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 چکيده

 شكوفایی  و  رشد  به  کمک  کودکان  امروز  نیازهای  به  توجه  زنند،  می  رقم  را  ای  جامعه  هر  آینده  نسل  امروز  کودکان

  این  که  چرا  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  پیرامون  محیط  با  کودک  تعامل  اساس  همین  بر  است  آینده  نسل

  شكل  نبزرگساال  ادراک  و  ها  ویژگی  به  توجه  با  فضاها  اکثر.  گردد  می  کودکان  فكری  و  جسمی  رشد  باعث  تعامل

  آنها  در کسالت احساس آمدن پدید باعث بلكه کنند نمی کمک کودک رشد به تنها نه ها فضاها این که اند گرفته

 در  بار  نخستین برای. شود می کودک در  خالقیت شدن رنگ کم و ناهنجار رفتارهای بروز زمینه خود که شود می

  اختصاص  خود  به  را  کودک  دوستدار  شهر  عنوان  ،  "یونیسف"  طرف  از  استرالیا  در   "بندیگو  شهر"  دیالمی  2007  سال

  یک  عنوان  به  کودکان  خصوص  به  جامعه  اقشار  تمام  به  توجه  شهروندی،  حقوق  مباحث  شدن  تر  پررنگ  با.  داد

  کودک،   دوستدار  شهرهای  آن  دنبال  به  و   است  گرفته  قرار  شهری  مدیران  و  ریزان  برنامه  توجه  مورد  بیشتر  شهروند،

 ازطرفی،کم   و  کودکان  اهمیت  به  توجه  با.  شدند  مطرح  کودکان،  زیست  و  سكونت  برای  مناسب  محیط  ایجاد  منظور  به

  برای  کودک  دوستدار  شهر  های  شاخص  شناخت  ایران،  جمله  از  شرقی  های  کشور  در  آنها  نیاز  و  خواست  به  توجهی

  توجه   لزوم  علت  یافتن  دنبال  به  حاضر  پژوهش.  باشد  می  مهم  و  ضروی  امری  کودک  دوستدار  های  محیط  دستیابیبه

  گردیده  این  بر  فرض  منظور  بدین.  باشد  می  کودک  دوستدار  شهر  های  شاخص  و  آن  جایگاه  و  ها  شهر  در  کودکان  به

  آینده   و  شهر  برای  طبیعی  و  اقتصادی  یا  اجتماعی   و  انسانی  توجیهات  علیرغم  معموال،  شهری  های  برنامه  در  که  است

  گردد،  نمی  معطوف  چندانی  توجه  باشند،  می  کودکان  آنها  از  یكی  که  شهری  جامعه   از  بخشی  ساختار  عنوان  به  آن،

 می کودک  دوستدار شهر های شاخص بررسی و شهر در کودک جایگاه مسئله طرح پژوهش، این از هدف بنابراین

  و  پرداخته   کودک  دوستدار  شهر  جهانی  تجربیات   و  ها  رویكرد  نظریات،  بررسی  و  مطالعه  به  ابتدا  راستا  این  در.  باشد

 تحلیلی  -توصیفی  روش  براساس  و  ای  کتابخانه  منابع  مطالعه  طریق  از  کودک دوستدار  شهر  های  شاخص ادامه  در

 جمله  از  توان  می  کلی  طور  به  که؛  است آن  از  حاکی حاضر  پژوهش از  حاصل نتایج.  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد

 توانایی  و  اختیارات  پایه،  خدمات  به  کودکان  تمام  صرفه  به  مقرون  دسترسی  به  کودک  دوستدار  شهر  های  ویژگی

  کودکان   در  تبعیض  عدم  و  کودکان  مشارکت  توان،  کم  کودکان  به  توجه  پایدار،  آینده  امنیت،  و  ایمنی  محلی،  های

 . کرد  اشاره

    کودک، طراحی شهری دوستدار شهر کودک،  :يديکل  واژگان
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 علی حيدري 

 . ایران ، ابهر ،عالی صائبگرایش راه و ترابری، موسسه آموزش  ،عمران مهندسی ،ارشد کارشناسی جویدانش
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 مقدمه
 پیشینه  و   اعتقادات  ها،   فرهنگ  ها،   سنت  انتقال.  شوند  می  محسوب  جامعه  درهر  آینده   و  گذشته  نسلهای   پیوند  عامل  کودکان،

 برخاسته  رفتارهای  نحوه  بنابراین،.  است  میسر  کودکان  طریق  از  جامعه  هر  در   نیز  اجتماعی  محیط  حالاص  حتی  و   بخش   هویت  های

 زمینه   بهترین  کودکی  دوران  دیگر،  جهت  از  . بندد  می  نقش  سنگ  بر  که  است  ای  نوشته  مانند  به  کودک  روی  بر  جامعه  و  خانواده  از

 رشد  برای  مناسب  محیطی  ایجاد  به  توجه.  کند  می   فراهم  انسان  جمعی  زندگی  به  بیشتر  میل  و   تربیتی  شخصیتی،  تعالی  برای  را

  می  مهیا  فردا  سالم  نسل  عنوان  به  را  کودک  تربیتی  و  شخصیتی  درست  رشد زمینه  او،  فطری  سرشت  و  نیازها  با  آشنایی  و  کودک

  نماید،  می  رخ  اجتماعی  مسائل  عرصه  در  که  هایی  چندگانگی  کاهش  و  بعد   نسل  اجتماعی  متالس  تأمین  در  عامل   همین.  کند

  بنابراین.  باشد  داشته  ترافیكی  نقش  صرفا   نباید  و  بوده  پرورش  و  آموزش  برای  محلی  باید  شهری  فضای.  کند  می   پیدا  مهمی  نقش

 روزی  کودکان  کنیم  می  فكر  ما  چون  متاسفانه  .باشد  داشته  جذابیت   آنها  برای  و  آورد  ارمغان  به  کودکان  برای  را  امنیت  باید  شهر

  به   اصل  در  نكند  توجه  خود  کودکان  به  که  شهری.  ایم  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  نالبزرگسا  برای  طراحی  شوند  می  بزرگ

  درک با   فضا  از کودک درک  که است داده  نشان ها  بررسی و  ها  مصاحبه  .[1]است نكرده توجه  خود آینده  و موجود  گذشته، نسل

  کودک  به. کنیم بررسی جدیدی زوایای با را کودک  باید شهری مناسب فضاهای به دستیابی برای بنابراین است، متفاوت ال کام ما

  به   دارد،  حمایت   به  نیاز   پس  است  پذیر  آسیب  فردی  فكری  و  جسمانی  لحاظ   از  کودک.  نگریست  اجتماع  از  بخشی  عنوان  به  باید 

  های  نظریه  راستای  در  شهردوستدارکودک،  مفهوم  . دهد  می  نشان  کودکان  به  خاصی  توجه  متحد  ملل   سازمان  نیز  دلیل  همین

  دادن   مشارکت   برای  شالت  در  کودک   دوستدار  های   طرح.  شود  می  پیگیری  1990  سال   از  که  است  کودکان   برای  شهروندی  حقوق 

 جوان   شهروندان  این  حقوق   تمامی   ضمانت  دنبال  به  شهردوستدارکودک  اساسا.  هست  اطرافشان  محیط  به  دادن  شكل  در  ها  بچه

  خدمات  به  دسترسی  اجتماعی،   زندگی   و   جامعه   خانواده،   در  مشارکت   شهر،  خصوص  در  گیری  تصمیم  حقوق   این  جمله  از.  است

  شهری،  فضاهای  در  امنیت  جنایت،  و  خشونت  برابر  در  محافظت  ،(سالم  آب  نوشیدن  سرپناه،  و  آموزش  متی، الس  مانند)  اساسی

 همه   به  دسترسی  داشتن  با   شهروند،  یک  عنوان  به  کودکان  شناختن  رسمیت  به  نهایت  در  و  کردن،  بازی  و  دوستان  با  قاتالم

  کودک   دوستدار  شهر  طراحی  با  رابطه  در  که  هایی  پژوهش  از  حاصل  نتایج.  است  ها  ناتوانی  و  مذهب  نژاد،  به  توجه  بدون  خدمات

.  «بود  خواهد  راحت  و  زیبا  همه  برای  باشد،   راحت  و  زیبا  کودکان  برای  شهر  اگر»  که  است  آن  از  حاکی  گرفته  انجام   کلمبیا  در

 . [2]نمود بینی  پیش شهری فضاهای در را زنان نتیجه در و مادران بیشتر حضور توان می کودکان حضور تقویت با همچنین

 

 تحقيق  ضرورتاهميت و 

محالت و شهر ها متشكل از اقشار مختلفی هستند که مطمئنا هر کدام عالوه بر نیاز های عام انسانی نیاز ها خاص خود را 

دارا می باشند که پاسخگوی بسیاری از این نیاز های خاص محیط زندگی آنان است. یكی از مهم ترین اقشار جامعه که باید توجه 

دکان می باشند که متاسفانه در شهر های کنونی ما توجه چندانی به آن ها نمی شود و نیاز های خاص  بیشتری به آنان شود کو

آن ها به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی شود. تالش برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیاز ها و سرشت 

ناب نیازمند است، ضروری است.  به آن    و   نیازها  با  آنها  انطباق   عدم  و  شهری  فضاهای  بودن  سامانفطری وی در دوران کودکی 

های  و  تحرک  از  استقبال  عدم  کامپیوتری،  بازیهای  به  آوردن  روی  آنها،  فعالیتی  الگوهای در  تغییر  سبب  کودکان،  خواسته 

  با   مطابق شهری  فضاهای  مناسب سازی  و   ساماندهی  لذا  است؛  شده  چاقی  نظیر  جسمی  عارضههای  بروز  نهایت  در  و   جابهجایی

  فضای  آمادهسازی  دیگر  طرف  از.  است دوباره  فعالیت  و   اجتماعی   زندگی   به  اجتماع  مهم   گروه   این  بازگرداندن  واقع   در آنها  نیازهای

  بیشتر   آینده در آنان که میشود باعث  هم و  برده باال شهری  زندگی برای را آنان اجتماعی  مسئولیت های  هم کودکان برای شهر

  کودک،  رشد   روانشناسی  در  کودکان   شناخت لذا  .بكوشند  آن  نگهداری  و   حفظ  در  و  بگذارند احترام  شهری  فضاهای  و   محیط  به

  برطرف و  آنها  مشكالت  و  مسائل  به توجه دارند  آینده  نسل  و  جامعه سالمت  در  مهمی  شود و نقش  می تلقی  مهم   و اصلی موضوع

را .  [3]باشد  می  کشور  یک  مهم   های  ضرورت  از  یكی  آنها   کیفی  و  کمی  نیازهای  کردن پژوهش حاضر  آنچه ضرورت  در واقع 

برجسته می سازد این است که از طرفی کودکان آینده سازان هر جامعه ای می باشند و از طرف دیگر آسیب پذیرتر از دیگر اقشار  

مناسب کودک محیط مناسب کلیه افراد جامعه  جامعه می باشند و به همین دلیل آسیب پذیری می توان بیان داشت که محیط  
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 می  حساب به مهم ضروریات یكی از ( کودک دوستدار شهر)کودکانه محیط یک کردن فراهم برای تالش نیز خواهد بود از این رو

  ایجاد   کودکان و   حضور  و  بروز  امكان  که  مناسب،   فضاهای  خلق در  شهری  طراحان  و  برنامه ریزان  که  است  آن  مستلزم  امر  این   .آید

 .بكوشند می آورد،  وجود به را سالم شهر

 

 پيشينه تحقيق 
های انجام گرفته در خصوص هر عنوان پژوهشی و تحلیل و ارزیابی آنها در سطوح مختلف و با معیارهای  شناخت پژوهش

می علمی  پژوهش  هر  ضروریات  از  »  متنوع  موضوع  با  رابطه  در خصوص  بنابراین   طراحی   در  او  موثر  جایگاه   و  کودکباشند. 

