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چکیده
فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربهفردی دارند .امروزه در اثر توسعه و گسترش
روزافزون شهرهای کوچک و بزرگ حقوق کودکان در دسترسی به فضاهای شهری مطلوب نقض شده است .در شرایطی که بیش از
نیمی از کودکان دنیا در محیطهای شهری زندگی میکنند و فضاهای شهری بخش عمدهای از زمان و محیط زندگی روزمره کودکان
را به خود اختصاص میدهند ارتقای کیفیت این فضاها متناسب با کودک در سالمت و رشد قوای جسمی ،تقویت تعامالت اجتماعی
و همبستگیهای گروهی و پرورش خالقیت در کودکان و پرورش شهروندانی فعال ،مطالبه گرد ،انتقال هویت  ،فرهنگ به نسلهای
بعدی مؤثر باشد .علی رقم اهمیت موضوع و ابعاد سازنده آن در شهر ،توجه چندانی به آن نشده است .امروزه رویکرد شهر دوستدار
کودک با این هدف مطرحشده است .اما چگونگی توجه به کودک ،ابعاد ،معیارها و شاخصهای آن در فضاهای شهری تفسیر مطلوبی
نشد ه است .بنابراین این پژوهش بر آن است تا جایگاه کودک در فضای شهری را در چارچوب این ابعاد مشخص و شاخصهای آن را
معرفی نماید .روششناسی پژوهش بر اساس هدف از نوع بنیادی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی و کیفی است .در
گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و اسنادی استفادهشده است .از نتایج آن میتوان به سطحبندی فضای شهر متناسب با نیاز
کودک ،ارائه مؤلفهها و شاخصهای محیطی ،رفتاری ،زیستی مشارکتی ،سازمان و غیره جهت ساخت شهر کودک محور در ایران
اشاره کرد.
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 1نویسنده مسئول ایمیلfarshad.tahmasebizade@yahoo.com :

1

مقدمه
فضاهای شهری عالوه بر بزرگساالن ،دارای مخاطبان خردسالی میباشد که به دلیل شرایط جسمی ،سنی و روحی ویژهای که دارند
بیشتر از بزرگساالن در معرض تهدید از جانب فضاهای شهری هستند .امروزه با توسعه و گسترش روزافزون ،شهرها فاقد فضاهای
شهری مطلوب شدهاند .بهطوریکه با نیازهای کودکان سازگار نمیباشند کودکان عامل پیوند نسلهای گذشته و آینده در هر جامعه
محسوب میشوند و انتقال سنتها ،فرهنگها ،اعتقادات و باورها و  ...در هر جامعه از بر عهدهدارند.همچنین ایجاد محیطی مناسب
برای رشد کودک میتواند زمینهساز تأمین سالمت اجتماعی نسل بعد میباشد .شهری که به کودکان خود توجه نکند به نسل گذشته،
موجود و آینده خود توجه نکرده است .تفسیر بخش ویژه کودکان سازمان ملل در این رابطه بدین صورت است « :ما جهانی مناسب
برای کودکان میخواهیم ،زیرا جهانی که مناسب ما باشد ،برای همۀ افراد هم مناسب خواهد بود( ».بخش ویژه کودکان سازمان ملل،
)2002
کودکان بهعنوان بخشی از جامعه در فضای شهر با مجموعهای از خواستهها و نیازهای خاص ،بهاجبار استفادهکننده محیط ساختگی
نسل دیگری هستند .همانطور که توسعه زیرساختهای شهری در بهبود بخشیدن و پیشرفت توسعه شهری به سمت توسعهای
صحیح و کارآمد بسیار مهم است ،طراحی صحیح فضاهای شهر متناسب بازندگی کودکان که سازندگان نسلهای بعدی هستند در
سوق دادن جامعه انسانی به سمت جامعهای سالم و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است .برنامهریزی ،طراحی و ساخت مکانها و
فضاهای مناسب کودکان در شهرهای آشفته ایران  ،نیاز به افکار روشن ،نو و نگرشی نوین دارد .زیرا کودکان خیلی بیشتر از
بزرگساالن ،از محیط اطرافشان تأثیر میپذیرند.و رشد اجتماعی ،احساسی ،عاطفی ،روانی و جسمی کودک بهشدت تحت تأثیر
کیفیت محیط میباشد .منظور از محیط ،شهر ،محله ،کوچه ،خیابانها ،مهدکودک ،مدرسه ،فضاهای بازی و بهطورکلی هرجایی که
فرد بهعنوان کودک سالهای اولیه عمر خود را در آن سپری میکند ،میباشد .در این راستا در سال  1989کنوانسیون حقوق کودک
و به دنبال آن در سال  1996در دومین گردهمایی اسکان بشر سازمان ملل ،ابتکار شهرهای دوستدار کودک برای اولین بار با عنوان
«ساخت و تبدیل شهرها به مکانهای زیست پذیر برای همگان» ،مطرح و طی قطعنامهای امضا گردید .رویکرد شهر دوستدار کودک
نقطه عطفی برای پیشبرد حقوق کودکان در فضای شهر تبدیل شد( .کیانی و اسماعیلزاده کواکی )53 :1391 ،این رویکرد در پی
ایجاد مکان های موردعالقه و مناسب برای زندگی کودکان است )Torres 2009 : 12( .شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب
نیست بلکه شهری است که بهوسیله کودکان ساخته و مورد قضاوت قرار میگیرد )riggio 2002:6( .امروزه شهر دوستدار کودک
جایگاه و اهمیت خود را در نظام برنامهریزی و طراحی شهری کشور نیافته است .دلیل کمتوجهی به آن در ایران مشخص نشدن
جایگاه کودک در فضای شهر و عدم وجود چارچوبه مشخص برای اجرایی کردن نقش آن در برنامهریزی و طراحی شهری است .حال
با توجه به اینکه فضای شهر از نیازهای اساسی کودک است .و در نظام برنامهریزی  ،طراحی و مدیریت شهری کشور به یک حلقه
گمشده و پنهان تبدیلشده است .ضرورت دارد تا چارچوب و مفاهیم شهر دوستدار کورک تفسیر گردد .این پژوهش در راستای
بررسی مفاهیم و  ،ضرورتهای شهرهای دوستدار کود ک بر آن است تا با بررسی جایگاه و اهمیت کودک در فضای شهر و ریشهیابی
آن در نظریه ها و مکتبهای شهری ،شاخصها و اصول و معیارهای را جهت بکار گیری ان ارایه نماید.

بیان مسئله
فضاهای شهری در پی برآورد ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربهفردی دارند اما امروزه توسعه و گسترش
روزافزون شهرها و مشکالت ناشی از آن ،دسترسی آزادانه کودک به فضای بیرون از خانه و محیط شهر را محدود کرده است .به
عبارتی دسترسی کودکان به خیابانها ،پیادهروها ،پارکها ،میدانها و دیگر فضاهای عمومی بهطور وسیعی کاهشیافته است .در
شرایطی که نیمی از کودکان دنیا در محیط شهری زندگی میکنند و در ایران نیز نزدیک به  60درصد از جمعیت زیر  18سال سن
دارند حقوقشان در شهر نقض شده است( .کرمانی .)13:1390 ،کودکی که در محیط اجتماعی شهر وارد میشود بااینکه نه او اجتماعی
است و نه غیراجتماعی است .ولی محیطی که دران قرار میگیرد کامالً اجتماعی است .اگر کودک در این محیط در مسیر درست قرار
گیرد تواناییهای بالقوه او به فعلیت تبدیل میشود و از او انسانی توانمند و بزرگسالی موفق ساخته خواهد شد( .جنگس:1388 ،
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 )41اما در غیر این صورت جامعه و نسلهای آینده دچار آسیبهای اجتماعی ،روحی و روانی خواهند شد .جامعهای که افسردگی،
سرخوردگی و استرس فضایی را از دوران کودک تجربه خواهد کرد .و روند اجتماعی شدن آن در شهر با مشکل مواجه میگردد.
بدین منظ ور ایجاد شهرهای کودک محور در سال  1996مطرح گردید و نمونههایی از آن در کشورهای مختلف دنیا اجرایی گردید
هرچند ریشههایی توجه به کودک در فضای شهر در اندیشهها و نظریههای مختلف شهری نیز بیانشده است اما در ایران کودک
نتوانسته حضوری فعال در شهر یابد و فضای شهر نسبت به خواستهها و نیازهای او بیتفاوت میباشد .ضعف در مبانی نظری و بنیادی
 ،ریشه این بیتفاوتی نسبت به کودک در شهر های ایران است .بنابراین شهر کودک محور چه شهری است؟ ،چه رابطهای بین شهر و
کودک وجود دارد؟ ملزومات توجه به کودک در فضای شهر در مکاتب و اندیشهها به چه صورتی مطرحشده است؟ و شاخصها و
معیارهای شهر کودک محور چه میباشد؟ و سؤاالتی از این قبیل پژوهشگران را بران داشت تا این موضوع را بررسی نمایند.

