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 نقش مؤلّفۀ »ایمنی و امنّیت« فضاهای شهری در حضورپذیری کودکان
مطالعۀ موردی: محّلۀ فاطمی در منطقه 6 تهران

چکیده
شــهرها، تنها محیطی برای گذران زندگی نیستند، بلکه باید بستری برای رشد و تعالی شهروندان خود باشند. در این میان کودکان به 
عنوان یکی از آسیب پذیرترین شهروندان، نیازمند توّجه بیشتری هستند. در دین اسالم دستورات و توصیه  های فراوانی در این حوزه وارد 
شــده است و دولت  ها و ســازمان  ها نیز همواره به دنبال راهکار  هایی برای حفظ حقوق کودکان در جامعه بوده اند. پرسشی که در این 
پژوهش مطرح شده این است که: مهم  ترین معیارهای فضای شهری مناسب کودکان، به عنوان حقوق این دسته از شهروندان، کدام اند؟ 
همچنین کدام یک از این معیارها بیشترین تأثیر را بر حضور فّعال کودکان در فضاهای شهری دارند؟ بدین منظور ابتدا مروری بر ادبیات 
مرتبط با کودک و تالش  های صورت گرفته برای حمایت از کودکان داشــته و سپس با نگاهی کوتاه به نیاز  ها و حقوق کودکان در شهر 
به ضرورت ارتباط کودک با فضاهای شهری پرداخته ایم. در ادامه، با بررسی نظرّیه های موجود معیارهای فضای شهری مناسب کودکان 
تعیین شــد و به دلیل اهمّیت بسیار زیاد معیار ایمنی و امنّیت کودکان در شهر، این معیار مورد تدقیق قرار گرفت. در این پژوهش محّله 
فاطمی تهران به منظور تأیید مبانی نظری پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت تا ضمن استخراج معیارهای فضای شهری مناسب کودکان، 
میزان حضور کودکان و همچنین ارتباط آن با میزان امنّیت و ایمنی تبیین شــود. با استفاده از تحلیل عاملی انجام شده روی داده های 
حاصل از پرسشــنامه ها، 9 معیار فضای شهری مناسب کودکان اســتخراج شد. بررسی تأثیر معیارهای مذکور بر حضور کودکان از طریق 
همبســتگی پیرسون تعیین و مشّخص گردید از این میان، ایمنی و امنّیت بیشترین تأثیر هم جهت را بر میزان حضور کودکان در فضاهای 
شــهری این محّله دارد )r=0/801(. این امر نشان دهندة اهمّیت این حق کودکان در استفاده از فضاهای شهری از سوی ایشان است که 

تأمین آن نه تنها بر عهدة دولت هاست که به عنوان یکی از وظایف برنامه ریزان و طّراحان شهری نیز باید مورد توّجه قرار گیرد.

واژگان کلیدي: حقوق کودک در شهر، فضای شهری مناسب کودک، ایمنی و امنّیت کودک، معیارهای شهرکودک مدار.
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مقّدمه
با پیچیده تر شدن جوامع امروزی، توّجه به کودکان و نیاز  های آنان 
در شــهر  ها، یکی از مســائل پیش روی جامعه شناسان، روان شناسان 
و ســایر اندیشه مندان حوزه  های مرتبط به کودک است. در سال  های 
اخیــر، شهرســازان نیز توّجه ویژه ای به این قشــر به عنــوان یکی از 
گروه  های مؤثّر اســتفاده کننده از شــهر داشــته اند. یکی از وظایف 
برنامه ریزان، طرّاحان و مدیران شــهری، شناســایی نیازهای کودکان 
در شــهرها و برآورده سازی این نیازها در فضاهای شهر است. ارتباط 
کودک با فضاهای باز و ارتباط آنها در این فضاها با همســاالن خود 
یکی از ارکان رشِد سالم کودک است که فضاهای عمومی شهری به 
عنوان یکی از مهم  ترین مکان  های ارتباط با محیط پیرامونی، نقش 
مهّمی در این فرایند ایفا می کنند. اگر کودک نتواند ارتباط درســتی 
با محیط پیرامون خود داشــته باشــد، این تعامل به درســتی صورت 
نمی گیــرد و در نهایت این عدم ارتباط یا ارتبــاط ناقص کودک با 
محیــط اطراف، تأثیــری منفی در رشــد و تعالی کــودک خواهد 

گذاشت. 
در این مقاله سعی می کنیم مهم  ترین نیاز  های اجتماعی کودک 
را در شهر از دیدگاه اسالم و سازمان ها و کنوانسیون  های بین المللی 
شناســایی کنیم تا با شناخت بهتِر این نیازها و تالش در جهت رفع 
این نیاز  ها در شهر، به سهیم کردن کودکانمان در فضاهای شهری و 
تعامل سالم آنها با این فضاها کمک کرده و با فراهم آوردن شرایط 
رشــد و تکامل این گروه از شــهروندان، ارکان الزم را برای رسیدن به 

توسعة پایدار شهری فراهم کنیم.

روش تحقیق
در ایــن پژوهش از روش تبیینی )آزمون فرضیه( اســتفاده شــده 
اســت. گردآوری اطالعات مــورد نیاز از طریق توزیع پرسشــنامه و 
مصاحبه حضوری )با کودکان کمتر از 15 ســال که حداقل 3 سال 
در محلّه مورد نظر ســکونت داشتند( صورت گرفته است. از آنجا 
که در کنوانســیون حقوق کودک، بیشــترین مسئولیّت در رعایت 
حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شــده است؛ چنان که در مادة 
18، کشــورهای طرف کنوانسیون متعهد شــده اند، بیشترین تالش 
خود را برای تضمین به رســمیت شناختن این اصل که پدر و مادر 
کودک، مســئولیّت مشــترکی در زمینة رشــد و پیشرفت کودک 
دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونی، مســئولیّت عمده را در 
رشــد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی  ترین مسئلة آنان، 

)حفظ( منافع عالیة کودک است.
در آموزه های اســالم نیز بیشترین مسئولیّت در قبال کودک، بر 
دوش والدین اســت که بــه آن »حق الوَلَِد َعلَــی الوالِد« می گویند. 
بدین منظــور در این پژوهش بــرای ارزیابی وضعیّــت محلّه برای 
حضور کودکان، والدین آنهــا مورد تحقیق قرار گرفتند. همچنین 
بدان سبب که حوزة امنیّت و ایمنی مقوله ای عمدتاً ذهنی است و 

به میزان درک والدین از مناســب بودن یا نبودن فضای شهری برای 
کودکان شان بستگی دارد، تصمیم بر آن شد که برای اندازه گیری 
شاخص  های مدنظر، تنها به دریافت نظرات پرسش شوندگان بسنده 
شود و نظر کارشناسی محققان در بررسی حضورپذیری محیط  های 

شهری تنها در تحلیل داده  ها به کارگرفته شود. 
برای اســتخراج معیارهای شهر مناســب کودک، پرسشنامه ای با 
88 گویه طرّاحی شد و در آن از طیف 5 گزینه ای لیکرت با مقادیر 
بسیار کم/ بســیار ضعیف تا بسیار خوب استفاده شد. تعداد 375 
پرسشــنامه به روش کوکران تعیین شــد و پس از اعتباریابی آن، به 
روش نمونه گیــری تصادفی برای پاســخ گویی به گروه هدف ارائه 
شــد. به منظور استخراج معیارهای فضای شــهری مناسب حضور 
کودک از گویه  های پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. 
همچنین به منظور تبیین اثرات این معیارها بر میزان حضورپذیری، 
از ضریب همبســتگی پیرسون استفاده شد. با اســتفاده از نرم افزار 
SPSS، میزان آلفای کرونباخ پرسشــنامه  ها 0.838 به دست آمد که 

این میزان نشــان دهندة پایایی پرسشنامه و مناسب بودن همبستگی 
درونی داده  هاست. 

