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چکیده

فضاهای شهری ،در خدمت بزرگراهها و ماشینها قرار گرفته اند و گسترش اینچنینی بافتهای شهری ،آلودگی هوا ،ترافیک ،تخریب
طبیعت و  ...را بهدنبال دارد .در این میان کودکان به عنوان قشر حساستر جامعه آسیب بیشتری خواهند دید .از اینرو هدف اصلی
تحقیق حاضر ،توجه بیش از پیش به کودکان در طراحی شهری و در نظر گرفتن روحیات و نیازهای کودکان از فضایی که آنان را
دربر میگیرد ،میباشد.

of

مقاله حاضر با استفاده از روش های کیفی ،توصیفی ،تحلیل محتوا ،مقایسه تطبیقی ،مطالعات کتابخانهای ،درگاههای اینترنتی و استفاده
از مشارکت کودکان ،به کودک و حقوق کودک در شهرسازی کشورهای مختلف و ایران پرداخته میشود و سپس مقایسهای تطبیقی
در قالب جدول صورت میگیرد و نکات مثبت و منفی هرکدام بررسی شده و در انتها راهکارها و پیشنهادهایی از قبیل :استفاده از تنوع

کلمات کلیدی :کودک ،حقوق کودک ،شهر کودکمدار

hi

مقدمه

Ar
c

.1

ve

رنگی و مبلمان مناسب کودکان ،ایجاد احساس امنیت و استقالل فردی کودکان و  ...شهری ارائه میگردد.

از آنجایی که تعالی و پیشرفت هر جامعه در داشتن نسلی سالم ،توانا و پویاست ،تربیت صحیح کودکان ،امروزه میتواند گامی
استتوار به ستوی ستاخت فردایی بهتر باشتد .از اینرو کودکان میبایستت به عنوان یک انستان از حقوق طبیعی و قانونی خویش
بهرهمند گردند و براساس برخورداری از این حقوق ،رشد و تعالی در آنها که نهایتاً به رشد و تعالی جامعه منتهی میگردد محقق
گردد .امروزه تقریباً در سرتاسر جهان بهویژه در کشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوبتری دست یافتهاند ،بخش
مهمی از منابع مادی و معنوی صتترف توجه به مستتائل کودکان و حمایت روانی و جستتمانی آنان میگردد ] .[1علی رغم وجود
قوانین مصوب و گسترده حقوق کودک و تعمیم مصوبات اعالمیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیونهای آن در کشور و اقدام
سازمان های حمایت از حقوق کودک ،از گذ شته دور تا به امروز ،رعایت این حقوق برای کودکان با ضعف روبرو بودها ست.
اگرچه با وجود قوانین و مقررات و ت شکیالت مرتبط با کودک هنوز جای کار ب سیار ا ست ،ولی از سوی دیگر افزایش م سائل
مربوط به کودکان در کشور زنگ خطری است که بیتوجهی به آنها ،گستردگی و افزایش بیشتر این مسائل را بهدنبال داشته و
جامعه را در تضعیف حقوق کودک و تجاوزاتی که به حقوق او میشود ،در معرض اتهام قرار میدهد ] .[2به اینمنظور ،تحقیق
حا ضر به دنبال پا سخ به این سواالت ا ست :شهرها چگونه میتوانند نیازهای کودکان ما را برآورده ساخته و زمینه ساز ارتباط
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درست کودک و محیط شوند؟ و اینکه کودکان ما چه تصورات و انتظاراتی از شهر و برنامهریزان شهری دارند؟ این سواالت بر
اساس این فرضیات میباشد :گمان میرود ،با رعایت حقوق کودکان در شهرسازی و برآورده کردن حداقل نیازها و انتظارات
آنها از محیط پیرامونشتتان ،کودکان به عنوان یک فرد در جامعه مورد توجه قرار میگیرند و اینکه میان شتتهرستتازی دوستتتدار
کودک و شکلگیری درست شخصیت کودک ،همبستگی وجود دارد.
.2

هدف و روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از روش های کیفی ،توصیفی ،تحلیل محتوا و مقایسه تطبیقی و با مطالعات کتابخانهای و درگاههای اینترنتی
و استفاده از مشارکت کودکان ،در قالب جامعه آماری شامل پنجاه کودک  7تا  12سال ساکن تهران که خواسته شده است
فضای شهری دلخواه خود را نقاشی کنند ،به ارزیابی حقوق کودکان در شهرسازی ایران و جهان و بررسی نکات مثبت و منفی
آنها می پردازد و راهکارهایی جهت ارتقاء شهرهایمان در این خصوص و در راستای هدف تحقیق که در نظر گرفتن حقوق
کودکان و مشارکت آنان در طراحی فضاهای شهری و به کارگیری شاخصههای شهرهای دوستدار کودک جهان در ایران

.3
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میباشد ،ارائه میدهد.

مروری بر مطالعات پیشین

تحقیقات و مطالعات زیادی ،به ویژه در سالهای اخیر ،در ارتباط با شهر مطلوب و شهر دو ستدار کودک انجام شده ا ست ،از
جمله:

of

«جتتتتین جیکوبز» در سال  1631در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا ،پنج معیار را برای محیطی با کیفیت مطلوب
بیان میکند .1 :ملحوظ داشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط .2 ،استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ

ve

تنوع استتتفاده و چه از نظر حضتتور ابنیه با قدمتهای مختلف در یک ناحیه .6 ،توجه به عنصتتر خیابان .4 ،نفوذپذیر بودن (قابل
د سترس بودن) بافت .5 ،اختالط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن ف ضاها ] .[6کوین لینچ با انت شار «تئوری شکل خوب شهر» در

hi

سال  1691میالدی ،ح صول کیفیت منا سب طراحی شهری و به تبع آن ارتقاء کیفیت زندگی شهری را در گرو پنج معیار و دو
فوق معیار زیر اعالن میدارد .1 :ستترزندگی :به مفهوم امکان بقای زیستتت شتتناختی و جامعه شتتناختی انستتان در محیط شتتهر.2 ،
معنی (حس) :به معنی نقش انگیزی ذهنی و معنادار بودن مکان های شتتتهری .6 ،ستتتازگاری :به منظور انطباق فرم شتتتهری با

Ar
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فعالیتهای گوناگون و مدارهای رفتاری .4 ،دستتترستتی :به مفهوم ستتهولت نفوذ فیزیکی به بخشهای مختلف بافت شتتهری.5 ،
کنترل و نظارت :به مفهوم فراهم بودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مدیریت و استفاده از عرصه همانی،
 .3کارایی :کارا بودن هریک از معیارهای فوق باتوجه به هزینه .7 ،عدالت :پرداخته شدن هزینه معیارها از طریق سازمان یا طبقه
اجتماعی که باید برای آن هزینه کنند ].[6

