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بررسی محله کودک محور در بافت های سنتی و جدید با تأکید بر 
عوامل کیفی، نمونه موردی: سنندج

فاطمه زارعی*- سمیه آهنی**- اسماعیل صالحی***   

چکیده
محله به عنوان یک سلول زنده شهری مطرح است در شهرسازي باید به کودك مانند سایر ساکنان شهر به دیدگاه ویژه ای 
برنامه ریزی شده  و  ارگانیک  در محله های  تبیین کیفیت محیط شهری مطلوب تر  پژوهش،  این  از  نگریسته شود. هدف 
ضمن تطبیق با اصول محله کودك محور است. مبانی نظری تحقیق برگرفته از نظریات اندیشمندان مختلف در حوزه های 
مختلف شهری، منطقه ای، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی می باشد. جهت سهولت در کار، مدل ارزیابی پژوهش در پنج 
نوع  است.  ایجاد شده  مراتبی  به صورت سلسله  مدیریتی  و  اقتصادی  روانشناسی،  اجتماعی،  کالبدی،  مبحث مالحظات 
نرم افزار  از  داده ها  تحلیل  و  نهایی  ارزیابی  به منظور  و  است  توصیفی  تحلیلی-  تحقیق،  روش  و  است  کاربردی  پژوهش 
SPSS بهره گرفته شده است. شیوه جمع آوری اطالعات به صورت میدانی، تکمیل پرسش نامه است. نتایج حاصل از پژوهش 
نشان دهنده کیفیت مطلوب فضا در محله خانقاه )بافت برنامه ریزی شده( با امتیاز 3/11 نسبت به محله قلعه چهارالن است. 
نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که هم در بافت برنامه ریزی شده و هم در بافت ارگانیک بین معیارهای مختلف 
اختالف معني داري وجود دارد )سطوح معنی داری کمتر از 0/05 است(. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد 
که در بافت برنامه ریزی شده معیار اقتصادی با امتیاز )3/38( و در بافت ارگانیک معیار اجتماعی با امتیاز )3/49( نسبت 
به سایر معیارها در اولویت می باشد. درنهایت مدلی پیشنهادی جهت طراحی و برنامه ریزی مناسب فضای شهری باهدف 

ارتقاء کیفیت محله کودك محور طراحی شده است.
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مقدمه
با توجه به این که کودکان جمعیتی وسیع را در ایران به خود اختصاص داده اند، لذا این بخش از جمعیت به عنوان سرمایه 
آینده کشورمان مطرح هستند و مهم ترین نقش را برای ساختن فردای جامعه دارند. توجه به کودکان و نیازهای آن ها 
در محیط شهری، اعم از آموزش و پرورش، رشد و تفریح و غیره می تواند در زندگی فردای آن ها تأثیر به سزایی داشته 
باشد. قرن اخیر شاهد شتاب بی سابقه ای در تغییرات محیط های طبیعی و انسان ساخت و شیوه زندگی بسیاری از مردم 
بوده است که در کیفیت زندگی مردم و خصوصیات کالبدی شهرها اثر گذاشته است. کشورهای درحال توسعه مانند ایران 
 Xiang et( نیز در پي اجراي این سیاست ها در جهت حل مشکالت مختلف فرهنگي، اجتماعي، زیست محیطی هستند
al., 2011, p. 422(. استفاده و تخصیص فضاهای شهری، مسأله ای است که باید در مطالعات زندگی روزانه کسانی که در 
شهرها زندگی می کنند، موردبررسی قرار گیرد. وقوع هر فعالیت انسانی در شهر نیاز به فضا دارد. با توجه به این امر یکی 
از تحوالت اخیر در گرایش های جدید شهرسازی جهان، توجه به فضاهای کودك محور است. طرح های دوستدار کودك به 
دنبال اعطاي حق شهروندي به کودکان، توسعه آگاهي، باال بردن مشارکت جمعی، کم کردن میزان خشونت علیه کودکان، 

.)Bahraini, 1995, p. 2( توجه به موضوعات زیست محیطی و غیره است
هر شهر ارگانیک زنده و پویا، برای حفظ سالمتی ساکنان و همچنین بقای خود، نیاز به محیط شهری باکیفیت مناسب 

.)Bahraminejad, 2003, p. 2( دارد
کودکان نیز گروه مهمی از استفاده کنندگان فضا و منظر شهری در مقیاس های خیابان محلی، مرکز محله، بوستان کودك 
هستند. به همین دلیل ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در رشد فردی و بروز خالقیت ها و سرزندگی کودکان مؤثر باشد 

.)Shuai, 1996, p. 55(
هدف این پژوهش تبیین کیفیت محیط شهری مطلوب در محله های ارگانیک و برنامه ریزی شده ضمن تطبیق با اصول 
محله کودك محور است. بدین منظور دو محله خانقاه و قلعه چهارالن به عنوان بافت های جدید و ارگانیک در شهر سنندج 

با توجه به ویژگی های خاص خود مورد سنجش قرارگرفته است.

1.  فرضیات تحقیق
با توجه به موارد ذکر شده، فرضیات این پژوهش به صورت زیر می باشند: 

به  نسبت  برنامه ریزی شده  محله های  در  روانشناسی  و  مدیریتی  اقتصادی،  کالبدی،  معیارهای  می رسد  نظر  به   .1
محله های ارگانیک در اولویت می باشد.

2.  به نظر می رسد معیارهای اجتماعی و فرهنگی در محله های ارگانیک نسبت به محله های برنامه ریزی شده در اولویت 
قرار دارد.

2. روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و کمی می باشد. چراکه هم شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف 
کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است )Sarmad & Hejazi, 2002, p. 82(؛ و هم به بررسی مؤلفه های کیفیت محیط 
شهری از منظر نیازهای کودکان در بافت های سنتی و جدید، می پردازد. در این پژوهش، از داده های کمی استفاده شده 
است که در واقع همان داده های کیفي هستند که متناسب با موضوع به صورت کمي و عددي تبدیل می شوند. داده های 
کمي معموالً از طریق پرسشنامه گردآوري می شوند و با استفاده از طیف های مختلف ازجمله لیکرت، تبدیل به اعدادي 
به  اعداد  این  از طریق  و محقق  ارائه مي کنند  به محقق  را  موردنظر، عددي  گزینه  انتخاب  با  پاسخگویان  مي شوند که 

.)Hafez Nia, 2003, p. 89( نتیجه گیري می پردازد
همچنین، داده های کمی به منظور سنجش کیفیت محیط، با توزیع 120 پرسش نامه در محله خانقاه )بافت برنامه ریزی شده( 
و 150 پرسش نامه در محله قلعه چهارالن )بافت ارگانیک( و از طریق طیف لیکرت جمع آوری شده و تجزیه وتحلیل آن ها 
نیز با استفاده از روش آماری SPSS ،Excel انجام شد. ابزار جمع آوری اطالعات نیز شامل: مطالعات کتابخانه ای، اسناد و 
مدارك موجود و کتب و سایت های مرتبط بوده است که با رجوع به اسناد و مدارك مرتبط و بنیان های نظری صاحب نظران 

در رابطه با شاخص های کیفیت فضای شهری و فضای شهری کودك محور جمع آوری شده است.  
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3.  پیشینه پژوهش
در جدول 1 تجربیات ایران، جهان و پیشینه پژوهش نشان داده شده است.

جدول 1: تجربیات و پیشینه تحقیق

اهدافکتاب، مقاله، گزارش، پژوهشنمونه موردمطالعه
توجه به حقوق کودكسازمان یونیسف»شهر بندیگو« در استرالیا

مشارکت کودك جهت تحقق شهر کودك محورسازمان یونیسف با همکاري دیگر نهادهابم

موسسه پژوهشی کودکان دنیا»شهر اوز« در استان فارس
(Ismailzadeh Kovaki, 2011, p. 65)

ارتقاء شهر کودك محور

آماده سازی شهر برای کودکان تهران
(Shie, 2006, p. 40)

مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان

ملبورن، لبنان، بنگالور، لهستان، 
آفریقای جنوبی، بوکا، ساتایانگار، 

وهانسبورگ

ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان
(Driskell, 2008, p. 33)

مشارکت دادن مستقیم کودکان در طراحی 
فضاهای شهری

-
مناسب سازی محیط برای خالقیت 

کودکان
(Aqa Latifi, 2011, p. 23)

بررسی خالقیت کودکان و عوامل محیطي مؤثر 
بر آن

ایجاد شهر کودك محور-
(Gleeson & Sipe, 2006, p. 31)

تبیین شاخص ها و عوامل ضروری یک شهر 
کودك محور

بم
الگوهای طراحي فضاي سبز در شهر 

دوستدار کودك
(Kamel Nia, 2009, p. 5)

یافتن الگوهای طراحی فضای سبز با توجه به 
دیدگاه کودکان

-
فعالیت های فیزیکی کودکان در سطح 

محالت شهری
(Holt et al., 2009, p. 43)

بررسی فعالیت های فیزیکی کودکان در سطح 
محله ها جهت ارتقاء سالمتی آن ها

رفتار حرکتی کودکان و حمل ونقلکانبرا
(Tranter & Whitelegg ,1994, p. 85)

بررسی رفتار حرکت و گردش کودکان را بر 
اساس سبک و شیوه زندگی و وضعیت شبکه 

حمل ونقل

کیفیت زندگی کودکانکوئین ایسلند
(Thomas et al., 2006, p. 16)

بررسی، کیفیت زندگی کودکان در کوئین ایسلند 
با تأکید بر مدیریت منطق برای جلوگیری از 

امراض کودکان

کیفیت تعلق کودکاناسترالیا
(Barnett et al., 1987, p. 47)

بررسی، کیفیت کودکان در محیط های شهری

با توجه به اسناد و مدارك مرتبط و بنیان های نظری صاحب نظران در رابطه با شاخص های کیفیت فضای شهری و فضای 
شهری کودك محور که در جدول فوق اشاره شده است، پژوهش حاضر در ادامه روند تحقیقات فوق، به بررسی محله 
باشد در راستای حل مشکالت کودکان در  تا گامی  بافت های سنتی و جدید شهر سنندج می پردازد  کودك محور در 

فضاهای شهری این بافت ها.

4. مبانی نظری

1-4- کیفیت محیط شهری
 Pakzad, 2009, p.( کیفیت، چگونگی ویژگی های یک پدیده است که تأثیر عاطفی و عقالنی خاصی بر انسان می گذارد
108(. لذا می توان کیفیت هر شی را مجموعه ای از خصوصیات یا صفات مشخصی دانست که موجب متمایز شدن هر 
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شی ء از اشیا دیگر می شود )Golkar, 2000, p. 42(. الکساندر نیز معتقد است که نوعی کیفیت محوری وجود دارد که 
مبنای اصلی حیات و روح هر انسان، شهر، بنا یا طبیعت بکر است. این کیفیت عینی و دقیق است. اما نمی توان نامی بر 

.)Christopher, 2007, p. 17( )آن گذاشت )کیفیت بی نام

2-4- کودک و محیط
 مفهوم روان شناختی قابلیت محیط که توسط جیمز جی گیبسون ابداع شده است، به پیکره بندی کالبدي یک شی یا یک 
مکان رفتاري داللت می کند که آن را براي فعالیت های ویژه قابل استفاده می سازد؛ درحالی که بخشی از قابلیت هاي محیط 
.)Kytta, 2002, p. 102( جنبه فیزیکی و فیزیولوژیکی دارند، بخشی دیگر تحت تأثیر عامل هاي فرهنگی و اجتماعی هستند

5. چارچوب نظری تحقیق
 دیدگاه نظریه پردازان در مورد کیفیت فضای شهری کودك محور به شرح جدول 2 است.

