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تحقق توسعه پايدار در قالب مفهوم شهر دوستدارکودک
*

فضاهاي شهري طوري سازمان يافتهاند که اغلب نيازهاي کودکان در آن ناديده گرفته ميشود .اين در حالي
است که کودکان عامل پيوند نسلهاي گذشته ،حال و آينده در هر جامعه محسوب ميشوند .هدف پژوهش
بررسي وضعيت منطقه سه شهر تبريز يکي از مناطق دهگانه شهري ،از لحاظ شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي-
فرهنگي ،محيطي و رواني به جهت مناسب بودن براي کودکان ميباشد .تحقيق حاضر از نوع کاربردي است
و روش جمعآوري داده و اطالعات در آن اسنادي و پيمايش است .جامعه آماري پژوهش کليه شهروندان منطقه
سه شهر تبريز بوده ،که از بين آنها  913نفر به روش نمونهگيري خوشهاي مطالعه شدهاند .در همين راستا
شاخص شهر دوستدارکودک در قالب پرسشنامه و در  3بعد کالبدي ،فرهنگي -اجتماعي ،محيطي و رواني
تنظيم شد .جهت تجزيه و تحـليل پرسشنامه با اسـتفاده از تست تي تکمتغيره ،تست تي مستقل ،آزمون
رتبهبندي تک متغيره ويلکاکسون و آزمون کروسکال واليس استفاده شد .بررسي وضعيت منطقه سه از لحاظ
شاخصهاي پژوهش ،عدم مناسب بودن منطقه سه براي کودکان را نشان داد .همچنين نتايج نشان داد که
بين نظرهاي زنان و مردان تنها در شاخص محيطي تفاوت معنيدار وجود دارد؛ که زنان نسبت به مردان
منطقه سه را از لحاظ شاخص محيطي تاحدودي نامناسبتر براي کودکان ارزيابي کردهاند.
شهر دوستدارکودک ،فضاهاي شهري ،توسعه پايدار ،شاخصهاي محيطي ،شاخصهاي
کالبدي ،شاخصهاي رواني.
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بسياري از کودکان ساکن در شهرها با تهديدهاي مختلفي نظير خشونت ،ناامني و آلودگي
روبرو ميباشند .آنان در فضاهايي زندگي ميکنند که به شدت توسط بزرگساالن و صرفاً
براي گروه سني خاصي سازمانيافته است؛ بهطوريکه اغلب نيازهاي کودکان در آن ناديده
گرفته ميشود ).(National Institute of Urban Affairs, 2016: 1; Riggio, 2002: 46
اين در حالي است که کودکان عامل پيوند نسلهاي گذشته ،حال و آينده در هر جامعه
محسوب ميشوند .ايده و مفهوم شهر دوستدارکودک از اوايل دهه  2009ميالدي همزمان با
مفهوم توسعه پايدار در قالب رعايت عدالت بيننسلي و درون نسلي ،اشاعه يافت ( Riggio,
 ،)2002: 45سپس طي سال  2001در دومين کنفرانس سازمان مللمتحد در مورد اسکان
بشر ،مقوله شهرهاي دوستدارکودک با هدف ايجاد شهرهاي قابل سکونت و مناسب براي
کودکان در سرتاسر جهان بهطور رسمي بهعنوان يکي از اصول اسکان اعالم شد ( Chan,
 )Erling, Mizunoya, & Zaw, 2016: 2که ميتوان از آن بهعنوان ارجحيت دادن به
ويژگيها ،شرايط و ارزشهاي کودکان در تصميمگيريها ياد کرد (.)UNICEF, 2009: 1
در واقع مقوله شهر دوستدارکودک يک جنبش جهاني است که از اجرايي شدن حقوق
کودکان در سطح شهرها و جوامع حمايت ميکند ( UNICEF & Child Watch, 2011:
 .)7اين جنبش ضامن و حافظ فرصت رشد کامل ،دسترسي به منابع مورد نياز جهت
شکوفايي ،محافظت و مراقبت در مقابل همه نوع سوء استفاده ،استثمار و خشونت براي
تمامي کودکان است .بنابراين در شهر دوستدارکودک ،کودکان مورد توجه بوده و ارزشمند
ميباشند و جهت مشارکت در روند تصميمگيريهايي که بر حيات آنان تأثيرگذار ميباشد،
تشويق ميشوند ( .)Arab Urban Development Institute, 2013: 5از اين حيث ،يک
ابزار قدرتمند و استراتژيک جهت پيادهسازي و افزايش آگاهي نسبت به حقوق کودک و از
همه مهمتر فراهم کردن امکان شنيده شدن و مورد توجه قرار گرفتن کودکان است
) (UNICEF, b2017: 2و در حالت کلي اين طرح ،اجراي کنوانسيون حقوق کودک را در
سطحي که بيشترين تأثير مستقيم را بر زندگي کودکان دارد ترويج ميدهد (UNICEF,
) .2004: 1در واقع شهر مناسب براي کودکان ،شهري مناسب براي همه سنين است

) .(Sawsan, 2017: 3پس هر چه محيط شهري صميمانه و پذيراي کودکان باشد ،آنها
خود را بيشتر متعلق به جامعه و محيط ميدانند .همين فضاها اگر بيگانه با روحيات کودکان
باشد ،آنان را گريزان از شهر و جامعه خواهد ساخت ،چرا که هر فرد محصول تکامل محيط
و تربيت جامعه خود ميباشد (نصيري نسب رفسنجاني.)291 :2911 ،
امروزه حيات شهري شکل پيچيدهاي بهخود گرفته و شهر تبريز نيز بخشي از آن
محسوب ميگردد .با توجه به گفته کاميلوزيته 2که "شهر بايد حافظ منافع و ضامن
خوشبختي ساکنين خود باشد" (شيعه)10 :2901 ،؛ بنابراين شهر بهعنوان يک سيستم
پيچيده بايد تأ مين نيازهاي تمام ساکنين خود را مورد توجه قرار دهد در اين سيستم کودکان
از اهميت دوچنداني برخوردار هستند؛ چرا که در صورت ايجاد محيطي متناسب با نيازها و
خواستههاي کودکان ،ميتوان تا حدودي آيندهاي خوب براي ساکنين آن مکان متصور شد.
بهعبارتي ،شهري که مناسب براي کودکان ميباشد از ابعاد کالبدي ،فرهنگي-اجتماعي،
محيطي و رواني در سطح بااليي خواهد بود .عوامل مختلفي در شهر ميتواند کيفيت حيات
شهروندان بخصوص کودکان را تحت تأثير قرار دهد ،در اين راستا با استفاده از شاخصهاي
کالبدي ،فرهنگي-اجتماعي ،محيطي و رواني به بررسي وضعيت منطقه سه تبريز از ديدگاه
والدين پرداخته خواهد شد؛ چرا که کودک برخي از مفاهيم و واژگان را طي جامعهپذيري
آموخته و اطالع درستي از خطر و امنيت بخاطر شرايط سني ندارد .همچنين در دسترس
بودن و آشنايي به منطقه سه تبريز ،علت انتخاب آن بهعنوان محدوده مورد مطالعه ميباشد.
در اين راستا اهداف پژوهش به شرح زير ميباشد:
 -2بررسي وضعيت منطقه سه تبريز از منظر شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي،
محيطي و رواني به جهت مناسب بودن براي کودکان؛
 -1بررسي نظر والدين بر ابعاد اثرگذار شهر دوستدارکودک در منطقه سه تبريز.
در اين راستا فرضيههايي به شرح زير تدوين شده است:

1- Camillo Sitte

 -2منطقه سه شهر تبريز از لحاظ شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي ،محيطي و
رواني دوستدار کودک نميباشد.
 -1بين نظرهاي زنان و مردان براي شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي ،محيطي
و رواني از لحاظ مناسب بودن منطقه سه براي کودکان تفاوت وجود دارد.

پژوهشهاي مختلفي در رابطه با شهردوستدارکودک انجام شده است .کياني و اسماعيلزاده
کواکي ( )2902در پژوهشي با عنوان "تحليل و برنامهريزي شهر دوستدارکودک از ديدگاه
کودکان ،مورد مطالعه :قوچان" بدين نتيجه رسيدهاند که بيشتر کودکان در نقاشيهايشان
شهري با فضايسبز ،فضايبازي مناسب در سطح محله و بدون آلودگي را طراحي کردهاند
(کياني و اسماعيلزاده کواکي .)90 :2902 ،غياثوند و سهيلي ( )2901در پژوهشي با عنوان
"بررسي ويژگيهاي شهر دوستداشتني از نگاه کودکان؛ مورد مطالعه :منطقه دو شهرداري
قزوين" بدين نتيجه رسيدهاند که تردد در سطح شهر براي کودکان امري همراه با ترس و
اضطراب ميباشد (غياثوند و سهيلي .)11،90 :2901 ،متيني و همکاران ( )2909در مطالعه
خود تحت عنوان "معيارهاي طراحي محالت مبتني بر رويکرد شهر دوستدارکودک"
معيارهايي براي طراحي محالت از جمله :خوانايي ،دسترسي و نفوذپذيري ،هويت،
حضورپذيري و مشارکت را مطرح کردهاند (متيني و همکاران .)02 :2909 ،غفاري و
همکاران ( )2909در پژوهشي با عنوان "شهر دوستدارکودک؛ ارزيابي و مقايسه چگونگي
پاسخگويي به اصول شهر دوستدارکودک در بافتهاي جديد و سنتي ايران؛ مورد مطالعه:
شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان" به شناسايي نقاط ضعف و قوت شهرهاي
جديد و سنتي و مقايسه آنها در راستاي اصول و شاخصهاي شهر دوستدارکودک پرداختهاند.
در نهايت نتيجه پژوهش نشان داده است که محله جوباره به عنوان محلهاي قديمي کودک-
مدارتر ميباشد (غفاري و همکاران .)91،11 :2909 ،صفوي مقدم و همکاران ( )2903در
مطالعهاي تحت عنوان "بررسي شهر دوستدارکودک و احساس شادي کودکان در شهر
مشهد" براساس نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان دادهاند که  9/91درصد از تغييرات

موجود در احساس شادي کودکان ،تابع متغيرهاي مستقل است .اين متغيرها عبارتند از
مشارکت اجتماعي کودکان  9/32درصد ،احساس تعلق به شهر مشهد  9/13درصد ،متغير
احساس امنيت  9/22درصد و برخورداري از خدمات و امکانات شهري  9/21درصد (صفوي
مقدم و هـمکاران .)239 :2903 ،شـهريزاده و مؤيدفر ( )2901در پژوهشي با عنوان
"برنامهريزي راهبردي شهر دوستدارکودک با تأکيد بر خالقيت کودکان؛ مورد مطالعه :شهر
يزد" نشان دادهاند که از بين معيارهاي شهر دوستدارکودک ،معيار ايمني و امنيت در رتبه
اول و از بين مـعيارهاي خالقيت ،معيار خالقيتمعنايي رتـبه اول را دارد .براساس اين
اولويتبندي با توجه به عوامل سوات ،2براي استخراج راهبردها از ماتريس برنامهريزي
استراتژيک کمي 1استفاده شده است .راهبرد مخاطب قرار دادن کودک در محيط ،اولويت
برتر را داشته که راهکارهايي مانند استفاده از مشارکت و تصميمگيري کودکان در مورد شهر
مطلوب آنها ،استفاده از عالئم راهنما براي جهتيابي کودکان در محله ،استفاده از مبلمان در
مقياس کودک و استفاده از رنگهاي شاد در فضاهاي شهري ميتواند در اين مهم مؤثر
باشد (شهريزاده و مويدفر .)230 :2901 ،بروبرگ 9و همکاران ( )1929در پژوهشي تحت
عنوان "ساختارهاي شهري دوستدارکودک :مدل بالبري بازبيني شده" نشان دادهاند که هيچ
محيط دوستدارکودک وجود ندارد؛ ولي محيطهاي مختلف کارکردها و معاني مختلف را دارا
ميباشد ( .)Broberg, et al. 2013: 110اکاواتي )1929( 3در مطالعه خود با عنوان
"خيابانهاي دوستدار کودک به عنوان زمينهاي بازي کودکان" به بررسي نقش و رابطه
عناصر خياباني در راستاي خيابانهاي دوستدارکودک پرداخته است .نتايج پژوهش نشان
ميدهد که بين فعاليتهاي کودکان در خيابانها و جنبههاي فيزيکي خيابان رابطه وجود
دارد ) .(Ekawati, 2015: 94نتايج پژوهش قنبري آذرنير و همکاران ( )1929با عنوان
"شناسايي محيطهاي دوستدارکودک در محالت فقيرنشين" نشان ميدهد که کودکان
مکانهاي چالش انگيزتري را ترجيح ميدهند .همچنين فضاهاي انعطافپذير ،موقعيتهايي
با شانس يافتن دوستان جديد را مد نظر دارند .عالوه بر اين ،آنها در محيط بازي خود عناصر
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طبيعي را دوست دارند ) .(Ghanbari-Azarneir, 2015: 19گوکمن و تاشچي)1921( 2
در پژوهشي با عنوان "ديد و نظرات کودکان در مورد شهر دوستدارکودک ،نمونه موردي :شهر
ازمير" نشان دادهاند که فهم و تقاضاي کودکان از يک شهر دوستدارکودک ،مشابه و هم
جهت با کودکان سرتاسر جهان است .همچنين با تحليلي بر نظرات آنها به عواملي بدين
شرح دست يافتهاند :زمينهاي بازي وسيع و باز در نزديک مساکن ،وجود مکان و موقعيتهايي
جهت بيان نظرات و خواستهها ،محيط مناسب براي بازي و حرکت که به دور از خطرات
ترافيکي است ،مکانهاي تميز و آرامشبخش داراي تنوع رنگي ،جذاب و داراي مسير
دوچرخه (.)Gökmen & Taşçi, 2016: 481
بررسي پيشينه تحقيق نشان ميدهد که موضوع شهر دوستدارکودک در ايران بيشتر به
صورت نظرخواهي از کودکان انجام شده که اکثرا از نقاشي و مصاحبه با خود کودکان بوده
که بهنوعي با روش تحليل محتوا به نتيجه رسيدهاند .در اين پژوهشها متغيرهايي نظير
مشارکت اجتماعي ،احساس تعلق ،امنيت ،احساس شادي ،خوانايي ،دسترسي ،نفوذپذيري،
هويت ،حضورپذيري ،طراحي ،فضايسبز ،دسترسي به خدمات و تسهيالت ،وجود مسير دوچرخه
و پيادهروي و بهداشت محيطي مورد بررسي قرار گرفتهاند .وجه تمايز تحقيق حاضر در اين
است که ميخواهد ديدگاه والدين را در بررسي شهر دوستدارکودک مورد توجه قرار دهد.