پیشینه و مبانی نظری پژوهش
»کودک« کیست؟

در اســالم، کودک )صغیر( به فردی اطالق می شــود که به بلوغ 
شــرعی نرسیده باشد. بالغ کسی اســت که قوای جسمی و غریزه 
او نمــو کامل یافته اســت و آمادة توالد و تناســل باشــد. در فقه، 
بلوغ از امور طبیعی و تکوینی اســت و برخی نشانه  های طبیعی و 
فیزیولوژیک و شــرعی و قانونی برای آن ذکر شده است1 )موسوی 
بجنــوردی، 1392: 36(. در قوانیــن کشــور  های مختلف، تعاریف 
متفاوتی از کــودک وجود دارد. اعالمیة جهانی حقوق کودک، در 
مــادة 1 خود تمام افراد زیر هجده ســال تمــام را به عنوان کودک 
می  شناســد مگر آنکه قوانین داخلی کشورها مالک دیگری برای 
تعریف کودک داشــته باشــند )unicef, Article 1(. در ایران طبق 
تبصرة 1 ماده 1210 مصوب ســال 1360، کــودک به فردی اطالق 
می  شود که بالغ نشده باشد. طبق همین قانون سن بلوغ برای پسران 
پانزده ســال تمام و برای دختران نُه ســال تمام قمری اســت )قانون 
مدنی جمهوری اسالمی، 1360(. در این پژوهش با توّجه به اهداف 

مورد نظر، گروه سنی سه تا پانزده سال مورد بررسی قرار گرفتند. 
حقوق کودکان از دیدگاه اسالم

اسالم، بیش از   مذاهب دیگر، برای کودکان، این گروه آسیب پذیر 
جامعه، حقوق قائل شــده است. در آموزه های آسمانی اسالم، همة 
کودکان از دختر و پسر، حقوق و مزایای معیّنی دارند و همگان از 
اِعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق ایشان بازداشته شده اند. 
این در حالی است که پیش از اسالم، در میان اعراب و دیگر اقوام، 
کودکان در وضع نامناســبی قرار داشتند و از کمترین حقوق عادی 
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نیز بهره مند نبودند. نکتة قابل توّجه این اســت که  این حمایت  ها 
از حقــوق کــودکان، زمانی مطرح شــد که هیچ نهاد، ســازمان یا 
کنوانسیون بین المللی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته و 
اســالم با در نظر گرفتن همة نیازهای اولیّة جسمی، روحی و روانی 
کودکان و دفاع از آنان، زمینه را برای رشــد و پیشرفت کودکان در 

همة جوانب فراهم آورده است )ر.ک. بافکار، 1387(.
حقوق گوناگونی که در دین اسالم برای کودکان در نظر گرفته 
شده است، طیف کاملی از تمام مواردی را شامل می شود که باید 
نه تنها برای زندگی، بلکه برای تکریم کودک در نظر گرفته شــود. 
از این حقــوق می توان به حق تعیین نام نیکــو بر کودک، تغذیه 
و خوراک پاکیزه و مناســب، حــق تحصیل، حق تفریح و بازی، و 

پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی بر کودک اشاره کرد.
همچنیــن طبــق تعالیم اســالم، کــودک عالوه بــر اینکه حق 
حیات دارد، حق بهره مندی از امکانات زیســتی ســالم و کافی را 
نیــز داراســت و باید در آســایش و آرامش قرار گیــرد. در تعالیم 
اســالم رعایت سالمت و بهداشــت روحی و جسمی کودک و نیز 
حفــظ شــخصیّت و کرامت وي اهمیّت  فوق العــاده اي دارد و در 
روایات متعّددي بر لــزوم کرامت ذاتی کودک و لزوم احترام به آن 
تأکید شده است. براي نمونه، پیامبر)ص( فرموده اند: »فرزندان خود 
را تکریم کنید و به  آنها آداب نیـــک بیاموزیـــد تـــا آمرزیـده 
شـــوید«)طبرسی،1370:220(. همچنین امام صــادق )ع( می فرماید: 
»باید هفت ســال نخست زندگی کودک، آزادانه به بازی و جنبش 
بدنــی صــرف شــود«)همان،ص223(. بنابراین در اســالم کودک، 
موجودي شایســته تکریم اســت و این کرامت همان طور که بیان 
شد مســتلزم حقوق متعّدد و گوناگون براي اوست؛ حقوقی کـــه 
یکــی از مهم  ترین وجوه آن تأمین و حفظ ایمنی و امنیّت کودک 
در خانواده و محل زندگی است )ر.ک. نیکنامی و دیگران، 1392(؛ 
همان گونه که حضرت رســول دو نعمت امنیّت و سالمت را جزو 
نعمت هایی می دانند که قدرشــان شــناخته نشده است )ر.ک. فتال 

نیشابوری، 1375(. 
طبق تعالیم اســالم، توّجه کافی به کودک و کمک به او برای 
ابراز عواطف واقعی، اصیل و پایدار باعث می شود که کودک دنیا 
را امــن و قابل اطمینــان بیابد. از این رو، بایــد فرصت هایی فراهم 
آورده شود که کودک به روش خود و با توّجه به رشد و توانایی  های 
خویش، مهارتی را فراگیرد و با مشکالت خود به طور نسبی دست 
و پنجــه نرم کنــد. امروزه فضاهــای عمومی شــهرها مکانی برای 
دریافت این مهارت هاســت و کودک و والدین او باید این امکان را 
داشته باشند تا آزادنه و بدون نگرانی در این فضاهای شهری حضور 

یابند و از آن استفاده کنند.
تالش  های بین المللی در زمینه حقوق کودکان

از آنجا که کــودکان یکی از آســیب پذیرترین و در عین حال 
تأثیرپذیرترین اقشار جامعه محسوب می  شوند، همیشه مورد توّجه 

ســازمان  ها و نهاد  های دولتی و غیر دولتی بوده اند. در اینجا به طور 
خالصه به تعدادی از تالش  های این ســازمان  ها برای احقاق حقوق 

کودکان اشاره می  شود.
پیمان نامه حقوق کودک2

پیمان نامه حقــوق کودک یکی از اولیــن و مهم  ترین تالش  ها 
برای حفاظت از حقوق کودکان اســت. پیمان نامه حقوق کودک 
یــک کنوانســیون بین المللی اســت که حقوق مدنی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی 
کــه این معاهده را امضــا کرده اند موظف به اجرای آن هســتند و 
هر نوع شــکایتی راجع به آن به کمیتــه حقوق کودک ملل متحد 
تسلیم می شــود. این کنوانســیون در 20 نوامبر 1989مورد پذیرش 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و  از 2 سپتامبر 1990 
الزم االجرا شــده  است. تاکنون 193 کشور )تمام اعضای ملل متحد 
به جز ایاالت متحده آمریکا و سومالی( این سند را امضا کرده اند و 
در 1۴0 کشور اجرا می شود و به این ترتیب مقبول ترین سند حقوق 
بشــر در تاریخ است. پیمان نامه حقوق کودک شامل 5۴ ماده و دو 
پروتکل اختیاری است که چهار اصل پایه ای آن را جهت می دهد:

 - هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد؛
 - زمانی  کــه برای کودکان تصمیم گیری می شــود، باید منافع 

عالیه آنان در رأس قرار گیرد؛
 - کودکان حق حیات دارند و باید رشد کنند؛

 - کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و 
این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شــود، باید مورد 