جدول 2: دیدگاه نظریه پردازان در مورد کیفیت فضای شهری کودک محور

مؤلفه های کیفی مطرح شده در ارتباط باکیفیت محیط و 
کودکان کتاب، مقاله، گزارش صاحب نظران

توجه به فعالیت ها، اختالط کاربری ها )به لحاظ تنوع 
استفاده و تنوع سنی ابنیه(، نفوذپذیری و قابلیت دسترسی، 
اختالط اجتماعی و انعطاف پذیری، امنیت، هویت، شفافیت، 

.(Lynch, 2006, p. 55) آرامش، سرزندگی

“A Theory of Good City Form” کوین لینچ

مشارکت، خوانایی فضای شهری، سرمایه گذاری امنیت، 
آزادی،فضای سبز، تحرك و پویایی، انسجام اجتماعی، 

حرکت پیاده، دسترسی آسان، ارتباط با طبیعت، امنیت، 
.(Mallon & Has, 2002, p. 18) روابط اجتماعی، بازی

“Growing Up in Cities”,”Growing Up in an 
Urbaning World”"Australian Youth: Aliens 

in a Suburban Environment”

 سازمان یونسکو
 و لوییس چاوال
ملون و ترانتر

همبستگی اجتماعی، امنیت، تحرك، هویت اجتماعی، 
تنوع و مشارکت، انعطاف، پایداری، توجه به نشاط و بازی 

.(Driskell, 2002, p. 45) کودکان، ایجاد فضای سبز

“Creating Better Cities with Hildren and 
Youth” دیوید دریکسل

حس تعلق، ایجاد اعتمادبه نفس در کودکان، خالقیت در 
کودکان، تقویت تعامالت اجتماعی 

(Bacon, 2012, p. 22)
Urban Designing” “ ادموند بیکن

توجه به فعالیت ها، اختالط کاربری ها )به لحاظ تنوع 
استفاده و تنوع سنی ابنیه(، نفوذپذیری و قابلیت دسترسی، 

اختالط اجتماعی و انعطاف پذیری،بازی و فعالیت ، 
.(Jacobs, 2000, p. 19) سرزندگی، امنیت

“The Death and Life of Great American 
Cities” جین جیکوب

مشارکت، دسترسی و به هم پیوستگی، آسایش و احساس 
تعلق، استفاده ها و فعالیت ها، اجتماعی بودن

 (Brendan, 2006, p. 47)

“Creating Child Friendly Cities Reinstating 
Kids in the City”

 برندان گلیسون
 و

نیل سایپ
 الگوهای رفتاری، مشارکت پایدار، توجه به ویژگی های

 فیزیکی و غیر فیزیکی  محیط در زمینه کودکان
(Churchman, 1999, p. 26).

“Disentangling the Concept of Density” چرچمن

مشارکت، توجه به ظرفیت محیط کودکان، همه شمول 
بودن، توجه به مقیاس

(Percy-Smith& Thomas, 2009, p. 29)

“A Hand Book of Children and Young 
Peoople` S  Participation Perspective from 

Theory and Practice”

 باری پرسی
 اسمیت و

 نیگل توماس

مشارکت، تعامالت اجتماعی 
(Clark, 2011, p. 22)

 “Breaking Methodological Boundaries? 
Exploring Visual, Participatory Methods 

with Adults and Young Children”            
آلیسون کالرك
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محیط سالم، بهداشت فضا، هویت و حس تعلق، حمایت، 
خالقیت، معاشرت، آرامش و تمرکز، آموزش، بازی، تفریح، 

کنجکاوی، امنیت، مشارکت، رفاه
(Shie, 2006, p. 12)

آماده سازی شهر برای کودکان اسماعیل شیعه

فعالیت، بازی، تفریح، زیبایی شناسی
(Mumford, 1976, p. 22)

کتاب »سیر اندیشه ها در شهرسازی از آرمان تا 
واقعیت« لوئیس مامفورد

 مشارکت، بهداشت، آموزش، امنیت، بازی، فضای سبز،
 انسجام اجتماعی، تنوع خدمات جذاب، مکان های مناسب
 گردهمایی، هویت منسجم، معابر ایمن، ارتباط با طبیعت،

 ارتباط با حیوانات، استقالل حرکتی، سازگاری، مکان گفتگو
 با همساالن، تفریح، حکومت خوب محلی، ظرفیت، بودجه

.(Unicef, 2004)

“Building Child Friendly Cities”, 
Definition of a Child Friendly City”

یونیسف
Unicef

فضاهای عمومی ایمن، معابر ایمن، حرکت پیاده، 
نظارت پذیری، سازماندهی، وجود المان های جذاب، ارتباط با 

طبیعت، مشارکت، امنیت، عدالت
.(Lennard, 1997, p. 22)

The Good City for Children, in: Making 
Cities Livable

لنارد
Lennard

 استراحت و فراغت و تفریح، مسکن مناسب، آموزش، محیط
پاك، سالم و ایمن، خالقیت و بازی آزاد

Universal Declaration of Human Rights

 اعالمیه
 جهانی حقوق
 بشر )ماده(
24،25،26

محیط سالم، بهداشت، فراغت، خالقیت، بازی
.(Malon, 2002, p. 33)

School Grounds as Sites for Environmental 
Learning: Making the Most of 

Environment Apportunities

کارن ملون
Malone,k

6. مدل تحلیلی پژوهش
به منظور سنجش کیفیت محیط شهری، معیارهای مورد بررسی در ابعاد مختلف آن با توجه به رویکرد فضای کودك محور 
در قالب مدل ارزیابی کیفیت محیط شهری بر مبنای فضای کودك محور بر اساس رویکرد از باال به پایین و ایجاد درخت 
ارزش در سطوح مختلف عمودی و افقی شکل گرفت. سطوح اصلی عمودی این مدل در قالب دو مؤلفه اصلی فیزیکی و 
غیر فیزیکی و مؤلفه های فرعی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی و مدیریتی طبقه بندی شدند. نکته ای که باید 
به آن توجه نمود این است که ابعاد ذکرشده صرفاً به منظور سهولت در امر مطالعه و رسیدن به اهداف و بررسی فرضیات 
تحقیق اند وگرنه ابعاد کیفیت محیط شهری حالتی درهم تنیده و منسجم دارند که تفکیک کامل آن ها از یکدیگر مقدور 
نیست. معیارهای مورد بررسی بعد از مطالعات میدانی و آزمون اولیه در محیط های مورد بررسی با بستر طرح در دو محله 
موردنظر نیز مطابقت داده  شده است و مدل نهایی کیفیت محیط شهری با تأکید بر فضای کودك محور در جدول 3 

به دست  آمده است.

