید به شکل گوناگونی باشد 

خاصی به جهت نوع عملکرد و کارکرد  یهاروشاز این سطوح اصول و  هرکدام. در باشدیمناحیه و شهر  هامحلواحد همسایگی، 

و فضای باز کورک توجه گردد ولی در سطح شهر باید به اختالط  هاپارکمثال در سطح محله باید  طوربهقرار گیرد.  مدنظرباید 

 ،ارکرد، فعالیتمنظر شهری، ک ازنظر بازارهاو  هابازارچه، مراکز شهری شودو ... توجه  سالبزرگمتناسب با گروه کودک و  هایکاربر

 ک باید باشد. دامنیت و غیره متناسب با کو

 حقوق کودک و حقوق شهروندی

و  یاز حقوق مدن یو برخوردار یاسیاست که به فرد حق مشارکت در قدرت س یاجتماع-یاسیعناصر س نیترمهماز  یکی یشهروند

 (4: 1386 ،ی)اسکاف دیآیم حساببه یاستحکام هر حکومت یهاهیپااز  یکی( 36: 1389 ،یو داود وند یانی. )شدهدیمرا  یاجتماع

را  هاآنشهروند، دارای حقوق شهروندی خاص خود هستند تا  نیترکوچک عنوانبهیک قشر از جامعه بشری و   عنوانبهکودکان 

ای جهت حمایت از کودکان در جریان است. با پیشرفت جامعه بشری و بتوانند حمایت نماید. در دنیای کنونی، ترتیبات گسترده

و در همۀ کشورها اقداماتی در جهت بهبود وضعیت  قرارگرفته موردتوجهارتقای سطح تمدن، مشکالت و مسائل مخصوص کودک 

( کنوانسیون حقوق 1: 1376مقدم،  زادهقاسمحقوق کودک است. ) یالمللنیبکنوانسیون  آن نیترمهمکودکان در جریان است که 

 که در این داندیمکودک بر مبنای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و ... کودک را نیازمند یک سری حقوق اساسی و بنیادین 

 هانآست که با ایجاد شرایط محیطی سالم برای کودکان رشد ترین شاخص جامعه نگریسته شده ااصلی عنوانبهبه خانواده  نامهمانیپ

( NGOغیردولتی ) یهاسازمانکه به  شودیممحسوب  یامعاهده عنوانبه( اغلب 1CRCرا تضمین کند. کنوانسیون حقوق کودک )

 ( Erdem Tar kell & wandenhole 2012:p:34. )دهدیماجازه شرکت در تدوین و نظارت بر معاهدات حقوق بشر را  هادولتو 

 54که در کل دارای  ردیگیبرمحقوق کودک، مباحثی چون حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... را در 

بند آن پایه و اساس و سایر حقوق و شهر دوستدار  3بند کنوانسیون حقوق کودک،  54( از میان CRC, 1990 ,p:1بند است. )

 است. شدهپرداخته هاآن. که در ادامه به ذکر ندیآیم حساببهکودک 

: کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک باید همۀ حقوق را در دسترس کودکان قرار دهد بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه 2ماده 

 به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان و ...

شود باید منافع عالیه کودک مدنظر قرار ادها اجرا میو نه مؤسسات: در اقدامات مربوط برای ایفای حقوق کودک که توسط 3ماده 

 گیرد.

خود را در کلیه اموری که به  یهادگاهید: کشورهای عضو باید حق ابراز آزادانه عقاید را به کودکان و نوجوانان و حق بیان 12ماده 

 یکه کودکان افراد کندیمحقوق کودک، مشخص  نامهمانیپ (Gleeson and Sipe, 2006, p:70بدهند. ) شودیموی مربوط 

 1370مهر سال  14 خیدر تار رانیا یاسالم ی(. دولت جمهور28: 1380هارت،  ی)ا اندحقصاحب  رونیازامستقل هستند و 

 ونیکنوانس هو ب دیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو 1372سال  اسفندماهحقوق کودک را امضا کرد و در  یجهان نامهمانیپ

 (7: 1380 گران،یو د ییگلوی. )آقابدیحقوق کودک ملحق گرد

                                                             
1- Convention on the Rights of child 
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 اصول حقوق کودک در فضای شهر
 ,Riggio) شودیمن ساخته کودکا لهیوسبهه شهر خوب برای کودک نیست؛ بلکه شهری است ک تنها یک شهر دوستدار کورک

2002: 46 & Aitken, Stoneham, 2008:3)  در رابطه با حقوق کودکان که در مجمع  یکل چهاراصلدر شهر دوستدار کودک

توجه نمودن  - ضیعدم تبع از: اندعبارتاصول  نیاست. ا یاست، الزام شدهانیبدفاع از حقوق کودکان  ئتیهحقوق کودک توسط 

خاص کودکان و نوجوانان  یهادگاهید( و احترام به Riggio, 2002, p:6و ارتقاء توسعه ) یحقوق زندگ -کودکان  قیبه عال

(Malone, 2006, p:6) 

 شهر دوستدار کودک جادیبر لزوم ا یشهرساز یهادگاهید
های مستقیم و غیرمستقیم به لزوم ایجاد شهر دوستدار کودک توان به شکلها و نظریات مختلف میبا بررسی و تفسیر متن دیدگاه

مکتب جغرافیایی فرهنگی نو، مکتب جغرافیایی انتقادی، مکتب جغرافیایی  گیرندقرار می لیمورد تحلمکاتبی که  ازجمله .برد یپ

جدید شهرسازی مشارکتی و شهرسازی رفاه گرا هستند. بررسی  یهامیپارادارفتاری،  مکتب آنارشیسم اجتماعی ، مکتب پلورالیسم و 

