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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

كودكان به عنوان حلقه هاي اتصال بخش بين نسل ها در تمامي زمينه ها نيازمند توجه ويژه اي هستند. اين موضوع با در 

نظر داشتن شرايط خاص روحي و جسمي و نيز تاثيرپذيري فراوان آنها از محيط زندگي اهميتي بيش از پيش مي يابد. 

ش ها، توجه به كودكان و اساسا منظور نمودن آنها به عنوان شهروند متاسفانه در شهرهاي امروزي با گسترش مسائل و چال

شهري و با اتخاذ  -در طرح ها و برنامه هاي شهري بسيار محدود مي باشد. پژوهش حاضر به عنوان يك پژوهش راهبردي

ضمن مروري بر مفاهيم و اصول مرتبط با كودك و نيازهاي وي به ويژه در شهر، موضوع شهر تطبيقي  -رويكرد تحليلي

دوستدار كودك را مورد تاكيد قرار داده و در اين مسير مروري بر تجربيات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه داشته 

ان تناسب فضاهاي شهري آن با نيازها و شرايط است. نتايج بيانگر آن است كه مهمترين ويژگي شهر دوستدار كودك در ميز

  خاص كودك مي باشد.  
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زيست او در علي رغم تالشهاي گسترده اي كه به منظور بهبود شرايط زيست كودك در جهان صورت مي گيرد ،اگرچه شرايط 

طول دهه هاي گذشته بهبود نسبي يافته است،ولي مشگالت مربوط به كودكان هنوز به نحوچشمگيري وجود دارد . بر مبناي آمار 

ميليارد نفر از جمعيت جهان را تشكيل مي داده اند .(يونيسف  8/1)حدود 2001( 1380سازمان ملل متحد ،كودكان جهان در سال 

در صد  20) نيز عمده ترين عامل مرگ و مير كودكان زير پنج سال ،شرايط زايمان 1998(1377ال طبق آمار س ).69، 1380،

 23درصد و  7درصد،ماالريا  15درصد ،بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن  17درصد ،بيماريهاي اسهالي  18،عفونت هاي تنفسي 

درصد از كل رقم مرگ و مير كودكان كمتر از پنج سال  7به تنهايي درصد نيز در اثر ابتال به ساير بيماريها در گذشته اند . سرخك 

  .)77،1391(شيعه، خرد سال كمتر از يك سال بوده اندجهان است كه يمي از آن ها 

در چاره جويي به منظور بهبود شرايط اجتماعي كودكان در زندگي جمعي شهرها و افزايش توانايي اجتماعي آنان ،بايد در درجه ي 

رشد و تكامل همراه با تندرستي كودك انديشيد . سپس با تقويت خانواده ها به عنوان پروراننده اصلي كودكان ،زمينه را نخست به 

براي اقدامات بعدي مهيا ساخت.فراهم آوردن خدمات بهداشتي ،آموزش و تغذيه از يك سوي و ايجاد پيوند بين كودكان و خانواده 

  ).51،1380اجتماعي الزم باشند،بسيار ضروري است(يونيسف،ها يا سازمان هايي كه داراي خدمات 

اينك كه كودكان در عرصه هاي محيطي شهر هاي بزرگ و بنا بر شرايطي كه در زندگي جمعي بر آن ها تاثير مي گذارد،مجبور 

استمرار زندگي هستند،بايد احتمال مخاطرات و نابسامانيها را در عرصه هاي مختلف به حداقل رسانيد. بديهي است كه عالوه برخانه 

ديگري در اين شهر ها وجود داشته باشد كه ضمن ايجاد حلقه پيوند با اين دو نهاد اساسي ،به و مدرسه ،بايد فضاهاي اجتماعي 

مسائل پرورش بيشتر كودكان توجه كند. معضالت زندگي جمعي در شهر ها و مخاطراتي را كه ممكن است براي آنها به وجود آيد 

هري در مقابله با انواع نابسامانيهايي كه در راه پرورش كودك وجود ،در قالب برنامه هاي مختلف به آنان يادآور شود و به مثابه پادز

  دارد ،عمل نمايد. 

3كودك دوستدار شهر" امروزه 
ميالدي،  1989 سال در.است گرفته قرار دستاندركاران شهري برنامه ريزان و توجه مورد"1

براي  تا شدند متعهد و كردند امضا و تأييد را كودك حقوق متحد، پيمان ملل سازمان عمومي مجمع در جهان كشورهاي نمايندگان

 دولتها و است،همه معروف "كودك حقوق معاهده" نام به عهدنامه كه اين .نمايند تالش خود كشورهاي در آن اجراي و تصويب

در 2 "بنديگو شهر" ميالدي 2007 سال در بار نخستين براي .تشويق مي كند كودكان براي بهتر دنيايي ساختن به را جهان مردم

 براي نخستين نيز فارس استان در "اوز شهر".داد اختصاص به خود را )كودك دوستدار شهر( عنوان ،3 "يونيسف" طرف از استراليا

  ).51:1391كياني، و زاده شد (اسماعيل انتخاب 1389 سال در كودك دوستدار شهر عنوان به ايران، بار در
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پروژه هاي شهر دوستدار كودك فرصتي براي بهبود كيفيت زندگي و ارتقا بخشيدن به فضاهاي شهري مورد استفاده كودكان  

استفاده از  آنها فراهم  محسوب مي گردد كه با مداخله و شركت كودكان  در ساختارمحيطي زندگي شان و دادن فرصت برابر براي

  ).1392(سينايي ، خادم الحسيني ،  مي گردد
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 در. مي باشد دختر يا نرسيده پسر بلوغ حد به فرزندي كه و صغير كوچك، معناي به كودك معين، فارسي تعريف فرهنگ طبق

 طبق ديگر طرف از.است شده ياد دارد، قرار دوران بلوغ تا تولد بين كه شخصي عنوان به كودك از نيز ميراث آمريكايي فرهنگ

 تعاريفي به توجه با. باشد نرسيده شرعي بلوغ به سن كه مي شود اطالق فردي به كودك ايران، اسالمي جمهوري حقوقي در تعاريف

 بلوغ اينكه به توجه با و باشد نرسيده بلوغ به سن كه است كسي كودك از منظور كه مي شود حاصل نتيجه شد،اين عنوان كه

 كامل سال 12 از كمتر معيار اتفاق ميافتد،انتخاب سالگي 14 تا 11 بين دخترها در و سالگي 16 تا 13 بين بين پسرها در معموالً

  .)13:1386 (شيعه، مي دهد دست به را مناسبي كودك مبناي تعريف براي

تولد ،شرايط رشد جسمي و فكري ،دختر يا پسر بودن ، با خانواده يا بدون آن بودن، سالمت جسمي و رواني ،شرايط و مراحل 

ع درآمد خانواري كه كودك در آن زيست مي كند ،انتظار و خلق و خو و مانند آن ها ،از جمله ابعاد قابل مطالعه درباره تربيتي ، نو

كودك است . از ديگر سوي مي توان جميع شرايط فوق را در تقسيم بندي كودك و محيط فردي و جمعي كودك مورد بررسي 