.)unicef, Article 12( توّجه قرار گیرد
جمهوری اســالمی ایران در سال 1373 پیمان نامة حقوق کودک 

را پذیرفت و در مجلس شورای اسالمی به تصویب رساند.
صندوق کودکان ملل متحد3

صنــدوق کــودکان ملل متحد که بیشــتر به نــام اختصاری آن 
یونیِســف۴ خوانده می شود، به منظور فراهم کردن غذای اضطراری 
و خدمات بهداشتی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ 
جهانــی دوم تخریب شــده بودند، در 11 دســامبر 19۴6 به توصیة 
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد ایجاد شد. در اکتبر 1953 مجمع عمومی ملل 
متحد، این ســازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی ســازمان ملل 
شــناخت و نــام آن را از صنــدوق بین المللی اضطــراری کودکان 
ســازمان ملل به نام فعلی تغییر داد. فّعالیت های یونیســف عمدتاً 
در راســتای ارائة کمک های الزم و حمایت از کودکان کشورهای 
در حال توســعه است. یونیسف از اوایل دهه پنجاه فّعالیت خود را 

.)Beigbeder, 2001: 12( برای کودکان در ایران آغاز کرده است
شهر دوستدار کودک5

به طور کلی مفهوم  شــهر دوســتدار کودک  بدین معناست که 
دولت مردان، این شــهر  ها را بر اســاس عالیق کودکان اداره کنند و 
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حقوق اساسی همة کودکان مانند حمایت، سالمت، امنیّت، حمل 
و نقــل، آموزش و فرهنگ در آنها رعایت شــود. شــهر دوســتدار 
کودک تنها یک شــهر خوب برای کودکان نیســت، بلکه شهری 

.)Riggio,2002: 45-85(است که به وسیله آنها ساخته می  شود
در شــهر  های دوســتدار کودک نحــوة مدیریّــت و حکمرانی، 
مســتلزم ارائة فرصت  های مناســب به کودکان برای تصمیم گیری 
است. اساساً شهر  های دوستدار کودک به دنبال ضمانتی برای تمام 
حقوق کودکان در شــهر هستند. این حقوق بر اساس اساسنامه این 

شهرها شامل موارد زیر است:
 - تأثیر تصمیمات شان در مورد شهر محل سکونت شان؛

 - دسترسی به خدمات اساســی مانند سالمت، سرپناه، نوشیدن 
آب سالم، آموزش و بهداشت؛

 - محافظت و امنیّت در برابر خشونت و جنایت؛
 - امنیّت و ایمنی در برابر عبور و مرور در خیابان؛

 - زندگی در محیط مناسب و آرام؛
 - مالقات و بازی با دوستان و همساالن؛

 - به رســمیّت شــناختن کودکان به عنوان شهروندی یکسان با 
بزرگساالن؛

 - داشتن دسترسی به همة خدمات بدون توّجه به نژاد، مذهب و 
.)NSW, 2009( ناتوانایی  ها

تمامی ایــن تالش  ها به منظور ایجاد شــرایط زندگی بهتر برای 
کودکان صورت گرفته است. 

ضرورت ارتباط کودک و فضای شهری
جنبه  های مختلف زندگی کودک سازنده پایه  های زندگی آینده او، 
جامعه و شهر است. بی گمان توسعه و پایداری همة جوامع در گرو 
مشارکت و فّعالیّت همة اقشار و گروه  های آن جامعه است. کودکان 
نیز به عنوان یکی از اقشار جامعه که تقریباً نیاز  های مشترکی دارند، 
نه تنها از این قاعده مســتثنا نیستند بلکه ضرورت توّجه به نیاز  های 

اساسی آنها بیشتر از سایر اقشار جامعه احساس می  شود. 
ضرورت  های اساسی کودک را می  توان در سه مورد خالصه کرد: 

 - ضرورت درک محیط و گسترش شناخت؛
 - ضرورت ســالمت، امنیّت جســمی و گســترش مهارت  های 

بدنی؛
 - ضرورت ارضای عواطف پیوند با محیط و گسترش انگیزه  ها 

)ر.ک. مظفر و دیگران، 1386(. 
این ضرورت  ها تأکیدی بر نقــش محیط زندگی و امکانات در 
دســترس در این محیط، برای تحرک آزاد و مســتقل، گســترش 
مهارت  های بدنی و ایجاد پیوند  های عاطفی و روحی کودک با آن 
است. روان شناســان حوزة کودک نیز عرصه  های زندگی کودک را 

به سه دسته تقسیم کرده اند:
عرصة خصوصی؛ مانند خانه؛ 

عرصة نیمه عمومی: مانند مهد  های کودک و مدرسه؛

عرصة عمومی: مانند بوستان  های شهری، فضاهای عمومی شهر 
و ... )ر.ک. حاتمی ابرقویی و دیگران، 1391(.

تحقیقات نشــان داده اســت که عرصه  های عمومــی می  تواند 
زمینه  هــای متعــّددی را بــرای ایجــاد فرصت  هایی بــرای کاوش، 
 جســت وجو و برقــراری ارتبــاط متقابل بــا طبیعت ایجــاد نماید 
)fjortoft and sageie, 2000: 88( و به قدرت ارتباط متقابل کودک 
با همســاالنش و در نتیجه افزایــش حس اجتماع پذیری او کمک 
کند )meyer, 2005(. رشــد شخصیّتی و اجتماعی کودک بیش از 
آن که به محیط  های سربســته ای مانند خانه، مدرسه و یا مهد  های 
کودک مربوط باشــد به تعامل و حضور فّعال کودک در فضاهای 
باز مطلوب و همراهی با همســاالن خود وابســته است. حضور در 
این فضاها، حس شــهودی کودکان را فّعال می کند و در تعامل با 
همساالن مهارت  های جســمی، کالمی و اجتماعی آنها را پرورش 

می  دهد. 
کودکان به ویژه در دورة دبستان با رفت و آمد از خانه به مدرسه، 
حضور در محیط محلّه خــود را تجربة می  کنند. آنها تمایل دارند 
با همســاالن خود در محلّه بازی کنند و بــا محیط کالبدی محلّه 
درگیر شــوند. در صورت پاسخ مثبت به این نیازها، کودک ارتباط 
مثبتی با محلّه شــکل می دهد و پایه های هویّت محلّه ای و شهری 

در او شکل می  گیرد )دانشپور و دیگران، 1396: 8(.
مازلو6 معتقد اســت که شکل گیری شــخصیّت  هایی که دربارة 
محیط زندگی خود حساسیّت و کنجکاوی زیادی نداشته و رغبت 
و انگیــزه ای برای زیســتن ندارند، حاصل ناکامی و شکســت در 
ارضای کنجکاوی  های مشتاقانه و خودانگیختة دوران کودکی شان 
اســت. گوردون آلپــورت7 نیز تأیید می  کند که شــرایط محیطی 
مســاعد و تجربه  های دوران کودکی در پرورش شخصیّت سالم از 

اهمیّت خاصی برخوردارند )ر.ک. سینگر و رونسن، 1365(.
با توّجه به آنچه گفته شد درمی  یابیم که وجود فضاهای عمومی 
سالم و مناســب حضور کودک، یکی از ضرورت  های انکارناپذیر 
برای رشد و تکامل همه جانبة کودکان است و در نهایت بنیان  های 
جامعة ســالم را پایه گــذاری می  کند. همان گونه که در اساســنامة 
شــهر  های دوستدار کودک اشاره شد، شــهرها به عنوان بستر رشد 
و تکامل کــودکان باید بتوانند شــرایط و امکانات زندگی ســالم 
کودکان را فراهم آورند. کودکان باید بتوانند مانند ســایر شهروندان 
بزرگســال با توّجه به توانایی هایشــان، امکان اســتفاده از فضاهای 