 دیتأک...  توسعه و بازماندگان ،فرصت برابر ی،دسترس، که در راستای حقوق کودک به  برابری، مشارکت، نیاز دهدیممکاتب نشان  ینا

 (3 شده است. )جدول شماره

 شهری یهامکتبملزومات شهر دوستدار کودک در  3جدول شماره 

 شرح رابطه با شهر دوستدار کورک عنوان مکتب

 یفرهنگ مکتب 

 نو 

 بوده است: موردتوجهبه مکان و فضا  یبخشسازماندر  یدو نوع حقوق شهروند

 و ... یو اقتصاد یبرابر اجتماع یهابه فرصت یدسترس -تیحق مالک -یعیعدالت توز -یمثبت: شامل عدالت اجتماع یحقوق شهروند -1

 (209: 1382 ،ییو ... )شکو ینژاد ضیتبع ،یی: شامل نژادگرایمنف یحقوق شهروند -2

 یمشارکت شهروندان در امور شهر یبرا ای نهیدارد و بر لزوم زم دیتأک چون کودکان و بازماندگان جامعه ای هیحاش یگروه ها یرو شتریمکتب ب نیا  یانتقاد مکتب

 تاکید دارد.(. 257: 1382 ،یی)شکو

 ییحکمروا

  یشهر

 یگروه ها یانسان یبه جنبه ها توان یالگو م نی( در پس ا60: 1386. )الله پور، است توسعه برای یمشارکت ندیبه عنوان فرآ یشهر ییحکمروا یالگو

 مشارکت داد.  شانیازهانی و ها به خواست یدگیرس یو برا یگروه را در امور شهر نیدر شهر از جمله کودکان توجه نمود ا ای هیحاش

 (111: 1382 ،ییمکان است. )شکو ی آنها درباره قیاز ادراکات عم یمردم و پرده بردار یذهن یکشف و شناخت نقشه ها یدر پ یرفتار یایجغراف    یمکتب رفتار

صورت است که او حس  نیکودک را برآوردند در ا یباشند که توقعات ذهن یبه گونه ا دیها با طیدر کودکان، مح یبه سالمت روان یابیدست یبرا

 امر در شهر دوستدار کودک نهفته است نیگردد که ا یدارد و آرامش خاطر او فراهم م طیتعلق به مح

مکتب 

 سمیآنارش

  یاجتماع

 یباز یفضا یروباز، اجتماعات عموم یاز شهر به تئاترها یعیوس یها نیکند که زم یم دیخودکفا تأک یو شهرها یبه نواح یاجتماع سمیآنارش

 یها یبا داشتن حقوق و آزاد یاجتماع انسان نیاز ا یجزئ کودکان به عنوان (244: 1382 ،یی. )شکوابدی یاختصاص م یکودکان و موسسات فرهنگ

 هستند شانیازهایبرآورده شدن خواست ها و ن ازمندین یفرد

مکتب 

 پلورالیسم 

نقش  یگروه چیبرقرار باشد و ه یدموکراس یرا دارند و اگر قرار است در جامعه ا یدر جامعه حقوق یاجتماع گاهیپا نیکودکان به عنوان کوچکتر

 میتا بتوان ،قرار دادمدّنظر  دیبا زی)کودکان( را ن یگروه اجتماع نیفراموش شود که نظرات ا دیها را نداشته باشد نبا یریگ میمسلط بر تصم

 برد نیرا از ب ییو فضا یاجتماع یهاینابرابر

 یشهرساز

 یمشارکت

 به عنوان مثال: میباش یم یها و اقدامات عمل استیاز قانون ها، س ای گسترده فیط ازمندیکودکان ن یتحقق حقوق مشارکت واقع

 دادن و ... یخانواده، سن ازدواج، سن را یبرا ینیو قوان یحقوق یها زمیمکان جادیا -1

 ییو با هر نوع توانا نیدر مورد حقوق کودک از همه سن کیستماتیارائه اطالعات س -2

 بزرگساالن از حقوق کودکان یآگاه -3

 (Barry pery and Nigol, 2010,pp: 14,15در همه سطوح ) یدولت ماتیگذار بر تصم ریتأث یها زمیارائه مکان -4

رفاه  یشهرساز

 گرا

گنجانده شده که دولت ها  یرفاه اجتماع ی( به نحو39-36-35: 1386 سف،یونینامه حقوق کودک ) مانیپ 33و 28 -26 -24 -23 های در ماده

 کوشا باشند. دیبا ینیو چه ابعاد ع یو روان یکودکان چه در ابعاد ذهن یزندگ تیفیبه آن و باال بردن ک دنیرس یبرا

)فنستر، . بهیباشند و چه غر یتمام افراد وجود دارد چه شهروند رسم یشهر براکنند نسبت به آن حق دارند. حق به یم یکه در شهر زندگ ی. افراد حق به شهر

 (23:  1996و لواس  کوفمنباشد. ) ابرربق مشارکت برای همه ساکنان شهر حق تملک و ح  (2005
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 شهری و شهر کودک یزیربرنامه پردازانهینظردیدگاه 
. نیز به کودک در شهر توجه اندبوده رگذاریتأثمعاصر بسیار شهر و شهرسازی ن مسائل شهر که دورا شمندانیاندو  پردازانهینظر

در توجه به کودک در  پردازانهینظروجه مشترک . گرددیمبررسی  هاآنتعدادی از  یهاهینظر ...شماره در جدول  اندنموده