کوينلينچ 1با پروژه رشد در شهرها ،آغازگر بحث دخالت دادن کودکان در فرآيند طراحي
فضاهاي شهري در دهه  2019ميباشد .وي نظريات خود را در مورد برداشت الگوهاي
رفتاري کودکان نسبت به فضاهاي شهري مطرح کرد ) .(Moffat, 2002: 46بهعقيده لينچ
کودکان بيش از آن که در مدرسه ياد بگيرند در بيرون از مدرسه و در جامعه ميآموزند .از
نظر جين جيکوبز نيز امنيت بهويژه براي زنان و کودکان از حضور نگاهها در خيابان منتج
ميشود (کوين لينچ به نقل از کاشانيجو و همکاران .)139 :2902 ،جيکوبز بر اين باور است
که در فضاهاي شهري ،مهمترين عالئق کودکان در ايمني خيابان ،تنوع کاربريها ،شادابي
1- Gökmen and Taşçi
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و سرزندگي شهر خالصه ميگردد که کليد اصلي رفع نگرانيهاي اساسي والدين در مورد
کودکان ميباشد (جليليصدرآباد و همکاران .)291 :2909 ،لوفور نيز دو اصل و حق اساسي
را براي همه شهروندان قائل ميباشد :حق تملک فضا و حق مشارکت شهري .حق
مشارکت به شهروندان امکان دستيابي به تصميماتي را ميدهد که باعث توليد فضاي
شهري ميگردد و حق تملک نيز شامل حق دسترسي ،تصرف و استفاده از فضا و توليد
فضاي جديد منطبق با نيازهاي مردم است ( .)Lefebvre, 1996: 174در وضعيت امروزي
شهرها ،مشارکت و برابري حقوق شهروندي در محدودهاي بسيار بسته عمل کرده و در اکثر
موارد گروه کوچکي از اعضاي يک جامعه ،شهر را بر مبناي خواستههاي خود تغيير شکل
ميدهند و فرمهاي شهري بر طبق نياز اين گروه پديدار ميشود (هاروي .)919 :2903 ،از
اينرو ميتوان اذعان کرد که فرمهاي پديداري در شهرها ،ديد بصري ساختار قدرت،
اقتصاد ،فرهنگ و غيره در طي دورههاي زماني مختلف ميباشد (تيموري،)19 :2902 ،
بديهي است که در چنين فضايي نيازهاي افرادي که داراي قدرت نميباشند در نظر گرفته
نخواهد شد که در اين ميان آسيبپذيرترين طيف را کودکان تشکيل ميدهند .براي مقابله با
اين مساله طي دهههاي اخير مفهوم حق به شهر 2به يکي از مفاهيم مهم در عرصه
9
مطالعات شهري تبديل شده است .در اين راستا سازمان اسکان بشر ملل متحد 1و يونسکو
تالش کردهاند تا حق به شهر را بهعنوان بخشي از دستور کار حقوقبشر مفهومسازي نمايند.
هدف اين بود تا سياستهاي شهري را که باعث ترويج عدالت ،پايداري و جامعيت در شهر
ميشدند ،تشويق نمايند .اين تالش باعث ايجاد منشورهايي شد که حق به شهر را بيان
ميکند ) .(Purcell, 2013: 141منشورهاي حق حضور در شهر به شکلهاي گوناگون در
سطوح متفاوت ملي ،منطقهاي و شهري نمود پيداکردهاند .از مهمترين کوششها در جهت
کاربست مفهوم حق به شهر در سطوح جهاني و منطقهاي ،ميتوان به منشور جهاني حق به
شهر اشاره کرد که از سوي سازمانهاي حقوق بشري محقق شده است (رفيعيان و الوندپور،
)91 :2909؛ به طوري که در اين منشور در ماده يک ،بند اول آن بر حق برخورداري از حقوق
شهروندي بدون تبعيض از جهت جنسيت ،سن ،نژاد و غيره را تأکيد ميکند ( World
1- Right to the City
2- UN Habitat
3- UNESCO

