
ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2021;36(2):173-189. DOI: 10.29252/geores.36.2.173

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2021, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Explanation of Child-Friendly City Principles with the 
attitude of the Urban Environment Improvement using 
Delphi Method in District 2 of Tehran

[Alizadeh A, et al; 2013] A look at futures research methods: Introducing ...; [Aarts MJ, et al; 2011] Multi-
sector policy action to create activity ...; [Bidarigh Mehr Z, Mohabbati Saf Serri Z; 2016] Child-friendly 
city ...; [Christensen PI, O’Brien MA; 2002] Children in the ...; [Dryksel DA; 2008] Creating better cities 
with children ...; [Gill T; 2019] Designing cities for outdoor ...; [Gleeson BJ, Woolcock GW; 2007] Child 
Friendly Cities: Criticaly Exploring ...; [Goldfeld Sh, et al; 2019] Creating community indicators ...; 
[Habibi E, et al; 2018] Lessons for children’s participation in ...; [Howard A; 2006] What Constitutes 
Child Friendly Communities ...; [Imani B, et al; 2017] Survey of a child-friendly city from the ...; [Kamelnia 
H, Haghir S; 2009] Design patterns of green space ...; [Karbalaei Hoseini Ghiasvand A, Soheily J; 2013] 
Explore the features of a lovely city from ...; [Kharazmi OA, et al; 2019] Assessing the child friendly city 
indicators ...; [Kiani A, Esmailzade Kuaki A; 2012] Planning child-friendly city (CFC) ...; [Manuchehri B, 
Alizadeh K; 2013] Child-friendly city, a step towards a sustainable ...; [Nordstrom M; 2009] Children’s 
view on child friendly ...; [Qarabeyglu M; 2012] The role of environmental effects ...; [Rastegar A, 
Bunfantini B; 2016] Child-friendly urban design ...; [Riggio E; 2002] Child friendly cities. Good 
governance ...; [United Nations Children’s Fund (UNICEF); 2017] A world free from child ...; [Woolcock 
GE, Steele WE; 2008] Child-friendly community ...; [Zarei F, et al; 2014] Assessment of child-centered 
neighborhood ...; [Norodahl K, Johannesson IA; 2015] Children’s outdoor environment in icelandic ...

Aims Given the importance of the issue of children in the city and their living context, it is necessary to 
plan and design healthy and safe urban environments for this future generation. According to the recent 
studies, it is needed to clarify the local criteria and indicators of a child-friendly city with a focus on the 
improvement of the environment and providing a conceptual framework to evaluate main priorities. 
This study aimed to explain the optimal local structure of a child-friendly city to improve the quality of 
urban spaces and to provide the needed criteria and indicators for evaluating the child-friendly cities in 
urban spaces by considering the concept of recreation and entertainment in District 2 of Tehran.
Methodology The current research is analytical-descriptive and is considered as a development-
applied evaluation in terms of its purpose. The data were collected through desk studies and a survey. 
According to the type of the problem and the purpose of this study, the urban area scale was proposed. 
Considering the extracted dimensions and indicators, a questionnaire was handed out in a group of 
384 households randomly using a researcher-made method with 95% confidence. SPSS software was 
used for the statistical analysis. Some variables and the research framework were explained by elites 
and experts in this field using the Delphi method. Then, they were analyzed to determine the level of 
criteria for weighting and the relative importance of the effective components. Finally, using GIS maps 
and geographical explanation, the final indicators were classified into four groups using the method of 
zoning of urban blocks, structural measurement, and the average of the whole city by natural failure 
method in each index of urban blocks.
Findings The results show that there are child-unfriendly zones in the central, southern, and even 
northern parts of district 2 of Tehran that cover the main cores of activity. 
Conclusion The urban fabric, access, land use, and relevant layers are influential in the friendliness of 
the city for children and affect their life quality on small scale.
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 چکیده
با توجه به اهمیت موضوع کودکان در شهر و زمینه زندگی آنان ضروری اهداف: 

ریزی و ساز برنامههای شهری سالم و ایمنی برای این قشر آیندهاست محیط
بومی های شاخص و تبیین معیارها نیاز طراحی شود. با نگاه به مطالعات اخیر

شهر دوستدار کودک بامحوریت ارتقاء محیط شدیدا احساس شده و ارائه چارچوب 
های اساسی است. هدف این تحقیق مفهومی و ساختار سنجش آن جزو اولویت

شهری کودک در جهت ارتقا کیفی فضایدوستدارتبیین ساختار بهینه و بومی شهر
شهری با در هایدک در فضاکودوستدارهای ارزیابی شهرو ارائه معیار و شاخص
 تهران است. 2سرگرمی در منطقه ونظر گرفتن مفهوم تفریح

توصیفی بوده و به لحاظ هدف، ازجنس ارزیابی -این پژوهش تحلیلی شناسی:روش
ها به صورت شود. شیوه گردآوری دادهکاربردی محسوب می-ایونهایتا توسعه

با توجه به نوع مسئله و هدف، ای و پیمایشی است. در این پژوهش کتابخانه
های مقیاس منطقه شهری مطرح شده که نسبت به ابعاد مستخرج و شاخص

پرسشنامه، دربعد موردی خانواده به شیوه محقق ساخت  384بیان شده، تعداد 
تهران، به شیوه  2که باتوجه به میانگین جمعیت منطقه  %95با ضریب اطمینان 

و نیز جهت ارزیابی برخی از  SPSSمحیط نمونه گیری تصادفی و تحلیل در 
ها توزیع گردیده است،که چارچوب پژوهشی توسط نخبگان و کارشناسان متغیر

امر موضوع تخصصی با استفاده از روش دلفی تبیین و در ادامه برای تعیین سطح 
های موثر بر آن مورد تحلیل قرار ها و وزن دهی و نیز اهمیت نسبی مولفهمعیار

های و تبیین جغرافیایی شاخص GISهای . نهایتا با استفاده از نقشهگرفته است
های شهری و نیز سنجش ساختاری و نهایی با استفاده از روش پهنه بندی بلوک

مشابهت سازی و استفاده از میانگین کل شهر به روش شکست طبیعی در هر 
 طیف طبقه بندی شده است. 4های شهری در شاخص بلوک

های نادوستدار در مرکز و های این پژوهش حاکی از وجود پهنهتهیاف :هایافته
تهران بوده که از لحاظ ساختاری  2جنوب و در حالت متمرکزی در شمال منطقه 

 های فعالیتی اصلی منطقه را تحت پوشش خود دارند. عمال هسته
 های مرتبط بهاینکه ساختار بافت، سیستم دسترسی، کاربری و الیه :گیرینتیجه

قدری در دوستداری شهر برای کودکان در مقیاس کالن اهمیت دارد که عمال 
 دهد. کیفیت زندگی آنان را در مقیاس خرد تحت تاثیر قرار می
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 مقدمه

 خردسال بزرگساالن، مخاطبان بر عالوه های شهری،محیط و شهرها
 بقیه با فضاها این از آنها و ادراک تأثیرپذیری که دارد تیزبینی و

 ,Karbalaei & Soheily]است.  کاماًل متفاوت یسن هایگروه

 و جهانی کودک نامهمانیپ مطابق کودک دوستدار شهر [2013
همچون:  مواردی احقاق در سعی 1989 بشر حقوق جهانی اعالمیه

 گیری،تصمیم در مشارکت خود، شهر مطلوب درباره نظر اظهار حق
 در ، محافظتیخدمات اساس به ، دسترسیهدر جامع حق مشارکت

 امکان کردن، یباز  و با دوستان مالقات استثمار، و خشونت برابر
 سبز مناسب یفضا داشتن ،زهیپاک یطیمح در یزندگامن، حق  تردد

 دارد را شهروند یک عنوانکودکان به شناختن تیبه رسم و
[Riggio, 2002] به تبع شرایط جهانی در شهرهای ایران، این .