  .)16:1391( شيعه، و شرايط محيط استقرار داد. ولي مهمترين بحث در اين قسمت كيفيت 

به عنوان  _محيط اجتماعي كودك كه در قالب يك محيط عمومي بر تمام اوضاع و احوال جامعه كودك و مقتضيات عمومي او 

تاثير مشترك دارد،مورد نظر مي باشد . با توجه به آنكه اين محيط به صورت مثبت يا منفي  - بخشي از كل جامعه به طور عمومي

شرايط رشد جسمي، فكري، شخصيتي و تربيتي كودك تاثير به سزايي دارد، نكته ديگري را نيز مي توان بر آن افزود . اين نكته بر 

آن است كه در محيط تربيتي كودك (محيط تربيتي فردي و خصوصي و محيط تربيتي جمعي و عمومي )،محيط عمومي او مي 

حيط تربيتي عمدي و ديگري محيط تربيتي فرهنگ عمومي است توانند در دو قالب ديگري مطرح شود كه يكي م

  ).150،1380(معيري،

 بنابراين بايد .ميگيرد كار به را حواس ميگذاردو تأثير رفتاري برگزينه هاي ، دارد زنده موجود هر روي قاطع و مستقيم تأثير :محيط

 پروژ ويژه در به شهري، فضاهاي طراحي به ).توجه 88:  1391 باشد(قره بيگلو، داشته ويژه توجه كننده استفاده اقشار همه نياز به

 محيطي منطبق آوردن فراهم بر عالوه ميتواند باشد، مي و خواسته هاي آنها نيازها به توجه و كودكان مشاركت اهداف با ه هايي كه



 

۴ 

 

بردن آگاهي هاي اجتماعي و توسعه دادن نقش اجتماعي به آنها موجب باال  و مشاركت فرصت ايجاد با كودكان، خواسته هاي بر

  ).1388:78مشاركت واقعي و خالقانه در جامعه باشد(كامل نيا،

دوران كودكي كودك با كنجكاوي ،جنب و جوش و فعاليت ، تهور و بيم و هراس ،ميان جمع بودن و گوشه گيري ،در عين رشد 

). ايجاد 1379يژگي هاي متفاوتي است.(شارپ و ديگران،جسمي و رواني همراه است. هر يك از شرايط فوق براي كودكان داراي و

محيط هاي يكنواخت ،خشن،مالل آور و همراه با عوامل مساله برانگيز، براي كودك به همان اندازه اهميت دارد كه ايجاد فضاهاي 

  ر او تاثير مي گذارد .باز،در كنار طبيعت، ميل به يك زندگي اجتماعي سالم ،همراه با قصه پردازي و شعر وموسيقي و هياهو ب

كودكان ،در ارتباط با شرايط خود عالقه مند به بازي،ورزش،شعر،موسيقي،مطالعه،نقاشي،احساس شخصيت ، قصه خواني ،ديدن 

حيات وحش ،فضاي باز و سبز ،ديدن هم سنيها ،تماشاي سينما و تلوزيون و گذراندن اوقات فراغتي هستند كه وقت عمده آنها را به 

  ).148،1380دهد (كريميان و ديگران، خود اختصاص

اوان دوران كودكي انسان با هياهو و فعاليت توام است. بنابر اين كودكان عالقه مندند كه براي تامين عالئق خود را براي هر يك از 

افسرده و تحت  اين فعاليت ها فضايي را جستجو كنند.اگر اين در داخل خانواده يا مدرسه پيدا نشد ،در غير اين صورت موجوداتي

قرار مي گيرند.امروزه ثابت شده است كه فشارها و ناسازگاريهاي عاطفي دوران  environmental stress(4فشار رواني محيط (

  ).23،1374(داگالس،اطفي آنها در دوران بزرگسالي استكودكي ،عامل اصلي اشاعه و گسترش فشارها و ناراحتيها در ارتباط ع

  - j.jacob-جين جيكوبز

بر اين باور است كه در اجتماع شهري و در پيوند بين خانه و مدرسه ،مهمترين عالئق كودكان به ايمني خيابان ،تنوع كاربري هاي 

زمين،شادابي و سرزندگي شهر باز مي گردد،كه كليد اصلي رفع نگرانيهاي اساسي تمام جمعيت و از جمله كودكان است 

)derek،60،1997 .(  

منظور رشد و نمو كودك بايد با  آگاهي از شرايط روحي و رواني او صورت گيرد . در چنين شرايطي بايد  آماده سازي محيط به

براي كودك به منظور زيست سالم در محيط اجتماعي ،با مطالعه به كار پرداخت و اقدام به ايجاد يك نوع برنامه حمايتي كرد. بايد 

وادگي در محيط اجتماعي را مورد توجه قرار داد و چرخه حمايتي خارج خلق و خو و شخصيت كودك را شناخت،حمايت هاي خان

از محيط خانوادگي او را كه در شرايط كودك موثر واقع مي شود و باعث قدرت بخشيدن به شيوه سازگاري او مي گردد،مورد برنامه 

  .)226،1374ريزي قرار داد (داگالس،

عالوه بر خانواده و مدرسه روشهاي رفتاري،كرداري ،نحوه نگرش و شخصيت در مجموع ، مي توان به اين نتيجه رسيد كه كودك 

خود را از محيط اجتماعي پيرامون خود مي گيرد. برخي از آنها مانند تربيت و رفتار به طور مستقيم ودر اثر تماس به كودك منتقل 

                                                           
  استرس ھای محيطی  ٤



 

۵ 

 

ر مستقيم نقش خود را بر كودك باقي مي گذارد. مي شود و پاره اي ديگر مانند فقر و بيسوادي ،نوع مسكن وديگر شرايط به طور غي

  فساد در محيط يا سالم بودن آن حاصلي جز آنچه كه از آنها انتظار مي رود ،در پي ندارد.

اقدامات گسترده اي در زمينه بهبود شرايط كودكان در نقاط مختلف جهان و در عرصه مربوط به زندگي جمعي در شهرها صورت 

توان به پارك هاي بزرگ محله اي در نيويورك به منظور ارتقا سالمت جسمي و رواني كودكان كه در  گرفته است . از جمله مي

اشاره داشت.همچنين مي توان به تحقيقات ديگري به -1997تا1995از اقدامات سالهاي  - خانواده هاي كم در آمد زندگي مي كنند

 -شهرها ،الفباي زندگي در شهر كه حاويفناوريهاي چند رسانه اي منظور تاثير محيط كالبدي بر كودكان و بهبود اين شرايط در 

multi media - 5مانهاتان نيويورك است و از طريق مدرسه هاي محله اي هدايت مي شود، طرح ايجاد  -در محله هاي شهري

 كردفضاهاي سبز و بزرگ براي ورزش در ميان واحدهاي مسكوني و سالم سازي خيابانها و معابر عمومي اشاره 

)http:/web.gc.cuny(.  