پیشینه پژوهش
تحقیق در حوزه شهرهای دوستدار کودک از سالهای  1980به بعد در اروپا در راستای دادن حق شهروندی به بچهها و رسیدگی به
خواستها و نیازهای آنها موردتوجه قرار گرفت( .کامل نیا و حقیر )78 :1388 ،در مطالعات در دهه  ،1990ایده مشارکت کودکان
در فرآیند برنامهریزی عمومیت یافت و ایتالیا اولین برنامهریزی عملیاتی دولتی در سال  1977در خصوص کودکان و نوجوانان صورت
گرفت( )UNICEF 2004اولین بار در سال  2007میالدی شهر« بندیگو» در استرالیا از طرف یونیسف بهعنوان « شهر دوستدار
کودک» و اولین شهری که تمام جنبهها و ویژگیهای یک شهر دوستدار کودک را ازنظر یونیسف به خود اختصاص داده بود ،معرفی
و به رسمیت شناخته شد که در این شهر حقوق کودکان بهعنوان اولویت اصلی و اساسی در تمامی رویکردها موردتوجه قرار گرفت
(کیانی و اسماعیلزاده کواکی .)55:1391،اما توجه به مفهوم شهر دوستدار کودک در ایران سابقه چندانی ندارد .اولین توجه به این
موضوع پس از زلزله مخرب سال  1382در بم صورت گرفت؛ بهگونهای که سازمان یونیسف با همکاری دیگر نهادها ،پروژه شهر
دوستدار کودک را باهدف «مشارکت جمعی» کودکان تعریف و هدفگذاری کرد .در این پروژه کودکان  6تا  13سال مشارکت داشته
و نظرات خود را با روشهای مختلف ابراز میکردند ،همچنین در شهرهایی ازجمله اوز ،چالوس ،الهیجان و تهران اقداماتی در این
خصوص صورت گرفته است برخی از پژوهشها به شرح زیر است:
آلوین لوکا شوک  )1995( 1در مقالهای با عنوان «شهر در خاطرات دوران کودکی» سعی کرده است نشان دهد که کودک در شهر
چه میبیند و کدامیک از عناصر محیط فیزیکی بیشترین اثر را روی او میگذارد .پس از مصاحبه با حدود  40نفر ،به نکات بسیار
جالبی در مورد برداشت و نوع نگاه کودک به محله و شهر دست پیدا کرد.
هورلی و پرتزا )2004( 2در مقالهای با عنوان «محیطهای دوستدار کودک :نگرشها و راهکارها» مسائل مرتبط با محیط کودکان را
تشریح مینمایند ،و به این نتیجه رسید شکاف بین نهادهای دولتی ،مشکالت اجرایی و سیاسی موجود در جوامع و نبود منابع کافی
در ارتباط با محیطهای باکیفیت برای کودکان باعث شده است نیازها و خواستهای کودکان در ایجاد شهر مناسب برای آنها به حیطه
فراموشی کشیده شود.
احمد و سهیل )2008 ( 3در مقالهای تحت عنوان « دیدگاهها و ادراکات کودکان راجع به فضای بازی ،نمونه موردی شهر داکا در
بنگالدش»؛ با توجه به سن ،جنس ،پایگاههای اجتماعی و  ...نظرات کودکان را موردبررسی قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که
عالوه بر اینکه امکانات ارائهشده از سوی نهادهای دولتی و محلی پاسخگوی نیاز کودکان نمیباشد و این فضاها ازنظر امنیت ،پاکیزگی،
تعمیر و نگهداری و نبود امکانات بازی متناسب با بچهها دچار کمبودهایی هستند ،تبعیض جنسیتی در شهر داکا سبب گردیده تا
نیاز دختران بهخوبی برآورده نشود و آنها از گروه استفادهکننده از فضاهای بازی ،پارکها ،امکانات تفریحی و  ...حذف شوند.
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باری پرسی اسمیت (2010) 1در مقالهای با عنوان «شورا ،مشورت و اجتماع ،تفکری دوباره در مورد فضاهای موجود برای مشارکت
کودکان و جوانان» لزوم مشارکت کودکان را در منطقه عمومی بریتانیا موردبررسی قرار میدهد و به این نتیجه رسید که امروزه توجه
به مشارکت کودکان در سراسر بریتانیا از اهمیت خاصی برخوردار گشته در حد مطلوبی گسترش پیدا نکرده است و خیلی کم میتوان
نمونههایی را پیدا کرد که افراد جوان تأثیر عمدهای در تصمیمگیریها داشته باشند.
ب نکرا و دیگران(2011) 2در مقالهشان با عنوان «تصور شهر :تجسم افراد جوان از محیطهای شهری » تجسمهای جوانان  4کشور
مختلف با محیطهای متفاوت را بر اساس شاخصههای فیزیکی ،فعالیتها و طراحی دانش آموزان از شهرها را مورد تجزیهوتحلیل قرار
میدهند و به این نتیجه میرسند که در این طرحهای ارائهشده از  4کشور ،عالوه بر شاخصههای متمایز ،مشترکات زیادی وجود
دارند و آن شلوغی ،بزر گی ،ترافیک و وجود مراکز خرید است .همچنین به این نتیجه رسیدند که در طراحی شهرها،اگر اطالعات
نوشتاری که دیدگاهها و تصورات ذهنی جوانان را بیان میکند وجود داشته باشد محیطهای شهری مطلوبتری به وجود خواهد آمد.
هولت و همکاران ( ،)2009در مقالهای با عنوان «محله جایگاهی برای فعالیتهای فیزیکی کودکان و نوجوانان در شهر» به بررسی
فعالیتهای فیزیکی کودکان و نوجوانان در محله و فرصت ها و موانع شهری پرداخته و عواملی همچون ویژگی محله ،دخالت خانواده
و برنامههای تحت نظر بزرگساالن را در فعالیت کودکان تأثیرگذار میدانند و درنهایت عدم ایمنی و امنیت و عوامل زیستمحیطی
را بهعنوان تهدید بیان نموده و برنامه سازمانیافتهای را جهت تسهیل فعالیت کودکان پیشنهاد میدهند.
آرتز و همکاران ( ،)2011در مقاله ای با عنوان «سیاست فعالیتهای چندبخشی جهت افزایش محیطهای دوستدار کودک» به بررسی
بینش موجود در این نوع سیاست در چهار منطقه شهری هلند پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که با همکاری ساختاری در میان
بخشهای مختلف سیاست و دولت میتوان موجب تسهیل و افزایش محیطهای دوستدار کودک گردید و نیز چالش اصلی در این
نوع سیاست را کمبود وقت و منابع ،ذکر مینمایند.
چترجی (2006) 3در پژوهشی در رابطه با محیطهای دوستدار کودک و نوجوان ،در رساله دکتری  ،تحت عنوان «دوستداری کودکان
با محیط؛ کنکاشی در محیطهای دوستدار کودک و نوجوان در شهرها» ایده شهر دوستدار کودک بهمنظور بهبود کیفیت زندگی
کودکان فقیر شهری که بهشدت تحت تأثیر فرآیندهایی همچون شهرنشینی سریع و جهانیشدن در جوامع درحالتوسعه قرارگرفتهاند،
موردبررسی قرار داده است  .مکانهای پیشنهادشده از سوی کودکان را مورد تحلیل قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که محیط
قابلپذیرش کودکان در سطح محله و در قالب واحد همسایگی است و در کل کودکان در شرایط بغرنجی در این شهرها به سر میبرند
و نیازمند توجه نهادهای دولتی و غیردولتی ( NGOها) برای باال بردن کیفیت زندگیشان هستند
جولیا استیونس )2010( 4در رساله خود با عنوان «سفر پایدار به مدرسه ،مسائل جهانی ،مکانهای محلی ،زندگی کودکان» در
زمینههای جغرافیایی دوران کودکی ،مسائل اجتماعی و سیاستهای محیطی و مطالعات حملونقل شهری را مطالعه نمود .در این
پژوهش که از کودکان در مورد رفتوآمد به مدرسه و مسیرهای عبور و مرورشان تحقیق بهعملآمده است ،نویسنده را به این نتیجه
میرساند که برای داشتن سفری پایدار  ،ایمن و جذاب برای کودکان نیازمند تغییرات درزمینه های اجتماعی و فرهنگی در خانه و
جامعه هستیم.
اسماعیل زده کواکی و همکاران ( )1393در مقالهای تحت عنوان «ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک از منظر معماری و
شهرسازی اسالمی در عصر جدید» به ارزیابی ویژگیها و شاخصهای شهر دوستدار کودک و تطبیق آنها از نگاه معماری و شهرسازی
اسالمی پرداخته و درنهایت پیشنهادهایی در خصوص تبدیل فضای شهری موجود به شهر اسالمی و نیز چگونگی مشارکت کودکان
در فرایند تصمیمگیری و مدیریت شهری را بیان مینمایند.
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متینی و همکاران ( )1393در مقالهای تحت عنوان «معیارهای طراحی محالت مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک ـ نمونه موردی
 :محله فرهنگ مشهد» به بررسی جنبههای فضایی -کالبدی این موضوع پرداخته و درنهایت معیارهایی برای طراحی محله دوستدار
کودک ازجمله خوانایی ،دسترسی و نفوذپذیری ،هویت ،حضور پذیری و مشارکت را مطرح نموده است.
ربیع پور و تقدسی ( )1393در مقالهای تحت عنوان «تحلیل شهر دوستدار کودک با استفاده از مدل  SWOTنمونه موردی  :منطقه
 13تهران» به ارزیابی ویژگیها و شاخصهای شهر دوستدار کودک در منطقه  13تهران با استفاده از مدل تحلیلی  SWOTپرداخته
که نتیجه تحقیق به ارائه استراتژیهای رقابتی (تهاجمی ) و راهکارهای مبتنی بر آن منتهی گردیده است
منوچهری و علیزاده ( )1393در مقالهای تحت عنوان «شهر دوستدار کودک ،گامی بهسوی شهر پایدار آینده ،نمونه موردی شهر
مشهد» به بررسی سرانههای شهری اختصاصیافته به کودکان در طرحهای ت وسعه شهری مشهد از ابتدا تا به امروز پرداخته و به این
نتیجه رسیده است که میزان سرانه اختصاصیافته به فضاهای مخصوص کودکان در طرحهای توسعه شهر مشهد و نیز وضع موجود
با توجه به جمعیت کودکان ،پاسخگوی نیاز این قشر از جامعه نمیباشد و کمتر از سرانههای استاندارد است.
مهدی شیبانی ( )1389در مقاله خود با عنوان« رد پای کودک در منظر شهر » به بررسی ارتباط منظر شهری و کودک میپردازد.
مالحظات اصلی در طراحی شهر دوستدار کودک را برمیشمارد و جنبههای ادراکی و تصویر ذهنی کودک از منظر شهری و سهم
کودکان را از فضاهای شهری بیان میکند و به این نتیجه میرسد که تحقق منظر باکیفیت درگرو پاسخ بهتمامی مراتب نیازها ،از
نیازهای جسمانی تا نیازهای شناختی و زیباشناختی است.درواقع اگر هدف کلی طراحی منظر شهری دوستدار کودک را پاسخ
بهتمامی سطوح نیازهای کودک در نظر بگیریم ،لحاظ کردن کیفیتهای متناسب با این نیازها در طراحی میتواند زمینهسازی برای
برآورده شدن آنها باشد.
اکبر کیانی و علی اسماعیلزاده کواکی( )1391در مقالهای با عنوان «تحلیل و برنامهریزی شهر دوستدار کودک ( )CFCاز دیدگاه
کودکان ،مطالعه موردی قوچان » ،باهدف مشارکت کودکان در ایجاد محیط اطرافشان و با استفاده از متدولوژی گروه -بحث و روش
مشارکتی ،نظرات و نقاشیهای کودکان در ارتباط با وضعیت شهر قوچان جمعآوری و تحلیل نموده است و به این نتیجه میرسند
که قوچان گامهای نخستین را جهت تحقق شهر دوستدار کودک طی میکند؛  64درصد کودکان نیاز به فضای سبز و وسایل بازی
را خواستار شدند .همچنین تحلیل نظرات کودکان سازمانهای مؤثر بهویژه شهرداری قوچان را برای اتخاذ راهبردهای اجرایی و
عملیاتی تشویق میکند.
مامک نصیری نسب رفسنجانی( )1385رساله دکتری خود را با عنوان «تدوین معیارهای طراحی فضای شهری مطلوب برای کودکانه
نمونه موردی بم» ،در دانشگاه علوم و تحقیقات دفاع کرده است .پایاننامه شامل  3فصل است که در فصل اول به ارائه کلیات ،تعاریف
و چهارچوب نظری تحقیق و تعاریفی از فضای مطلوب برای کودک ،زمینههای نظری در مورد فضاهای شهری دوستدار کودک
پرداخته و درنهایت به تجارب جهانی اشاراتی کرده است .فصل دوم شامل مطالعات موردی شهر بم است و در فصل آخر به ارائه
دستورالعمل هایی در راستای ایجاد فضای مطلوب شهری برای کودکان میپردازد.
ساره هرزندی( )1389در پایاننامه خود با عنوان «طراحی مشارکتی فضای شهری در بافت فرسوده با تأکید بر نقش کودکان ،مطالعه
موردی محله ملت منطقه  12تهران »  ،به بررسی نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصتها و تهدیدهای محله موردمطالعه با استفاده از چارچوب
نظری و نتایج حاصل از مشارکت کودکان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که کودکان در این محله با ناهنجاریهای اجتماعی،
ضعفهای فرهنگی  ،اقتصادی،محیط کالبدی و  ...مواجه هستند .بهروز کمالی روستا( )1390در پایاننامه خود تحت عنوان«ارزیابی
و ساماندهی شهر قائمشهر بر اساس ضوابط شهر دوستدار کودک» به بررسی وضع موجود شهر قائمشهر بر اساس سؤاالت مطرحشده
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.