گرفتهتحلیل قرار و کمتر مورد بررسی نیموضوع با رویکردهای نو
 به کودکهای دوستدار طرح [Kiani & Kuaki, 2018]است 
باال بردن  آگاهی، توسعه به کودکان، شهروندی حق اعطای دنبال

 به توجه کودکان، علیه خشونت میزان جمعی،کم کردن مشارکت
 & Kamelnia] است موارد ریو سا محیطی زیست موضوعات

Haghir, 2009]  حاکی از آن است که اگر شهر برای  جینتا یبرخ
 کودکان زیبا و راحت باشد برای همه زیبا و راحت خواهد

[Manuchehri & Alizade, 2013]. توجه به سرشماری سال ا ب
کودکان در کالنشهر تهران و همچنین با توجه  %20و جمعیت  1395

 شهر اسالمی کودک" توسط شورای دوستدار به تصویب طرح "شهر
ای جوابگوی نیاز امروزی در گونهطراحی محالت تهران باید بهتهران، 

تربیت و تعلیم کودکان باشد. در تهران، شرایط شهرسازی برای 
تنها برای حرکت را ندارد. اصواًل شهر نه پرورش کودک آمادگی الزم

آمد کودک نیز شکل نگرفته است. وپیاده بزرگسال، بلکه برای رفت
تواند با پای پیاده فاصله بین خانه و ی میبنابراین کودک به سخت

 . [Qarabeyglu, 2012] مدرسه را طی کند

کودک انجام  دوستدار ای در زمینه شهرتاکنون تحقیقات گسترده
های غربی انجام گرفته و ها در کشورشده است. بیشتر این پژوهش

 های آسیایی بخصوص خاورمیانه از جمله ایران، تمرکز کافیدر کشور
توان مطالعات مطرح شده بر این موضوع نشده است. با این حال می

، [Howard, 2006] هاواردبندی و ارائه کرد: در این موضوع جمع
مورد را  10کودکان  دوستدار های شهردر پژوهشی بر روی شاخص

، ریپذانعطاف کند؛ مسکن و محل سکونت امن، ایمن ومعرفی می
و روانی  یکیزیف تیخدمات پایه برای کودکان، تضمین امن نیتأم

هایی برای مشارکت کودکان در آوردن فرصتکودکان، فراهم
هایی برای برقراری روابط نزدیک و ریزی و توسعه، خلق فرصتبرنامه

جامعه،  افراد و تعامالت اجتماعی با دوستان، اقوام، خانواده
عناصر فیزیکی محیط، تدارک و خلق  یفیک یاستانداردهای باال

ها، مناسب برای ایجاد تنوعی از فعالیت یهاتیها و موقعفرصت
 و کاربرد عتیتدارک و توزیع مناسب منابع و کاهش فقر، حفاظت طب

نیا و کامل رهیو جامعه و غ طیپایدار در ساخت مح توسعه اصول
های روش خود تحقیقات در ، [Kamelnia & Hagir, 2009] حقیر

عنوان محرک اصلی در فضاهای باز و سبز مورد بررسی مشارکتی را به
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 یهادهیپد از حسی تجربه و کشف یفضا یک عنوانبه اند کهقرار داده
کشف کنند  را تواند طبیعتمی آن کودکان در که است یعیطب

[Norodahl, 2015].  عالوه بر آن در پژوهشی با نام "تحلیل و
ی ددوستدار کودک از دیدگاه کودکان )مطالعه مور  شهر یز یربرنامه

 Kiani & Esmail] زادهلیکیانی و اسماعقوچان(" که توسط 

zadeh, 2012]  انجام شده است، به چارچوب بندی شهر دوستدار
خود کودکان پرداخته است که  یهااز خواسته یر یگکودکان با بهره

مشخصا در نتایج به اهمیت فضای سبز و وسایل بازی در بعد 
در  ی و زیست محیطی از دیدگاه آنها تاکید شده است.دعملکر 

شهر دوستدار کودک  یارهایموازات همین پژوهش نیز، ارزیابی مع
 Kharazmi et] خوارزمی و همکاراندر کالنشهر مشهد که توسط 

al., 2019] نیترانجام شده است، نتایج مشخصی با توجه به مهم 
مناطق انجام  یبندتاثیرگذار بر این چارچوب و نیز رتبه یارهایمع

عنوان بستر پژوهشی به توانیشده که در نوع روش و روند پژوهش م
بررسی  توانیدیگری نیز م یهامشخصا در پژوهش استفاده نمود.

الگو شهر دوستدار کودک  دهندهلیتشک یارهایاین چارچوب و مع
نیز مشاهده نمود، مطالعه "بررسی شهر  یارا در مقیاس منطقه

شهر اردبیل" که توسط  1دوستدار کودک از دیدگاه کودکان در ناحیه 
انجام شده است، موید  [Imani et al., 2017] همکاران ایمانی و

در مقیاس  یز یرطراحی و برنامه یارهایاهمیت دیگر مولفه و مع
 ,.Gleeson et al] گلسون و همکارانتر در ابعاد محله است. کالن

با رویکرد  شده ساخته محیطیل عوام پژوهشی به بررسی در ،[2007
پرداختند. عالوه بر  محلی رفتارهای تجربه و کودکان دوستدار شهر

، [Bidarigh-Mehr, 2016] دریغ مهربیآن در مطالعات داخلی، 
کودک پرداختند. این  دوستدار های شهربه شاخص در پژوهشی

پژوهش به دنبال یافتن علت لزوم توجه به کودکان در شهرها و 
های شهر دوستدار کودک است. با توجه به جایگاه آن و شاخص

توان نتیجه بررسی پیشینه تحقیق خصوصا مطالعات داخلی می
بومی  های شهر دوستدار کودک با توجه به بسترگرفت؛ شاخص

سازی نشده است؛ الگو و مدل کاربردی عموما استخراج و خصوصی
مقیاس در سطح عملکردی مطرح نشده است؛ مطالعات جنبه کالن

ها ذکر و مورد بررسی قرار نگرفته صورت فراروند در نمونهداشته و به
توان ساختار پژوهشی هدف است. بنابراین با اشراف به این موارد می

کرده تا  لینی به سطح کارشناسی و تخصصی آن تبدرا از سطح مبا
صورت بومی و های شهر دوستدار کودک بههای و معیارشاخص

 بهینه با کاربرد در سطح مناطق شهر تهران مطرح نمود.

طور عمده شهر دوستدار کودک، در راستای شکل دادن و تغییر به
 Kamelnia]محیط پیرامون برای ایجاد فرصت برای کودکان است 

& Hagir, 2009] .نیترتوجه به فضاهای کودک محور، از مهم 
 zarei]رود تحوالت در گرایشات نوین شهرسازی جهان به شمار می

et al., 2014]. های شهری سالم های سازگار با کودک محیطشهر
و ایمنی هستند که بستری مناسب برای رشد کودکان در همه سنین 

کنند و دسترسی به زندگی ایمن را تضمین می. این شهرها هستند
آورند را برای همگان فراهم می یاساس التیخدمات و تسه

[Habibi et al., 2018].  شهر دوستدار کودک اگرچه دورنمای
نامه اخالقی را دارد، فرآیندی است که پیمان حقوق کودک و نظام

 ک درگیرد. رویکرد شهر دوستدار کودبراساس چند مرحله شکل می
فعالیتی و محیطی از سوی یونیسف است -واقع یک پروژه تحقیقاتی

و ارزیابی آن  شانیکه کودکان و نوجوانان را در بهبود محیط زندگ
 کندیم یار یبهتر برای زندگی  یطیمنظور ایجاد محبه

[Christensen & O’Brien, 2002]. در مورد محیط  هاوارد
که  یطیمح یبه مجموعه و ساختارها کندیدوستدار کودک اشاره م

 کندیهای الزم را برای کودک فراهم مها و موقعیتحمایت
[Nordstrom, 2009] . دوستدار کودک، شهری است که در آن

های کودک در اولویت قرارگرفته و شرایط اجتماعی، فرهنگی خواسته
-آنها است و حقوق کودکان در سیاست ازیو معماری شهر همسو با ن

 ,.Aarts et al] شودها منعکس میها و بودجهها، قوانین، برنامه

و  تیدرواقع، مکانی است که کودکان در آن احساس امن [2011
کنند و قادرند به کاوش و یادگیری در مورد فضاهای آرامش می

موضوعات در  نیتراز مهم .[Driksel, 2008]پیرامون خود بپردازند 
ور کودکان در متن جامعه با این خصوص، ایجاد امکان حض

ها و همزیستی با دانسته یر یکارگامکان یادگیری، به یساز فراهم
عالوه بر آن . [Rastegar & Bunfantini, 2016]سایرین است 

عنوان کودکان را به یشهر دوستدار کودک، نیازهای بهداشتی و درمان
با  نماید تابستری مناسب دارای سیستم پزشکی کارآمد تامین می