 . است، ذهنیت کودک، نیاز کودک، طراحی، و ...  شیآساو  آرامش یارهایمع

 و شهر کودک یشهر یزیپردازان برنامه ر هینظر دگاهید:  4جدول شماره 
 دیدگاه در رابطه با کودک شرح نظریه پرداز 

 ،ییایمیو ش ینیماش یهاییتوانا قیو از طر هاابزار نیبا هم تواند یکودک هم م: » دیگویم یدرباره نقش کودک در جوامع شهر   1دیدگاه  رابرت اوئن

 «جامعه خواهد بود. یبرا یمهم ۀهستنیز  ،دیآیم اینهر کودک که در طبقه زحمتکش به د طیشرا نای درشود؛  یاریو  ،افتهیپرورش

 (88: 1388 ،ی)شوا

   2دیدگاه لوکوربوزیه 10

 

ل باشند مشغو حیکنند، مردم به تفر یکامل در پارک باز تیبا امن توانندمی هابچه م،هستی مندبهره یاز امکانات فراوان بانشاطدر شهر 

 شدهگرفتهدر نظر  یعیوس زانیکودکان به م یباز یسبز و فضا یفضاها یو یهاطرحدر .« اوردین به وجود یمزاحمت ونقلحملو 

 (491: 1385 ،انیپان الیاست. )

امکانات گرفته تا به  عیشهر، توز یمغازه ها، مدارس نوع استخوان بند ،یباز یباغ و چمن و فضا یدارا یمسکون یاز وجود واحدها  3دیدگاه ابنزر هاوارد

اقشار بخصوص کودکان مشاهده نمود.  یرا به تمام یتوان توجه و یابعاد م ۀافراد در هم یشخص یها قهیخواست ها و سل یریکارگ

 (281: 1388 ،ی)شوا

  4دیدگاه کوین لینچ

 

 تیواضح و خوانا از شهر و محل سکونت خود هستند که با رعا یریداشتن تصو ازمندیکودکان به عنوان شهروندان کوچک ن

 (12)همان:  یافت.آنها دست  یمطلوب برا یطیتوان به مح یم یراهکارها

  5دیدگاه کلرنس پری

 

ن شده است. دبستا یباز یو فضا یآموزش طیبه مح دنیآنها تا رس یرو ادهیپ ریبه کودکان و مس یا ژهیتوجه و یطرح کلرنس پردر 

پوشاند و شعاع  یم ادرصد وسعت هر واحد ر 10 یباز نیسبز و زم ی. فضاردگی یقرار م اریدر مرکز واحد خود یاصل ۀبه عنوان هست

 (45-48: 1375 عه،یدر نظر گرفته شده است. )ش یباز نیزم ای یآموزش طیکودکان به مح دنیرس یمتر برا 400 یدسترس

 معیار فضای شهری مطلوب و نیاز کودک
را  یموفق شهر یصورت زندگ نیدر ا شوندیم تیریمد یخوببه و اندشدهیطراح یخوببههستند که  ییهاآنموفق  یشهر یفضاها

برنامه ریزان  (Jalaladdini and Oktay, 2012, p:666. )آوردیمبه ارمغان  شانیزندگ تیفیمردم همراه با باال رفتن ک یبرا

بهبود  منظوربهخود معیارهای را  یهایبررس، الن جیکوبز و ... در   8، دانلد ایلیارد 7، تیبالدز 6چون جین جیکوبز، ایان بنتلی شهری

ا نیز کودک ر یازهاینقابلیت سنجش متناسب با  یارهایمعاین  گردندیم ارائهکه در شکل زیر  اندنموده ارائهکیفیت محیط شهر 

 ( 3نمود.)شکل شمارهز کورکان ارزیابی کرد یا محیط شهر را بهسازی شهر را متناسب با نیا توانیمها به عبارتی با این معیار دارند.

                                                             
1 . Robert owen 
2 . Le Corbusier 
3 . Ebenzer Howard 
4 . Kevin Lynch 
5 . Clarence Perry 
6  .Ian Bently 
7  .Francis Tybaldz 
8  .Donald Aylyard 
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 : عوامل مؤثر در سنجش مطلوبیت کیفی وضعیت فضاهای عمومی3شکل شماره 

 (www.pps.org,2003منبع: )

( که یک موسسه تخصصی برای طراحی و احیای فضاهای عمومی شهری است و بر Project for Public Spaces) PPSموسسه 

فضای عمومی شهری در کشورهای مختلف جهان پروژه انجام داده است عوامل زیر را در سنجش مطلوبیت کیفی  1000روی بیش از 

مبنایی واحد جهت  تواندیمنیز  ارهایمعاست این  شدهمشخص 4در شکل شماره که  داندیموضعیت فضاهای عمومی حائز اهمیت 

 ایجاد فضای شهری مطلوب و موفق برای کودک باشد. 

 
 : معیارهای افزایش کیفیت در فضای عمومی شهری 4شکل شماره 

 (www.pps.org, 2003منبع )

 شهر یکودک در فضا محدودکنندهعوامل 
و فضاهای عمومی وجود دارد. که در ذیل به ذکر  هامکانعوامل بسیاری در محدود کردن کودکان و نوجوانان جهت استفاده از 

 پردازیم. ها جهت استفاده از فضاهای بیرونی میترین محدودیتمهم

ناشی از جنسیت در استفاده از فضاهای عمومی صورت گرفته است  یهاتیمحدودو تحقیقات زیادی در مورد  هایبررس  جنسیت:

 و مزایای بیشتری نسبت به دختران در استفاده از فضاهای بیرونی دارند. هایبرتره پسران ک اندداکردهیپکه به این نتیجه دست 

