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  چكیده
 یها وهد و گرافرا هیکل رشیپذ ییتوانا دیذا باهمه شهروندان است و ل یروزمره برا یزندگ یفضا ،یشهر یها طیمح

ان کان به عنوکود نایم نیمربوط به آنها را داشته باشد .در ا یو خدمات رفاه ازهاین نیتأم نیو همچن یو اجتماع یسن

خاص  یمعمار لیبه دل یهستند. کودک امروز یشتریب تیمراقبت و حساس ازمندیجامعه ن یاعضا نیرتریپذ بیآس

 یمعمار یظمنی از ب دارد و متأثر انیتعامل و برخورد را با اطراف زانیم نیخاص، کمتر یها تیکنار آن تربو در  یشهر

ه ما با جامع یاعنوان اعضه است. کودکان و نوجوانان ب یا دهیحاصل از آن، دچار مشکالت عد یروان یو فشارها یشهر

 طیحم یشهر ی. فضاها باشندی ما م یساختگ طیان محخاص خود، استفاده کنندگ یازهایو ن ها هاز خواست یا مجموعه

 یاسالم یدارند که شهرها یجامعه نقش اساس یذهن یفضا یریگ هستند که در شکل یرگذاریساز و تاث فرهنگ یها

 ،یقتصادا یازهاینباشد که  یا به گونه دیشهرها با یکه طراح کندی م دی. اسالم تاکستندین یقاعده مستثن نیهم از ا

دار کودک هر دوستش یها و شاخص های ژگیو یابیتمام جامعه را برآورده سازد.هدف مقاله حاضر، ارز یو فرهنگ یاجتماع

 نیژوهش بدپ نیا هیفرض ق،یتحق یبا توجه به چارچوب نظر .باشدی م یاسالم یو شهرساز یآنها از نگاه معمار قیو تطب

شده  یوران کودکبه د یا ژهیتوجه و زین یاسالم میر تعالد نکهیبا توجه به ا رسد یبه نظر مکه  گردد یصورت مطرح م

ش و.رشودی مناسب کودکان نم یها به فاکتورها و شاخص یشهرها توجه چندان یهافضا یوجود در طراح نیاست با ا

 .باشدی ممه وتهیه پرسشنا  یقیو تطب یاسناد -یا بر مطالعات کتابخانه یمبتن یلیتحل -یفیپژوهش، توص نیدر ا قیتحق

 

 

 فضای شهری ، کودک ، ، ،معماری و شهرسازی اسالمی شهر دوستدار کودک های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
 ها طیمح نی. اشوندی ها ساخته م که توسط انسان شودیدر اطراف ما اطالق م یطیساخته شده به هر مح یها طیمح

، رس، منازل. مدانندکی و کار م یباز ،یآنها زندگ که مردم در اطراف باشندی م یعیطب یها، امکانات و فضاها شامل ساختمان

کودکان و  .باشدی ساخته شده م طیاز مح یبخش یهمگ قلحمل و ن یها ساخت ریز د،یمراکز خر ،یدنید ها، مناطق پارک

ی مما  یاختگس طین محخاص خود،استفاده  کنندگا یازهایها و ن از خواسته یجامعه ما با مجموعه ا ینوجوانان با عنوان اعضا

 (2:1390ده،)اسماعیل زا .ردیپروژه مورد توجه قرار گ نیاست که ورود آنان به ا نیاست ا تی. آنچه حائز اهمباشند
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ا ه  یگیمساهآل،   دهیکودکان باشند. به طور ا یزندگ یبرا یمنف ایمثبت  ییتوانند مکان  ها یم یشهر یشهرها و فضاها

بادالت گ  ها و تفرهن واصول جوامع  یکه بتوانند به راحت یکودکان باشند؛ به طور یبرا یاجتماع ییمکان  ها دیو محله  ها با

ق آنان ها و حقو ازین شوند و لیکودکان تبد شرفتیپ یبرا ییشهرها به مکان  ها نکهیا یاکنند. بر انیکودکان ب یآنها را برا

 هیبر پا دیجد یها  ق مکانامر تنها با خل نیاده نمود.ااستف یداده و از ابزار کمک شیآن را افزا یها  تیقابل دیشود با نیتأم

  یزیرنامه  رب. در باشد  یم ریامکان  پذ یاجتماع یمروهاو قل یمحل یدر سطوح مختلف ، نواح یها و تعامالت گروه  یهمکار

خش ساختار ب عوامل هآن، ب ندهیشهر و آ یبرا یعیو طب یاقتصاد ای یوً  اجتماع یانسان هاتیرغم توج یمعموال عل یشهر یها

االن بزرگس یراب شتریرو شهرها ب ــنیگردد. از ا  یمعطوف نم یباشند، توجه چندان  یاز آنها کودکان م یکیکه  یجامعه  شهر

ظر ن:  به گرددیصورت مطرح م نیپژوهش بد نیا هیفرض ق،یتحق یبا توجه به چارچوب نظر شوند.  یساخته و پرداخته م

هرها ش یفضاها یطراح وجود در نیشده است با ا یبه دوران کودک یژهایتوجه و زین یاسالم میدر تعال هنکیبا توجه به ا رسدیم

 (51:1391.)اسماعیل زاده و کیانی، . شود یمناسب کودکان نم یبه فاکتورها و شاخصها یتوجه چندان

وجه قرار گرفت. تبه بعد مورد  یالدیم1980 یدر اروپا،از سال  ها ژهیدوستدار کودک، به و  یشهرها در حوزه  قیتحق

مــروزه اــود. بآنها های ایبه خواسته ها و ن یدگیبه بچه ها و رس یحقوق شهروند صیتخص یدر راستا قاتیتحق نیعمده  ا

قرار گرفته اســت.در سال  یدست اندرکاران شهر و زانیکــودک مــورد توجه برنامه ر ارشهر دوستد"

ردند و مضا کو ا دییحقوق کودک را تأ مانیسازمان ملل متحد، پ یجهان در مجمع عموم یکشورها ندگانینما،یالدیم1989

حقوق  عاهدهم"عهدنامه کــه بــه نــام  نی. اندیخود تالش نما یآن در کشورها یو اجرا بیتصو یمتعهد شدند تا برا

 یرابکند.  یم قیکودکان تشو یبرابهتر  ییایمــعــروف است،همه دولــت ها و مردم جهان را به ساختن دن "کـــودک

را به خود  عنوان )شهر دوستدار کودک( سفیونیاز طرف  ایاسترالدر ، گویشهر بند یالدیم 2007 بار در سال نینخست

 1389 ک در سالبه عنوان شهر دوستدار کود ران،یدر ار با  نینخست یبرا زین ارسدر استان ف<<شهر اوز>> اختصاص داد.