تحلیل پیشینه پژوهشها
مهمترین شاخصها و معیارهای مطرحشده در پیشینه پژوهش به شرح جدول شماره  1است.
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جدول شماره  :1مهمترین شاخصها و معیارهای مطرحشده در پیشینه پژوهش
معیارها
مشارکت کودکان
شکاف بین نهادها و سازمانها
سن و جنس کورکان
امنیت
پاکیزگی

امکانات تفریحی
سرانه فضای سبز
دخالت خانواده
نظارت بزرگساالن

عوامل زیستمحیطی
همکاری بخشها
حضور پذیری
کمبود منابع
منظر شهری

تعمیر و نگهداری فضا
امکانات بازی
تبعیض جنسیتی
وسایل بازی

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر روششناسی بر اساس هدف از نوع بنیادی نظری و کیفی است .و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی -
تحلیلی است .دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی گرداوری شده است.

بحث و یافتهها
کودک

1

واژه کودک دارای تعاریف متنوع و گاه متفاوتی است .در فرهنگ فارسی معین ،کودک به معنای کوچک ،صغیر و فرزندی است که به
حد بلوغ نرسیده (دختر یا پسر) یا طفل آورده شده است( .معین )3117 :1362 ،از سوی دیگر ،طبق تعاریف حقوقی در ایران ،کودک
فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد( .منصور )312 :1377 ،طبق قانون حقوق کودک که در سال  2003به تصویب رسید،
کودک بهعنوان فردی است که به سن  18سال نرسیده است ( )Alemika & Laffrata , 2005,p:9در مجلس شورای اسالمی ایران
در سال  1372تصویب شد که کودک کسی است که دارای سنی کمتر از  18سال داشته باشد ،مگر آنکه طبق قانون قابلاجرا در
مورد کودک ،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود( .سروش و یونیسف)3 :1376 ،

شهر دوستدار کودک

2

یونیسف 3یا همان صندوق حمایت از کودکان در دهه  ،90ایده شهر دوستدار کودک را پیش کشید و از شهرداری و مدیریت
شهرهای گوناگون خواست که از برنامههای مرتبط پشتیبانی کنند.یکی از تعریفهایی که یونسکو مطرح کرده است«شهر دوستدار
کودک»سامانهای محلی و بر پایه حاکمیت مطلوبی است که به رعایت حقوق کودکان متعهد باشد.درواقع شهر دوستدار کودک
قانونهای ویژه خود را دارد بهگونهای که کودک در تصمیم های مربوط به شهر تأثیرگذار است و نظرش را در مورد آنچه از شهر
میخواهد ،بیان میکند  .در خانواده ،زندگی و اجتماع مشارکت دارد و از خدمات انسانی مانند مراقبتهای آموزشی بهرهمنداست و با
ایمنی در خیابانها آمدوشد و در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت میکند( .سعیدی رضوانی و حبیبی )83 :1388 ،شهری
که تضمینکننده پیماننامه کودک در سطح محلی است ،بدین معنی که حقوق کودکان در خطمشیها ،برنامهها و بودجهها منظور
میشود .در یک شهر دوستدار کودک ،بچهها کارگزاران پویایی هستند )www.child friendly city.org( .شهر دوستدار کودک
چارچوبی است که به هر شهری کمک میکند تا در تمام جنبه های محیطی ،دولتی و خدماتی به اهداف شهر دوستدار کودک
نزدیکتر شوند ( )Riggio, 2002, p:45شهری موردعالقه کودکان است که سطوح معقولی از سالمت ،تغذیه ،آموزشوپرورش،
جمعیت و مشارکت کودکان را ارائه دهد)Racelis&Aguirre, 2002, p:14(.
ماجرای شهر دوستدار کودک فقط یک حوزه خاص نیست و تمام ابعاد زندگی کودکان را در برمیگیرد .از بهداشت ،آموزش ،مسائل
غذایی کودکان و حتی امکانات رفاهی و شهروندی که بچهها حقدارند در جامعهای که زندگی میکنند داشته باشند( .هنرور:1389 ،
 )121بهبیاندیگر شهر دوستدار کودک ،تضمینکننده تمامی حقوق شهروندان کودک خود میباشد ازجمله( :شکل شماره )1

1

children
child friendly city
3
Unicef
2

6

دخالت تصمیم
گیری

پایداری و
استمرار زندگی
کودک در
فضای شهر

بیان نظرات
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شکل شماره  : 1شهر دوستدار کودک
مأخذ ()Riggio, 2002,p:48