 .)Charter on the Right to the City, 2005: 2حق به شهر نه تنها متضمن حق
دسترسي و دستيابي به آنچه را که هست ،بلکه بازتعريف شهري با تصوير متفاوت از
برداشتها و قرائتهاي نو از شهر ميباشد ) .(Dikeç & Gilbert, 2002: 70در واقع اين
مفهوم بهعنوان يک حق جهت بيان نظرات شهروندان در مورد فرآيندهاي شهري ،فضاها و
چگونگي شکل دادن آنها به زندگي شهري به عنوان حق مشارکت فعاالنه در شکل دادن
دوباره به اين فرآيندها و فضاها ميباشد ) .(Plyushteva, 2009: 86در ادوار مختلف در
زمينه طرحهاي شهري الگوهايي ارايه شده است که کودکان را مورد توجه قرار داده که در
اين محور کالرنس پري 2الگويي در سطح واحد همسايگي را به منزله محيطي اجتماعي-
کالبدي براي توسعه مناطق مسکوني شهري پيشنهاد کرد .وي چهار عنصر اصلي را براي
چنين محيطي تعريف کرد که شامل مدرسه ابتدايي ،زمين بازي ،فروشگاههاي کوچک و
ترکيبي از ساختمانها ،خيابانها و خدمات عمومي با دسترسي ايمن براي پياده بود (عينيفر،
 .)32 :2911طرح کالرنس اشتاين 1نيز از جمله طرحهايي ميباشد که در بعد محله مسکوني
مطرح شده و مشخصاتي را در بر دارد که به نوعي بهدنبال فراهم کردن محيطي با کيفيت
براي کودکان ميباشد ،از جمله :فاصله نيم مايلي پياده بين مدرسه ابتدايي و پارکهاي
جنبي ،عدم نفوذ خيابانهاي اصلي به واحدهاي همسايگي ،بنبست بودن خيابانهاي نواحي
مسکوني که رفت و آمد سواره را محدود مينمايد (شيعه .)99 :2901 ،محله رادبرن در
نيوجرسي آمريکا نمونهاي است که براساس واحد همسايگي پري ساخته شد؛ بعد از اجراي
اين طرح هـمانگونه که برنامهريـزان اين طرح انتظار داشتند ،فضاهاي ايجاد شده در
زمينهاي بازي ،فضاهاي بازي محوطه سبز مرکزي و دوربرگردانها ،محيطهاي ايمني
براي بازي کودکان بهوجود آوردند که از آشپزخانهها براي والدين قابل رويت بود .عالوه بر
اين فضاهاي پياده و ايمن ،طرح رادبرن قابليت رفتارهاي مستقل و خوداتکا را براي کودکان
شکل داد (عينيفر .)32 ،از ديگر طرحهاي واحدهاي همسايگي ،الگوي واحد همسايگي
انگلهارد 9ميباشد که بر اساس سازمان سلسله مراتبي تسهيالت آموزشي بنا گرديده است.

1- Clarence Perry
2- Clarence Stein
3- Engelhard

عالوه بر اين به استقرار زمين بازي در سطح محله نيز توجه داشته است که نشان از جايگاه
خاص کودکان در اين طرح را دارد (قرباني و امير جاللي به نقل از خاکساري.)9 :2903 ،
اجالسهاي بينالمللي زيستپذيرسازي شهرها 2در سال  2019پايهگذاري شد که هدف
اساسي شهرهاي زيستپذير سالمتي کودکان ميباشد ،بهطوري که بايد يک شهر براي
پايدار بودن بايد از کودکان خود حمايت کرده و عشق به اجتماع و طبيعت را در آنان ارتقاء
دهد ،بدينسان کودکاني بزرگ ميشوند که عامالن پايداري هستند .بهعبارتي پايدارترين
جامعه ،جامعهاي است که کودکان سالمي را مـيپروراند .همچنين شـوراي بينالمللي ساخت
زيستپذير شهرها و انجمن ملي سازندگان شهر 1با مشارکت يکديگر به دنبال توسعه اجتماع
دوستدار کودک ميباشند ،تا از اين طريق محالتي نزديک به طبيعت و فرصتهايي براي
پيادهروي و دوچرخهسواري را فراهم نمايد (صرافي و همکاران.)11-11 :2909 ،

مسکن ،دسترسي ،فضاي سبز و باز ،نهادهاي حمايت از خانواده ،آموزش ،حمل و نقل ،حرکت
و بازي ،مالقات با هم سن ها ،هنر و فرهنگ ،خدمات سالمت ،نهادهاي عدالت اجتماعي،
دولت محلي و ارتباطات
نرخ مرگ و مير کودکان ،جرم ،بيکاري نوجوانان ،درصد کودکان تحت مراقبت ،درصد
کودکاني که در خانواده هاي تحت حمايت دولت زندگي ميکنند ،گزارشات سو استفاده از
کودکان ،درصد کودکان با مشکالت يادگيري ،درصد کودکاني که در مدرسه شرکت دارند،
محيطهاي عمومي که کودکان مي توانند در آنها بازي کنند و درصد مادران نوجوان
مکانهاي مالقات با افراد هم سن ،همبستگي اجتماعي ،تنوع امکانات براي فعاليتهاي
جذاب ،امنيت و آزادي حرکت ،هويت اجتماعي و فضاهاي سبز
مشارکت ،وجود چهارچوب قانوني ،توسعه استراتژي جامع و دقيق حقوق کودک ،مکانيسم
هماهنگي ،اختصاص بودجه حمايتي ،ارزيابي تأثير قانون و سياستها بر کودکان ،مؤسسات
مستقل مدافع حقوق کودک ،شناخته شده ساختن حقوق کودک و جمعآوري داده و اطالعات
در مورد وضعيت کودکان و حقوق آنها

1- The International Making Cities Livable Conferences
2- National Town Builders Association

در سطح جهان براي شهر دوستدارکودک شاخصها و متغيرهاي بسياري بيان شده است .از
جمله شاخصهاي مطرح شده توسط يونيسف ) ،(UNICEF, 2004: 4دريسکل
) ،(Driskell, 2008: 2شاخصهاي استفاده شده در کشور کانادا و هلند (UNICEF,
) a,c2017اشاره کرد؛ شاخصهاي پژوهش حاضر از آنچه که در مباني نظري و پيشينه
پژوهش وجود دارد برگزيده شده است .در پيشينه پژوهش و مباني نظري شهر دوستدار
کودک ،شاخصهايي به شرح شکل  2اشاره شده است.
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 -2شاخص کالبدي ،داراي مؤلفههاي ايمني ،دسترسي ،همجواري ،طراحي و رعايت
استاندارد است که تعريف مفهومي و عملياتي آنها بهشرح زير ميباشد:
الف :ايمني اشاره به موارد و عوامل محيطي دارد که در صورت عدم تأمين شرايط
مطلوب ،وقوع حادثه امري اجتنابناپذير است و خطرات بهصورت بالقوه و بالفعل جان و مال
حاضران ،عابران و ناظران را تهديد مينمايد (قرباني و جاللي .)1 :2903 ،در پژوهش حاضر
ايمني آبفشان پارکها و المانهاي شهري معرفهاي ايمني هستند.
ب :دسترسي سهولت دسترسي به مکان که در قالب فاصله طي شده ،زمان مورد نياز،
هزينه سفر و محل يک مکان در رابطه با مسيرهاي حمل و نقل اندازهگيري ميگردد
( .)Kotlyakov & Komarova, 2007: 7در اين تحقيق فاصله مدارس از محل سکونت
و دسترسي به فضاهاي بازي معرفهاي دسترسي ميباشد.
ج :همجواري گاهي اوقات فعاليت يک کاربري وابسته به فعاليت ساير کاربريها است.
که در اين صورت ميزان وابستگي و لزوم همجواري آنها بررسي ميشود( .پورمحمدي،
 .)221 :2901در پژوهش حاضر همجواري با مکانهاي ناامن و همجواري مدارس با
کاربريهاي ناسازگار معرفهاي همجواري هستند.
1- Driskell

