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با تاکید برتحلیل دیدگاه (CFC)  ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک

 مطالعه محله دروسنمونه مورد  کودکان
 

 ساریسا اله ویسی

 کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری از دانشگاه کردستان  

 

 چکیده

 ت که انسان محور اصلی توسعه در هر کشوراین مهم اس رکشورها بیانگتجربیات ملی و بین المللی در زمینه پیشرفت و توسعه 

های توسعه پایدار در یک کشور با موفقیت همراه خواهد بود که جایگاه انسان به عنوان محور توسعه به  باشد و زمانی برنامه می

های محلی موجبات  زماناس جامعه و ،هخانواد ،تاکید بر کودک بنابراین های جاری مورد توجه قرارگیرد مهصورت عملی در برنا

شود تا هیچ قشری از افراد جامعه که به نوعی در توسعه دخیل  سبب می و های توانمندسازی را فراهم نموده تاکید بر برنامه

 در ترین و مهم عنوان کودکان بهبا توجه به این امر مطرح شدن نظریه شهر دوستدار کودک سبب شد تا  .هستند از قلم نیافتند

هدف از انجام این پژوهش مشارکت کودکان در در در شهرها مورد توجه قرارگیرند  جامعه گروه پذیرترین بیسحال آ عین

 مانند های مشارکتی ش رو از شده سعی مقاله این درنظر آن هاست  ایجاد محیط ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل

شود از آن جایی  هایشان استفاده فعالیت همچنین و شهری اهایضف و شهر مورد در کودک با مصاحبه و انشا، نقاشی ،پرسشنامه

با  می باشیم که برای توزیع پرسش نامه می باشد نیاز به نمونه گیری 6منطقه  دوده مورد مطالعه محله دروس واقع درحکه م

 های موردکان م به جعار جامعی نخست اطالعات گام در راستا این در .کران حجم نمونه را مشخص کرده ایمتوجه به فرمول کو

 ویژگی های بعدی مرحله در و پرداخته کودکان عالقه های مورد فعالیت بررسی دوم به گام در .آوری شد جمع کودکان عالقه

 . است گرفته قرار بررسی موردنقاشی و انشا  ،در قالب مصاحبه کودکان نگاه از داشتنی دوست شهر یک

 

 .محله دروس ،مشارکت کودکان ،وستدار کودکد شاخص های شهر ،کودکهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 همه فعال حضور به توجه اخیر های می دهد که دردوره نشان عمومی فضاهای با رابطه در معاصر رویکردهای دسته بندی

ی ودکان میکی از مهمترین اقشار جامعه ک (1681 ،اقشار جامعه در فضاهای عمومی شهری بیشتر شده است )کاشانی جو

نیازهای دارای همچنین  داشته وهای آشکاری با سایر شهروندان  تفاوت ،جسمی و روحی ویژه ،سنی یتدلیل وضع به  کهباشند

به  است گسترش یافتهدر طراحی آنها  توجه به شهرهایی مانند تهران بی خصوص کالن اما شهرهای امروز به .خاصی می باشند

مردانه طراحی شدن آن در بسیاری از  ،اعتقاد برخی از کارشناسان شهری  بهشهری و مطلوب نبودن طراحی  گونه ای که

کنفرانس سازمان ملل متحد تا در سبب شد ،برای کودکان الزم های محیطی و فقدان امنیت و ایمنی آلودگی ،شهرهای جهان

خاصی در شهر و  ز اهمیتجهان ا به این مهم پرداخته و کودکان در سراسر 1111در محیط زیست و توسعه پایداردر سال 

به بطوریکه شویم  یونیسفدک از طرف محیط برخوردار شوند و پس از آن شاهد ظهور فلسفه ایجاد شهر های دوستدار کو

ودک پسند تضمین می کند که همه کودکان فرصت بیان دیدگاه های خود و شرکت در گزارش یونیسف یک شهرستان ک

 جهانی پیمان مطابق کودک شهر دوستدار ،بهترند را داشته باشند بعبارتی یک شهروبعنوان تصمیم گیری در مورد جامعه خود

حق مشارکت در  ،مطلوب خودباره شهر رد نظر اظهار حق :سعی در احقاق موارد زیر دارد جهانی حقوق بشر اعالمیه و کودک

 ،هداشتی و آموزشیهای ب مراقبت ه مانندحق دریافت خدمات اولی ،جامعه و زندگی اجتماعی ،حق مشارکت ،تصمیمات شهری

حق زندگی و رشد در  ،مصونیت دربرابر استثمار و سواستفاده جنسی ،حق ایمن ماندن از خشونت ،حق دسترسی به آب سالم

امکان تعامل با  ،امکان رفت و آمد به خیابانها و فضاهای عمومی ،ارکت در رویدادهای فرهنگی و اجتماعیمش ،محیطی پاک

 به شهرها اینکه برایبنابراین  (Riggio, 2002داشتن فضای سبز مناسب ) ،بازی مناسبز فضای رداری او برخو دوستان

 ابزار از و داده افزایش قابلیتهای آن را باید شود تأمین آنان حقوق نیازها و و شوند کودکان تبدیل پیشرفت مکانهایی برای

بیانگر لزوم توجه به کودک و نیازهای  نیز اللملی ملی و بینطح ات در سبررسی ادبی . .(Malone 2007)نمود استفاده کمکی

به گونه ای که  .های مبتنی بر جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار تاکید دارد باشد و بر انجام پژوهش او به صورت مجموع می

در  ای بیرون و تعاملمحیط ه کودک باطرح های ارتقاء سالمت و برنامه ریزی در حال تالش برای ادغام مجدد  ،در حال حاضر

 (Planning Institute of Australia, 2007; VicHealth 2008)فضاهای باز بیرون هستند

اگر شهرستانها به خوبی با توجه به نیازهای کودکان برای حضور در فضاهای شهری برنامه ریزی و طراحی  معتقد استچاوال  

برنامه وی در که  (KYTTA 2004) پایدار فراهم آوردی ابی به آینده او دستی کودکان می توانند مزایای بسیاری برای ،شوند

دسترسی فیزیکی  دسترسی: فرصترا مطرح می نماید که ریزی برای شهردوستدار کودک دو عنصر کلیدی کارایی و دسترسی 

ده شوند استفاکشف و کودکان ه توسط کارایی: کاربردی در ویژگی های محیطی است که پتانسیل این را دارند کاست و به فضا

کشورهای توسعه یافته از مدتها قبل به این مهم می پردازند و  میدهد نشان مطالعاتبنابراین  .و برای کودکان جذاب باشند

شهرهای ایران هنوز در حال طی کردن نخستین گامهای خود برای  اما ،موارد در طرح های خود می باشندسعی در لحاظ این 

است بنابراین هدف اصلی این پژوهش نیز تحلیل و بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک کودک  دوستداربه شهر رسیدن

  .در جوامع پیشرفته و در نهایت ارائه راهکارهایی بر اساس این موارد برای نمونه مطالعاتی است
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 :پژوهش یشینهپ

 عمده .گرفت قرار توجه بعد مورد به میالدی 1184ای ساله زا ،اروپا در ویژه به ،"کودک شهرهای دوستدار" حوزه در تحقیق

 شهر" امروزه .بود نیازهای آنها خواسته ها و به رسیدگی بچه ها و به شهروندی تخصیص حقوق راستای در تحقیقات این

 گانیندنما ،میالدی 1181 سال در .است گرفته قرار دست اندرکاران شهری برنامه ریزان و توجه مورد "کودک دوستدار

برای  تا شدند متعهد و کردند امضا و تأیید را کودک حقوق پیمان ،متحد ملل سازمان عمومی مجمع در جهان کشورهای

دولتها  همه ،است معروف "کودک حقوق معاهده" نام به عهدنامه که این .نمایند تالش خود کشورهای در آن اجرای و تصویب

 (11: 1611 ،کیانی و زاده اسماعیل)کندتشویق می  کانکود ایبر بهتر دنیایی ساختن به را جهان مردم و

به ارزیابی و بهبود شهرها بر اساس راهکارهای شهر دوستدار کودک  نیز( 1443) در سیدنی کودک شهر دوستدار کنفرانس ملی

 :اظهار داشت کنفرانس بیانیه و دستورالعمل نتایجکه  پرداخت

تنها می  بهبود شیوه ها برای ارزیابی و نیاز به مستند شدن دارد و مسئولیت دککودار دوست برای جوامع واقداماتکلیدی  ابعاد

ر د NSWکمیته پارلمانی 6توصیه مکمل این توصیه .تواند زمانیکه وضوح بیشتری در اهداف و اقدامات وجود دارد دقیق شود

در ابزارهای  "دوستدار کودک" جامعه برای توسعه شاخص های فرصت کشف :کمیسیون بایداظهار داشت  بود که 1443سال 

مهمترین پژوهش های صورت همچنین یکی از .  برنامه ریزی برای ارزیابی برنامه های استفاده از زمین باید گنجانده شود