تجربه فضای شهر توسط کودک
تجربه کودکان با بزرگساالن از فضای شهر متفاوت است ( )Matthews 1992تجارب دوران کودکی بیشتر در مورد بافت و تنوعی
از عملکردهای خاص است و بیشتر تجارب بجای بصری ،لمسی است .به نظر میرسد مردم با شوق بیشتری اشکال ،رنگها ،حرکات،
مناظر و صداهای جهان خارج از طبیعت را به خاطرمی آورند)Cobb, 1977; Lukashok & Lynch, 1956; Moore, 1986 (.
تفاوت نگرش محیطی بین کودکان و بزرگساالن بدین شکل است که از بزرگساالن بپرسید"چه شکلی است؟" یا"آیا این مکان
خوشمنظره است؟" درحالیکه از کودکان بپرسید"چهکاری میتوانم اینجا انجام دهم؟"یا"آیا اینجا محلی برای تفریح است؟" به
همین دلیل است که ارائهای از شهردوستدارکودک در میان کودکان و بزرگساالن میتواند کامالً متفاوت باشد(Rakhimova 2011
) برای تعریف این تفاوت برخی از مطالعات در مورد درک کودکان از محیطزیست شهری انجامشده است .گروه اول تحقیقات بر
مکانهایی که اغلب مورداستفاده کودکان قرار میگیرند و یا کودکان در مصاحبه به آن بهعنوان مکانی جذاب اشاره کردند،
متمرکزشدهاند  .در یک مطالعه که از کودکان خواسته شد تا مکانهای موردعالقه خود را که بعد از مدرسه و در تعطیالت آخر هفته
میخواهند به آنجا بروند ترسیم کنند ( ) Moore 1986دریافتند که کودکان طیف گستردهای از مکانهای مختلف را به نمایش
گذاشتند .با توجه به نتایج بهدستآمده  ،دستههای مختلفی از مکانهای شهری که برای کودکان جذاب هستند وجود دارد که
عبارتاند از:
گروه اول مکانهایی که پر از فعالیت هستند؛ ازجمله خیابانها ،پیادهرو ،مراکز خرید ،مکانهای با فعالیتهای متنوع ازجمله بازی
غایب موشک ،بازی ساختوساز ،بازی با موادی چون آب ،برف ،شن وماسه را دربرمیگیرد( Francis,1982; Gray & Brower
 )1977دسته دوم جاهایی هستند که تعامل با کودکان دیگر و بزرگساالن در آن امکانپذیر است ( ) Muscovitch,1977دسته
سوم با تنوع کافی در محیط قرارگرفتهاند و امکانات متنوعی برای استفاده دارند ازجمله آنها مسیرها با ساختار متفاوت ،مکانهای
مبهم مانند خیابانها و کوچههای پشتی و یا مکانهایی با طراحیهای متنوع هستند( .اماکنی با عناصر طبیعی مانند چمن ،درختان،
باغ و پارک در رده چهارم قرار دارند .مطالعات نشان داده است که کودکان اولویت باالیی را برای مکانهای طبیعی مانند پارکها و
فضاهای باز به نمایش گذاشتهاند .دسته آخر مکانهای جذاب برای کودک که امن ،صمیمی ،سربسته و پنهان و هیجانانگیز و
خطرناک هستند )Hart, 1979( .
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دستورالعملهای ایجاد شهر دوستدار کودک
تعریف مشخصی ازآنچه شهر دوستدار کودک هست یا باید باشد وجود ندارد اما به دنبال اجالسهایی که برای کودکان در دهههای
گذشته گرفته شد ،هیئت یونیسف دستورالعملی را به شهرها میدهد تا آنان را دررسیدن به یک شهر دوستدار کودک راهنمایی
نماید.از اجالسهایی که در دهههای گذشته برپاشده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1مجمع سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان در نوامبر 1989
 -2کنفرانس جهانی منتهی برای کودکان در سال 1990
 -3برنامه فعالیتهای ملی.
 -4فوریه  1996که از سران کشورها خواسته شد جزئیات کار خود در رابطه با ایجاد شهری مطلوب برای کودکان را گزارش بدهند.
 -5سال  2002که از دولتها و سازمانهای غیردولتی خواسته شد نظرات و گزارشها خود را در جلسهای بیان نمایند.
 -6اجالسهای مقدماتی که در می  2000و ژانویه و ژوئن  2001برگزار شد.
 -7ایجاد5اجالس در کشورهایی مانند آمریکا ،آفریقای جنوبی ،آسیای شرقی ،آلمان و مصر در سال 2001
 -8گزارش ویژه سازمان ملل برای کودکان در سال )GMC11,2002,pp:4-5( 2002
پیرو برگزاری این اجالسها یونیسف در  6عنصر اصلی دستورالعملی را بیان کرده است که در شکل شماره  2مشخصشده است.

شکل شماره  : 2فرآیند چگونگی ایجاد شهر دوستدار کودک منبع))UNICFF,2004 :

اجزای اصلی در فرایند ایجاد شهر دوستدار کودک
نه ( ) 9جزء اصلی برای ایجاد شهر دوستدار کودک بسیار ضروری هستند که عبارتاند از:
 مشارکت کودکان و نوجوانان :گسترش مشارکت فعال کودکان و نوجوانان در مسائلی که بر روی زندگی آنها اثرگذار میباشد.
گوش دادن به عقاید آنان و قرار دادن آنان در تصمیم سازی.

- The Global Movment for children
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 ایجاد نمودن چارچوبی قانونی برای دوســتداری کودک :تضــمین قانونگذاری ،چارچوب نظارت و روشهایی که از حقوق تمام
کودکان حمایت میکند.
 استراتژی شهر گستر برای حقوق کودکان :گسترش استراتژیهای جامع،دقیق یا مجمعهایی برای ایجاد شهر دوستدار کودک
بر اساس قراردادها
 مکانیزه هماهنگی یا واحد حقوق کودکان :گ سترش ساختارهای من سجم در دولتهای محلی بهمنظور توجه به عقاید و نظرات
بچهها
 ارزیابی و تشخیص اثرات کودک :تضمین اینکه فرآیندی سامانمند جهت ارزیابی اثرات قانون ،سیاست و فعالیت بروی کودکان
در قبل و بعد از اجرای برنامههای وجود دارد.
 در نظر گرفتن بودجهای برای کودکان :تضمین منابع مالی کافی برای تقسیم بودجه برای کودکان
 نظارت بر ارائه گزارشهای ایالتی در مورد حقوق کودکان :ت ضمین نظارت کافی و جمعآوری دادهها در قلمرو کودکان و حقوق
آنان
 آگاهی از حقوق فعلی کودکان :آگاهی از حقوق کودکان بین بزرگساالن و کودکان.
 حمایت مســتقل از کودکان :حمایت از ســازمانهای غیردولتی و گســترش ســازمانهای مســتقل حقوق بشــر ،گروههای ویژه
کودکان برای گسترش حقوق آنها
همچنین در جدول شــماره  2میتوان شــاخصهای ایجاد شــهر دوســتان کودک را که از ســوی Commission for Children
 Yong Peopleانتشاریافته است را مشاهده نمود.

جدول شماره  : 2چارچوب شاخص ها برای ایجاد محیط دوستدار کودک
سالمت کودکان
(موضوعات کلیدی)

جوامع دوستدار کودک
(ابعاد کلیدی)

فعالیت
داشتن فعالیت با داشتن توان انجام مستقل کار منجر به
کنترل و توانایی سالم بودن و انجام مستقل کار در زندگی
روزمره میشود.

 )1فراهم کردن دسترسی مستقل کودکان به طیف
متنوعی از خدمات و فعالیتهای اجتماعی مناسب
کودکان در تمامی سنین ،تواناییها و پیشینه
فرهنگی.
 )2ایجاد ظرفیتی برای کودکان جهت سالم بودن و
دستیابی به مهارت از طریق مشارکت

شاخصها (مؤلفههای ابعاد کلیدی)

اقدامات پیشنهادی

الف) در دسترس بودن طیف متنوعی از خدمات و فعالیتهای دوستدار
کودک.
1ب) دسترسی مستقل به طیف متنوعی از خدمات و فعالیتهای
دوستدار کودک
 2الف) توا نایی مشارکت در فرآیندهای مشارکتی جامعه
منابع اطالعاتی موثق



محاسبه فاصله تا مقصد از مدرسه و خانه

 طرحها و نقشههای اصلی



محاسبه میانگین زمان تا مقصد از مدرسه و خانه

 مسیرهای اتوبوس



تعداد و روشهایی که کودکان می توانند هر یک از امکانات و خدمات دسترسی داشته باشند (مانند
پیادهروی ،دوچرخهسواری یا حملونقل عمومی)

 مسیرهای دوچرخهسواری
 گزارشات کودکان و نوجوانان

سالمت کودکان (موضوعات کلیدی)

جوامع دوستدار کودک (ابعاد کلیدی)

شاخص ها (مؤلفه های ابعاد کلیدی)

ایمنی و امنیت
داشتن احساس ایمنی و امنیت برای مشارکت کامل در
زندگی و انجام چیزهایی که هر کس باید انجام دهد.

 )3امن تر کردن مکان عمومی جامعه برای کودکان
 )4افزایش توانایی کودکان در احساس امنیت و
ارتباط با جامعه خود.

 3الف) حمایت های بدنی برای ایمنی کودکان
 3ب) راهکارهایی برای حفظ کودکان از خطرات بدنی
 4الف) وجود ویژگی هایی که احساس هویت اجتماعی را برانگیزد.
منابع اطالعاتی موثق

اقدامات پیشنهادی


راهکارهای جامعه برای تضمین ایمنی کودکان و نوجوانان

 مدیریت محیط (پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط)



تعداد و نوع کارکردها

 رهنمونهای طراحی خیابان




قابلیت نظارت منفعل بزرگساالن در اماکن عمومی
نصب حصار ،میزان سایه

 آمار جرم و جنایات
 مشورت با کودکان و نوجوانان



تهیه طرح برای ایمنی کودک در جامعه

سالمت کودکان (موضوعات کلیدی)

جوامع دوستدار کودک (ابعاد کلیدی)

شاخص ها (مؤلفه های ابعاد کلیدی)

احساس مثبت از خود

 )5ایجاد فضاهایی که در آنها کودکان می توانند
شادی ،نشاط و موفقیت را تجربه کنند.