ورت گرفته است که هر یک از آنها به نحوه نگرش به نقش کودکان در  « در خارج و داخل کشور مطالعاتی صکودک شهردوستدار

 گردد؛ اند که در ادامه به برخی از این آثار ارزشمند اشاره میراستای حفظ معیار های شهر دوستدار کودک تاکید داشته

 الف: خارج کشور 

شكل   با  و  1980  سال  از   می توان  را  آن  منشأ   که  بوده  توسعه  درحال  جهان  سرتاسر  در  کودک،  دوستدار  محیط های  جنبش

خواست  به توجه و محیط و  جامعه از کودکان حق پژوهش ها، این براساس. دانست اروپا در موضوع این پیرامون تحقیقاتی گیری

  کشورهای  نمایندگان  توافق  با   میالدی  1989  سال   نوامبر  20  در  کودک   حقوق   کنوانسیون  گرفت.  قرار  اولویت  در   آن ها   نیازهای  و   ها 

درپژوهشی   ، (2002 ،1)ریگگیو . شد بررسی  آن ها  برای راه کارهایی  ارائه ی و  کودکان   مسائل  عهدنامه،  این در . شد تصویب جهان

 کودک   دوستدار  شهر  مفهوم  چگونه این که  و  نیاز  مورد  قانونی  مؤسسات  و  بودجه  امكانات،  کودک، دوستدار  در رابطه با شهرهای

  ایجاد   دالیل  همچنین  (پرداخته،2C.F.Cکودک )   دوستدار  شهرهای  بنیادی  اساسنامه  بررسی  به  و  است نوشته  یافته  گسترش

 کمیته   است که  ساخته  روشن  را  موضوع  این.  است داده  توضیح  را  شهرها   این  از  نمونه هایی  و   کار  اصول  و  کودک دوستدار  شهرهای

 بیشترین.  2  تبعیض  عدم.  1:    است  نهاده   بنیان  کودک  حقوق  مهم   اصل  چهار  اساس  بر  را  خود  کاری  سیستم  کودک،  حقوق  شهری

  رابطه  در  را کتاب   اولین   ،(3،2006نیل  و  )گالسون  . کودکان  دیدگاه   به احترام.  4  حداکثری  توسعه  و   زندگی   حقوق .  3  کودکان   عالیق

  محسوب  زمینه این در نیز منبع اساسی ترین که کردند  کودک« تألیف دوستدار شهر »ایجاد عنوان تحت کودک  دوستدار شهر با

 شده   پرداخته  کودک  دوستدار شهر  یک  ضروری  عوامل  و  شاخص ها  کودک،  دوستدار  شهر معرفی  و  بیان  به  کتاب  این  در.  می شود

  است،   شده  انجام  دنیا  سطح  در  کودک  دوستدار  شهر  موضوع با   مرتبط  زمینه های  و  ابعاد  در  دیگری  مختلف  پژوهش های  .است

  محالت   سطح  در   فیزیكی   فعالیت های   انجام  جهت کودکان  که  فرصت هایی   ، پیرامون(2009همكاران،   و  4)هولت برای مثال،  

 منظور   به نیز  ،(2001همكاران،   و  5)هامپشیر دادند.   انجام پژوهشی  می شود آنها  سالمتی  افزایش  به  منجر و  می کنند  پیدا شهری

 کردند.  ارایه محیطی چشم انداز و منظر  عوامل درمانی  نقش  بر مبتنی راهبردهایی کودکان،  افزایش سالمتی

 ب: داخل کشور

 در  محیط  نقش  تبیین  و   بررسی  به  کودکان  خالقیت  برای محیط  عنوان مناسب سازی  با  مقاله ای  در  ،(1387  )آقا لطیفی، 

 از  او  درک  کودک،  روزانه  زندگی  در  دقت  با  راستا  این  در.  است  پرداختهآن    بر  مؤثر  محیطی  عوامل   و  کودکان  خالقیت  پرورش

راه  ارایه به  نهایت  در  و  داده  قرار  کنكاش  مورد را  کودک  با  مرتبط محیط هایی  جامع،  نگاهی  با   سپس  می شود،  بازشناسی  محیط

، در مقاله ایی با عنوان (1388)کامل نیا و حقیر، .است پرداخته وی،  زندگی  فضاهای مناسب سازی جهت ساده،  هرچند کارهایی، 

الگو های طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک در شهرستان بم پرداختند و به این نتیج دست یافتند که اینگونه می توان  

  که با   روژه هاییپ  به ویژه در فضاهای سبز، طراحی مقوله با ارتباط در شاخصه های شهر دوستدار کودک بیان داشت که؛ توجه به

خواست  بر  منطبق محیطی فراهم آوردن   بر میباشد میتواند عالوه  آنها  خواست های  و و توجه به نیازها  اهداف مشارکت کودکان

توسعه    و  اجتماعی  های  آگاهی  موجب باالبردن  به آنها  اجتماعی  نقش  دادن  فرصت مشارکت به کودکان و  ایجاد  با  بچهها،   های

 
1 Riggio, E. 
2 Child Friendly City (C.F.C). 
3 Greeson, B. & Sipe, N. 
4 Holt Nicholas, L., et al. 
5 Hampshire Kate, R., et al. 
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، در پژوهشی تحت عنوان شهر و کودک و مسئولیت های شهر نسبت  (1391)قره بیگلو،  .جامعه باشد در  خالق  و مشارکت واقعی

بر   امكان نظارت  رابطه منطقی  ایجاد  با  بیانگر آن است که؛  پژوهش وی  از  یافته های حاصل  پرداخت،  بازی کودکان  به محل 

تجربه و لمس واقعیت ها، آزمون و خطاها و درک محیط برای  کودکان، تماس های اجتماعی، یاد دادن و یادگرفتن، الگو برداری، 

، در پژوهشی تحت عنوان تحلیل و برنامه ریزی  (1391)کیانی و اسماعیل زاده کواکی،همه به ویژه کودکان راحت تر خواهد بود.  

از دیدگاه کودکان در شهرستان قوچان پرداختند نتایج تحقیق آنان بدین صورت می   باشد که؛ توجه به شهر دوستدار کودک 

  مشارکت کودکان  اهداف  با  که  پروژه هایی  در  ویژه  به  کودک  دوستدار  درارتباط با محیط های  کودک   دوستدار  شهر  شاخص های

  با  کودکان،  خواسته های  بر  منطبق  محیطی  فراهم آوردن  بر  عالوه  می تواند  است  همگام   آنها  خواست های  و  نیاز ها  به  توجه  و

  واقعی مشارکت توسعه و اجتماعی آگاهی های افزایش موجب آنها به اجتماعی نقش تخصیص و  بچه ها به مشارکت فرصت ایجاد

، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی فضاهای شهری دوستدار کودک و نقش  (1393)رحیمی و شاهرخیان،  .باشد جامعه در خالق  و

  هریش معنادار فضاهای آنان نشانگر آن است که؛ متغیرهای آن در احیاء بافت قدیم شیراز پرداختند یافته های حاصل از پژوهش 

  بهداشت  و  سالمت  متغیرهای  زان امنیت،می  ومی، عم  اهایفض  ازکیفیت  اند  عبارت  تاریخی  بافت  ارتقای  با  درارتباط  کودک  دار  تدوس

، در مقاله ایی با عنوان تدوین  (1394بونفانتینی، )رستگار و  .کودکان فراغت  ذران اوقاتاز نحوهگ ایت رض متغیر و مسكن  عمومی،

 تدار دوس  راهنمای طراحی شهری دوستدار کودک پرداختند و به این نتایج دست یافتند که این گونه می توان بیان داشت؛ مكان

  ی در فضای  ودنب  ورمحص  نعی   در   وند، ش  یده کش  ش چال  ه امنیت، ب  اساحس  عین  در  ودکان ک  هک  د کن  می   م زمینه ایی فراه  ودکک

  آتی   اینیازه  نتأمی  تایراس  در   فعلی، نیازهای  دنش  رآوردهب  عین  در  و   ندباش  تهداش حضور  نیز  اجتماع  و هجامع  بطن  در  ی،خصوص

  زمین؛ نظام   کاربری نظام   :از  د ان  عبارت  هک تاس  هریش  طراحی  به   مربوط  ابعاد   هب  هتوج  اراهنم نتدوی  در   لاص  ن باشد اولی  نیز   آنها

 . همگانی  فضاهای استخوان بندی شهری؛ نظام  منظر کالبدی؛ نظام فرم  نظام دسترسی؛ و حرکت
 

 مروري بر ادبيات تحقيق 

از کلمات و عبارات کلیدی   ابتدا به تعریف و مفهوم برخی  ادبیات موضوع، الزم است  از پرداختن به مباحث نظری و  قبل 

 تحقیق پرداخته شود، از جمله؛ 
 

 6کودك

برای شناخت صحیح موضوع، الزم است به تعریف دقیق کودک پرداخت تا موضوع از وضوح بیشتری بر خوردار در ابتدای امر  

 بخش  استمرار  و   گذراند   می  را  خود  رشد   دوران  که  است  نابالغی  شهروند   شود. در تعریف کودک چنین آمده است که؛ کودک، 

  باشد،   مهیا   او   سال  جسمی  و   فكری  رشد  برای  محیط  انچهچن  و   آید   می   بدنیا   پاک   که  موجودی است.  شود  می   محسوب  بشر  حیات