جدول 3: تدوین مدل ارزیابی مقایسه تطبیقی کیفیت محیط شهری بر مبنای فضای کودک محور

شاخصعواملمؤلفه های فرعیمؤلفه های اصلی

کالبدیفیزیکی

گوناگونی، سازگاری، نفوذپذیری، مقیاس، الگو و کیفیت بافت محله
دانه بندی، خوانایی، مسکن مطمئن.

کیفیت فضای باز
سرزندگی، تحرك و پویایی، هویت، فضای سبز و 

ارتباط با طبیعت، دسترسی پیاده، دسترسی سواره، 
انعطاف پذیری.
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غیرفیزیکی

اجتماعی
امنیت، امکانات فراغت با تأکید بر زندگی جمعی، حقوق کودك

آرامش.
الگوهای رفتاری، اختالط اجتماعی، معاشرت.مراوده های اجتماعی

موقعیت شغلی والدین، تأمین نیازهای کودکان.تأمین نیازهای اقتصادیاقتصادی

 بهداشت فضا،کیفیت رنگ محیط، صدا، آرامش، امنیت روانیروانشناسی
خالقیت.

نظارت پذیری، مشارکت پایدار کودکان در فرایند کیفیت حکمروایی بر فضامدیریتی
تصمیم گیری، سیستم پایدار.

7. شناخت و تحلیل

1-7- شناخت محدوده های مورد مطالعه
محله قلعه چهارالن در منطقه 1 شهر سنندج، ناحیه 3 و 4، محله 3 و 4 واقع  شده است. در ذیل شکل هایی از محله قلعه 

چهارالن نشان داده  شده است.

شکل 1: موقعیت محله قلعه چهارالن )بافت ارگانیک(

(Detail Design of Sanandaj City, 2010)

محله قلعه چهارالن در منطقه 2 شهر سنندج، ناحیه 2 و 3، محله 4 و 5 واقع شده است. در ذیل شکل هایی از محله خانقاه 
و موقعیت فضایی آن نسبت به کل شهر نشان داده شده است. 

شکل 2: محله خانقاه )بافت جدید شهر(

(Detail Design of Sanandaj City, 2010)
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2-7- بحث
اولین بار در سال 2007 میالدي »شهر بندیگو« در استرالیا از طرف یونیسف به عنوان »شهر دوستدار کودك« و اولین 
شهری که تمام جنبه ها و ویژگی های یک شهر دوستدار کودك را از نظر یونیسف به خود اختصاص داده بود، معرفی و به 
رسمیت شناخته شد. در این شهر، حقوق کودکان به عنوان اولویت اصلی و اساسی در تمام رویکردها مورد توجه قرار دارد. 
توجه به مفهوم شهرهاي دوستدار کودك در ایران سابقه چنداني ندارد. شاید بتوان گفت اولین توجه جدي به این موضوع 
پس از زلزله مخرب سال 1382 در بم صورت گرفت، به گونه ای که سازمان یونیسف با همکاري دیگر نهادها، پروژه شهر 
دوستدار کودك را با هدف مشارکت جمعي کودکان تعریف و آن را هدف گذاری کرد. در این پروژه کودکان 6 تا 13 سال 
مشارکت داشتند و نظرات خود را با روش های مختلف ابراز می کردند. همچنین از طرف مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا، 
»شهر اوز« در استان فارس برای اولین بار به عنوان شهر دوستدار کودك در فروردین ماه سال 1389 انتخاب شد. 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 1385 دکتر اسماعیل شیعه تألیف کرده است که ضمن بررسی نحوه برخورد 
با کودکان، به نیازهای آنان به عنوان اصلی ترین گروه های اجتماعی شهر اشاره می کند و اینکه شهرها چگونه باید به تأمین 

نیازهای کودکان بپردازند و کودکان از شهرها چه انتظاراتی دارند.
برای مشارکت  این سؤال است که چه روش هایی  به  با کودکان"  بهتر  "ایجاد شهرهای  )دریسکل(، کتابی تحت عنوان 
جوانان مؤثر در این کتاب به چند نمونه از پروژه های مشارکت دادن مستقیم کودکان در طراحی فضاهای شهری در نقاط 
مختلف دنیا اشاره شده است. آقا لطیفی در مقاله ای با عنوان "مناسب سازی محیط براي خالقیت کودکان" به بررسي تبیین 
نقش محیط در پرورش خالقیت کودکان و عوامل محیطي مؤثر بر آن پرداخته است. در این راستا با دقت در زندگي 
روزانه کودك، درك او از محیط بازشناسي می شود و سپس با نگاهي جامع، محیط هایی مرتبط با کودك را مورد کنکاش 
قرار داده و در نهایت به ارائه راهکارهایي، هرچند ساده، جهت مناسب سازی فضاهاي زندگي وي، پرداخته است. کامل نیا 
و حقیر در مقاله ای با عنوان "الگوهای طراحي فضاي سبز در شهر دوستدار کودك، نمونه موردي: شهر دوستدار کودك 
بم" یکي از پروژه های تعریف شده در این راستا را پیدا کردن الگوهاي طراحي فضاي سبز با توجه به دیدگاه هاي بچه ها 
می دانند. در این طرح با استفاده از متدولوژي گروه بحث و روش های مشارکتي همچون قصه گویی، جداول و پازل ها، 
مدل سازی، نقاشي و غیره نظرات مختلف در ارتباط با فضاهاي سبز جمع آوری و تحلیل شد. گالسون و نیل اولین کتاب 
را در رابطه با شهر دوستدار کودك تحت عنوان "ایجاد شهر دوستدار کودك" تألیف کردند که اساسی ترین منبع نیز در 
این زمینه محسوب می شود. در این کتاب به بیان و معرفی شهر دوستدار کودك، شاخص ها و عوامل ضروری یک شهر 

