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 مقدمه

کیزگی و امنیت(، امالک و مستغالت )پا بر شهروندان، فضای عمومی 1کامینیز« حق به شهر»مانیفست حزب 

است. در چارچوب این دیدگاه، شهر از دیدگاه  متمرکزشدهخصوصی، خدمات اجتماعی، توسعه سبز و کارآفرینی نوآورانه 

که در  شودمیخلق  هرکسیکه توسط ساکنان، بازدیدکنندگان و  آیدمییک آفرینش اشتراکی به شمار  عنوانبه»کامینیز، 

 . افزون بر این، کامینیز بیان داشته است(2010)کامینیز، «نمایدمیو ثروت واقعی خود را ایجاد  کندمیار شهر زندگی و ک

زندگی در شهر به معنای مجتمع شدن حقوق است. حقوقی که همواره  اساساًکه  کنممیرجوع  مشترکمان ادراکمن به »

زمانی و فضایی،  هایمحدودیتدر فضای عمومی بدون سنگین مواجه بوده است. از حق تحرک  هایحملهو  هاهجمهبا 

از شهر است.  حقمانتا حق کار، اموال شخصی و آزادی آفرینش. برای همه ما، تقاضا کردن از شهر به معنای تقاضای 

و  شهروندانش. ما خواهان و خواستار یک شهر متمدن هستیم که درهای آن بر روی هاستانسانهمه حقوق برای تمام 

 (.2010)کامینیز، «از و گشوده باشدجهان ب

جامعه ملل یا مجمع گوناگون نظیر کودکان توجه خاصی دارد. بر اساس اعالمیه  هایموضوعمفهوم حق به شهر به 

حقوق  المللیبین( قوانین ترینمهماگر نگوییم ) اهداف ترینمهم(، یکی از 1924) در خصوص حقوق کودک اتفاق ملل

( در خصوص حقوق کودک، از حق 1989) کنوانسیون سازمان ملل متحد 6است. ماده کودک، تضمین رشد کودک 

 29(، 1) 27(، 3) 23(، 1) 18 هایمادهکودک برای توسعه حمایت کرده است. افزون بر این، پنج ماده دیگر کنوانسیون )

(1) (a)  ر فیزیکی، روانی، اخالقی، مشتمل ب هاحوزه. این نمایدمی(( از هشت حوزه خاص توسعه خاص حفاظت 1) 32و

 گیریشکل. محیط اولیه کودک هدایتگر (Peleg,2012:9)اجتماعی، فرهنگی، معنوی، شخصیت و استعداد هستند 

است. بر همین مبنا باید محیطی را برای  بلندمدتشو آرزوها، سالمت جسمی، اجتماعی و روانی  هاانتخاب، هاارزش

را برای  هاییفرصتزندگی سالم را به ارمغان بیاورد؛ همچنین  هایشیوهمثبت و  هایانتخابکه  سازیمفراهمکودکان 

تحقیقات  .(McAllister,2011:1) کنندتا یاد بگیرند که چگونه به اعضای جامعه کمک  سازیمفراهمکودکان 

(، کالرک و 0220)5(، چاوال و یونسکو1986) 4(، مور1980) 3(، برگر و مدریک1979) 2پژوهشگران مختلف نظیر هارت

(، ریزوتو و 1998)10(، ورنر و آلتمن1987)9(، وهلویل و هفت2002)8(، کاسکو و مورر2003)7(، چارچمن2002)6اوزل

( بر نقش محله و محیط 2003)14(، رسماسن و اسمیدت2008)13(، هولت و همکاران2008)12(، جک2006)11جولیانی

 (.2013:2)لوباخ،  اندگذاردهان صحه کلیدی کودک هایمهارتشهری در پرورش، شکوفایی و توسعه 

شهر دوستدار کودک سیستمی از حکمروایی خوب محلی است که متعهد به اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک 

در خصوص شهرهای دوستدار کودک یک برنامه  15. برنامه صندوق کودکان سازمان ملل متحد(2012)مالونه،  باشدمی