        نيازهاي كودك در فضاي شهرينيازهاي كودك در فضاي شهرينيازهاي كودك در فضاي شهرينيازهاي كودك در فضاي شهري

يك واقعيت اليتناهي  space(6از ديگر مواد مهم در عرصه هاي زندگي شهري،ايجاد فضاهاي مناسب براي كودكان است. فضا (

ت كه امكان ايجاد است كه از طريق محصوريت،كانونيت و فعاليت تعريف مي شود. در ارتباط با مسائل شهري ،فضا عبارت از آن اس

فعاليتي در آن وجود داشته باشد. در شهرسازي ،فضا در ارتباط با ساختمان هاي اطراف خود ، معني پيدا مي كند . فضاي شهري 

به عناصر ويژه اي در شهر گفته مي شود كه واجد ارزشهاي زيبا شناختي بوده و داراي حيات و فعاليت باشد. با اين وجه ،خيابانها 

و عناصر عمومي شهري مانند پارك ها و فضاهاي باز و ورزشي از جمله فضاهاي شهري محسوب مي شود .از جهتي ديگر ،ميادين 

،فضا با نوع استفاده اي كه در آن صورت مي گيرد ، نيز تعريف مي شود . فضاي شهري ساختاري سازمان يافته، آراسته و واجد نظم 

  ).180،1369ست (توسلي،به صورت كالبدي براي فعاليت هاي انساني ا

كودكان در فضاي شهري با افراد مختلف اعم از هم سنيها يا غير همسنيها و آدميان مختلفي كه از نظر سطح فرهنگي و اجتماعي 

گوناگون اند ، تماس مي گيرند. راه بين خانه و مدرسه از ميان چنين فضاهايي مي گذرد و سهم سهم عمده اي از اوقات فراغت 

فضا سپري مي گردد. در اين گونه فضاها ،كودكان در صورتي كه به نحو هدايت شده و درستي نظارت نشوند، محدوديتي  آناندر اين

براي آموزش آنچه كه در اين فضاها مي گذرد،ندارند. اگر فضاي شهري نقش هدايتگر درستي داشته باشد،كودك به همان اندازه از 

نقشي تخريبي به خود گرفته و زحمات تربيتي تعليم داده شده را نيز بر باد دهند. از  آن مي آموزد و ياد مي گيرد كه اين فضاها

ديدگاه ، چنين فضاهايي به عنوان زبان گوياي شهر محسوب شده و مهمترين عامل ارتباطي شهر با تمام اقشار است.(صدوقيان 

  ).77،1375زاده،

از برنامه كودكان تنظيم كرده بود كه بر اهميت حضور كودك در  معمار مشهور،طرحي كارآمدو ساده-le corbusier-لوكوربزيه

شهر تاكيد مي كرد.در شهر درخشان پيشنهادي وي ،مدرسه،فضاهاي باز و مجموعه هاي مسكوني كه براي زندگي خانوادگي 

                                                           
 چند رسانه ای  ٥
 فضا ٦



 

۶ 

 

لف ،محيط ).از ديدگاه ديگر،تحقيقات علمي مخت1،1378مناسب باشد،در موقعيتهاي مناسبي پيش بيني شده است(رضويان،

اجتماعي و رواني كودكان را در ساختمانهاي بلند مرتبه مورد بررسي قرار داده است. اين تحقيقات حاوي آن است كه كودكان 

سالگي كه در ساختمانهاي يك طبقه زندگي مي كنند،به مراتب بيش از كودكاني كه در ساختمانهاي بلند يا چند 11سنين كمتر از 

به خروج از خانه را به منظور بازيدر فضاي عمومي دارند. در اين تحقيقات ،يكي از داليلي كه برشمرده  مرتبه زندگي مي كنند،ميل

شده ،خصوصيات رواني كودكان و موقعيت آنان در ارتباط با خانه و مادر مي باشد. خصوصيات جدانشدني از شخصيت كودك، 

ايي خارج از خانه را ضروري مي سازد. چنانچه فضاهاي عمومي تحرك وي و نياز به بازي كردن با همساالن،به ناچار وجود فض

شهري به درستي پاي گيرد،محيط مناسبي را به وجود خواهد آورد كه كودكان و پدرو مادر،در آناحساس امنيت مي كنند.از جمله 

دشه دار ساختن سلسله توصيه هايي كه در اين مورد ،ضروري به نظر مي رسد، آن است كه ساختمانهاي بلند مرتبه به لحاظ خ

مترتب  - كوچه هاي بن بست -مراتب خصوصي شدن فضاهاي شهري و از نظر ويژگيهايي كه بر شرايط فضاهاي نيمه خصوصي

  ).77، 52-53است،نبايد در ميان بافتهاي با ساختمانهاي كوتاه بويژه در فضاهاي نيمه خصوصي شكل گيرند(صدوقيان زاده،

عي آنان محسوب مي شود و براي رشد متعادل آنها ضروري است. شالوا آمونا شويلي نيز معتقد است بازي در كودكان از غرايز طبي

كه طبيعت در وجود كودك نه تنها تواناييها و مهارتها و كاركردها، بلكهبلكه يك راهنماي دروني را كه مسئول هدايت و فعاليت و 

-به مراقبت والدين و معلمان وانگذاشته است. پرورش دهندگان  رشد كودك است،به وديعت نهاده است. طبيعت،انسان را تنها

بايد نقش بازي را در پرورش و رشد كودك كه از خصايص اوست،درك  - آموزگاران، پدر و مادر،سازمانهاي خدمت رسان به كودك

 توام باشد  ا شوق و لبخند).رشد كودك از طريق بازي بهتر صورت مي گيرد. بازي بايد ب1381مهر  25كنند(همشهري،

  ).52،1391(شيعه،

ه ممكن باشد،در فضاي باز به بازي به نظر جان الك، بايد به كودكان اين امكان را داد كه در هر زمان ك

). به نظر تايهوفوكوا، بازي درماني از راه حلهاي رفع مشكالت و فشارهاي عصبي دوران كودكي نيز به 73،1378بپردازند(رضويان،

نزواي كودكان مي كاهد.اين بازيها شامل ورزش ،خواندن كتاب،تماشاي تلوزيون،موسيقي،نقاشي،داستانو نظاير حساب مي آيد و از ا

  ).31، 1371آنها مي شود(پيام يونسكو،آبان 

با توجه به موارد فوق ، يكي از اساسي ترين نيازهاي كودك ، احتياج به بازي است.بويژه آنكه در  فضاهاي پر تراكم شهري 

مسكوني روز به روز به داليل مختلف به كاهش سطح زير بنا دچار شده و فضاي تنگ،كوچك و گاهي تاريك خانه ها  ،واحدهاي

قابليت بازي ، جنب و جوش و سرگرمي كودكان را از دست مي دهد. اگر فضاهاي شهري،در كنار خود محيطهاي مناسبي براي 

يحي ، كتابخانه،تاالرها و زمينهاي ورزش،مراكز پرورش جسمي و همچون فضاهاي باز مناسب ، فضاهاي سبز و تفر - كودكان 

به همراه نداشته باشد ،اينگونه - فكري،مراكز فرهنگي،تاالرهاي اجتماعات،مراكز آموزش فعاليت هاي هنري،مدرسه هاي باز و بزرگ...