 اند و یا ترسشنیده هامکاندرباره این  هاآناست که  ییهانقلو  هاداستاناین ترس مربوط به  محدودیت به خاطر ترس از محیط:

 .گرددیماز محیط مربوط  هاآناز محیط به اولین تجربه ترس 
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عامل در محدود کردن تحرک دختران در فضاهای  نیترمهمعمومی  یهامکان: ترس از جرم و بزهکاری در ترس از جرم و خشونت

ان های مختلف با عالیق یکسو ترسی که پسران از فضاهای عمومی دارند بیشتر به مشاجرات و دعواهایی که در بین گروه استعمومی 

 (Chatterjee,2006,pp:104-115.)گرددیبرم افتدیماتفاق 

 حرکت خودرو نسبت به پیاده در شهر موجب کاهش حضور کودک می گردد. یبرتر ترس از خودرو :

 .شوندیمنامناسب جانمایی  یهامکانخدمات کورک محور در  نامناسب: یابیمکانفاصله زیاد و 

 قرار ندارد. هاخانوادهبرای کودکان در نظرت  شدهیطراحفضای های  محدودیت نظارت خانواده :

 .گرددیمدر شهر باعث کاهش حضور کودک  فضاهاتعدد این  وجود فضاهای گم و پرت :

 ، وسیله بازی خیابانی باعث کاهش حضورمی گردد.وارنوشتهیدچون نقاشی،  تشویق کنند: یهانشانهاغتشاش فضایی و نبود 

 CFCدیکودکان از د یبرا یشهر یفضاها یطراح یارهایمع
در  تسیبایمیکی از اقشار جامعه،  عنوانبهکودکان نیز  ردیگیمو نیازهای تمام شهروندان  هاخواستهاهداف شهر مطلوب متناسب با 

(در این شهر دوستدار کودک محیطی است 52:  1391کواکی،  زادهلیاسماعشهری هرچه بیشتر دخیل باشند. )کیانی و  یزیربرنامه

. رگذارندیتأثخود را بیان کرده و در مسائل مربوط به خودشان  یهاخواستهآن کودکان و نوجوانان  که در

(Bridgeaman,2004,p:190 یکی از بهترین )دوستدار کودک، این است  شدهساختهشهری  یهاطیمحبرای دستیابی به  هاروش

شهر دوستدار کودک مشارکت داده شوند. این مشارکت فواید بسیاری دارد که  یزیربرنامهکه کودکان و نوجوانان خود در ساخت و 

 به موارد زیر اشاره نمود: هاآن نیترمهماز  توانیم

 به رسمیت شناختن ارزش مشارکت کودکان و نوجوانان در توسعه جامعه 

  توسعه جامعه یهابرنامهبه رسمیت شناختن حق کودکان برای مشارکت در 

 است ساالنبزرگع که دانش و تجربه کودکان و نوجوانان از محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربه کشف این موضو .

(NSW Commission for Children and Yongy People, 2009,p:47) 

بیان  هریش یزیربرنامهکه معیارهایی را برای شهر دوستدار کودک از بعد  باشدیمیونیسف پیشتاز رویکرد شهر دوستدار کودک  

 که شامل موارد زیر است: کندیم

بازی ایمن،  یهامکانمدرسه،  درراهنواحی عبور ایمن  مثالًدهد پاسخ می هابچههای فیزیکی که به نیازهای خاص و مسائل محیط -1

 هابچهبهداشتی مناسب  یواحدها

 با توجه به محیط  فیزیکی  هابچه یازهاینو افزایش آگاهی نسبت به  CFCاطالعات ،ارتباط و حرکت اجتماعی برای ارتقاء مفهوم  -2

 یندهایفرآو فراهم آوردن امکان ابراز عقیده در  جوارهمدر ارزیابی و بهبود محیط  هابچهبرای مشارکت دادن  ییهاروش -3

  یریگمیتصم

 را بهبود بخشند. هابچهمحیط فیزیکی  خواهندیمکه  هابچهعمل با یا بدون مشارکت  یهابرنامه -4

 آورد حساببهو دیدگاه آنان را  هابچهکه نیاز  یزیربرنامه یهنجارهاقوانین و ضوابط و  -5

 متمرکز است  هابچهکه روی حقوق  یشهردارمؤسسات  -6

  هابچهارزیابی کیفیت محیط برای  ستمیبر سنظارت -7

 (kingston et .al,2007,pp:97-98)  هایا جامعه روی بچه یشهردارمؤثر در ارزیابی اثرات فعالیت  یهاشاخصو  یزیربرنامه -8

تواند در مقابل نیازهای شهروندان فضای شهری در صورتی می اصوالًدر راستای تعیین معیارهای عام در طراحی باید اشاره شود که  

 اخص منعطف باشد که موارد زیر در آن لحاظ شود: طوربهاعم و کودکان  طوربه

 پذیری الزم برخوردار باشد.کاربران )کودکان و نوجوانان( قرار گیرد، به عبارتی از اجتماع مورداستفاده* فضاهای شهری باید 

 باشند. چندمنظورهو پاسخگو و  ریپذانعطافکودکان  و نوجوانان  یازهاین* فضاهای شهری باید در 

 (71:1389الزم برخوردار باشند .)پور جعفر و دیگران،  یسرزندگی شهری باید از جذابیت ،تنوع و *فضاها
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 یک شهر خوب از دید کودکان و نوجوانان یارهایمع

 (5)جدول شماره  گردد :، ارائه میاندداشتهاز جوامع خود طی تحقیقی بیان  نوجوانانمثبت و منفی که کودکان و   یارهایمعدر زیر 