 ,Gill]تر بتواند در آموزش کودکان نظارت داشته باشد. تمرکز دقیق

به همین منوال موضوع مراقبت و نظارت بر تغذیه نیز عالوه  [2019
باری به دوش جامعه خواهد بود تا محیط رشد  ینوعبر والدین، به

 .[Goldfeld et al., 2019]گردد  نیتری تامکودک، به نحو مناسب
داند که اصول زیر در آن رعایت یونیسف شهری را دوستدار کودک می

صرفه تمام کودکان به خدمات پایه دسترسی مقرون به -1شده باشد: 
های محلی برای اطمینان اختیارات و توانایی -2 تیفیباک یبهداشت

ای ها، تخصیص منابع و اقدامات حکومت به شیوهنکه سیاستاز ای
گیرد که بهترین منافع را برای کودکان و محدوده خود انجام می

 یهاامن و شرایطی که با ایجاد فرصت یهاطیمح -3 داشته باشد
های آموزشی، تعامالت اجتماعی، رشد روانی و ابزار ،یحیتفر

 -4 شودکودکان در تمام سنین میفرهنگی، منجر به رشد و توسعه 
ای پایدار در شرایط اجتماعی و اقتصادی عادالنه و محافظت از آینده

که  یماتیحق شرکت کودکان در تصم -5خطرات زیست محیطی 
ارائه فرصتی برای بیان و دهد آنها را تحت تأثیر قرار می یزندگ

کسانی که توجه ویژه به کودکان محروم، مانند  -6 های خوددیدگاه
کنند، مورد سوء استفاده جنسی قرار در خیابان زندگی و کار می

گیرند، کودکان معلول و کودکانی که به اندازه کافی از طرف می
عدم تبعیض جنسیتی،  -7 شوندهای خود حمایت نمیخانواده

توان بنابراین می. [UNICEF, 2017]نژادی، اجتماعی و اقتصادی 
افزایش توانایی  -1 گونه مطرح نمود:اهداف شهر کودک را این

های کودکان و دسترسی متنوع و گسترده آنها به گیریتصمیم
کودکان و  یافزایش توانایی باز  -2 های اجتماعیخدمات و فعالیت

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23748834.2019.1682836
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اطمینان از  -3 سکونت خود طیهای آنها در محتوسعه شایستگی
 افزایش -4 های عمومی جامعهامنیت کودکان در مکان و ایمنی

ایجاد حس  -5 توانایی کودکان در ارتباط با محیط پیرامون خود
افزایش فرصت  -6 دعوت کنندگی، تعلق و حمایت در فضاهای شهری

 Steele] دسترسی به مناطق سبز و طبیعی، برای بازی و استراحت

& Woolcock, 2008]. 
و بومی شهر دوستدار  نهیساختار به نییهدف پژوهش حاضر تب

های و ارائه معیار و شاخص یشهر  یفضا یفیکودک در جهت ارتقا ک
با در نظر گرفتن  یشهر  یارزیابی شهر دوستدار کودک در فضاها

توان براساس تهران بوده که می 2 در منطقه یو سرگرم حیمفهوم تفر
های شهر دوستدار کودک با رویکرد چگونگی آن، معیار و شاخص

و میزان ارتباط اجزا و  یشهر  یدر فضاها یشهر  طیمح ارتقاء
با  یشهر  یدهنده فضاشهر دوستدار کودک با ابعاد شکل یهامؤلفه

 رویکرد تفریح و سرگرمی در مناطق شهری تهران مطرح کرد.
 

 شناسیروش
توصیفی بوده و به لحاظ هدف، از -پژوهش حاضر به روش تحلیلی
شود. شیوه کاربردی محسوب می-ایجنس ارزیابی و نهایتا توسعه

و پیمایشی است. در این  یاصورت کتابخانهها بهگردآوری داده
پژوهش با توجه به نوع مسئله و هدف، مقیاس مناطق شهری مطرح 

های بیان شده، تعداد شده که نسبت به ابعاد مستخرج و شاخص
های مشخص، در بعد موردی پرسشنامه با تعداد پرسش 384

 اسیصورت طیف لیکرت در مقه شیوه محقق ساخت، بهب خانواده
عنوان حجم نمونه براساس فرمول کوکران ضریب اطمینان ای، بهرتبه
تهران، به شیوه  2که با توجه به میانگین جمعیت منطقه  95%
گیری تصادفی ساده به دلیل عدم دسترسی به جامعه هدف و نمونه

ها نیز، رخی از متغیرو نیز جهت ارزیابی ب SPSSتحلیل در محیط 
گردد، که صحت روایی صورت غیراحتمالی توزیع میبه

های پژوهش توسط نخبگان و کارشناسان امر موضوع پرسشنامه
صورت مدل دلفی )اعضای پنل تخصصی شهر دوستدار کودک به

ی نظر در زمینهشامل عضو هیئت علمی دانشگاه و صاحب
کان؛ مدیران و کارشناسان شهری و علوم اجتماعی کود یز یربرنامه

شاغل در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، وزارت راه و 
ها شهرسازی، سازمان نوسازی شهر تهران؛ مولف یا مترجم کتاب

پیرامون موضوع تحقیق؛ دانشجویان دکترای شهرسازی که با توجه 
اجرایی در راستای شهر دوستدار  یهابه سابقه پژوهشی و نیز پروژه

اند.( تبیین و در ادامه برای مربوطه انتخاب شده یهار حوزهکودک د
ها و نیز اهمیت نسبی زیر معیار یدهها و وزنتعیین سطح معیار

های موثر بر آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. الزم به توضیح مولفه
است در جامعه آماری با توجه به نوع متغیر و نیز سوال مرتبط، 

تا  7اعضای سرپرست کودک و نیز خود کودکان عنوان بزرگساالن به
های اند. نهایتا با استفاده از نقشهسال مورد سنجش قرار گرفته 12

GIS های نهایی مورد بررسی ابتدا با شاخص ییایجغراف نییو تب
 یامنطقه اسیدر مق یشهر  یهابندی بلوکاستفاده از روش پهنه

آن با  یساز مشابهتو تهران و نیز سنجش ساختاری  2در منطقه 
تخمینی، با استفاده از روش مالک  یافزارهاروند تغییرات در نرم

 4 در یشهر  یهاکل شهر در هر شاخص بلوک نیانگیقرار دادن م
میانگین شهر به دو  یباال فیکه ط یاگونهشده بهبندیطیف طبقه

میانگین به دو  نییپا فیطیف نسبتا مناسب و مناسب و نیز ط
شوند که نتیجتا بندی میاسب و نسبتا نامناسب تقسیمطیف نامن

های شهری برای تعیین نوع و درجه مناسب وضعیت هر یک از بلوک
 . گرددیهای شهر دوستدار کودک مشخص مبودن از بعد شاخص

ها و معیارهای شهر دوستدار کودک در منابع علمی و شاخص
یکپارچه تبیین  صورت گاه متمرکز و نیز بعضاهای مختلف بهپروژه

های ذکر ها و معیارتوان به مواردی مانند شاخصشده است که می
های دریکسل، انجمن جلوگیری از سواستفاده از شده در مطالعه

کودکان، انجمن کودکان و نوجوانان استرالیا، موسسه اسکای کانادا 
توان اشاره کرد. بنابراین براساس این پیشینه مطالعاتی، می رهیو غ
بهینه و بومی را مطرح نمود.  یروش دلفی، چارچوب پژوهش به

های مورد نیاز جهت به دست آوردن جهت انجام تحلیل و تفسیر
صورت مرحله به نتایج مطلوب، نیازمند تشریح روش تحقیق به

های مورد نظر مرحله وجود دارد که متعاقبا در هر قسمت خروجی
ستدار کودک با در نظر گیری الگو مناسب شهر دوتواند در شکلمی

 صورت تدریجی، کارا باشد.کودکان به یحیتفر یگرفتن مدل فضاها
ترین کار در روش دلفی انتخاب کارشناسان و متخصصین حوزه مهم

مورد نظر است. به این ترتیب که به افراد انتخاب شده اطالعاتی در 
ق ها برای شرکت در این تحقیشود و از آنمورد روش دلفی داده می

ها از متخصصین و کارشناسان انتخاب آید. پرسشدعوت به عمل می
 شودیم یر یگیهای پیاپی و متوالی پشده توسط پرسشنامه

[Aalizade et al., 2013]  در این تحقیق ابتدا مدل اولیه براساس
های موجود پیرامون مفاهیم گیری از مدلمبانی نظری و بهره

الگوهای پیشنهادی با محوریت بخصوص شهر دوستدار کودک و نیز 
. پس از طراحی اولیه این گرددیم نیو تدو یفضاهای تفریحی طراح

. افتی، مورد آزمون قرار گرفته و توسعه یمدل از طریق روش دلف
-آوری پرسشنامههای میدانی در تحقیق حاضر با جمعگردآوری داده

یق روش شده از طرهای استخراجهای مرحله اول تحقیق آغاز و داده
. برای استفاده از روش دیگرد لیآمار توصیفی و تحلیل کیفی تحل

دلفی از افرادی که واجد یک یا چند ویژگی بودند دعوت به عمل 
 آمد.