  ).mumford1976،83 -106(ضاهاي خشك سنگدل لقب خواهند گرفتفضاها به طعنه پاتريك گدس،ف

هر مرحله يا زير محله شهري و به طور كلي تمام مجموعه شهر ،معيار مورد توجه ،اعتدال براي ساكنان است. در ارتباط با  در

كودكان نيز عالوه بر دسترسي مناسب و ايمن به مراكز آموزشي حتي تعداد دوره هاي قابل برگزاري در مراكز آموزشي و تعداد 



 

٧ 

 

.(قاضي زاده،بي تا) در مجموع نظر بر آن كه در محله و زير محله و سلسله مراتب باالتر آن  نفرات در كالس در نظر گرفته مي شود

  محيطي سالم به منظور تعالي اجتماعي جمعيت فراهم آيد.

در شهرسازي عالوه بر تاكيد بر نقاط فوق ،به كيفيت زندگي شهري براي كودكان نيز توجه اساسي معطوف شده است . به عنوان 

و به نحوي كه رفاه يكايك آنان - شامل كودكان- رنامه ريزي مسكن،ايجاد سطح زير بناي مناسب به نسبت اعضاي خانوار مثال در ب

  ). 65-1378،63(شيعه، يش تامين باشد،پيش بيني شده استدر واحد مسكوني از نظر ايمني ،آرامش و آسا

الش وادار و جلب توجه آنان را بكند تا آنها مشاهده كنند و كودكان ،نيازمند محيطهايي هستند كه آنان را مخاطب قرار دهد،به چ

بيانديشند. خيابانها و ميادين داراي آب نما ،كودكان را به مشاركت و توجه دعوت مي كند . فروشگاه هاي جذاب و عالئم خياباني 

مي هاي خياباني ،جشنها و جشنواره ها، ،مي تواند عالقه به مطالعه را بويژه در كودكان پيش دبستاني برانگيزاند.رويدادها و سرگر

  ).59،1391(شيعه،ابيت دائمي براي كودكان مي باشدبازارها و فضاهاي باز و سبز منشا عالقه وجذ

به منظور تضمين ،توجه،ايجاد عالقه و مشاركت كودكان در شهرها،مي توان به اين نتيجه رسيد كه از ديذگاه شهرسازي شهر خوب 

  ).lennard، 1997، 116- 72براي كودكان بايد واجد شرايط زير باشد:(

صاف و عدالت قرار داشته باشد و در يك شهر خوب براي كودكان،بايد سازمان دهي كالبدي و اجتماعيبر اساس حس اعتماد و ان-

آنها را ارتقا دهد.در اين مورد ايجاد فضاهاي عمومي كه در آنها حداقل يك بزرگسال شناخته شده حضور داشته باشد و حفاظت و 

 امنيت كودكان را پوشش دهد،ضروري به نظر مي رسد. اين فضاهاي عمومي بايد به نحوي طراحي و برنامه ريزي شوند كه بر ميزان

  ارتباط ميان افراد در گروه هاي سني مختلف و داراي زمينه هاي اجتماعي متفاوت بيافزايند. 

  فرصت مشاهده مردم،بزرگساالن و كودكان در فعاليت ها و مشاغل مختلف بر جاذبه هاي اجتماعي كودكان مي افزايد.-

  ه هاي شهري احساس مسئوليت نمايند.بزرگساالن بايد عالوه بر كودكان خود ،نسبت به ساير كودكان شهر و محل -

در شهرها بايد فضاي عمومي امن ،همراه با معابري دور از مخاطرات رفت و آمدسواره كه به كودكان اجازه آن را مي دهد كه شهر  -

  ،همسايگان و هم محله ايهاي خود را كشف كرده و نظاره گر آن باشند،در طيف گسترده اي به وجود آيد.

  شفاف ،سالم و قابل درك براي كودكان جايي است كه بتوان به راحتي و به صورت پياده در آن حركت كرد. يك محيط شهري -

  توجه به نقشهاي ارزشمند اجتماعي و فرهنگي و مشاركت كودكان در رويدادهاي اجتماعي و مراسم مذهبي بسيار اهميت دارد. -

،به نحوي كه كودكان و والدين در طول روز به يكديگر دسترسي داشته نزديك بودن فاصله محل كار و محل زندگي خانواده ها  -

  باشند،ضروري به نظر مي رسد.

  در خيابانها و فضاهاي عمومي شهر ،بايد به ايجاد عناصري كه براي كودكان موجب شگفتي و شعف شود ،پرداخت. -



 

٨ 

 

آن را ارتقا مي دهد و براي كودكان نيز ضروري به  وقايع و جشنهايي كه حس ملي ،مذهبي،تاريخي و عالقه به جامعه و سنتهاي -

  نظر مي رسد ،بايد در شهرها تقويت شود.

نوع بافت هاي شهري ،ساختمانهاي جذاب، رنگ، مواد،شكل و ريخت ساختمان ها كه عالقه كودكان را بر مي انگيزد ،در طراحي  -

  شهري بسيار اهميت دارد.

ها بكشاند . بايد كودكان با تمام پديده هاي طبيعت مانند آب گياه و درخت ،حيوانات فضاي شهري بايد طبيعت را به داخل شهر -

يعت عشق بورزند و آن را حفظ و پرندگان و حتي حشرات ،در ارتباط باشند.كودكان از اين طريق مي آموزندو مي فهمند كه به طب

  .)61-  1391،62(شيعه، كنند

        حقوق كودك : حقوق كودك : حقوق كودك : حقوق كودك : 

شهرهاي يي اسكان بشر سازمان ملل ،ابتكاردر دومين گردهما1996كودك و به دنبال آن در سال كنوانسيون حقوق  1989در سال 

راي همگان)،مطرح و طي قطعنامه اي دوستدار كودك براي اولين بار با عنوان (ساخت و تبديل شهرها به مكان هاي زيست پذير ب

دكان است .مشخصه هاي زيادي را مي توان براي امضا گرديد. شهرهاي دوستدار كودك نقطه عطفي براي پيشبرد حقوق كو

شهرهاي دوستدار كودك برشمرد كه در آن شاخص مهم شناسايي محل سكونت سالم،رفاه كودكان است.(سينايي و همكاران 

1392(.  

يست ميالدي)به منظور بهبود شرايط ز 1946(1325همپاي با فعاليت هاي با فعاليت هاي مستمر سازمان ملل متحد كه از سال 

انسانها و از جمله كودكان صورت گرفته است،همه روزه اين مسائل مورد بحث كنفرانس هاي مختلف جهاني بوده است كه هر يك 

ميالدي)  1972(1351به نوعي مسائل كودكان را در راس برنامه هاي مصوب قرار داده اند. از آن جمله مي توان به همايش جهاني 

 our-درباره (آينده مشترك ما ) - brant land-ر شهر استكهلم بر پا شد،گزارش برانت لند در عرصه بهبود محيط زيست كه د

future common - 7 كه به ايجاد شورا هاي ملي توسعه پايدار-sustainable development -8
منجر شد، همايش سران  

environment development -زمين 
وژانيرو تشكيل شد ( شورايعالي ميالدي ) در شهر ريد 1992( 1371كه در سال  -9

human -settlenets) و همايش زيستگاهاي انساني 4و3حفاظت محيط زيست ،بي تا ،
ميالدي)  1996( 1375كه در سال  - 10