 پی   در  را  چیزی  خذالن  جز  نكند،  فراهم  او  برای  را  دستاوردی  چنین  محیط  اگر  و  نشیند می  بار  به  که  شود  می  تنومند  نهالی

باشد. در فرهنگ  آورد. در فرهنگ فارسی معین، کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است می    نخواهد

غرب نیز از کودک به عنوان شخصی که میان تولد و بلوغ قرار دارد یاد شده است. در جمهوری اسالمی ایران، کودک به فردی  

اطالق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. از طرف دیگر طبق تعریف در ماده یک کنوانسیون حقوق کودکان و همین 

 . [4]سال به عنوان کودک معرفی شده اند 18یت از حقوق کودکان افراد انسانی زیر طور در ماده یک قانون حما

 (: گروه بندي سنی کودك. 1جدول)

 گروه سنی  عنوان 

 سال  2-0 نوزاد 

 سال  5 -2 پیش دبستانی 

 سال  11-5 دبستانی 
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 سال 14-11 نوجوان 

 سال 18-14 نوجوان 

 

 7کودك و شهرسازي
در   کمتر  ودکانک  به وجود آمده است؛  ودکانک  روزمره  اداتع  در  ده اییکنن  راننگ  رتغیی  اهد آن هستیم که  ش  اخیر  هده  در

فوق    ای کالس ه  ه،درخان  را ودخ  ات اوق  ر اکث  و   د می کنن  رکتش   ی شهریعموم ایفضاه  ا ی  از ب  ایفضاه در  آزاد  ای فعالیت ه  و   ازیب

  کودکی »دوران وانعن تتح جدیدی  رد رویك پدیدآمدن  ثباع   تحوالت اینمی کنند  پریس نوالدی تقیممس نظارت  تحت و  هبرنام

  ی های   طمحی  دنیازمن  ودکاناست. ک   دهش  یعموم  ایفضاه  از کودکان  تمحرومی  و  جدایی  بموج  امر  ن. همیتاس  دهمدرن« ش

شهرسازی و مدیریت شهری د لذا از این منظر می باید در کن بجل را انآن و وادارد ش چال هب د،قرارده برا مخاط انآن هک تندهس

با   با روان شناختی کودک و آشنایی  نیازمند آشنایی  نیاز های کودکان در شهر،  آنان توجه نمود. بررسی  به کودکان و حقوق 

فیزیولوژیک و شرایط بدین آن هاست. فضاهای شهری تاثیر مستقیم و قاطع روی کودکان دارد، بر گزینه های رفتاری تاثیر می  

. بنابراین کودکان به شهری نیازمند هستند که در آن آرامش باشد و به ورزش، بازی،  [5]وی را به کار می گیردگذارد و حواس  

تفریح و آموزش بپردازند. فلذا فضاهای عمومی شهری باید پاسخگوی نیاز های کودکان باشد و همچنین عالوه بر محیطی منطبق  

دادن نقش اجتماعی به آن ها موجب باال بردن آگاهی های اجتماعی و توسعه بر خواسته های کودکان، با ایجاد فرصت مشارکت و  

مشارکت واقعی و خالقانه آنان در شهر های دوستدار کودک باشد. توجه به طراحی فضاهای شهری، علی الخصوص در پروژه هایی  

حال بهترین تضمین برای در نظر تحت عنوان شهر دوستدار کودک با توجه به نیاز ها و خواسته های آنان می باشد در عین  

  ی م را» رانای کودک در تداردوس هرش «هزمین در اتاقدام  ن. مهمتریگرفتن همه این مسائل استفاده از نظرات خود کودکان است

 :از بود ارتعب رحط نای رایب  دهش هگرفت  رنظ در دافاه  دهعم. دانسـت مب هرش در وانت

 موضوع  ن ای.  نمایند تصمیم گیری  پیرامونشان  محیط  درباره  تا   داد  تها فرص  بچه  هب  د بای:  «ودکانک  ارکتمش  تتقوی»  .1

 .داد تدخال را اه هبچ گیری متصمی حین در  دبای هبلك بگیرد ورتص دش گرفته متصمی اینكه از د بع د نبای

 اجتماع   مختلف  طوحس  تمام .  کرد  آگاه   را  ه جامع  باید   ا ه   بچه   حقوق   هب  راماحت  تتقوی رایب:  «یاجتماع  یآگاه  ردنب االب»  .2

 یابد.  ی آگاه موضوع این به نسـبت  بایسـتی

 . کرد توجه اجتماع و ا ه  خانواده ا،ه بچه خاص اینیازه  هب  باید طرح ها  نای در: «یبوم   نيازهاي   هب  هتوج» .3

  مانند   ها   هبچ  هریش  نیازهای  هب  د بای  ذارقانون گ  هایبخش    و   تدول:  «ها  بچه  براي  هريش  تراتژي هاياس  عهتوس»  .4

 . دباش تهداش خاصی توجه ونتخش از دوری و ایمنی،  نتأمی

 انند. برس یاری را ا طرح ه هبودج نتأمی در دتوانن  یم هک  ینهادهای  و  راداف کردن دخیل: «اه  بچه   ازمانیس  هاي  بودجه» .5

 .همه  ارکتمش تقویت  و باال بردن در عذینف  ایگروه ه  تمامی های زهانگی باالبردن: «ارکتمش تقویت» .6

  ی، آگاه و  شدان باالبردن ی آت ل هاینس برای ا ظرفیت ه  وهبالق عهتوس و  ا توانایی ه  و  ات امكان ردنباال ب: «ازيس  تظرفي» .7

 . [5]ارکتمش روش های  ودننم ادارمعن هب ککم
 

 8شهر دوستدار کودك 
 که   است  درحالی  این  و  ساختهاند  خود  روزمره  نیازهای  برآوردن   برای  عرصهای  را  شهر  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  بزرگساالن  امروزه

  شكلهای   و  ساختها  از  مجموعهای   میکند  رشد  درآن  کودک  که  محیطی  .ندارند  امروزی  شهر  در  را  مناسبی  جایگاه  کودکان

 محیط  از متفاوت  کودک نظر مورد محیط که  ندارند توجه نكته این  به بزرگساالن  و بزرگترهاست عملكردهای و  کارها  از مختلفی

  مكانهایی  چه  است،  خوب  آنها   بر  چیزی  چه  که میگیرند  تصمیم  کودکان   کهبرای هستند بزرگترها  این .  بزرگترهاست  نظر  مورد

  تفاوت   بیانگر  تواند  می  همه  اینها   و   ببرند  لذت  مكانها   از  چگونه  حتی  یا   دهند   انجام  کارهایی   چه  آنها   است،  مناسب  آنها  برای

 
8 Child and Urbanism 
8 Child Friendly City (C.F.C). 
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  کودک   دوستدار  شهر  طرح  اجرای  بر  مرجع  یک  عنوان  به  که  یونیسف  . باشد  بزرگترها   نظر  مورد  شهر  با  کودک   دوستدار  شهر  بین

  دوستدار  شهر  است  کودکان  حقوق  از  حفاظت  و  ارتقا  وظیفهاش  عمدهترین   میکند  نظارت  کودکان  نیازهای  راستای  در  جهان  سراسر

  نیاز   با   همسو  شهر  معماری و   فرهنگی  اجتماعی،  شرایط  و  گرفته  قرار  اولویت  در کودک  خواستههای  آن  در   که  است  شهری  کودک

  کودکان،   مشارکت  افزایش  درصدد  و .  [6]میشود  منعكس  بودجهها  و  برنامهها  قوانین،  سیاستها،  در  کودکان  حقوق   و  آنهاست

  اروپا   در  ویژه   به  بعد  به  میالدی  1980  سالهای  که  از  آنهاست  برای  مناسب   حقوق   ایجاد   گیریها و   تصمیم  در  کودکان   اثر  افزایش

  و  فرهنگ   و   تاریخ  با   پیوند  طبیعت؛  با   پیوند  امنیت؛  و   ایمنی  آسایش،   از؛  عبارتند   آن  ویژگیهای   جمله  از.  گرفت  قرار  توجه  مورد

.  معلول  کودکان  به   توجه  کودک؛  به  مربوط   فضاهای   و   مؤسسات  وجود  امكانات؛   به  دسترسی  تازگی؛   و   جذابیت   جمعی؛   هویت

 حقوق   از  حمایت  افزایش  برای  خانههایی  شهرها،  که  دارد  موضوع  این  شناخت  در  ریشه  کودک  دوستدار  شهر  ایجاد  برای  درخواست

 جهت  این  در  اندکی  اقدامات  که  دارند  را  دولتهایی  نیستند،  بچهها  آل  ایده  که  شهرهایی  از  بسیاری  وجود  این  با  هستند  کودکان

  فرآیند  در  آنها  شرکت  و  آنها  به  فرصت  دادن  و  شهری  توسعه  در  بچهها  به  توجه  مستلزم  خوب  حكمرانی  که  چرا.  میدهند  انجام

 عنوان   به  فرهنگی  و  اجتماعی  مزایایاقتصادی،  برداشتن  در  ضمن  میتواند  کودک  دوستدار  محیطهای  ایجاد.  است  تصمیمگیری

 :از عبارتند  کودک دوستدار شهر معیارهای جمله  از. باشد   مدت بلند  گذاری سرمایه  و  جامعه خدمت  در سیاست، یک

اجتماعی    زندگی   و  فرهنگی  برنامههای  جامعه،   خانواده،   در  ( مشارکت 2  . میخواهند  که  شهری  مورد  در   کودکان  نظرات  ( بیان 1

  در  رفتن  ( راه5استفاده    سوء  و  خشونت  برابر  در  ( محافظت4خدماتی    سرویسهای  و  بهداشتی  امكانات  سالم،   آب  به  ( دسترسی3

  و  آلودگی از دور به محیطی در ( زندگی7آن  با کردن بازی و دوستان با مالقات ( ها 6امنیت  احساس با و مستقل طور به خیابان

  خدمات   همه  به  دسترسی  با  مساوی   شهروند   یک  عنوان  به  کودکان  شناختن  رسمیت  ( به8کافی    و   مناسب   سبز  فضای  داشتن

  مطالعه  و  بررسی  کنند مستلزم  حمایت  کودکان  جامعه  از  واقعاً  که  شهری  محیطهای  ناتوانیها. ایجاد  و  مذهب  و  نژاد  به  توجه  بدون

 مرکز   و  افراد  از  دستهای  سكونت  محل  فقط  نباید  را  شهر.  است  جهانی  و  ملی  محلی،    سطوح  در  موضوعات  از  گستردهای  دامنه

 .[7]است افراد همه خاص احساسات و معتقدات رسوم، و آداب افكار،  روحیات،  از متشكل آن بلكه دانست،  قردادها

 