دوستدار کودك پرداخته شده است.
ریگیو در مقاله ای درباره شهرهای دوستدار کودك، امکانات، بودجه و مؤسسات قانونی موردنیاز و اینکه چگونه مفهوم 
شهر دوستدار کودك گسترش یافته نوشته است و به بررسی اساس نامه بنیادی شهرهای دوستدار کودك )CFC( پرداخته، 
همچنین دالیل ایجاد شهرهای دوستدار کودك و اصول کار و نمونه هایی از این شهرها را توضیح داده است. همچنین این 
موضوع را روشن ساخته که کمیته شهری حقوق کودك، سیستم کاری خود را بر اساس چهاراصل مهم حقوق کودك 
بنیان نهاده است: 1. عدم تبعیض  2. بیشترین عالیق کودکان 3. حقوق زندگی و توسعه حداکثری 4. احترام به دیدگاه 
کودکان. پژوهش های مختلف دیگری در ابعاد و زمینه های مرتبط با موضوع شهر دوستدار کودك در سطح دنیا انجام شده 
است، برای مثال، آرتز و همکاران پیرامون فعالیت های چندبخشی برای افزایش محیط های دوستدار کودك مقاله ای ارائه 

کردند.
هامپشیر و همکاران نیز به منظور افزایش سالمتی کودکان، راهبردهایی مبتنی بر نقش درمانی عوامل منظر و چشم انداز 
محیطی ارائه کردند هولت و همکاران پیرامون فرصت هایی که کودکان جهت انجام فعالیت های فیزیکی در سطح محله های 
شهری پیدا می کنند و منجر به افزایش سالمتی آن ها می شود پژوهشی انجام دادند. ترانتر و ویتلک، رفتار حرکت و گردش 
کودکان را بر اساس سبک و شیوه زندگی و وضعیت شبکه حمل ونقل در شهر کانبرا بررسی کردند. توماس و همکاران 
کیفیت زندگی کودکان را در کوئین ایسلند با تأکید بر مدیریت منطقه های برای جلوگیری از امراض کودکان بررسی و 

ارائه کردند.
بارنت و همکاران، کیفیت تعلق کودکان استرالیا را در محیط های شهری مورد بررسی قرار دادند. ولز در کتابی تحت عنوان 
یک  راه عملی خوب برای ایجاد محیط های دوستدار کودك منتشر ساخته که در آن به معرفی چارچوب شاخص های شهر 
دوستدار کودك و بررسی روش های عملی مشارکت کودکان و نوجوانان در امور شهری پرداخته است. مراحل مشارکت 
شامل 8 گام است. همچنین در این کتاب به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر بوده اند: 1. محیط های دوستدار کودك چه 
هستند؟ 2. چرا به محیط های دوستدار کودك نیاز داریم؟ 3. ضرورت مشارکت کودکان و جوانان در اداره شهر چگونه 

است؟ در زمینه تجربیات جهانی فعالیت های زیر انجام شده است.



330

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
96

ن
ستا

زم
.2
ه1

مار
ش


جدول 4: تجربیات جهانی

نتیجه گیری از 
ویژگی هااهدافتجربیات جهانی

کشورهای کم تر 
جلوگیری از مرگ ومیر کودکانتوسعه یافته

تالش برای ایجاد امنیت، دفع صحیح زباله، جلوگیری از 
تنش های قومی و آزار و اذیت کودکان، جلوگیری از آلودگی و 

ننگ و انزوای اجتماعی.

کشورهای 
درحال توسعه

بهبود تغذیه و رعایت حقوق از طریق 
آموزش و ممنوعیت کار

تالش برای ایجاد انسجام اجتماعی، خودکفایی، تنوع کاربری، 
آزادی حرکت، آرام سازی ترافیک، فضاهای سبز، خدمات پایه، 

مکان های اجتماع، جلوگیری از انزوای اجتماعی.
کشورهای 

توسعه یافته صنعتی
گسترش دامنه حقوق فردی و 

تساوی حقوق و هویت اجتماعی منسجماجتماعی

آرام سازی ترافیک،تبدیل خیابان به وونرف
دسترسی محلی

فعالیت های تجاری و اجتماعی، خیابان باریک درخت کاری 
شده، سرعت 60، مکان ایمن، امکان تردد ماشین های 

آتش نشانی، جمع آوری زباله و سرویس مدارس.
زمین های بازی 

اتحاد محله ای، احساس ماکیت، جلوگیری از تخریب های مشارکت مستقیم کودك و والدینمحله ساخت
احتمالی و کاهش هزینه نگهداری

دنور

رشد سالم، بازی، آموزش، اجتماعی 
شدن، فعالیت های فیزیکی، داشتن 
فضاهای چندمنظوره، حس مکان، 

احساس مالکیت

ورودی برای عموم، مکان سایه، مکان اجتماع، باغ سازی، هنر، 
زمین چندمنظوره، عناصر آموزشی، ابزارهای بازی، ایمنی و 

عناصر بازی خالق

اما تاکنون پژوهش خاصی که دقیقاً در آن به عوامل کیفی به عنوان معیارهای اصلی محله کودك محور پرداخته باشد و 
به مقایسه تطبیقی این عوامل در دو بافت جدید و سنتی پرداخته باشد، انجام  نشده است. لذا با استناد به دیدگاه های 
اندیشه پردازان و مبانی نظری تحقیق این عوامل در دو بافت در شهر سنندج مقایسه شده است تا راهی باشد جهت حل 

مشکالت کودکان در این بافت ها. 