) تالشهاي انسان دوستانه در جهت 67- 1391،68اشاره كرد. (شيعه ، united nations) 1995در استانبول تشكيل گرديد (

ميالدي ) با صدور دومين  اعالميه جهاني حقوق كودك ابعاد تازه اي يافته است. اين  1989(  1368رعايت حقوق كودكان در سال 

يش ازآنچه كه قبال بوده ايت ، مورد ميالدي) به مرحله اجرا در آمده است، رعايت حقوق كودك را ب1990(1369اعالميه كه از سال 

واحده اي كه به تصويب مجلس شوراي به موجب ماده  1372توجه قرار مي دهد . جمهوري اسالمي ايران نيز در اسفند ماه 

                                                           
 آينده مشترک ما  ٧
 توسعه پايدار  ٨
  توسعه محيط زيست ٩
  زيست گاه ھای انسانی ١٠
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كودك مشتمل بر يك ) . كنوانسيون حقوق 1376،1اسالمي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق گرديده است (عبادي ،

  ) .1376) و ( سروش و يونيسف،40-42، 257ه است . به موجب اعالميه جهاني حقوق كودك ( پيام يونسكو،ماد 54مقدمه و 

        شهر دوستدار كودك : شهر دوستدار كودك : شهر دوستدار كودك : شهر دوستدار كودك : 

در  تحقيقات اين عمده. گرفت قرار توجه مورد بعد به 1980 سالهاي از اروپا، در ويژه تحقيق در حوزه ي شهر دوستدار كودك به

 شهرهايي براي" عنوان با طرحهايي راستا اين در. بود آنها نيازهاي و به خواستها رسيدگي و هابچه  به حق شهروندي دادن راستاي

 برنامه ريزي .1:  داشت تاكيد اساسي فاكتور سه بر طرحها اين. ميشد تعريف "پسران و دختران براي شهرهايي" يا و "كودكان

 كودكان كه مراكز. 2. دارند اساسي نقش محيط فضايي شكل دندا ساختار راستاي در ديگران همانند بچه ها آن در كه مشاركتي

استقالل  راستاي در بچه ها به دادن فرصت و انگيزه. 3. ميدهد را به خواسته هايشان شكل دادن و جمع آوري فرصت آنها به

 شهرهاي دوستدار حوزه در موجود ادبيات بررسي )UNICEF) 2005 :5 بزرگترها دادن دخالت بدون محيطي تصميمگيري هاي

 به آنها كودكان براي برابر مشاركت فرصتهاي ايجاد. دارد وجود اينگونه براي مختلفي شاخصه هاي و اهداف كه ميدهد نشان كودك

 مدارس همواره دست، اين از تحقيقاتي در. دهند نشان حساسيت آن به نسبت و كنند پيدا آگاهي حقوقشان از چگونه كه ميداد ياد

  .)1387 (دريسكل، دارند كودكان مشاركتي مناسب زمينه هاي ايجاد در كنندهاي تعيين نقش

شهر  معماري و فرهنگي اجتماعي، شرايط و گرفته قرار اولويت كودك در خواسته هاي آن در كه است شهري كودك دوستدار شهر

 دوستدار كودك شهر " رويكرد .يشود م منعكس هها بودج و هها قوانين، برنام تها، سياس در كودكان حقوق و آنهاست نياز با همسو

 شهري ابراز تصميمات در آنها نظرات و داشته خود شهر مورد در نقش مؤثري كودكان آن در مي دهد كه سوق سمتي به را شهر "

 كودك، مكاني دوستدار درواقع شهر .كنند تصميمگيريها دخيل و مسائل مهم در را كودكان موظفند نيز ه ها واجتماع خانواد و شود

 يك .بپردازند خود پيرامون فضاهاي مورد در يادگيري و كاوش به و قادرند ميكنند آرامش و امنيت احساس آن در كودكان كه است

  .)1388ميباشد(حامد كامل نيا ،سعيد حقير، نيز مردم دوستدار شهر يك كودك، دوستدار شهر

 و ساخت در آنها مشاركت به نياز كودكان، عالقه و نياز مورد محيطو  كودك دوستدار شهرهاي اهداف به دستيابي بيشك براي

 ر باآن واقعيت در آنچه ولي .است كودكان نقش به شهري ومسئوالن بزرگساالن توجه نيازمند امر اين مي باشد و برنامه ريزي شهر

 متفاوت نسبت نسبتاً ميدانند، ديدگاهي نوجوانان و كودكان حامي خود را اينكه با بزرگساالن از بسياري كه است اين هستيم وبه رو

دوران  را كودكي آنها است ممكن مثال طور به .يشود م شهر كودكان در نقش شدن كمرنگ موجب كه دارند شهر در آنها به

 ارزش با ولي خوب حس يك را آنها مشاركت است ممكن دارند يا نگاه دور بزرگساالن مسائل از بايد را كودك كه بدانند حساسي

 :از عبارتند شده ساخته محيط توسعه در و نوجوانان كودكان مشاركت فوايد مهمترين 29:1387.]  دريكسل،[ اندك بدانند

 تجربه ديگر عبارت به مگيري بزرگساالن؛ تصمي و استنباط تقويت •

 نوجوانان، و كودكان

 و كودكان اينكه مورد در بزرگساالن فرضيات لزوم كردن برطرف •
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   چيست؟ خواسته هاي آنها و دارند نيازهايي چه هستند، كساني چه نوجوانان

 برنامه هاي در مشاركت براي كودكان حق شناختن رسميت به •

  ).1393كرباليي ،سهيلي،(خود جامعه شهروندان عنوان به جامعه توسعه

 حمايت از افزايش خانه هايي  براي شهرها، كه دارد موضوع شناخت اين در ريشه كودك، دوستدار شهرهاي ايجاد براي درخواست

 در اين اندكي اقدامات كه دارند بچه ها نيستند دولت هايي را شهرهايي كه ايده آل از بسياري وجود اين با. هستند كودكان حقوق

  .)UNICEf)2002،7 مي دهند انجام جهت

 در موضوعات هاي از گستر كه دارند مطالعه و بررسي به كنند،نياز حمايت كودكان جامعه از واقعاً كه محيطهاي شهري ايجاد

  .)1391:53 كياني، و زاده اسماعيل جهاني( و ملي محلي، سطوح مختلف

  مروري بر پروژه هاي انجام شده :

 قرار نظر مورد آن بازسازي در كودك دوستدار كه رويكرد بود نمونه هايي از)  1382 سال ناگوار زلزله از بعد( بم شهر ما دركشور

 در.  بود ها بچه هاي ديدگاه به توجه با فضاي سبز طراحي الگوهاي كردن پيدا راستا اين در شده تعريف از پروژههاي يكي.  گرفت

...  و نقاشي مدلسازي، پازلها، و گويي، جداول قصه همچون مشاركتي هاي روش و بحث - گروه از متدولوژي استفاده با طرح اين

 كه بود موضوعاتي به مربوط تصورات بچه ها بيشتر اينكه وجود با. شد تحليل و جمعĤوري سبز با فضاهاي ارتباط در ها بچه نظرات