 کودکان  سالمت

 ( کليدي  موضوعات)

 کودك  دوستدار  جوامع

 ( کليدي  ابعاد)
 (کليدي  ابعاد هاي  مؤلفه )  شاخصها

 فعاليت

 انجام داشتنتوان با  فعالیت داشتن

  توانا و کنترل به کارمنجر مستقل

  مستقلکار  انجام و  بودن سالم ی

 . روزمرهمیشود زندگی  در

  مستقل دسترسی کردن فراهم (1

  و خدمات از متنوعی طیف کودکان به

  کودکان  مناسب های اجتماعی  فعالیت

 پیشینه  و ییها  سنین، توانا تمامی  در

 . فرهنگی

 جهت کودکان برای ظرفیتی  یجاد ا (2

 طریق از مهارت به دستیابی  و  بودن سالم

 مشارکت

از   متنوعی طیف بودن دردسترس( الف1

 کودک دوستدار فعالیتهای و  خدمات

از  متنوعی طیف به مستقل دسترسی( ب1

 دوستدارکودک فعالیتهای و  خدمات

 درفرایندهای مشارکت توانای( الف2

 مشارکتیجامعه 

 موثق  اطالعاتی منابع پيشنهادي   اقدامات 

 خانه و مدرسه از مقصد تا  فاصله محاسبه

 خانه  و مدرسه از مقصد  تا  زمان میانگین محاسبه

 خدماتدسترسی و  امكانات از یک هر میتوانند کودکان که روشهای و  تعداد

 (نقل عمومی و حمل یا سواری دوچرخه روی، پیاده   مانند) باشند داشته

 اصلی  نقشههای و طرحها

 اتوبوس  مسیرهای•

 سواری  دوچرخه مسیرهای•

 نوجوانان و کودکان گزارشات•

 کودکان  سالمت

 ( کليدي  موضوعات)

 کودك  دوستدار  جوامع

 ( کليدي  ابعاد)
 (کليدي  ابعاد هاي  مؤلفه )  شاخصها
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 امنيت  و   ایمنی

  وامنیت ایمنی احساس داشتن

  و  زندگی کامل در مشارکت برای

 چیزهایی  انجام

 . دهد انجام باید  کس  هر که

جامعه  عمومی  اماکن کردن تر امن( 3

 .کودکان برای

احساس  در  کودکان ی توانا افزاش( 4

 خود جامعه با ارتباط و امنیت

 اامنیت برای بدنی  حمایتهای( الف 3

 کودکان

  کودکان حفظ برای راهكارهایی(  3ب

 بدنی  ازخطرات

  احساس که ویژگیهایی  وجود( الف 4

 برانگیزد را هویتاجتماعی

 موثق  اطالعاتی منابع پيشنهادي   اقدامات 

 نوجوانان و  کودکان ایمنی تضمین برای  جامعه راهكارهای

 کارکردها  نوع و  تعداد•

 عمومی   اماکن در  بزرگساالن منفعل نظارت قابلیت•

 سایه میزان حصار، نصب•

 جامعه در کودک ایمنی برای طرح تهیه•

 طریق از  جرم پیشگیری)  محیط مدیریت

 ( محیط طراحی

 خیابان طراحی رهنمونهای

 جنایت  و جرم آمار

 نوجوانان و  کودکان با مشورت

 کودکان  سالمت

 ( کليدي  موضوعات)

 کودك  دوستدار  جوامع

 ( کليدي  ابعاد)
 (کليدي  ابعاد هاي  مؤلفه )  شاخصها

 خود  از  مثبت احساس

 خود، از مثبت احساس داشتن

 خوبی شما فرد اینكه احساس

 خود افراد اطراف توسط و هستید

 هستید شده شناخته

  کودکان آنها  در که ی  فضاها  یجاد ا( 5

 را  موفقیت و نشاط  شادی، میتوانند

 کنند. تجربه

کودکان  برای  موقعیتهایی ( افزاش6

 سبز و  باز فضای به دسترسی برای

احساس  که  امكاناتی وجود( الف 5

 میدهند  وحمایت خوشحالی

بازی  فضاهای  بودن دسترس در( ب5

 و فعال  خالق 

 و سبز  فضاهای بودن دسترس( الف در 6

 مناطق طبیعی

 از وسیعی  طیف به دسترسی( ب 6

 طبیعی  مناطق و  باز سبز فضاهای

 موثق  اطالعاتی منابع پيشنهادي   اقدامات 

 سواری  دوچرخه و  رو پیاده  به دسترسی•

 شهری  توسعه  و  ها خانه راهها، به بودن نزدیک•

 عمومی  نقل و حمل به دسترسی•

طرح  و  باز فضای  راهكارهای و بازسازی•

 مدیریت 

 نقل  و حمل اطالعات•

 نقشه و طرح•

 

خود    به  را(  کودک  دوستدار  شهر)  عنوان  یونیسف  طرف  از  استرالیا  در  "9بندیگو   شهر"  میالدی  2007  درسال   بار  نخستین  برای

  انتخاب   1389  سال  در  کودک  دوستدار  شهر  عنوان  به  ایران  در  بار  نخستین  برای  نیز  فارس  استان  در   "اوز  شهر"  داد  اختصاص

  زندگی   و  باکودکان  برنامهها   کارگیری  به  فرآیند  بلكه  نیست  مطرح  نظریه  یک  قالب  در  تنها  کودک  دوستدار  شهر  ساخت.  شد

  احساس   و  دهد  افزایش  را  ها  برنامه  و  فعالیتها  در  کودکان  مشارکت  شانس  و  شود  واقعیت  یک  به  تبدیل  میتواند   که.  آنهاست

 چگونه   که  میدهد  یاد  آنها  به  کودکان  برای  برابر  مشارکتی  فرصتهای  ایجاد  . کند  ایجاد  جامعه  و   خود  به  نسبت  آنها  در  خوبی

تعیین کننده    نقش  همواره  مدارس  دست،  این  از  تحقیقاتی  در  دهند  نشان  حساسیت  آن  به  نسبت  و کنند  پیدا آگاهی  حقوقشان  از

  فضاها  سایر  کنار  در  کودک  برای شهر عمومی   فضاهای  از یكی عنوان  به. دارند  کودکان مشارکتی  مناسب  زمینه های ایجاد  در ای
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 فضای  سازگاری  میزان  بنابراین  است؛  مطرح...  و  ورزشی  فضاهای  و  کتابخانهها  سینماها،  پارکها،  عمومی،  معابر  و  خیابانها  مثل

 . [8]کند  می راحتی احساس فضاها این در کودک  و.  باشد مناسب باید جامعه افراد کوچكترین شرایط با شهر

 

 کودك  رشد  با   آن ارتباط  و   مکان مفهوم

  دارند   نظر  اتفاق   نكته  یک  در  همگی  متعدد،  های  دیدگاه  از  مكان  بحث  مورد  در  گرفته  صورت  متفاوت  تحقیقات  و  مطالعات

  زمینه   از  برخاسته  عوامل  و  است  محیط  به  عاطفی   و  شناختی  ادراکی،  های  پاسخ  بین  پیچیده  تعامل  شامل  مكان،  معنای  که تفسیر

  که   آنجا   از.  است  آن  از  وی  تجربة  همچنین  و   فضا  فیزیک  به  وابسته  مكان  از  انسان  درک  چراکه  دارند؛   بارزی نقش  خصوص  این  در

  و  ماهیت سیال، جاری  مكان،  است،  شدن  نو  حال  دائما در  که  است  فضا  در  انسان  تجربة  و  زمان  مكان،  سازندة  ازمؤلّفه های  یكی

  به  معنا  درک  روانشناختی،  بعد  از.  سازد  می  را  مكان  ماهیت  «فضا  از  انسان  ادراک»  و  «فضا»  ترکیب  و   کند  می  پیدا  ثابت  غیر

  ارتباط  در  فردی   وقتی   به عبارتی،  گیرد؛  می   صورت  کنش   ادراک  وقایع   جریان  از  خارج   در  حرکت  غیرمستقیمیا  شناخت  واسطة

  محیط  بازتاب   واسطة  به  تنها  نیز  کودکان  بنابراین.  [9]پذیرد  نمی  صورت  کامل   شناخت  و  آگاهی   گیرد،  قرار  موضوعی  با  مستقیم

  رسد   می   خود   حد  کمترین  به   مستقیم  تجربة  حین  در  آگاهی  زیرا  آموخت،   خواهند  را  مكان   با  ارتباط  ارزش  و   معنا   تجاربشان،   در

.  شود  می   واقع  اغفال  مورد  جهان  و  خود  بین  تجربة  مرز  و  می رسد  نظر  به  عادی  و   تقریبا ناخودآگاه  جهان،  با  مواجهه  که  حدی  تا

  ماهیت ارتباط   و   سازند   منعكس  خود  ذهن  در  را  مكان  تجربة  تا  کند   می   فراهم  کودکان  برای  را  امكان  این   مستقیم،  غیر  شناخت

  از   تقابلی  رشد،  این  که  است  این  کودک  ادراکی  رشد  در  اهمیت  حائز  نكتة.  [10]نمایند  تعیین  تجربه،  واسطة  به  مكان  با  را  خود

  دیالكتیكی ارتباط   تعامل  دیدگاه،  این  با.  کنند   می  پشتیبانی  را  همدیگر  چرخه ای  صورت  به  و  شود  می  محسوب  ادراک  و  کنش

  کودک برای .  است  وی  تكالیف  یا  رفتار  با  ارتباط  در  کودک  با  دوسویه  یا  واسط  ارتباط  دارای  مكان،.  است  تأیید  مورد  مكان  با  کودک

ها    مكان  دیگر  به  ارزشی  لحاظ  به  را  خاصی   مكان  کودک،  اینكه  برای.  کند  می   تعامل   مكان  با   نیازهایش و  ها  خواست  برخی  ارضای

.  شود  ایجاد  تناسب  مربوطه  محیطی  های  ویژگی  و   کنش  بین  و  کند  ارضا  را  او  نیازهای  و   ها   خواست  باید  مكان  این   بدهد،  ترجیح

 برای   اکولوژیكی   اجتماعی  زمینة  که  زمانی  همچنین.  کند  می   تعامل  محیط  با  خود،  نیازهای  ارضای  برای  کودک  حالت  این  در

 برای   مهم  موضوع.  دهند  نشان   شدیدی  عاطفی  احساس  مكان،  به   نسبت  است  ممكن  کودکان  شود،  می  تقویت  قابلیت  این  تحقق

خواست   که  کنند  می  ایجاد  مطلوبی  عاطفی   روابط  هایی   مكان  با   کودکان  که  است  این  کودکی  دوران  در  مكان  با   تعامل   سازی  مفهوم

