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 SWOTبا استفاده از مدل  شهر دوستدار کودکتحلیل و ارزیابی 

 تهران( 5)نمونه موردی: منطقه

 
 3 مهرعلی میارنعیمی 2رمحمد ربیع پو *1سپیده ربیع پور 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)گرایش بهسازی و نوسازی شهری( -1

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری -2

 سازه -مهندسی عمران دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 دهیچک
ست آن ها تاثیر بسزایی درشکل گیری کودکان به عنوان عضوی از جامعه شناخته شده اند و توجه به تربیت در امروزه

رفتارهایشان در آینده خواهد داشت.بررسی مشکالت پیش روی کودکان نشان دهنده این نکته است که آن ها به محیطی 

و صوت، عدم امنیت، عدم فضای مناسب برای بازی و ... وجود  اامن و راحت نیاز دارند که در آن جا اثری از آلودگی هو

 جادیا یپروژه شهر دوست دار کودک به طور عمده برا چه ها بتوانند با خیال راحت به فعالیت بپردازندنداشته باشد، ب

 یها طرحرو  نیباشد. از ا یآنها م رامونیپ طیمح رییشکل دادن و تغ  ،یبستر ساز یکودکان در راستا یفرصت برا

 زانی،کم کردن م یباال بردن مشارکت جمع ،یبه بچه ها توسعه آگاه یحقوق شهروند یدوست دار کودک به دنبال اعطا

 .و... است یطمحی – ستیکودکان، توجه به موضوعات ز هیخشونت عل

 انیتعامل و برخورد را با اطراف زانیم نیخاص، کمتر یتهایو در کنار آن ترب یخاص شهر یمعمار لیبه دل یکودک امروز

است. کودکان و  یا دهیحاصل از آن، دچار مشکالت عد یروان یو فشارها یشهر یمعمار ینظم یب دارد و متأثر از

 یساختگ طیخاص خود، استفاده کنندگان مح یازهایاز خواسته ها و ن یجامعه ما با مجموعها یاعضا اننوجوانان با عنو

  swot یلیر کودک با استفاده از مدل تحلشهر دوستدا یو شاخصها هایژگیو یابی. لذا هدف مقاله حاضر، ارزباشندیما م

 باشد. یم یقیو تطب یاسناد یکتابخانها العاتبر مط یمبتن یلیتحل یفیپژوهش، توص نیدر ا قیباشد که روش تحق یم

 

 .swotشهر دوست دار کودک، طرح های دوستدار کودک،مشارکت، امنیت،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ی صورت می پذیرد که بستر  بروز رفتار به شمار می آید. در این فضاها، رفتارهای  مورد رفتار های انسان در فضای معین

می شود که مناسب با ویژگیها و  تلقی انتظار در حد امکانات موجود فرصت بروز می یابند و هنگامی  یک فضا مطلوب

در طراحی فضاها الزم است  شده باشد. خصوصیات فردی و نیاز های افراد در رده های سنی و طبقات اجتماعی مختلف طراحی

نحوه حضور انسان و نحوه درک رفتار او در نظر گرفته شود. در غیر این صورت به سبب برآورده نشدن نیازها، افراد برای تامین 

شده محیط را دگرگون می کنند و به طور متقابل تحت تاثیر این محیط دگرگون  نیاز های خود با توجه به ارزش ها و اهداف،

با فراگیر تر شدن شهر نشینی، درحالی که خانه ها کوچکتر و فضای باز محدودتر شده است، شهر نیز برای  قرار می گیرد.

کودکان غیرقابل استفاده تر شده است و کمتر پاسخگوی نیازهای آن ها می باشد. از سویی دیگرتماس کودکان با طبیعت و 

 ب فرصت حضور موثر و رشد دهنده در محیط شهری روز به روز کاهش می یابد.محیط طبیعی  محدودتر شده و به این ترتی

بسیاری از والدین برای امنیت کودکانشان  نگران اند. در نتیجه کودکان اجازه حضور در فضای شهری را بدون نظارت مستقیم 

قرار می کنند و برای کشف محیط والدین ندارند. کودکان از طریق حضور در فضاهای شهری با دنیای اطراف خود ارتباط بر
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برانگیخته می شوند و در عین  بازی کردن تجربیاتی را کسب می کنند  و ضمن لذت بردن از آن بدون اینکه مستقیم درس 

 و ویژگیها ارزیابی با تا است این بر سعی پژوهش این در اساس، همین بر داده شوند فرایند یادگیری را طی می کنند.