 کودکان و نوجوانان دیشهر خوب از د کی یارهایمع :5جدول شماره 
 مثبت یارهایمع

 .پردازندیمعمومی و نیمه عمومی به تعامل  یهامکانسنی در  یگروهاو با سایر  جوانان احساس خوشایندی در سراسر جامعه دارند همبستگی اجتماعی

 یهامکانتنوع 

 برای فعالیت پرجاذبه

دوستان خود را مالقات کنند ،با یکدیگر   توانندیم هاآناشاره کرد که در  ییهامکانتوان به گوناگونی وجود دارد که از آن جمله میهای مکان

 دور باشند. ساالنبزرگصحبت کنند ،در کارهای اجتماعی شرکت کنند ،خرید کنند و تنها باشند  و یا از نظارت 

 امنیت و آزادی تحرک

با محدوده محلی و با ساکنان  هاآندهد یک حس امنیت در میان جوانان وجود دارد زیرا جرم رخ می هاآنکه در  ی در نواحیحت یطورکلبه

. به دلیل این حس امنیت کودکان و نوجوانان قادر به جابجایی برای مالقات با باشندیمآشنا  اندارتباطدر  هاآنمرتب با  طوربه کهآن سالبزرگ

 .باشندیمدوستان و یافتن کارهای جالب برای انجام دادن 

مالقات  یهامکان

 افراد هم سن و سال

 اجتماعی بپردازند. یهاتیفعالزش  و بتوانند در آنجا به ور هاآندنجی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد تا  یهامکاندر جامعه باید 

 

هویت اجتماعی 

 منسجم

 یهابرنامهو  هاوالیفستفعالی در  کنندگانشرکت.  آنان کنندیمآن احساس غرور  یدستاوردهابوده و نسبت به  خودآگاهجوانان از تاریخ جامعه 

 .باشندیمفرهنگی جامعه خود 

 سبز یهامحدوده
درختان  و  یهیسادر  فرورفته یهاپارکگرفته تا   یادوره یمسابقات ورزش  یمسطح سبز برا یهانیزمسبز به اشکال گوناگون  و  یفضاها

 .ردیدر دسترس  قرار گ دیبکر با یهامحدوده

 منفی یارهایمع

ننگ و محرومیت 

 اجتماعی

و  گاه  شوندینمعمومی دیده  یهامکانکنند. در سنی اختالط نمی یهاگروه. آنان با سایر کنندیمبودن و رها شدن  ناخواستهجوانان احساس 

 .باشندینمسن و ساالن خود  باهممجاز به اجتماع 

 .کنندیمپرهیز  هاآننوجوانان از رفتن به  کهینحوبه  باشندیمو یا مملو از زباله   آورکسالتکه در اختیار آنان قرار دارد اغلب بسیار  ییهامکان یحوصلگیبکسالت و 

ترس از آزار و اذیت و 

 جنایت

ممکن است مکان پرجاذبه در نزدیکی  باوجودآنکهبنابراین  کنندیمخاص امتناع  یهامکانافراد جوان به دلیل ترس از آزار و اذیت از رفتن به 

 در حقیقت پذیرای جوانان نیستند. هامکانکودکان وجود داشته باشد،اما این 

 .کنندیمجوانان ترس و ننگ از نژاد خود را تجربه  یا نژادیتنش قومی 

 ترافیک سنگین
و موانع جدی را  برای تحرک   ماندیم.بنابراین فضای بسیار محدودی برای مردم اندشدهدر حال حرکت یا پارک  یهالیاتومبمملو از  هاابانیخ

 .کنندیمکودکان در جامعه محلی  ایجاد 

 یآورجمع یهازباله

 نشده

غفلت مسئوالن  یهانشانهمناظر زشت  و  عنوانبههای اطراف محل زندگی خود های مملو از زباله  در محدودهو خیابان هاپارکجوانان به 

 .نگرندیم

 .شودیم هاآنزباله باعث تحقیر و شرم آنان  از آلودگی و بیماری  یآورجمعفقدان خدمات اولیه مثل آب ،سیستم فاضالب  و  فقدان خدمات اولیه

احساس عدم قدرت 

 سیاسی

و این نارضایتی سبب ایجاد  رندیگیمآنان را جدی  ساالنبزرگو عقاید خود شک دارند  و اطمینان ندارند که  هادهیاجوانان نسبت به ارزش 

 شودیم مداراناستیسسوءظن نسبت به 

 (17-18: 1387)دریسکل،

 مکانی مطلوب از دید کودکان  عنوانبهشهر  یابیخودارزمعیار 

توان متوجه شد که آیا شهر می هاآنمشخص گردیده  و دادن امتیاز مثبت و منفی به   6 شماره جدولبا بررسی موارد زیر که در   

باید از مشارکت  واقعی گروه هدف نیز استفاده  نیبنیدرامکانی مناسب برای کودکان هست یا خیر؟ البته  محل سکونمان،

 ) 20-21شود.)همان،

 کودکان دیمطلوب از د یمکان عنوانبهشهر  یابیخودارز یارهایمع  6جدول شماره 
 و فضاهای فعالیت ییگردهما یهامکان همبستگی اجتماعی

 آیا جوانان در جامعه احساس خوشایندی دارند؟

 ؟پردازندیمعمومی و نیمه عمومی به تعامل  یهامکانسنی در  یهاگروهآیا آنان با سایر 

 ؟کنندیمآیا آنان احساس تعلق و ارزشمند بودن 

آنان دوستان خود را مالقات کنند و با یکدیگر  دارد تامختلفی برای جوانان وجود  یهامکانآیا 