 محدوده موردمطالعه
 یمداری و خلق فضاهابا توجه به اینکه وضعیت تهران از نظر کودک

صورت کلی نامناسب است، لذا منطقه دوستدار کودک که به یشهر 
هایی مانند مساحت، ارزش زمین، سطح انتخابی، باید از نظر شاخص

، ساختمان یتیخدمات، میزان تراکم جمع زانیدرآمد خانوار، م
و کاربری عمده  یمتنوع بوده و دارای تفاوت در ساختار بافت شهر 

و  تی، امنتیو جنا ری جرمو میزان آما یشهر  یاراضی و فضاها
 ایمنی باشند. 

ای و ساختار های پایهتهران با توجه به تفاوت 2از این جهت منطقه 
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مناسب، مورد انتخاب قرار گرفته  ییافته و سطح برخوردار سازمان
های پونک، آریاشهر )صادقیه(، تهران نیز شامل محله 2منطقه است. 

آباد مری، شهرک غرب، سعادتشهرآرا، ستارخان، گیشا، شهرک ژاندار 
جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال  .شودو طرشت می

مرد  343٬033خانوار( شامل  239٬742نفر ) 701٬303ایران،  1395
 هزار نفر است. منطقه 87زن و جمعیت کودکان برابر  358٬270و 
یافته واقع در محدوده میانی و شمالی شهر جزو مناطق توسعه 2

 ست. تهران ا
 

 

 1399 در سال تهران 2 منطقه ؛حدوده مورد مطالعهم (1 شکل
 

 هایافته
در این پژوهش از پنج نظام اصلی شهرسازی و نیز دو نظام فرعی، 

 ینظر  یفرض در مرحله اول مستخرج از مبانصورت پیشعامل به 14
 نینظران پانل تدوو تجربی برای شهر دوستدار کودک از منظر صاحب

شد. در این راستا جهت تدقیق مرحله اول، تمامی عوامل موثر بر 
 تیفیشهر دوستدار کودک ذکر شده که شامل؛ ترافیک و ک

 تیفیو خدمات، ک تی، فعالالتیبه تسه یونقل، دسترسحمل
به کودکان،  یده، مشارکت و ارزشحیو تفر یسرگرم یهاطیمح

، هیابن تیفی، کسبز یو فضاها عتیبه طب ی، دسترستیو امن یمنیا

های شهری، میزان و تراکم جمعیت، بندی، نفوذپذیری بلوکدانه
 سوادی ذکرشده است. میزان درآمد و نرخ با

عامل که از  14عامل از میان  10در دور اول دلفی اعضای پانل، 
 یلیهای موفق استخراج شده بود را دارای تأثیر زیاد و خپژوهش

 طیزیاد در تدوین چارچوب شهر دوستدار کودک با رویکرد ارتقا مح
دادند. نتایج تفصیلی و مبسوط مرتبط با اجرای تشخیص یشهر 

 تیفیاست. عوامل کمرحله اول توزیع پرسشنامه در جدول زیر آمده
درآمد به دلیل  زانیم های شهری،نفوذپذیری بلوکبندی، ، دانههیابن

 از روند دلفی حذف شده است.  5/2 ت کمتر ازداشتن میانگین اهمی
 

 1399 در سال هافازی در تدوین شاخصروش 1مرحله  (1جدول 

 
نظران پانل پس از اجرای مرحله اول سنجش و ارزیابی دیدگاه صاحب

چنین در مورد عوامل مطرح شده و مستخرج از مبانی نظری و هم
منظور رعایت دریافت پیشنهادهای اعضای پانل، در این دور، به

همراه  احتیاط، مجددًا تمامی عوامل مستخرج از مبانی نظری به
و نظر پیشین همان عضو در اختیار  میانگین نظر اعضا در دور اول

 نظران پانل قرار گرفت. کلیه صاحب

هاتعداد پاسخ عوامل ردیف معیارانحراف میانگین   بیشینه کمینه 
نقلوترافیک و کیفیت حمل 1  29 86/4  35/0  2 5 
98/4 28 دسترسی به تسهیالت 2  37/0  3 4 
یت و کاربر یفعال 3  33 21/5  37/0  2 5 
یذهنوینیمنظر ع 4  25 72/4  45/0  1 5 
های سرگرمی و تفریحکیفیت محیط 5  31 10/5  37/0  2 5 
دهی به کودکانمشارکت و ارزش 6  33 80/4  40/0  1 4 
86/4 32 ایمنی و امنیت 7  35/0  1 4 
سبزهایدسترسی به طبیعت و فضا 8  30 30/4  37/0  1 4 
ابینهکیفیت 9  33 21/2  45/0  2 5 
بندیدانه 10  33 31/2  52/0  1 5 
های شهرینفوذپذیری بلوک 11  33 1/2  760/0  1 5 
جمعیتمیزان و تراکم 12  33 51/3  52/0  1 4 
41/2 33 میزان درآمد 13  57/0  1 5 
سوادینرخ با 14  33 55/2  60/0  2 5 
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عامل که در دور دوم ارائه شده  10عامل را از میان  10اعضای پانل، 
( 5/2 از تربزرگ میانگین بودند، دارای تأثیر زیاد و خیلی زیاد )دارای

 یدار یمحالت ناکارآمد شهری با رویکرد پابر چارچوب بازآفرینی 
دادند. نتایج تفصیلی و مبسوط مرتبط با اجرای  صیتشخ یاجتماع

پرسشنامه در جدول زیر آمده است. ضریب  عیمرحله دوم توز
گانه های اعضا درباره ترتیب عوامل نههماهنگی کندال برای پاسخ

 765/0، عدد که در این دور دارای تأثیر زیاد و خیلی زیاد بودند
 دست آمد.به
 

 1399 در سال هافازی در تدوین شاخصروش 2مرحله (2جدول 
 بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین هاتعداد پاسخ عوامل ردیف

54/3 15 نقلوترافیک و کیفیت حمل 1  91/0  3 5 
-3 15 دسترسی به تسهیالت 2 Aug 1- Mar 3 5 
41/3 15 فعالیت و کاربری 3  91/0  4 5 
22/3 15 ذهنیومنظر عینی 4  95/0  3 5 
22/3 15 های سرگرمی و تفریحکیفیت محیط 5  1- Nov 3 5 
34/3 15 دهی به کودکانمشارکت و ارزش 6  1- Mar 3 5 
40/3 15 ایمنی و امنیت 7  96/0  3 5 
52/3 15 سبزهایدسترسی به طبیعت و فضا 8  97/0  4 5 
78/2 15 میزان و تراکم جمعیت 9  95/0  2 5 
69/2 15 سوادینرخ با 10  1- Nov 2 5 

 

 
در دور سوم تدوین چارچوب شهر دوستدار کودک با رویکرد ارتقا 

همراه میانگین نظر اعضا در دور دوم و نظر پیشین  ، بهیشهر  طیمح
نظران پانل قرار گرفت. کلیه صاحب اریهمان عضو در اخت

نتایج تفصیلی و مبسوط مرتبط با اجرای مرحله سوم توزیع 
پرسشنامه در جدول زیر آمده است. ضریب هماهنگی کندال برای 

 دست آمد.به 790/0گانه، های اعضا درباره ترتیب عوامل نهپاسخ
 

 1399 در سال هافازی در تدوین شاخصروش 3 مرحله (3جدول 
 بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین هاتعداد پاسخ عوامل ردیف

 5 1 67/0 24/4 15 نقلوترافیک و کیفیت حمل 1
 Aug 91/0 1 5-4 15 دسترسی به تسهیالت 2
 5 1 82/0 51/4 15 فعالیت و کاربری 3
 5 1 45/0 22/4 15 ذهنیومنظر عینی 4