3-7-تحلیل

مطالعات  از  استفاده  با  بررسی  مورد  محله های  در  فیزیکی  غیر  و  فیزیکی  عوامل  1-3-7-تحلیل 
میدانی

برای بررسی عوامل کالبدی- فضایی و سنجش میزان مطلوبیتشان از سه مؤلفه عینی، ذهنی و عملکردی محیط بهره 
گرفته شده است. هر یک از این مؤلفه ها بیانگر کیفیت هایی از محیط است که برای بررسی و ارزش گذاری آن ها از روش 
مشاهده در مباحث عینی و عملکردی و تکمیل پرسش نامه از ساکنان و مسئوالن محله ها به منظور بررسی عوامل ذهنی 

استفاده شده است.

1-1-3-7- بررسی عوامل فیزیکی
سبز  فضای  کیفیت  درك  برای  محیط  ذهنی  مؤلفه های  ازجمله  سبزینگی  احساس  کودکان:  برای  سبز  فضای  کیفیت 
می باشد حضور فضای سبز با توجه به مشاهدات عینی نگارندگان در دو محله با توجه به حضور پارك شهدا در محله قلعه 
چهارالن و حضور آب و فضای سبز محلی عمارت خسرو آباد یکسان می باشد، اما احساس سبزینگی با توجه به پرسش نامه 
کودکان در محله خانقاه بیشتر است. دلیل این امر حضور بیشتر کودکان در فضا است؛ اما محله قلعه چهارالن به دلیل 

حضور معتادین و عدم امنیت کودکان کم تر در فضا حضور پیدا می کنند.
تعلق و هویت: کودکان محله قلعه چهارالن احساس تعلقشان را به محیط در حد متوسط ارزیابی کردند. اما بسیاری از 
آن ها در مرزبندی یا قلمرو محله خود دچار ابهام هستند بسیاری از کودکان محله قلعه چهارالن پارك شهدا را به عنوان 
نماد محله خود معرفی کردند. در محله خانقاه کودکان حس تعلقشان به محیط را کم ارزیابی کرده اند. اما به زندگی در 
چنین محله ای به خاطر محیطی آرام، مطمئن و پاکیزه مباهات می کنند. ساکنین این محله عمارت خسروآباد را به عنوان 

نماد محله خود معرفی کردند.
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الگو و دانه بندی: دانه بندی بافت سنتی به صورت متوسط و ریزدانه است. محله دارای بافت ارگانیک می باشد، اختالط 
دانه بندی  و  باال می باشد  تراکم در محله خانقاه  است.  بیشتر  به محله خانقاه  نسبت  قلعه چهارالن  کاربری ها در محله 

به صورت درشت دانه است.
مقیاس: محله قلعه چهارالن دارای مقیاس انسانی است.

تحرک و پویایی: بافت محله قلعه چهارالن به دلیل سنتی بودن و مارپیچ بودن شبکه معابر، حرکتی پیاده برای ساکنان 
و کودکان را القا می کند و در این محله اصل سلسله مراتب با قابلیت دسترسی تا عرصه خصوصی مدنظر قرارگرفته است. 
قابلیت جهت یابی برای کودکان به دلیل عدم پیچیدگی عناصر و حضور مسیرهای مستقیم و حضور عنصر شاخص عمارت 
خسروآباد در محله خانقاه بیشتر است. در این محله به دلیل برنامه ریزی صحیح عمارت خسروآباد به عنوان عنصر شاخص 

و به شعاع 2 کیلومتری آن به عنوان مرکز محله تعریف شده است.
گوناگونی: در محله قلعه چهارالن به دلیل قدیمی بودن، کیفیت ساخت وساز پایین می باشد و به لحاظ مواد و مصالح، 
مقاومت سازه ندارند. گوناگونی در نما در محله خانقاه به دلیل طراحی شدن اغلب نماها بیشتر است. اما مسکن های محله 

قلعه چهارالن دارای نوعی همگنی و همجواری به لحاظ مصالح هستند.

2-1-3-7- بررسی عوامل غیر فیزیکی
امنیت: وجود معتادین و پایین بودن نور و روشنایی در محله قلعه چهارالن امنیت بافت را به حداقل تقلیل داده است.

نامناسب،  مکان های  در  چراغ برق  تیرهای  قرارگیری  معابر،  در  خانگی  پسماندهای  و  زباله ها  وجود  فضا:  بهداشت 
دیوارنویسی های نامرتب،کم ظرفیت بودن حجم سطل های زباله بهداشت فضا را به حداقل رسانده است.

رنگ و صدا: رنگ و صدا می تواند جزء مؤلفه هایی باشد که در سرزندگی محیط مؤثر باشد. کودکان و ساکنان محله عدم 
حضور رنگ در دیوارها، کف و یکنواختی فضا برای کودکان را مطرح کردند. بنابراین این مؤلفه را به مقدار کم ارزیابی 
کردند و ساکنان محله خانقاه به دلیل حضور عنصر آب در فضا، طراحی سنگفرش، المان، طراحی مرکز محله و همچنین 
تعدد و تنوع فضای سبز به ویژه وجود درختان گوناگون در فضا و شعاع 2 کیلومتری عمارت خسروآباد باعث شده که 
گنجشکان و دیگر پرندگان در آن ها النه بسازند و با صدای دل انگیزشان، کیفیت صوتی محیط را ارتقا بخشند بنابراین 

ساکنین مؤلفه رنگ و صدا را متوسط ارزش گذاری کردند.
روابط اجتماعی )معاشرت(: محله قلعه چهارالن به دلیل این که دارای پیشینه و قدمت تاریخی است و همچنین حضور 
خانواده های اصیل و افراد شاخص در بافت شخصیت محله را بسیار قوی تجلی داده است. بنابراین در این محله روابط 

اجتماعی نسبت به محله خانقاه بیشتر است و کودکان بیشتر در تماس با یکدیگر هستند.
اختالط اجتماعی: اختالط اجتماعی در محله خانقاه به دلیل بافت جدید بیشتر است.

الگوهای رفتاری: تطبیق فضا در محله بر اساس حرکت کودکان در محله قلعه چهارالن به دلیل حضور عناصر کهن و 
معابر ارگانیک با بافت فرسوده بیشتر است. 