در کتاب «محیطهای پا سخده» نو شته ای ین بنتلی و همکاران ،که اولین بار در سال  1695منت شر شد ،هفت معیار کلیدی برای
ساختن مکانهای مطلوب به صورت زیر آمده ا ست .1 :نفوذپذیری .2 ،گوناگونی .6 ،خوانایی .4 ،انعطاف پذیری .5 ،تنا سبات
بصری .3 ،غنای حسی .7 ،رنگ تعلق
لوکوربوزیه  -Le corbusier-معمار م ش هور ،طرحی کارآمد و ساده از برنامه کودکان تنظیم کرده بود که بر اهمیت ح ضور
کودک در شتتهر تیکید میکرد .در شتتهر درخشتتان پیشتتنهادی وی ،مدرستته ،فضتتاهای بازی و مجموعههای مستتکونی که برای
زندگی خانوادگی مناسب باشد ،در موقعیتهای مناسبی پیش بینی شده است ].[4
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در گزارشتتی تحت عنوان «از کودکان بپرستتیم ،مروری بر فهم کودکان از رفاه» که توستتط دانشتتگاه گریفیت ( )Griffithدر
بخ شی از طرح مطالعه شهری برای کودکان انجام شد شش عامل ا صلی برای رفاه کودکان در محیط شهری به د ست آمد:1 .
افزایش توانایی کودکان برای انتخاب و دسترسی مستقل به دامنه گسترده ای از خدمات ،تسهیالت و فعالیتها :2 ،ارتقاء توانایی
و ظرفیت کودکان برای شتتترکت در بازیها و رقابت ها در محیط جامعه محلی :6 ،تضتتتمین حقوق کودکان در مورد امنیت و
سالمت در ف ضاهای عمومی شهر :4 ،افزایش توانایی کودکان در اح ساس امنیت و ارتباط با محیط کالبدی و اجتماعی :5 ،خلق
ف ضاها و ایجاد حس خو شامدگویی و تعلق برای کودکان :3 ،افزایش فر صتها برای بچه ها برای د ستر سی به ف ضاهای سبز و
فضاهای طبیعی برای بازی و کسب آرامش ].[5
شیعه برای اولین بار در ایران به طور خاص در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان کتابی تحت عنوان «آماده
سازی شهر برای کودکان» نمونه موردی تهران در سال  1695تیلیف کرده است که ضمن بررسی نحوه برخورد با کودکان ،به
نیازهای آنان به عنوان اصلیترین گروههای اجتماعی شهر اشاره میکند و اینکه شهرها چگونه باید به تیمین نیازهای کودکان
بپردازند و کودکان از شهرها چه انتظاراتی دارند ].[3
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شاید بتوان گفت اولین توجه جدی به این موضوع پس از زلزله مخرب سال  1692در بم صورت گرفت به گونهای که سازمان
یونیستتف با همکاری دیگر نهادها ،پروژه شتتهر دوستتتدار کودک را با هدف «مشتتارکت جمعی» کودکان تعریف و آن را
هدفگذاری کرد .در این پروژه کودکان  3تا  16ستتال مشتتارکت داشتتتند و نظرات خود را با روشهای مختلف ابراز
میکردند .همچنین از طرف مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا « ،شهر اوز» در استان فارس برای اولین بار به عنوان شهر دوستدار
کودک در فروردین ماه سال  1696انتخاب شد ].[7

of

.4

تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در خصوص کودک

در این بخش ابتدا مفاهیمی کلی از حقوق ،کودک و شتتهرستتازی مطرح شتتده و ستتپس به برخی از نظرات اندیشتتمندان در این

ve

خصوص اشاره میشود.

حقوق :در فرهنگ فارستتی عمید حقوق جمع کلمه حق میباشتتد که به معنی یقین ،عدل ،نصتتیب ،بهرمندی از چیزی ،ملک و

hi

مالی است ].[9

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

Ar
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آورده شتتده استتت ] .[6نظریات جدید روانشتتناستتی ،کودک را نه یک موجودیت ذهنی خالی ،بلکه توده انباشتتته از نیازها،
انگیزهها ،تجسسها ،ترغیبها ،تخیلها و نیروهای روانی هوشیار میشناسد ].[11

شهر سازی :شهر سازی عبارت ا ست از طراحی برنامهریزی برای شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقت صادی و با
توجه به حداقل رساندن مشکالت شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری ].[11
در تاریخ بشتتتری ،کودک و مستتتائل مربوط به او همواره مورد بح

مجامع و اقوام مختلف بوده و هر قوم یا ملتی ،روش های

ویژهای را در تربیت کودک و نیازهای او برگزیده و اعمال کرده است] .[2در میان اندیشمندان و فالسفه نیز نظرات مختلفی بر
مبانی تعلیم و تربیت کودک ابراز شده است تا بدین وسیله جامعه بشری را با نیکبختی همراه سازند] .[2به برخی از این نظریات
اشاره میشود:
ژان ژاک روسو ( )Jean Jacques Rousseauدر سال  1732اعالم کرد :شیوه تعلیم و تربیت موجود در جامعه ،راهی اشتباه
را طی میکند و کودکانی تحویل اجتماع میدهد که افرادی مطیع و بدون قوه تحلیل و تصمیمگیری هستند .تعلیم و تربیت باید
جریانی شادی بخش بوده تا کودک به آن راغب باشد ] .[12او اعتقاد داشت که رشد و تکامل استعدادها و رفتار باید به صورت
طبیعی و بدون مداخله جامعه صتتورت گیرد .پستتتالوزی ( ,)Pestalozzi, 1746-1827نظریات خود را در امتداد نظریات
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روسو دنبال نمود و در اواخر قرن هجده ،فروبل ( ,)Frobel, 1782-1852برای نخستین بار اقدام به تاسیس کودکستان نمود.
و یا در قرن نوزدهم ،اندیشتتمندانی چون ویلهلم پریر ( )Prierو استتتانلی هال ( )Hallدر رابطه با محتویات ذهن کودک به
تحقیق پرداختند و به تدریج کودک به عنوان فرد مورد توجه قرار گرفت ].[16
جان الک ،نیز معتقد بود :باید به کودکان این امکان را داد که در هر زمان که ممکن باشد ،در فضای باز به بازی بپردازند ].[4
ژان پیاژه ،یکی از مشهورترین روان شناسان کودک ،در خصوص رشد و یادگیری کودک معتقد است ،کودکان جهان هستی
را متفاوت از بزرگستتتاالن میبینند و آنها از راه تجربه مستتتتقیم با محیط پیرامون به درک و فهم امور میپردازند] .[6هارت،
( ) 1692نویستتنده و روانشتتناس دیگری معتقد استتت :میان حقوق کودکان که از آن دفاع میشتتود و حقوقی که در واقع برای
کودکان وجود دارد ،مغایرتهای فاحشی به چشم میخورد ] .[14سایر اندیشمندان و فالسفه غربی نیز هر یک در باب تعلیم و
تربیت کودک نظراتی را ابراز دا شته اند .در دنیای شرق و در سرزمینهای ا سالمی نیز اندی شمندان و فال سفه دیگر هر یک به
نوعی آرمانشتتهر خود را متصتتور شتتده اند که غالباً به تعلیم و تربیت کودک و روند رشتتد او به عنوان زیربنا و مبنای رشتتد جامعه
ا شاره دارد .از آن جمله میتوان به نظرات ابن خلدون  ،سهروردی ،فارابی ،نظامی و شیخ بهایی ا شاره دا شت(جدول شماره )1
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].[2