5 
های سرگرمی و کیفیت محیط

 تفریح
15 22/4 38/0 1 5 

 5 1 92/0 34/4 15 مشارکت و ارزش دهی به کودکان 6
 5 1 78/0 40/4 15 ایمنی و امنیت 7
 5 1 99/0 52/4 15 سبزهایدسترسی به طبیعت و فضا 8
 5 1 72/0 78/3 15 میزان و تراکم جمعیت 9
 5 1 92/0 69/3 15 نرخ باسوادی 10

 
دهد گانه اجرای روش دلفی در تحقیق نشان مینتایج دورهای سه

توان نظر میان اعضای پانل حاصل شده و میکه به دالیل زیر اتفاق
عامل  10اعضا،  %50در دور دوم بیش از  -1 به تکرار دورها پایان داد:

با رویکرد ارتقا محیط  اثرگذار در تدوین چارچوب شهر دوستدار کودک
بودند را در میان عوامل  5/2تر از شهری را که دارای میانگین بزرگ

های اعضا درباره میزان اهمیت انحراف معیار پاسخ -2 خود برگزیدند.
عوامل در دور سوم نسبت به دورهای قبلی کاهش چشمگیری داشته 

ترتیب  های اعضا دربارهضریب هماهنگی کندال برای پاسخ -3است. 
است. با توجه به اینکه تعداد اعضای پانل  790/0عوامل در دور سوم 

بیش از ده نفر بود، این میزان از ضریب کندال کاماًل معنادار 
ضریب هماهنگی کندال برای ترتیب عوامل  -4 آید.حساب میبه
گانه اثرگذار در تدوین چارچوب شهر دوستدار کودک با رویکرد نه

 025/0در دور سوم نسبت به دور دوم فقط  ارتقا محیط شهری
نظر میان اعضای پانل افزایش یافت که این ضریب یا میزان اتفاق

 -5 دهد.را نشان نمی یتوجهدر میان دو دور متوالی، رشد قابل 
است که  نیامتیاز داده شده به عوامل از سوی نخبگان حاکی از ا

، حیو تفر یرگرمهای سمعیارهای فعالیت و کاربری، کیفیت محیط
سبز باالترین امتیاز و در نتیجه  یدسترسی به طبیعت و فضاها

بیشترین تاثیر را در تحقق ارتقا محیط شهری در فرآیند تدوین 
 .هستندچارچوب شهر دوستدار کودک 

بلوک شهری تقسیم شده  84، به 2بندی، منطقهو پهنه یبندبلوک
 4ی در هر شاخص، در ها با مالک قرار دادن میانگین شهر و بلوک

طیف دوستدار و نسبتا دوستدار باالی میانگین و نادوستدار و نسبتا 
 نادوستدار، پایین میانگین شهری. 
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 1399 در سال دلفی برای ارزیابی شهر دوستدار کودک عنوان چارچوب پژوهش مستخرج از روشهای مورد نظر بهشاخص، زیر شاخص و سنجه (4جدول 
 سنجه زیر شاخص شاخص ابعاد نظام مند

 دسترسیو نظام حرکت 
ترافیک و کیفیت 

 حمل و نقل
 دسترسی به حمل و نقل وجود وسایل نقلیه عمومی مناسب برای ارتباط مناطق

 پذیریانعطاف های مخصوص پیاده و دوچرخهوجود مسیر

 کاربری ونظام فعالیت 

دسترسی به 
تسهیالت، فعالیت و 

 خدمات

 آموزشیفضای  وجود دبستان در هر محله

 کاربری سرانه خدماتی-های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و تجاریوجود سرانه مناسبی از کاربری

های کیفیت محیط
 سرگرمی و تفریح

 پذیریانعطاف های کودکانو کیفیت مناسب فعالیتهای مناسب از لحاظ اندازه ها و زمینوجود فضا
 تنوع پذیر برای کودکانهای انعطافدر نظر گرفتن وسایل بازی متنوع و محیط

دهی مشارکت و ارزش
 به کودکان

-ریزان و مسئولین محیط توسط طراحان، برنامهاستفاده از نظرات کودکان در طراحی 

 محلی
 مشارکت

 آموزش محیطیآموزش به کودکان در مورد مسائل 

 شهری نظام منظر
 )عینی و ذهنی(

 ایمنی و امنیت

 سواره و پیاده ایمنی سرعت پایین سواره
 پذیریانعطاف و دوچرخه سواریراحتی پیاده 
 روانیامنیت  محیط برای کودکان ازترس  پایین بودن احساس

 فعالیتو  نظارت عمومی بر معابر وجود نظارت
 فعالیتیتداوم  های عمومیمیزان فعالیت و بازی و تفریح کودکان در معابر و فضا

 محیطینظام زیست 

دسترسی به طبیعت و 
 های سبزفضا

 سبزفضای سرانه سبزاختصاص سطح مناسب از اراضی منطقه به فضای
 دسترسی سبز هایفضاها و کالبدی مناسب به پارکدسترسی

 سبز فضای سازمان سبز هایمراتبی از فضا وجود سلسله
کیفیت محیط سالم و 

 محیطیبهداشت
 محیطی بهداشت ها از محیطآوری به موقع زبالهجمع
 زیستمحیط  مسکونی ها و مراکز آالینده در نزدیکی محیطعدم وجود کارگاه

 

 1399 در سال شهرداری تهران 2 بندی منطقهبلوک (3شکل                                        1399 در سال شهرداری تهران 2 بندی منطقهناحیه (2 شکل
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 دسترسی  و ارزیابی براساس نظام حرکت
های تاثیر گذار در شهر دوستدار اهمیت هر یک از شاخصبا توجه به 

نظر ترین شاخص موردنقل و موضوع ترافیک اصلیوکودک، بعد حمل
در بررسی در این بعد است. با در نظر گرفتن کیفیت وسایل نقلیه 
عمومی و ارتباط آنها با مناطق دیگر شهری و نیز وجود مسیرهای 

توان این نوع شاخص را می مخصوص پیاده و دوچرخه در منطقه،
 بندی مناطق تحلیل نمود.در پهنه

 

تهران براساس شاخص  2بندی منطقه تعداد، مساحت و درصد پهنه (5جدول 
 1399 در سال نقل و ترافیک و کیفیت حمل

 درصد مساحت تعداد هاوضعیت بلوک

 12 14719842 14 دوستدار
 73 8951171 14 دوستدارنسبتا
 8 10506500 22 نادوستدارنسبتا

 7 8334707 34 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع

 

 
 1399 در سال نقل و اساس شاخص ترافیک و کیفیت حملتهران بر  2 بندی منطقهدرصد پهنه (1نمودار 

 

 
 1399 در سال نقل و کیفیت حمل تهران براساس شاخص ترافیک و 2 بندی منطقهنقشه پهنه (4 شکل
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 کاربری و رزیابی براساس نظام فعالیتا
های دسترسی به تسهیالت، فعالیت و خدمات، کیفیت شاخص
دهی به کودکان، در و مشارکت و ارزش حیو تفر های سرگرمیمحیط

کودک بسیار حائز کاربری و در رویکرد شهر دوستدار  و نظام فعالیت
پژوهش )تبیین الگوی  یاهمیت هستند و با توجه به هدف اصل

ها در فضاهای تفریحی برای کودکان(، تحلیل هر یک از شاخص
 بندی ساختار این الگو مهم است. چارچوب

های آموزشی، بندی براساس وجود سرانه مناسب کاربرینقشه پهنه
های ها و زمینضاخدماتی، وجود ف-ورزشی، بهداشتی و تجاری

های کودکان، وسایل و فعالیت یباز  تیفیک مناسب از لحاظ اندازه و
پذیر برای فعالیت و تفریح های انعطافبازی متنوع و محیط

ریزان کودکان، نظرات کودکان در طراحی محیط توسط طراحان، برنامه
محلی، آموزش به کودکان در مورد مسائل محیطی  و مسئولین

 د.شوتبیین می
 

 1399 در سال تهران براساس شاخص دسترسی به تسهیالت، فعالیت و خدمات 2 بندی منطقهتعداد، مساحت و درصد پهنه (6 جدول
 درصد )مترمربع( مساحت تعداد هاوضعیت بلوک

 14 5775003 12 دوستدار
 33 13878781 25 دوستدارنسبتا
 28 11969157 27 نادوستدارنسبتا