 5الف) وجود امکاناتی که احساس خوشحالی و حمایت می دهند.
 5ب) در دسترس بودن فضاهای بازی خالق و فعال
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داشتن احساس مثبت از خود ،احساس اینکه شما فرد خوبی
هستید و توسط افراد اطراف خود شناخته شده هستید.

 )6افزایش موقعیت هایی برای کودکان برای
دسترسی به فضای باز و سبز

اقدامات پیشنهادی


 6الف) در دسترس بودن فضاهای سبز و مناطق طبیعی
 6ب) دسترسی به طیف وسیعی از فضاهای باز سبز و مناطق طبیعی
منابع اطالعاتی موثق
 بازسازی و راهکارهای فضای باز و طرح مدیریت

دسترسی به پیاده رو و دوچرخه سواری



نزدیک بودن به راه ها ،خانه ها و توسعه شهری

 اطالعات حمل و نقل



دسترسی به حمل و نقل عمومی

 طرح و نقشه

منبع:

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

سطح بندی فضای شهر برای کودکان
توجه به کودک در فضای شهر در هر مقیاس و سطحی باید به شکل گوناگونی باشد سطحبندی فضای شهر بهمنظور حضور کودک
واحد همسایگی ،محلها ناحیه و شهر میباشد .در هرکدام از این سطوح اصول و روشهای خاصی به جهت نوع عملکرد و کارکرد
باید مدنظر قرار گیرد .بهطور مثال در سطح محله باید پارکها و فضای باز کورک توجه گردد ولی در سطح شهر باید به اختالط
کاربریها متناسب با گروه کودک و بزرگسال و  ...توجه شود مراکز شهری ،بازارچهها و بازارها ازنظر منظر شهری ،کارکرد ،فعالیت،
امنیت و غیره متناسب با کودک باید باشد.

حقوق کودک و حقوق شهروندی
شهروندی یکی از مهمترین عناصر سیاسی-اجتماعی است که به فرد حق مشارکت در قدرت سیاسی و برخورداری از حقوق مدنی و
اجتماعی را میدهد( .شیانی و داود وندی )36 :1389 ،یکی از پایههای استحکام هر حکومتی بهحساب میآید (اسکافی)4 :1386 ،
کودکان بهعنوان یک قشر از جامعه بشری و بهعنوان کوچکترین شهروند ،دارای حقوق شهروندی خاص خود هستند تا آنها را
بتوانند حمایت نماید .در دنیای کنونی ،ترتیبات گسترده ای جهت حمایت از کودکان در جریان است .با پیشرفت جامعه بشری و
ارتقای سطح تمدن ،مشکالت و مسائل مخصوص کودک موردتوجه قرارگرفته و در همۀ کشورها اقداماتی در جهت بهبود وضعیت
کودکان در جریان است که مهمترین آن کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک است( .قاسمزاده مقدم )1 :1376 ،کنوانسیون حقوق
کودک بر مبنای نیازهای فرهنگی ،اجتماعی ،عاطفی و  ...کودک را نیازمند یک سری حقوق اساسی و بنیادین میداند که در این
پیماننامه به خانواده بهعنوان اصلیترین شاخص جامعه نگریسته شده است که با ایجاد شرایط محیطی سالم برای کودکان رشد آنها
را تضمین کند .کنوانسیون حقوق کودک ( )CRC1اغلب بهعنوان معاهدهای محسوب میشود که به سازمانهای غیردولتی ()NGO
و دولتها اجازه شرکت در تدوین و نظارت بر معاهدات حقوق بشر را میدهد)Erdem Tar kell & wandenhole 2012:p:34( .
حقوق کودک ،مباحثی چون حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و  ...را در برمیگیرد که در کل دارای 54
بند است )CRC, 1990 ,p:1( .از میان  54بند کنوانسیون حقوق کودک 3 ،بند آن پایه و اساس و سایر حقوق و شهر دوستدار
کودک بهحساب میآیند .که در ادامه به ذکر آنها پرداختهشده است.
ماده  : 2کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک باید همۀ حقوق را در دسترس کودکان قرار دهد بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه
به نژاد ،رنگ ،جنسیت ،زبان و ...
ماده  : 3در اقدامات مربوط برای ایفای حقوق کودک که توسط مؤسسات و نهادها اجرا میشود باید منافع عالیه کودک مدنظر قرار
گیرد.
ماده  : 12کشورهای عضو باید حق ابراز آزادانه عقاید را به کودکان و نوجوانان و حق بیان دیدگاههای خود را در کلیه اموری که به
وی مربوط میشود بدهند )Gleeson and Sipe, 2006, p:70( .پیماننامه حقوق کودک ،مشخص میکند که کودکان افرادی
مستقل هستند و ازاینرو صاحب حقاند (ای هارت .)28 :1380 ،دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  14مهر سال 1370
پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفندماه سال  1372به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و به کنوانسیون
حقوق کودک ملحق گردید( .آقابیگلویی و دیگران)7 :1380 ،
- Convention on the Rights of child
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اصول حقوق کودک در فضای شهر
شهر دوستدار کورک تنها یک شهر خوب برای کودک نیست؛ بلکه شهری است که بهوسیله کودکان ساخته میشود ( Riggio,

 )2002: 46 & Aitken, Stoneham, 2008:3در شهر دوستدار کودک چهاراصل کلی در رابطه با حقوق کودکان که در مجمع
حقوق کودک توسط هیئت دفاع از حقوق کودکان بیانشده است ،الزامی است .این اصول عبارتاند از :عدم تبعیض  -توجه نمودن
به عالیق کودکان  -حقوق زندگی و ارتقاء توسعه ( )Riggio, 2002, p:6و احترام به دیدگاههای خاص کودکان و نوجوانان
()Malone, 2006, p:6

دیدگاههای شهرسازی بر لزوم ایجاد شهر دوستدار کودک
با بررسی و تفسیر متن دیدگاهها و نظریات مختلف میتوان به شکلهای مستقیم و غیرمستقیم به لزوم ایجاد شهر دوستدار کودک
پی برد .ازجمله مکاتبی که مورد تحلیل قرار میگیرند مکتب جغرافیایی فرهنگی نو ،مکتب جغرافیایی انتقادی ،مکتب جغرافیایی
رفتاری ،مکتب آنارشیسم اجتماعی  ،مکتب پلورالیسم و پارادایمهای جدید شهرسازی مشارکتی و شهرسازی رفاه گرا هستند .بررسی
این مکاتب نشان میدهد که در راستای حقوق کودک به برابری ،مشارکت ،نیاز ،دسترسی ،فرصت برابر ،بازماندگان توسعه و  ...تأکید
شده است( .جدول شماره )3
جدول شماره  3ملزومات شهر دوستدار کودک در مکتبهای شهری
عنوان مکتب

شرح رابطه با شهر دوستدار کورک

مکتب فرهنگی
نو

دو نوع حقوق شهروندی در سازمانبخشی به مکان و فضا موردتوجه بوده است:
 -1حقوق شهروندی مثبت :شامل عدالت اجتماعی -عدالت توزیعی -حق مالکیت -دسترسی به فرصتهای برابر اجتماعی و اقتصادی و ...
 -2حقوق شهروندی منفی :شامل نژادگرایی ،تبعیض نژادی و ( ...شکویی) 209 :1382 ،

مکتب انتقادی

این مکتب بیشتر روی گروه های حاشیه ای و بازماندگان جامعه چون کودکان تأکید دارد و بر لزوم زمینه ای برای مشارکت شهروندان در امور شهری
(شکویی .)257 :1382 ،تاکید دارد.

حکمروایی
شهری

الگوی حکمروایی شهری به عنوان فرآیند مشارکتی برای توسعه است( .الله پور )60 :1386 ،در پس این الگو می توان به جنبه های انسانی گروه های
حاشیه ای در شهر از جمله کودکان توجه نمود این گروه را در امور شهری و برای رسیدگی به خواست ها و نیازهایشان مشارکت داد.

مکتب رفتاری

جغرافیای رفتاری در پی کشف و شناخت نقشه های ذهنی مردم و پرده برداری از ادراکات عمیق آنها درباره ی مکان است( .شکویی)111 :1382 ،
برای دستیابی به سالمت روانی در کودکان ،محیط ها باید به گونه ای باشند که توقعات ذهنی کودک را برآوردند در این صورت است که او حس
تعلق به محیط دارد و آرامش خاطر او فراهم می گردد که این امر در شهر دوستدار کودک نهفته است

مکتب
آنارشیسم
اجتماعی

آنارشیسم اجتماعی به نواحی و شهرهای خودکفا تأکید می کند که زمین های وسیعی از شهر به تئاترهای روباز ،اجتماعات عمومی فضای بازی
کودکان و موسسات فرهنگی اختصاص می یابد( .شکویی )244 :1382 ،کودکان به عنوان جزئی از این اجتماع انسانی با داشتن حقوق و آزادی های
فردی نیازمند برآورده شدن خواست ها و نیازهایشان هستند

مکتب
پلورالیسم

کودکان به عنوان کوچکترین پایگاه اجتماعی در جامعه حقوقی را دارند و اگر قرار است در جامعه ای دموکراسی برقرار باشد و هیچ گروهی نقش
مسلط بر تصمیم گیری ها را نداشته باشد نباید فراموش شود که نظرات این گروه اجتماعی (کودکان) را نیز باید مدّنظر قرار داد ،تا بتوانیم
نابرابریهای اجتماعی و فضایی را از بین برد

شهرسازی
مشارکتی

تحقق حقوق مشارکت واقعی کودکان نیازمند طیف گسترده ای از قانون ها ،سیاست ها و اقدامات عملی می باشیم به عنوان مثال:
 -1ایجاد مکانیزم های حقوقی و قوانینی برای خانواده ،سن ازدواج ،سن رای دادن و ...
 -2ارائه اطالعات سیستماتیک در مورد حقوق کودک از همه سنین و با هر نوع توانایی
 -3آگاهی بزرگساالن از حقوق کودکان
 -4ارائه مکانیزم های تأثیر گذار بر تصمیمات دولتی در همه سطوح ()Barry pery and Nigol, 2010,pp: 14,15

شهرسازی رفاه
گرا

در ماده های  28 -26 -24 -23و 33پیمان نامه حقوق کودک (یونیسف )39-36-35 :1386 ،به نحوی رفاه اجتماعی گنجانده شده که دولت ها
برای رسیدن به آن و باال بردن کیفیت زندگی کودکان چه در ابعاد ذهنی و روانی و چه ابعاد عینی باید کوشا باشند.