  و کودکان ویژه به مردم میان تأثیرگذار و پرمحبت پیوندی ،«دوستی مكان». کند برآورده رشدشان فرایند در را آنها نیازهای و ها

  حس  و   باشد   عاطفی  یا   حسی  شناختی،   زیبایی  تواند  می  که  شود  می   ابراز  متفاوتی   های  صورت  به  دوستی،   مكان.  است  ها  مكان

 . [11]است فرهنگی و  کالبدی محیط به بیولوژیكی  یا عاطفی واکنش  شامل مكان،

 

 مکان  »دوستدار«  کودك،   کودك و   »دوستدار«  مکان، 

  قرار  تأمل  مورد  پدیدارشناسی  و  کاربردی  جنبة  دو  از  مكان    و  کودک  مفهوم  دو  آن  در  که  است  مفهومی  «10دوستی  »مكان

می دهد تا ظرفیت ها و قابلیت های مكان را محقق سازد    امكان  کودک   به  «کودک  دوستدار»  محیط  کاربردی،  لحاظ   از  .  گیرد  می

  مكان   مورد  در  را  عواطفش  و  احساسات  تا   دهد  امكان می   کودک  به  روزانه  کاربرد  واسطة  به  تعامات  این  و از جنبه پدیدارشناسی 

  دوستدار  مكان» تحقق قابلیت های مكان تصور نماید. هر مكرر و کاربرد  واسطه به خود،  و مكان برای جدیدی نقش   و  دهد  بسط

  و   سازد   مقدور  اجتماعی کودک   تالتعام  انواع فعالیت و   برای  را  ها   تحقق یابی قابلیت مكان  و  کشف  که  است  محیطی  «کودک

 تقویت مشارکت   واسطة  به  مكان  فیزیكی  های  ویژگی  به  دادن  شكل   محیط،    از  یادگیری  برای  هایی  فرصت  ایجاد  ساز  زمینه

حفظ   خود  در  ها  مكان  این  در  را  کودکان  رازهای  و  اسرار  و  دهد  قلمروهایی را  کنترل  و  خلق  امكان  کودک،  به.  [12]گردد  کودکان

این  .  گردد  می  کودکان  مؤثر بودن از بعد روانشناختی و از بعد رفتاری در  و  مفید   حس  ایجاد  باعث  «کودک  دوستدار  مكان».  کند

  معنادار  و  متنوع  تجارب  کسب  به   قادر  راحتی  به  کودکان   شوند که  می  برخی قابلیت ها باعث   از   برخورداری  با  هایی   مكان  چنین

 امنیت،  احساس  عین  در  کودکان  که  کند  می  فراهم  زمینه ای  «دوستدارکودک  مكان».  باشند  خود  اجتماعی  و  فردی  بلوغ  فرایند  در
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 داشته   حضور  نیز  اجتماع  و  جامعه   بطن   در  خصوصی،   فضایی  در  بودن  محصور  عین  در  همچنین.  [13]شوند  کشیده   چالش   به

  به   را  کودکان  مكان،   سمت  به  کشش   . باشد  نیز   آنها   آتی   نیازهای  تأمین  جهت  در  فعلی،   نیازهای  شدن  برآورده   عین  در  و   باشند 

  رفتارهای   لذا.  بود  خواهند  و ستعدادهایشان  عاتالاط  توسعة  به  قادر  کودکان  فرآیند،   این  با.  کند  وسوسه می  مكان  آن  کشف

 شعفی  و  شور  شدن  برانگیخته  باعث  یابد،  می  پیوند  ها  برخی قابلیت های مشخص مكان  با  که  کودکان  اجتماعی، خالقانه و هدفمند

  نیازهای   بیشتر  به  حاصل   محیطی  های  یافته  فرایند،   این  در .  شود  می   معنا  و  ارزش  با   توأم  «مكان»   به  « فضا»  تبدیل   برای  کودک   در

  فیزیكی   ادراکی،  مكان صرفا در مشابهت های   با  کودک  تعامل  معنای   خلق  فرهنگی،   بعد   از  . دهد  می  پاسخ  کودکان  دوستی   مكان

  لحاظ   از  کودک   واره های مشترک  طرح  و  تصورات  کودک و   تجربه  بر  مبتنی   ایده آل  در حالت  بلكه  نیست،   مكان ها   اجتماعی  یا

  ها   محیط  قابلیت های ذاتی   برخی  به  اشاره  هستند،   عجین  و  قرین  ها   محیط  با برخی  کودکان  اینكه.  [14]است  مكان  با   فرهنگی 

 واکنش شخصی   هزاران زاییدة  نیز  هویت معنای. شود  می  منجر  نیز  کودکان   اصلی  های  خواست و   نیازها  برخی  ارضای  به  که  دارند

 اش  و محرک های کودک با قوای محیطی   تمایات  ها،   خواسته  که  هنگامی .  است  محیط  نفوذی های  جنبه  از  نوع  هزاران  مقابل   در

.  پرورشی دانست  های  عرصه  از  ای  شائبه  توان  می   نیز  را  هویت  معنای   لذا  .رسد   می  ظهور  منصة  به  کند، هویت وی   می   پیدا   ارتباط

سالمتی    به  منجر  مزیت اصلی  عنوان  به  ولی  نیستند،  ما   رشد کودکان  برای  مطلق  ضرورتی  کودک  دوستدار  های  مكان  هرچند

 توسط خود زندگی تجارب  کسب نیز را پایدار توسعة مؤلّفه های یكی از که است دلیل این به شاید. شود می آنها روانی و فیزیكی

 کودکان بر  محیطی  فرد  به  به حساسیت منحصر  علم  با  مشارکت  این  .دانند  می  محیط  در  آنها  فعال  مشارکت  طریق  از  کودکان

  کودکان،   حقوق   جمله  از.  است  -روانشناختی  و  فرهنگی  فیزیكی،  اجتماعی،  -پیرامون  محیط  در  کودکان  ارزیابی  و  درک  مبنای

 . [15]بخشد می  ارتقا  آنها در را حق این کودک دوستدار مكان و است حیات جوانب تمامی  در  آنها منافع بهترین حفظ

 

 شهر  طراحی   و  مشارکت  کودك، 

  ایل مس  حل  رایب  اداعتم    ل قاب  یمنبع  و  ای  هجامع  و  گفرهن  ره  صافراد متخص  وانعن  هب  ودکک  رعموما قش  عجوام  راکث  در

  ذا ل ت،اس ناالبزرگس  اب اوتمتف کامال   انجه از کودکان درک  هک ازآنجایی . دگیرن می رارق ریبی مه و   توجهی کم  وردم ی،محیط

  در  ودکانک  یتكنیك  و  مفهومی  های  قابلیت   از  تفادهاس.  تاس  پراهمیت  یاربس  ا ه  طرح  لتكمی  و  ی ارزیاب  ی، طراح  در  ا آنه  ارکتمش

  را   آن  وانمیت  هک  تاس  ای  ده پدی  ی، عموم  ای فضاه  یطراح  و  زیری  برنامه  نهمچنی  ان،نیازش  وردم  فضاهای   زیری  برنامه  و  طراحی

  و  ی اجتماع   وق حق  ریبراب  مت س  به  حرکت  برای  ی اجتماع   و   ی سیاس  ی، فرهنگ  فمختل  اد ابع  در  کدموکراتی  وردبرخ  وعموض  اب

  ط»محی  هب  دادن  معنا  رایب  زاریاب  وانعن  هب  ودکانک  رنظ  نقطه  مفه   داد.   دپیون  مدرن  جوامع  یمراتب اجتماع  لهسلس  در  فرهنگی

  و   ها   ارزش  مفه   طریق  از  وعمصن  طمحی  ی کیف  ودهدف بهب  اب   هک  اسـت  ال ح  انزم   جبغرن  و  ده پیچی  م مفاهی  از  «ودکک  تداردوس

 هیل تس  و  تعامل  نای  صحیح  درک  وهنح  وردم  در  یتحقیقات  دنیازمن  (اآنه  در  ظاهری  تصرفا دخال  هن  و)  ودکانک  های  ت خواس

 یک  عنوان  به  نه  و   ردف  به  منحصر  شـخصیت  کی  وانعن  هب  ودکانک  کتک ت  نگرفت  رنظ  در   مهم،  نكته.  [16]تاس  آنان  ارکتمش

 :  د نمای می نهادپیش را ای همرحل هس دیفراین ودکان، ک ارکتمش  وصخص در هپذیرفت صورت اتتحقیق. تاس هنیافت درش البزرگس

  ئولین مس  هوظیف  هب  زنی  و   اآنه  از  ی قانون  ایه  حمایت  و  هجامع  در  ودکانک  تموقعی  و  وق حق  هب   طحس  نای:  «اختاریس  طح»س.  1

 .  است   سـطح  این  اصلی  هخصیص  ودکانک  اب  رام  انمتولی  و  ئولینمس  اورهمش.  پردازد  می  جامعه  هروندانش  عنوان  به  ودکانک  القب  در

 ط محی  رکزی  رناظ  و  خص مش  دعقای   و  قالیع   اب  یحقیق  خصش  کی  وانعن  هب  ودکک  ره  طحس  ن ای  در:  «خصیش  طح»س.  2

  ن اصلی ای  ثبح.  اسـت  اکپ   یفطرت  ا ب  ر ماه  ریمتفك  و   نجس  نكته   محققی  د،باش  تهداش  عمل   آزادی  راگ  هک  اسـت  مطرح  اطرافش

 .  اسـت الیبزرگس دوران  در وی ده آین زندگی نه ت،اس کودک حال  انزم زندگی  طح،س

  یزندگ   متفاوت   ای ه  محیط  ی سسیا  ادی، اقتص  ی، فرهنگ   ی، اجتماع   ای ه  واقعیت   طح، س  نای  در :  «یارتباط–شـخصی  طح»س.  3

 . [17]تاس بحث مورد کودکان
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 شهري   فضاهاي   طراحی  در  کودکان  مشارکت روش هاي  و  اهميت

  این  آغازگر.  گردد  بازمی  دیالمی  1970  دهه  به  بار  اولین  برای  شهری  فضای  طراحی  فرآیند  در  کودکان  کردن  دخیل  بحث

  مطرح   یونیسف  در  شهری  فضای  به  نسبت  کودکان  رفتاری  الگوهای  برداشت  باب  در  را  خود  نظریات  که  بود  «11لینچ   کوین»  مباحث

  در  پژوهش  شامل   شد،  می  سرپرستی  «لینچ»  توسط  و  شده  گذاشته   بنیان  یونسكو  توسط  که«  شهرها   در  یافتن  رشد»  پروژه.  کرد