شهری را داشته باشند.
مفهوم فضای شهری

 بــه منظور شــناخت کامل تــر از محیط زندگی کــودکان الزم 
اســت ابتدا با مفهوم فضای شــهری آشنا شــویم. فضای شهری در 
معنایی عام، شــامل فضای زندگی شــهروندانی است که آگاهانه 
یــا غیر آگاهانه برای رســیدن بــه مقاصد مختلف طی می  شــود. 
ماتین8 خیابان  ها، بلوار  ها، میدان  ها و پارک  های شــهر را به انضمام 
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نماهــای ســاختمانی ای کــه آن فضــا را تعریــف نموده اند، جزء 
فضاهای شــهری می  داند )ر.ک. گلــکار، 138۴(. لنگ9 نیز عرصة 
عمومی را متشــّکل از فضاهای بین ساختمان  ها و نیز قسمت  هایی 
از فضای داخلی ســاختمان  ها می  داند. فضای شــهری، تنها فضای 
خالی بین ساختمان  ها نیســت، بلکه مفهومی در برگیرندة محیط 
کالبــدی، فّعالیت هــا، رویداد  هــا و روابــط بین آنهاســت )ر.ک. 
مدنی پور و مرتضایی، 138۴(. توسلی نیز فضای شهری را ساختاری 
سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت کالبدی می داند. با این 
وجه خیابان  ها، میادین و عناصر باز و ورزشی از جملة این فضاهای 

شهری محسوب می شوند )ر.ک. توسلی، 1371(.
آنچه نیاز به توّجه دارد این اســت که فضاهای شهری عموماً در 
ســیطرة بزرگســاالن قرار دارند؛ از برنامه ریزی تا طرّاحی و ساخت 
این فضاها، اســتفادة بزرگساالن به عنوان هدف اصلی، مد نظر قرار 
گرفته اســت. مقیاس، عملکــرد، نوع مصالــح و ... همه به نوعی 
تأییدکنندة این امر هســتند. به ندرت می  توان در شهرها، نشانه  های 
بــارزی از فضای کودک  مدار را شــاهد بود. هر چنــد نمی توان از 
برخــی تالش  های صورت گرفته در این عرصه چشم پوشــی کرد؛ 
اما آنچه تا کنون انجام شــده پاسخگوی نیاز  های کودکان در شهر 
نبوده است و باید در برنامه ریزی و طرّاحی این فضاها توّجه بیشتری 

به ویژگی  های کودکان معطوف داشت.
معیارهای فضاهای شهری مناسب کودک

آنچه در شــهر  های کنونی باید مورد توّجه ویــژه قرار گیرد این 
اســت که در برنامه ریزی و طرّاحی فضاهای شــهری باید به نیازها 
و توانایی  های کودکان توّجه کافی و الزم را مبذول داشــت تا بتوان 
حضور فّعال آنها را با فضا به گونه ای ســازنده تضمین کرد. امروزه 
در شهرســازی، هر محلّه با حــوزة عملکردی مربــوط با کودکان 
شناسایی می  شود. مرکز هر محلّه یک دبستان است و عالوه بر آن 
سایر فضاهای مرتبط با کودکان نیز مانند بوستان محلّه ای، فضاهای 

بازی، خانه  های کودک و ... در نظر گرفته می  شــود؛ اما سؤال هایی 
که در اینجا مطرح می  شود این است که:

1- مهم  ترین معیارهای فضای شهری مناسب کودکان کدام اند؟
2- کدام یک از این معیارها بیشــترین تأثیــر را بر حضور فّعال 

کودکان در فضاهای شهری دارند؟
نظریّه پــردازان و محققان متعّددی دربــارة معیار  ها و ویژگی  های 
فضاهای شــهری مناســب کودکان ســخن گفته اند. ایــن معیارها 
نه تنها به عنوان ابزاری برای شناســایی شــهرهای مناسب کودکان 
مورد اســتفاده قرار می گیرند که حق کودکان بر شــهر هستند. با 
بررسی آثار و تحقیقات صورت گرفته می توان مهم  ترین معیارهای 
تعیین شده برای فضای شهری مناسب کودک را در جدول 1 دید.

هــر چند در ایــن نظریّه ها به طیــف وســیعی از معیار  ها برای 
مناسب ســازی شــهر برای کودکان اشاره شده اســت؛ اما با مطالعة 
دقیق تــر این مؤلّفه  ها مشــّخص می شــود که ایمنــی و امنیّت از 
مؤلّفه  هــای غیــر قابل انــکار برای خلق فضای شــهری مناســب 
حضور کودکان هســتند. جین جیکوبز معتقد است که مهم  ترین 
عوامــل عالقة کودکان به فضای شــهری در ایمنی خیابان  ها، تنوّع 
کاربری ها، شــادابی و سرزندگی شــهری خالصه می  شود و با رفع 
ایــن نگرانــی، نگرانی  های اصلی تمام جمعیّت تمام خواهد شــد 
)ر.ک. جیکوبز، 1388(. از سوی دیگر در مطالعه ای که کمیسیون 
کودکان و نوجوانان ولز روی درک کودکان از ســالمت انجام داده، 
ســه موضوع اصلی اثرگذار بر ســالمت کودکان را شناسایی کرده 
است و تأثیرگذاری محیط ساخته شــده را بر این سه موضوع  تأیید 
می  کنــد؛ فّعالیت، ایمنی و امنیّت، و احســاس مثبت نوجوانان از 

.)NSW, 2009( خود
روانشناســان کــودک تأکید می  کنند که کــودکان در فضاهای 
امــن و ایمــن فرصت و امکان بیشــتری برای رشــد و شــکوفایی 
اســتعداد  های خود پیدا می  کنند. همچنین آنها حساســیّت زیادی 

جدول شمارة 1: معیار  های مطرح شده برای شهر مناسب کودکان
معیارهای حاکم بر فضاهای شهری دوستدار کودک مکتب / نظرّیه پرداز  

حفظ شخصیّت کودک، حفظ کرامت کودک، رعایت سالمت، بهداشت روحی و جسمی، امنیّت، )ر.ک. بهشتی، 
1377(، )ر.ک. فتال نیشابوری، 1375(.  اسالم

امنیّت، آزادی، ارضای کنجکاوی، تحرک و پویایی )ر.ک. جیکوبز، 1388(. جیکوبز
 امنیّت، انسجام، فضای سبز، محیط خشونت زا، ترافیک، انزوای اجتماعی، جرم، کسالت و مکان گردهمایی 

.)chawla and others,2005: 62( چاوال

امنیّت، ایمنی، دسترسی، زیبایی، سازگاری، قابلیّت بازی، آموزش دهندگی، مشارکت، امکانات مالی )دریکسل، 1387: 
 .)85 دریسکل

 امنیّت، وقوع فّعالیت، فضای آموزش، فضای بازی، بهداشت محیط، ارتباط با طبیعت، محیط خشونت زا
.)malone and tranter, 2003: 290(

سترث ویت و همکاران، 
یونیسف، ملون

وقوع فّعالیت، مقیاس متناسب، امنیّت، سرزندگی، جذابیّت، خیابان  ها و میادین طّراحی شده، فضای باز، مکان پناه گرفتن، 
سرگرمی خیابانی، جشنواره  ها، بازار )شیعه، 1385(. شیعه 

اعتماد، انصاف، عدالت، ارتباط، فرصت مشاهدة مردم، محیط شهری شفاف و سالم و قابل درک، معابر دور از مخاطرات 
. )lennard, 1997( رفت و آمد سواره لنارد