د :طراحي و رعايت استاندارد عبارت است از سطح يا درجه کيفيتي که براي مقصود
خاص ،صحيح و کافي باشد .عالوه بر اين استاندارد به معني معيار ،مالک ،ميزان و حد
مطلوب نيز آمده است (قنبري .)19 :2910 ،در اين تحقيق کيفيت کفسازي پيادهرو و محل
باز کودکان ،سازگاري المانهاي شهري با کودکان ،چندعملکردي بودن المانهاي موجود در
فضاهاي بازي کودکان و غيره ،معرفهاي طراحي و رعايت استاندارد ميباشد.
 -1شاخص فرهنگي -اجتماعي ،داراي مؤلفههاي آموزش ،اعتماد اجتماعي ،امنيت است
که تعريف مفهومي و عملياتي آنها به شرح زير ميباشد:
الف :آموزش مجموعهاي از رويدادهاي به عمد ترتيب داده شده ميباشد که براي
حمايت از فرايندهاي دروني يادگيري ،طراحي شده است (گانيه و همکاران .)91 :2913 ،در
پژوهش حاضر آموزش نکات ايمني توسط والدين ،عملکرد رسانههاي جمعي در آموزش
کودکان و عملکرد وسايل بازي کودکان در آموزش ،معرف آموزش هستند.
ب :اعتماد اجتماعي در سه حوزه خاص ،عام و نهادي ميباشد .که در اين تحقيق اعتماد
عام مورد بررسي قرار گرفته که شامل اعتماد به غريبهها است (کياکجوري و افراسيابي،
 .)291 :2902در اين تحقيق تـفکر والدين بر رفتار افراد غريـبه نسبت به کودکان و
برخوردهاي سوءاستفادهگرايانه ،معرفهاي اعتماد اجتماعي ميباشد.
ج :واژه امنيت در کاربرد عام به معناي رهايي از مخاطرات مختلف است .ميتوان گفت
که امنيت در گرو دو چيز است :در وجهي ،امنيت در گرو نبود خطر و در وجهي ديگر کسب
فرصتها و تضمين منافع و ارزشها (کالنتري و همکاران .)21 :2901 ،در پژوهش حاضر
جرائم عليه کودکان ،خشونت عليه کودکان ،امنيت فضاهاي بازي کودکان ،امنيت ترافيکي
کودکان و غيره ،معرفهاي امنيت هستند.
 -9شاخص محيطي داراي مؤلفههاي آلودگي و بهداشت است که تعريف مفهومي و
عملياتي آنها به شرح زير ميباشد:

الف :آلودگي از شاخصهاي ارزيابي کيفيت محيطي ميباشد (.)Thomas, 2016: 181
آلودگي توليد مواد مضر در محيط زيست تعريف ميگردد ( .)National Geographicدر
پژوهش حاضر سروصدا و آلودگي هوا معرفهاي آلودگي ميباشد.
ب :براساس تعريف سازمان بهداشت جهاني ،بهداشت صرفا فقدان بيماري يا ضعف را
شامل نميشود ،بلکه دربرگيرنده سالمت جسمي ،روحي و اجتماعي است ( Svalastog et
 .)al., 2017: 432بهداشت در زمينههاي مختلف فردي ،رواني ،محيطي و غيره مطرح است
که در اين تحقيق بهداشت محيطي مورد نظر قرار گرفته که عبارت است از تکوين نظم
يافته ،ارتقاء و اجراي معيارهايي است که شرايط خارجي مسبب بيماري ،ناتواني و سلب
آسايش از انسان را کنترل ميکند (حاتمي و همکاران .)191 :2901 ،در اين تحقيق نظافت
فضاهاي بازي کودکان ،وجود گياهان سمي در پارکها و غيره معرفهاي بهداشت هستند.
 -3شاخص رواني داراي مؤلفههاي رنگ و زيبايي ،خوانايي و تعلقخاطر مکاني است که
تعريف مفهومي و عملياتي آنها به شرح زير ميباشد:
الف :رنگ و زيبايي :رنگ بخشي از ادراک بينايي است که توسط مشاهده با چشم بتوان
لکهاي مجرد از ساختارش را از لکه مجاور تميز داد (گروتر .)310 :2919 ،جنبههاي زيبايي-
شناسي رنگها عبارتند از:
 -2امپرسيون يا تأثيرات بصري که عبارت است از شناخت و استفاده از تأثيرات گوناگون
رنگها و اختالط آنها بر سيستم بينايي انسان؛
 -1اکسپرسيون يا گويايي احساس ،که عبارت است از شناخت و استفاده از تأثيرات
فيزيولوژيکي و روانشناختي رنگ بر سيستم عصبي انسان ،اکسپرسيونيستها معتقد به مؤثر
بودن رنگها بر بيان احساسات گوناگون هستند؛
 -9کنتراسيون يا سمبوليک ،که عبارت است از استفاده نمادگرايانه از رنگها
(ميرمقتدايي .)211-219 :2911 ،در اين تحقيق جنبه اکسپرسيونيستي رنگ مورد بررسي
است و نقاشيهاي فضاهاي شهري ،رنگهاي بکار رفته در فضاهاي شهري ،تناسب
نقاشيهاي شهري با کودکان و غيره معرفهاي رنگ و زيبايي ميباشد.

ب :خوانايي در اين تحقيق براي عاليم و تابلوهاي شهري مورد بررسي ميباشد .تابلوهاي
راهنما براي جهتيابي بهصورت نوشته و يا عاليم گرافيکي در خيابان بايد بهنحوي باشد تا
افرادي که ديد محدود دارند ،به راحتي اين عاليم راهنما را درک نمايند (قنبري:2910 ،
 .)231در پژوهش حاضر قابل فهم بودن تابلوهاي راهنماي شهري ،معرف خوانايي است.
ج :تعلقخاطر مکاني مقصود از مکان ،جايي در سطح زمين ميباشد که محدود به
موقعيتي است با هويت و قابل شناسايي که داراي ارزشهاي ويژه و معين است .مکان
عالوه بر بعد مادي ،از بعد غيرمادي نيز برخوردار بوده که احساساتي در ساکنان خود ايجاد
مينمايد .بهواسطه اين احساسات ،نوعي تعلق به مکان در افراد ايجاد ميشود که منجر به
شکلگيري هويت مکاني ميگردد .اين نيروي معنوي حس مکان ناميده ميشود .به عقيده
لينچ ،حس مکان عاملي است که ميان انسان و مکان ارتباط برقرار ميکند .اين حس عاملي
است که موجب تبديل يک فضا به مکاني با خصوصيات حسي و رفتاري ويژه براي افراد
خاص ميگردد (رهنما و نظري .)99-92 :2902 ،در اين تحقيق توجه به نياز و خواست
کودکان در شکلدهي فضاهاي شهري ،معرف تعلق خاطر مکاني ميباشد.