در  .دباشی م یقیو تطب یناداس -یا بر مطالعات کتابخانه یمبتن یلیتحل -یفیپژوهش، توص نیدر احقیق توش ر .انتخاب شد

ار های  ز نرم افزل ها اکتاب هاو...استفاده کرده ایم. در بخش تحلیمطالعات کتابخانه ای ما از منابع و رفرنس ها ،مقاالت ،

Excel  وWord  (51:1391انی،)اسماعیل زاده و کی شده است. استفاده 

 

 مبانی نظری -2
ق کودکان ر حقوساختا شیاز پ شیکه ب دیآغاز گرد یمهم و متعدد یتهایحقوق کودکان، فعال یمعاهده جهان بیاز زمان تصو

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیم تهایفعال نیاز ا سازدیرا مشخص م

  جمع شدند  وریودوژانیدر ر 1992مین در سالزمانی که رهبران جهان در اجالس ز : 21اجالس زمین و دستور کار

اخته شدند که در شن یاصل یها کودکان و جوانان به عنوان گروه را تدوین کردند. 21و برنامه مربوط به دستور کار

 .باشند میسه داریروند توسعه پا
 طیحو م یتوسعه اجتماع یگوناگون برا یتهایفعال انیاز م: اجالس شهر ،حقوق کودکان و اسكان بشر 

اهم بشر سازمان ملل متحد اسکان یاز سوجالس زمین" "یکیزیف ر برخوردا یژهایو تیدر استانبول از 
هرها شکل یدولتها برا یساختن جوانان و نوجوانان از سو میجالس بر سه نیاست.ا  بزرگ و یدادن ش

 کرده است. دیتأک هیهمسا یکوچک و نواح
 : د،یردآغاز گ 1992در سال سفیونی یکه از سو ینالمللیب ابتکار عمل نیا شهرداران حامیان کودکان 

 ریو سا مشارکت آنان شیکودکان و افزا یازهایقرار دادن ن تیاولو در یبرا هایشهرداران و سران شهردار
 (28:1387ها در توسعه جامعه و تصمیم گیری تشویق کرده است.)دریسکل، گروه
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 کودک-1-2
طفل  ایتر( دخ ای)پسر  دهیکه به حد بلوغ نرس یو فرزند ریکوچک، صغ یک به معناکود ن،یمع یفرهنگ فارس فیطبق تعر

باشد.  هدینرس که به سن بلوغ شودیاطالق م یکودک به فرد ران،یا یاسالم یجمهور یحقوق فیطبق تعار .آورده شده باشد

دختران  یل و براپسران پانزده سا یسن بلوغ را برا ،یاسالم یمجلس شورا 1360مصوبه 1210تبصره یک ماده در یقانون مدن

 (312:1377.)منصور،ذکر کرده است ینه سال قمر

جلس (به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و م1989)1368کنوانسیون حقوق کودک که مفاد آن در سال

ی سی است که داراککودک  آن را پذیرفته است،در ماده یک خود اشاره به ان دارد که 1372شورای اسالمی ایران نیز در سال 

(.از 3:1376سف،سال باشد،مگر آنکه طبق قانون اجرا در مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود)یونی18سنی کمتر از 

دک سن کو نظر مرکز آمار ایران کودک به کسی گفته می شود که اجازه فعالیت شغلی نداشته باشد که در این تعریف

 (14:1385)شیعه،سال تمام شمسی است 15حداکثر

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

 ی ت کیفرگروه اول کودکان یک تا هفت ساله می باشند که به جهت نداشتن قوه ی تشخیص کامال فاقد مسئولی

 هستند.
  ند ی تادیب خواهلوسال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند 7کودکان باالتر از

 شد.
 ان رفتار با آن کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگساالن

 خواهد شد.
ته اند.حنفیه بلوغ سال گف17سال و مالکیه  15از بین فرق اسالمی اهل سنت شافعیه و جنایله سن بلوغ را در زن و مرد 

سال 9ال و در دخترس15سالگی ذکر نموده است.فقه امامیه غالبا سن بلوغ را در پسر  17در دختر  سالگی و18پسر را در 

ند.برخی از فقهای سالگی هم محقق شمرده ا13تمام قمری دانسته اند.اگرچه برخی از متاخرین شیعه بلوغ دختران را در 

 الزم دانسته اند.امامیه بر همین منوال اجرای کیفر را عالوه بر شرط سنی،رشد را نیز 

نند که آر بر مشهو"آنچه از میانی فقه و حقوق اسالمی در بحث تکلیف و شرایط عامه ی آن،چنین برداشت می گرددکه:

بارت رایط عشتمام تکالیف الهی چه ایجابی و چه تحریمی،در مقام فعلیت،مشروط بر چند شرط است.قدر مسلم از آن 

نجام توان،از اه و ناایط عامه ی تکلیف نامیده می شوند.پس درباره ی کودک،دیواناست از:بلوغ،عقل،قدرت و التفات که شر

 (.326:1391دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد)فیض،
 

 حقوق کودک   -1-1-2
ت سااکم کرده آنها ح هستند که خداوند به امانت به ما سپرده و ما را بر سرنوشت یهایهد نیفتریو ظر نیکودکان ارزشمندتر 

سالم، ا یآسمان یزه ها. در آمومیروشها به سر منزل مقصود رسان نیرا با مطلوبتر تیبار مسئول نیکه ا میدار فهیوظ زیو ما ن

ز ق آنان بادر ح یرحم یدارند و همگان از اِعمال هرگونه خشونت و ب ینیّمع یایهمه کودکان از دختر و پسر، حقوق و مزا

و از  ار داشتندقر یاسبقوم ها، کودکان در وضع نامن گریاعراب و د انیاز اسالم، م شیکه پاست  یدر حال نیداشته شده اند .ا

 یبر م انیم نها را ازآ ،یگزند نهیاز فقر و هز ییاز جمله رها یکوچک انهبهره مند نبودند .آنان با هر به زین یحقوق عاد نیکمتر