.)mamfurd, 1976( فضای باز، فضای سبز، فضای فرهنگی مامفورد
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نســبت به عوامل تهدیدکنندة محیطی دارند. کودکان در صورتی 
در محلّه خود فّعالیّت می  کنند که احساس امنیّت کرده و تمامی 
حواس شان در حالت تعادل و آسایش باشد. هر نوع تهدید محیطی 
مانند انــواع آلودگی  های صوتی و بصری، وجود خطرات فیزیکی، 
نداشــتن قلمرو فیزیکی و روانی، وجــود ازدحام غیر قابل کنترل و 
احســاس عدم کنترل محیط توسط بزرگســاالِن مورد اعتماد، مانع 
تعامل مطلوب کودک با فضای شــهری می  شود. این عدم احساس 
امنیّت می  تواند باعث بروز رفتار  های پرخاشگرانه در کودک شود. 
پریو و همکاران، با انجام مطالعه ای روی کودکان 10 - 12 ســاله و 
والدین آنهــا )677 خانواده در ویکتوریا(، دربارة بزرگ ترین نگرانی 
آنهــا کاوش کردند. در مورد کــودکان اولین نگرانی، اســتفاده از 
خیابــان بــود و پس از آن خطر افراد غریبــه و ایمنی معابر در رده 
دوم و ســوم قرار داشــت)louv, 2005( که هر سه نگرانی در زمینة 

مؤلّفه  های امنیّت و ایمنی کودکان در فضای شهری است.
در اغلب شــهر  های اســالمی، محلّه  هــا با عناصــر کالبدی از 
یکدیگر جدا می  شــدند. در بســیاری موارد این مرزها توسط مردم 
محلّه  هــا ایجاد و حفاظت می شــدند و نهادهــای حکومتی در آن 
دخالتی نداشتند. بافت اجتماعی درون محلّه  ها بسیار منسجم بود. 
همچنین برای حفظ امنیّت در برابر تهدیدهای بیرونی، ورودی  های 
محلّه  ها در بســیاری موارد دروازه داشتند )دانشپور و دیگران، 1396: 
10(. امنیّت کودکان در این شــهرها اهمیّت بسیاری داشت و عالوه 
بــر تمهیدات کلــی نظارتی که در این شــهرها بــه کار رفته بود، 
نظارت مستقیم و غیرمستقیم افراد حاضر در مکان  های عمومی بر 
کودکان یکی از مهم ترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی برای 

حفظ امنیّت این بخش از جمعیّت بوده است.
ایمنی و امنّیت

مفهوم امنیّت مانند ســایر مفاهیم رایج در علوم انسانی همچون 
عدالــت، آزادی و صلــح، تعاریف و تفاســیر گوناگونی دارد. این 
اختالفات عمدتاً از این واقعیّت ناشــی می  شــود که این مفهوم با 

تنوّعی از معانی و در شــرایط و زمینه  های گوناگون به کار می  رود. 
از نظر تبارشناسی مفهوم امنیّت دارای سابقه ای طوالنی تر از مفهوم 
عدالت و جامعه اســت. نخستین مباحث فلسفی و سیاسی امنیّت 

را می  توان در آثار افالطون و ارسطو مشاهده کرد. 
 در ادامه به طور خالصه بــه تعدادی از این تعاریف و دیدگاه  ها 

اشاره می  شود:
قرآن کریم: قرآن ضمن برشمردن امنیّت و وجوه عینی آن، نوع 
کامــل و اصلی امنیّت را امنیّت مبتنی بر ایمان به خداوند می  داند. 
این مفهوم هر ســه معنای امروزی از امنیّت عینی، ذهنی و آرامش 

و اطمینان قلبی را بازنمایی می  کند )ر.ک. غرایاق زندی، 1389(. 
امام علی )ع(: امام علی )ع( از همان ابتدای به دســت گرفتن 
حکومــت، امنیّت به مثابه نظم را در وجوه مــادی و معنوی تببین 
کرده اســت. ایشــان برای تبیین امن، امان و امنیّت به واژه هایی که 
این ویژگی را ندارند، اشاره می کند: تجاوز، ظلم، ارعاب، ترساندن، 
فســاد، سفک، دما )خون ریزی(، شــرارت، اذیت، سر به هوا بودن و 

اوباشی، فتنه و اهانت )ر.ک. لباف، 1385(.
امام خمینی )ره(: مفهــوم امنیّت، نگاهی کالن نگر و عمیق 
الزم دارد و بــه تعبیر دیگر در جهت مقابله با هرج و مرج و ناامنی، 
هر نظمی مورد تأیید نیســت و نباید تنها به شــکل ظاهری بسنده 
کرد. در مقولــة امنیّت اجتماعی مفاهیمی چون اســتقرار عدالت 
اجتماعی، امنیّت شــغلی و مســکن، مبارزه با مفاســد و انحرافات 
اجتماعــی، نظارت عمومی و اصل امر بــه معروف و نهی از منکر 

اهمیّت دارد )ساالر، 1382: 139(.
ماندل10: تعاریف موجود دربارة مفهوم کلی امنیّت بر احساس 
آزادی از ترس یا  احســاس ایمنی که ناظر بر امنیّت مادی و روانی 

است، تأکید دارد )ر.ک. ماندل، 1379(.
بــوزان11: امنیّت بــه معنای حفاظــت در برابر خطــر )امنیّت 
عینی(، احساس ایمنی )امنیّت ذهنی( و رهایی از تردید )اعتماد به 

دریافت  های شخصی( است )ر.ک. بوزان، 1378(.

جدول شمارة 2: ابعاد امنّیت 
ابعاد ایجابی، اطمینان و آرامش فکری و روحی را در برمی  گیرد. در واقع هر آنچه در ایجاب  و تکوین پدیداری حس 

امنیّت در قالب احراز شرایطی از محیط که باعث آرامش و سکینه درون شود، می  تواند در ابعاد ایجابی امنیّت مورد 
بررسی و واکاوی قرار بگیرد.

ابعاد ایجابی
امنیّت در ابعاد 

تکوینی
ابعاد سلبی، فقدان خوف و دلهره که موجب سلب آرامش و اطمینان می  شود را در برمی  گیرد. این بعد به جنبه  هایی از 

مؤلّفه  های محیط تأکید دارد که سلب آنها از محیط، در پدیداری مفهوم امنیّت تأثیر دارد. ابعاد سلبی

این بعد امنیّت به جنبه  های عینی امنیّت اشاره دارد که نشان دهندة نبود تهدید موجود در ذات طبیعی محیط باشد. در واقع 
هر آنچه از لحاظ تصویر و تجّسم عینی امنیّت تأثیرگذار باشد می  تواند در این مقوله مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. ابعاد عینی

امنیّت در ابعاد 
ابعاد ذهنی به حس امنیّت اشاره دارد که در واقع نشانگر احساس امنیّت داشتن افراد در ساختار جمعی محیط است و ادراکی

دارای بعدی روان شناختی است. ابعاد ذهنی

به شرایطی از محیط اشاره دارد که از جنبة فیزیکی به ایمنی فردی در برابر عناصر و مؤلّفه  های 
محیط کالبدی شهر اشاره دارد. ایمنی13  بعد کالبدی امنیّت در ابعاد 

کالبدی
به جنبه  های اجتماعی از مناسبت ارتباطی فرد در برابر اجتماع و گروه  های اجتماعی در برابر 

فرد، اشاره دارد.
امنیّت 1۴ بعد 

اجتماعی
امنیّت در ابعاد 

اجتماعی
مأخذ: ر.ک. بمانیان و همکاران، 1388
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کلمنتس12: امنیّــت به معنای رهایی از خطــر یا مخاطرات و 
رهایی از لطمات، ایمنی روانی، رهایی از هراس یا تردید، مشــوش 
نبــودن و چیزی که ایمنــی می  دهد و اطمینان می  بخشــد به کار 