و  قوی ساخت و ساز ازیک بخش اصلی را  دوستدار کودک ایجاد جوامعگرفته در این زمینه مربوط به کشور استرالیاست که 

به بررسی  ومتمرکز شده  وجود دارد در جوامع مشکالتی که شناسایی این پژوهش بر ازی بسیاراما  ندته ادانسرهش حیاتی

این درحالیست که ابزار ها و راهکارهایی برای ارزیابی و  که کودکان را قادر به مشارکت در آن جوامع کند پرداختهمواردی 

  .فی استکانا نانهمچدوستدار کودک وجود دارد  بهبود جوامعبهبود 

با  این موضوع به دنبال رسیدگی به در استرالیا شکل گرفت 1447در پژوهش شاخص های جامعه کودک پسند که در سال 

بهبود شیوه  برای ارزیابی و فقدان ابزارعملی پاسخ بهاصلی هدف  و بودندو محیط فیزیکی  دوستدار کودک بر جوامع تمرکز ویژه

های  و ویژگی شاخص یک چارچوب بر روی توسعه این گزارش بوده است کهکودک دار دوست عجوامطراحی  های مربوط به

 تمرکز و جامعه به طور خاص در محیط فضاهای عمومی از فضای عمومی و ابعاد فیزیکی ،کودکان در ارتباط با محیط فیزیکی

برنامه ریزان و طراحان شهری  ،دی افراح آگاهشاخص ها و ابزارهایی برای باالبردن سطکرده و در نهایت به ارائه  آن را کشف

 .  (Planning Institute of Australia, 2007; VicHealth 2008) پرداخته است

سالم برای کودکان ارائه شده که یکی از در استرالیا مسائل فرهنگی و کاربردی مربوط به فرم شهری به عنوان ارائه محیط های 

د تا مناطق سکونی با در نظر گرفتن اصول صحیح طراحی مناطق مسکونی باشناطق مک در ماین موارد می تواند کاهش ترافی

 Gleeson & Snipe, 2006)بیشتری از فضاهای باز برای کودکان ایجاد شود )

ای شهری با توسعه تراکم باالتر می توانند فرصت های بیشتری برای همچنین بسیاری از محققان اظهار کرده اند که فضاه

آنها  .(Hillman et al. , 1990; Kytta, 2004; van Vliet, 1985)اهای باز را فراهم نمایند در فض کودکانتحرک 

زندگی  معتقد بودند که شهرسازی بر اساس اصول دوستدار کودک به سالمت و تندرستی آنها کمک کرده و سبب شکگیری

 . فعال و ارتقا کیفیت زندگی می شود

 همکاران پیرامون و آرتز ،مثال که برای ،است شده انجام دنیا سطح در مرتبط زمینه های و ابعاد در مختلف دیگری پژوهشهای

 (Aarts et al. , 2011: 11-19 )کردن ارائه مقالها ی کودک دوستدار محیطهای افزایش که برای چندبخشی فعالیتهای
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 در که ساخته کودک منتشر دوستدار ایمحیط ه ایجاد برای خوب عملی راه یک عنوان تحت کتابی 2009 سال در جنوبی ولز

 . نوجوانان پرداخته است و کودکان مشارکت عملی روشهای بررسی و دوستدار کودک شهر شاخصهای چارچوب معرفی به آن

کودکان و نوجوانان به روشهای موثر در مشارکت کودکان و نوجوانان در  با بهتر شهرهای ایجاد عنوان تحت درکتابی درسیکل

 . ی ارائه می نمایده طراحی فضاهای موفق در سراسردنیا اشاره کرده و راهکارهایته و بپرداخ شهر

 عنوان تحت کتابی کودکان برای شهری فضاهای سازی ی مناسب زمینه در خاص طور به بار اولین برای ،شیعهدر ایران نیز 

 ،کودکان با برخورد نحوه بررسی ضمن که تسا کرده تألیف 1681 سال موردی تهران ر نمونه ،کودکان برای شهر آماده سازی

 چگونه باید به تامین نیازهای کودکان شهرها واینکه میکند اشاره شهر اجتماعی گروههای اصلی ترین عنوان به آنان نیازهای به

 . پرداخته است بپردازند

 

  در کشورهای جهان CFC نمونه هایی از روند اجرای 

کودک موضوع جدیدی است که طی دهه  دوستدار برروی موضوع شهر تمرکز میدهد؛ انشن رانیا و جهانی تجربیات و سوابق

 اخیر یونیسف فعالیت های متنوعی در این راستا انجام داده است که از نمونه های اجرا شده آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 

 را کودک( دوستدار )شهر عنوان ، "یونیسف" طرف از لیادر استرا "بندیگو شهر بار نخستین برای " میالدی 1447 سال در -

 1681سال در کودک دوستدار شهر عنوان به ،ایران بار در نخستین برای نیز فارس استان در "اوز شهر"داد اختصاص به خود

 . (11: 1611 ،کیانی و زاده شد)اسماعیل انتخاب

ت فیلیپین قرار گرفته ان را در دستور کار دولق کودکعه حقوتاکنون چارچوب راهبردهای ملی توس 1441از سال فیلیپین:  -

شهر با همکاری یک سازمان غیر دولتی تحت نظارت یونیسف و شهرداری با  3استان و  11را در  CFC داده است و طرح

با  ن طرحیا .سرمایه گذاری محلی برای کودکان و کد محلی برای آن ها گسترش داده است ،رویکرد توسعه محلی برای کودکان

آگاهی از حقوق کودکان و همکاری با  ،ارتقاء همبستگی بین المللی ،برنامه مشارکت کودکان ،انهداف زندگی روزمره کودکا

هر شهری که به عنوان شهر دوستدار کودک منصوب می شود باید فعالیتش را در راستای  ،یونیسف پایه گذاری شده است

اطمینان از حصول و تبادل اطالعات در این  ی به صورت ساالنه برایجلسات ماید وبرآورده ساختن این اهداف جهت گیری ن

حمایت و مشارکت توسعه یافته است و  ،توسعه ،شاخص در زمینه های بقا 10در فیلیپین این طرح با  .کشور برگزار می شود

یه گذاری محلی برای سرماطرح  ،برای نیل به اهداف کودکان را با چهار هدیه که شامل طرح توسعه محلی برای کودکان

این طرح با چشم انداز میان مدت و  .تشویق می کنند ،یک کد محلی بر روی کودکان و گزارش دولت از کودکان است ،کودکان

به  1411تا سال  CFC بلند مدت در بخش هایی از کشور در حال اجراست و مسئولین فیلیپینی امیدوارند با اجرای صحیح

 . ودکان است برسندبدون نقض حقوق ک معه ایانا جاهدف اصلی که هم

راه اندازی شد که  1441کمیته ملی فرانسه و سازمان یونیسف در سال ، توسط انجمن شهرداران فرانسه CFC ،در فرانسه -

یابی شهر از تمام نقاط کشور است و عملکرد آن توسط کمیته ارزیابی مورد بررسی و ارز 174شامل شبکه ای با حضور حدود 

 . گیرد رار میق

 ،ایالت بود 11این طرح با همکاری یونیسف و شهرداری در یکی از مناطق فقیر نشین که شامل  1440از سال در برزیل  -

است و بودجه را در اختیار شهرداری ها قرار می دهد و وضعیت  ی این طرحو دولت مسئولیت تامین هزینه ها شروع به کار کرد

 . ثروت در دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد ه بر اساس شاخص هایین عرصد به اهر شهرستان برای ورو
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فرآیند ارزیابی است که از نظر کمی شامل ارزیابی داده ها و از لحاظ کیفی مشاوره عمومی را در  ،معیار گروه اول برای انتخاب

بهتر عمل  یریت دولتی و مشارکت مدنیدمهای  سیاست ،بر می گیرد و گروه دوم شهرهایی را که در سه حوزه تاثیر اجتماعی

عملکرد این شهرها هر دو سال یک بار مورد بررسی قرار می  ،می کنند را به نشان تصویب شهر دوستدار کودک نزدیک می کند

 . گیرد

هایی  برنامهرا با هدف توسعه  CFC طرح ،با ایجاد یک آژانس اجرایی 1440شهرداری بزرگ امان از سال امان پایتخت اردن: -

 "کودکان برای ها اولویت و ها سیاست" حلی آغاز کرد و در همین راستا با انتشار سندی تحت عنوانکودکان در سطح م برای

 شدن متمرکز با کودکان زندگی برای را جامعی راهبردی نقشه و دهد می گسترش را طرح این مشارکتی رویکرد یک طریق از

ار شورای شهرداری کودکان را با چه و کند می ترسیم . . . و آموزش ،فرهنگ ،تحفاظ ،امنیت ،اجتماعی های برنامه روی

 . ((Woolcock. , Gleeson. & Randolph 2007 .مشارکت خودشان از طریق انتخابات تشکیل داده است

و ری ها شهردا وزارت کار و امور اجتماعی و با مشارکت ،توسط یونیسف 1440شهر دوستدار کودک در اسپانیا در سال  -