 چه از کودک دوستدار شاخصهای که گردد مشخص و شهرسازی معماری نگاه از آنها تطبیق و کودک تداردوس شهر شاخصهای

 .باشندمی برخوردار جایگاهی

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -2
احساس امنیت برای کودک، پس از نیازهای فیزیولوژیک، به عنوان مهمترین نیازها شناخته شده و در صورتیکه برآورده 

بزرگسالی با مشکالت فراوانی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه شخصیت فردی، اجتماعی و فرهنگی کودکان،  نشود، فرد در

نشان دهنده وضعیت کنونی و آینده جوامع بشری است، سالمت و امنیت آنها نیز تضمین کننده توسعه پایدار شهری محسوب 

پایدار شهری و تأثیر آن در پیشگیری و کاهش آسیب ها و می شود. توجه به اهمیت امنیت اجتماعی کودکان در توسعه 

مشکالت اجتماعی زندگی شهری در حال و آینده و همچنین شناخت مؤلفه های تعیین کننده امنیت اجتماعی کودکان در 

مت در بعضی از کشور ها توجه به کودک و سال. فضاهای شهری و راهبردهای ارتقاء آن ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود

جسمی و روانی او از دوران بارداری مادر و حتی پیش از تولد نوزاد آغاز می گردد و مرحله به مرحله  تا دوران رشد او تکوین 

کشورها موظف شدند  می یابد. نتیجه آن نیز به ایجاد ارتباط انسانی موثر و ثمر بخش در محیط اجتماعی منجر می گردد.

 تفریحی کودکان را فراهم نمایند تا جوامع  به  معیارهای کودک پسندانه نزدیک تر شود.امکانات الزم برای فعالیت های  

اصالح محیط اجتماعی در هر جامعه از طریق کودکان امکان   کودکان عامل پیوند نسل های گذشته وآینده در هر جامعه اند.

ها و سرشت فطری او که در دوران کودکی به آن پذیر است. توجه به ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی  با نیاز

کودکان و نوجوانان با توجه به  نیاز دارد، زمینه رشد درست شخصیتی و تربیتی او را به عنوان نسل سالم فردا فراهم می آورد.

ن فضاهای می کنند. نابسامان بوداحساس ویژگی های خود، بیش از گروه های دیگر نیاز به حضور در فضاهای عمومی شهر را 

شهری و عدم انطباق آن ها با نیازها و خواسته های کودکان سبب تغییر در الگوهای فعالیتی آنها، روی آوردن به بازی های 

کامپیوتری، عدم استقبال از تحرک و جا به جایی و نهایتا بروز عارضه های جسمی نظیر چاقی می شود. لذا ساماندهی و 

نیاز های آنها در واقع بازگرداندن این گروه مهم اجتماع به زندگی اجتماعی و فعالیت  مناسب سازی فضاهای شهر مطابق با

 و بخصوص کودکان ساکنین و محیط بر آن تاثیر ارزیابی و شهر دوستدار کودک، بررسی ارزیابی ضمن بنابراین دوباره است.

رشد  ساز زمینه ارزیابی این که بوده یضرور ویژگیها و شاخص های دوستدار کودک به توجه و است فراوان اهمیت حائز

 منبع به را شهرها طراحی صحیح شهرها بر اساس نیاز ساکنان به ویژه کودکان، و شد خواهد نزدیک آینده در مناسب کودکان

 نمود. خواهد حل را بزرگ شهرهای جمله از شهرها آینده و حال مشکالت از بسیاری نموده و متصل اجتماعی غنی

 

 اهداف پژوهش 2-1

 باشند:اهداف کلی این پژوهش به شرح ذیل می

 شاخص های طراحی شهر دوستدار کودک ترینمهم شناخت -1

 ارتقا آگاهی از حقوق کودکان در سطوح مختلف به خصوص جوامع شهری -2

 و امن برای کودکان  ارائه راههای مدیریت و توانمند سازی جهت ایجاد شهر سالم -3

 شهرهای دوستدار کودک اجرای برای ریزی برنامه و د کودکانرش بر تأثیرگذار عناصر و عوامل تعیین -4

 بهبود قابل های زمینه و طراحی شهرهای دوستدار کودک در ضعف نقاط شناسایی -5

 

 سواالت پیش آمده 2-2
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کودکان امروز آینده ی فردای کشور را می سازند. برای رشد درست اخالقی، فکری و جسمی این کودکان و جوانان آینده 

 ید برنامه ریزی هدفمند انجام شود.از اکنون با

برای  طراحی این برنامه سواالتی پیش می آید که پاسخ آنها قدم بزرگی در طراحی این برنامه می باشد. این سواالت 

 عبارت اند از:

 نحوه توزیع امکانات اجتماعی و تفریحی برای کودکان و خانواده هایشان در سطح شهر تهران چگونه است؟ -

 ی اجتماعی مختلف مناطق متفاوت تهران چگونه است؟نیاز ها -

چگونه می توان طرح شهر دوستدار کودک و توسعه پایدار را به طور عادالنه و متناسب با گروه های جمعیتی توزیع  -