می  رود )ر.ک. کلمنتس، 138۴(. 
ابعاد امنّیت

همان گونه کــه از آرای ارائه شــده دریافت می  شــود، نمی توان 
معنــای واحدی برای مفهــوم امنیّت تعیین کــرد. در طول زمان با 
پیچیده تر شــدن روابط اجتماعی بشــر، مفهوم امنیّت نیز توســعه 
یافته و گســترده تر شده است، به طوری که می  توان ابعاد جدول 2 

را در تعریف آن گنجاند.
مفهوم ایمنی

مؤلّفة ایمنی، اشاره به موارد و عوامل محیطی دارد که در صورت 
عدم تأمین شرایط مطلوب آنها، وقوع حوادث اجتناب ناپذیر است 
و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و 
ناظــران را تهدید خواهد کرد )kelly and damian, 2009(. با توّجه 
بــه آنچه در جدول 2 آمده، در این پژوهــش منظور از ایمنی، بعد 

کالبدی امنیّت است.   
نظرّیه های مطرح شده در زمینۀ امنّیت فضاهای شهری

با توســعة زندگی شــهری و پیچیده تر شــدن روابط اجتماعی 
انســان  ها، بحث امنیّت فضاهای شــهری بیش از پیش مورد توّجه 
نظریّه پــردازان شــهری و جامعه شناســان قرار گرفــت. نظریّه های 
بسیاری در این زمینه توســط گروه  ها و نظریّه پردازان مختلف ارائه 

شد که در اینجا به ذکر دو مورد از آنها بسنده می شود: 
نظرّیۀ فضای قابل دفاع15

این نظریّه نخســتین بار در ســال 1972 توسط اســکار نیومن16 
مطرح شــد. در ایــن نظریّه، فضای قابل دفاع فضایی اســت که در 
آن میــزان جرایــم و جنایــات از طریق افزایش دامنــة دید و حس 
مالکیّت به فضا، کاهش یابد. اصول فضای قابل دفاع بر مشــارکت 
و خودیاری مردم تکیه دارد. بر اساس این نظریّه فقدان چهار عنصر 
در فضا می  تواند مســتعدکننده رخداد جرم در آن فضا باشــد. این 

عناصر عبارت اند از: 
 - ایجاد حس قلمرو و مالکیت در فضای قابل دفاع؛

 - نظارت طبیعی که به ســاکنان اجازه می  دهد افراد را شناسایی 
کرده و به وقایع قلمرو خود آگاه باشند؛

 - خلــق تصویــری امــن از محیط اطــراف که ســاکنان آن را 
می  شناسند و از آن مراقبت می  کنند؛

 -  همسایه  ها باید بخشی از ناحیة امن و بزرگ تری باشند که از 
آن در برابر خطرات حفاظــت و بالطبع محلّة خود را نیز حفاظت 

 .)coupland, 1997( می  کنند
نظرّیۀ پیشگیری از جرم از طریق طّراحی محیطی17

رویکــرد دیگری در زمینــه طرّاحی در دهــة 80-1970 با عنوان 
جلوگیــری از جرم از طریق طرّاحی محیطی مطرح شــد. این ایده 

بر اســاس نظریّه های نیومن و ری جفری انتشار یافت. این نظریّه در 
دو نسل به تکامل رسید. نسل اول به بررسی آکادمیک راهبردهای 
سیســتماتیک کاهش جرم از طریق کاهش فرصت های ارائه شده 
توسط محیط فیزیکی می  پردازد. اصول این راهبردها شامل: نظارت 
طبیعــی، کنترل دسترســی، تقویــت قلمروگرایــی و جای گذاری 
مناســب کاربری زمین اســت )baker, 2005(. اصول بنیادی نسل 
دوم عالوه بر اصــول کالبدی، به عوامل اجتماعــی نیز توّجه دارد 
و راهبردهای خود را با اســتفاده از نگاه جیــن جیکوبز به روابط با 
همســایه  ها و جامعة محلّی ارائه داده اســت. چهــار راهبرد جدید 
عبارت اند از: همبســتگی اجتماعی، اتصــال، فرهنگ اجتماعی و 

ظرفیت آستانه )ر.ک. قورچی بیگی، 1386(. 
مفهوم فضای شهری امن و ایمن 

آنچه که به تعریف امنیّت فضای شهری کمک می  کند، مقابلة 
مفهوم فضای شهری امن و ایمن در برابر فضای شهری ناامن است. 
می  تــوان گفت فقدان عــدم امنیّت و عوامل از بیــن برندة ایمنی 
فضــا، مفهوم فضای امن و ایمن را مشــّخص می کند. در فضاهای 
شهری، احساس امنیّت شهری بدین معناست که شهروندان بتوانند 
آزادانه جابه جا شــوند، با همشــهریان خود ارتباط برقرار کنند و به 
فّعالیت  هــای اجتماعــی بپردازند، بدون آن که تهدید شــوند یا با 
خشونت و اذیّت و آزار جسمی و روحی و یا نابرابری جنسی مواجه 
شوند )کامران و همکاران، 1390: 36(. نباید در شهرها محلّی برای 
تحریک جرم و ناامنی وجود داشــته باشــد و بالعکس باید همواره 
بــا مداخالت فیزیکی و اجتماعی، محیط را منســجم کرد و روح 
وحدت را در فضاهای عمومی شــهری حاکــم گردانید؛ به طوری 
که یکی از نشــانه های اصلــی فضای امن شــهری رونق و حیات 
جاری در آن اســت )کالنتــری خلیل آباد و دیگــران، 1392: 18(. 
بنابراین می  توان گفت فضای شــهری امن فضایی است که امنیّت 
و آســودگی خاطر همة افراد را در فضا شــامل حاضران، ناظران و 
عابران فراهم آورد. کودکان نیز مانند سایر شهروندان باید از تمامی 
این حقوق برخوردار باشند و فضاهای شهری باید به منظور استفاده 

آنان، مناسب سازی شوند. 
مؤلّفه  های فضای امن شهری

با توّجه به تعاریف مطرح شــده، امنیّت، به طور کلي احســاس 
آرامــش و اطمینان از عدم تعرض به جان و ســایر متعلّقات تعبیر 
می شــود و محیط شــهري نیز فضایي اســت که در آن مي توان 
این احســاس آرامش و اطمینان را در کاربرانش جست وجو کرد. 
همچنین احســاس امنیّــت نیز با توّجه به تأثیــرات ذهني و روانِي 
شــکل گرفته از محیط، انســان را در موضــع تصمیم گیري قرار 
مي دهــد تا محیط را امن یا ناامن تشــخیص دهد و تعریف نماید 
)رفیعیــان و دیگــران، 1391: 5۴(. با توّجه بــه نظریّه های مختلفی 
که در مورد امنیّت فضاهای شــهری و کاهش شــرایط جرم خیزی 
فضاهای شــهری وجود دارد، می  توان مؤلّفه  های فضای شهری امن 
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را بدین صورت معرفی کرد )ر.ک. بمانیان و محمودی نژاد، 1388؛ 
قورچی بیگی، 1386؛ کامران و همکاران، 1390؛ صالحی، 1387 و 

.)kelly and damin, 2009(
انــدازه و تراکم در فضا: یکی از مهم  تریــن عوامل مؤثّر بر 
رفتار، تعداد افراد موجود برای تماس در محدودة فضایی مشّخص، 
عنوان شده اســت. هرچند فضاهای بزرگ و خالی میتواند مسبب 
بروز و افزایش جرم باشــد اما ازدحام زیاد در فضاهای کوچک نیز 
دلهره آور اســت و می  تواند زمینه ساز ارتکاب جرم برای مجرمان و 