و  خود ننگ یرا برا .بزرگان عرب و افراد سرشناس، داشتن دختردردناک تر بود  اریدختران بس طیشرا ان،یم نیداشتند .در ا

 د:یفرما یکردند، چنان که خداوند در قرآن م یدانستند .آنها را زنده به گور م یعار م
ز اخورد و  یا فرو مرکه خشم ]و اندوه [خود  یشود، در حال یم اهیاز آنان را به دختر مژده دهند، چهره اش س یکیو هرگاه 

ه بد چش کند؟ و پنهان داده شده،از قبیل روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگاه دارد،یا در خاک ه بدو بشارتآنچ یبد

 (59و 58داوری می کنند.)نحل:
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سند بین  تصویب گردبد،مهم ترین 1989کنوانسیون حقوق کودک که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 

تضمین  ای کودکانرا بر کان و اولین ابزار قانونی بین الللی است که طیف گسترده ای از حقوق انسانیالمللی در رابطه با کود

ه آن صویب کنندتبرای کودکان تلقی می شود که از کشورهای "الیحه حقوق بشر"بند ازاین معاهده به عنوان یک 54می کند.

یفا شور خود ایاسی کعال و خالقی را در زندگی اجتماعی و سمی خواهد تا شرایطی را به وجود آورند که در آن کودکان نقش ف

ر زمینه دی خود کنند.این الیحه از حقوق اولیه کودکان در برخورداری از یک محیط سالم و ایمن و حق ابراز دیدگاه ها

ی ز حمایت مآمی لحصموضوعات تاثیرگذار بر زندگی آنها و همچنین درخواست،دریافت و انتقال اطالعات و ایده ها و اجتماع 

 (28:1387کنند)درسیکل،

 

  حقوق کودک در اسالم-2-1-2
رو ده شود همان کاشتمستعد است که آنچه  ینیزم ی دل کودک و نوجوان به مثابه ":)ص (آمده استامبریاز پ یتیدر روا  

به  تین مسئولوغ را سبل یکودکان است)البته سن شرع یفریک تیاصل بر عدم مسئول یاسالم،  یدر متون فقه ".خواهد شد 

شود نن اجرا کودکا ی هیحدود و قصاص بر عل رینظ ییفرهایکند که ک یکودکان اقتضاء م یفری(.و حقوق ک آورند یحسب م

 طیجه به شران با توکودکا تیترب یبرا طیاز افراط و تفر زیدر حد مناسب و پره ریتعز ای بیتأد ی کلمه یدر فقه اسالم یول

 وسعه کودکقاء و تب یالزم برا یها انیبن ون،یسعضو کموان یششم کشورها ۀاست. بر اساس بند دوم مادکودک بکار برده شده 

 دیترد یب کرد. خواهند نیاو تضم یمعاش و سالمت تیدر برابر خشونت، سوء استفاده، استثمار و زوال وضع یاز و تیو حما

 یتیماح یرهاکا سازو یۀگفته، از رهگذر تعب شیرزه با موارد پمبا یالزم برا یها انیبن نیتضم تحت عنوان  یکارهااز راه یکی

ست تا از را مکلف کرده ا ثاقیعضو م یکشورها "حمایت از کودک"تحت عنوان  17قابل تحقق است. ماده  یفریحقوق ک

 وکت در تولید ا مشار( استفاده غیر قانئنی از مواد مخدر،مسکرات و مواد مضر ی1:کنند  تیحما ریز داتیکودک در برابر تهد

که در  است یهیبد.ادادهیها و رو تیوضع یدر تمام یانسان ریغ ای زیآم ریاشکال شکنجه، مجازات تحق یتمام(2دادوستد آنها 

ها ؤثر از آنم تیحما تا دیآ عملبا استفاده از حقوق موضوعه به  دیبرابر تعرضات مذکور بااز کودکان در  تیاکثر موارد حما

 (18: 1389،.)زینالیگردد نیتضم

 اجتماعی نیازهای و کودک-3-1-2

 عمومی یفضا ی.به طور کلی نیازهای کودکان در سه فضا قابلیت تحقق دارد: فضای خانوادگی، فضای آموزشی و فضای عموم

 کودک، خانهکتاب) پرورشی و فرهنگی جمعی مراکز و بازی فضای شهر، و محله عمومی فضای شامل عموماً  کودک برای شهر

استفاده هستند،  نان که برای همگان در دسترس و موردهمچ شهری فضاهای. گرددمی( ورزشی مراکز و کودک سرای فرهنگ

 .(1383)قنبریان،باید برای کودکان نیز قابل بهره برداری و درک باشند

 اری کند ون همکامنظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بیاموزد در یک اجتماع یا فرهنگ زندگی کند، با دیگر

های خود صرف نظر کند و هایی را به عهده گیرد. اجتماعی شدن مستلزم آن است که شخص از برخی خواستهمسئولیت

 مکاری کند،خواهد. بنابراین بسیار مهم است که به کودک قدرت بدهیم که با دیگران هکارهایی را انجام دهد که خود نمی

هایش را برای صالح اش را تحمل کند، برخی خواستههای زندگین یاد بگیرد، بتواند ناکامیداند از دیگرابتواند آنچه را نمی

 سوی از هده بگیرد.های اجتماعی را بر عجامعه فراموش کند یا به تأخیر بیندازد، آداب و رسوم جامعه را رعایت کند و مسئولیت

 حمایت کودک زا هستند موظف شهر مسئوالن نماید، أمینت را خود کودک اساسی نیازهای نتواند خانواده که هنگامی دیگر

 .(1385عه،)شیستندهاجتماعی حمایت از کودکان )خیریه یا دولتی( یکی از نیازهای اساسی در شهرهای امروز  نهادهای. کنند
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 فراغت اوقات و کودک -4-1-2

کند. بنا به به راستی کودک است که بازی میگوید: کودک زمانی بازی است. شیلر می بهترین روش یادگیری در سنین کودکی،

بازی آزاد است. بازی بدون دخالت و قانون گذاری والدین، به  ها در سن پایین،موثرترین بازی تاکید روان شناسان کودک،

ضای د. فن باشکودکا صورت خودانگیخته و کامالً دلخواه و معموالً بدون هدف تعیین شده.فضای شهری باید پاسخگوی این نیاز

  .(1371)شعاری نژاد،ی برای آنان استتنها بخشی از فضای مورد نیاز شهر بازی کودکان،

م سهیالت الزتاعالمیه جهانی حقوق کودک، بازی و تفریح حق کودکان است. پس ضروری است امکانات و  31بر اساس ماده 