 . استانداری ها راه اندازی شده است و یک چارچوب کلی برای روند تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک مشخص کرده است

برای تبدیل به شهر دوستدار  ،شهرها می توانند با شرکت در فراخوانی که هر دو سال یکبار برای صدور مجوز صورت می گیرد

 . شبرد اهدافشان در این زمینه به آن ها وقت داده می شودپی ل برایهار ساکودک اعالم آمادگی نمایند و چ

ایجاد شورا برای کودکان و مشارکت  ،طرح عمل و اقدام هماهنگ ،شهری که بتواند وجود استراتژی کودکان در سطح شهر

 . ت می کندریافی را دمه رسمرسمی کودکان در شورای شهر را احیا کند به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته شده و گواهینا

 یر دولتی به کشورهای مجری این طرح پیوست وغ و دولتی های سازمان ،یونیسف همکاری با نیز سوئیس1440 در سال -

در مرحله اول توسعه  .نماید می اجرا زیر مرحله هفت در را است کودکان معیارهای با همسو که شهری به شدن تبدیل فرایند

سپس شهرداری  ،گیرد که در این زمینه پرسشنامه ای به دفاتر شهرداری ارسال می گرددرت می عیت صوتجزیه و تحلیل موق

 طرح این شناسی آسیب و شناسایی در گام سوم ،نتایج به دست آمده از پرسشنامه را مطرح می کنند ،ها با اعالم نظرات خود

 می بیان "کودک دوستدار شهر" عنوان به شده تخابنا شهر مورد در را خود تصمیم ها شهرداری و گیرد می قرار بررسی مورد

ل نظرات و بیان خواسته های کودکان و نوجوانان تشکیل می شود و برنامه ها در راستای اعما برای کارگاهی آن از پس ،کنند

 ،رددگ میدون توسعه شهرهای دوستدار کودک برای چهار سال آینده بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه و نظرات کودکان م

فعالیت های موثر در زمینه مشارکت کودکان را ارزیابی می نمایند و  ،در مرحله ششم شهرداری ها پس از تصویب گزارش خود

 "شهردوستدار کودک"توسط کمیته ارزیابی این شهر به عنوان  ،شهری که با معیارهای مطرح شده همخوانی داشته باشد

  .شناخته می شود

کارگاه و با مشارکت وزارت توانمندی سازی زنان و سازمان  ،پس از برپایی چندین سمینار 1447ال س درنیز کشور اندونزی  -

 سال در ها شهر این تعداد و کرد شروع کودک دوستدار شهر طرح زمینه در را خود فعالیت شهر 1حفاظت از کودکان در 

 روبرو هایشان بودجه مبنای بر محلی های دولت لقبااست با طرح این ،کرد پیدا افزایش شهر 11 به آزمایشی صورت به 1448

 . شد

دولت اندونزی از همه عالقه مندان  ،شد 1441باعث ایجاد یک رقابت در سال  CFC عالقه زیاد شهرها برای حرکت به سمت

 ،یت هاو فعالبرنامه ها  ،سازمان ،خواست تا در مسابقه ای با همین مضمون شرکت کنند و رقابت در پنج حوزه خط مشی
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شهر به عنوان شهر  14پس از آن گزارش ها توسط گروه ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و  ،تخصیص بودجه صورت گرفت

 (www. childfriendlyasiapacific. net) دوستدار کودک در این رقابت معرفی شدند

 

 ادبیات و چارچوب نظری: 

 کودکان حقوق ساختار پیش از بیش که گردید آغاز متعددی و مهم هایلیتفعا ،کودکان حقوق جهانی معاهده تصویب زمان از

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان فعالیتها ازاین میسازد مشخص را

 : 11 کار دستور و زمین اجالس

 ینتدو را 11 کار دستور به مربوط برنامه و شدند جمع ریودوژانیرو در 1111 سال در زمین اجالس در جهان رهبران که زمانی 

 . باشند سهیم پایدار توسعه روند در که شدند شناخته اصلی گروههای عنوان به جوانان و کودکان .کردند

 

  بشر: اسکان و کودکان حقوق ،شهر اجالس

 سازمان بشرزمین( از سوی اسکان  اجالس ) اسکان سوی از فیزیکی محیط و اجتماعی توسعه برای گوناگون فعالیتهای میان از

 سوی از نوجوانان و جوانان ساختن سهیم بر اجالس این. است برخوردار ویژه ای اهمیت از استانبول در 1113 حدتم ملل

 . است کرده تأکید همسایه نواحی و کوچک و بزرگ شهرهای شکل دادن برای دولتها

 

 کودکان: حامیان شهرداران

 قرار اولویت در برای سران شهرداریها و شهرداران ،دگردی زآغا 1111سال در یونیسف سوی از که بین المللی عمل ابتکار این 

 ،درسیکل( است کرده تشویق تصمیم گیری و جامعه توسعه در گروهها سایر و آنان مشارکت افزایش و کودکان نیازهای دادن

1687، 18) 

 

 :کودک تعریف

 فرهنگ در .باشدمی  سیدهرن بلوغ حد به فرزندی که و صغیر ،کوچک معنای به کودک ،معین فارسی تعریف فرهنگ طبق

 ماده یک این کنوانسیون .است شده یاد ،دارد قرار دوران بلوغ تا تولد بین که شخصی عنوان به کودک از نیز میراث آمریکایی

سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد  18افراد انسانی زیر  ،منظور از کودک )مقرر کرده است که:  حقوق کودک

 شودمی  اطالق فردی به کودک ،ایران اسالمی جمهوری حقوقی در تعاریف طبق دیگر طرف از (از سن بلوغ باشد ترکم، دککو

 کسی کودک از منظور که شودی م حاصل نتیجه این ،شد عنوان که تعاریفی به توجه با .باشد نرسیده شرعی بلوغ به سن که

 دست به را مناسبی کودک مبنای تعریف برای کامل سال 11از کمتر رمعیا بانتخابنابراین  باشد نرسیده بلوغ به سن که است

 (16: 1683 ،)شیعه می دهد
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 :(CFCشهر دوستدار کودک)

 اداره کودکان عالیق اساس بر را شهرها این چگونه دولتمردان که است معنی این به کل طور به کودک دوستدار شهر مفهوم

 . می کنند

فرهنگی و  ،وضع اجتماعی ،گیرد های کودک در اولویت قرار می که در آن خواسته است شهری ،شهر دوستدار کودکهمچنین 

کرد روی .شود بودجه منعکس میبرنامه ها و  ،قوانین ،ها معماری شهر همسو با نیارهای آنان است و حقوق کودکان در سیاست

CFC موثری در مورد شهر خود دارند و  نقشان دککو ،دهد که در آن هر دوستدار کودک( این شهر را به سمتی سوق می)ش

) ها دخیل کنند گیری مسایل و تصمیم در اند کودکان را نظر آنان در تصمیمات شهری ابراز شود و خانواده و اجتماع نیز موظف

 دمور در عملی نقشه های کلیه ی و تقسیم بندی بر اساس که تعهدی اساس بر شهرها این (1611 ،سهیلیو  حسینی غیاثوند

 نظراتشان دارند حق و حقوقی دارند که اند شده تعریف شهروندانی عنوان به بچه ها اساس این بر .میشود تعریف است کانکود

ساخته  کودکان وسیله به که است شهری بلکه ،نیست بچه ها برای خوب شهر یک تنها کودک دوستدار شهر یک کنند ابراز را

  (Riggio,2002: 46) میشود

 

 شهر دوستدار کودک:سی اسای ویژگی ها -

 باعث که عملی ،میباشد اطرافشان محیط به دادن شکل به منظور کودکان مشارکت ایجاد دنبال به کودک دوستدار شهرهای

 یهای ویژگ میتوان اساس این بر (13: 1611. ، کیان و زاده اسماعیل شودی شهرم به نسبت تعلق پذیری کودک و عالقه ایجاد

 :کرد بیان اینگونه را کودک دوستدار شهرهای

 امنیت و ایمنی ،آسایش -1

 احساس گوناگون عوامل با مواجهه اثر در خویش ضعف دلیل به زیرا اند امنیت نیازمند سنی های گروه سایر از بیشتر کودکان

 هتوج ضمعر در حد از بیش یا شدن گم احساس شهری بزرگ و وسیع های مکان در کودکان مثال عنوان به .کنند می ناامنی

 آشنا فرمهای و عناصر از شهری فضاهای طراحی در بایستی ناامنی احساس از اجتناب برای. (1688، نیا کامل) دارند را بودن

 .کرد تقویت کودکان در را منیت احساس میتوان شهری های عرصه کردن کوچک و خرد با این بر عالوه. است کرده استفاده

 . است اهمیت حائز بسیار نیز ایمنی مسئله به توجه ،امن شهری محیطهای طراحی با همگام

 طبیعت با پیوند -1

 این از تا باشند ارتباط در حشرات حتی و پرندگان و حیوانات، درخت و گیاه، آب مانند طبیعت های پدیده تمام با باید کودکان