ایجاد اختالل در ایمنی استفاده کنندگان باشد. 
آســایش بصری و محیطی: نتایــج بررســی  های گوناگون 
نشــان دهندة این اســت که میان فراوانی وقــوع جرایم و مکان  های 
آلــوده )انواع آلودگی بصــری، محیطی، صوتی و...( همبســتگی 

آماری وجود دارد. 
سازمان فضایی و نفوذپذیری: وضعیّت نفوذپذیری قلمرو  ها، 
وضعیّت دسترســی، و فضاهــای حمل و نقل عمومی ســه معیار 
این مؤلّفه هســتند کــه هرکدام بر میزان امنیّــت و ایمنی قلمرو  ها 
نقــش مؤثّری ایفا می  کنند. تعریف مرزهای روشــن، مالکیت فضا 
را تعریف می  کند و موجب کاهــش نفوذپذیری و افزایش نظارت 
اجتماعی می  شود. ویژگی دسترسی و شبکه  های ارتباطی نیز نقش 

مهّمی در تأمین امنیّت و ایمنی محلّه ها ایفا می  کنند. 
کیفیت مســکن و کاربری زمین: مســکن ناســالم، نحوة 
تصرّف مســکن، تراکم جمعیّتی و ســاختمانی، میزان بهره مندی 
از خدمات عمومی واحد  های مســکونی و الگــوی کاربری زمین 
و کمیّــت و کیفیّت فّعالیّت ها، هر کدام نقــش مؤثّری در میزان 

امنیّت محلّه ها ایفا می  کنند.
بــا توّجه به موضوع های مطرح شــده و در نظــر گرفتن اهمیّت 
مؤلّفه  های ایمنــی و امنیّت برای حضور فّعال کودکان در فضاهای 
شهری، به بررسی محدودة مورد مطالعه می  پردازیم و محلّة فاطمی 
را از لحــاظ وضعیّت ایمنی و امنیّت کودکان مورد ســنجش قرار 
می دهیم. بدیــن ترتیب براســاس مبانی نظری، فرضیــه رابطه ای 
تحقیق این اســت که »به رســمیت شــناختن حق ایمنی و امنیت 
کودکان که آموزه ای ایرانی- اسالمی و همچنین معیاری بین المللی 
برای حفظ حقوق کودکان اســت، رابطه معناداری )همبستگی( با 

حضورپذیری فضاهای شهری برای آنان دارد«. 

یافته  های پژوهش
معرفی محدودة مورد مطالعه 

محلّــة فاطمی )تصویر 1( یکي از محلّه های ناحیه دو شــهرداري 
منطقه 6 تهران اســت که از شمال به خیابان شهید گمنام از میدان 
گلها تا تقاطع خیابان کارگر شمالی، از جنوب به خیابان فاطمی از 
تقاطع خیابان کاج جنوبی تا تقاطع خیابان کارگر شــمالی، از شرق 
به خیابان شــهید گمنام و خیابان کاج جنوبی و از غرب به خیابان 

کارگر شمالی منتهي مي شود. جمعیّت محلّة فاطمی بر اساس آمار 
سرشــماری نفوس و مسکن سال 1395 سازمان آمار ایران ۴۴831 نفر 
اســت )جدول 3(. محلّه در پهنه مختلط )اداری، تجاری، خدماتی و 
مسکونی( قرار گرفته اســت و ترکیب جمعیّتی آن ترکیب جوانی 

است )الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه 6، 1386(.

تصویر شمارة 1: محدودة محّلۀ فاطمی

با توّجه به جدول ۴ مشــخص می شــود محلّة فاطمی از لحاظ 
ســرانه  های مــورد نیاز کــودکان در وضعیّت مناســبی قــرار دارد. 
همچنیــن مجاورت محلّه با پــارک الله، مرکز حجــاب و کانون 
پــرورش فکری کــودکان می  تواند بســیاری از نیاز  هــای کودکان 
محلّه را پوشــش دهد. البته باید توّجه داشت که در چند سال اخیر 
کاربری  هــای اداری به درون بافت مســکونی محلّه نفوذ کرده اند و 
این روند رو به گســترش اســت؛ به طوری که واحد  های مسکونی 

درون بافت تمایل دارند به کاربری اداری یا خدماتی تغییر یابند.

جدول شمارة 3: توزیع جمعیت و خانوار در محّلۀ فاطمی
تعداد خانوار زن مرد جمعیت کل

 13707  223۴6  22۴85 ۴۴831

گروه سنی 65 سال 
و بیشتر

گروه سنی 15 تا 
64 سال 

گروه سنی 0 تا 14 
سال

1359۴ 25061 5736

جدول شمارة 4: توزیع فضاهای فرهنگی ـ آموزشی در محّلۀ فاطمی

وضع موجود فّعالیت های در محّله سرانه مورد 
نیاز کاربری

1 سرای محلّه

0.91 فرهنگی
0 فرهنگ سرا
1 مراکز فرهنگی
0 سینما
1 کتابخانه
۴ دبستان

1.8 آموزشی
2 مهدکودک

استخراج معیارهای فضای شهری مناسب کودک
 17KMO بر اســاس یافته  های حاصل از تحلیــل عاملی، مقدار
برابر اســت بــا 0/750 و مقدار بارتلت آن 8226/3۴ بوده و ســطح 
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معناداری 0/99 به دست آمد که حاکی از مناسب بودن همبستگی 
متغیرهای وارد شده برای تحلیل عاملی است.

پس از انجام تحلیل عاملــی، 9 عامل دارای بردار ویژه بزرگ تر 
از یک به دســت آمد. به طور کلی، این 9 عامل در مجموع 60.53 
درصــد کل واریانــس را تبیین می کنند که نشــان از درصد باالی 
واریانس تبیین شــده توســط این عامل ها دارد. بر اساس یافته  های 
حاصــل از جــدول 5، عامل اول با مقدار ویــژه 8/۴1 تبیین کننده 

بیش از 19/12% واریانس کل است.

جدول شمارة 5: عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی
درصد واریانس 

تجمعي
درصد واریانس 

مقدار ویژه مقدار ویژه عامل ها

19/12 19/12 8/۴1 اول )ایمنی و امنیت(
27/22 9/10 ۴/18 دوم )ارضای کنجکاوی(
3۴/23 7/01 3/22 سوم )آزادی(
۴0/66 6/۴3 2/95 چهار )تحّرک و پویایی(
۴6/36 5/70 2/62 پنج )محیط قابل درک(
50/59 ۴/23 1/9۴ شش )آموزش دهندگی(

5۴/65 ۴/06 1/87 هفت )محیط بدون 
خشونت(

58/21 3/36 1/55 هشت )ارتباط با طبیعت(
60/53 3/01 1/50 نه )تعامل پذیری(

امــا وضعیّت قرارگیــری متغیّرها در عوامل با فرض واقع شــدن 
متغیّرهــای با بار عاملی بزرگ تــر از 0/5، بعد از چرخش عامل ها 
بــه روش وریماکــس تعییــن گردیدنــد. با توّجــه بــه متغیّرهاي 
تشــکیل دهندة عامل ها، هر یــک از عوامل، نام گذاری شــده و 9 
معیار فضاهای شهری مناســب کودک تعیین گردید. این معیارها 
عبارت نــد از: ایمنی و امنیّت، ارضــای کنجکاوی، آزادی، تحرک 
و پویایــی، محیــط قابــل درک، آموزش دهندگــی، محیط بدون 

خشونت، ارتباط با طبیعت، تعامل پذیری.
میزان حضور کودکان در محیط  های شهری

با تحلیل داده  های اســتخراج شده از پرسشنامه  ها از طریق آزمون 
خی دو تک متغیّره، مشــّخص شــد فراوانی طبقــات با یکدیگر 
متفاوت است؛ به گونه ای که برای فرضیة آماری »حمایت و تأمین 
حــق ایمنی و امنیّت کــودکان بر افزایــش حضورپذیری فضاهای 
شــهری آنان تأثیرگذار است«، بیشتر پاســخ ها شامل متوسط، زیاد 
و خیلــی زیاد بوده اند تا کم و خیلــی کم )p>0.05 و 0.271= خی 
دو تک متغیره(. در ادامه به منظور دست یابی به اهداف پژوهش به 
تبیین اثرات هر یک از معیارهای شــهر مناســب کودک بر میزان 

حضورپذیری فّعال کودکان، می پردازیم. 