مناسب و  است: ضروری است مسئوالن شهری، فضاهایهمین ماده آمده  2بند  های تفریحی آنان فراهم شود. دربرای فعالیت

  ها بهتر است به محل سکونت کودکان نزدیک باشند.متعددی برای بازی کودکان فراهم نمایند. این مکان

 شهر دوستدار کودک-2-2
ماری ی و معشهر دوستدار کودک،شهری است که در آن خواسته های کودک در الویت قرار گرفته و شرایط اجتماعی،فرهنگ

عیل زاده )اسما ودجه منعکس شودشهر همسو با نیازهای آنان باشد و حقوق کودکان در سیاست ها،قوانین و برنامه ها و ب

 (.53:1391کواکی و کیانی،

ان اداره ق کودکبه این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرها را براساس عالی مفهوم شهر دوستدار کودک به طور کل

گ نآموزش و فره ،شهرهایی گفته می شود که در آن ،حقوق اساسی بچه ها مثل سالمت ، حمل و نقل ، حمایت  کنند و نیز به

ز ن را ابراظراتشارعایت می شود.بر این اساس بچه ها به عنوان شهروندانی تعریف شده اند که حقوقی دارند و حق دارند ن

 Riggioشهری است که به وسیله کودکان ساخته شود. )کنند.یک شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب نیست ،بلکه 

2002 :46) 

ورد شهر )مخفف شهر دوستدار کودک(شهر را به سمتی سوق می دهد که در آن ،کودکان نقش موثری در م CFCرویکرد  

گیری  و تصمیم لر مسائخود داشته و نظرات آنها در تصمیمات شهری ابراز شود و خانواده و اجتماع نیز موظف اند کودکان را د

ز استرده ای امنه گها دخیل کنند.ایجاد محیط هایی شهری که واقعا از جامعه کودکان حمایت کند مستلزم بررسی و مطالعه د

 (.52:1391موضوعات در سطوح مختلف محلی ، ملی و جهانی است )اسماعیل زاده کواکی و کیانی،

معماران و برنامه  جامعه شناسان، مداران،ده و تازه ای را برای سیاستزمینه پژوهشی پیچی زندگی کودکان در شهرهای معاصر،

های نتگاهجنبش مدرنیسم و تبدیل بسیاری از سکو ریزان شهری فراهم آورده است. تغییرات گسترده در میانه قرن بیستم،

ط انسان دکان امروز در محیسبب شده است که کو روستایی و سنتی به شهر و گسترش شهرنشینی و پدیده زندگی کالنشهری،

 (1393)کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی،ساخت و به دور از محیط طبیعی متولد شوند و رشد کنند.

د، قرار دهن معینی رشد هر فرد تابع عوامل ارثی و شرایط محیطی است. ممکن است عوامل وراثتی پایه و طرح رشد را در وضع

 ست امکاناتسازد. وقتی شرایط محیط برای تأمین نیازهای اساسی کودک مساعد نیمی اما محیط، طرح و زمینه آن را دگرگون

 های یادگیری، احساس امنیت و آسایش خاطر در طرحکنند. غذا، فعالیت، استراحت، فرصتارثی مجال رشد و پرورش پیدا نمی

وفا عدادهای کودکان را شکنات وراثتی و استبایست امکایطی است که میگذارند. شهر امروز محو زمینه رشد کودکان تأثیر می

 (1393)کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی،. سازد.

گیرند چه فعالیتی در کجا و به چه صورت انجام شود. اما کنند و برنامه ریزان هستند که تصمیم میدنیا را بزرگساالن اداره می

اند؟ شهری مسائل و نیازهای آنان پی برده ضرورت توجه به کودکان،به حد کافی به اهمیت و  آیا مدیران و برنامه ریزان شهری،

نسل آینده  مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری آنان را نشناسد، نیازهای آنان را درنظر نگیرد، که به کودکان خود توجه نکند،
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بازی و تغذیه مناسب  از امکان تحصیل،خود را و در نتیجه آینده حیات خود را به مخاطره انداخته است. بی تردید کودکی که 

 خود به مشکلی برای شهر و شهرنشینان تبدیل خواهند شد. در آینده به جای کمک به حل مشکالت شهر، بی بهره بماند،

ن مورد توجه هستند. برای بزرگساال تفریح و حمل و نقل، مسکن، شوند. نیاز به کار،شهرهای امروز برای مردان ساخته می

ز در درآمدی و سطح زندگی است و نه تنها کودکان که زنان و سالمندان نی معطوف به طبقات اجتماعی، هوم برابری در شهر،مف

ز ر نیاب تاکید با وز،امر شهرهای در کودکان عمومی نیازهای شناخت با تا است شده سعی پژوهش این در این میان جایی ندارند.

ورد ین زمینه ماهای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در قات فراغت، تجربهبه تفریح و فضای بازی و گذران او

 (1393)کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی،. بررسی قرار گرفته و با شرایط کشورمان مقایسه شود.

سخگوی نیاز کودکان یابند. فضای عمومی شهر باید پامدرسه و فضای عمومی رشد کرده و پرورش می کودکان در خانواده،

صوص فضایی برای فعالیت پرورشی و فرهنگی مانند کتابخانه مخ های بازی،باشد؛ فضایی برای گذران اوقات فراغت مانند زمین

بررسی  ژه آنان و فضایی برای دسترسی به محیط طبیعی مانند فضای سبز شهری و خارج شهری.کودکان و فرهنگسراهای وی

ین است. در ع ژی و شرایط بدنی آنان، نیازمند آشنایی با روان شناسی کودک، و آشنایی با فیزیولونیازهای کودکان در شهر

 وزه،های پژوهشی امراستفاده از نظرات خود کودکان است. در فعالیت حال بهترین تضمین برای در نظر گرفتن همه این مسائل،

افته یهای توسعه های آموزشی و پژوهشی در کشوررواج دارد. کارگاه استفاده از فرایند مشارکتی در برنامه ریزی برای کودکان

وند و )کربالیی حسینی غیاث گیرد.های اخیر رشد یافته و به صورت گسترده و موثری مورد استفاده قرار میبه تدریج و در سال

 (.1393سهیلی،

 فضاهای شهری مناسب برای کودکان-2-2-1

های مختلفی در نظر گرفت؛ فضای عمومی شهر و محله، مدرسه، توان به صورتیفضای عمومی شهر برای کودکان را م

اند. فضای عمومی شهر در کنار ها از آن جملهها، سینما، کتابخانه، فضای ورزشی و مانند آنها و معابر عمومی، پارکخیابان

ظری هر نه لحاظ در شهرسازی امروز، ب خانه با کودک در تماس است و بخش مهمی از آموزش و پرورش او را بر عهده دارد.