 کرد؟

 مشکالت  و هزینه های استفاده از امکانات تفریحی و اجتماعی شهر تهران چیست؟ -

 و اجتماعی چه تاثیری بر روی جامعه می تواند داشته باشد؟ارتقا سطح امکانات تفریحی  -

 چگونه می توان تعامالت اجتماعی کودکان را در جامعه افزایش داد؟ -

 

 ها و مبانی نظریمفاهیم، دیدگاه  -3

  تعریف شهر دوستدار کودک 3-1

فرهنگی و  اجتماعی،شهری است که در آن خواسته های کودک در اولویت قرار گرفته و شرایط  شهر دوستدار کودک،

 معماری شهر همسو با نیارهای آنان است و حقوق کودکان در سیاست ها ، قوانین ، برنامه ها و بودجه منعکس شود.

 

 کودک تعریف 3-2

 یا )دختر یا پسر( نرسیده بلوغ حد به که فرزندی و صغیر کوچک، معنای به کودک معین، فارسی فرهنگ تعریف طبق

 که میشود اطالق فردی به کودک ایران، اسالمی جمهوری حقوقی تعاریف (. طبق3111، 1332ن؛ باشد )معی شده آورده طفل

 برای را بلوغ سن اسالمی، شورای مجلس 1331 مصوبه 1211 ماده یک تبصره در مدنی قانون باشد. نرسیده بلوغ سن به

 آن مفاد که کودک حقوق (. کنوانسیون312، 1311)منصور؛   است کرده ذکر قمری سال نه دختران برای و سال پانزده پسران

 را آن 1312 سال نیز ایران اسالمی شورای مجلس و رسیده متحد ملل سازمان عمومی مجمع تصویب به 1331 سال در

 طبق آنکه مگر باشد، سال 11 از کمتر سنی دارای که است کسی کودک که دارد آن به اشاره خود یک ماده در است، پذیرفته

 ( 3، 1313 یونیسف،( شود داده تشخیص کمتر بلوغ سن کودک، مورد رد اجرا قانون

 کودکان از نظر فقه اسالمی به سه گروه تقسیم می شوند:

 کیفری مسئولیت فاقد کامالً تشخیص قوهی نداشتن جهت به که باشند می ساله هفت تا یک کودکان اول گروه .1

 .هستند

 خواهند تأدیب ولی ندارند را جرم ارتکاب صورت در مسئولیت جزایی نظر از که بلوغ سن تا سال 3 از باالتر کودکان .2

 .شد

 رفتار آنان با بزرگساالن همانند جرم ارتکاب صورت در و رسیدهاند شرعی سن به که کودکانی یعنی بالغ کودکان .3

 .شد خواهد

 

 کودک حقوق 3-3

 کرده حاکم آنها سرنوشت بر را ما و دهسپر ما به امانت به خداوند که هستند هدیهای ظریفترین و ارزشمندترین کودکان

 آسمانی های آموزه در .رسانیم مقصود منزل سر به روشها مطلوبترین با را مسئولیت بار این که داریم وظیفه نیز ما و است

 انآن حق در رحمی بی و خشونت هرگونه اِعمال از همگان و دارند معیّنی مزایای و حقوق پسر، و دختر از کودکان همه اسالم،
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 و داشتند قرار نامناسبی وضع در کودکان ها، قوم دیگر و اعراب میان اسالم، از پیش که است حالی در این .اند شده داشته باز

 بر میان از را آنها زندگی، هزینه و فقر از رهایی جمله از کوچکی بهانه هر با آنان .نبودند مند بهره نیز عادی حقوق کمترین از

 ننگ خود برای را دختر داشتن سرشناس، افراد و عرب بزرگان .بود تر دردناک بسیار دختران شرایط یان،م این در .داشتند می

 : فرماید می قرآن در خداوند که چنان کردند، می گور به زنده را آنها .دانستند می عار و

 و خورد می فرو را خود (اندوه و) خشم که حالی در شود، می سیاه اش چهره دهند، مژده دختر به را آنان از یکی هرگاه و

 کند؟ پنهانش خاک در یا دارد، نگاه خواری با را او آیا که پوشانند می روی( خود) قبیله از شده، داده بشارت بدو آنچه بدی از

 (.85و  81 :نحل(کنند می داوری بد چه و

 

  های شهر دوستدار کودکویژگی 3-4

کرده است که بر طبق آن تامین حقوق کودکان در محوریت قرار یونیسف شاخص هایی را برای اجرای این طرح مطرح 

دارد، این شهر مبتنی بر یک حاکمیت محلی است، پارک های موضوعی دارد و به کودکان اجازه می دهد آزادانه به بیان عقاید 

 .خود بپردازند و تصمیم گیری نهایی به عهده کودک است

ست که در این طرح مورد حمایت قرار گرفته است به این صورت که دولت مراقبت های بهداشتی کودکان، مسئله دیگری ا

 . سرپناه مناسب برای زندگی کودکان فراهم کنند ها باید امکانات بهداشتی از قبیل آب سالم،

ی به عالوه اینکه به کودکان برا محافظت کودکان از خشونت و سو استفاده از دیگر ویژگی های این طرح به شمار می آید،

 .دیدار و بازی با دوستانشان در هر زمان اجازه داده شود و آن ها در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شهر مشارکت داشته باشند

 (.85و  81 :نحل( .