حق به شهر

 .افرادی که در شهر زندگی می کنند نسبت به آن حق دارند .حق بهشهر برای تمام افراد وجود دارد چه شهروند رسمی باشند و چه غریبه( .فنستر،
 )2005حق تملک و حق مشارکت برای همه ساکنان شهر برابر باشد( .کوفمن و لواس )23 : 1996
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دیدگاه نظریهپردازان برنامهریزی شهری و شهر کودک
نظریهپردازان و اندیشمندان مسائل شهر که دوران معاصر بسیار شهر و شهرسازی تأثیرگذار بودهاند .نیز به کودک در شهر توجه
نمودهاند در جدول شماره  ...نظریههای تعدادی از آنها بررسی میگردد .وجه مشترک نظریهپردازان در توجه به کودک در
معیارهای آرامش و آسایش  ،ذهنیت کودک ،نیاز کودک ،طراحی ،و  ...است.
جدول شماره  : 4دیدگاه نظریه پردازان برنامه ریزی شهری و شهر کودک
شرح دیدگاه در رابطه با کودک

نظریه پرداز
اوئن 1

درباره نقش کودک در جوامع شهری میگوید « :کودک هم می تواند با همین ابزارها و از طریق تواناییهای ماشینی و شیمیایی،
پرورشیافته ،و یاری شود؛ در این شرایط هر کودک که در طبقه زحمتکش به دنیا میآید ،نیز هستۀ مهمی برای جامعه خواهد بود».
(شوای)88 :1388 ،

لوکوربوزیه 2

در شهر بانشاط از امکانات فراوانی بهرهمند هستیم ،بچهها میتوانند با امنیت کامل در پارک بازی کنند ،مردم به تفریح مشغول باشند
و حملونقل مزاحمتی به وجود نیاورد ».در طرحهای وی فضاهای سبز و فضای بازی کودکان به میزان وسیعی در نظر گرفتهشده
است( .یال پانیان)491 :1385 ،

دیدگاه رابرت

 10دیدگاه

دیدگاه ابنزر هاوارد

دیدگاه کوین

3

لینچ 4

دیدگاه کلرنس پری

از وجود واحدهای مسکونی دارای باغ و چمن و فضای بازی ،مغازه ها ،مدارس نوع استخوان بندی شهر ،توزیع امکانات گرفته تا به
کارگیری خواست ها و سلیقه های شخصی افراد در همۀ ابعاد می توان توجه وی را به تمامی اقشار بخصوص کودکان مشاهده نمود.
(شوای)281 :1388 ،
کودکان به عنوان شهروندان کوچک نیازمند داشتن تصویری واضح و خوانا از شهر و محل سکونت خود هستند که با رعایت
راهکارهای می توان به محیطی مطلوب برای آنها دست یافت( .همان)12 :

5

در طرح کلرنس پری توجه ویژه ای به کودکان و مسیر پیاده روی آنها تا رسیدن به محیط آموزشی و فضای بازی شده است .دبستان
به عنوان هستۀ اصلی در مرکز واحد خودیار قرار می گیرد .فضای سبز و زمین بازی  10درصد وسعت هر واحد را می پوشاند و شعاع
دسترسی  400متر برای رسیدن کودکان به محیط آموزشی یا زمین بازی در نظر گرفته شده است( .شیعه)45-48 :1375 ،

معیار فضای شهری مطلوب و نیاز کودک
فضاهای شهری موفق آنهایی هستند که بهخوبی طراحیشدهاند و بهخوبی مدیریت میشوند در این صورت زندگی موفق شهری را
برای مردم همراه با باال رفتن کیفیت زندگیشان به ارمغان میآورد )Jalaladdini and Oktay, 2012, p:666( .برنامه ریزان
شهری چون جین جیکوبز ،ایان بنتلی ، 6تیبالدز ، 7دانلد ایلیارد ، 8الن جیکوبز و  ...در بررسیهای خود معیارهای را بهمنظور بهبود
کیفیت محیط شهر ارائه نمودهاند که در شکل زیر ارائه میگردند این معیارهای قابلیت سنجش متناسب با نیازهای کودک را نیز
دارند .به عبارتی با این معیارها میتوان شهر را متناسب با نیاز کورکان ارزیابی کرد یا محیط شهر را بهسازی نمود(.شکل شماره) 3

1

. Robert owen
. Le Corbusier
3 . Ebenzer Howard
4 . Kevin Lynch
5 . Clarence Perry
2

.Ian Bently
.Francis Tybaldz
.Donald Aylyard
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شکل شماره  :3عوامل مؤثر در سنجش مطلوبیت کیفی وضعیت فضاهای عمومی
(منبع)www.pps.org,2003 :

موسسه  ) Project for Public Spaces( PPSکه یک موسسه تخصصی برای طراحی و احیای فضاهای عمومی شهری است و بر
روی بیش از  1000فضای عمومی شهری در کشورهای مختلف جهان پروژه انجام داده است عوامل زیر را در سنجش مطلوبیت کیفی
وضعیت فضاهای عمومی حائز اهمیت میداند که در شکل شماره  4مشخصشده است این معیارها نیز میتواند مبنایی واحد جهت
ایجاد فضای شهری مطلوب و موفق برای کودک باشد.

شکل شماره  : 4معیارهای افزایش کیفیت در فضای عمومی شهری
منبع ()www.pps.org, 2003

عوامل محدودکننده کودک در فضای شهر
عوامل بسیاری در محدود کردن کودکان و نوجوانان جهت استفاده از مکانها و فضاهای عمومی وجود دارد .که در ذیل به ذکر
مهمترین محدودیتها جهت استفاده از فضاهای بیرونی میپردازیم.
جنسیت :بررسیها و تحقیقات زیادی در مورد محدودیتهای ناشی از جنسیت در استفاده از فضاهای عمومی صورت گرفته است
که به این نتیجه دست پیداکردهاند که پسران برتریها و مزایای بیشتری نسبت به دختران در استفاده از فضاهای بیرونی دارند.
محدودیت به خاطر ترس از محیط :این ترس مربوط به داستانها و نقلهایی است که آنها درباره این مکانها شنیدهاند و یا ترس
از محیط به اولین تجربه ترس آنها از محیط مربوط میگردد.

13

ترس از جرم و خشونت :ترس از جرم و بزهکاری در مکانهای عمومی مهمترین عامل در محدود کردن تحرک دختران در فضاهای
عمومی است و ترسی که پسران از فضاهای عمومی دارند بیشتر به مشاجرات و دعواهایی که در بین گروههای مختلف با عالیق یکسان
اتفاق میافتد برمیگردد()Chatterjee,2006,pp:104-115.
ترس از خودرو  :برتری حرکت خودرو نسبت به پیاده در شهر موجب کاهش حضور کودک می گردد.
فاصله زیاد و مکانیابی نامناسب :خدمات کورک محور در مکانهای نامناسب جانمایی میشوند.
محدودیت نظارت خانواده  :فضای های طراحیشده برای کودکان در نظرت خانوادهها قرار ندارد.
وجود فضاهای گم و پرت  :تعدد این فضاها در شهر باعث کاهش حضور کودک میگردد.
اغتشاش فضایی و نبود نشانههای تشویق کنند :چون نقاشی ،دیوارنوشته ،وسیله بازی خیابانی باعث کاهش حضورمی گردد.
معیارهای طراحی فضاهای شهری برای کودکان از دیدCFC