 اجازه که هنگامی ویژه به برندیم لذت آب حضور از کودکان همه مثال عنوان به .بورزند عشق طبیعت به و بیاموزند طریق

 بسیار عوامل از یکی نیز گیاهی پوشش این برعالوه  .(1688، )آزموده کنند بازی آن در یا بزنند دست آب به که باشند داشته

 . است طراحی در تاثیرگذار

 جمعی هویت و فرهنگ، تاریخ با پیوند -3

به نظر می رسد تفاوت بین معناهایی که مردم از اقع در و .از نظر لینچ تعیین معنا در سیمای یک شهر بسیار مشکل است

معنای ، اعتقاد دارد با تغییر در فیزیک شهر به اندازه ای که ساختار و هویت آن تغییر می یابدهمچنین وی  .فیزیک شهر دارند

ب و رسوم و ی آدااحیا (در حال حاضر در شهرهای ایرانی هیچ فضای شهری به1611، آن تغییر نمی کند)داوودی نژاد و مبهوت

ی خوشایند برای کودکان می توانند حامل معنا نیز یوده محیط های بیرونی عالوه بر ایجاد تجربه ا. سنن جامعه اختصاص ندارد
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رخداد رویدادهایی همچون . مذهب یا به عبارتی هویت جمعی خویش آشنا نمایند، فرهنگ، و آن ها را با آداب و رسوم 

می کند  خیمه شب بازی ها و بازی های توام با موسیقی در شهر این امکان را برای کودکان فراهم، امیم هپانتو ،شعرخوانی ها

 ،خوشی را تجربه کنند و همزمان با فرهنگ خود آشنا شوند)آزموده، تا در یک تجربه مشترک با خانواده هایشان و افراد غریبه

1611) 

 تازگی و جذابیت -4

 خیابانها در مختلف بافتهای و ها رنگ از استفاده .تازگیاند و تنوع خواستار چیز هر از شبی ،یکودک روحیات تناسب به کودکان

 شهر خیابانهای که هنگامی .است آن خیابانهای شادابی گرو در شهر یک سرزندگی حقیقت در. بیفزاید شهر جذابیت بر میتواند

 ( 1681، )گلکارشد خواهند سرزنده شهر آن باشند جالب و زیبا

 یانایوخ -5

 باالخص شهروندان همه برای ناامنی نتیجه در و گمگشتگی حس از اجتناب شهری فضای در اهمیت با بسیار موارد از یکی

 شهری منظر طراحان ،موجود گرافیکی عالئم و رسانی اطالع تابلوهای خواندن در کودکان توانایی عدم به توجه با. است کودکان

 برای آشنا و ساده بصری و گرافیکی عالئم از استفاده .باشند شهر سطح در خوانایی دجاای ایبر دیگری راههای دنبال به بایستی

 سازمان عناصر که است دیگری نکات از شب در مناسب نورپردازی .قرارگیرد توجه مورد میتواند که است نکاتی از یکی ،کودک

  (1681، ذکاوت) میسازد خوانا شب در را شهر و ساخته برجسته را ها نشانه و فضایی

 امکانات به دسترسی  -6

 مهمترین از یکی که پارکها در حتی. است شده ساخته بزرگساالن مقیاس اساس بر تنها شهری فضای در امکانات از بسیاری

 دارا را کودک یک ابعاد به توجه بی اندازههایی وسایل سایر و آبخوریها ،نیمکتها میروند شمار به کودکان حضور برای فضاها

 تعلق او به فضاهایش و شهر که کند احساس، امکانات از استفاده در ناتوانی بر عالوه کودک تا میشود باعث مساله این .داشنمیب

 (1611، )آزموده. نماید را شورانگیز مقطع این از سریعتر چه هر گذار آرزوی و نداشته

 کودک با مرتبط فضاهای و موسسات وجود  -7

 شهرهایمان از یک هیچ در هنوز ما ،نمونه عنوان به. است شهر در کودک با مرتبط اتسسمؤ وجود دیگر اهمیت حائز نکته

 در که است جایی ،باشد داشته وجود باید کودک دوستدار شهر یک در معموالً که مهم مرکز این .نداریم "بازی اسباب خانه"

 فضا این امکانات از رایگان صورت به و یندبیا دتوانن می ندارند بازی برای کافی فضای کوچک های خانه در که هایی بچه ،آن

 جنبه باید که است "موضوعی پارک" ،نمیشود دیده ایران شهرهای در که دیگری فضای. . کنند استفاده تفریح و بازی برای

 و "ککود فرهنگسرای" مانند دیگری مراکز ،کودک دوستدار شهرهای در این بر عالوه( 1611، )آزموده. باشد داشته آموزشی

 زندگی مختلف شرایط با نوجوانان و کودکان است این ،مراکزی چنین تأسیس از هدف و داد قرار توجه مورد نیز "کودک موزه

 به متفاوت های حوزه در مختلف های آموزش مراکز این در .شوند آشنا مختلف جغرافیایی فضاهای و گوناگون های دوره در

 در این( 1688، )سعیدی میشود تقویت و سنجش آنها کاوشگری حس و یتخالق ،هوش ،ترتیب بدین و شده ارائه کودکان

 اجرا ثابت تجهیزات با و سنتی صورت به را ها آن میآورند وجود به را بازی فضاهای محلی مسئوالن وقتی عموما که است حالی

 (1444، )هلمن. میکنند
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 معلول کودکان به توجه -8

 شمار به ضروریات از شهری طراحی مسائل در آنان نیازهای به توجه اما میبرند رنج توانی کم از کودکان از کمی درصد اگرچه

 هم که فضاهایی ایجاد .باشد نداشته وجود کودکان راه سر بر مانعی که باشد ای بگونه باید معابر طراحی راستا همین در. میرود

 احتمال و میشود آنها سرزندگی و کودکان بین اطارتب موجب، باشد استفاده قابل معلول کودکان برای هم و عادی کودکان برای

 در مالیم بسیار شیب با هایی رمپ گرفتن نظر در. میرساند حداقل به عمومی فضاهای در را توان کم کودکان شدن منزوی

 ،وده)آزماست ممکن حلهای راه سادهترین و بهترین از ، مختلف مکانهای در نرده تعبیه و بازی زمینهای حتی فضاها همه

1688) 

 ویژگی های شهر دوستدار کودک .1نمودار شماره 

 
 مأخذ مطالعات نگارنده()

 کودکان برای شهری ریزی برنامه

 حالت در شهر برنامه ریزی برای از نخست دیدگاه ،است مطرح عمده دیدگاه دو ،کودکان برای شهری ریزی برنامه زمینه در

 دلیلی ،بنابراین و بود خواهد خوب برای همه شهر این ،باشیم داشته بیخو رشه ما وقتی که است معتقد و میکند دفاع کلی

 که است حالی در این .کنیم مطرح را کودکان یا و زنان ،معلوالن برای مناسب شهر چون هم گوناگون های موضوع که ندارد

 که این اول گیرند؛ قرار بررسی دمور کودکان مورد در ویژه به موضوعات این که می داند الزم ،عمده دلیل دو به دیگر دیدگاه

 نیازهای ،دوم دلیل و هستند نیز حساس تر دیگر سنی گروه های از حال عین در و دارند متفاوتی و نیازهای خاص کودکان

  .دارند جامعه کودکان که است مشترکی

مهم  جمله از .است اروردبرخ مهمی بسیار جایگاه از شهری طرحهای در کودک بحث ،شهری برنامهریزی و شهرسازی حیطه در

 و تکالیف انجام خانه ،"اسباب بازی خانه" ،عنوان نمونه به .است کودک از نگهداری مختلف مراکز ،حوزه این نهادهای ترین

 و "کودک فرهنگسرای" ،"موضوعی پارک" ،خیابان و کار کودکان حمایت از مراکز ،دارد نام "مشق خانه" که کودکان قرائت

 (1688، رضوانی سعیدی( باشند می کم بسیار یا و ندارد وجود یا ما شهرهای در دارند آموزشی جنبه که "کودک موزه"
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 نیاز های کودکان در فضای شهری :

 )نیاز های کودکان در فضای شهری( :1جدول شماره 

 تمهیدات نیاز ها

 ،طبیعی مانند آبهای ده پدیکودکان با استفاده از فضاهای شهری طبیعی و آشنایی  ارتباط با محیط طبیعی

 حیوانات ،گیاه ،درخت

 ایجاد فضاها و المان های مناسب اجتماعی و انسانی برای نیل به هدف ارتباط مطلوب با محیط انسانی