 ورهمدبپردازند ،خرید کنند ،تنها باشند یا تنها  یررسمیغ یهایبازصحبت کنند ،به ورزش و 

 جمع شوند؟

 دسترسی به طبیعت امنیت و آزادی تحرک

 احساس امنیت وجود دارد ؟ یطورکلبهآیا 

 آیا جوانان با نواحی محلی آشنا هستند؟

 وآمدرفتبدون ترس و نگرانی از امنیت خود آزادانه در تمامی نقاط شهر  توانندیمآیا آنان 

 کنند؟

 آیا جوانان به فضاهای سبز و طبیعی دسترسی دارند؟

 ؟یادوره یهاورزشبرای  ییهانیزمباال روند؟  هاآنآیا درختانی وجود دارد که جونان از 

 بازی ؟ یهانیزمبا  ییهاپارک

 و یا نواحی وحش که در آن به اکتشاف بپردازند؟
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 مالکیت و هویت جامعه دورنما

خاص دیدگاه مثبتی راجع به محیط  طوربهو نوجوانان و کودکان  یطورکلبهآیا شهروندان  

آن احساس غرور  یدستاوردهاو از  اندخودآگاه؟آیا آنان از تاریخ جامعه خوددارندزندگی 

 ؟کنندیمفرهنگی و اجتماعی شرکت  یهاتیفعال؟آیا در کنندیم

یا  مکان کنند؟آیا تغییرزندگی میآیا ساکنان، مالک زمین یا ساختمانی هستند که در آن 

جابجایی از سوی مقامات ، مالکان خصوصی  یا شرکت های توسعه و عمران خصوصی وجود 

 دارد؟

 قدرت محلی و کنترل و خدمات اولیه کاالها

 یهایریگمیتصمدارند؟ آیا آنان سهمی در  خودکنترلآیا افراد در جامعه محلی بر سرنوشت   و خدمات بهداشتی دارند؟ سرپناهآیا ساکنان دسترسی به غذا ،آب پاکیزه ،

ا ؟آیاندلیدخ یریگمیتصم دررونددر مسائل سیاسی دارند؟آیا جوانان  اظهارنظرمحلی و حق 

 آنان به آینده امیدوارند؟

 (20-21: 1378منبع: )دریسکل، 

 شهر دوستدار کودک مشترک در مطالعات پیشین یهاشاخص
در تعاریف آن ، نظریات،  شدهانجام یهایبررسدر شهر دوستدار کودک بر اساس  شدهمطرح یارهایمعو  یهاشاخص نیترمهم

 .گرددیم ارائه 7شماره به در جدول  یالمللنیب یهاسازمانو  مقررات، نهادها و قوانین و هااجالس، مکاتب شهری، هاشهیاند

 نیشیشهر دوستدار کودک مشترک در مطالعات پ یهاشاخص : 7جدول شماره 
 شهر دوستدار کودک یهاشاخص 

 تیو امن یمنیا .1

 یو تعامالت اجتماع انسجام .2

 تیهو .3

 کورک تیو ظرف ییتوانا ارتقا .4

 یبه منابع اقتصاد یدسترس .5

بهداشت  نیتأمسالم و  طیمح وجود .6

 زباله یآورجمعو  یعموم

و  هاتیفعالو  التیبه تسه یدسترس .7

 خدمات 

 حیو تفر یسرگرم یهاطیمح وجود .8

 طیو ارتباط مناسب در مح یدسترس .9

 طیمح یکنواختی عدم .10

 ییحرکت و جابجا یآزاد .11

 و گردآورندهجمع کننده  یفضا وجود .12

 به فضا یدهشکل تیقابل .13

 طیحم یکیزیعناصر ف یفیک یباال استاندارد .14

 یسازگار .15

 یکنجکاو یارضا .16

 یسرزندگ .17

 یفرهنگ یفضا .18

 خشن عیوقا .19

با خانواده با خانواده ، اقوام، دوستان  تعامالت .20

 ، جامعه

 بودن درکقابل .21

متنوع  یعموم یفضاها وجود .22

 تعامالت یبرا

 کیتراف کاهش .23

 یعموم ونقلحمل .24

 ادهیپ یرهایمس تیفیک .25

 دوچرخه یرهایمس تیفیک .26

 مناسب با منابع  یدسترس .27

 خالق یفضا جادیا .28

 یریادگیجهت  یبسترساز .29

 کودک

به  یدهارزشو  مشارکت .30

 کودکان

 تیجذاب .31

 ستیزطیمح .32

 تعلق و تداوم حس .33

 و کنترل مناسب اداره .34

مشکل استفاده از مشروبات  حل .35

 یالک

 داریتوسعه پا اصول .36

 خانواده مناسب یزندگ .37

اطالعات مربوط به حقوق  شیافزا .38

 کودک

 کودکان هیاول یازهایشدن ن فراورده .39

 یاسیس ضعف .40

 نهایی شهر دوستدار کودک یهاشاخص
شهر دوستدار کودک  نهایی یارهایمعو  هاشاخصو ....  هاکنفرانسو  هااجالس یهادستورالعمل، تعاریف، هاشهیاند، هاهینظربا بررسی 

همچنین الگوی استفاده از این  است. شدهارائهک دکو شهر دوستدارنهایی  یارهایمعو شاخص  8در جدول شماره است.  شدهنیتدو

را در چهار سطح  هاآنبر این اساس در ارزیابی و بررسی فضای های شهری ابتدا باید است.  شدهارائه 5شماره  شکلنیز در  هاشاخص

است مشخص  مؤلفه 11را که شامل  یموردبررس یهامؤلفهو شهری تقسیم نمود سپس در هر سطح  یاهیناح، یامحلههمسایگی، 

حسب زمان و مکان و در سطوح فضای های شهری  هاشاخص. دگردیم ارائه هاشاخصنمود. در مرحله بعد متناسب با هر سطح 

 گوناگون یا اشتراک خواهند داشت. 