  او،  دید   از.  آموزند  می  جامعه  در  و  مدرسه  از  بیرون  در  بیاموزند  مدرسه  در  که  آن  از  بیش   کودکان  لینچ  عقیده  به.  بود  کشور  چهار

  دستیابی  منظور  به  ،«12چاوال  لوئیس»  محیطی،   روانشناس  1994  سال   در.  است  شدن  گم   حال  در  ما   شهرهای  در  آموزش  نوع  این

  پروژه  طریق  از  شهری  طراحی  توسعه  او،  اهداف.  افتاد   لینچ  پژوهشی   کار  از  دوباره  استفاده  فكر  به  خود،   نشده  برآورده  اهداف   به

  بار   لذا.  [18]بود  شهرها  در  کودکان  نیازهای  به  توجه  لزوم  به  محلی  و  ملی  سیاست  کردن  آشنا  برای  کودکان،  با  مشارکتی  های

  و   شهری  کیفیات  مطالعه  به  و  احیاشده  ،«شهرها  در  یافتن  رشد»  پروژه  یونسكو،  سازمان  اولیه  حمایت  با  ،2002می  ماه  در  دیگر

 گرفته  صورت  های   شالت  کلیدی  ویژگی   بعد،   به   زمان  این  از.  پرداخت  کشور  دوازده  از  بیش   در  تغییر،  برای  کودکان   های  اولویت

 دادن   قرار  توجه  کانون  در  برای  سیاسی   فال ائت  و  مشارکتی   اجتماعی   های  شبكه  ایجاد   بر  تحقیقات  فعالیت  تمرکز  برای  سعی

 عنوان  به  و   بوده  مستقل  پژوهشی  پروژه  این  که  است  آن  «شهرها  در  یافتن  رشد»  های  جنبه  مهمترین  از  یكی .  بود  کودکان  نیازهای

 توصیف   در  «دریسكل  دیوید» .  [19]رود  نمی  شمار  به  کودک  دوستدار  شهرهای  ریزی  برنامه  با  مرتبط  تخصصی  مطالعات  از  بخشی

 جوامع  از  کودکان  ارزیابی  مبنای  بر  خوب  مكان  یک   های  شاخص  از  فهرستی  کودکان،   برای  خوبی  محل  عنوان  به  شهر  های  ویژگی

  های  مكان  تحرک،  آزادی  و  امنیت  فعالیت،  برای  پرجاذبه  های  مكان  تنوع  اجتماعی،  همبستگی  که  دهد  می  ارائه  خود  محلی

  ادموند».  هستند  فضایی   های  شاخص  این  جمله  از  سبز  های  محدوده  و   منسجم  اجتماعی  هویت  سال،   و   سن  هم   افراد  قات الم

 ممكن  چگونه دو این بین تعادل که داد نشان و کرد ارائه «کننده تسهیل محیط» با تقابل در را  «کننده نهی محیط» ایده «بیكن

  نهی   عناصر  کودک،  محیط  در  اگر  تر،   ساده  بیان  به.  گذارد  تأثیر  او  زندگی   در  مختلف  عطف  نقاط  برابر  در  فرد   واکنش  در  است

 «کننده  تسهیل  محیط»  و  «کننده   نهی  محیط»  عناصر  و.  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  او  رشد  سیر  است  ممكن  باشد،  حد  از  بیش  کننده

  و  زنان  برای  ویژه   به  امنیت«  13جیكوبز   جین»  نظر   از.  بود  خواهند  فرد   زندگی   بر  حاکم   همچنان  هم   بزرگسالی   و   بلوغ  دوران  در

 طراحی  تجربه که جمعی فضای در همسایگی واحدهای فعال نظارت نوعی. شود می منتج «خیابان در ها  نگاه حضور» از کودکان

  بیان  به.  است  کشانده   نابودی  مرز  به  را  آن  ها،  خراش  آسمان  و  بزرگ  های  بلوک  توسعه  بر  اصرار  با   ،14لوکوربوزیه   شیوه  در  مدرن

  باور   این  بر  جیكوبز.  کند  امنیت  احساس  ها   غریبه  این  همه  میان  در  فرد  که  است  آن  موفق  شهری  محله  هر  زیربنایی   ویژگی  وی،

  زمین،   های  کاربری  تنوع  خیابان،  ایمنی  به  کودکان  ئقالع   مهمترین  مدرسه،  و  خانه  بین  پیوند  در  و  شهری  اجتماع  در  که  است

 آزادی .  [20]است  کودکان  جمله  از  و  جمعیت  تمام  اساسی  های  نگرانی  رفع  اصلی  کلید   که  گردد  بازمی  شهر  سرزندگی  و   شادابی

  قابل   اندازه  تا   جمعی،   یا   انفرادی  صورت  به  شهری،  فضای  مورد  در  کنجكاوی   حس   ارضای  و   بازدید   و   کشف  منظور  به  کودکان

 دسترسی   از  سواره،  آمد   و  رفت  در  محصور  و  نامأنوس  های  خیابان.  دارد  بستگی   عمومی   اماکن  و  خیابان   بودن  امن  به  توجهی

  به  ،«کودک  دوستدار  شهرهای  خلق»  خود،  کتاب  در«  16سایپ  نیل»  و«  15گلیسون  برندان»  .کنند  می  جلوگیری  دنیا  به  کودکان

  در   کودکان  به دوباره توجه  و نوجوانان و  کودکان  با بهتر شهر برای ریزی برنامه شهری، محیط در کودکان  زمینه در مباحثی  بیان

  عموما در  کودکان.  کنیم  دخیل  طراحی  در  را  کودکان  که  است  آن  تر  صرفه  به":  است  آمده   کتاب  این  در.  اند  پرداخته  شهرها

  فعال  مشارکت  در  سعی  و  طراحی  در  کودکان  همكاری  بنابراین.  "شوند  می  سرکوب  است،  نالبزرگسا  سلطه  تحت  که  جوامعی

  یكی   گیری  تصمیم   فرآیند در  نظراتشان از  استفاده   و   آنها   های  دیدگاه   به   دادن  گوش   و   است  مربوط  آنها   به  که   مسائلی   در کودکان

 کتاب»  خود،  کتاب  در  «بچتل.  ب  رابرت»  و  «17چرچمن   آرزا»  همچنین،  شده است  ذکر  کودک  دوستدار  شهر  اصلی  های  دیدگاه  از
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  کودکان،   محیط  رفتاری،  الگوهای  بر  مبتنی  معمارانه  های  ریزی  برنامه  جمله  از  نكاتی  به  رابطه  این  در  ،«محیطی  روانشناسی  مرجع

  کتاب »  در  «19توماس   نایجل»  و  «18اسمیت-پرسی  باری».  ]21[اند  کرده   اشاره  پایدار  مشارکت  مشارکتی و  طراحی  روششناسی

  شامل؛   آینده   در  نوجوانان  و   کودکان   مشارکت   میزان  افزایش  برای  کاربردی  گام  شش   به  ،«نوجوانان  و   کودکان  مشارکت  مرجع

  برای   ظرفیت   ایجاد  ها،  سازی  تصمیم  در  «گفته  یک   فقط»  مفهوم  از   مشارکت  تعبیر  بردن  فراتر  ای،  ریشه  مشارکت   ایجاد   از  حمایت

  کودکی،   دوران  نامطلوب  گیری  شكل   ن واالبزرگس  تبعیض  با  مبارزه  فعال،  شهروندان  عنوان  به  جوامع  و   افراد  طریق  از  مشارکت

  کودکان  کردن  دخیل  و   شهروندی  حقوق   چارچوب  یک  اجرای  ن،البزرگسا  و  کودکان  بین  روابط  کیفیت  و   نالبزرگسا  نقش   بر  تمرکز

  های دیدگاه  دریافت   برای  کودکان  با   ت التعام  رساندن  حداکثر  به  برای هایی  روش  توصیف  به  «20رکالک  آلیسون».  اند  کرده   اشاره

 ابزار  شامل  ترکیبی  های   روش  از  استفاده   بر  او  تاکید .  است  پرداخته  شهری  فضای  فضاهای  جزء  طراحی  و  معماری  درباره  آنان

 زمینه   در  فعالیت  بارز  های  نمونه  با  ارتباط  در.  است  کودکان  با  مشارکتی  های  روش  از  استفاده  نیز  و  مصاحبه  و  مشاهده  سنتی

 1388  سال  در  تهران  شهر  میالاس  شورای  191  جلسه  مصوبه  به  توان  می  ایران  در   کودکان  با  تعامل  در  شهری  فضاهای   طراحی

 مزبور   پروژه  تحقق  جهت  در  است  موظف  تهران  شهرداری  مصوبه  این  اساس   بر.  نمود  اشاره  «کودک  دوستدار  شهر»  عنوان  تحت

 شهری   مبلمان   استانداردسازی  و   عمومی   فضاهای   ساماندهی   چون؛  هایی   فعالیت  به  عمومی،  محیطی  زیست  شرایط  ارتقاء  بر   وه الع 

  ایجاد  جمله  از  اجتماعی -فرهنگی های  پروژه  اجرای  کودکان،   برای شهری  روهای  پیاده  سازی  ایمن  کودکان،  خاص   وسایل   ویژه   به

  ایجاد   مسكونی،  های  مجتمع  در  کودکان   برای  بازی  فضای   تأمین  جهت  معماری  و  شهرسازی  های  پروژه  اجرای  کودک،  سرای

 . [22]کودکان بپردازد از حمایت جهت مردمی   و اجتماعی های  مشارکت جهت انگیزه

 

 کودك  دوستدار  شهر  جهت  انتخابی  هاي شاخص

 جوامع   چیزهایی  چه  عنوان  تحت  2006  سال  در نوجوانان  و  کودکان  در مطالعاتی در حوزه ی  استرالیا  تحقیقات  ی اتحادیه

 می نماید که در ذیل به آن اشاره می گردد؛  اینگونه قلمداد را عمده شاخص هشت می شود،  شامل را کودک دوستدار
ریزی  کشیدن،  نقشه  کردن،  طراحی  دادن،  گوش  چگونه  یادگیری  ارتباط،  و   خوشامدگویی .1   با فعالیت  در  شرکت  و   برنامه 

 .محلی کودکان

 .اجتماعی زندگی  در ارزشمند همكاران  و  شرکا عنوان به خانواده هایشان  و  محلی  کودکان شناسایی ارزش .2

 .خانه نزدیک بازی برای امن های مكان تدارک ایمنی، و امنیت .3

 یک  که  هایی فعالیت  تصور   و  هم  به  وابسته  و  مرتبط  جامعه ی  یک  چشم انداز  تهیه ی  خودرایی،  و  معنی دار  فعالیت های .4