دیگری  شود. مرکز هر محله، یک دبستان است و عالوه بر آن خدماتمحله با حوزه عملکردی مربوط به کودکان تعریف می

کات در در بیشتر موارد این ن شود. اما در عمل،مانند پارک محله ای، فضای ورزشی و زمین بازی کودکان نیز در نظر گرفته می

و  استقبال شوند، اما کمتر موردهای شهری برای کودکان تعریف میگیرند. اغلب فضاهای محلهها مورد غفلت قرار میرنامهب

 (.1391)حاتمی،عظیمی، گیرنداستفاده کودکان قرار می

ها ترین ویژگی یک فضای عمومی مناسب برای کودکان، تأمین امنیت فیزیکی و روانی کودکان و خانواده آنشاید مهم

ها، شادابی و سرزندگی ترین عالقه کودکان در فضای شهری در ایمنی خیابان، تنوع کاربریباشد.جین جیکوبز معتقد است مهم

مشخص شده  امروزه .شد خواهد برطرف جمعیت تمام اصلی هاینگرانی ان،کودک نگرانی این رفع با و  شودشهر خالصه می

است که کیفیت فضای کالبدی مختص کودکان، به لحاظ تراکم، اختفا، امکانات و تسهیالت مناسب و سایر مسائل مربوط به این 

اند راهگشا باشد.کودک توفضاها به شناخت دقیق و کافی کودکان بستگی دارد. دانش روان شناسی کودک در این راه می

کند. به تدریج که بر سن او افزوده نخستین ارتباط اجتماعی خود را با مادر سپس پدر و بعدها با برادران و خواهران آغاز می

کوشد بیش از دوران کودکی از والدین و تواند با کودکان دیگر رابطه اجتماعی برقرار کند. در مرحله نوجوانی فرد میشود میمی

هاست. کند که استقالل کامل برای امکان ندارد. این دوره، دوران تشکیل گروهه مستقل شود. ولی هنوز هم احساس میخان

های خاص در مدرسه یا های کوچکی برای هدفهای هنری، ورزش، تفریحی و مانند آن. گاهی هم نوجوانان دستهمانند گروه

دهد که خود را با دیگران همانند و هماهنگ سازد و افکار و امکان می دهند. عضویت در گروه به فردمحله خود تشکیل می

 آمادگی باید شهری فضاهای. دارد اهمیت بسیار طراحان و ریزان برنامه برای ساده نکات این به توجه عقاید تازه ای بیاموزد.
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 .باشند پاسخگو هانآ اساسی نیازهای به بتوانند و باشند داشته را نوجوان و کودک رفتار و افکار پرورش

 (.1391)حاتمی،عظیمی،

 آموزش مفاهیم شهروندی به کودکان-2-2-2

. دامه دارداه مرگ روان شناسان می گویند زندگی انسان در حقیقت فرایند یادگیری است. این فرایند از آغاز تولد تا لحظ

 اولین از شهروندی وظایف و حقوق پیشرفته، عجوام در امروزه یادگیری عبارت است از پیدایش تغییر نسبتاً ثابت در رفتار.

 بسیاری در. است هشد پیشنهاد منظور این برای مختلفی هایروش. شودمی تدریس و تبیین کودکان برای که است اموری

های دسته جمعی، های کاری و هنری، انجام و تمرین فعالیتها به صورت عملی و کارکردی است. تشکیل گروهوارد، آموزشم

های اجتماعی و توجه به نقش کودکان ها و بحث مشارکت، فعالیتهای مرتبط با آنلت دادن نظر کودکان در تصمیم گیریدخا

ال طرح اند. برای مثهای نوینی اجرا شدهدر ایران، به تازگی در برخی شهرها تجربهد.اننان در اداره امور از آن جملهو نوجوا

شود. شهردار مدرسه بخشی از ساختار شهرداری در اهواز اجرا می 1379ت که از سال هاسشهردار مدرسه یکی از این تجربه

راری دماتی، برقها در سیستم اداری، وظایف نهادهای اجتماعی و خاست که دانش آموزان در آن با وظایف شهردار، نحوه مکاتبه

ارت درسه و نظورای مشلسات با معاونان و اعضای ارتباط با سایر شهرداران مدارس، ارتباط مستمر با مجریان طرح، برگزاری ج

 (.1383،69)شهرداری ها،شماره  شوندها و نظایر آن آشنا میاونتمع

زیده نفر برگ 12تواند کاندیدا شود. پس از برگزاری انتخابات شود و هر دانش آموزی میانتخابات در شرایط آزاد برگزار می

 یک آن متری 500 شعاع  و مدرسه عضای شورای مدرسه.انفر  5نان او هستند و نفر مجموعه شهردار و معاو 7شوند که می

با  هستند موظف هوازا گانه هشت مناطق هایشهرداری. است مدرسه شهردار اقتدار حیطه در و آیدمی شمار به شهری واحد

 تمرین از،اهو در مدرسه شهردار طرح دستاوردهای جمله از ها همکاری کنند.ها و جشنشهرداران مدرسه در برگزاری برنامه

 محیط و بهداشت ترافیک، همچون مسائلی مورد در آموزان دانش میان جویی مشارکت حس آمدن پدید و شهروندی فرهنگ

 (.1383،69)شهرداری ها،شماره  است. بوده ایمنی و سبز فضای زیست،

  مهمترین دالیل آسیب پذیری کودکان-2-2-3

  ایمنینا آشنایی به اصول و دانش  

 وجود خطر در محیط خانه تا مدرسه و محیط بازی  

 ،فقدان نظارت و مراقبت های ایمنی  

 استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی به علت ناآگاهی و دسترس نبودن تجهیزات 

 یب هایست. آسحوادث ناشی از برخورد کودکان با وسایل نقلیه نیز علت بسیاری از مرگ ومیر و معلولیت های کودکان ا

یر یا با سا وی کند مکودکان ناشی از وسایل نقلیه، زمانی ایجاد می شود که آنها درون خودرو هستند و خودرو ناگهان ترمز 

 وارس دوچرخه کودکان یا و پیاده عابر کودکان با ها خودرو تصادف اثر بر ها آسیب این نیز گاهی وسایل نقلیه تصادف می نماید.