 شهر دوستدار کودک یینها یهاشاخص : 8جدول شماره 

 هامؤلفه
 فضاهای شهری یبندسطح

 شهری یاهیناح یامحله همسایگی

 نظارت در فضا و ... نیتأمی، مشکل استفاده از مشروبات الک حل، کیتراف کاهش، خشن عیوقا، تردد خودرو، تیامن وضعیت ، یمنیاوضعیت  ی و ایمنیامنیت

 ... و  ، امکانات بازیمحیطی به کودک آموزشیی، حرکت و جابجا یآزاد، حیو تفر یسرگرم یهاطیمح وجود، کدکو تیو ظرف ییتوانا ارتقا رفتاری

 ، زیبایی و ...خالق یفضا جادیا، کودک یریادگیجهت  یبسترساز، بودن درکقابلی، کنجکاو یارضا، طیمح یکنواختی عدم ذهنی

 فعالیتیکاربری و 
دن ش برآورده، تعامالت یمتنوع برا یعموم یفضاها وجودی، سازگار، و خدمات  هاتیفعالو  التیبه تسه یدسترس، یبه منابع اقتصاد یدسترس

 ، تنوع و اختالط و ...کودکان هیاول یازهاین

 ، و ...هالبه، هامیحر، منظرسازی، مصالح، ترکیب مصالح، داریتوسعه پا اصول، تعلق و تداوم حس کالبدی
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 محیط و ... یآلودگهوا،  یآلودگ، ستیزطیمح، زباله یآورجمعو  یبهداشت عموم نیتأمسالم و  طیمح وجود یطیمحستیز

 اجتماعی فرهنگی
با خانواده با خانواده ،  تعامالت، خانواده مناسب یزندگ، به کودکان یدهارزشو  مشارکت، یفرهنگ یفضا، تیهو، یو تعامالت اجتماع انسجام

 و .. و گردآورندهجمع کننده  یفضا وجود، اقوام، دوستان ، جامعه

 کودک محور و ... یابیمکان، جانمایی، یازسنجین، یزیربرنامه، مشارکت در اطالعات مربوط به حقوق کودک شیافزا یزیربرنامه

 و .. هابرنامه، برگزاری هاپارک، مدیریت روهاادهیپ، نظارت بر فضا، مدیریت مشاغل، مدیریت و کنترل مناسب اداره سازمانی

 کیفیتی
 تیفیک، یسرزندگ، طیمح یکیزیعناصر ف یفیک یباال استاندارد، تیجذاب،به فضا یدهشکل تیقابل، طیو ارتباط مناسب در مح یدسترس

 ، خوانایی، زیبایی، رنگ، نور و ... دوچرخه یرهایمس تیفیک، ادهیپ یرهایمس

 ، دسترسی به پارک، دسترسی به مدرسه، دسترسی به مهد و ...مناسب با منابع یدسترس، ،دوچرخ یرهایمس،ادهیپ یرهایمس، یعموم ونقلحمل دسترسی
 

 

 شهر دوستدار کودک یینها یهاشاخصاستفاده از  یالگو :5شکل شماره 

 یریگجهینت
ی دارند اما امروزه توسعه و گسترش فردمنحصربهی اجتماعی و فردی کودکان نقش ازهاینساختن  هبرآوردفضاهای شهری در پی 

فاقد ناشی از آن، دسترسی آزادانه کودک به فضای بیرون از خانه و محیط شهر را محدود کرده است و  و مشکالتشهرها  روزافزون

از  یعنوان بخشکودکان به. در چنین شهرهایی باشندیکودکان سازگار نم یازهایبا ن کهیطوراند. بهشده مطلوب یشهر یفضاها

 جادیا .اندشده یگرینسل د یساختگ طیکننده محاجبار استفاده، بهویژه یازهایها و ناز خواسته یاشهر با مجموعه یجامعه در فضا

ن نسلی یب یسالمت اجتماع نیتأم سازنهیزم تواندیم و انتقال فرهنگ هانسل ونددهندهیپ عنوانبه رشد کودک یمناسب برا یطیمح

 20در این راستا در اواخر قرن  خود توجه نکرده است. ندهیخود توجه نکند به نسل گذشته، موجود و آ انکه به کودک ی. شهرباشد

 ک مطرح گردید ودکه در پی این تحقیقاتی رویکرد شهر دوستدار کو یاگونهبهبا کودک و شهر انجام شد.  رابطهتحقیقاتی در 

موفق و  یاتجربهاین رویکرد  شدنمطرح باوجود ایرانصورت موفق در برخی از کشورها اجرایی گردید. اما در  انبهاز  ییهانمونه

ارزیابی فضاهای شهری ایران و  منظوربهواضح و روشن  یهاشاخصاصول و و  چارچوبِمطلوب تاکنون شکل نگرفته است. نبود 

 یبا بررسدر این پژوهش  باعث ناموفق بودن شده استم و رویکرد وبه این مفه ینگریسطحدر کنار  هاآنو مدیریت  یزیربرنامه

ی، رابطه کودک، فضای شهر و المللنیب، سارمان های نهادها، هاکنفرانس ،هااجالس یهادستورالعمل ف،یتعار ها،شهیاند ها،هینظر