تحقيق حاضر بهلحاظ ماهيت از نوع پژوهشهاي کاربردي است که جهت جمعآوري دادهها
از روش پيمايش استفاده شده است و ابزار مورد استفاده براي اين امر پرسشنامه است .جامعه
آماري پژوهش کليه شهروندان منطقه سه شهر تبريز است که براساس سرشماري سال 2909
جمعيت آن بالغ بر  110313نفر ميباشد (سرشماري عمومي نفوس و مسکن .)2909 ،روش
نمونهگيري نيز بهصورت نمونهگيري خوشهاي ميباشد؛ بهطوري که منطقه سه براساس 10
محله موجود در آن تقسيم شده و سپس با توجه به تراکم جمعيت در بلوکهاي محالت،
خانهها بهصورت تصادفي انتخاب شدهاند .اعتبار سئواالت پرسشنامه بهصورت اعتبار صوري
برآورد شد .براي سنجش پايايي آن از روش آلفايکرونباخ پس از تکميل  29درصد از کل
نمونه برابر با  91پرسشنامه اقدام شد .طبق مبانينظري و پيشينه تحقيق شاخصهاي شهر
دوستدارکودک در  3شاخص با مؤلفههاي مختلف در قالب پرسشنامه طراحي شد؛ که در

جدول ( )2ارائه گرديده است .که در آن شاخص کالبدي شامل  3مؤلفه ايمني ،دسترسي،
همجواري و طراحي و رعايت استاندارد است که مؤلفه ايمني با  3گويه ،دسترسي با  9گويه،
همجواري با  1گويه و طراحي و رعايت استاندارد با  29گويه به اندازهگيري وضعيت هر
کدام از مؤلفهها ميپرداخت .شاخص فرهنگي -اجتماعي داراي سه مؤلفه آموزش ،اعتماد
اجتماعي و امنيت ميباشد که مؤلفه آموزش با  29گويه ،مؤلفه اعتماد اجتماعي با  9گويه و
مؤلفه امنيت با  29گويه به اندازهگيري وضعيت هر کدام از مؤلفهها ميپرداختند .شاخص
محيطي از دو مؤلفه آلودگي و بهداشت و بيماري تشکيل ميشد .مؤلفه آلودگي با  3گويه و
مؤلفه بهداشت و بيماري با  1گويه بود .آخرين شاخص مد نظر شاخص رواني است که در
آن سه مؤلفه رنگ و زيبايي با  1گويه ،خوانايي با  9گويه و تعلق خاطر با  9گويه قرار داشتند.

ايمني
دسترسي
کالبدي
همجواري
طراحي و رعايت استاندارد
آموزش
اعتماد اجتماعي
فرهنگي -اجتماعي
امنيت
آلودگي
محيطي
بهداشت و بيماري
رنگ و زيبايي
خوانايي
رواني
تعلق خاطر

3
9
1
29
29
9
29
3
1
1
9
9

9/1

9/1
9/19
9/1

ضريب آلفاي کرونباخ شاخص کالبدي برابر با  ،9/1شاخص فرهنگي -اجتماعي برابر با
 ،9/1شاخص محيطي برابر با  9/19و شاخص رواني برابر با  9/1برآورد گرديد .نمونهگيري

بهصورت تصادفي بوده و پرسشنامه در سطح مراکز آموزشي پيشدبستاني و بين والدين
توزيع يافت .تحليلها با کمک نرمافزار  SPSS 25صورت گرفت.

در منطقه سه شهر تبريز از  913نفري که در اين پژوهش مشارکت داشتهاند  201نفر زن
( 92درصد) و  211نفر مرد ( 31/09درصد) بودهاند .بيشترين فراواني نيز متعلق به گروه
سني  91تا  39ميباشد .ميانگين سني نمونه نيز  91با انحراف معيار  1ميباشد .بررسي
ميزان تحصيالت نمونه مورد مطالعه در جدول ( )1نشان ميدهد که افراد داراي تحصيالت
ديپلم و پايينتر بيشترين تعداد يعني  91درصد از پرسششوندگان را شامل ميشوند.

ديپلم و پايينتر
فوق ديپلم
فوق ليسانس
مجموع

120
30
10
913

91
22/0
1/9
299

2

جهت بررسي نرمال بودن توزيع شاخصهاي پژوهش از آزمون کولموگروف اسميرنوف
استفاده شد .اين آزمون در سطح  9/1براي شاخص کالبدي معنيدار گرديد که بيشتر از
مفروض  9/99ميباشد .بدين جهت فرض نرمال بودن اين شاخص تأييد ميگردد .لذا از
آزمونهاي پارامتريک براي آزمون فرضيه پژوهش استفاده گرديد و براي بقيه شاخصها که
داراي توزيع نرمال نميباشند ،از آزمونهاي غير پارامتريک استفاده شده است.

1- Kolmogorov-Smirnov

فرضيه اول پژوهش بدين صورت ميباشد ،که منطقه سه از لحاظ شاخصهاي کالبدي،
اجتماعي-فرهنگي ،محيطي و رواني دوستدار کودک نميباشد .بدين امر بررسي شاخصهاي
کالبدي و اجتماعي -فرهنگي ،ميانگين  3/9و انحراف معيار  9/99براي شاخص کالبدي و
ميانگين  3/1و انحراف معيار  9/90براي شاخص اجتماعي -فرهنگي را نشان داد ،که عدم
دوستدارکودک بودن منطقه سه از جهت اين دو شاخص مشخص ميگردد .جهت تاييد اين
فرضيه از جانب آزمونهاي آماري به جهت نرمال بودن توزيع اين شاخصها از تست تي
تک متغيره 2استفاده شد؛ اين آزمون ميانگين يک نمونه را با ميانگين جامعه مشخص،
مقايسه ميکند ( .)Cronk, 2008: 55با معنيدار شدن اين آزمون در سطح  9/999براي هر
دو شاخص ،نشان از تاييد فرضيه اول پژوهش براي شاخصهاي کالبدي و اجتماعي-
فرهنگي دارد .نتايج اين آزمون در قالب جدول ( )9ارائه شده است.