اهداف شهر مطلوب متناسب با خواستهها و نیازهای تمام شهروندان میگیرد کودکان نیز بهعنوان یکی از اقشار جامعه ،میبایست در
برنامهریزی شهری هرچه بیشتر دخیل باشند( .کیانی و اسماعیلزاده کواکی)52 : 1391 ،در این شهر دوستدار کودک محیطی است
که در آن کودکان و نوجوانان خواستههای خود را بیان کرده و در مسائل مربوط به خودشان تأثیرگذارند.
( )Bridgeaman,2004,p:190یکی از بهترین روشها برای دستیابی به محیطهای شهری ساختهشده دوستدار کودک ،این است
که کودکان و نوجوانان خود در ساخت و برنامهریزی شهر دوستدار کودک مشارکت داده شوند .این مشارکت فواید بسیاری دارد که
میتوان از مهمترین آنها به موارد زیر اشاره نمود:
 به رسمیت شناختن ارزش مشارکت کودکان و نوجوانان در توسعه جامعه
 به رسمیت شناختن حق کودکان برای مشارکت در برنامههای توسعه جامعه
 کشف این موضو ع که دانش و تجربه کودکان و نوجوانان از محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربه بزرگساالن است.
()NSW Commission for Children and Yongy People, 2009,p:47
یونیسف پیشتاز رویکرد شهر دوستدار کودک میباشد که معیارهایی را برای شهر دوستدار کودک از بعد برنامهریزی شهری بیان
میکند که شامل موارد زیر است:
 -1محیطهای فیزیکی که به نیازهای خاص و مسائل بچهها پاسخ میدهد مثالً نواحی عبور ایمن درراه مدرسه ،مکانهای بازی ایمن،
واحدهای بهداشتی مناسب بچهها
 -2اطالعات ،ارتباط و حرکت اجتماعی برای ارتقاء مفهوم  CFCو افزایش آگاهی نسبت به نیازهای بچهها با توجه به محیط فیزیکی
 -3روشهایی برای مشارکت دادن بچهها در ارزیابی و بهبود محیط همجوار و فراهم آوردن امکان ابراز عقیده در فرآیندهای
تصمیمگیری
 -4برنامههای عمل با یا بدون مشارکت بچهها که میخواهند محیط فیزیکی بچهها را بهبود بخشند.
 -5قوانین و ضوابط و هنجارهای برنامهریزی که نیاز بچهها و دیدگاه آنان را بهحساب آورد
 -6مؤسسات شهرداری که روی حقوق بچهها متمرکز است
-7نظارت بر سیستم ارزیابی کیفیت محیط برای بچهها
 -8برنامهریزی و شاخصهای مؤثر در ارزیابی اثرات فعالیت شهرداری یا جامعه روی بچهها )(kingston et .al,2007,pp:97-98
در راستای تعیین معیارهای عام در طراحی باید اشاره شود که اصوالً فضای شهری در صورتی میتواند در مقابل نیازهای شهروندان
بهطور اعم و کودکان بهطور اخص منعطف باشد که موارد زیر در آن لحاظ شود:
* فضاهای شهری باید مورداستفاده کاربران (کودکان و نوجوانان) قرار گیرد ،به عبارتی از اجتماعپذیری الزم برخوردار باشد.
* فضاهای شهری باید در نیازهای کودکان و نوجوانان انعطافپذیر و پاسخگو و چندمنظوره باشند.
*فضاهای شهری باید از جذابیت ،تنوع و سرزندگی الزم برخوردار باشند (.پور جعفر و دیگران)71:1389 ،
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معیارهای یک شهر خوب از دید کودکان و نوجوانان
در زیر معیارهای مثبت و منفی که کودکان و نوجوانان از جوامع خود طی تحقیقی بیان داشتهاند ،ارائه میگردد ( :جدول شماره )5
جدول شماره  :5معیارهای یک شهر خوب از دید کودکان و نوجوانان
معیارهای مثبت
همبستگی اجتماعی

جوانان احساس خوشایندی در سراسر جامعه دارند و با سایر گروهای سنی در مکانهای عمومی و نیمه عمومی به تعامل میپردازند.

تنوع مکانهای
پرجاذبه برای فعالیت

مکانهای گوناگونی وجود دارد که از آن جمله میتوان به مکانهایی اشاره کرد که در آنها میتوانند دوستان خود را مالقات کنند ،با یکدیگر
صحبت کنند ،در کارهای اجتماعی شرکت کنند ،خرید کنند و تنها باشند و یا از نظارت بزرگساالن دور باشند.

امنیت و آزادی تحرک

بهطورکلی حتی در نواحی که در آنها جرم رخ میدهد یک حس امنیت در میان جوانان وجود دارد زیرا آنها با محدوده محلی و با ساکنان
بزرگسال آنکه بهطور مرتب با آنها در ارتباطاند آشنا میباشند .به دلیل این حس امنیت کودکان و نوجوانان قادر به جابجایی برای مالقات با
دوستان و یافتن کارهای جالب برای انجام دادن میباشند.

مکانهای مالقات
افراد هم سن و سال

در جامعه باید مکانهای دنجی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد تا آنها بتوانند در آنجا به ورزش و فعالیتهای اجتماعی بپردازند.

هویت اجتماعی
منسجم

جوانان از تاریخ جامعه خودآگاه بوده و نسبت به دستاوردهای آن احساس غرور میکنند .آنان شرکتکنندگان فعالی در فستیوالها و برنامههای
فرهنگی جامعه خود میباشند.

محدودههای سبز

فضاهای سبز به اشکال گوناگون و زمینهای مسطح سبز برای مسابقات ورزشی دورهای گرفته تا پارکهای فرورفته در سایهی درختان و
محدودههای بکر باید در دسترس قرار گیرد.
معیارهای منفی

ننگ و محرومیت
اجتماعی

جوانان احساس ناخواسته بودن و رها شدن میکنند .آنان با سایر گروههای سنی اختالط نمیکنند .در مکانهای عمومی دیده نمیشوند و گاه
مجاز به اجتماع باهم سن و ساالن خود نمیباشند.

کسالت و بیحوصلگی

مکانهایی که در اختیار آنان قرار دارد اغلب بسیار کسالتآور و یا مملو از زباله میباشند بهنحویکه نوجوانان از رفتن به آنها پرهیز میکنند.

ترس از آزار و اذیت و
جنایت

افراد جوان به دلیل ترس از آزار و اذیت از رفتن به مکانهای خاص امتناع میکنند بنابراین باوجودآنکه ممکن است مکان پرجاذبه در نزدیکی
کودکان وجود داشته باشد،اما این مکانها در حقیقت پذیرای جوانان نیستند.

تنش قومی یا نژادی

جوانان ترس و ننگ از نژاد خود را تجربه میکنند.

ترافیک سنگین

خیابانها مملو از اتومبیلهای در حال حرکت یا پارک شدهاند.بنابراین فضای بسیار محدودی برای مردم میماند و موانع جدی را برای تحرک
کودکان در جامعه محلی ایجاد میکنند.

زبالههای جمعآوری
نشده

جوانان به پارکها و خیابانهای مملو از زباله در محدودههای اطراف محل زندگی خود بهعنوان مناظر زشت و نشانههای غفلت مسئوالن
مینگرند.

فقدان خدمات اولیه

فقدان خدمات اولیه مثل آب ،سیستم فاضالب و جمعآوری زباله باعث تحقیر و شرم آنان از آلودگی و بیماری آنها میشود.

احساس عدم قدرت
سیاسی

جوانان نسبت به ارزش ایدهها و عقاید خود شک دارند و اطمینان ندارند که بزرگساالن آنان را جدی میگیرند و این نارضایتی سبب ایجاد
سوءظن نسبت به سیاستمداران میشود

(دریسکل)17-18 :1387،

معیار خودارزیابی شهر بهعنوان مکانی مطلوب از دید کودکان
با بررسی موارد زیر که در جدول شماره  6مشخص گردیده و دادن امتیاز مثبت و منفی به آنها میتوان متوجه شد که آیا شهر
محل سکونمان ،مکانی مناسب برای کودکان هست یا خیر؟ البته دراینبین باید از مشارکت واقعی گروه هدف نیز استفاده
شود(.همان( 20-21،
جدول شماره  6معیارهای خودارزیابی شهر بهعنوان مکانی مطلوب از دید کودکان
همبستگی اجتماعی

مکانهای گردهمایی و فضاهای فعالیت

آیا جوانان در جامعه احساس خوشایندی دارند؟
آیا آنان با سایر گروههای سنی در مکانهای عمومی و نیمه عمومی به تعامل میپردازند؟
آیا آنان احساس تعلق و ارزشمند بودن میکنند؟

آیا مکانهای مختلفی برای جوانان وجود دارد تا آنان دوستان خود را مالقات کنند و با یکدیگر
صحبت کنند ،به ورزش و بازیهای غیررسمی بپردازند ،خرید کنند ،تنها باشند یا تنها دورهم
جمع شوند؟

امنیت و آزادی تحرک

دسترسی به طبیعت

آیا بهطورکلی احساس امنیت وجود دارد ؟
آیا جوانان با نواحی محلی آشنا هستند؟
آیا آنان میتوانند بدون ترس و نگرانی از امنیت خود آزادانه در تمامی نقاط شهر رفتوآمد
کنند؟

آیا جوانان به فضاهای سبز و طبیعی دسترسی دارند؟
آیا درختانی وجود دارد که جونان از آنها باال روند؟ زمینهایی برای ورزشهای دورهای؟
پارکهایی با زمینهای بازی ؟
و یا نواحی وحش که در آن به اکتشاف بپردازند؟
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دورنما و هویت جامعه

مالکیت

آیا شهروندان بهطورکلی و نوجوانان و کودکان بهطور خاص دیدگاه مثبتی راجع به محیط
زندگی خوددارند؟آیا آنان از تاریخ جامعه خودآگاهاند و از دستاوردهای آن احساس غرور
میکنند؟آیا در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شرکت میکنند؟

آیا ساکنان ،مالک زمین یا ساختمانی هستند که در آن زندگی میکنند؟آیا تغییر مکان یا
جابجایی از سوی مقامات  ،مالکان خصوصی یا شرکت های توسعه و عمران خصوصی وجود
دارد؟