تاثیر پذیری کودک از آمیزه 

 های فرهنگی جامعه

 استفاده مناسب از نماد ها و المان های آموزنده فرهنگی و هویتی

 گزینی مسیر مناسب و امن از جهت اجتماعی برای کودک انمک امنیت اجتماعی

حفظ امنیت جانی و جسمی کودک در مقابل خطرات ناشی از محیط از جمله خودرو ها  امنیت

 و مزاحمت های دیگر که به دلیل توانایی کم کودک بسیار پر اهمیت است

نیاز به حضور در اجتماع و 

 فعالیت های جمعی

مدرسه و مراکز فرهنگی مختص کودک به کمک  ،خانهین ب بایجاد ارتباط مناس

 مسیرهای پیاده و دوچرخه و جاگذاری مناسب فضاها

 هنری و خدمات اجتماعی مختلف در کنار محالت مسکونی، ایجاد فضای سرگرمی کودک و نیازهای تربیتی

دغام آن با و اهی سواری و سایر بازی های گروافزایش میزان عامل تفریحی دوچرخه  نیاز به بازی

 ازی برای کودکان به نسبت سن کاربرفضاهای ب

 جشن ها و بازارها و فضاهای سبز ،ایجاد جذابیت و حس کنجکاوی به کمک سرگرمی ها نیاز به ارضای حس کنجکاوی

تامین ارتباط از دست رفته بین 

 مدرسه و فضای شهری -خانه

ارتباط  ال بین خانه و مدرسه درنتقی اها و مسیر های امن دوچرخه براطراحی پیاده راه 

 با فضاهای شهری مناسب کودک می تواند راه گشا باشد

 (1611پور محمد  ،ماخذ)پسران

 

 شهر در کودکان مشارکت

ساخت  در آنها مشارکت به نیاز ،کودکان عالقه و نیاز مورد و محیط کودک دوستدار شهرهای اهداف به دستیابی بی شک برای

 واقعیت در آنچه ولی .است کودکان نقش به شهری و مسئوالن بزرگساالن توجه نیازمند امر این باشد وی م ربرنامه ریزی شه و

 نسبتاً دیدگاهی ،می دانند نوجوانان و کودکان حامی خود را اینکه با بزرگساالن از بسیاری که است این هستیم روبه رو با آن

 آنها است ممکن مثال طور به .می شود شهر کودکان در نقش شدن کمرنگ موجب که ددارن شهر در آنها به متفاوت نسبت

 حس یک را آنها مشارکت است ممکن دارند یا نگاه دور بزرگساالن مسائل از باید را کودک که بدانند دوران حساسی را کودکی

  29:1387 )، دریکسل(اندک بدانند  ارزش با ولی خوب
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  روش پژوهش:

بررسی های میدانی می  و اسنادی ،کتابخانه ای مطالعات بر مبتنی و تحلیلی _توصیفی روش ،مقاله ینا در فادهاست مورد روش

 کودک با مصاحبه و انشا، نقاشی ،پرسشنامه مانند ش های مشارکتی رو از شده سعی مقاله این در .دارد کاربردی جنبه باشد و

 به راجع جامعی نخست اطالعات گام در راستا این در .شود دهشان استفافعالیت های همچنین و شهری فضاهای و شهر مورد در

 بعدی مرحله در و پرداخته کودکان عالقه فعالیت های مورد بررسی دوم به گام در ،جمع آوری کودکان عالقه مکان های مورد

ایده  به رسیدن برای پیشنهادها برخی پایان در و گرفته قرار بررسی کودکان مورد نگاه از داشتنی دوست شهر ویژگی های یک

 . می شود بیان های کودکان

کل جامعه  ای را انتخاب کرده و به آوری اطالعات از تمام جامعه آماری کاری دشوار و پرهزینه است نمونه که جمع این با توجه به

گی محاسبه حجم ول و چگونفرم .گیریم آوردن حجم نمونه از روش کوکران و مورگان بهره میبرای به دست  ،دهیم تعمیم می

 نمونه:

 
 Nحجم جامعه آماری= 

nحجم نمونه= 

Z باشد می 13/1درصد برابر  11=مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان . 

Pدر نظر گرفت 1. 4توان آن را  نباشد میاگر در اختیار  ،= مقدار صفت موجود در جامعه است 

qت در جامع=درصد افرادی که فاقد آن صف( ه هستندq=1-p) 

=d مقدار اشتباه مجاز 

درصد با جایگذاری در فرمول فوق حجم  1. 4بوده و با سطح خطای  610111با در نظر داشتن تعداد اعضای جامعه آماری که 

ک سوات و با استفاده از تکنی .شده است توزیع طور یکنواخت ها به نامه پرسشاست که  31. 686برابر با  شده نمونه انتخاب

 .ایم وتحلیل اطالعات پرداخته به تجزیه ،Spss ،Excelافزار  نرم

 

 :محدوده مورد مطالعه

ها  های وضع موجود و تحلیل آن بررسی ویژگی .ترین قسمت شروع یک پژوهش شناخت کامل محدوده موردمطالعه است مهم

 . کند مقدمات ارزیابی را فراهم می

بر  با وسعتی بالغ 6منطقه  .شود شهر تهران محسوب می 6منطقه  1در ناحیه یمی واقع فضای موردمطالعه یکی از محالت قد

محله دروس در مرز  .(1614مرکز آمار ایران ). باشد محله می 11ناحیه و  3نفر شامل  610111هکتار و جمعیتی معادل  1101

  باشد شده است که خیابان پاسداران جداکننده این مرز می واقع 0و منطقه  6منطقه 

 شود: محدوده وضع موجود محله دروس به ترتیب زیر مشخص می -

 )الف( حد شمالی : خیابان شهید کالهدوز

 )ب ( حد جنوبی: خیابان شهرزاد
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 )ج ( حد غربی: خیابان هدایت

 )د ( حد شرقی: خیابان پاسداران

-و همچنین از شرق با محله پاسدارانحله قلهک از غرب با م ،از جنوب با محله قبا  ،آباد  رستم از شمال با محله محله دروس

بافت کلی محله دروس بافت شطرنجی است که در نیمه غربی خود دارای بافت  .جوار است ( هم0ضرابخانه )واقع در منطقه 

 . باشد اندامواره و ارگانیک نیز می

 

 سنی شهر در سالنی و هرم جدول گروه های س ، محلهبه منظور شناخت ساختار سنی  :سنی و جنسی بررسی ساختار

  .تهیه شده است  1614

 (09ساختار جنسی و جنسی جمعیت محله دروس در سال ) :1جدول شماره 

گروه های سنی پنج 

 ساله

 نسبت جنسی جمع مرد زن

ساله 4-9  176 111 1118 13 .8  

ساله 0-5  318 371 1647 148 .1  

ساله 14-19  888 161 1814 140 .1  

ساله 10-15  1467 1418 1411 18 .1  

ساله 14-19  1108 1134 6148 144 .7  

ساله 10-15  1731 1788 6114 141 .0  

ساله 34-39  1617 1111 1061 81 .1  

ساله 30-35  1164 774 1144 38 .1  

ساله 44-49  1667 1111 1011 86 .6  

ساله 40-45  1010 1108 1371 87 .3  

ساله 54-59  1131 1140 1031 11 .0  

ساله 50-55  1401 1171 1110 111 .0  

ساله 64-69  174 811 1831 11 .1  

ساله و بیشتر 65  1111 1417 6161 140 .1  

0. 11 61118 13477 13801 جمعیت کل  
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 1309هرم سنی جمعیت شهر در سال  .1نمودار شماره 

 

 میزان سواد -

 توانیم شده انجام محاسبات به توجه با نیابنابر . دکنن یم محاسبه شهر سال 3 یباال تیجمع به نسبت را شهر نسبت سواد

این درصد بیانگر تمایل باالی . % در صد با سواد هستند11. 17و  درصد بی سواد بوده 78. 1از کل جمعیت محله دروس گفت

 . محله دروس به داشتن سواد است

 1309محله دروس در سال  مردم سواد زانیم 3:شماره جدول 

 وضع سواد اظهار نشده سوادان بی تعداد باسوادان عدادت باال به سال 6 جمعیت شمار

 مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل

31571 13171 11044 64310 11306 11411 844 011 684 77 63 01 

 1614:آمار نفوس و مسکن سال منبع

 درصد سواد محله دروس .3نمودار شماره 
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 درآمدی ساختار بررسی -

 کمک مردم و اجتماع خصوصیات با هماهنگ محیطی ایجاد برای مناسب برنامه ارائه به محله سطح در رآمدید ساختار ررسیب

ساخت ریزدانه دارند میانگین بر اساس پرسشنامه های پرشده در سطح محله به جز برخی مناطق که  . .نماید می توجهی قابل

 . باشد لیون تومان میمی 6% جمعیت آن ها بیش از 31درامد ماهیانه 

 ساختار درامدی محله دروس :4جدول شماره 

 درصد میانگین درامد خانوار

هزار تومان 599زیر   6%  

ملیون  1هزار تا  599

 تومان

3%  

میلیون تومان 1تا  1  14% 

میلیون تومان 3تا  1  11% 

میلیون تومان 4تا  3  11% 

میلیون تومان 5تا  4  16% 

مانمیلیون تو 5باالی   61% 

 

 سی نظام کاربری زمین و فضابرر

های مختلف در سطح محله است تا نحوه خدمات رسانی هر کدام از کاربری  هدف از مطالعه این بخش بررسی پراکنش کاربری