جهت سنجش مؤلفه های اقتصادی از طریق پرسش نامه از ساکنان محله، شهرداری ناحیه مربوطه ارزش گذاری شدند که با 
توجه به سطح درآمدی باالی والدین و موقعیت شغلی مناسب ساکنین محله خانقاه دارای وضعیت اقتصادی بهتری نسبت 

به محله قلعه چهارالن با توجه به سنجه های محله کودك محور هستند.

SPSS 2-3-7-تحلیل با استفاده از نرم افزار
با توجه به تحلیل های انجام شده در نرم افزار SPSS نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که معیار کالبدي )میانگین در 
بافت برنامه ریزی شده برابر 3/35 و در بافت ارگانیک برابر 3/04 و سطح معنی داری برابر 0/001(، معیار اقتصادي )میانگین 
در بافت برنامه ریزی شده برابر 3/38 و در بافت ارگانیک برابر 3/23 و سطح معنی داری برابر 0/017(، معیار روانشناسي 
معیار  برابر 0/001(،  معنی داری  و سطح   3/0 برابر  ارگانیک  بافت  در  و   3/26 برابر  برنامه ریزی شده  بافت  در  )میانگین 
مدیریتي )میانگین در بافت برنامه ریزی شده برابر 2/80 و در بافت ارگانیک برابر 2/16 و سطح معنی داری برابر 0/001( 

در بافت برنامه ریزی شده به طور معنی داری بیشتر از بافت ارگانیک می باشند.
بافت  در  )میانگین  می باشند  شده  برنامه ریزی   بافت  از  بیشتر  معنی داری  به طور  ارگانیک  بافت  در  اجتماعي  معیار 
برنامه ریزی شده برابر 2/77 و در بافت ارگانیک برابر 3/50 و سطح معنی داری برابر 0/001(. در جدول 1 آزمون t مستقل 

براي مقایسه شاخص ها در بافت برنامه ریزی شده و ارگانیک نشان داده شده است.
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جدول 5: آزمون t مستقل براي مقایسه شاخص ها در بافت برنامه ریزی شده و ارگانیک

انحراف معیارمیانگینتعدادبافتمتغیر وابسته
t  آزمون

t سطح معني داريدرجه آزاديآماره

کالبدي
1203/34700/27234برنامه ریزی شده

8/4092680/000
1503/04000/31711ارگانیک

اجتماعي
1202/76900/35564برنامه ریزی شده

-15/4662680/000
1503/49590/40479ارگانیک

اقتصادي
1203/38000/43340برنامه ریزی شده

2/4112680/017
1503/23070/55695ارگانیک

روانشناسي
1203/26330/38626برنامه ریزی شده

5/2252680/000
1503/00470/41805ارگانیک

مدیریتي
1202/80280/52007برنامه ریزی شده

10/4172680/000
1502/15890/49205ارگانیک

نتایج آزمون فریدمن حاکی است که هم در بافت برنامه ریزی شده و هم در بافت ارگانیک بین معیارهای مختلف اختالف 
معني داري وجود دارد )سطوح معنی داری کمتر از 0/05 است(.

اقتصادي، کالبدي، روانشناسي، مدیریتي و اجتماعي به ترتیب بیشترین اهمیت را  برنامه ریزی شده معیارهای  بافت  در 
دارند. 

در بافت ارگانیک معیارهای اجتماعي، اقتصادي، کالبدي، روانشناسي و مدیریتي به ترتیب بیشترین اهمیت رادارند. در 
جدول 6 نتایج آزمون فریدمن براي اولویت بندي عوامل شاخص ها نشان داده شده، بنابراین فرضیات پژوهش اثبات می شود.

جدول 6: نتایج آزمون فریدمن براي اولویت بندي عوامل شاخص ها

سطح درجه آزاديمقدار خیدومیانگین رتبهمیانگینتعدادمتغیربافت
معني داري

برنامه ریزی شده

1203/34703/73کالبدي

165/50940/000

1202/76901/87اجتماعي

1203/38003/73اقتصادي

1203/26333/55روانشناسي

1202/80282/12مدیریتي

ارگانیک

1503/04003/09کالبدي

273/79740/000

1503/49594/09اجتماعي

1503/23073/55اقتصادي

1503/00473/03روانشناسي

1502/15891/25مدیریتي

   
نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که در کل بافت برنامه ریزی شده به طور معنی داری بیشتر از بافت ارگانیک می باشند 

)میانگین در بافت برنامه ریزی شده برابر 3/11 و در بافت ارگانیک برابر 2/99 و سطح معنی داری برابر 0/001(.
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جدول 7: آزمون t مستقل براي مقایسه نمره کل در بافت برنامه ریزی شده و ارگانیک

متغیر 
انحراف معیارمیانگینتعدادبافتوابسته

t  آزمون

t سطح معني داريدرجه آزاديآماره

کل
1203/11240/18451برنامه ریزی شده

5/2892680/000
1502/98600/20322ارگانیک

8. جمع بندی 
کیفیت نفوذپذیری از عوامل عینی و کیفیت انعطاف پذیری از عوامل عینی و عملکردی، مهم ترین عناصر کیفیت محیط 
با تأکید بر فضای شهری کودك محور در محله خانقاه می باشد. دلیل این امر وجود ورودی های مختلف همراه با کاهش 

سرعت اتومبیل در حد سرعت 30 به محله می باشد.
کیفیت نظارت پذیری از عوامل عینی و عملکردی محیط مهم ترین عناصر کیفیت محیط در شاخص مدیریتی در محله 
خانقاه می باشد. دلیل این امر، امنیت و آرامش نسبتاً زیاد برای کودکان، نظارت والدین بر کودکان هنگام حضور در فضا، 