 .می کند عملی  را کودک دوستدار ی جامعه

 .باشند داشته  را  فضاها   آن   به  آمدن  دلیل  نیز  عادی  مردم  که  شكلی   به   آنان  همراه  و   کودکان  برای  خالق  فضاهای   طراحی  فضا،  .5

 از  استفاده چگونگی مهم. افتد می اتفاق  گوناگون های شیوه به و روزمره های مكان در توسعه و یادگیری توسعه، و یادگیری .6

 [23] .فضاهاست این از  استفاده در کودکان های خروجی و  فرآیند ها ثبت  و ها  مكان این

 .خانواده ها برای خدمات و تسهیالت تأمین حمایت، .7

  این   گزارش  مشارکتشان، طبق  امكان  نمودن  فراهم   و   آنان  ایده های  دریافت  منظور  به  کودکان،  با   کار   برای زمان  صرف   زمان، .8

  با  متقابل   تعامل منظور  به   کودکان  برای  را  فرصت ها   و   فعالیت ها  از  گسترده ایی  دامنه ی  باید   کودک   بازی  فضاهای   مؤسسه،

  تدارک  حیوانات، برای  فضاهایی  حتی  و  گل  درخت،  تسهیالت،  و  تجهیزات  همچنین  و  خانواده  اعضای  دیگر  کودکان،  دیگر

 . باشد  دیده 
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 (CFCکودك)  دوستدار  شهرهاي  اساسنامه 

  دهد  انجام  را  حمایت  این   تا   شد،   ایجاد  (CFC) کودکان  دوستدار شهرهای  جهانی  دبیرخانه  میالدی،  2000  سال  سپتامبر  در

همكاری   رشد  و  کودکان  مطلوب  شهرهای  رشد   از  حمایت  درباره  را  کلی اصول CFC سازمان.  باشد  کار  این  برای  مرجعی   نیز  و

.  نداشت  زمان  آن  تا کمبود ها  و  ضروریات  برای  پاسخگو  تشكیالت  هیچ  و  خاص فرم  شبكه،  این  2000  از  قبل.  کرد  آماده  دیگر،  های

 : است شرح این به 2000 در CFCاساسنامه چنان که

  اطالعات   اساس  بر  شبكه  یک   ب: گسترش  .کودکان  حقوق   احقاق  جهت  در  محلی  دولت  توسط  نوآوری  و   میدانی   الف: تحقیقات

 در  کودک  دوستدار شهرهای  توسعه  و  ترویج  و  نشریات  گسترش  از  ج: حمایت  .آنها  برای  ایدهآل  شهر  ایجاد جهت  در  کودکان

 . [24]جهان کودکان دوستدار شهرهای توسعه جهت متحد ملل  سازمان اساسنامه و معیارها اساس بر  جهانی و محلی مراکز

 

 کودك  دوستدار  شهرهاي   ایجاد  دالیل

  افزایش  برای  خانه هایی  شهرها،  که  دارد  موضوع  ایــن شناخت   در  ریشه  کودک،  دوستدار  شهرهای  ایجاد  برای  درخواست

  اقدامات   که  دارند  را  نیستند، دولت هایی  بچه ها  ایده آل که  شهرهایی  از  بسیاری  وجود  این  با.  هستند  کودکان  حقوق   از حمایت

 موضوعات   از  گستره ای  که  دارند  مطالعه  و  بررسی  به  واقعا نیاز  که  شهری  محیط های  می دهند. ایجاد  انجام  جهت  این در  اندکی

  و   نیاز  مورد  محیط ودک وک   داردوست  شهرهای  اهداف   به  دستیابی   برای  است. بی شک   جهانی  و   ملی   محلی،  مختلف سطوح  در

 شهری  مسئوالن و  بزرگساالن  توجه  نیازمند   امر  این   و می باشد  شهر  برنامه ریزی ساخت و  در  آنها  مشارکت  به   نیاز  کودکان،  عالقه

 متفاوت خود اینكه با  بزرگساالن از بسیاری  که است این  هستیم روبه رو  آن با  واقعیت  در آنچه ولی . [25]است کودکان نقش  به

 در کودکان  نقش  شدن  کمرنگ  موجب  که  دارند  شهر  در  آنها  به  نسبتا نسبت  دیدگاهی  می دانند،  نوجوانان  و  کودکان  حامی  را

  نگاه  دور  بزرگساالن  مسائل  از   باید  را  کودک  که  بدانند  حساسی دوران  را  کودکی  آنها  است  ممكن  مثال  طور  به.  شودمی    شهر

 در  نوجوانان و  کودکان  مشارکت  فواید  مهمترین.  بدانند اندک  ارزش  با   ولی   خوب  حس  یک  را  آنها   مشارکت  است  ممكن  یا دارند

 از؛ عبارتند  شده ساخته محیط توسعه

 نوجوانان. و کودکان تجربه دیگر عبارت به بزرگساالن؛ تصمیم گیری و استنباط تقویت (1

خواسته    و   دارند   نیازهایی   چه  هستند،   کسانی   چه  نوجوانان و   کودکان  اینكه  مورد  در  بزرگساالن  فرضیات  لزوم   کردن  برطرف (2

   چیست؟ آنها های

 .[26]خود جامعه شهروندان عنوان به جامعه توسعه برنامه های در مشارکت برای کودکان حق شناختن رسمیت به (3

 

 شهرسازي  و   معماري   منظر از  کودك  دوستدار  شهر  ویژگیهاي

 امنيت و ایمنی آسایش، - 

  محیط   و  فضا  در  است،  تأثیرگذار  شخصیت بزرگسالی  بر  و  گرفته  شكل  کودکی  دوران  در  که   امنیت  احساس  از  مهمی  بخش

 خویش   ضعف  دلیل  به  زیرا  اند  امنیت  نیازمند  سنی  گروههای  سایر  از  بیشتر  کودکان  .میپذیرد  تأثیر  آن  از  یا  و  شده  ایجاد  اطراف

 گم  احساس شهری بزرگ وسیع و  مكانهای  در کودکان مثال عنوان به.  میکنند ناامنی احساس گوناگون عوامل با اثر مواجهه در

  . میشوند  هراس  نوعی  دچار  جدی  فضاهای   به  شدن  وارد  با   چنین  هم   آنها.  دارند  را  بودن  توجه  معرض  در  حد   از  بیش  یا   شدن

 بین  در  کودک.است  استفاده کرده  آشنا  فرمهای  و  عناصر  از  شهری  فضاهای  طراحی  در  بایستی  ناامنی  احساس  از  برای اجتناب

 احساس   نتیجه  در  و  آنها  خانه  با  رابطهای  معنای   به  این  کودکان کوچکتر  برای  خصوص  به  دارد،  آشنا   اشیای  به  نیاز   جدید   چیزهای

  .کرد  تقویت  کودکان  در  را  احساس امنیت   میتوان  شهری  عرصههای  کردن  کوچک  و  خرد  با  این  بر  عالوه  .بیشتر میباشد  امنیت

 خطرات   برابر  در  کودک  حفاظت.  اهمیت است  حائز  بسیار  نیز  ایمنی  مسئله  به  توجه  امن،  شهری  محیطهای   طراحی  با   همگام 

 . [27]گیرد درنظر میبایست شهری طراح هر که است مهمی اصل بیشتر او، پذیری آسیب دلیل به  اجتماعی و شهری طبیعی،
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 طبيعت   با  پيوند  - 

 به   را  بایدطبیعت  شهری  فضای  در حقیقت.میکند  استفاده  ها  آن  از  و  گذاشته  احترام  آن  عناصر  و  طبیعت  به  خوب  شهر  یک

 در   حشرات  حتی   و  پرندگان  و  حیوانات  درخت،  و  آب،گیاه   مانند  طبیعتپدیدههای    تمام   با   باید  کودکان.  بكشاند  شهرها  داخل

  ویژه   به  لذت میبرند  آب  حضور  از  کودکان  همه  مثال  عنوان  به.  بورزند  عشق  طبیعت  به  و  بیاموزند  این طریق  از  تا  باشند  ارتباط

 حفظ   باید  سایت  در  موجود  طبیعی  آب  هرگونه  بنابراین.  بازی کنند  آن  در  یا  بزنند  دست  آب  به  که  باشند  داشته  اجازه  که  هنگامی

  کودکان   برای یادگیری  ارزشی  با  منابع  آب  به  وابسته  اکوسیستمهای.  گیرد  انجام  آن  محور  حول  و  آن  به  با احترام  طراحی  و  شود

 را  هوا  کیفیت  گیاهان .است  طراحی  در   تاثیرگذار  بسیار  عوامل  یكی از  نیز  گیاهی   پوشش  این  بر  عالوه .  میباشند   طبیعت  پیرامون

صوتی    آلودگی  کاهش   موجب  و  دارند   محافظتی  نقش  باران  و   باد   برابر  در  تنهایی   به  یا  با آالچیقها  ترکیبی  بصورت  میبرند،  باال

  پرندهها،   انواع  زندگی  محل  گیاهان  بعالوه.  چارچوب درآورند  در  و  ببخشند  نظم  را  دید  و  منظر  میتوانند  گیاهان  و  درختان.میشوند

  نیز   را  آموزشی گیاهان  نقش.شود  حفظ  باید   سایت  در  موجود  گیاهی   پوشش  گونه  هر  بنابراین.  اند  حیوانات کوچک  و  حشرات

 دست   به  فصول و  زندگی  چرخه  زمینه  در  را  اولیناطالعاتش  پذیر،  خزان  درخت  یک  مشاهده  با  کودک  یک.  گرفت نادیده  نمیتوان

 . [28]میآورد

 جمعی   هویت  و   تاریخ، فرهنگ  با   پيوند- 

  کودک  یک  اما  میخورد  ساله پیوند   هزار  سه  تاریخی  با  تولد  لحظه  در  میشود،   متولد  رم  شهر  در   کودک  یک  که  هنگامی

انتقال    بصری  عناصر  به  بیتوجهی  هم  مسئله  این  دلیل  و  روبهرو نمیشود  تاریخ  با  بینشانه،  و  بیهویت  شهری  در  حضور  با  تهرانی

  رویدادهایی   . ندارد  اختصاص  جامعه  سنن  و   رسوم  آداب،  احیای  به   شهری  فضای  هیچ  این  بر   عالوه  . است  شهر  در  مفاهیم   دهنده 

  میکند   فراهم  کودکان  برای  را  امكان  این  در شهر  موسیقی  با  توام  بازیهای  و  خیمه شب بازیها  پانتومیمها،  شعرخوانیها،  همچون

 .[29]شوند  آشنا  خود  هویت  و  فرهنگ  با  همزمان  و  کنند  تجربه  را  خوشی  غریبه  و افراد  هایشان  خانواده   با  مشترک  تجربه  یک  در  تا