ساله به  6ا ت 2ودکان د. کودکان در هر سنی ممکن است قربانی تصادف با خودرو ها شوند، اما کایجاد می شو سوار اسکیت یا و

ن آموزش به کودکا ی تواندلیل کنجکاوی بیش از اندازه و فعالیت فراوان، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در همه این موارد م

 (.1391)حاتمی،عظیمی، داد تا از خود بیشتر مراقبت کنند.
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حتی  ودومیت یاری از کودکان هنگامی که راننده خودرو به عقب حرکت می کند، به علت حضور در پشت خودرو دچار مصبس

ز این مواقع در ا را مرگ می شوند. در مجموع، بسیاری از کودکان که توسط بزرگساالن بی توجه شان رها می شوند، جان خود

 (.1391)حاتمی،عظیمی، .دست می دهند

 
 

 مدل مفهومی ویژگی های شهر دوستدار کودک -1نمودار

 (1392)اسماعیل زاده،میرشکاری،امیری نژاد،
 

 در کشورهای جهان ودر ایران شرایط کودکان-2-3

ه سطح سدر این بخش مروری بر مسایل رفاهی و قوانین مربوط بهکودک و حقوق کودک در شهر،در کشورهای جهان در 

 سعه یافته بررسی می شود.توسعه یافته،در حال توسعه و کمتر تو

 بریتانیا-2-3-1

یافت می ولت دردر بریتانیا کودک کسی است که کمتر از شانزده سال تمام داشته باشد. هر کودک ماهانه مبلغی را از د

ی دارد.برا انی راکند،آموزش برای او رایگان و اجباری است حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی،پزشکی و حتی بیمارست

ر ست.درون هشده ا ران اوقات فراغت،عالوه بر مدرسه،در هر محله مراکز آموزشی متنوع و متفرقه از سوی شهرداری ایجادگذ

حله از مر سطح محله،کتابخانه،فضای ورزشی ،محل پیاده روی و فضای سبز در نظر گرفته شده است.همچنین سازمان هایی د

ی،خانه ،آموزشه های مختلفی فعالیت می کنند.مانند انجمن های ورزشیسوی شهرداری کالن شهرها تاسیس شده که در زمین

 (.1391)حاتمی،عظیمی، داری وغیره.
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 آلمان-2-3-2

ت اپارک و تاسیسبازی، در آلمان افراد کمتر از هجده سال کودک به شمار می آیند.ایجاد و ارائه خدماتی مانند مهدکودک،فضای

 ی شود.زینه ارائه این خدمات به صورت عوارض از شهروندان دریافت متفریحی دیگر،بر عهده شهرداری ها است. ه

 کانادا-2-3-3

به  تلف مربوطمور مخدر کانادا مدیریت شهری به واسطه شوراهای محله ای و شهری وناحیه ای صورت می گیرد.این شوراها بر ا

هر  ماعی بهره مند هستند.درمردم نظارت می کنند.کودکان تا سن هجده سالگی از کمک های ماهانه تامین اجت

به  ا سازمانینه و یمحله،مهدکودک و کودکستان معموال در مرکز محله ایجاد می شود.در بیشتر ایالت های این کشور،وزارتخا

 عنوان وزارت کودکان و خانواده ها وجود دارد.

 هندوستان-2-3-4

د تا سال رشد داشته است و پیش بینی می شو درصد 31حدود 2001تا  1991جمعیت های شهرنشین در هند بین سال های 

داشتی و میلیون نفر برسد.در شهرهای هند،نهادهای محلی بر شرایط به 660کشور به رقم جمعیت شهرنشین این 2025

این ی دهد،آموزشی کودکان نظارت می کنند.جمعیت حاشیه نشین و کم درآمد در شهرهای بزرگ،سهم باالیی را تشکیل م

ان ان تا پایای کودکشود که تراکم جمعیتی در خانوار و در سطح محله بسیار باال باشد.بااین همه،آموزش برموضوع موجب می 

 به کار و مجبور دوره ابتدایی رایگان می باشد.وضعیت نابسامان اقتصادی خانوارها موجب می شود کودکان در سنین پایین

 یخته است.برانگ فدرال و فعاالن حقوق کودک در سطح جهانی را کسب درآمد باشند،این موضوع در سال های اخیر توجه دولت

 مصر-2-3-5

ضد تخمین در2.1درصد مردم مصر ساکن شهرها بوده اند و رشد شهرنشینی در این کشور در حدود 45حدود 1998در سال 

 دکان زیر پنج سالاز کومیلیون نفر جمعیت بزرگترین شهر آفریقاست.حدود سه چهارم 10.5زده می شود.قاهره،پایتخت مصر،با 

یین حله ها پامز این ادر قاهره،در محله های با تراکم باال و یا حاشیه شهر زندگی می کنند.سطح بهداشت کودکان در بسیاری 

دولت در  ت نخستارزیابی شده است.در بسیاری از محله های حاشیه ای در قاهره،زندگی روستایی جریان دارد.در مصر،الوی

ح مبودها،سطاین ک ری،ارتقا سطح سالمت و بهداشت و تامین نیازهای اولیه مانند آب سالم می باشد.به تبعقبال کودکان شه

 آموزش و توجه به تفریح در این کشور بسیار پایین خواهد بود.