عدالت  ،هدف نهایی ایجاد نوعی تعادل اکولوژیک ،ریزی کاربری در برنامه .بررسی شودها و نحوه دسترسی ساکنین به آن 

لذا با دستیابی به نظام کاربری زمین و فضا در سازمان فضایی  .صادی در روند توسعه و عمران محله استاعی و رشد اقتاجتم

کاربری اراضی وضع  1شماره نقشه  .ور دست یافتتوان به الگوی مطلوب و پایدار کاربری زمین در راستای اهداف مذک محله می

  .موجود را نشان می دهد

( و سپس به توزیع برخی از کاربری های  1از کاربری ها در کل محله را مشخص کرده )جدول ا سهم هر کدامدر این بخش ابتد

 . عمده به طور مجزا می پردازیم

 موجود محله دروسسرانه و سطوح کاربری اراضی وضع  :5جدول شماره 

)مترمربع(مساحت  تعداد کاربری سرانه* سهم )درصد(   

43. 1138641 1478 مسکونی  30 .41  68 .11  

37. 11610 1 خانه باغ  4 .17  4 .18  

11. 71373 107 تجاری  6 .81  1 .11  

دبستان پیش آموزش  11 8111 .43  4 .01  4 .17  

81. 16401 11 دبستان  1 .13  4 .7  
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یعموم ییراهنما   7 16111 .18  4 .7  4 .01  

16. 16371 7 متوسطه  4 .38  4 .01  

68. 11373 04 جمع  6 1 .81  

47. 11017 7 آموزش عالی  4 .77  4 .03  

یمذهب  1 1173 .7  4 .18  4 .13  

یفرهنگ  7 7634 .11  4 .67  4 .11  

یدرمان  11 10116 .40  4 .71  4 .01  

یبهداشت  4 4 4 4 

انتظامی-اداری  63 60011 .16  1 .76  1 .40  

سبز یفضا و پارک  14 11481 .31  4 .3  4 .63  

یورزش  1 3133 .06  4 .61  4 .11  

راییپذی-یگردشگر  1 1761 .46  4 .48  4 .41  

زاتیتجه و ساتیتاس  61 0410 .6  4 .1  4 .11  

کارگاهی -صنعتی  1 111 .18  4 .41  4 .441  

حمل و نقل و 

 انبارداری

31. 303 1 انبار  4 .46  4 .41  

80. 14 016130 - شبکه دسترسی  11 .11  

و مخروبه متروکه ، ریبا  18 01111 .68  1 .13  1 .6  

16. 34 144 1181310 1046 جمع کل  

 1304کاربری اراضی  .1شماره  نقشه
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 بررسی و شناسایی الگوی سازمان فضایی -

بدین  .استالگوی سازمان فضایی بیانگر رابطه بین این عناصر  .پهنه ای است محوری و ،سازمان فضایی شامل عناصر کانونی

ی را مشخص نمود تا سایر عناصر با توجه به آنها و در ارتباط با بندی عناصراصلاستخوان  ،ترتیب می توان با در نظر گرفتن آن

 . نشان داده شده است 1شماره قشه سازمان فضایی محله دروس در ن .آنها مکان یابی شوند

 سازمان فضایی محله دروس.  1نقشه شماره 

 
 

 نظام کاربری زمین و فضاتحلیل 

مکان  .باشدریزی شهری میهای برنامهترین هستهترین و اصلیآن از مهمائل مربوط به بررسی نظام کاربری زمین و تحلیل مس

در بررسی  .باشدها میدهنده خوب یا بد بودن پراکنش فضایی کاربرینشان ،ها و عملکردهافضایی فعالیت گزینی و توزیع

ها در شهر آگاه شد و هم نحوه لیتاز میزان فعا توان همدو نوع ارزیابی کمی و کیفی باید صورت گیرد که می کاربری زمین

توان به ایجاد فضاهای باز بیشتر و استفاده بنابراین با تحلیل درست کاربری زمین می .ها با یکدیگر را مشخص نمودسازش آن

 ه نماید همچنین این کار باعث خواهد شد که هر کاربری بهترین کیفیت خود را ارائ .های شهری کمک کردبهتر از زمین

 ابی کمیارزی

هدف از انجام ارزیابی کمی یافتن کمبودهای شهر و  .باشدهای کاربری زمین, ارزیابی کمی میترین ارزیابییکی از متعارف

ها و های موجود آنها و سرانهروش با توجه به کاربری در این .باشدهای شهری میمیزان دستیابی شهروندان یه فعالیت

 . های استاندارد نیازهای شهر مشخص خواهد شدای موجود و سرانههسنجش سرانه همچنین مقایسه و
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 سرانه کاربری های: 6شماره جدول 

مساحت  کاربری

 )مترمربع(

مساحت  مازاد کمبود  سرانه استاندارد سرانه

 )مترمربع(

 - - - 14-14 11. 68 43. 1138641 مسکونی

 18. 4 37. 11610 خانه باغ

 -78. 61864 - -11. 1 1. 6 11. 1 11. 71373 اتیخدم-تجاری

 -01. 3110 - -11. 4 1-1 17. 4 43. 8111 دبستان پیش یعموم آموزش

 7. 4 81. 16401 دبستان

 01. 4 18. 16111 ییراهنما

 01. 4 16. 16371 متوسطه

 81. 1 68. 11373 جمع

 - - - 03. 4 03. 4 47. 11017 آموزش عالی

 -11. 11111 - -60. 4 1. 4-71. 4 13. 4 7. 1173 یمذهب

 -40. 1117 - -18. 4 1. 4-71. 4 11. 4 11. 7634 یفرهنگ

 -1. 18140 - -11. 4 1-1. 1 01. 4 40. 10116 یدرمان -بهداشتی 

 - - - 71. 4-1. 1 40. 1 16. 60011 انتظامی-اداری

 -11. 111016 - -30. 7 8-11 63. 4 31. 11481 سبز یفضا و پارک

 -81. 61188 - -11. 4 1. 1-1 11. 4 06. 3133 یورزش

 -7. 0167 - -11. 4 1. 4-71. 4 41. 4 46. 1761 پذیرایی-یگردشگر

 -80. 01013 - -68. 1 1. 1-1. 1 11. 4 6. 0410 زاتیتجه و ساتیتاس

 -70. 136407 - -111. 7 8-14 441. 4 18. 111 کارگاهی -صنعتی

و نقل و  حمل

 ارداریانب

 -11. 100141 - -00. 7 14 41. 4 31. 303 انبار

 11. 11 016130 شبکه دسترسی

 +0. 01716 +6. 1 - 4 6. 1 68. 01111 و مخروبه متروکه ، ریبا

 -08. 880177 +6. 1 -13. 18 31. 37-71. 146 16. 34 1181310 جمع کل
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% از مساحت 31ها حدود باغی در سطح محله است که با احتساب خانهترین کاربرتردهکاربری مسکونی گس :کاربری مسکونی

حیاط های سرسبز و درختکاری شده های بلند مرتبه با خانه های مسکونی عمدتاً از نوع آپارتمان .گیردمحله دروس را دربرمی

نظم داشته افت ارگانیک و بیب ،شمالی محدودهتنها قطعات مسکونی در قسمت  .است که در اکثر نقاط محله به چشم می خورد

تر و دارای قدمت در قسمت شمالی قطعات مسکونی ریزدانه .و بافت قسمت میانی و جنوبی حالت منظم و شطرنجی دارد

است که منطبق با متوسط سرانه  1/61سرانه کاربری مسکونی در محله دروس  .سایر نقاط محله استبیشتری نسبت به 

 . باشد و پراکنش یکسانی در تمام نقاط محله داردمربع( میمتر 14تا  14ن )مسکونی تهرا

 

 کاربری خدماتی و تجاری

اند و پویایی ر سطح محالت شهری گسترده شدهباشد که دهای تجاری و خدماتی آن مییکی از عملکردهای اصلی شهر فعالیت

ای( لی و شرقی محله )محورهای فرامحلهی در مرزهای شمابیشترین سهم کاربری تجاری و خدمات .شوندمحالت را موجب می

 .شدبااز شمال می "شهید کالهدوز"از شرق و  "پاسداران"های مهم خیابان اند که یکی از دالیل آن همجواری باقرار گرفته

محورهای ه و در مراکز و درون محل . . .قصابی و ،میوه و تره بار ،نانوایی ،بانک ،های تجاری مانند خرده فروشیسایر کاربری

 1373/7مساحت کل کاربری تجاری  .ای دارندها سطح عملکرد فرامحلهدرصد باالی این کاربری .انداصلی محله واقع شده

مترمربع به ازای هرنفر است که با توجه به سرانه استاندارد کاربری  11/1محله و سرانه  % از مساحت کل 8/6 معادل ،هکتار

هکتار کمبود در محله دروس  0حدود مترمربع به ازای هر نفر و بعبارت دیگر  11/1حدود  ،در شهر تهران خدماتی و تجاری