 تازگی  و  جذابيت- 

 در   مختلف  بافتهای  و   ها  از رنگ  استفاده.  تازگیاند   و  تنوع   خواستار  چیز  هر  از  بیش  کودکی،  روحیات  تناسب  به  کودکان

یک  حقیقت  در.بیفزاید  شهر  جذابیت   بر  میتواند  خیابانها    که   هنگامی .  است  آن  خیابانهای  شادابی   گرو  در  شهر  سرزندگی 

  جذابیت  وصف اهمیت  در  که   عباراتی   موجزترین  از  یكی   شاید   .شد   خواهند  سرزنده   شهر  باشند آن  جالب   و   زیبا  شهر  خیابانهای 

  خواهد   خاطر  به   چیز  چه  و  میاندیشند  شهر  به:»  باشد؛ او میگوید  جیكوبز  جین  گفته  است  شده   ارائه  و   شهری  منظر  و   خیابانها 

  هنرهای   از  کند، استفاده  انگیز  خاطره  کودکان،  برای  شدن  جذابتر  بر  عالوه   میتواند  را  شهر  که  دیگری  نكته  !«.آن  آمد؟خیابانهای

ذهن  خود  از  ماندنی  یاد  به  تصویری  ایجاد  با  هنرها  گونه  این.  است  تجسمی  کمک  شهر  کردن  انگیز  خاطره  به  بیننده  در 

 برای  آشفتگیهایش  تمام   با   شهر  فضای   تنها   نه  میشود  سبب  شهری  در فضای  تجسمی  هنرهای  حضور  این  بر   عالوه . میکنند

  از کالنشهرهای   بسیاری  سالهاست  که  ایدهای   است؛  شهر  به  هنر  ورود   برای  مناسبی   بسیار  عرصه  بلكه  لطیف تر شود،   رهگذران

 . [30]کرده اند   آغاز را آن از استفاده دنیا

 خوانایی  - 

 باالخص   شهروندان  همه  برای  نتیجه ناامنی   در  و  گمگشتگی  حس  از  اجتناب  شهری  فضای  در  اهمیت  با  بسیار  موارد  از  یكی

 شهری   منظر  طراحان  موجود،  گرافیكی  عالئم  و  رسانی   اطالع  خواندن تابلوهای  در   کودکان  توانایی  عدم  به  توجه  با .است  کودکان

  برای   و آشنا  ساده  بصری  و  گرافیكی  عالئم  از  استفاده .  باشند  شهر  سطح  در  خوانایی  ایجاد  برای  راههای دیگری  دنبال  به  بایستی

 سازمان   عناصر  که  است  دیگری  نكات  از  در شب  مناسب  نورپردازی.  قرارگیرد  توجه  مورد  میتواند  که  است  نكاتی  از  یكی  کودک،

شب  را  شهر  و  ساخته  برجسته  را  ها  نشانه   و   فضایی  شب    در  شهر  در  حضور  برای  کودکان  ترس  از  نیز  و   میسازد  خوانا   در 

 . [31]میکاهد 

 امکانات به  دسترسی  - 

  مهمترین   از  یكی  که  پارکها   در  حتی.شده است  ساخته  بزرگ ساالن  مقیاس  اساس   بر  تنها  شهری  فضای  در  امكانات  از  بسیاری

 دارا  را  کودک   یک   ابعاد   به  توجه  بی   اندازههایی  وسایل   سایر   و   آبخوریها  میروند نیمكتها،  شمار  به   کودکان  حضور  برای  فضاها
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  تعلق   او   به  و فضاهایش   شهر  که   کند   امكانات،احساس  از  استفاده   در   ناتوانی   بر  عالوه   کودک   تا   میشود  باعث   مساله  این  . میباشند 

 . [30]نماید را شورانگیز مقطع این از سریعتر چه هر گذار آرزوی و نداشته

 کودك   با  مرتبط  فضاهاي   و  موسسات  وجود  - 

 شهرهایمان   از  هیچیک  در  ما هنوز  نمونه،  عنوان  به.است  شهر  در  کودک  با  مرتبط  مؤسسات  وجود  دیگر  اهمیت  حائز  نكته

  آن،  در که است جایی باشد، داشته وجود باید کودک دوستدار شهر یک در معموالً که  مهم مرکز  این. نداریم "اسباب بازی خانه"

 بازی  رایگان از امكانات این فضا برای صورت به  و بیایند میتوانند  ندارند بازی برای  کافی فضای  کوچک خانههای در که بچههایی

 داشته   آموزشی  جنبه  باید  که  است  "پارک موضوعی"  نمیشود،  دیده  ایران  شهرهای  در  که  دیگری  فضای..کنند  استفاده  تفریح  و

  قرار   توجه  مورد  نیز  "کودک  موزه"و    "کودک  فرهنگسرای"  مانند   دیگری  مراکز  کودک،  دوستدار  شهرهای   در  این  بر  عالوه  . باشد

  فضاهای   و  گوناگون  دورههای  در  زندگی  مختلف  شرایط  با  و نوجوانان   کودکان  است  این  مراکزی،  چنین  تأسیس  از  هدف  و  داد

  هوش،   بدین ترتیب،  و  شده  ارائه  کودکان  به  متفاوت   حوزههای  در  مختلف  آموزشهای  مراکز  این  در .  آشنا شوند  مختلف  جغرافیایی

  به  را بازی فضاهای محلی مسئوالن وقتی عموما که است حالی این در. میشود تقویت و سنجش آنها کاوشگری حس و خالقیت

 . [32]میکنند اجرا ثابت تجهیزات با  و سنتی به صورت را ها آن میآورند وجود

 معلول  کودکان  به  توجه- 

 به  ضروریات  از  شهری  مسائل طراحی  در  آنان  نیازهای   به  توجه  اما  میبرند  رنج  توانی   کم  از  کودکان  از  کمی  درصد  اگرچه

  که فضاهایی  ایجاد .  باشد   نداشته وجود  کودکان  راه   سر  بر که مانعی  باشد   ای  بگونه  باید   معابر  طراحی  راستا  همین در. میرود  شمار

  و احتمال  میشود  آنها  سرزندگی   و  کودکان  بین  ارتباط  باشد،موجب  استفاده  قابل   معلول  کودکان  هم برای  و   عادی  کودکان  برای  هم

 همه   در  مالیم   بسیار  شیب  با   هایی   گرفتن رمپ   نظر  در.میرساند  حداقل   به  عمومی   فضاهای  در  را  توان  کم  کودکان  شدن  منزوی

 .[33]است ممكن حلهای راه سادهترین و بهترین از مكانهای مختلف، در نرده تعبیه و  بازی زمینهای حتی فضاها

 

 جمع بندي  گيري و نتيجه
از آن که، شهر دوستدار کودک یک دنیای بی همتاست که نیاز به تالش در چهار سطح فرهنگی و   نتایج پژوهش حاکی 

  ه ک  است  کودک  و  شهری  محیط  تعامل   زمینه در  جامع  و  جدید  اجتماعی، معماری و شهرسازی، حقوق و سالمت دارد، پاسخی

مكان    تقابلی  ییاب  قتحق  و فکش  که  تاس  محیطی  کودک  تداروسد  مكان  کمی دهد. ی  قرار  اصل  را  کودک  مشارکت  و فعال  حضور

 كلش  ط، محی  از  رییادگی  رایب  ی فرصت های   ادایج اززمینه س  ازد، س  مقدور   کودک   ی اجتماع   التتعام   و فعالیت  واعان  رایب  را  ا ه

  و   دهد  ی قلمروهای  رلکنت و  خلق  كانام  کودک،  هب  گردد،   کودکان  ارکت تقویت مش  واسـطه  به  مكان  فیزیكی   ای ویژگی ه  هب  نداد

 . د کن حفظ خود در مكان ها  نای در را کودکان ایرازه و راراس

مناسب سازی فضاهای   نیاز مورد اقدامات از کلی تصویری آمده اند دست به یافته های پژوهش مبنای بر که زیر راهبرد های

 :نماییم  می زیرارائه قرار به را بررویكرد دوستدارکودک مبتنی شهری،

  زمین  پارک،)  مورد نیازکودکان  های  مكان  وجود  وپسر،  دختر   جنسیت  دو  حضورهر  امكان  روانی،  امنیت  ایمنی،:  حضورپذیری •

  عناصر  وجود  فضاها،   نورپردازی  ها،  فعالیت  تنوع در  کافی،  روشنایی...(  و  مدرسه  سبز،  فضای  ورزشی،  مجتمع  کلوپ،  بازی،

 . ها  خالقیت کشف برای  فضاهایی  وجود امنخانگی، مناطق وجود آب، جمله از کودکان عالقه مورد

پیاده  مسیر  تفكیک  کودک،  های  کاربری  به  امن  مسیرهای  دسترسی،  ایمنی :  نفوذپذیری  و  دسترسی •   دوچرخه،  و  سواره، 

 .دوچرخه و  پیاده پیوسته مسیرهای

  با   فضاهای   ارتفاع ساختمانها،   در  محدودیت   کودکان،   با  مرتبط  های   کاربری  بودن  شاخص  خیابان ها،  کودکانه  اسامی :  هویت •

 . محله فضاهای  در طبیعت و رنگ استفاده از کودکان،  برای تعبیر قابل عالیم  و ها  نشانه  جمعی، های بازی قابلیت

 بمنظور   ها  نشانه   و   از عالیم   استفاده   ساختمانها،   نمای   رنگ  و   مصالح   در  ها،تنوع  پوش  کف  رنگ  و   مصالح   در  تنوع :  خوانایی •

 . تداوم مسیرها یابی،  جهت تسهیل
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مناسب سازی،  فرآیند   به  کودکان  ورود:  مشارکت • و  برای  از  همكاری  درخواست  کودکان،  از  سنجی  نظر  طراحی    کودکان 

 . اجرایطرح

  مانده  استفاده  بی  که  در مكانهایی  کار  ساعات  از  بعد  فراغت  اوقات  گذران  فعالیت های  ایجاد  :فعالیتها  و  کاربریها  اختالط

  ایجاد   خیابان،   فضای   کردن  زنده  به  کمک  جهت  در   آن  از  نظربخشی  در  بدون  شهری  بزرگ  و   باز  فضاهای  ایجاد  از  خودداری  اند، 

فضا  پارک  تداخل  کامل،  امنیتی  اقدامات  گرفتن  مسكونی  -تجاری  های  پهنه یا    تجاری  فضاهای  شدن  برونگرا   تجاری،  های  با 

 خصوصی؛  و عمومی  کاربریهای تلفیق مختلط،
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