 ترکیه-6-3-2

م اده های کان خانومراکزی جهت حمایت از کودکان کار و خیابان دائر گردیده است بطور مثال در استانبول فرزند در ترکیه

دار زشی برخورلف آمودرآمد می توانند در تمام مدت روز در این مراکز حضور داشته باشند و از تغذیه مناسب و امکانات مخت

محروم  ه امکاناتاز هم شوند اما در عوض این اخطار نیز به خانواده ها داده شده که اگر بچه های آنان در خیابان دیده شوند

 (.1391می،عظیمی،)حاتخواهند شد
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 شرایط کودک در ایران-7-3-2

سال کودک 9سال و دختران کمتر از 15همانطور که گفته شد طبق قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران،پسران کمتر از 

زم آموزش و لوا شناخته می شوند.طبق اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است برای همگان تا پایان دوره متوسطه شرایط

ی الن شهرهاکدر  ت.رش رایگان را مهیا کند و طبق قانون کار،به کار گماشتن کودکان کمتر از  پانزده سال،ممنوع اسو پرو

ه است مشاهد ایران،حقوق کودکان دچار نقص های بسیاری در زمینه اجرایی است.نمونه های بسیاری در سطح شهرها قابل

معه دچار شار جات و تسهیالت اجتماعی نیز کودکان همانند سایر اق:دستفروشی،تکدی گری،بزه کاری و....به لحاظ تاسیسا

هر و یان ظاکمبودهایی هستند.اشکال در مکان یابی مهدکودک و کودکستان ها و همچنین دبستان ها،تفاوت های عمده م

ضاهای ودن فبامکانات مدارس در نواحی مختلف،فقدان امکانات تفریحی کافی در سطح شهر و محالت،استاندارد و ایمن ن

جود در الت موموجود،عدم امنیت کافی در سطح معابر عمومی و آلودگی های دیداری و شنیداری برای کودکانبخشی از مشک

هداری از تلف نگهمه کالن شهرهای ایران هستند.عدم وجود موسسات و فضاهای مرتبط با کودک در سطح شهر بویژه مراکز مخ

 انه اسبابخ"یمانان به شمار می رود.به عنوان نمونه،ما هنوز در هیچ یک از شهرهاکودک،از دیگر نواقص شهرسازی در ایر

ه چه هایی کر آن،بنداریم.این مرکز مهم که معموال در یک شهر دوستدار کودک باید وجود داشته باشد،جایی است که د"بازی

تفریح  ورای بازی فضا ب ایگان از امکانات ایندر خانه های کوچک فضای کافی برای بازی ندارند می توانند بیابند و به صورت ر

که  رداقسمتی وجود داستفاده کنند.در کشورهای پیشرفته،عالوه بر این مرکز،حتی در بسیاری از مکان های فروش اسباب بازی،

در  رابطهمین ن در هدر آن کودکان بتوانند به صورت رایگان به بازی مشغول شوند.عالوه بر این،مرکز دیگری که جای خالی آ

ن حال،از .در عینام دارد "خانه مشق"شهرهای ما دیده می شود،خانه انجام تکالیف و قرائت بچه هاست که در بیشتر جاها 

 ن است.خیابا جمله دیگر نهادهای نگهداری از کودکان موجود در شهرهای دوستدار کودک،مراکز حمایت از کودکان کار و

 (.1391)حاتمی،عظیمی،

 مشارکت کودکان یمراحل عمل-2-4

 این پژوهش آورده شده است  :  یدر اینجا فرایند شش مرحله ا 

و  ، کتاب هان گامان در ایسبب پژوهشگر نیگام اول  :در این مرحله محققان باید نسبت به موضوع بحث به روز باشند به هم

 ت کودکان مطالعه کردند. دوستدار کودک و مشارک یدر مورد شهرها یمقاالت متعدد

را  یه اریخ مشاورهماهنگ شدند و تا مهدکودک و دبستان ها در محله شریعتیدر این مرحله پژوهشگران با مدیر  : ام دومگ

 . فراهم شد مهدکودکاین کار در محل  یرا براسپس تمام تدارکات الزم مشخص کردند 

ر که د یضایفودکان، تا مطمئن شوند که ک به کودکان نشان داده شد ی از مشهد و محله شریعتی: در این گام تصاویر مگام سو

از آنها  دند وکر یرا طراح یشناسند. گروه را نزدیک و دوستانه نگه داشتند. پرسشنامه ا یشود را م یمورد آن صحبت م

د د و اعتمانه تر شخودشان بنویسند. این کار منجر به یک رابطه دوستا محله طیمح تیخواسته شد نظراتشان را در مورد وضع

 دبکشن یقاشن ،هندد شد، تا آنچه را که دوست دارند انجام از کودکان خواستهجلب شد. سپس  شتریب اتیعمل ینها جهت اجراآ

ه آنها را ک یزیشما چ دیکرده است. تصور نکن یشما نقاش یبرا که کودک دیباش یزیچ اتیبه دنبال جزئ شهیهم.بگویند و

 . دیفهم یگذارد را م یم انیرا که کودک با شما در م ی. مطمئن شوید مشکلدیکن یاند، درک م دهیکش

انجام شده طرح  یها تیفعال جهیقرار داده شود، سپس نت یبررس ورددر این مرحله باید اظهار نظر کودکان م : گام چهارم

 خالصه کرد.  یگروه طراح یکودکان را برا
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م ششم : شد. گاکودکان با یدرخواست یها تیفعال یمحاصل کرد که طرح شامل تما نانیدر این گام باید اطم گام پنجم  : 

. قرار گرفت مورد سنجششد، مشورت  یکه با آنها در مورد طراح ینظرات گروهمجددا اظهار نظر کودکان در مورد طرح.  
 (1391)اسماعیل زاده کواکی و کیانی،

ای به زم را بررایی الش های مشارکتی سنتی کااز رو ارییدر راستای به دست آوردن اطالعات مورد نظر و با توجه به اینکه بس

امه و پرسشن له:از جم دست آوردن اطالعات از مخاطبان و به ویژه کودکان ندارند، در این پروژه از روش های مشارکتی مختلفی

در ا ن بچه هقاشی کردن از متداول ترین روش ها برای شرکت دادبا کودکان . ن میمستق یگفتگوو  نقاشی کردن کودکان

را محل  د و آنکودکان به نقاشی کردن عالقه داشتن شتریفرایند طراحی مشارکتی شهر دوستدار کودک بود. از آنجا که ب

شارکت مش های از ابتدایی ترین رو کیمناسبی برای خواست ها و آرزوهای خود می دانند، نقاشی کردن را شاید بتوان ی

و  قاشی کنندارند ناسته می شود آنچه را که در تصور خود راجع به موضوع دکودکان قلمداد کرد. در این روش از بچه ها خو

ن تداول تریی از ممی شود تا به موضوعات مورد نظر دست یافته شود. پرسشنامه هم به عنوان یک لیپس از آن نقاشی ها تحل

و  میایی تنظهشنامه پرس حله شریعتیمدر این طرح مورد استفاده قرار گرفت. برای نمونه مورد مطالعه  زیروش های مشارکتی ن

ه بته شد تا ا خواسهکودکان قرار گرفت. این پرسشنامه ها به سؤاالتی در حوزه های مختلف می پرداخت و از بچه  اریدر اخت