کاالها و خدمات اولیه

قدرت محلی و کنترل

آیا ساکنان دسترسی به غذا ،آب پاکیزه ،سرپناه و خدمات بهداشتی دارند؟

آیا افراد در جامعه محلی بر سرنوشت خودکنترل دارند؟ آیا آنان سهمی در تصمیمگیریهای
محلی و حق اظهارنظر در مسائل سیاسی دارند؟آیا جوانان درروند تصمیمگیری دخیلاند؟آیا
آنان به آینده امیدوارند؟
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شاخصهای شهر دوستدار کودک مشترک در مطالعات پیشین
مهمترین شاخصهای و معیارهای مطرحشده در شهر دوستدار کودک بر اساس بررسیهای انجامشده در تعاریف آن  ،نظریات،
اندیشهها ،مکاتب شهری ،اجالسها ،نهادها و قوانین و مقررات و سازمانهای بینالمللی به در جدول شماره  7ارائه میگردد.
جدول شماره  : 7شاخصهای شهر دوستدار کودک مشترک در مطالعات پیشین
شاخصهای شهر دوستدار کودک
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ایمنی و امنیت
انسجام و تعامالت اجتماعی
هویت
ارتقا توانایی و ظرفیت کورک
دسترسی به منابع اقتصادی
وجود محیط سالم و تأمین بهداشت
عمومی و جمعآوری زباله
دسترسی به تسهیالت و فعالیتها و
خدمات
وجود محیطهای سرگرمی و تفریح
دسترسی و ارتباط مناسب در محیط

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

عدم یکنواختی محیط
آزادی حرکت و جابجایی
وجود فضای جمع کننده و گردآورنده
قابلیت شکلدهی به فضا
استاندارد باالی کیفی عناصر فیزیکی محیط
سازگاری
ارضای کنجکاوی
سرزندگی
فضای فرهنگی
وقایع خشن
تعامالت با خانواده با خانواده  ،اقوام ،دوستان
 ،جامعه

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

قابلدرک بودن
وجود فضاهای عمومی متنوع
برای تعامالت
کاهش ترافیک
حملونقل عمومی
کیفیت مسیرهای پیاده
کیفیت مسیرهای دوچرخه
دسترسی مناسب با منابع
ایجاد فضای خالق
بسترسازی جهت یادگیری
کودک
مشارکت و ارزشدهی به
کودکان

.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

جذابیت
محیطزیست
حس تعلق و تداوم
اداره و کنترل مناسب
حل مشکل استفاده از مشروبات
الکی
اصول توسعه پایدار
زندگی خانواده مناسب
افزایش اطالعات مربوط به حقوق
کودک
فراورده شدن نیازهای اولیه کودکان
ضعف سیاسی

شاخصهای نهایی شهر دوستدار کودک
با بررسی نظریهها ،اندیشهها ،تعاریف ،دستورالعملهای اجالسها و کنفرانسها و  ....شاخصها و معیارهای نهایی شهر دوستدار کودک
تدوینشده است .در جدول شماره  8شاخص و معیارهای نهایی شهر دوستدار کودک ارائهشده است .همچنین الگوی استفاده از این
شاخصها نیز در شکل شماره  5ارائهشده است .بر این اساس در ارزیابی و بررسی فضای های شهری ابتدا باید آنها را در چهار سطح
همسایگی ،محلهای ،ناحیهای و شهری تقسیم نمود سپس در هر سطح مؤلفههای موردبررسی را که شامل  11مؤلفه است مشخص
نمود .در مرحله بعد متناسب با هر سطح شاخصها ارائه میگردد .شاخصها حسب زمان و مکان و در سطوح فضای های شهری
گوناگون یا اشتراک خواهند داشت.
جدول شماره  : 8شاخصهای نهایی شهر دوستدار کودک
مؤلفهها

سطحبندی فضاهای شهری
همسایگی

محلهای

ناحیهای

شهری

امنیتی و ایمنی

وضعیت ایمنی ،وضعیت امنیت ،تردد خودرو ،وقایع خشن ،کاهش ترافیک ،حل مشکل استفاده از مشروبات الکی ،تأمین نظارت در فضا و ...

رفتاری

ارتقا توانایی و ظرفیت کودک ،وجود محیطهای سرگرمی و تفریح ،آزادی حرکت و جابجایی ،آموزش محیطی به کودک ،امکانات بازی و ...

ذهنی

عدم یکنواختی محیط ،ارضای کنجکاوی ،قابلدرک بودن ،بسترسازی جهت یادگیری کودک ،ایجاد فضای خالق ،زیبایی و ...

کاربری و فعالیتی
کالبدی

دسترسی به منابع اقتصادی ،دسترسی به تسهیالت و فعالیتها و خدمات  ،سازگاری ،وجود فضاهای عمومی متنوع برای تعامالت ،برآورده شدن
نیازهای اولیه کودکان ،تنوع و اختالط و ...
حس تعلق و تداوم ،اصول توسعه پایدار ،منظرسازی ،مصالح ،ترکیب مصالح ،حریمها ،لبهها ،و ...
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زیستمحیطی
فرهنگی اجتماعی
برنامهریزی
سازمانی

وجود محیط سالم و تأمین بهداشت عمومی و جمعآوری زباله ،محیطزیست ،آلودگی هوا ،آلودگی محیط و ...
انسجام و تعامالت اجتماعی ،هویت ،فضای فرهنگی ،مشارکت و ارزشدهی به کودکان ،زندگی خانواده مناسب ،تعامالت با خانواده با خانواده ،
اقوام ،دوستان  ،جامعه ،وجود فضای جمع کننده و گردآورنده و ..
افزایش اطالعات مربوط به حقوق کودک ،مشارکت در برنامهریزی ،نیازسنجی ،جانمایی ،مکانیابی کودک محور و ...
اداره و کنترل مناسب ،نظارت بر فضا ،مدیریت مشاغل ،مدیریت پیادهروها ،مدیریت پارکها ،برگزاری برنامهها و ..

کیفیتی

دسترسی و ارتباط مناسب در محیط ،قابلیت شکلدهی به فضا،جذابیت ،استاندارد باالی کیفی عناصر فیزیکی محیط ،سرزندگی ،کیفیت
مسیرهای پیاده ،کیفیت مسیرهای دوچرخه ،خوانایی ،زیبایی ،رنگ ،نور و ...

دسترسی

حملونقل عمومی ،مسیرهای پیاده،مسیرهای دوچرخ ،،دسترسی مناسب با منابع ،دسترسی به پارک ،دسترسی به مدرسه ،دسترسی به مهد و ...

شاخص ها

شاخص ها
شاخص ها
شاخص ها

مولفه ها

کاربری و
کارکردی
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
شاخص ها

سطح بندی
فضای شهر

همسایگی

شهر
دوستدار
کودک

دسترسی
...
محله ای

شاخص ها

...

شاخص ها

...

ناحیه ای

شاخص ها

...

شهری

شکل شماره  :5الگوی استفاده از شاخصهای نهایی شهر دوستدار کودک

نتیجهگیری
فضاهای شهری در پی برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربهفردی دارند اما امروزه توسعه و گسترش
روزافزون شهرها و مشکالت ناشی از آن ،دسترسی آزادانه کودک به فضای بیرون از خانه و محیط شهر را محدود کرده است و فاقد
فضاهای شهری مطلوب شدهاند .بهطوریکه با نیازهای کودکان سازگار نمیباشند .در چنین شهرهایی کودکان بهعنوان بخشی از
جامعه در فضای شهر با مجموعهای از خواستهها و نیازهای ویژه ،بهاجبار استفادهکننده محیط ساختگی نسل دیگری شدهاند .ایجاد
محیطی مناسب برای رشد کودک بهعنوان پیونددهنده نسلها و انتقال فرهنگ میتواند زمینهساز تأمین سالمت اجتماعی بین نسلی
باشد .شهری که به کودکان خود توجه نکند به نسل گذشته ،موجود و آینده خود توجه نکرده است .در این راستا در اواخر قرن 20
تحقیقاتی در رابطه با کودک و شهر انجام شد .بهگونهای که در پی این تحقیقاتی رویکرد شهر دوستدار کودک مطرح گردید و
نمونههایی از انبه صورت موفق در برخی از کشورها اجرایی گردید .اما در ایران باوجود مطرحشدن این رویکرد تجربهای موفق و
مطلوب تاکنون شکل نگرفته است .نبود چارچوبِ و اصول و شاخصهای واضح و روشن بهمنظور ارزیابی فضاهای شهری ایران و
برنامهریزی و مدیریت آنها در کنار سطحینگری به این مفهوم و رویکرد باعث ناموفق بودن شده است در این پژوهش با بررسی
نظریهها ،اندیشهها ،تعاریف ،دستورالعملهای اجالسها ،کنفرانسها ،نهادها ،سارمان های بینالمللی ،رابطه کودک ،فضای شهر و

17

حقوق کودک و حقوق شهروندی و غیره شاخصها و معیارها و الگوی نهایی شهر دوستدار کودک تدوین و ارائه گردید .بر این اساس
در ارزیابی و بررسی فضای های شهری متناسب با کودک ابتدا باید فضاهای شهری را در چهار سطح همسایگی ،محلهای ،ناحیهای و
شهری تقسیم نمود سپس برای بررسی در هر سطح  11مؤلفه اصلی مشخص گردید که شامل مؤلفههای ایمنی و امنیت ،دسترسی،
رفتاری ،ذهنی ،کاربری و فعالیتی ،برنامهریزی ،سازمانی و غیره است .در مرحله بعد متناسب با هر سطح شاخصهای و زیر معیارهای
تدوین و ارائه گردید .در ارزیابی و برنامهریزی و مدیریت فضاهای شهری میتوان از این الگوی استفاده نمود .تا فضاهای شهری در
ایران متناسب با نیاز و خواسته کودک باشد.
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