 موردی نمونه بررسی و تحلیل -4

 است.شهر تهران واقع شدهشهرداری تهران در غرب کالن 8منطقه 

شهری )در امتداد شمال  2، از شرق به منطقه بزرگراه شهید لشگری، از جنوب به کوه البرزرشتهاین منطقه از شمال به 

 است.( محدود شدهاستادیوم آزادیشهری ) 22( و از غرب به منطقه جدید میدان آزادی

 اند از:های واقع در این منطقه عبارتمحله

 کن 

 شهر زیبا 

 شهران 

 مهران 

 آریاشهر 

 آبادجنت 

 نکپو 

 باغ فیض 

 سردار جنگل 

 شهرک آپادانا 

 شهرک اکباتان 

 اشرفی اصفهانی 

 سولقان 

که در بلوار اشرفی اصفهانی واقع  مجتمع سرزمین عجایبدر اتوبان کرج و  پارک ارماکز تفریحی معروف این منطقه از مر

 باشد.می کنباشند. درحال حاضر شهرداری در حال ساخت پارک تفریحی دره است میشده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%81%DB%8C%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84_(%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86
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 بزرگ بوستان و تیراژه در این منطقه قرار دارند.همچنین دو مرکز تجاری 

مرد و  351٬251خانوار( شامل  288٬333نفر ) 153٬181ایران،  1351جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال 

 باشدزن می 412٬483

 

 دالیل شکل گیری طرح شهر دوستدار کودک -5

دار کودک در حال انجام است. در حال حاضر این  ، طرح پژوهشی شهرهای دوستهای نیازهای شهردر راستای رفع کمبود

شهر دوست دار  طرح در طیف متنوعی از شهرهای دنیا پیگیری می شود.)به نقل از پایگاه اینترنتی شهر های دوستدار کودک(

کودک ، تجسم عملی مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی است که در عمل بدین معنی است که حقوق کودکان،در 

در شهر دوست دار کودک ،کودکان عواملی فعال هستند  و نظرات  جه، سیاست ها، قوانین، برنامه ها و... منعکس شده است.بود

آنها در تصمیم گیری ها لحاظ می شود. در واقع ابتکار شهرهای دوست دار کودک، پاسخی است به شرایط حاصل از رشد 

 سریع  و نا متوازن شهرنشینی.

 که شهری اولین و کودک دوستدار شهر عنوان به یونیسف طرف از بندیگو استرالیا شهر میالدی 2111 سال در بار اولین

 رسمیت به و بود، معرفی داده اختصاص خود به یونیسف نظر از را کودک دوستدار شهر یک های ویژگی و ها جنبه تمام

 انتظاراتی و نتایجی که امید است از انجام این پژوهش بدست آید:( 1351-نظر باغ پژوهشی-علمی شد)فصلنامه شناخته

 ها در جامعه  کردهدفمند کردن رفتار و عمل کودکان و حتی خانواده هایشان و رو به رشد کردن این نوع عمل. 1

 انهکمک به فیزیک  و جسم کودکان در اجتماع و جامعه،برطرف کردن کمبود ها و عیوب محیط زندگی بیرون از خ. 2

ایجاد فضای مطالعه و باال بردن سطح علمی شهروندان به خصوص کودکان و قرار دادن ساعاتی برای مطالعه در . 3

 روزمرگی و تفریحات خانواده )هر خانواده یک کتابخانه شهری(

 (باال بردن سطح تعامالت اجتماعی در بین شهروندان)تعامالت اجتماعی بین تمام اقشار جامعه. 4

8منطقه    

 
 را در تهران5موقعیت منطقه  :1شکل 
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رهای دوستدار کودک ، حدود دو دهه است که در دنیا پیگیری می شود.اما پژوهش در حوزه حضور کودک در برنامه شه

شهر، در ایران، عمدتا به فضاهای مخصوص کودکان مانند زمین بازی معطوف بوده است. از این جمله، میتوان کتاب خانم آیدا 

زی که درباره کودک و فضای عمومی شهر تدوین شده اند، می توان از معدود پژوهش های شهرسا ایزدپناه جهرمی ، را نام برد.