30/90
کالبدي
اجتماعي-فرهنگي 31/90

103
103

9/999
9/999

2/9
2/1

2/3
2/9

2/1
2/1

جهت آزمون فرضيه اول براي شاخصهاي محيطي و رواني به جهت عدم نرمال بودن
توزيع اين شاخصها ،از آزمون رتبهبندي تک متغيره ويلکاکسون 1استفاده شد .اين آزمون با
با استفاده از ميانه مجموعه دادهها به عنوان ارزش از پيش تعريف شده در مورد فرضيهها
عمل مينمايد ( .)Mangiafico, 2016: 208-209با معنيدار شدن اين آزمون در سطح
 9/999براي هر دو شاخص ،فرضيه اول براي اين شاخصها نيز تأييد ميشود .بهعبارتي
وضعيت منطقه سه به لحاظ شاخصهاي محيطي و رواني مناسب کودکان نميباشد .نتايج
اين آزمون در قالب جدول ( )3ارائه شده است.
1- One Sample T-test
2- Wilcoxon signed-rank test

محيطي
رواني

913
913

39111/9
93931

2100/993
1939/109

1/139
0/001

9/999
9/999

فرضيه دوم پژوهش بدين صورت ميباشد که بين نظرهاي زنان و مردان براي شاخص-
هاي کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي ،محيطي و رواني از لحاظ مناسب بودن منطقه سه براي
کودکان تفاوت وجود دارد .جهت بررسي اين فرضيه بايد از نرمال بودن توزيع شاخصها بين
گروهها اطمينان حاصل کرد .بدين جهت از آزمون کولموگروف اسميرنوف استفاده شد.
براساس اين آزمون فقط شاخص کالبدي براي هر دو گروه زنان و مردان داراي توزيع نرمال
ميباشد .که بايد از آزمونهاي پارامتريک جهت آزمودن آن استفاده کرد .بقيه شاخصها با
آزمونهاي غيرپارامتريک مورد سنجش قرار گرفته است.
جهت بررسي تفاوت بين گروهها از تست تي مستقل 2استفاده شد .تست تي مستقل به
بررسي تـفاوتها بين ميانگين نمرات متغير وابسته بين دو گروه يا وضعيتهاي مختلف
ميپردازد ( .)Mayers, 2013: 138بدين جهت که تست لوين معنيدار نشده است،
واريانس بين گروهها برابر است ،که مناسب بودن دادهها براي اين آزمون را نشان ميدهد .با
توجه به سـطح معنيداري  ،9/1که بيشتر از مفروض  9/919ميباشد ،فرضيه پژوهش مبني
بر تفاوت نظر بين گروه زنان و مردان براي شاخص کالبدي رد ميگردد .همچنين ميانگين
اين شاخص براي زنان  3/93با انحراف معيار  9/9و براي مردان  3/99با انحراف معيار 9/9
ميباشد که عدم تفاوت بين نظرات زنان و مردان را نشان ميدهد .نتايج اين آزمون در قالب
جدول ( )9ارائه شده است.

1- Independent T-test

شاخص
با فرض
برابري
واريانس
کالبدي
با فرض
نابرابري
واريانس

اف

2/01

تفاوت
خطاي
انحراف
معيار

فاصله اطمينان
 ٪09اختالف
کران کران
پايين باال

109 9/13

9/1

9/92

9/91

9/2 -9/2

113/19 9/19

9/1

9/92

9/91

9/2 -9/2

درجه
تفاوت
درجه
معنيداري
معنيداري تي
ميانگين
آزادي
دو دمي
9/21

جهت بررسي تفاوت در شاخصهاي اجتماعي -فرهنگي ،محيطي و رواني به جهت عدم
نرمال بودن توزيع بين گروهي از آزمون کروسکال واليس 1استفاده شد .اين آزمون در
جستجوي تفاوتها در امتيازهاي متغير وابسته بين سه گروه يا بيشتر از يک متغير مستقل
ميباشد ( .)Mayers, 2013: 482اين آزمون تنها براي شاخص محيطي معنيدار گرديد،
که نشانگر تفاوت نظر بين زنان و مردان در اين شاخص ميباشد .با توجه به ميانگين 3/11
و انحراف معيار  9/90براي زنان و ميانگين  3/22و انحراف معيار  9/99براي مردان،
مشخص مي گردد که زنان نسبت به مردان ،منطقه سه را از لحاظ شاخص محيطي
تاحدودي نامناسبتر براي کودکان ارزيابي کردهاند .نتايج اين آزمون در قالب جدول ( )1ارائه
شده است.

1- Levene
2- Kruskal Wallis

اجتماعي -فرهنگي
محيطي
رواني

زنان
مردان
زنان
مردان
زنان
مردان

239
292
291
291
231
299

9/9
9/99
9/1

شکل گيري فضاهاي شهري چه عمدا و چه سهوا توسط بزرگساالن مديريت شده و باعث
شده تا کودکان عليالخصوص کودکاني که در سن پايين هستند در محيط شهر در معرض
آسيبهاي مختلفي قرار گيرند .در اين راستا هدف اصلي بررسي وضعيت منطقه سه تبريز از
منظر شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي ،محيطي و رواني به جهت مناسب بودن
براي کودکان و بررسي نظر والدين بر ابعاد اثرگذار شهر دوستدارکودک در منطقه سه تبريز
بود .بررسي فرضيه اول پژوهش ،مبني بر دوستدارکودک نبودن منطقه سه شهر تبريز به
لحاظ کالبدي اجتماعي ،فرهنگي محيطي و رواني نشان داد که منطقه سه از لحاظ هر چهار
شاخص مورد استفاده در اين پژوهش ،مناسب براي کودکان نيست .بررسي فرضيه دوم
پژوهش ،مبني بر عدم تفاوت بين نظرهاي زنان و مردان در مناسب بودن منطقه سه تبريز
به لحاظ شاخصهاي کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي ،محيطي و رواني براي کودکان نشان داد
که بين نظرهاي زنان و مردان تنها در شاخص محيطي تفاوت معنيدار وجود دارد .با توجه
به ميانگين  3/11و انحراف معيار  9/90براي زنان و ميانگين  3/22و انحراف معيار 9/99
براي مردان ،مشخص شد که زنان نسبت به مردان ،منطقه سه را از لحاظ شاخص محيطي
تاحدودي نامناسبتر براي کودکان ارزيابي کردهاند .نتايج بهدست آمده در اين پژوهش به-
خاطر نوع نگاه و استفاده از ديدگاه والدين متفاوت از پژوهشهاي قبلي بوده و در حقيقت در
راستاي تکميل پژوهشهاي انجام يافته ميباشد .در ادامه پيشنهادهايي ارايه ميگردد که در