 25 10889279 18 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع

 
 1399 در سال تهران براساس شاخص دسترسی به تسهیالت، فعالیت و خدمات 2بندی منطقه درصد پهنه( 2نمودار 

 
 1399 در سال تفریحوهای سرگرمیتهران بر اساس شاخص کیفیت محیط 2 بندی منطقهتعداد، مساحت و درصد پهنه (7 جدول

 درصد مساحت)مترمربع( تعداد هاوضعیت بلوک
 53 22587992 31 دوستدار

 20 8308870 17 دوستدارنسبتا
 20 8365434 25 نادوستدارنسبتا

 7 3249924 11 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع

 
 1399 در سال تفریحوهای سرگرمیتهران براساس شاخص کیفیت محیط 2 بندی منطقهدرصد پهنه (3 نمودار

 
 1399 در سال کاربری و فعالیتهای بعد تهران براساس همپوشانی شاخص 2 بندی منطقهتعداد، مساحت و درصد پهنه (8 جدول

 درصد )مترمربع( مساحت تعداد هاوضعیت بلوک
 9 3979012 3 دوستدار

 14 6066033 10 دوستدارنسبتا
 20 8400106 12 نادوستدارنسبتا

 57 24067069 59 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع
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 1399 در سال کاربری و های بعد فعالیتتهران براساس همپوشانی شاخص 2 بندی منطقهپهنه درصد( 4 نمودار

 

 1399 در سال کاربری و های بعد فعالیتتهران براساس همپوشانی شاخص 2 بندی منطقهنقشه پهنه (5 شکل

 
 شهری )ذهنی( براساس نظام منظرارزیابی 
عنوان  یک رکن اصلی شهری به امنیت در منظر و های ایمنیشاخص

روانی  کودک حائز اهمیت هستند و توجه به امنیت در شهر دوستدار
شهری و ایمنی متناسب با  منعکس در منظر ذهنی حاکم در محیط

تواند کودکان میهای شهری در رابطه با فضای تفریحی ساختار فضا
 طیدر استخراج الگو مناسب شهر دوستدار کودک در رویکرد ارتقاء مح

 های تفریحی موثر باشد. از طریق فضا یشهر 
-ها و دوچرخهبا در نظر گرفتن میزان سرعت سواره، راحتی پیاده

های عمومی و میزان بر معابر و فضا یسواری، وجود نظارت عموم
عنوان های عمومی بهودکان در معابر و فضافعالیت و بازی و تفریح ک

بندی توان پهنههای اصلی شاخص ایمنی و امنیت میسنجه
 متناسب با مناطق را انجام داد.
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 1399 در سال امنیت وتهران براساس شاخص ایمنی 2 بندی منطقهتعداد، مساحت و درصد پهنه (9 جدول
 درصد مساحت)مترمربع( تعداد هاوضعیت بلوک

 15 6567828 14 دوستدار
 21 9087172 15 دوستدارنسبتا
 37 15751472 34 نادوستدارنسبتا

 27 11105748 21 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع

 
 1399 در سال امنیت وتهران براساس شاخص ایمنی 2 بندی منطقهدرصد پهنه (5 نمودار

 

 1399در سال امنیت  وتهران براساس شاخص ایمنی 2 بندی منطقهنقشه پهنه (6 شکل
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 محیطینظام زیستارزیابی براساس 
سبز نظیر  یشده، فضابکر و یا طراحی یهاطیطبیعت، در قالب مح

ها، عالوه بر کیفیت منظر شهری، کیفیت بهداشتی محیط و پارک
 بخشد. سازوکار پاکیزگی و انواع آلودگی را ارتقا می

 

 
 1399 در سال محیطیسالم و بهداشتمحیطسبز و کیفیتتهران براساس شاخص دسترسی به طبیعت و فضاهای 2 بندی منطقهنقشه پهنه (7 شکل

 
تری پذیر بودن دارای محدوده حساسکودکان به واسطه آسیب

 هستند. 
با در نظر گرفتن میزان اختصاص سطح مناسب از اراضی منطقه به 

 یها و فضاهامناسب به پارک یکالبد یسبز، دسترس یپارک و فضا

آوری به منطقه، جمعهای سبز در مراتبی از فضاسبز، وجود سلسله
ها و مراکز آالینده در داخل یا ها و عدم وجود کارگاهموقع زباله

های دوگانه های اصلی شاخصنزدیکی محیط مسکونی جزء سنجه
 هستند.

 
 1399 در سال وامنیتتهران براساس شاخص ایمنی 2 بندی منطقهتعداد، مساحت و درصد پهنه (10 جدول

 درصد مساحت)مترمربع( تعداد هاوضعیت بلوک
 32 13542310 17 دوستدار

 13 5640262 11 دوستدارنسبتا
 2 842424 20 نادوستدارنسبتا

 53 22487224 36 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع
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 1399 در سال امنیت وبراساس شاخص ایمنیتهران  2 بندی منطقهدرصد پهنه (6 نمودار

 
 1399 در سال محیطیهای بعد زیستتهران براساس همپوشانی شاخص 2 بندی منطقهتعداد، مساحت و درصد پهنه( 11 جدول

 درصد مساحت)مترمربع( تعداد هاوضعیت بلوک
 36 15432380 19 دوستدار

 14 6060245 11 دوستدارنسبتا
 28 11926041 36 نادوستدارنسبتا

 22 9093554 18 نادوستدار
 100 42512220 84 جمع

 

 
 1399 در سال محیطیهای بعد زیستتهران براساس همپوشانی شاخص 2 بندی منطقهدرصد پهنه( 7 مودارن
 

 
 1399 در سال کاربری، منظر شهری و زیست محیطی و دسترسی، فعالیتهای ابعاد حرکتبراساس همپوشانی شاخصتهران  2 بندی منطقهپهنه (8 شکل
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 بحث
با توجه به هدف پژوهش حاضر که تبیین ساختار بهینه و بومی 

و ارائه معیار  یشهر  یشهر دوستدار کودک در جهت ارتقا کیفی فضا
با در  یشهر  یهای ارزیابی شهر دوستدار کودک در فضاهاو شاخص

تهران است، در این  2 سرگرمی در منطقه و نظر گرفتن مفهوم تفریح
ها با بلوک شهری تقسیم شده و بلوک 84، به 2بندی، منطقهپهنه

طیف دوستدار  4مالک قرار دادن میانگین شهری در هر شاخص، در 
دوستدار باالی میانگین و نادوستدار و نسبتا نادوستدار، و نسبتا

اند. که نتیجتا وضعیت هریک بندی شدهپایین میانگین شهری طبقه
از دیدگاه  یشهر  طیهای شهری برای تعیین نوع و درجه محاز بلوک

 دوستدار کودک بودن مشخص گردد.
، از جمله هاقیتحقیق حاضر با نتایج سایر تحق یهاافتهینتایج 

 ,Howard]های شهر دوستدار کودکان پژوهشی بر روی شاخص

دوستدار کودک و  بررسی فضاهای طبیعی در ایجاد شهر، [2006
و پژوهشی  [Gleeson et al., 2007]مفاهیم ضمنی برای کودک 

های شهر دوستدار کودک با رویکرد بستر مبتنی بر شاخص
[Bidarigh-Mehr, 2016] ری دارد یعنی اینکه همخوانی و سازگا

شهر  یارهایجاری، مع یهابا توجه به مباحث ذکر شده در پژوهش
دوستدار کودک براساس منابع دست اول مورد بررسی و با تبیین 
رویکرد خود پژوهشگران چارچوب شهر دوستدار کودک استخراج 
شده است که در پژوهش جاری نیز روند مرتبط آن اعمال شده است 

شهر دوستدار کودک کالنشهر  یارهایو در موازات پژوهش ارزیابی مع
در  یبندروش رتبه توانیم [Kharazmi et al., 2019]مشهد، 

شهر  یز یرمناطق را تایید و با احتساب پژوهش تحلیل و برنامه
 Kiani]قوچان(" یدوستدار کودک از دیدگاه کودکان )مطالعه مورد

& Esmail zadeh, 2012]  عملکردی و زیست محیطی  یارهایمع
بی بر این اساس، ارزیا توانیتر قلمداد نمود که مرا موثر و مهم

آنها انجام داد که در صورت مشخصی بستر  جیجهت تایید نتا ترقیدق
توان نتیجه . اما میدینمایرا برای تبیین الگو معرفی م یتر مناسب