جدول شماره -1دیدگاه نظریه پردازان مختلف در مورد حقوق کودکان در شهرسازی

نظریه پرداز

سال

ژان ژاک روسو

1732

رشد و تکامل استعدادها و رفتار باید به صورت طبیعی و بدون مداخله جامعه صورت گیرد

پستالوزی

1743-1927

دنبال کردن نظریات روسو

فروبل

1952-1792

برای نخستین بار اقدام به تیسیس کودکستان نمود

ویلهلم پریر

1992

پرداختن به محتویات ذهن کودک و شناختن آن به عنوان فرد

استانلی هال

1624-1944

پرداختن به محتویات ذهن کودک و شناختن آن به عنوان فرد

ژان پیاژه

1691-1993

کودکان از راه تجربه مستقیم با محیط پیرامون به درک و فهم امور می پردازند

هارت

1692

مغایرت فاحشی بین تئوری حقوق کودکان و آنچه انجام می شود

of

جان الک

1362-1714

امکان بازی در فضای باز را به کودکان داد

ve

hi

.5

دیدگاه

حقوق کودک

Ar
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اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصتتتر در حد جهانی ،بعد از جنگ جهانی اول و در ستتتال 1626
میالدی ( 1616شتتمستتی) به علت پیامدهای جنگ و آستتیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توستتط جامعه ملل در ژنو
تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ،بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنان در برابر آسیبهای
جسمی و روانی ناشی از جنگ را در بر میگرفت .این اعالمیه در سال  1616( 1624شمسی) تصویب گردید .بعد از آن در سال
 1627( 1649شمسی) اعالمیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید .اما
و ضعیت خاص کودکان و ت ضییع حقوق آنها به ویژه در مخا صمات م سلحانه و آ سیب پذیری این ق شر در طول جنگ جهانی
دوم ،ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند خاص و مجزا مشخص نمود که بر این اساس در سال
 1669( 1656شم سی) متن اعالمیه جهانی حقوق کودک تو سط کمی سیون حقوق ب شر به شورای اقت صادی و اجتماعی سازمان
ملل ارائه گردید و در بی ستم نوامبر همان سال مورد ت صویب قرار گرفت که در واقع ا ساس و بنیاد کنوان سیون حقوق کودک را
پی ریزی نمود ] [1و سی سال بعد در سال  1696میالدی نیز پیمان جهانی حقوق کودک تصویب گردید.
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پیمان نامه جهانی حقوق کودک ،یک معاهده بین المللی استتتت که به تعریف حقوق کودک پرداخته و از دیدگاه پیمان،
کودک شامل کلیه افراد زیر  19سال میبا شد ،مگر اینکه قانون ملی قابل اعمال ،سن قانونی را کمتر تعیین کرده با شد .در 41
ماده پیمان حقوق کودک ،مسئولیت دولتها برای تضمین برخورداری عاری از تبعیض کودکان از حقوق زیر تعیین شده است:
 .1برخورداری از حمایت و مساعدت ویژه
 .2دسترسی به خدماتی از قبیل تحصیل و درمان
 .6رشد شخصیت ،توانایی و استعدادها
 .4رشد در محیطی توأم با خوشبختی ،محبت و تفاهم
 .5مطلع بودن از حقوق خود و مشارکت در تحقق این حقوق ][1
در سپتامبر سال  2111میالدی ،دبیرخانه جهانی شهرهای دوستدار کودکان ( )CFCایجاد شد ،تا این حمایت را انجام دهد و نیز
مرجعی برای این کار باشد .سازمان  CFCاصول کلی را درباره حمایت از رشد شهرهای مطلوب کودکان و رشد همکاریهای
دیگر آماده کرد] .[3در کتاب آماده سازی شهر برای کودکان ،نوشته اسماعیل شیعه ،در خصوص کشورهای توسعه یافته آمده
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ا ست " :گذ شته از برنامه هایی که به آموزش ،حفاظت و ر شد ج سمی کودکان و ت شویق در زمینه حمایت از حقوق آنها مربوط
میشتتتود ،تالش چشتتتمگیری در زمینه پرورش اجتماعی کودک در عمده ای از کشتتتورهای جهان وجود ندارد .در این مورد
کشورهای توسعه یافته حالت استثنا دارند .این کشورها با گذر از رفع مشکالت توسعه نیافتگی و همپای پیشرفت علم و فن ،در
زمینه تیمین اجتماعی کودکان به نحو قانونمندی گام برداشتتتته اند و مستتتائل کودک را در ابعاد مختلف مورد برنامهریزی قرار
دادهاند .در حالی که سهم کودکان آنها ن سبت به تمام کودکان جهان  6در صد ا ست .در دیگر ک شورهای جهان تنها در بع ضی

of

از کشتتتورهای درحال توستتتعه درباره رعایت حقوق کودک و تیمین نیازهای فکری و جستتتمی و شتتترایط کودکی او اقداماتی
صتتورت گرفته که ستتهم قابل توجهی از آنها نیز در حد طرح مستتیله باقی مانده و کمتر جنبه عملی داشتتته استتت .[2] ".در این
را ستا ،ابتدا به ویژگی ف ضاهای شهری منا سب کودکان ا شاره می شود و سپس به منظور ا ستفاده از تجربیات ک شورهای تو سعه

hi

.6

ویژگی فضاهای شهری مناسب کودکان

ve

یافته و مقایسه تطبیقی این کشورها با ایران ،چند کشور در این خصوص مورد بررسی قرار میگیرد.