مولفه هاشاخص ها
سطح بندی 
فضای شهر

شهر 
دوستدار 

کودک

همسایگی

کاربری و 
کارکردی

شاخص ها

شاخص ها

امنیتی شاخص ها

رفتاری شاخص ها

کالبدی شاخص ها

کیفیتی شاخص ها

زیستی شاخص ها

فرهنگی شاخص ها

برنامه ریزی شاخص ها

سازمانی شاخص ها

دسترسی شاخص ها

محله ای
... شاخص ها

... شاخص ها

ناحیه ای ... شاخص ها

شهری ... شاخص ها
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 اساس نیبر ا. گردید ارائهو  نیشهر دوستدار کودک تدو یینها و الگوی ارهایها و معشاخص غیره حقوق کودک و حقوق شهروندی و 

و  یاهیناح ،یامحله ،یگیرا در چهار سطح همسا فضاهای شهری دیابتدا با کدمتناسب با کو یشهر یها یفضا یو بررس یابیدر ارز

، دسترسی، ی ایمنی و امنیتهامؤلفهشامل  اصلی مشخص گردید که مؤلفه 11 هر سطح  در بررسی براینمود سپس  میتقس یشهر

 یارهایمعی و زیر ها. در مرحله بعد متناسب با هر سطح شاخص، سازمانی و غیره استیزیربرنامهرفتاری، ذهنی، کاربری و فعالیتی، 

تا فضاهای شهری در  نمود. استفادهاز این الگوی  توانیمو مدیریت فضاهای شهری  یزیربرنامهدر ارزیابی و  گردید. ارائهتدوین و 

 ایران متناسب با نیاز و خواسته کودک باشد.

 

 

 

 نامهکتاب

برآن در شهر مشهد،مجله علوم اجتماعی  (،بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق وتکالیف شهروندی و عوامل موثر1386اسکافی ،مریم،) .1

 4،ص4دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ،سال 

(، بررسی و تحلیل شاخص های شهر دوستدار کودک، مطالعه موردی قوچان،کارشناسی ارشد، 1390اسماعیل زاده کواکی، علی ،) .2

 دانشگاه زابل

 تهران ، نشر آوند دانش(،کودک آزاری ، 1380آقا بیگلویی،عباس ودیگران،) .3

 unicef(،مشارکت کودکان و نوجوانان،ترجمه فریده طاهری،تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی با همکاری 1380ای هارت ،راجر،) .4

(،بررسی تحلیلی چگونگی برانگیزش آفرینشگری 1389پور جعفر ،محمد رضا،مجتبی انصاری،هادی محمودی نژاد،امین علیزاده،) .5

فضاها و محوطه های شهری با تاکید بر رابطه خالقیت و طراحی کالبدی فضاهای بازی کودکان، فصلنامه مدیریت کودکان در طراحی 

 63،ص25شهری ،شماره 

 (،دوران کودکی،ترجمه سارا ایمانیان،تهران ،نشر اختران1388جنکس،کریس،) .6

 وش توکلی و نوید سعیدی رضوانی، تهران ، نشر دیبا(، ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان، ترجمه مهرن1387دریسکل ،دیوید،) .7

تهران(.  13: منطقه ی)نمونه مورد SWOTشهر دوستدار کودک با استفاده از مدل  لی(. تحل1393سحر) ،یتقدس ده؛یپور، سپ عیرب .8

و  یشهر ستیز طیو مح یانرژ ،یعمران، گردشگر ،یمعمار داریو توسعه پا یدر توانمند ساز نینو یهاافق یمل شیهما نیاول

 مفتح همدان. دیشه انشگاه، د1393مرداد ران،ی. همدان، اییروستا

 (،پیمان نامه جهانی حقوق کودک،تهران،سروش1376سروش و یونیسف،) .9

(،بررسی نقش و جایگاه کودکان در بهسازی و توانمند سازی سکونتگاه های غیر 1389سعیدی رضوانی،نوید،حمیدرضا دانش پور،) .10

 33،ص67آبادی،شماره رسمی ،مجله 

 (،اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا،جلد دوم،تهران،موسسه جغرافیایی و کارتو گرافی گیتا شناسی1382شکویی،حسین،) .11

 (،شهرسازی واقعیات و تخیالت، ترجمه سید محمد حبیبی تهران ، دانشگاه تهران1388شوای ،فرانسوا،) .12

 135،ص34جستارهای شهرسازی،شماره  (،ردپای کودک در شهر ،مجله1389شیبانی ،مهدی،) .13

شیبانی،ملیحه،طاهره داودوندی،تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان ، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه  .14

 36،ص5اجتماعی ،شماره

 (،مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری،تهران ، دانشگاه علم وصنعت1375شیعه ،اسماعیل،) .15

(،حقوق کودک در اسالم و تطبیق با حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی ،کارشناسی ارشد،دانشگاه 1376م زاده مقدم ،علی ،)قاس .16

 فردوسی مشهد

 78،ص12(،الگوی طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک )بم(،مجله باغ نظر،شماره 1388کامل نیا ،حامد،سعید حقیر،) .17

جامعه شناختی بر برنامه ریزی شهری در ایران،کودک و فضای شهری،روزنامه شرق، شماره (،تاملی 1390کرمانی،علی رضا،) .18

 13،ص1353
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(، ارزیابی و ساماندهی شهر قایمشهر براساس ضوابط شهر دوستدار کودک، کارشناسی ارشد، دانشگاه 1390کمالی روستا، بهروز ،) .19

 آزاد تهران مرکز

(، تحلیل و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک از دید کودکان ، مطالعه موردی : 1391،)کیانی ، اکبر، علی اسماعیل زاده کواکی  .20
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