 فضاها، جانمايي نحوه انتخاب مصالح، براي الگوهايي به يافتن دست راستاي در چند بودند، شاخصه هايي كرده تجربه گذشته در

 سبز فضاي. وجود دارد...  و درختان و گلها محل دوچرخه، مسيرهاي سبز، فضاهاي محصور كردن نحوه نياز، مورد فضاهاي از برخي

 مصالحي مانند مجسمهها، نويسي، خاطره براي فضاهايي بزرگساالن، و براي بچه ها جداگانه قلمروهاي بازي، فضاهاي با تلفيق در

گروه  يك نتايج به مربوط نمونه يك در سبز فضاي الگوهاي راستاي توصيف در كودكان خواستهاي جمله از چمن زمينهاي و چوب

  ).1388(كامل نيا ، حقير، بود بم كودك دوستدار شهر پروژه در بحث

زمان آن  فرا رسيده است كه كودكان  و ارزشهاي آن ها وارد معادالت شهرسازي و برنامه ريزي شهري شده و مديران شهري امكان 

 11- 14وژه با هدف بررسي كيفيت فضاي عمومي شهري جهت استفاده كودكان زندگي لذت بخش را براي آنان فراهم آورند. اين پر

تحليلي و بر اساس هدف كاربردي است و از  -شهر نجف آباد تهيه گرديده است كه بر اساس روش تحقيق توصيفي 1سال منطقه 

نفر از كودكان ساكن در منطقه  2659روش هاي كتابخانه اي و ميداني براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است. جامعه آماري 

 α)پرسشنامه (كه پايايي آنها از تحليل آماري آلفاي كرونباخ (  350شهر نجف آباد مي باشد كه اطالعات آماري از طريق توزيع  1

 زار . بدست آمده است كه نشانگر پايايي مطلوب پرسشنامه ها مي باشد.) در ميان كودكان بدست آمده و از طريق نرم اف 8برابر 

spss  مورد تحليل قرار گرفته اند. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان گفت عناصر كالبدي پارك ،خيابان، پيادرو و ميدان بر

ديدگاه كودكان از يك فضاي خوب شهري تاثير گذار است همچنين عناصر كاركردي پارك، خيابان و پيادهرو بر ديدگاه كودكان از 
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گذار مي باشد و با توجه به نتايج مي توان گفت ميزان تاثير عناصر كاركردي ميدان بر ديدگاه  يك فضاي خوب شهري تاثير

  ، ).1393كودكان از يك فضاي خوب شهري يكسان نمي باشد (سينايي، خادم الحسيني ، 

 فضاها اين.ارندد فردي به منحصر نقش شهر، نوجوانان كودكان و فردي و اجتماعي نيازهاي ساختن برآورده در شهري فضاهاي

 ديدگاه از مي دهند و  اختصاص خود به را نوجوانان و جمله كودكان از كنان سا روزمره زندگي محيط و زمان هاي از عمد بخش

همبستگي  و اجتماعي تعامالت تقويت جسمي، قواي رشد و در سالمت مي تواند فضاها اين كيفيت ارتقاي انساني، علوم مهندسي

 نياز مورد فضاهاي ويژگي ها و مباني، مي كوشد تا نوشتار اين .باشد نوجوانان مؤثر و كودكان در خالقيت پرورش و هاي گروهي

 و تحليلي _توصيفي روش مقاله، اين در استفاده مورد روش .كند بررسي را ديدگاه كودكان از داشتني دوست شهر يك ايجاد براي

شهاي  رو از شده سعي مقاله اين در .دارد كاربردي جنبه هاي ميداني مي باشد وبررسي  و هاي، اسنادي كتابخان مطالعات بر مبتني

فعاليتهايشان  همچنين و شهري فضاهاي و شهر مورد در قزويني كودك 130 با مصاحبه و نقاشي،انشا پرسشنامه، مانند مشاركتي

 كودكان عالقه مورد كمتر نهايي كه مكا و عالقه نهاي مورد مكا به راجع جامعي نخست اطالعات گام در راستا اين در .شود استفاده

 شهر يهاي يك ويژگ بعدي مرحله در و پرداخته كودكان عالقه فعاليت هاي مورد بررسي دوم به گام در .جمع آوري شد است،

مي  بيان كودكانه  هاي  ايد به رسيدن براي پيشنهادها برخي پايان در و گرفته قرار بررسي كودكان مورد نگاه از داشتني دوست

  ). 1393(كرباليي حسيني غياثوند ، سهيلي،  شود

مشكالت و نابرابري هاي خدماتي و اجتماعي ناشي از وضعيت نامناسب شهر نشيني ،ضرورت برنامه ريزي براي تامين نيازهاي مبرم 

روحيات كودكان ، سهم عمده گروه هاي سني مختلف،به خصوص كودكان را ايجاب مي كند و قطعا احداث محيط شهري سازگار با 

شهري است. كه كودك در آن ،از آب سالم  CFC)اي در بلوغ اجتماعي و تكامل شخصيتي آنان خواهد داشت. شهر دوستدار كودك(

و ساير امكانات بهداشتي برخوردار است و در عين حال در چنين شهري امكان بيان عقايد خود را داشته و مي توانند در برنامه هاي 

مشاركت داشته باشد . تحقيق حاضر به دنبال بررسي و تحقيق مقايسه اي بين محالتشهر قوچان از جمله : يعقوب آباد ،منطقه شهر 

سه و محله فرهنگيان دو از لحاظ شاخص هاي مطلوب شهر دوستدار كودك مي باشد كه شاخص هاي مورد بررسي عبارتند از : 

تحليلي - اجتماعي . در اين پژوهش روش تحقيق ،توصيفي  -ترافيك؛فرهنگي فضاهاي عمومي و مبلمان شهري ؛حمل و نقل و

صورت  Spssمبتني بر مطالعات كتابخانه اي و اسنادي ، بررسي ميداني و مصاحبه بوده كه تجزيه و تحليل اطالعات با نرم افزار 

استفاده گرديد. يافته ها نشان مي دهد،در  )Topsisگرفته همچنين براي ارزيابي و رتبه بندي مناطق نمونه از مدل تصميم گيري (

نسبت به ديگر محالت ضعيف بوده است.  2,85بحث مبلمان شهري از بين محالت مورد مطالعه ، محله يعقوب آباد با ميانگين كل 

رخوردار از وضعيت بهتري ب 3,15همچنين در بحث ترافيك شهري از بين محالت مورد مطالعه ،محله فرهنگيان دو با ميانگين كل 

از وضعيت  2,99متوسط به پايين را نشان داده و محله يعقوب آباد نيز با ميانگين  2,88بوده است ،وضعيت منطقه سه با ميانگين 

مشخص گرديده كه وضع موجود شاخص شهر دوستدار كودك در  Topsisمتوسطي برخوردار بوده است . با استفاده از مدل 

) بيان كننده اين مهم مي باشد كه از نظر شاخص هاي مورد بررسي در وضعيت  0>271/0>1منطقه سه با ضريب اولويت (

) تا حدودي مطلوب و در محدوده فرهنگيان دو با 0>375/0>1نامطلوبي قرار داشته است ،در محدوده يعقوب آباد با ضريب (

ن مي توان اين مهم را اينگونه تفسير نمود ) از شرايط نسبتا مطلوب تري برخوردار بوده است. در پايا0>668/0>1ضريب اواويت (
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كه مكانيزم هاي اجرايي الزم جهت عملياتي نمودن آئين نامه ها ، استاندارد ها و معيار هاي شهر دوستدار كودك براي كودكان در 

(اسماعيل زاده كواكي دشهر قوچان وجود دارد. اما اين مكانيزم ها به داليلي موجب گرديده اند تا اين طرح ها به مرحله اجرا نرسن

،1390 (.   