با توجه به شناخت حقوق و نیازهای کودکان ،باید ف ضاهای شهری و محیط پیرامون آنها ویژگی های بخ صوص را دا شته تا از
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این طریق بتوانند پا سخگوی آن حقوق و نیازها با شند .یکی از این ویژگیهای ف ضایی امنیت ف ضا ست ،زیرا کودکان با امنیت
ذهنی و ایمنی فیزیکی ،فضتتای عمومی محله و شتتهر خود را به عنوان قلمروی مستتکونی و در امتداد فضتتای خانه خود تصتتور
میکنند .از جمله مواردی که در ایجاد حس امنیت در کودکان مهم جلوه میکند ،استتتتفاده از نشتتتانه های قابل درک برای
کودکان و خوانایی محیط (به وستتیله رنگها ،مصتتالح ،رابطه و نظم) ،ایجاد پیادهراه و امکان عبور از خیابان در شتتهر ،کاهش
جرایم خیابانی و قابل دفاع بودن گذر و تناسب مقیاس برخی عناصر فضایی شهر با کودکان است].[16
لذت و اعتماد بنفس ،خالقیت ،ماجراجویی و کشف از دیگر ویژگیهایست که فعالیت در فضاهای جمعی شهر ،باید آنها را به
دنبال داشتتته باشتتد .تعامل کودکان در محلهها باع

انگیزش حس تعلق به مکان و هویت در کودکان میشتتود .تعلق مکانی در

واقع رابطه ای استتت که میان کودک و محیط برقرار شتتده و بر استتاس این رابطه محیط به یک لنگرگاه روانی تبدیل میشتتود.
بنابراین تعلق به مکان از عناصتتر تقویت کننده هویت استتت و احستتاستتی که به مرور زمان شتتکل میگیرد] .[15از آنجایی که
کودکان ذاتی موجوداتی زیست دوست و طبیعتخواه متولد می شوند ،طبیعت دیگر ویژگی فضایی مناسب برای کودکان است.
بهترین رابطه کودک با طبیعت تجربه و لمس آن است .ایجاد مناظر مثمر شهری ،امکان این فعالیت ،ج ستجو و در نتیجه رشد و
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خالقیت کودکان را فراهم میکند و از این رو باید در برنامههای شهری توسعه شهری برای بازگرداندن طبیعت به منظر شهری و
افزایش تماس و تعامل آن با کودکان تالش کرد ].[13
 -1-6کانادا

استاس توجه در کانادا بر مبنای شتخصتیت بخشتیدن به کودکان استت .به عنوان مثال هر برنامه یا بروشتور یا جزوه راهنمایی که
برای بزرگ ساالن انت شار مییابد ،م شابه آن نیز برای کودکان تهیه و در اختیار آنان قرار میگیرد .مثال در هنگام ورود م سافران به
یک شتتهر ،ضتتمن آن که نقشتته راهنمای شتتهر و اطالعات مورد نیاز بزرگستتاالن در بدو ورود به شتتهر یا از طریق اتوبوسها،
هواپیماها و قطارهایی که به مکان مورد نظر میروند ،ارائه می شود ،نق شه راهنمایی که موقعیت تی سی سات تفریحی کودک ،باغ
وحش ،مکان های تفریحی و ورزشی ،پارک کودک ،موزه علوم و کتابخانه کودک در شهر مورد نظر را نیز مشخص ساخته در
اختیار کودک قرار میگیرد ] .[2در محلهها ،برای پیاده روی ،شتتنا ،گلف و انواع دیگر بازیها مکانهایی تعبیه شتتده استتت تا
کودکان و نوجوانان از آنها استتتتفاده کنند .در محلههایی که امکان ایجاد این فضتتتاها وجود ندارد ،از امکانات مدرستتتهها یاری
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گرفته می شود .در هر محله مرکز محله ای وجود دارد که انواع فعالیتهای ورز شی مانند تنیس ،گلف ،ا ستخر شنا را در خود
فراهم آورده استتت .هر مرکز محله همچنین دارای تیستتیستتات آموزشتتی نقاشتتی ،موستتیقی ،رایانه ،ادبیات و مانند آنهاستتت[.]2
اینقبیل مراکز پارک مرکزی و تفریحی ( )Central and Recreational Parkنام دارند و مجهز به انواع تی سی سات مورد
نیاز کودکان میباشتتند .در این پارکها ،فضتتا برای گردش کودکان در کنار خانواده آنها تعبیه شتتده استتت .هر شتتهر نیز برای
تفریح خانوادهها و فرزندان آنها دارای پارکهای بزرگ حاشتتتیه ای یا برون شتتتهری استتتت که در آنها امکانات مختلفی مانند

of

قایقرانی یا ا سکی ،بر ح سب شرایط محیط و ف صل وجود دارد ] .[2ت صاویر  1و  2مربوط به یک پالزای شهری ا ست که در
انتاریو ( )Ontarioکانادا واقع شتتده استتت که در ستتال  2111گشتتایش یافت .هدف از طراحی این پرژه ،بهبود تصتتویر شتتهر و
که مظهر روح و تاریخ و فرهنگ شهر است.

شکل  -1پالزای شهری در انتاریو ][17

شکل  -2پالزای شهری در انتاریو ][17
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کیفیت زندگی بودهاست .در این پالزا ،نوع آوری در ایجاد فعالیتها ،فرمها و فضاها در کنار فرهنگ محلی به چ شم میخورد
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تصاویر  6و  4منطقه ای است در مرکز شهر تورنتو ( )Torontoکانادا که یک پارک شهری چند وجهی محسوب می شود .در
این پروژه به انعطافپذیری و تنوع به عنوان اصول اساسی در طراحی پارک توجه شده است .در عین حال که یک فضای آرام
برای فرار از هرج و مرج از زندگی شهری است از سوی دیگر فضایی برای تعامل اجتماعی نیز میباشد.

شکل  -6پارک در تورنتوی کانادا ][18
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شکل شماره  -4پارک در تورنتوی کانادا ][18

تصویر  ،5مرکزی برای خانواده واقع در کانادا است و فضایی در هماهنگی با ریتم طبیعی اطراف آن میباشد.

of
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شکل  -5مرکزخانواده در وینیپگ کانادا ][19
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-2-6آمریکا (نیویورک ،محلههای  PS 23 Soundو ) PS 244 Sound

این دو محله به سال  1950میالدی تو سط گروه معماری و شهر سازی  J.Sو همکاران طراحی شده ،مدیر طراحان این
شرکت را شخصی به نام جان استفانو که دوره شهرسازی خود را در دانشگاه معماری اوهایو به اتمام رسانده بر عهده داشته
است .فضاها و مبلمان شهری مستقر در این دو محله که در منطقه بروکلین شهر نیویورک واقع شده است ،بر مبنای آموزش
پدیدههای صوت و تجربه ترکیب ا صوات به منظور خلق یک مو سیقی در محیط ،همراه با تامین امنیت الزم برای ا ستفاده
کنندگان این فضاها ،شکل یافته است .هدف از این طراحی دستیابی به فضاها و مبلمان شهری مطمئن و کارا در خصوص
آموزش محیطی برای کودکان به منظور فراگیری و کسب تجربههای مختلف در ارتباط با ابعاد متفاوت علم فیزیک صوت
بوده ا ست .ساده گرایی در ساختمانهای این دو محله ب سیار م شهود ا ست .ساختمانهای م سکونی به صورت آپارتمانهای
دو ،ستته و یا چهار طبقه استتت و در بعضتتی از مناطق به خصتتوص در مرکز محله میتوان ستتاختمانهای یک طبقه را نیز
مشتتاهده کرد .فضتتای خانههای مستتکونی در این محلهها بستتیار کوچک و فاقد حیاط می باشتتد ،بنابراین در این دو محله
ف ضاهای شهری تفریحی و آموز شی واحد عملکرد حیاط خانه نیز میبا شد .از آن جا که ساکنان این دو محله اکثراً سیاه
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پو ستهای آفریقایی تبار ه ستند لذا توجه به هویت و آداب و ر سوم آنها از جمله مواردی ا ست که در طراحی مورد نظر
بوده است .الزم به ذکر است در این محله ،فضاها و مبلمان شهری گوناگونی ،برای گروههای سنی متفاوت کودکان در نظر
گرفته شده ،چرا که طبق نظریه رشد کودک ،کودکان در سنین متفاوت قابلیتهای کالبدی و ذهنی متفاوتی را دارند و هر
چه ستتتن آنها بیشتتتتر میشتتتود توانایی های کالبدی و رشتتتد ذهنی آن ها افزایش پیدا میکند ] .[21تصتتتویر 3و:7
محله  ,PS 23 Sound Playgroundنیویورک آمریکا می باشتتتد که آموزش محیطی و تجربه ترکیب اصتتتوات را برای
کودکان ممکن میکند.
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شکل  -3محله  PS 23 Soundدر نیویورک ][21