گرفت که بیشتر مطالعات داخلی جامعیت الزم برای تعیین 
های شهر دوستدار کودک در فضاهای شهری نداشته و بیشتر شاخص

اند که این ها تاکید داشتهدهنده این شاخصشکلبر تاثیر ابعاد 
. عالوه گرددیجامعیت به نوع بررسی مبانی نظری و منابع آنها، برم

آنها نیز که جزء  یساز نهیها و بهبر آن معیار بومی بودن این شاخص
چگونگی تاثیر این معیارها است، در این مطالعات عموما بررسی 

ها و نیز رویکرد تدقیق این شاخص اند که مالک بومی گرایی ونشده
فضاهای تقریحی در تبیین چارچوب اصلی، از وجوه تمایز نسبت به 

 است.  هاقیدیگر تحق
 نقل وشاخص ترافیک و کیفیت حمل

مرور وسایل نقلیه عمومی و باالخص میزان  و شناخت کیفیت عبور
ای برای و وجود ساختار شبکه یدهی معابر شهر و سطح سرویس

در قالب رویکرد پیاده  داریعنوان محور پاو دوچرخه به ادهیپ حرکت
دوستدار  یشهر  طیموارد تحلیلی است، مح نیترمداری، جزو مهم

نقل عالوه بر تاثیرات در نحوه وکودک، در شاخص ترافیک و حمل

تواند منظر ذهنی کودکان را نیز درگیر نموده و عملکرد فعالیت، می
ها را رقم بزند. کیفیت ترافیک و میزان به نوعی امنیت روانی آن

-و جمع 2 درجه ساعته معابر 24مرور در میانگین  و سهولت عبور

کننده و بعضا محلی، تاکید بر دوستداری کودک کننده و پخش
محیط شهری و برعکس این حالت، نشانگر نادوستداری است. 

ترافیکی، های ترافیکی آرشیوی و پیک ها شامل، بررسی نقشهسنجه
میزان وسایل نقلیه عمومی )تاکسی و اتوبوس(، میزان کیفی 

باشند. الزم به ذکر دوچرخه و پیاده در سازمان فضایی می یرهایمس
های باال به پایین و نوع اتصال تیپ یاست که کیفیت شبکه دسترس
و همچنین تعداد تداخالت سواره و  یبخصوص در بعد محالت شهر 

اند. براساس این تحلیل، لیل مدنظر قرار گرفتهپیاده نیز در این تح
 23نسبتا دوستدار، پهنه  14پهنه دوستدار،  14تهران دارای  2منطقه 
بندی پهنه نادوستدار است. در پهنه 34نسبتا نادوستدار و پهنه 

بندی شناسانه، نوع بلوکبینی ریختشاخص مذکور، برخالف پیش
رافیک عبوری بسیار کارا هندسی و شطرنجی که عمدتا در تسهیل ت

ها است، ولی میزان ترافیک، حجم باالی خودرو ورودی به این پهنه
دهی و تراکم باالی فعالیتی باعث کاهش فراوان سطح سرویس

که  21 و20، 15، 14های ها گردیده است. مانند پهنهدسترسی پهنه
. پهنه نادوستدار در منطقه را به ایجاد کرده است 34نتیجتا تعداد 

های نقل، میزان ایستگاهودهی، کیفیت حملعالوه بر سطح سرویس
اتوبوس و تاکسی، کیفیت مسیر پیاده و دوچرخه که با توجه به 
تناسبات دسترسی و عرض خیابان و حجم ترافیک، میزان پایینی از 

 ایمنی داشته و تداخالت پیاده و سواره باالیی دارد. 
 و خدماتشاخص دسترسی به تسهیالت، فعالیت 

وجود سرانه کاربری استاندارد که هر بلوک را تحت پوشش قرار دهد 
های سنجش میزان دسترسی به تسهیالت مالک نیتریجزو اصل

های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمان، تجاری و است. سرانه
 یشهر  طیمح تیفیخدماتی در یک نگاه کلی رابطه مستقیمی باک

 یالمللنین سرانه به استاندارد بدارد که هر چه میزان وجود ای
تواند منطقه شهری را در یک گونه میتر باشد به هماننزدیک

وضعیت مناسب قرار دهد. تعداد و میزان دسترسی از طریق فاصله 
های سنجی هر بلوک شهری از خانه تا دبستان یکی از بهترین روش

سنجش مناسب بودن محیط است که در یک نگاه کلی در تجمیع 
تواند ها، شهر دوستدار کودک را نیز با هدف آرمانی میین شاخصا

پهنه  12تهران، تعداد  2 رقم بزند. از منظر این شاخص در منطقه
 نادوستدار و تعداد پهنه نسبتا 27 دوستدار، پهنه نسبتا 25 دوستدار،

بندی در موضوع پهنه نیز نادوستدار هستند. نکته مهم این پهنه 18
های شهری یافتگی، برخورداری و ارتباط آن با ساختار بلوکتوسعه 

های در کاربری یگذاری اقتصاد شهر در مناطق است. با سرمایه
مسکونی،  یواسطه سطح متناسب کاربر خدماتی و تجاری، به

-بینی میکاربری و تسهیالت آموزشی بیشتری در قبال سرانه پیش

سبی از سرریز فعالیت مثال منا 18و  25، 16، 7های گردد. بلوک
واسطه آن است که به یشهر  هیخدماتی و تجاری مناسب در ناح

های خصوصی، آموزشگاه های دولتی، دبستانعالوه بر وجود دبستان
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 انتفاعی نیز در حال فعالیت هستند.های غیرکودکو مهد
 های سرگرمی و تفریحشاخص کیفیت محیط

ررسی، به ساختار جامعه های مورد بها عالوه بر کمیتاین محیط
بازی و  تیفیشناختی و روانشناسی نیز بستگی دارد. اندازه و ک

های های کودکان، در نظر گرفتن وسایل بازی متنوع و محیطفعالیت
های اصلی این شاخص فعالیت و تفریح کودکان سنجه ریپذانعطاف

ها خدماتی، تجاری، فضای در کاربری یسرگرم یهاطیهستند. مح
های باز و در قالب محیط یحیتفر یآموزشی و رفاهی و فضا سبز،

مانند مساحت، میزان  ییهابسته وجود دارند. با توجه به سنجه
امکانات و تجهیزات و میزان استفاده کننده، عالوه بر آن با استفاده 
از پرسشنامه و انجام مصاحبه و نیز برداشت موردی از چند مرکز از 

بندی این شاخص انجام پذیرفته است. طریق اعمال نظر کودکان پهنه
دوستدار،  نسبتاپهنه  17پهنه دوستدار،  31تهران، دارای  2منطقه 

پهنه نادوستدار است. با توجه به  11نادوستدار و  نسبتاپهنه  25
توان های تفریحی را میهای سرگرمی و فضانتایج تحلیلی، محیط

ای و ای، ناحیههای شهری، منطقهبه چند دسته تقسیم کرد؛ پارک
-هایی مانند شهر بازی، محیطمحلی )بوستان(، مراکز خرید و فضا

های خدماتی و ها، کاربریهای ورزشی، استخرکلوب های آموزشی،
های سرگرمی و توان در اینگونه محیطاز لحاظ ساختاری می رهیغ

 بندی ارائه نمود.تفریحی اولویت
 دهی به کودکانشاخص مشارکت و ارزش

این شاخص به بعد آموزشی، تربیتی و نوع فرهنگ حاصله در فعالیت 
ر مسئولین، ناظران، کارشناسان و کودکان بستگی داشته و عالوه ب

پردازد. اعمال مربیان در یک سطح، به اعمال نظرات کودکان نیز می
نظر کودکان به واسطه نوع جهان بینی ابتدایی و عموما فانتزی، 

کند و ارتباط تاثیر گذار های شهری را دچار تغییرات اساسی میپهنه
ای شهری در ههای جاری در بافتنوع کاربری حاصل و فعالیت

های بزرگساالن تفاوت زیادی های دلخواه کودکان با مالکمحیط
های این شاخص استفاده از نظرات کودکان در طراحی دارد. سنجه

ریزان و مسئولین محلی و آموزش به محیط توسط طراحان، برنامه
کودکان در مورد مسائل محیطی هستند. طراحی محیط برای کودکان 