 . دارد

 

 

 

های مسکونی در محله توزیع کاربری .3نقشه 

 حلههای مسکونی مآپارتمانای از نمونه. 1 شکل دروس



 مهندسی در کاربردی علوم مطالعات

 673-048، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

610 

 

 

 

 کاربری آموزشی و آموزش عالی

هکتار است که دربرگیرنده کلیه سطوح تحصیلی از پیش دبستان  6161/7کاربری آموزشی محله دروس دارای مساحتی برابر با 

مترمربع دارد و با توجه به  81/1مترمربع اراضی آموزش عمومی با سرانه  18081/ 17محله  این .ش عالی می باشدتا آموز

مترمربع  11/4کمبود سرانه کاربری آموزشی در محله دروس حدود  ،سرانه استاندارد کاربری آموزشی برای محالت شهر تهران

  1وزشی از جمله ساختمان شماره واحد آم 7شامل  ربری آموزش عالی نیزکا .باشدمترمربع می 3114به ازای هر نفر و حدود 

 . گیرداز مساحت محله دروس را دربرمی 4%/77باشد که حدود دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی می

های تجاری و خدماتی در سطح زیع کاربریتو .4نقشه 

 محله
 ها در محله دروسنمونه ای از فعالیت. 1 شکل

ای از کاربری آموزشی عالی در محله نمونه. 3 شکل

 دروس

های آموزشی در سطح محله توزیع کاربری .5نقشه 

 دروس
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 کاربری خدمات رفاه عمومی

بیشترین است و  . . .ی و ورزش ،اداری ،یمذهب ،فرهنگی ،درمانی ،های بهداشتیکاربری خدمات رفاه عمومی دربرگیرنده کاربری

 .ها کمبودی ندارداختصاص داده است و از نظر سرانه کاربری -هاخانهبه دلیل وجود سفارت -مساحت خود را به کاربری اداری

 11/4مجموعا  ،مترمربع و کاربری بهداشتی و درمانی 18/4کاربری فرهنگی  ،مترمربع 60/4کمبود سرانه کاربری مذهبی 

 . پراکندگی این خدمات به صورت مقابل است .باشدی هر نفر میمترمربع به ازا

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربری پارک و فضای سبز عمومی

کاری های چمنزمین بازی کودکان و زمین ،هابوستان ،هاسبز در محله دروس بطور کلی که شامل پارکسرانه کاربری فضای 

 8ای که حداقل سرانه فضای سبز در تهران در تهران ناچیز بوده به گونهدارد فضای سبز در مقایسه با سرانه استان ،باشدشده می

عمده  .باشدمترمربع می 63/4 ،سرانه کاربری فضای سبز عمومی برای هر نفر ،مترمربع به ازای هر نفر است و در محله دروس

های آپارتمانی به صورت های مجتمعحیاطها و فضای سبز محدوده عبارت است از فضای سبز و باغچه کاری در محوطه

 . خصوصی و چند بوستان عمومی کوچک

 

 

 

 

 

 توزیع کاربری خدمات رفاه عمومی در سطح محله دروس .6نقشه 

 توزیع کاربری فضای سبز در محله دروس. 7 نقشه 

 نه ای از فضای سبز عمومی در محله دروسنمو .4 شکل
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 ارزیابی کیفی

هدف  .های مختلف در شهر به دلیل ماهیت مسائل شهری بسیار دشوار استفعالیتیابی تعیین اصول دقیق مکان ،بدون تردید

-معیارهای مکان .ی و اقتصادی شهروندان استاجتماعتامین رفاه  ،ریزی کاربری اراضی شهریاصلی از سلسله اقدامات برنامه

 عبارتند از: ،گیرندگزینی که در راستای هدف فوق قرار می

 ماتریس سازگاری

 مطلوبیتماتریس 

 ماتریس ظرفیت 

 و در نهایت ماتریس وابستگی

 ماتریس سازگاری

ماتریس سازگاری 

های محله کاربری

 دروس

ی
 مسکون

ی تجاری و خدماتی
 آموزش

ی
آموزش

 
ی

عال
 

ی 
بهداشت

- 

ی
 درمان

ی 
ادار

- 
ی

نظام
 

ی 
فرهنگ

ی -
 ماهانه هفتگی روزانه مذهب

          مسکونی

تجاری و 

 خدماتی

 روزانه
  

       

 هفتگی
   

      

 ماهانه
    

     

 آموزشی
     

    

          آموزشی عالی

درمانی -بهداشتی  
       

  

نظامی -ی ادار           

مذهبی -فرهنگی   
         

نسبتا ناسازگار                          کامال سازگار  

 بی تفاوت

کامال ناسازگار                          نسبتا سازگار  
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ده است که در میدان هدایت وجود دارند و ر محدوهای موجود دتعمیرگاه ،خدماتی ماهانه –مراد از تجاری  ،در ماتریس فوق

با محیط  ،ای که گره ترافیکی ایجاد کرده و به سبب ایجاد آلودگیبه گونه ،سبب توقف وسایل نقلیه و ترافیک عبوری شده

پویایی  ،هاآن باشند که وجود تدابیر امنیتی برایها میهمان سفارتخانه ،همخوانی ندارند و نیز مراد از کاربری اداریمسکونی 

 . استمحله دروس را کاهش داده

-می 8/64ها برابر با میانگین امتیازات این ماتریس برای همه کاربری ،به طور کلی با توجه به محاسبات مربوط به این ماتریس

رند و اغلب سازگا های محله دروس نسبتاکاربری ،دهد که به طور میانگین( قرار گرفته و نشان می3/64-8/67شد و در بازه )با

 . در حوزه نفوذ یکدیگر نبوده و بر هم تاثیری ندارند

 ماتریس مطلوبیت

های ماتریس مطلوبیت کاربری

 محله دروس
عناصر وابستهفاصله با  دسترسی موقعیت ابعاد و اندازه بو و هوا ،صدا   

      مسکونی

تجاری و 

 خدماتی

      روزانه

      هفتگی

هانهما       

      آموزشی

      آموزشی عالی

درمانی -بهداشتی       

نظامی -اداری        

مذهبی -فرهنگی        

نسبتا نامطلوب                          کامال مطلوب     

کامال نامطلوب                          نسبتا مطلوب     

 

 

 

های تجاری های روزانه و هفتگی در محدوده بسیار اندک بوده و مخصوصا کاربریفعالیت ،از ماتریس فوق پیداستور که همانط

( . . . های اتومبیل و های تجاری ماهانه )تعمیرگاههمچنین کاربری .و خدماتی هفتگی پراکنش مناسبی در محله دروس ندارند
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-از طرفی همانطور که مشاهده می .ید برای حل این مسئله تدابیری اندیشیده و باهوا و بصری کرد ،های صوتیدگیتولید آلو

 . کاربری آموزشی از ابعاد و پراکنش نسبتا مناسبی در محله برخوردار است ،شود

-می 7/16ها برابر با همه کاربری میانگین امتیازات این ماتریس برای ،به طور کلی با توجه به محاسبات مربوط به این ماتریس

های محله دروس نسبتا مطلوبند؛ یعنی اغلب کاربری ،دهد که به طور میانگین( قرار گرفته و نشان می16-1/13اشد و در بازه )ب

 برای محله مناسب هستند ،هاهای خاص آنبا توجه به ویژگی ،های محله دروسها و فعالیتکاربری

 ماتریس ظرفیت

-ماتریس ظرفیت کاربری

 های محله دروس

احد و

سایگیهم  
 محله زیرمحله

بخشی از 

 شهر
 کشور منطقه شهر

تجاری و 

 خدماتی

        روزانه

        هفتگی

    ماهانه
 

   

   آموزشی
  

   

     آموزشی عالی
 

  

درمانی -بهداشتی     
  

  

نظامی -اداری         
 

مذهبی -فرهنگی          

 

در سطح بخشی از شهر و فراتر از آن عمل  ،های موجود در محله دروساغلب کاربری ،یکاربر با توجه به مقیاس عملکرد هر

 . باشدها به نسبت فراتر از مرزهای محدوده میکنند؛ یعنی عملکرد فعالیتمی
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 ماتریس وابستگی

 

ماتریس وابستگی 

های محله کاربری

 دروس
ی

 مسکون

 تجاری و خدماتی

ی
 آموزش

ی
ی عال

 آموزش

ی
بهداشت

 -
 

درما
ی

ن
ی  

ادار
- 

ی
نظام

 

 
ی

فرهنگ
ی -

 مذهب

 ماهانه هفتگی روزانه

          مسکونی

تجاری و 

 خدماتی

 روزانه
  

       

 هفتگی
   

      

 ماهانه
    

     

 آموزشی
     

    

          آموزشی عالی

درمانی -بهداشتی  
       

  

مینظا -اداری            

مذهبی -فرهنگی   
         

نسبتا غیروابسته                          کامال وابسته     

                  

کامال غیروابسته                          نسبتا وابسته     

 