of
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شکل  -7محله  PS 23 Soundدر نیویورک][21
 -3-6بریتانیا

شهرداریها ،شرایط عمومی شهرها را به نحوی آماده کردهاند که امکانات شهرها را به روی کودکان میگشاید .به عنوان مثال،
در فرو شگاه های بزرگ مرکزی شهرها و در ق سمتی از این ف ضاهای تجاری که اخت صاص به فروش ا سباب بازی دارد ،ق سمتی
نیز به صتتتورت مجانی برای بازی کودکان با استتتباب بازیهای موجود فروشتتتگاه اختصتتتاص دارد تا در این مورد اگر خانواده
کودک امکان خرید استتباب بازی برای او را ندارد ،حتی االمکان کودک بتواند برای مدتی اگرچه کوتاه با این وستتایل به بازی
بپردازد .ستتازمان تیمین اجتماعی بریتانیا همچنین اقدام به ایجاد تستتهیالت ویژه ای برای کودکان و معلوالن جستتمی و ستتالمندان
کرده است] .[2از تسهیالت ویژه برای کودکان می توان به مورد زیر اشاره کرد:
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ت صویر 9ف ضایی ا ست جهت برگزاری رویدادهای اجتماعی رایگان برای خانوادههای محلی و کودکان که شامل کارگاههای
آموزشتتی انیمیشتتن ،نمایش فیلم ،آزمایشهای علمی و  ...که در  1اکتبر ستتال  ، 2113با ستتاختاری که به ستترعت میتوان آن را
مونتاژ کرد برای حمایت رایگان از جوامع محلی و فضاهای مدنی راه اندازی شد.

شکل  Second Dome -9در لندن ][22

در لندن ،مناطقی وجود دارد که مختص کودکان میباشد که زندگی واقعی در جهان را برای کودکان  4تا  14سال معرفی میکند
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جایی که آنها می توانند بازی و کشف کرده و دنیای بزرگسالی را آموزش دیده و تجربه کنند .کودکان میتوانند بیش از 31
فعالیت مختلف بر اساس شرایط ،دنیای کار واقعی را امتحان کرده و با کارهایی مثل خلبانی ،مجریگری تلویزیون ،دندانپزشکی
و آتشنشانی آشنا شوند .دیگر محلهای کار شامل تئاتر ،ایستگاه رادیویی ،بانک و ...است که در آن کودکان میتوانند مدیر،
کارمند و هر نقش متناسب دیگری را برعهده بگیرند .برای این تالش کودکان پول نیز پرداخت میشود و کودکان میتوانند
پول خود را در بانک گذاشته و سپس از دستگاه پول خود را برداشته و غذا ،هدیه و  ...تهیه کنند .چنین مکانهایی با تاکید بر

of

آموزش از طریق عمل و دادن نقش دیگری به کودکان ،آنها را وادار به تصمیم گیری برای خود میکند ] .[23تصویر  ،6مربوط
به پارک شهر بیرمنگهام است که ساختار آن به گونهای است که پیوند عابر پیاده را با مرکز شهر فراهم میکند .و دارای مسیرهای
دوچرخه با هدف کاهش اتکا به اتومبیل است.

ve
hi
Ar
c

شکل  -6پارک "استسایدسیتی" در بیرمنگهام ][24
 -4-6آلمان

در دوران بعد از جنگ دوم جهانی و فروپاشتتتی آلمان نازی ،یکی از مستتتائلی که در این کشتتتور _آلمان غربی_ مطرح بود،
جلوگیری از گرایش روحیه خشتتتن و نظامی گری در میان افراد جوان بود .در عین حال توجه به مستتتائل اجتماعی و ترویج
عواطف انسانی ،باع آن شد که در به کارگیری سیاستهای اجتماعی بر روی کودکان سرمایه گذاری بیشتری شده و پرورش
شخصیت آنها به عنوان یک هدف دنبال شود ] .[2شهرداریها و سازمان های تیمین اجتماعی در بهسازی و آماده سازی محیط
برای تمام اقشار جمعیت و بویژه کودکان در کنار هم قرار دارند ] .[2در ارتباط با نهادهای شهری ،شهرداریها از محل عوارض
أخذ شتتده ،به ایجاد یا گستتترش خدماتی مانند ایجاد مهد کودک ،فضتتای بازی کودکان ،پارک و تیستتیستتات ستتالم تفریحی
میپردازند ] .[2فضتتتاهای تفریحی بزرگستتتاالن و کودکان با هم فرق میکند .کودکان حق استتتتفاده از فضتتتاهای تفریحی
بزرگ ساالن را ندارند و فقط می توانند به ف ضاهای تفریحی مربوط به خود وارد شوند .از  13سالگی به بعد هم آنها فقط تا زمان
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مشخصی از روز مجاز به استفاده از این فضاهای تفریحی میباشند] .[2تصویر  11و  ،11پارکی است طراحی شده برای اسکیت
که عنا صر و م صالح بهکاررفته در آن در ف صول مختلف سال از ا ستحکام کافی برخوردار بوده و ف ضایی ایمن را برای ا سکیت
سواری فراهم میکند .در عین حال دارای ارتفاع های مختلفی است تا هنگام پرش و فرود چشم اندازهای سبز و درختان پارک
به زیبایی در معرض دید قرار بگیرد.