عدم حضور معتادین و بزهکاران، حضور نیروهای پلیس محلی، طراحی و برنامه ریزی فضا توسط مسئولین است.
کیفیت رنگ از عوامل عینی محیط، مهم ترین عناصر کیفیت محیط در شاخص روانشناسی محله خانقاه می باشد. دلیل 
این امر، استفاده از نقاشی در کف و جداره در بخش هایی از فضای محله خانقاه می باشد. تأمین نیازهای ضروری کودکان 
از عوامل عملکردی محیط در محله خانقاه در اولویت می باشد. دلیل این امر درصد اشتغال باالی والدین، قابلیت تأمین 
اقتصادی کودکان در محیط، ارزش منطقه ای محله و سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در محله است.  نیازهای 
امنیت اجتماعی از عوامل عملکردی محیط در محله خانقاه به دلیل عدم حضور معتادان و مجرمان و حضور پلیس محلی 
بیشتر است. روابط اجتماعی )معاشرت( از عوامل عملکردی محیط در محله قلعه چهارالن به دلیل حضور خانواده های 
اصیل و بومی و شناخت اکثر اهالی محله از یکدیگر است. بنابراین به دلیل اعتماد والدین معاشرت کودکان با همساالن 
در این محله بیشتر است. سازگاری در محله قلعه چهارالن و خانقاه به دلیل غلبه کاربری مسکونی بر سایر کاربری ها 
مساوی است. هویت و تعلق از عوامل عینی و عملکردی محیط در محله قلعه  چهارالن بیشتر است؛ دلیل اصلی این امر، 
اعتباربخشی سنن فرهنگی و همچنین ساکنین بومی در محله قلعه چهارالن می باشد. دسترسی پیاده به دلیل بافت و 
معابر ارگانیک در محله قلعه چهارالن بیشتر است. همچنین نتایج نشان می دهد که با توجه به کیفیت های متفاوت محیط، 
بافت های گوناگون دارای ویژگی های کیفیتی متفاوت جهت جذب کودکان است. نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی دو محله 
نشان می دهد که مؤلفه های کالبدی، مدیریتی، روانشناسی و اقتصادی در محله خانقاه با بافت برنامه ریزی شده در مقایسه 
با محله قلعه چهارالن کیفیت مطلوب تری دارد. پایبندی به اصول اخالقی، سنت ها، بومی بودن ساکنین، شناخت و اعتماد 
شهروندان نسبت به یکدیگر، معاشرت باالی کودکان با همساالن، یکسان بودن وضعیت اقتصادی ساکنین محله منجر به 

ارتقاء کیفیت عوامل اجتماعی در محله قلعه چهارالن با بافت ارگانیک شده است. 
بنابراین امتیازات حاصل از مقایسه تطبیقی هر یک از مؤلفه های کیفیت محیط، بیان گر این مطلب است که محله خانقاه 
با میانگین 3/11 در مقایسه با محله قلعه چهارالن با میانگین 2/96 کیفیت محیطی مطلوب تری با تأکید بر فضای شهری 

کودك محور دارد. بنابراین فرضیه تحقیق اثبات می شود.

9. راهکارهای پیشنهادی
 اگر ارزیابی کیفیت محیط و فضای شهری کودك محور هم از جانب ساکنان محیط )والدین و کودکان( و هم از جانب 
طراحان و برنامه ریزان آن در مرتبه علت های فاعلی و تدوین اهداف متناسب با ویژگی های فیزیکی و غیر فیزیکی هر بافت 
صورت گیرد، نتیجه این فرآیند پویا، در سیر از مرحله نظر به عمل و برعکس سبب ارتقاء کیفیت محیط کودك محور در 
طول دوره های زمانی برنامه ریزی مي شود که حاصل آن، ارتقاء کیفیت فضاهای شهری کودك محور خواهد بود. بنابراین در 
سال های آتی حرکتی به سوی نگاهی عمیق تر به فضای شهری باکیفیت باالتر با اتکاء بر الگوهای تدوین شده نیاز است، در 
غیر این صورت برنامه ریزی ساخت محله ها و فضای شهری به جای در نظر گرفتن نیازها و خواسته های ساکنان و کودکان، 
تنها بر اساس تکرار الگوهای یکسان خواهد بود که سبب کاهش کیفیت محیط و نارضایتی کودکان و شهروندان از فضا 

در درازمدت خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، این رابطه در شکل 1 ارائه می شود.
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شکل 3: مدل پیشنهادی طراحی و برنامه ریزی مناسب فضای شهری باهدف ارتقاء کیفیت محله کودک محور
 

 کودک محورارتقاء کیفیت محله  باهدفریزی مناسب فضای شهری مدل پیشنهادی طراحی و برنامه :1نمودار

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931مأخذ: نگارندگان 

 

 ارتقاء کیفیت محیط دوستدار کودک

 محیط برای کودکان  شناخت قابلیت های شناخت کیفیت محیط

بتاققو  ادراکت       قابلیتت هتای   شناخت
استتتفاد  اک کارهتتا  هتتای  کتتاربردی بتتا

مصتابه،  کااست  کودکتان اک     هروه  
نقاش  و  محل،  برداشت اقگوی رفتاری 

 توقید نقش، توسط کودک

موقف،  شناخت
کینت  و    های

کملاتتتتتردی 
 محیط

هانت، اقتصتادی     5بتی  موقفت، هتای     تعادل
 اجتماک   روانشناس   مدیریت    کاقهدی

 بی  نیاک های محیط   فرهنگ   ساکمان  کودکان تعادل

   توقعات کودکان و سنج، های ارتقا کیفیت محیطبی تواکن

 تامی  خواست ها و نیاکهای فیزیا  و غیرفیزیا  کودکان :1 کلت

 طراب  و برنام، ریزی برای تغییر  بررس  و جایگزی  ها :2 کلت

 برنام، در مرابل مختلف ارائ،

برنامتت، بتت،   ارائتت،
 صورت هام ب، هام

 محتتیط بتتا استتتفاد  اک  ارکیتتاب 
 تغییرات نگرش  در رفتار کودکان

و اکمال کنترل هتای زکم   تعیی 
 در فرآیند طراب  و برنام، ریزی

نهای   اجرای
 برنام،
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