صورت عملي شدن آنها فضاي شهري را هم مناسب بزرگساالن و هم مناسب کودکان
خواهد بود:
 -2اصالح وضعيت کفسازي پيادهروها جهت تسهيل رفت و آمد کودکان؛
 -1جداسازي مناسب مسير سواره و پياده جهت افزايش امنيت پيادهروي؛
 -9ايجاد المانهاي شهري چند عملکردي بهطوري که داراي کارکرد تفريحي و آموزشي
باشد؛
 -3حذف المانهاي شهري خطرساز و جايگزيني المانهاي شهري ايمن ،بخصوص در
فضاهاي بازي کودکان؛
 -9تخصيص محل ويژه در پيادهروها براي جانمايي المانها در راستاي تسهيل پيادهروي و
امنيت کودکان؛
 -1مکانيابي مناسب پارکهاي محلي و فضاهاي بازي کودکان در فاصله پيادهروي مناسب
براي کودکان؛
 -1استفاده از تکنيکهاي آرامسازي ترافيک مانند سرعتگير و سنگفرش کردن معابر در
مجاورت پارکها و فضاهاي بازي کودکان؛
 -1مکان يابي مناسب کودکستان و مدارس ابتدايي به جهت تسهيل دسترسي و افزايش
امنيت کودکان در رفت و آمد؛
 -0رعايت ارگونومي در المانهاي شهري همچون نيمکتها ،تا امکان استفاده کودکان از
آنها در پارکها و فضاهاي سبز را براحتي فراهم نمايد؛
 -29رسيدگي به وضعيت بهداشتي فضاهاي شهري بهويژه فضاهاي بازي کودکان؛
 -22استفاده از رنگهاي شاداب در فضاسازي عمومي شهر؛
 -21توجه به قابل فهم بودن عاليم و نمادها در فضاهاي شهري براي مسيريابي کودکان؛
 -29تعبيه رمپهاي استاندارد در فضاهاي مورد نياز شهر جهت سهولت تردد کودکان و
کالسکه آنها؛
 -23تکريم کودک و احترام به حقوق کودکان در رسانههاي جمعي.

ـ شيعه ،اسماعيل ()2901
صنعت.
ـ پورمحمدي ،محمدرضا ()2901

 ،چاپ سي و سوم ،تهران ،دانشگاه علم و
 ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات سمت.

ـ تيموري ،ايرج؛ فرهودي ،رحمتاهلل؛ رهنمائي ،محمدتقي و مهدي قرخلو ( )2902ارزيابي پايداري اجتماعي
.20-90 :29 ،99 ،
با استفاده از منطق فازي؛ مطالعه موردي :شهر تهران،
ـ جليلي صدرآباد ،سمانه؛ بهزادفر ،مصطفي و اميرحسن يزدان نياز ( )2903نقش نورپردازي در حضورپذيري
کودکان در پارکهاي شهري؛ نمونه موردي :زمين بازي کودکان پارک فدک تهران،
.232-299 :1 ،1 ،
ـ رفيعيان ،مجتبي و نينا الونديپور ( )2909مفهومپردازي انديشه حق به شهر؛ در جستجوي مدلي مفهومي،
.19-31 :1 ،21 ،
ـ رهنما ،محمدرحيم و محمدمحسن رضوي ( )2902بررسي تأثير حس تعلق مکاني بر سرمايه اجتماعي و
.10-91 :1 ،21 ،
مشارکت در محالت شهر مشهد،
ـ شهريزاده ،صدف و سعيده مويدفر ( )2901برنامهريزي راهبردي شهر دوستدار کودک با تأکيد بر خالقيت
.211-212 :11 ،1 ،
کودکان؛ نمونه موردي :شهر يزد،
ـ صرافي ،مظفر؛ توکلينيا ،جميله و حسن محمديان مصمم ()2909
چاپ اول ،تهران ،موسسه انتشارات قدياني.

،

ـ صفوي مقدم ،سيدهمريم؛ دخت بهمني ،محسن نوغاني و محمد مظلوم خراساني ( )2903بررسي شهر
.239-219 :2 ،21 ،
دوستدارکودک و احساس شادي کودکان در شهر مشهد،
ـ عينيفر ،عليرضا ( )2911نقش غالب الگوهاي عام اوليه در طراحي محلههاي مسکوني معاصر،
.99-90 :91 ،91 ،
ـ غفاري ،علي؛ قلعه نوئي ،محمود و خشايار عمادي ( )2909شهر دوستدار کودک :ارزيابي و مقايسه چگونگي
پاسخگوئي به اصول شهر دوستدارکودک دربافتهاي جديد و سنتي ايران؛ نمونه موردي شهرک
.91-11 :21 ،1 ،
سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان.

ـ قرباني ،سحر و سيدامير جاللي ( )2903بررسي شاخصهاي ايمني و امنيت در شهر دوستدارکودک؛ نمونه
موردي محله زيتون شهر اهواز،
 ،موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي.
ـ قنبري ،ابوالفضل ()2910

 ،چاپ اول ،تبريز ،مهر ايمان.

ـ کاشاني جو ،خشايار؛ هرزندي ،سارا و ايلناز فتح العلومي ( )2901بررسي معيارهاي طراحي مطلوب فضاي
:22 ،1 ،
شهري براي کودکان؛ نمونه موردي :محله نظاميه تهران،
.130-190
ـ کرباليي حسيني غياثوند ،ابوالفضل و جمالالدين سهيلي ( )2901بررسي ويژگيهاي شهر دوست داشتني از
.11-90 :0 ،9 ،
نگاه کودکان؛ مطالعه موردي :منطقه دو شهرداري قزوين،
ـ کياکجوري ،سعيد و حسين افراسيابي ( )2901مطالعه اعتماد اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در ميان
.219-239 :1 ،2 ،
دانشجويان،
ـ کياني ،اکبر و علي اسماعيلزاده کواکي ( ،)2902تحليل و برنامهريزي شهر دوستدار کودک از ديدگاه
.11-92 :19 ،0 ،
کودکان،
ـ کالنتري خليل آباد ،حسين؛ اردالني ،روناک؛ سراجي ،سروه و عطيه پوراحمد ( ،)2901برنامه ريزي فضاهاي
امن شهري مبتني برتفکيک جنسيتي با رويکرد CPTED؛ نمونه موردي :محله فرهنگيان شهر بناب،
.29-11 :21 ،
ـ گانيه آر.ام؛ بريگز ،لسلي جي و ويگر والتر دبليو ()2913
اول ،تهران ،انتشارات دانا.
ـ گروتر ،ماکس ()2919
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

 ،خديجه عليآبادي ،چاپ

 ،جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همايون ،چاپ اول ،تهران،

ـ حاتمي ،حسين؛ رضوي ،سيدمنصور؛ افتخار اردبيلي ،حسن و فرشته مجلسي ()2901
 ،چاپ سوم ،جلد اول ،تهران ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
ـ متيني ،مريم؛ سعيدي رضواني ،نويد و رضا احمديان ( )2909معيارهاي طراحي محالت مبتني بر رويکرد
:29 ،3 ،
شهر دوستدار کودک؛ نمونه موردي محله فرهنگ مشهد،
.221-02
ـ ميرمقتدايي ،رضا ( )2911رنگ و نور در عوامل تصويري سطح شهر،

.220-291 :91 ،

) طراحي فضاي شهري به مثابه ابزار آموزشي براي2911(  مامک و فرح حبيب،ـ نصيري نسب رفسنجاني
،29 ،
،نيويورک-کودکان؛ نمونه موردي اياالت متحده آمريکا
.222-292 :3
 سازمان فناوري و، تهران، چاپ اول، محمدرضا حائري،

)2903(  ديويد،ـ هاروي
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