شکل  -11پارک اسکیت در کلن آلمان ][25

SI
D
of

شکل  -11پارک اسکیت در کلن آلمان ][25

ve

 -5-6چند کشور دیگر

علی رغم وجود قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودک هنوز هم ستتتهم قابل توجهی از کودکان به معیارهای مورد نظر به

hi

منظور رشد و تربیت سالم خود دست نیافته اند ] .[2در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،عمده ترین هدف این کشورها ،به
جلوگیری از وجود شتتترایط نامطلوب برای کودکان جلب شتتتده و کمتر در زمینه تیمین امکانات رفاهی آنان ،آنگونه که در

Ar
c

ک شورهای توسعه یافته آمد ،مجالی باقی مانده است .ک شور برزیل یکی از این ک شورهاست که با انبوه  7میلیون نفری کودکان
شتتاغل روبرو میباشتتد .عمده ترین دلیل کار این کودکان را فقر به وجود آورده استتت ] .[2اما در فیلیپین اقدامات موثری برای
مبارزه با این شرایط صورت گرفته و دولت با استفاده از مشارکتهای مردمی در جهت بهبود شرایط کودک گام برداشته است
] .[2و در کشتتور هند ،یکی از برنامههای مهمی که به منظور بهبود شتترایط کودک انجام شتتده و به گستتترش رعایت حقوق او
منجر گردیده ،به ایجاد مراکز مراقبت از کودکان ،مراکز بازی ،آموزش ،بهداشت و برگزاری جلسات گردهمایی مادران و زنان
یا خدمات ادغام شده پرورش کودکان باز میگردد ].[2
 -6-6ایران

در ارتباط با رعایت مستتتائل حقوق کودک در ایران ،ستتتازمان ها و نهادهای مختلفی وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به
فعالیت های یونیستتف در ایران ،انجمن حمایت از حقوق کودکان و موستتستته پژوهشتتی کودکان دنیا اشتتاره کرد ] .[2علی رغم
وجود قوانین مصوب و گسترده حقوق کودک و تعمیم مصوبات اعالمیه جهانی حقوق کودک و کنوانسیونهای آن در ک شور
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و اقدام سازمان های حمایت از حقوق کودک ,از گذ شته دور تا به امروز رعایت این حقوق برای کودکان با ضعف روبرو بوده
است ].[2
 -1-6-6بم

توجه به مفهوم شهرهای دوستدار کودک در ایران سابقه چندانی ندارد .شاید بتوان گفت اولین توجه جدی به این موضوع
پس از زلزله مخرب ستتال 1692در بم صتتورت گرفت به گونه ای که ستتازمان یونیستتف با همکاری دیگر نهادها ،پروژه شتتهر
دوستتتدار کودک را را با هدف مشتتارکت جمعی بچهها تعریف و آن را هدف گذاری نمود .بر استتاس اهداف تعریف شتتده,
مو ضوع م شارکت جمعی بچهها و توجه به خوا ستهای آنها ب سیار مورد اهمیت بود .به این منظور ،در پروژه " شهر دو ستدار
کودک بم" کار گروههایی در رابطه با موضوعاتی نظیر مسکن ،مدرسه ،زمین بازی ،همسایگی و شهر تشکیل شد .برای هدایت
موضوعات از تعدادی معمار جوان با عنوان تسهیل کننده استفاده شد تا از طریق آنها و توسط روشهای مشارکتی بتوان نظرات
بچهها را در ارتباط با ویژگیهای محیط مورد نظرشان به دست آورد .در این پروژهها کودکان  3تا  16سال مشارکت داشتند و

SI
D

نظرات خود را با روش های مختلف ابراز میکردند .عمده اهداف در نظر گرفته شده برای این طرح عبارت بود از:
تقویت مشارکت کودکان :باید به بچهها فرصت داد تا درباره محیط دور و برشان تصمیم گیری کنند .این موضوع نباید بعد از
اینکه تصمیم گرفته شد صورت بگیرد بلکه باید در حین تصمیم گیری بچهها را دخالت داد.
باال بردن آگاهی اجتماعی :برای تقویت احترام به حقوق بچهها باید جامعه را آگاه کرد .تمام ستتطوح مختلف اجتماع بایستتتی
نسبت به این موضوع آگاهی یابد.

of

توجه به نیازهای بومی :در این طرح ها باید به نیازهای خاص بچهها ،خانوادهها و اجتماع توجه کرد.
توسعه استراتژی های شهری برای بچهها :دولت و بخشهای قانونگذار باید به نیازهای شهری بچهها مانند تیمین ایمنی ،دوری از
خشونت و  ...توجه خاصی داشته باشد.

ve

بودجههای سازمانی بچهها :دخیل کردن افراد و نهادهایی که می توانند در تیمین بودجه طرح ها را یاری برسانند.
تقویت مشارکت :باالبردن انگیزه های تمامی گروههای ذینفع در باالبردن و تقویت مشارکت همه.

hi

ظرفیت سازی :باال بردن امکانات و تواناییها و توسعه بالقوه ظرفیتها برای نسل های آتی .باال بردن دانش و آگاهی ،کمک به
معنادار نمودن روش های مشارکت ].[23

Ar
c

 -2-6-6قزوین

بررسیها نشان می دهند ،امکانات و تسهیالت شهر برای کودکان بسیار ناچیز بوده و جز چند بازیگاه کودک و پارکهای
شهری ،ف ضای خاص دیگری برای آنها در نظر گرفته ن شده ا ست .قزوین شهری ا ست که به سرعت به سوی پی شرفت و
تبدیل شدن به یک کالنشهر قدم برمیدارد .توسعه روزافزون شهر و ساخت وسازها در سالهای اخیر ،به طور کامل محسوس
میباشد .فضاهای محلهای جای خود را به سرعت به مسیرهای حرکت وسایل نقلیه و ساختمانهای مرتفع میدهند .اما آیا در
این حرکت و توستتعه ستتریع ،کودک و جایگاه او در شتتهر در نظر گرفته شتتده استتت؟ دامنه فعالیت کودکان در قزوین،
گذ شته از واحدهای م سکونی کوچک و بزرگ ،به مدر سههای اغلب با جمعیت زیاد و ن سبتاً با سرانههای ناکافی محدود
می شود .پار کهایی که قسمتی از آنها به کودکان اختصاص یافته و تعداد محدودی بازیگاه مخصوص آنها .کمبود مراکز
تفریحی در اغلب اوقات سال کودکان را به سوی خیابانها فرامیخواند که به سرعت در حال افزای شند .این چنین گذران
اوقات فراغت ،یکی از جدی ترین مخاطرات برای کودکان و والدین در ارتباط با کودکانشان است ].[27
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 -3-6-6تهران