کتاب آقای دکتر اسماعیل شیعه را نام برد. در بررسی برنامه شهرهای دوستدار کودک بم، به مقاله هایی با هدایت آقای دکتر 

دک نیز به جز شهر بم، در سیامک زند رضوی در حوزه جامعه شناسی می توان اشاره کرد.  مشخصا درباره شهرهای دوستدار کو

شهرهای اوز، چالوس، الهیجان و تهران، اقداماتی صورت گرفته است که تنها اطالعات مربوط به تهران، تا حدودی مکتوب و در 

فعالیت مؤسسه در این شهر آغاز و پس از تحقق ضوابط و مقررات از  1314به عنوان دوستدار کودک از سال دسترس هستند.

یکی از های دوستدار کودک اوز به عنوان نخستین شهر ایران به عنوان دوستدار کودک انتخاب شد. وی شبکه سازمانس

های دولتی و ، سابقه و پیشینه تاریخی شهراوز، افزایش سطح تحصیالت دختران و زنان، عالقه مندی بخشکارشناسان مسئول 

های اجتماعی مند برای اجرای طرح، حضور چشمگیر زنان درفعالیت خصوصی در بهبود وضع کودکان، وجود نیروهای عالقه

هم اکنون شهرهای چالوس  برای اجرای طرح را از جمله دالیل انتخاب این شهر بعنوان شهر دوستدار کودک درایران اعالم کرد.

 و الهیجان نامزدهای بعدی شهر دوستدار کودک مطرح است.

 جنوب کیلومتری 341 و الر شهر غربی شمال کیلومتری 41 در اِوز شهر. رسفا استان جنوب در است شهری اِوَز -1

 است شده واقع دریا سطح از متری 1111 بر افزون ارتفاع در فارس استان مرکز شیراز شرقی

 از جمعی همت به 1313 سال از که است ومستقل پژوهشی تخصصی، سازمان یک دنیا کودکان پژوهشی موسسه -2

 برای شایسته و سالم زندگی به است کمک کرده آغاز را خود فعالیت خردسال کودکان آموزش نویسندگان مدرسان، مربیان،

 تمامی برای موسسه که است دورنمایی آنها، برای جانبه همه رشد مناسب های فرصت کردن فراهم و خردسال کودکان همه

 .سازمان ملل متحد( استوابسته به یونیسف )،. موسسه پژوهشی کودکان دنیا است متصور کودکان

 

 SWOTتجزیه و تحلیل  نتایج -3

ابعاد پروژه از جنبه های مختلف و از هر نظر که مورد توجه تصمیم گیران باشد بررسی می شود و در  swotدر مدل 

ار ماتریس درج می گردد. در ماتریس سوآت نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصتها و محدودیتهای هر پروژه مورد تجزیه و تحلیل قر

دهی به هر کدام از این عوامل و سپس محاسبه و می گیرد و سپس بوسیله نظرخواهی از صاحب نظران و مسئولین امر وزن

تحلیل آنها انجام می گیرد و سپس با آگاهی کامل تر از واقعیت های مرتبط با پروژه درباره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم 

 (34: 1314می شود. )گلکار، گیری و استراتژی و راهکار مناسب ارائه 

 

 ماتریس ارزیابی نقاط داخلی )نقاط قوت( :1جدول 

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط قوت

 1012 4 1013 کم کردن آلودگی محیط زیست و هوا

 1013 3 1011 باال بردن آگاهی اجتماعی

 1013 3 1011 کارکرد مناسب و دسترسی فضایی

 1013 3 1011 ارتقای فضای سبز

 1013 3 1012 یر نوع ارتباط کودکان در برخورد با موجودات زنده و محیط زیستتغی

 1013 3 1012 تشویق به تغییر

 1013 3 1012 خدمت پروژه های دوستدار کودک در آموزش و بهداشت

 1012 4 1013 توجه به نیازهای بومی

 1013 3 1011 تشویق اتفاقات فرهنگی، برگزاری جنشها و ...
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 1013 4 1014 دن سایت های تاریخی، فرهنگی و ...تقویت کر