 کودکان، نتایج زیر قابل برداشت است : یها ینقاش لیآنها  پاسخ دهند. بر اساس نتایج حاصل از تحل

 شتریکنند، ب ینقاش را که از نظر آنان مهم هستند و دوست دارند را یشده بود مکان های هان خواستکه از کودک یاز آنجای 

 یدازه کافبه ان در سطح محله یباز یسبز و فضا یو فضا یکردند که بدون آلودگ یرا طراح یهایشان شهر یکودکان در نقاش

 از ناامن یه حاککهایشان آورده بودند  یطر را در نقاشخ یامن و ب یها طیکودکان مح شتریب نیباشد. همچن ارشانیدر اخت

 آنها بوده است. یمحل زندگ یکنون یها طیبودن مح

 

 

 

 

 

 

 

 1396بازی کودکان،-1تصویر
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 1396طراحی شهر موردنظر کودکان، -2تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 1396طراحی شهر مورد نظر کودکان،-3تصویر

 



 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر

 1396تهران  ، مرداد ماه  –ایران 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396ی شهر موردنظر کودکان،طراح-4تصویر     

 

 

 گیرینتیجه -7
. میاننها را بدآظرات و ن میآنان گوش فرا ده دیدارد که به عقا تیکودکان اهم یبرا یثابت شد که تا چه حد  قات،یتحق یدر ط

 ــنیاس ر اساب د؟یما را خواهد د یها  ینقاش یگفت؟ و چه کس یخواه یبود که : به چه کس نیاز سؤاالت معمول آنان ا

نظر  و چه از یکیزیف الزم )چه از نظر تیامن جادیشهروندان کوچک به منظور ا نیا اتیمطالعات، الزم اســت ضمن انعکاس نظر

 ریو مس تیالو فع یبــاز یفضا یمناسب بــرا یها و فضاها  یآنها در سطح شهر، همجوار منیا یدسترس ی( و بــرایروانـــ

 یهم برا ول کند کودک را به هم متص تیالفع یها  ستگاهیدر نظر گرفته شوند که هم ا یوامن خانه تا مدرسه، به نح یها

 زم است بهال یرشه یها  یزیاو به شهر شــود. در برنامه  ر یریتعلق  پذ جادیکودک جذاب و دعوت کننده بوده و باعث ا

 دیحالت جدشــود . در م یا ـــژهیو گذراند، توجه یکه کودک وقت خود را در آن م یمرکز نیمحله به عنوان مهمتر

ا در قات خود رچار اواست که کودک به نا یدسترس یمحالت با توجه به شبکه  ها نینشده  اند و ارتباط ب ــدهید ـانکــودکـ

 ریه مسکشود  یها و نظرات کودکان در مورد شهر مورد عالقه خود، مشخص م یبه نقاش یاجمال یگذراند. در نگاه  یآن م

 ومد هستند فت و آها در حال ر لیبــزرگ است که در آن اتومب یها ابانیمورد عالقه شان همان خ یآنها به فضاها یسدستر

دکان، وص کومخص یروها ادهیپ ،یدسترس تیامن جادیخورد. ا یمطلب به چشم م نیکودکان از محله خود، ا یها یدر نقاش

کودکان  زایخ به نپاس یـرامناسب بـ یرهایمس جادیا یکه بــراهستند  یوونرف ها از جمله موارد و یدوچرخه سوار یرهایمس

 یآرام ســازآن، جادیشود که هدف از ا یاطالق م یعموم ییوونرف به فضا توان لحاظ کرد. یخانه تا مدرسه م ریدر مس

ند که در هست یا شده یو درختکار کیبار یها ابانیفضا ها غالبا خ نیاست.ا یمحل یآن به دسترس لیتبد و رییو تغ کیتراف

و دوچرخه  یباز یامن برا یبه مکان ابانیخ بیترت نیو بد ابدی  یبر ساعت کاهش م لومتریک 16به  هیقلنل آن سرعت وسائ

 شود.  یم لیکودکان تبد یسوار

خود مواجه خاص  یازهایاز خواسته ها و  ن یبا مجموعه ا محلهنشان داد که کودکان محله شریعتی در  ینتایج مطالعه مورد

 یاجرا یاین امکان را برا محله شریعتی یطیکرد زیرا شرایط مح یم کلهستند و دالیل مختلف ورود آنها به این پروژه را مش

ای  کار چندان سادهفاده از مشارکت کودکان در طراحی،توسط سازمان ها فراهم نکرده بود لذا است یو اجرای یهیتوج یطرح ها

 یطراحی و برنامه ریز ایبه شاخص ه ابییدر راستای دست یت از نظرات آنها به یک جمع بندبه نظر نمی رسد و ممکن اس

آگاه تر بر موضوع صورت گرفت. نمونه موردی طراحی و برنامه  یها تیوضع یمنظور تمرکز بر بررس نیهم ینایل نشد. برا

ن در حوزه های مختلف قابل بررسی است  نشان می دهد که نظرات کودکامحله شریعتی شهر دوستدار و دلخواه کودک  یریز
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کرده  یرا طراح یمناسب در سطح محله و بدون آلودگ یباز یسبز و فضا یبا فضا محله ای انهایش یکودکان در نقاش شتری: ب

 یها طیاز ناامن بودن مح یهایشان آورده بودند که حاک یخطر را در نقاش یامن و ب یها طیکودکان مح شتریب نیاند، همچن

از موضوع را مشخص و  یرگسترده ت یها نهی، ابعاد و زممحله شریعتی تینتایج حاصل از وضع .آنها دارد یمحل زندگ یونکن

شهر دوستدار » رامونیپ یو اجرای یعلم یکند که خود نشان دهنده ضرورت توجه به موضوع و انجام پروژه ها یآشکار م

 است.« کودک
 ان و توجه بهکودک تر ارتباط با محیط های دوستدار کودک به ویژه در پروژه هایی که با اهداف مشارکتوجه به شاخص های شهر دوستدار کودک،د

ا و هرکت به بچه رصت مشاکودکان، با ایجاد ف یمنطبق بر خواسته ها طییو خواست های آنها همگام است می تواند عالوه بر فراهم آوردن مح ازهاین

 زایش آگاهی های اجتماعی و توسعه مشارکت واقعی و خالق در جامعه باشد.نقش اجتماعی به آنها موجب اف صیتخص
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