ریزی سازی فیزیکی و برنامهاخت الزم در برنامهمنوط به وجود زیرس
ها است و عالوه بر ایجاد این نوع محیط یشهر  یهاطیدر مح

افزار این ای کودکان نیز جزو نرمافزار، آموزش پایهعنوان سختبه
 نسبتاپهنه  10پهنه دوستدار،  3تهران دارای،  2 سیستم است. منطقه

پهنه نادوستدار است و در  59ار و نادوستد نسبتاپهنه  12دوستدار، 
حالت کلی منطقه در حد میانگین دوستداری کودک در شاخص 

 دهی به کودکان نیست. مشارکت و ارزش
کاربری نیز نقشه  و نهایتا با توجه به سه شاخص بعد فعالیت

، یبندتوان در یک جمعبندی حاصله از سنجش هر یک میپهنه
 ندیای را ارائه نمود که در یک برآپوشانی شدهبندی همنقشه پهنه

های شهری بتوان وضعیت تحلیلی این سه شاخص را در بلوک
 مشاهده نمود. 
 امنیت و شاخص ایمنی

توان ایمنی پیاده را جزو اهداف هر با توجه به اصول پایداری می
مداری در پایداری نام برد، اما در حالت کلی شهر در رویکرد پیاده

محور و نیز با توجه  ادهیپ یشهر  یوکار تولید فضاهاقبل از ایجاد ساز
به بستر نامناسب و توسعه نیافته شهر تهران، ایمنی در قبال نوع 
تقسیم فضا در محوریت پیاده و سواره است و میزان این تداخالت 

پذیری دهد. عالوه بر آن انعطافعمال امنیت روانی را نیز کاهش می
کننده و محلی برای و پخش جمعهای اصلی، خیابان یشهر  یفضا

مرور پیاده بخصوص کودکان )با توجه به حس  و راحتی عبور
کننده کودکان همیشه درصدد انجام کنجکاوی و روحیه کشف

بینی در فضا هستند( مهم بوده و این نوع پیش قابل فعالیت غیر
سنجه در نوع خود، ساختار امینت روانی را نیز متصور است. حس 

ترس در کودکان که حاصل نبود ساختار مناسب محیط از ترس و اس
جمله فاکتورهایی مانند تقسیمات فضایی، روشنایی در شب، نظارت 

ها و تناسبات از طریق کاربری یعموم یبر معابر و فضاها یعموم
به فضا و نیز  یهای شهری با داشتن دید از طبقات مسکونجداره

ین سنجش موثر است. و دفاع نیز در اقابلهای غیرنبود فضا
توان با در نظر گرفتن میزان فعالیت و بازی کودکان همچنین می

عنوان مصداق فعل تفریح در فضا، نوعی تداوم فعالیتی را از طریق به
امکان تکرار و توسعه فعالیت در فضا سنجید. بر همین اساس عالوه 

 یکمی در این شاخص از روش پرسشنامه و نظرسنج یهالیبر تحل
پهنه  14تهران دارای  2سازی استفاده گردید. منطقه در قالب سناریو

 21نسبتا نادوستدار و پهنه  34نسبتا دوستدار، پهنه  15دوستدار، 
 نادوستدار است. پهنه 

سالم  طیسبز و کیفیت مح یدسترسی به طبیعت و فضاهاشاخص 
  یطیو بهداشت مح

 زانیسبز در مناطق، م یهای مطرح شده، سرانه فضابا توجه به سنجه
سبز  یو وجود سازمان فضا یکیزیسبز در ابعاد ف یبه فضا یدسترس

است  شهری نیز متصور شده عینی به هم پیوسته که در بعد منظر
و  یآور محیطی در بحث جمع از یک طرف و وجود کیفیت بهداشت

ها و شهری و همچنین وجود یا عدم وجود کارگاه هایمدیریت زباله
تواند آالینده در نزدیکی محیط مسکونی از طرف دیگر می مراکز
پهنه  1تهران دارای  2 بندی تحلیلی مناطق را ارائه نماید. منطقهپهنه

 18نادوستدار و  نسبتاپهنه  36دوستدار،  پهنه نسبتا 11 دوستدار،
 پهنه نادوستدار است. 

 محدودیت پژوهش
ز این دست، محدودیت موجود در مطالعه انجام گرفته و مطالعاتی ا

ترین عنوان اصلیتوان بهدر آمار ثبت شده سازمانی و رسمی را می
محدودیت پژوهش برشمرد. چرا که به دالیلی از جمله فاصله زمانی 

های مورد نیاز در از آخرین آمار ثبت شده و عدم لحاظ کردن مولفه
موجود آمارهای تهیه شده، میزان دقت و نزدیکی به وضع واقعی 

 صرفا منوط به نتایج پیمایش است.
 پیشنهاد مطالعات آینده

برای مطالعات آتی در راستای موضوع محوری پژوهش، پیشنهاد 
گردد تاثیر هر یک از متغیرها و ارزیابی میزان تاثیر آنها به صورت می
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 یبندزوجی و همبستگی بررسی گردد تا بتوان براساس ساختار رتبه
شاخص تاثیر گذار را تبیین نمود که با  نیترتیاهمو کم نیترمهم

های الزم در جهت توان راهبرد و سیاستتوجه به این نتیجه می
 الگوسازی و تبیین مدل در سطح مناطق شهری گام برداشت. 

 
 گیری نتیجه

در هر چهار نظام مورد  یشهر  یهابا توجه به تحلیل کلی بلوک
عنوان یک توان بهمیشده در هریک، های ذکربررسی و شاخص

بندی ارائه نمود نظام را در قالب پهنه 4نتیجه نقشه همپوشانی هر 
ترافیک و کیفیت ؛ هایپوشان شاخصهای همکه متشکل از الیه

نقل، دسترسی به تسهیالت، فعالیت و خدمات، کیفیت وحمل
دهی به کودکان، های سرگرمی و تفریح، مشارکت و ارزشمحیط

 طیسبز، کیفیت مح ی، دسترسی به طبیعت و فضاهاایمنی و امنیت
که مشخصا نتایج تحلیلی حاکی از وجود ، طیسالم و بهداشت مح

های نادوستدار در مرکز و جنوب و در حالت متمرکزی در شمال پهنه
های فعالیتی تهران بوده که از لحاظ ساختاری عمال هسته 2منطقه 

هایی مانند عبارتی بلوکاصلی منطقه را تحت پوشش خود دارند. به 
، 71هایی مانند های همجوار در مرکز و بلوکو بلوک35، 34، 33
های همجوار در جنوب مناطق عمال نادوستداری و بلوک 74، 72

های همجوار اشاعه بیشینه داشته که خصلت منفی خود را به بلوک
این نقشه نمایان کننده کمبود شدید چارچوب دوستدار  دهند.می

های شهری است که بواسطه نوع ساختار شهری و در محیطکودک 
-های زیادی نیز به کودکان وارد مینیز ساختار فضایی شهری آسیب

های در بخش یشهر  ییشود. در بعد طراحی شهری نیز سازمان فضا
های تهران بقدری منقبض است که توان بافت 2جنوبی منطقه 

های و تماما نوع شبکه شهری را برای اصالح و نوسازی از بین برده
شود. اما با وجود دهنده خود به نوعی مخاطره محسوب میشکل

-تهران، باز در بیشتر بلوک 2نسبتا مطلوب منطقه  ییسازمان فضا

شناسی شهری منطقه دهنده ریختهای شکلگونههای شهری ریخت
عمال اجازه اعمال تغییرات را نداده و در نتیجه منطقه را دچار خصلت 

توان گیری اجمالی میبتا نادوستداری کرده است. در یک نتیجهنس
عنوان نواحی دوستدار و نسبتا دوستدار و را به 4 و 2 ،9نواحی 
را نادوستدار و نسبتا نادوستدار عنوان نمود. در  7و  6، 3مناطق 

توان اذعان نمود ساختار بافت و ساختار تبیین این نتیجه، می
های مختلف عنوان شده به قدری الیه سیستم دسترسی، کاربری و

در دوستداری شهر برای کودکان در مقیاس کالن اهمیت دارد که 
. در ادامه زندیعمال کیفیت زندگی آنان را در مقیاس خرد رقم م

توان این چارچوب پژوهشی را در قالب تطبیق مناطق و پژوهش می
اج الگو و مدل رتبه بندی آنان اعمال نموده تا قدم بنیادین در استخر 

 بهینه اصالحی برای شهر تهران ایراد نمود.
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