 

 

باشد و در بازه می 6/11ها برابر با برای همه کاربری ماتریس میانگین امتیازات این ،با توجه به محاسبات مربوط به این ماتریس

وابسته به فعالیت  ،های در محله دروسفعالیت اغلب کاربری ،دهد که به طور میانگین( قرار گرفته و نشان می1/11-71/11)

 . باشدها نمیدیگر کاربری
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 مسائل و مشکالت محله دروس

 شوند:بندی میهار بعد زیر دستهس در چبه طور کلی مسائل و مشکالت محله درو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضایی –مسائل و مشکالت کالبدی 

 وجود آلودگی زیست محیطی

 کاربری های ناسازگار

 ها و تعمیرات اتومبیل با نواحی مسکونیخانهای از جمله سفارتهای فرامحلهجواری کاربریهم 

 ابنیه بخشی از بافت شمالی محلهفرسودگی 

 کز محله منحصر به فردنبود مر

 وجود فعالیت های غیرمجاز 

 وجود ساختمان های نیمه کاره و رها شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاره در محله دروس وجود ساختمان نیمه. 6 شکل های غیرمجازوجود فعالیت .5 شکل

فضایی -مسائل کالبدی   

نقلمعابر و حمل و  شبکهمسائل   

اقتصادی -اجتماعی مسائل   

سیما و منظر شهریمسائل   

محله 

 دروس
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 مسائل و مشکالت شبکه معابر و حمل و نقل

 وجود مشکالت ترافیکی در محدوده در برخی از ساعات شبانه روز

 روهاکم بودن عرض پیاده

 ی وسایل نقلیه نبود پارکینگ مناسب برا

 

 مسائل و مشکالت سیما و منظر شهری

 مبلمان شهری نامطلوب 

 های زباله کافی نبودن سطل 

 در اکثر معابر و فضاهای محلهصندلی برای نشستن  عدم وجود 

 ایکمبود فضای سبز و پارک محله

 کفسازی نامطلوب

  خط آسمان نامطلوب و اغتشاشات بصری

 ها(م بودن نسبت ارتفاع به عرض کوچهها )کدر کوچهوجود محصوریت 

 

 

 

 

 

 

 محیطی محله دروسهای زیستاز جمله آلودگی. 8شکل های آبآلودگی جوی.7 شکل
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 پارک حاشیه بر اثر نبود پارکینگ. 0 شکل

 روهاکم بودن عرض پیاده. 11شکل

 روهاکم بودن عرض پیاده. 19 شکل

 مسئله ترافیک. 11 شکل
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 کودکان نامه پرسش توصیفی های یافته تحلیل و نتایج

 شرح به ،شد سال توزیع 12 تا 4 سنی فاصله در پسر و دختر کودک 686 حدوداً بین که کودکان نامه پرسش از حاصل نتایج

 :باشد می ذیل

 زمین و پارک به ، تمایل بیشترین کودکان ،می شود مشاهده که طور همان ، کودکان دلخواه های مکان مورد در اول سوال در

 . اند داده نشان خرید به مراکز را تمایل ترین کم و بازی

  

 

 

 و کامپیوتری های بازی به تمایل بیشترین شود می مشاهده و گرفت قرار سوال مورد کودکان عالقه مورد بازی ،دوم سوال در

 . است شده داده نشان تلویزیون تماشای و خانه در بازی به ها آن تمایل ترین کم

 وجود اغتشاشات بصری  .13 شکل جود کفسازی نامناسبو.14 شکل
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 به توجه با که ،ببرند اشند نامب همراهشان این فعالیت ها در دارند دوست که را کسانی تا شد خواسته کودکان از ،سوم سوال

 بسیار تعداد و هستند خانواده همراهی درجه بعدی در و دوستان همراهی به مایل بیشتر گیریم می نتیجه کودکان های پاسخ

 . تنها این فعالیت ها را انجام دهند خواهند می کمی

 
 

 خودشان زبان از را از مشکالت تعدادی که شد پرسیده دارند رو پیش هردر ش کودکان که مشکالتی مورد در ،چهارم سوال در

 :شود می مشاهده نمودار صورت به نتایج چنین هم و کنیم می مطرح
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 نقاشی تکنیک

 یک آوردن به وجود برای خوبی شروع قطهن چنین هم و اطالعات آوری معج جالب بسیار های شیوه از یکی کردن نقاشی

 توسط نامه پرسش تکمیل درخواست از پس .باشد می آنان با مصاحبه انجام و کودکان مشارکت برای صمیمانه و گرم فضای

دارید در آن  دوست که هریش ترسیم " از است عبارت که یک موضوع اعالم با را خود کار نقاشی تکنیک از استفاده با ،کودکان

 . دهیم می ادامه " گی کنیدزند

 . کرد خواهیم بررسی ادامه در را ها آن تحلیل همراه به رابطه این در کودکان های نقاشی از هایی نمونه
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 نقاشی های کودکان : 15شکل شماره 

  

  
   

  

 

 

 

 

 

 تحلیل نقاشی کودکان:

 74اشی هایشان مشاهده می شوود کوه بویش از    قه با نیده اند و مصاحبه با آن ها در رابطبا توجه به نقاشی های که کودکان کش

آن ها همچنین عالقه زیادی بوه وجوود فضواهای بوازی و      .پارک توصیف کرده اند و  ،درصد کودکان شهر را با فضای سبز و باز 

 ر نقاشوی کودکوان اثوری از آلوودگی هووا     دجهت گذران اوقات فراغت خود هستند مخصوص کودکان و محیط هایی امن  سینما

نکته بعدی که حوائز اهمیوت    .یه و خودرو در شهر می باشدوجود ندارد و همچنین چیزی که مشهود است تعداد کم وسایل نقل

استفاده از عنصر آب نیز در اکثور   است عالقه کودکان به وجود باغ وحش در شهر می باشد آن ها عالقه مند به حیوانات هستند

و نوورپردازی بوه   آن ها بیشتر دارای عناصر رنگی است که در رابطوه بوا رنوگ     اشیشی کودکان دیده می شود و همچنین نقنقا

 .  تصویر کشیده شده است
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 نتیجه گیری:

 ساختمان ارتفاع ،جمعیتی تراکم و تراکم ساختمانی افزایش ،بزرگ شهرهای در ویژه به اخیر های سال در که این به توجه با

 ،محرمیت رفتن بین از دلیل به ها حیاط شدن استفاده بی ،قطعه مسکونی باز فضای و مسکونی کاربری سرانه هشکا ،ها

 ویژه به و خانوارها استفاده قابل باز فضای از شدت به که است شده باعث . . . و پارکینگ شدن به تبدیل یا و شدن کوچک

 ، شود کاسته کودکان

  .است نشده تأمین - خصوصی نیمه یا صوصیخ فضاهای این داخل در شهروندان اعیاجتم تفریحی نیازهای از بسیاری

در استان فارس « اوز»شهر  ،( در چنین شرایطی می تواند مفید واقع شودcfcبه مفاهیم شهر دوستدار کودک )در نتیجه توجه 

 وسسه پژوهشی کودکان انتخاب شده استاز طرف م 1681به عنوان شهر دوستدار کودک در فروردین  ،برای اولین بار در ایران

 . ندانی نداشته و نیازمند توجه بیشتر به این مفهوم می باشدو همانطور که مشاهده می شود توجه به این مفهوم قدمت چ

 بر و شود می دیده کودکان بین کمی نسبتاً اجتماعی تعامالت نیز تهران سه منطقه محله دروس واقع در درنمونه مورد مطالعه

 خانه ای در رایانه های بازی انجام به مجبور ،باشند می طبیعت دل در گروهی ایه بازی دوستدار بیشتر که ف میلشانخال

 و کودکان اجتماعی مراودات افزایش هدف با و فراغت اوقات گذران جهت عمومی باز فضاهای گسترش و ایجاد ضرورت ،هستند

 . شود می احساس ساکنین

 یک شهر دوستدار کودک را میتوان وجود:کودکان مهم ترین شاخص های مصاحبه  نقلشی ها وبا توجه به 

 فضاهای سبز و باز و پارک مخصوص بازی بزای کودکان 

 توجه به عنصر آب در شهر 

 وجود سینما و فضاهای تفریحی مخصوص کودکان در شهر 

 استفاده از رنگ و نورپردازی مناسب در شهر 

  کاهش آلودگی هوا کاهش تعداد خودرو در سطح شهر و 

 مچنین عالقه کودکان به حیوانات وجود باغ وحش و ه 

مشارکت کودکان و توجه به نیازها و خواسته های با هدف به شاخص های شهر دوستدار کودک به ویژه در مواقعی که توجه 

جاد فرصت مشارکت و با ای ،عالوه بر فراهم کردن محیطی متناسب با خواسته های کودکان همگام است می تواند کودکان

  .اجتماعی و توسعه مشارکت واقعی و خالق در جامعه باشدعی به آن ها موجب افزایش آگاهی های تشخیص نقش اجتما
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