در تهران ,شرایط شهر سازی برای پرورش کودک آمادگی الزم را نیافته ا ست ] .[2از سوی دیگر ،کودکان تهران با این شهر
آشنایی کامل ندارند ،آنان حداکثر محیط پیرامون خانه خود و یا خیابانهایی را که بنا بر دالیلی مورد استفاده قرار میگیرد ،می
شنا سند و با بقیه شهر آ شنایی ندارند .از همین روی معابر و بافت های شهری و عالئم راهنمایی و جهت دهنده ،برای کودکان
تهران خوانا نی ست .آنچه که در این شهر ساخته شده برای بزرگ ساالن ا ست .ا صوال کودکان در زمینههای مختلف در عر صه
حرکت در خیابان ،در فضتتاهای زندگی و تماس خانوادگی و در زمینه های شتتخصتتیت دادن به خود با مشتتکل مواجه میباشتند
] .[2شرایط پرهیاهوی تهران ،حجم ساختمان ها که بر اغلب آنها دود و گرد و غبار ناشی از آلودگی هوا نشسته ،تابش نور بیش
از حد در معابر عمومی و کمبود آن در ستتاختمانهای مستتکونی همجوار با هم ,جایی برای آنکه کودک معصتتوم طبیعت را در
آن پیدا کند ,باقی نگذارده ا ست ] .[2علی رغم وجود تی سی سات و نهادهای مرتبط با کودک ،هنوز سهم عمده ای از کودکان
تهران از امکانات اجرایی زیستتتی و حقوقی که لزوم آن برای هر جامعه ای ضتتروری استتت ،برخوردار نمیباشتتند ] .[2از جمله
نهادهای بین المللی موجود در تهران که در کتاب آماده سازی شهر برای کودکان (اسماعیل شیعه) آماده است می توان به این
موارد اشاره کرد :صندوق بین المللی فوق العاده سازمان ملل متحد برای کودکان ( )UNISEFو آیسسکو( .)ISESCOتصویر

SI
D

 12پارکی است در منطقه  2شهر تهران که قسمت اختصاص یافته به فضای بازی کودکان در نزیک رودی بدون در نظر گرفتن
بخش امنیتی و حریم قرار گرفته است که می تواند ایجاد خطر کند.

of
ve

شکل  -12فضای بازی کودکان در منطقه  2شهر تهران

hi

ت صویر16مربوط به ف ضا و مبلمان بازی کودکان ا ست که بدون دا شتن طراحی منا سب کودک و ف ضا  ،ب صورت آماده و پیش

Ar
c

ساخته در محل نصب شده است.

شکل  -16پارکی در منطقه  2شهر تهران

ت صویر14در گذ شته محل قرارگیری ریل راه آهن بوده  ،که با بردا شتن خطوط راه آهن این ف ضا به دلیل همجواری با مدارس
ابتدایی  ،محل بازی و تردد کودکان شده است .که به دلیل عدم استفاده از مصالح مناسب  ،عدم رعایت نکات ایمنی و همچنین
نداشتن مبلمان شهری مناسب کودکان  ،تبدیل به فضایی بسیار نامناسب برای کودکان گشته است.
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شکل  -14محل سابق قرار گیری ریل راه آهن در منطقه  17شهر تهران

.7

جامعه آماری

در این تحقیق برای شناخت نیاز و انتظار کودکان از فضای شهری پیرامونشان از تکنیک نقاشی استفاده شده است که بهترین راه
برای آشنایی با نظرات آنهاست زیرا بیشتر کودکان به نقاشی کردن عالقمند هستند و آن را محل مناسبی برای خواستهها و
آرزوهای خود میدانند .از این رو از پنجاه کودک ساکن تهران در رده سنی بین هفت تا دوازده سال خواسته شده است که

SI
D

فضای شهری دلخواه خود را نقاشی کنند(تصاویر 15و .)13

of
شکل  -13نمونه نقاشی کودکان

Ar
c

hi

ve

شکل  -15نمونه نقاشی کودکان

در این نقاشی ها به مواردی چون تنوع رنگ ،زمینهای بازی ،هوای پاک ،امنیت ،فضای سبز و جربان آب تتاًکیده بسیار شده
است.که میزان اهمیت هر یک از شاخصه ها از نگاه کودکان متفاوت می باشد (شکل شماره .)17
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شاخصه های شهر دوستدار کودک از نگاه کودکان
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
زمین بازی

تنوع رنگ هوای پاک

امنیت

جریان آب فضای سبز

.8
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شکل  -17بررسی میزان اهمیت شاخصه های شهر دوستدار کودک از نگاه خودشان

ارائه نتایج تحقیق

کودکان ،ستتازندگان آینده ما هستتتند .در نظر گرفتن آنها به عنوان یک فرد در جامعه و به طور ویژه در شتتهرستتازی ,گامیستتت
تیثیرگذار در شتخصتیت بخشتیدن به کودکانمان .کشتورهای توستعه یافته مدتهاستت در این راستتا قدم برداشتته اند .آشتنایی با

of

اقدامات آنها در این زمینه و به کارگیری آنها متناستتب با شتتهر و کشتتور خود می تواند مفید واقع گردد .در این پژوهش تالش
گردید تا تجربیات چند ک شور در زمینه حقوق کودک در شهر سازی بیان شده و نکات مثبت و منفی آنها ا ستخراج شود و در
قالب جداول با در نظر گرفتن شاخصه ها مهم در شهرسازی مطلوب کودکان ذکر شود(جدول شماره2و .)6

ve

جدول شماره  -2مقایسه تطبیقی حقوق کودکان در شهرسازی کشورهای توسعهیافته با ایران (تهران) از نگاه اسماعیل شیعه
شاخصه

آمریکا

تیسیس موزه علوم و

تیسیس باغ وحش ,مکان-

کتابخانه کودک و مکان-

های تفریحی و

پالزا برای آشنایی

های آموزشی (نقاشی و

ورزشی(زمین گلف و

فرهنگ و تاریخ

رایانه و )..در شهر

اسکی و)...

تهیه بروشورهای
راهنمای شهری

هماهنگی با

برای کودکان

ریتم طبیعت

توجه به آداب و

و فضاها طراحی

تعبیه مبلمان

آموزش محیطی و امکان

ادغام ورزش ,بازی و

رسوم و هویت در

مبلمان شهری

تجربه موسیقی و علم

آموزش از طریق فضاها و

طراحی به دلیل

برای گوناگون

و کارا در عین

فیزیک صوت

مبلمان شهری مناسب

وجود رنگین

سنی های گروه

حال با قابلیت

پوستها در منطقه

متفاوت کودکان

تفریح و بازی

انیمیشن ,نمایش فیلم,
آزمایشهای علمی

ایجاد فروشگاههای رایگان

افزایش قدرت

طراحی پارک

تصمیمگیری با

و فضاهای سبز

دادن مسئولیت به

اسباب بازی

کودکان و تجربه

و فراهم کردن مسیرهای

دنیای کار,

دوچرخه سواری

تهسیالت ویژه
کودکان معلول
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پارکها برای

شهری مطمئن

ایجاد کارگاههای آموزشی
بریتانیا

طراحی

Ar
c

کانادا

hi

کشور

آموزش

ورزش و بازی

تاریخ و فرهنگ

استقالل

امنیت

فضای سبز
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جهت
استقاللشان
آموزش مسایل اجتماعی و

آلمان

ترویج عواطف انسانی

عدم وجود فضای شهری
ایران(تهران)

مناسب برای آموزش
کودکان

فضای بازی و تفریحی و
ورزشی برای کودکان در
سطح شهر

جلوگیری از

تفاوت فضاهای

گرایش روحیه

تفریحی

خشن و نظامی

بزرگساالن و

گری

کودکان

ایجاد فضایی

تعداد محدودی پارک با
وسایل بازی مشابه و عدم

تاریخ در فضاهای

هرگونه تنوع

شهری ویژه

سبز در

ایمن را برای

طراحی

ورزش

پارکها

عدم فرهنگ سازی
و نادیده گرفتن

چشم اندازهای

عدم حضور در
نداشتن استقالل
فردی کودک

عدم امنیت

طبیعت و نور

کودکان در

آفتاب به دلیل

گذرها و...