        در كشورهاي جهاندر كشورهاي جهاندر كشورهاي جهاندر كشورهاي جهان CFC نمونه هايي از روند اجراينمونه هايي از روند اجراينمونه هايي از روند اجراينمونه هايي از روند اجراي

تاكنون چارچوب راهبردهاي ملي توسعه حقوق كودكان را در دستور كار دولت فيليپين قرار گرفته داده  2001از سال  فيليپينفيليپينفيليپينفيليپين

نظارت يونيسف و شهرداري با رويكرد توسعه  شهر با همكاري يك سازمان غير دولتي تحت 6استان و  22را در  CFC است و طرح

   .سرمايه گذاري محلي براي كودكان و كد محلي براي آن ها گسترش داده است  محلي براي كودكان،

 

 المللي، آگاهي از حقوق كودكان و اين طرح با اهداف زندگي روزمره كودكان، برنامه مشاركت كودكان، ارتقاء همبستگي بين

ايه گذاري شده است، هر شهري كه به عنوان شهر دوستدار كودك منصوب مي شود بايد فعاليتش را در همكاري با يونيسف پ

راستاي برآورده ساختن اين اهداف جهت گيري نمايد و جلساتي به صورت ساالنه براي اطمينان از حصول و تبادل اطالعات در اين 

مينه هاي بقا، توسعه، حمايت و مشاركت توسعه يافته است و براي شاخص در ز 24در فيليپين اين طرح با  .كشور برگزار مي شود

نيل به اهداف كودكان را با چهار هديه كه شامل طرح توسعه محلي براي كودكان، طرح سرمايه گذاري محلي براي كودكان، يك 

يان مدت و بلند مدت در اين طرح با چشم انداز م .كد محلي بر روي كودكان و گزارش دولت از كودكان است، تشويق مي كنند

به هدف اصلي كه همانا  2025تا سال  CFC  بخش هايي از كشور در حال اجراست و مسئولين فيليپيني اميدوارند با اجراي صحيح

  .جامعه اي بدون نقض حقوق كودكان است برسند

 

راه اندازي شد كه شامل  2002ل توسط انجمن شهرداران فرانسه،كميته ملي فرانسه و سازمان يونيسف در سا CFC، فرانسهفرانسهفرانسهفرانسهدر 

شهر از تمام نقاط كشور است و عملكرد آن توسط كميته ارزيابي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي  170شبكه اي با حضور حدود 

  .گيرد

به شروع   ايالت بود، 11اين طرح با همكاري يونيسف و شهرداري در يكي از مناطق فقير نشين كه شامل  2004از سال  برزيلبرزيلبرزيلبرزيلدر 

كار كرد و دولت مسئوليت تامين هزينه هاي هاي مناسب است و اين بودجه را در اختيار شهرداري ها قرار مي دهد و وضعيت هر 

 .شهرستان براي ورود به اين عرصه بر اساس شاخص هاي ثروت در دو گروه مورد بررسي قرار مي گيرد

نظر كمي شامل ارزيابي داده ها و از لحاظ كيفي مشاوره عمومي را در بر معيار گروه اول براي انتخاب، فرآيند ارزيابي است كه از 

مي گيرد و گروه دوم شهرهايي را كه در سه حوزه تاثير اجتماعي، سياست هاي مديريت دولتي و مشاركت مدني بهتر عمل مي 

 .بار مورد بررسي قرار مي گيرد كنند را به نشان تصويب شهر دوستدار كودك نزديك مي كند، عملكرد اين شهرها هر دو سال يك

را با هدف توسعه برنامه هايي براي كودكان در سطح  CFC با ايجاد يك آژانس اجرايي، طرح 2004از سال  مانمانمانمانللللااااشهرداري بزرگ 

از طريق يك رويكرد  "سياست ها و اولويت ها براي كودكان"  محلي آغاز كرد و در همين راستا با انتشار سندي تحت عنوان
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مشاركتي اين طرح را گسترش مي دهد و نقشه راهبردي جامعي را براي زندگي كودكان با متمركز شدن روي برنامه هاي 

مي كند و چهار شوراي شهرداري كودكان را با مشاركت خودشان از طريق   آموزش و ... ترسيم  حفاظت، فرهنگ،  اجتماعي، امنيت،

  .انتخابات تشكيل داده است

وزارت كار و امور اجتماعي و با مشاركت شهرداري ها و استانداري   توسط يونيسف، 2004در سال  اسپانيااسپانيااسپانيااسپانيادك در شهر دوستدار كو

  .ها راه اندازي شده است و يك چارچوب كلي براي روند تبديل شدن به شهر دوستدار كودك مشخص كرده است

 

ور مجوز صورت مي گيرد، براي تبديل به شهر دوستدار شهرها مي توانند با شركت در فراخواني كه هر دو سال يكبار براي صد

  .كودك اعالم آمادگي نمايند و چهار سال براي پيشبرد اهدافشان در اين زمينه به آن ها وقت داده مي شود

 

شهري كه بتواند وجود استراتژي كودكان در سطح شهر، طرح عمل و اقدام هماهنگ، ايجاد شورا براي كودكان و مشاركت رسمي 

 .دكان در شوراي شهر را احيا كند به عنوان شهر دوستدار كودك شناخته شده و گواهينامه رسمي را دريافت مي كندكو

فرايند   سازمان هاي دولتي و غير دولتي به كشورهاي مجري اين طرح پيوست و  نيز با همكاري يونيسف، سوئيسسوئيسسوئيسسوئيس2004  در سال

 .است را در هفت مرحله زير اجرا مي نمايد تبديل شدن به شهري كه همسو با معيارهاي كودكان

در مرحله اول توسعه تجزيه و تحليل موقعيت صورت مي گيرد كه در اين زمينه پرسشنامه اي به دفاتر شهرداري ارسال مي گردد، 

و آسيب شناسايي   در گام سوم  سپس شهرداري ها با اعالم نظرات خود، نتايج به دست آمده از پرسشنامه را مطرح مي كنند،

شهر دوستدار "عنوان   شناسي اين طرح مورد بررسي قرار مي گيرد و شهرداري ها تصميم خود را در مورد شهر انتخاب شده به

بيان مي كنند، پس از آن كارگاهي براي اعمال نظرات و بيان خواسته هاي كودكان و نوجوانان تشكيل مي شود و برنامه ها  "كودك

وستدار كودك براي چهار سال آينده بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه و نظرات كودكان مدون مي در راستاي توسعه شهرهاي د

گردد، در مرحله ششم شهرداري ها پس از تصويب گزارش خود، فعاليت هاي موثر در زمينه مشاركت كودكان را ارزيابي مي نمايند 