 1013 4 1014 تعهد داشتن به حقوق کودکان

 1013 4 1014 آموزش و پرورش کودکان

 1012 4 1013 خدمت پروژه های دوستدار کودک در آموزش و بهداشت

 1013 3 1011 اجرا شدن حقوق

 1013 3 1012 دسترسی به محیط امن

 1.13 3 1011 احساس هویت

 1012 4 1013 شکل گیری شخصیت

 1013 3 1011 احترام به نسل آینده، حال و گذشته

 1011 4 1012 مسئولیت پذیری

 1013 3 1011 درک درست از محیط

 1013 4 1014 نصویرسازی از دنیای واقعی

 1013 3 1011 توجه به کودکان

 1013 3 1011 تغییر وضعیت زندگی

 1013 3 1011 دک و محیطباال بردن تعامل میان کو

 1012 4 1013 اجتماعی در دوران کودکی -فعالیت های آموزشی

 1012 4 1013 توسعه استراتژی های شهری برای بچه

 2011  1088 مجموع

 منبع: نگارنده 

 ماتریس ارزیابی نقاط داخلی )نقاط ضعف( :2جدول 

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط ضعف

 1012 1 1012 خشونت زا بودن

 1012 2 1011 محله در ناامن های مکان وجود

 1012 2 1011 کالبدی محیطی مخاطرات

 و منفجره مواد با بازی خطرناک، های شوخی و ها بازی :مانند پرخطر رفتارهای
... 

1012 1 1012 

 1012 1 1012 پرخطر در فضاهای عمومی افراد با تماس

 1012 2 1011 نوجوانان و کودکان برای شهر عمومی فضاهای ساختاری های محدودیت و موانع

 1013 1 1013 کودکان با مرتبط نهادهای عملکرد در موجود خالهای و ها محدودیت

 فضاهای در والدین تجربیات و ها نگرش ها، ظرفیت از ناشی تهدیدهای و مسائل

 عمومی
1013 1 1013 

 1013 1 1013 ودکانک از حمایت های ظرفیت و اجتماعی سرمایه ظرفیت بودن پایین

 1012 1 1012 غیررسمی و رسمی نظارت ضعف

 1011 1 1011 .عمومی فضاهای مخاطرات از والدین نادرست ادراکات و تجربیات

 1012 2 1011 تبعیض جنسی شکلی از بی عدالتی اجتماعی

 1012 1 1012 عدم فضای مناسب برای بازی و ...

 1012 1 1012 هنری-عالیت های فرهنگیامکانات مناسب برای انجام فعدم وجود 
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 1012 2 1011 عدم توجه به کودکان و خواسته های آنان

 1014 2 1012 عدم وجود فضاهای مناسب آموزشی

 1012 1 1012 عدم وجود امنیت در مراکز شهری

 1011 1 1011 توجه نکردن به کودکان در برنامه ریزی های شهری

 1012 2 1011 برای کودکانعدم وجود فضاهای تفریحی مناسب 

 1012 1 1012 استرس زا بودن مکان های تفریحی برای کودکان

 1014 2 1012 استاندارد نبودن فضاهای تفریحی

 1012 1 1012 عدم استفاده از نمادهای زیباسازی در جذب فضاهای دوستدار کودک

 1012 1 1012 کمبود فضاهای تفریحی برای کودکان در مکان های مختلف

 1012 1 1012 نادیده گرفتن کودکان به عنوان نسل آینده در شهرها

 1012 2 1011 عدم ایجاد احساس تعهد و مسئولیت پذیری در کودکان

 1012 2 1011 درک نامناسب از محیط

 1081  1048 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 ماتریس ارزیابی نقاط خارجی )نقاط فرصت(: 3جدول 

 ره نهایینم رتبه وزن نقاط فرصت

 1013 3 1012 افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه

 1013 3 1012 خدماتی و تفریحی برای کودکان و اقامتی های زمینه در زایی اشتغال امکان

 1012 4 1013 افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در شهر دوستدار کورک

 1011 4 1012 فضاهای تفریحی و پارک احداث تجه وجود شرایط مساعد

برای جذب توجه مردم در شهر دوستدار  های نمایشگاه و ها جشنواره برگزاری امکان

 کودک
1013 4 1012 

 1012 4 1013 در فضاهای دوستدار کودک مردم بین در تفریح برای انگیزه افزایش

 102 4 1018 های بازی کودکان شهرهای مختلف بر اساس فرهنگ در فرهنگی مبادالت فرصت

نسل  های ارزش حفاظت از و درک جهت محلی مردم برای مناسب های فرصت ایجاد

 جدید
1012 3 1013 

شهرهای  با مقایسه در گردشگری و تفریحی مناطق در خدمات و امکانات افزایش

 دیگر
1013 4 1012 

های شهر  فعالیت انجام جهت در شهرهای مختلف متنوع طبیعی های پتانسیل وجود

 دوستدار کودک
1014 4 1013 

 1011 4 1012 مناسب تبلیغات سرمایه گذاری با برای انگیزه افزایش و ایجاد

 1013 3 1011 در شهرها ها پتانسیل این معرفی برای بومی متخصص نیروهای وجود

 1012 4 1013 ورزشی و فرهنگی جدید امکانات ایجاد

 102 4 1018 در شهر دوستدار کودک آموزشی تورهای جلب جهت مناسب فرصت

 1013 3 1011 امکان ایجاد فضاهای رقابتی در شهر دوستدار کودک
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 1014 4 1011 استفاده از الگوهای جهانی در زمینه ایجاد شهر دوستدار کودک