آلودگی های
زیست محیطی

کودکان

جدول شماره  -6بررسی تطبیقی نقاط قوت و ضعف حقوق کودکان در شهرسازی کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه با ایران (تهران)
موضوع

قوت

ایجاد امکانات تفریحی ،آموزشی ،ورزشی ،آشنایی با فرهنگ و
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کانادا

تاریخ و ایجاد تعامالت اجتماعی در قالب پارک و پالزا در ادغام با

ضعف

پیشنهاد

کم دیدن امنیت کودکان در فضای

تقویت حس امنیت در

شهری

کودکان

طبیعت ،طراحی بر پایه شخصیت بخشیدن به کودکان واستقالل

آمریکا

آلمان

کاربردن رنگ های متنوع
در مبلمان شهری

ترویج فرهنگ انسانی و ضد جنگ ،ایجاد امنیت شهری برای

کمبود فضاهای آموزش فنی و درسی

ایجاد فضاهای آموزشی در

کودکان ،استقالل کودکان از بزرگساالن

در سطح شهر

قالب پالزا و پارکها

امکان استفاده از وسایل بازی و سرگرمی برای تمام کودکان،

عدم توجه به ترویج فرهنگ انسانی

امکانات ویژه معلولین ،آموزش و ورزش در فضاهای شهری

در سطح شهر

ایجاد مراکز مراقبت از کودکان ،مراکز بازی ،آموزش ،بهداشت و

کمبود فضای ویژه کودکان نسبت به

برگزاری جلسات گردهمایی مادران و زنان

جمعیت

با استفاده از فضاهای بازی و
پالزاها
افزایش فضای ویژه
کودکان و قرار دادن آنها
در سطح شهر

وجود کودکان شاغل وعدم توجه

ویژه به کودکان در فضای شهری و...

شناختن نیازهای آنها
ادامه مشارکت های دولت و
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مشارکت مردم با دولت جهت اقدامی برای احقاق حقوق کودکان

ایجاد فرهنگ سازی مناسب

آشنایی با حقوق کودکان و

hi

برزیل

فیلیپین

عدم توجه ویژه به فضای سبز

ve

هند

کودکان ،توجه به فرهنگ بومی ساکنین ،آموزش از طریق محیط

of

بریتانیا

توجه به گروههای سنی متفاوت کودکان ،ایجاد امنیت فضایی برای

افزایش سطح فضای سبز ،به

مردم به منظور ایجاد

فضاهای شهری مناسب
کودکان

وجود آلودگی های زیست محیطی،
عدم توجه به حقوق شهروندی

ایران

کودکان در تمام ابعاد

.9

شناختن کودک به عنوان
یک شهروند وآگاهی از

نیازها و حقوق آنها و تعمیم
آنها در فضای شهری

نتیجه گیری

و بطور کلی بر استاس مطالعات انجام شتده این شتاخصته ها در قالب نتیجه گیری در راستتای بهبود وضتعیت شتهرهایمان برای
کودکان متناسب با نیازها و انتظارات آنان ارائه می گردد:
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مدیریت در ست و تدوین برنامه های اجرایی برای ایجاد یا بهبود ف ضاهای شهری برای کودکان و شخ صیت بخ شیدن
به کودکان و ایجاد احساس استقالل در آنها




استفاده از مشارکت کودکان در طراحی شهری
تعبیه مکانهایی برای پیاده روی و مستتیرهای استتکیت و دوچرخه ستتواری و انواع دیگر بازیها و فضتتاهای تفریحی
مختص کودکان در هر محله





در نظر گرفتن فضاهایی برای افزایش تعامل اجتماعی
تیمین امنیت کودکان در شهر و توجه به دسترسی آسان برای آنها
تنوع رنگ و توجه به زیباسازی فضاهای شهری و مبلمان شهری مناسب کودکان و در نظر گرفتن تاریخ ،فرهنگ و
آداب و رسوم مختلف در طراحی

 دارا بودن هوای پاک و دوری از آلودگیهای زیست میحطی و وارد کردن آب و طبیعت به فضاهای شهر و آموزش و
یادگیری از طریق محیط
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قدردانی

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر حسین ذبیحی
.11

مراجع
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.1ملکی ،ح.)1699( .آشنایی با حقوق کودکان ،ویرایش اول ،تهران ،نشر آییژ.
.2شیعه ،ا ،)1661(.آمادهسازی شهر برای کودکان ,ویرایش سوم ،تهران ،نشر شهر.
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.6پورجعفر ،م .ر و همکاران.) 1696( ،بررسی تحلیلی چگونگی برانگیزش آفرینشگری کودکان در طراحی فضاها و محوطههای شهری با تاکید بر رابطه
«خالقیت» و «طراحی کالبدی» فضاهای بازی کودکان ،دو فصلنامه مدیریت شهری ،تهران ،شماره  72 ،25و .36
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 .4رضویان ،ا،)1679(.شهر کودک ،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران.76 ،1 ،
5.Woolcock, G ., & Steele, W.(2008), Child-friendly community indicators-a literature review. Queensland: Griffith
university .

علمی-پژوهشی باغ نظر ،تهران  ،شماره .55 ،21
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برنامه ریزی شهری ،دانشگاه زابل ،زابل.143 ،
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.6معین ،م .)1632( .فرهنگ فارسی  ،ویرایش پنجم ،تهران ،نشر امیرکبیر.
.11کوچک خوشنویس ،اح.م و توحیدی ،م .)1666(.پیمایشی در بررسی چگونگی فضای کالبدی مدارس در پاسخ به نیازهای آموزشی دانش آموزان
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.16بهاروند ،ش.)1666(.بررسی و بازبینی مفهوم شهر دوستدار کودک از مشارکت سازی کودکان تا استانداردهای طراحی -با ارائه راهکارهای اجرایی
و راهبردی ،دو فصلنامه مدیریت شهری ،تهران ،.شماره .269 ،64
14.Hart, S. N, (1982).The History of Children “ S Psychological Rights. Viewpoints in Teaching and Learning.
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عمران شهرهای جدید ،تهران .26 ،
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.21نصیری نسب رفسنجانی ،م و حبیب ،ف .)1697( .طراحی فضای شهری به مثابه ابزار آموزشی برای کودکان (نمونه موردی ایاالت متحده آمریکا-
نیویورک) ،علوم و تکنولوژی محیط زیست ،تهران  ،شماره  112، 4و .116
21.http://sonicarchitecture.com/public-art.
22.http://www.archdaily.com/797346/second-dome-dosis.
23.http://www.londontown.com/LondonInformation/Attractions/KidZania-London/514c6.
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