تبیین ارتباط معیارهای فضای شهری مناسب کودکان و 
میزان حضورپذیری آنها

نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می  دهد 
کــه تمامی معیار  های فضای شــهری دوســتدار کــودک با میزان 
حضور فّعال کودکان در این فضاها دارای ارتباطی مثبت و معنادار 
هستند )با ســطح معناداری 0/99 و 0/95( و این بدان معناست که 
با افزایش میزان رضایت از هر یــک از این معیارها، میزان حضور 

فّعال کودکان نیز به طور معناداری افزایش می  باید. 
نتایج به دســت آمده از همبستگی پیرســون نشان می دهد که 
معیار امنیّت و ایمنی بیشــترین رابطة هم  جهت را با میزان حضور 
فّعال کودکان در فضاهای شــهری دارد )r=0.801( که مبانی نظری 
پژوهــش را تأییــد می کند. این امر بدین معناســت کــه با بهبود 
مؤلّفه  هــای ایمنی و امنیّت در فضاهای شــهری انتظــار می رود به 
طور قابل توّجهی میزان حضور فّعال کودکان در فضاهای شــهری 
افزایــش پیدا کنــد. با توّجه بــه میزان کم حضور فّعــال کودکان 
در محلّــة فاطمی و ارتباط مســتقیم و قوی این موضــوع با میزان 
امنیّــت، می توان فهمید وضعیّت ایــن محلّه از لحاظ معیار ایمنی 
و امنیّت در وضع مناســبی نیســت. این امر در داده  های گردآوری 
شــده از پرسشــنامه نیز مشــهود اســت؛ به طوری که 83 درصد از 
پاســخ دهندگان رضایت کم و یا بســیار کمی از میــزان ایمنی و 

امنیّت این محلّه داشتند.

نمودار شمارة 1: عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی و نام گذاری آنها

نتیجه گیری
در ایــن پژوهش، پس از مــرور نظریّه های مطرح شــده در زمینة 
کودکان و لزوم ارتباط آنها با فضاهای شــهری، به حقوق و جایگاه 
کودکان از دیدگاه اســالم اشــاره و برخی از تالش  های بین المللی 
صورت گرفتــه برای احقاق حق این گروه از جامعه بیان شــد که 
از این میان می توان به پیمان نامه حقوق کودک، صندوق کودکان 
ملل متحد و اساسنامه شهر دوســتدار کودک اشاره کرد. همه این 
تالش  هــا به منظــور ایجاد فضای مناســب برای رشــد و بالندگی 
کودکان صورت گرفته اســت و فضاهای شهری نیز به عنوان یکی 
از مهم  تریــن عرصه  های حضــور کودکان مورد توّجــه برنامه ریزان 
شــهری و روان شناســان محیطی قرار گرفته است؛ تالش هایی در 
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جهــت تبیین و توجــه به ویژگی  هایی که فضای شــهری باید دارا 
باشد تا کودکان به عنوان اســتفاده کنندگان از آن بتوانند در کمال 
آرامش و نشــاط به اهداف رشــد و بالندگی ذهنی و جسمی خود 
برسند. در این پژوهش با بررســی نظریّه های پژوهشگران مختلف، 
معیارهایی برای این فضا بیان شد و با توّجه به اهمیّت معیار ایمنی 
و امنیّت در محیط شــهری، تدقیق بیشتری روی این معیار صورت 
گرفــت. معیارهــای بیان شــده در مبانی نظری پژوهــش از طریق 
پرسشــنامه و مصاحبه مــورد آزمون قرار گرفتنــد و از طریق روش 
تحلیل عاملی، نُه معیار ایمنی و امنیّت، ارضای کنجکاوی، آزادی، 
تحرک و پویایی، محیط قابل درک، آموزش دهندگی، محیط بدون 
خشــونت، ارتباط بــا طبیعت، و تعامل پذیری بــه عنوان معیارهای 
شهر مناســب کودک معرفی شــد که می توان گفت این معیارها 
حقوقی هســتند که کودکان ما برای استفاده از فضاهای شهری بر 
گردن مســئوالن و برنامه ریزان دارند. در ادامه به منظور تبیین رابطة 
معیارهای نام برده شــده و تعیین معنادارتریــن رابطة این معیارها با 
میزان حضور فّعال کودکان، از آزمون همبســتگی پیرسون استفاده 
و همان گونه که انتظار می رفت، نشــان داده شد که معیار ایمنی و 
امنیّت بیشــترین رابطة هم جهت و مثبت را بر میزان حضور فّعال 
کودکان در فضاهای شــهری دارد )r=0.801(. طبق نتایج حاصل از 
پرسشنامه  ها  و آزمون خی تک نمونه ای میزان حضور کودکان در 
محلّه فاطمی در منطقــه 6 در بازه کم قرار گرفت. همچنین طبق 
توزیع فروانی داده  های حاصل از پرسشنامه ها، 83 درصد از ساکنان 
وضعیّــت ایمنی و امنیّــت محلّه را برای حضور کودکان شــان در 
محلّه مناسب نمی دانستند و این امر تأییدی بود بر  نتایج حاصل از 
همبستگی پیرسون که نشان می  داد ارتباط قوی بین میزان امنیّت و 

حضورپذیری کودکان وجود دارد.
بــا توّجه به بافت منطقه شــش و توزیع و اختــالط کاربری  های 
اداری، تجاری و مســکونی نیاز بیشــتری به برنامه ریزی در راستای 
افزایــش مؤلّفه  های ایمنی و امنیّت احســاس می شــود تا کودکان 
بتواننــد طبق حقــوق تعیین شده شــان در مجامــع بین المللی، با 
آســودگی خاطر و آزادانه از فضاهای شهری استفاده کنند و از این 

فضاها به منظور رشد جسمی و ذهنی خود بهره ببرند.
همچنین نتایج حاصل از پرسشــنامه و مصاحبه  ها نشان می دهد 
که مهم  ترین عوامل عدم حضور کودکان در معیار ایمنی و امنیّت 
از نظر ســاکنان و والدین بــه ترتیب، وجود افــراد ولگرد و معتاد، 
روشــنایی نامناسب معابر، و حضور افراد ناشناس در محلّه است. به 
نظر می  رســد نفوذ بافت اداری به درون محلّه، همجواری با بوستان 
الله و عدم نظارت کافی پلیس در شــب بر این بوستان و وضعیّت 
نامناســب روشــنایی و خط کشــی  های معابر در این عدم امنیّت و 

ایمنی نقش پررنگی را ایفا می کنند. 
با توّجه بــه این نتایج و نظریّه های مطرح شــده در زمینة امنیّت 
فضاهای شهری می توان با مناسب سازی و بهبود این فضاها با توّجه 

به رویکرد  های ارائه شــده، فضاهای عمومی شهر  ها را برای حضور 
و استفاده کودکان آماده کنیم و این حق گمشدة کودکان در شهر 

را به آنها بازگردانیم.
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