 1013 3 1011 مشارکت اجتماعی سازمان ها و نهادهای دولتی در احداث شهر دوستدار کودک

 1013 3 1011 گذاری بخش خصوصی در ایجاد مراکز تفریحی مناسبسرمایه 

 1011 4 1012 استفاده از الگوهای مناسب آموزشی برای تربیت کودکان

 1014 34 1043 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 ماتریس ارزیابی نقاط خارجی )نقاط تهدید(: 4جدول 

 نمره نهایی رتبه وزن نقاط تهدید

مناسب در جهت احداث شهر  های پتانسیل معرفی منظور به اسبمن تبلیغات ی ارائه عدم

 دوستدار کودک
1012 2 1014 

گذاری در این  سرمایه مردمی جهت مشارکت جلب برای هدفمند ریزی برنامه فقدان

 بخش
1012 1 1012 

 1012 2 1011 ازدیاد تخلفات اجتماعی در فضاهای تفریحی

 1012 2 1011 هرهابرای کودکان در ش الزم امنیت وجود عدم

 1013 2 1013 مراکز آموزشی برای ارتقاء فرهنگ شهر دوستدار کودک کمبود

از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی)همانند آداب و رسوم محلی و....( با وجود الگوهای 

 غلط غربی در تربیت کودکان
1011 2 1012 

 101 2 1018 محیطی زیست های آلودگی

 1014 2 1012 برنامه ریزی در این بخش برای اعتبار عدم تخصیص

 1014 2 1012 مراکز تفریحی توسعه منفی تأثیرات

 1013 1 1013 طبیعی مناظر و زیست محیط تخریب

 1013 2 1013 آنها در آموزش و پرورش کودکان متنوع های برنامه استفاده از فرهنگ غرب و

 1014 2 1012 به کودکان به عنوان نسل آینده کشور نداشتن باور

 1013 1 1013 وجود فضاهای استرس زا

 1012 1 1012 بخش این در گذاری سرمایه جذب برای شهرها کشش عدم

 1012 2 1011 برنامه های مناسب برای مشارکت مردم در این بخش نبود

 دالیل بدون نها آ با خود زندگی مقایسه استفاده از کاهواره و دلیل به زندگی سبک تغییر

 منطقی
1.11 2 1012 

 1012 1 1012 عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث مراکز فرهنگی

 1012 2 1011 شود منجر شکست به است ممکن بزرگ های گذاری سرمایه

 1014 1 1014 زیربنایی اصالحات و ها زیرساخت ضعف

در رشد و  تاسیسات و تجهیزات خدمات، گسترش برای دولت سوی از مجوز ارایه عدم

 فایی کودکانشکو
1012 2 1014 

 1013 2 1013 شهر دوستدار کودک گسترش برای بانکی تسهیالت اختصاص عدم

 1013 1 1013 استفاده نادرست و غلط مردم از فضاهای تفریحی
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 1014 2 1012 عدم آشنایی به شهر دوستدار کودک

رفی شهر عدم وجود سایت بین المللی جهت شناساندن الگوهای درست و الزم برای مع

 دوستدار کودک
1013 2 1013 

 1015  1084 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 مجموع عوامل داخلی )قوت و ضعف(: 5جدول 

 نمره نهایی رتبه وزن ماتریس مجموع نهایی نقاط داخلی )ضعف و قوت(

 2081 131 1 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 مجموع عوامل خارجی )فرصت و تهدید(: 6جدول 

 نمره نهایی رتبه وزن هایی مجموع عوامل خارجی )فرصت و تهدید(ماتریس مجموع ن

 2033 118 1 مجموع

 منبع: نگارنده

 

 ها و تهدیدهاتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت 6-1

( نشان داده شده است. در  بررسی و تحلیل انجام شده در شهر دوستدار 4( و )3( و )2(، )1های )که در جدولهمانطوری

تهدید )بیرونی( شناسایی  24فرصت )بیرونی( در برابر  15نقطه ضعف )داخلی( و تعداد  23)داخلی( در برابر قوت  23کودک   

ها جهت ضعف و تهدید به عنوان محدودیت 81ها و نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت 48شده است. به این ترتیب در مجموع 

توان گفت که جهت بندی و تحلیل کلی میلذا در یک جمع باشد.گسترش وتوسعه شهر دوستدار کودک قابل شناسایی می

ها و تهدیدها با های مناسب در جهت رفع ضعفگسترش و توسعه ی شهر دوستدار کودک نیازمند بازنگری و ارائه سیاست

 باشد. استفاده از نقاط قوت و فرصت می

 

 و راهبرد مناسب در جهت گسترش شهر دوستدار کودک استراتژی  6-2

گردد که در ربع اول محور مختصات واقع ( مشاهده می1به جدول ماتریس عوامل داخلی و خارجی برطبق نمودار )باتوجه 

 شده که نشان دهنده استراتژی رقابتی است. 