شناخته  "شهردوستدار كودك"ميته ارزيابي اين شهر به عنوان و شهري كه با معيارهاي مطرح شده همخواني داشته باشد، توسط ك

  .مي شود

پس از برپايي چندين سمينار، كارگاه و با مشاركت وزارت توانمندي سازي زنان و سازمان  2007نيز در سال  اندونزياندونزياندونزياندونزيكشور 

 2008اد اين شهر ها در سال فعاليت خود را در زمينه طرح شهر دوستدار كودك شروع كرد و تعد   شهر 5حفاظت از كودكان در 

 .شهر افزايش پيدا كرد، اين طرح با استقبال دولت هاي محلي بر مبناي بودجه هايشان روبرو شد 15به صورت آزمايشي به 

دولت اندونزي از همه عالقه مندان   شد، 2009باعث ايجاد يك رقابت در سال  CFC عالقه زياد شهرها براي حركت به سمت

بقه اي با همين مضمون شركت كنند و رقابت در پنج حوزه خط مشي، سازمان، برنامه ها و فعاليت ها، تخصيص خواست تا در مسا

ودك شهر به عنوان شهر دوستدار ك 10پس از آن گزارش ها توسط گروه ارزيابي مورد بررسي قرار گرفت و   بودجه صورت گرفت،

  .)1391،2743ه و زنان،(پايگاه تحليلي خبري خانواد ددر اين رقابت معرفي شدن
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  : نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

علي رغم تالشهاي گسترده اي كه به منظور بهبود شرايط زيست كودك در جهان صورت مي گيرد ،اگرچه شرايط زيست او در 

  طول دهه هاي گذشته بهبود نسبي يافته است،ولي مشگالت مربوط به كودكان هنوز به نحوچشمگيري وجود دارد . 

كودكان در زندگي جمعي شهرها و افزايش توانايي اجتماعي آنان بايد در درجه نخست به رشد و  براي بهبود شرايط اجتماعي

تكامل همراه با تندرستي كودك انديشيد سپس با تقويت خانواده ها به عنوان پروراننده اصلي كودكان زمينه را براي اقدامات بعدي 

  فراهم ساخت.

 و ساخت در آنها مشاركت به نياز كودكان، عالقه و نياز مورد و محيط كودك دوستدار شهرهاي اهداف به دستيابي بيشك براي

   .است كودكان نقش به شهري ومسئوالن بزرگساالن توجه نيازمند امر اين مي باشد و برنامه ريزي شهر

 به توجه با فضاي سبز طراحي الگوهاي كردن پيدا با توجه به پروژه هاي انجام شده در داخل كشور پروژه ي شهر  بم در  راستاي

 نشان مي دهد بم كودك دوستدار شهر پروژه در سبز فضاي طراحي موردي نمونه در گرفته صورت تحقيق، بود ها بچه هاي ديدگاه

 : است بررسي قابل مختلف حوزههاي در بچه ها نظرات كه

و  بچه ها فضاهاي رابطه مصالح، و جنسيتها مصنوع، فضاهاي با سبز فضاي رابطه فضا، در نور و رنگ سبز، فضاي محصوريت نحوه

ويژهاي  توجه آنها به بچه ها كه است مواردي از مدرسه با رابطه و گلها و درختان محل دوچرخه، و ماشين بزرگساالن، فضاهاي

 .دارند

رسيده، نتايج مطالعه ساله به انجام  11-14پروژه ي نجف آباد با هدف بررسي كيفيت فضاهاي عمومي شهر جهت استفاده كودكان 

موردي در منطقه يك شهر نجف آباد نشان مي دهد كه كودكان داراي مجموعه اي از خواسته ها از عناصر كالبدي و كاركردي 

فضاهاي عمومي هستند تا بتوانند از اين فضاها به نحو احسن و مطلوب بهره ببرند. اين فضاهاي عمومي شامل خيابان ها ،پارك 

و ميادين شهري مي شوند كه ه كدام مورد سنجش قرار گرفته اند.   پروژه قزوين به يررسي فعاليت هاي مورد عالقه ها،پياده رو ها 

 و دهيم فرا گوش آنان عقايد به كه اهميت دارد كودكان براي حدي چه تا كه شد ثابت تحقيقات، طي كودكان پرداخته شده، در

 ديد؟ خواهد را يهاي ما نقاش چه كسي و گفت؟ خواهي كسي چه به : كه بود اين آنان معمول از سؤاالت .بدانيم را آنها نظرات

در آخر پروژه ي  محالت قوچان   كه مقاله ي مقايسه اي شهر دوستدار كودك بين محالت از نظر مبلمان شهري، فضاي عمومي ، 

  حمل و نقل وترافيك ،اجتماعي ،فرهنگي مورد بررسي و مقايسه قرار داده اند. 

،  2002، فرانسه در سال  2001نمونه هايي از روند تشكيل شهر هاي دوستداره كودك را در كشورهاي ديگر مثل  فليپين در سال 

  را داشتيم.  2007و اندونزي در سال  2004برزيل ، آلمان  ،  اسپانيا، سوئيس  در سال 
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گرفت  كه فضاي عمومي يكي از مهم ترين بخش هايي است با توجه به تمام پروژه هاي انجام شده مي توان اين نتيجه ي كلي را 

كه مورد توجه كودكان  بعد از خانه و خانواده مهمترين مكان براي رشد اوست، و كودكان عالقه ي زيادي در گذراندن اوقات خود 

  براي كودكان شده است.    در اين مكان ها اعم از فضاي سبز دارند و در تمام پژوهش ها سعي در به وجود آوردن فضاي مناسب تري 

 

  

  

  

  

  

  

  

        منابعمنابعمنابعمنابع

 )،آماده سازي شهر براي كودكان ،نشر شهر.1391شيعه ،اسماعيل ،( .1

(نمونه موردي شهر بم ) ،فصلنامه "كودك دوستدار شهر" در سبز فضاي طراحي الگوهاي )،1388كامل نيا ،حامد وحقير ،سعيد ،( .2

 77-88):12( 6باغ نظر 

سال (مطالعه  11-14)،تحليل كيفيت فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه كودكان 1392،(،احمد سينايي،سمانه وخادم الحسيني .3

 93)،بهار 9( 3موردي :منطقه يك شهر نجف آباد )،فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 

ودكان (مطالعه )،بررسي ويژگي هاي شهر دوست داشتني از نگاه ك1393كرباليي حسيني غياثوند،ابوالفضل و سهيلي، جمال الدين ،( .4

 1392)،زمستان 9(59مطالعات شهري  _ پژوھشیموردي منطقه دو شهرداري قزوين )،فصلنامه علمي

از ديدگاه كودكان ( مطالعه  cfc)،تحليل و برنامه ريزي (شهر دوستدار كودك) 1391(كياني،اكبرو اسماعيل زاده كواكي،علي ، .5

 ١٣٩١)، بھار ٩(٢٠_پژوھشی باغ منظر موردي :قوچان)،فصلنامه علمي

  ٢٧۴٣،١٣٩١پايگاه تحليلی خبری خانواده و زنان ، .6
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