احداث شهر دوستدار کودک در دهه های اخیر رشدی بسیار سریع داشته است، بنابراین نخستین راهی که باید مورد توجه 

است که باید از استراتژی رقابتی استفاده کرد. این استراتژی بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی استوار  قرار گیرد این

است که اصوالً تمامی سیستم ها خواهان چنین وضعیتی هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصت های خود را به حداکثر 

 رای گسترش خدمات گام بر می داریم. برسانند. در چنین وضعیتی با استفاده از نقاط قوت ب
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 (.منبع: نگارنده) : ارزیابی مجموع عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر احداث شهر دوستدار کودک2شکل 

 

 بدین منظور راهکارهای زیر را می توان ارائه نمود:

 مشارکت دولت و بخش های خصوصی در ساخت شهر دوستدار کودک

 ها و ...  های تلوزیونی، نمایشگاه شبکه و ها سایت شهر دوستدار کودک در وب یها جاذبه انحصاری تبلیغات

 جلب سرمایه های بخش خصوصی جهت احداث مراکز فرهنگی و مانند آن 

 تهیه طرح جامع در احداث شهر دوستدار کودک و توجه سازمانها و نهادهای دولتی به این موضوع

 طریق مشارکت از را آنها نیازهای و حقوق میکند؛ تأکید کودک شهروندی نقش به که کودکی درباره نو و جدید دید یک ایجاد

 .کند می تالش جدید نسل زندگی محیط کیفیت ارتقای راستای در و کند؛ می جستجو

 بچه ها نیاز و خواستها بر منطبق و منعطف شهری فضاهای ایجاد اجتماعی؛ خدمات بخش در جدید دید یک ایجاد

 اجتماع و کودکان با مشارکت فرایند تسهیل کودکان، سازی ظرفیت برای به ویژه محلی دولت برای جدید نقش تعریف

 جمعی مؤثر شبکه های توانبخشی در بخشها تمامی با سیستماتیک همکارانه برنامه ریزی

 تعلق حس بتواند که اجتماعی برای باشد مکانی اینکه راستای در و بودن پایدار و دوستانه اساس بر شهر از جدیدی تعریف

 ببرد. باال آن در خود را

 

 بحث و نتیجه گیری -7

کودکان رابطه تنگاتنگی با محیط اطرافشان دارند. این بدان معناست که طراحی جوامع و برنامه ریزی کاربردی زمینه 

 اثرات معنی داری بر سالمتی ذهنی،اجتماعی و فیزیک افراد دارد.

ز، دسترسی و مشارکت برای خلق شهرهای دوستدار کودک باید در اولویت برنامه چهار آیتم اصلی شامل ایمنی، فضای سب

منافع سالمتی شهرهای  دوست دار کودک متعددند. به عالوه شراکت کودکان در جوامع و دسترسی آنها به  .ریزان قرار بگیرد

 د به نفس آنها می شود.امکانات سازگار، موجب ارتقا سالمتی ذهنی و اجتماعی به همراه افزایش احساس اعتما

یک جامعه ایمن، سبز و قابل دسترس ایده آل ترین محیط برای کودکان است. اما محدودیت هایی درخصوص برنامه ریزی 

 شهر دوست دار کودک وجود دارد.

الزم است  اولویت ها و نیازهای جوامع متنوع نمی توانند دقیقا مورد شمارش قرار گیرند. بنابراین برای تسهیل این فرآیند

ایده های ارزشمند کودکان شناخته شده و در برنامه ریزی جوامع مورد استفاده قرار گیرد. برای شناخت کافی الزم است 
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تعهداتی در خصوص شنیدن صدای کودکان و عمل به آن بوجود آید. در حقیقت باید به تمامی اعضای جوان درجامعه فرصت 

این پروژه بین المللی شهر دوست دار کودک باید یک گام منطقی برای جوامع بردارد و هایی برای شنیده شدن داده شود. بنابر

 تعهد عمیقی را برای محیط و آموزش های الزم در عمل فراهم آید.

خلق شهر دوست دار کودک باید این تعهد الزم معنی د ار را در جهت سالمتی آنان ثابت کند و شهروندان جوان تر باید 

در پشت این فرآیند نا دیده گرفته نمی شوند. اجرای این تعهدات در جوامع دیگر می تواند مدرکی گواه بر مطمئن شوند که 

این باشد که شهر دوستدار کودک می توانند اجرایی گردد و در جهت انتخاب آزادانه کودکان و رضایتمندی هرچه بیشتر آنها 

 گام بردارد.
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