                                                           
1 . Kaminis 

2 . Hart 

3 . Berg and Medrich 

4 . Moore 

5 . Chawla and UNESCO 

6 . Clark and Uzzell 

7 . Churchman 

8 . Churchman 

9 . Wohlwill and Heft 

1 0 . Werner and Altman 

1 1. Rissotto and Giuliani 

1 2 . Jack 

1 3 . Holt et al 

1 4 . Rasmussen and Smidt 

1 5 . The United Nations Children‟s Fund (UNICEF) program 
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بگذارند. دبیرخانه شهرهای  تأثیر هاگیریتصمیمبر  دهدمیفرصت  هاآندکان است و به برای بهبود شرایط کو المللیبین

از اجتماعات است که اصول مندرج در کنوانسیون را تحقق بخشند. شهرهای دوستدار کودک به  ایشبکهدوستدار کودک 

کامل در اجتماع مشارکت  طوربهو  بگذارند تأثیرمحلی  هایتصمیمنظرات خود را بیان کنند، بر  دهدمیکودکان فرصت 

آب پاکیزه، مراقبت بهداشتی، آموزش و محافظت در برابر استثمار و خشونت را برای  ازجمله ایپایهنمایند. خدمات 

. هدف شهرهای دوستدار کودک، فراهم ساختن فضای سبز، کاهش آلودگی و اعطای حقوق سازندمیکودکان فراهم 

)لوباخ،  دسترسی به خدمات بدون توجه به قومیت، مذهب، درآمد، جنسیت و معلولیت است کودکان همانند شهروندان در

 تأثیرهستند که بر کودک  هاییمکان ترینمهمو محیط اطراف نخستین و  هاخانه(، 1996)1از دیدگاه یونیسف (.2:2013

بازی، تفریح، سرگرمی و  هایفرصت قرار دادن وسیلهبهباید سالمت جسمی و روحی کودک را  هامکان. این گذارندمی

و شرایط  قرارگرفتهکودک در اولویت  هایخواستهارتباط با طبیعت فراهم آورند. شهر دوستدار کودک شهری است که 

 هابودجهو  هابرنامه، قوانین، هاسیاستو حقوق کودکان در  هاستآناجتماعی، فرهنگی و معماری شهر همسو با نیاز 

در  مؤثریکه در آن کودکان نقش  سازدمیرویکرد شهر دوستدار کودک، شهر را به سمتی رهنمون . یابدمیانعکاس 

کودکان را در مسائل  اندموظفو اجتماع  هاخانوادهدر تصمیمات شهری ابزار شود و  هاآنخصوص شهر داشته و نظرات 

(. شهر دوستدار کودک، کودکان را 61:1392)کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی،  دخالت دهند هاگیریتصمیممهم و 

یک شهروند آگاه عمل کنند و از کل محیط پیرامون خود مراقبت نمایند. شهر از راه مشورت با  عنوانبهتا  کندمیتشویق 

سیسیتم خود را به محیط توانایی برای رشد سالم و کامل کودکان تبدیل نماید. مقامات محلی و جوانان  تواندمیجوانان 

 با همکاری همدیگر، محیط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و حکمروایی دوستدار کودکان را ایجاد کنند انندتومی

 (.2002و چاوال،  1997)هارت،

را به  هاآنو عشق  هایمهارتشهر پایدار باید یک محیط فیزیکی را ایجاد کند که سالمت کودکان را تضمین نموده، 

و توسعه زمین نقش اساسی  ریزیبرنامهطراحی شهری، معماری، معماری منظر،  اجتماع و طبیعت توسعه و پرورش دهد.

 .(2014:16)جیمز و همکاران،  کنندمییک محیط فیزیکی و کالبدی پایدار ایفا  گیریشکلدر حصول اطمینان از 

سی بر سالمت اجتماعی، اسا تأثیر. محیط گذاردمی تأثیربا جهان  هاآنمستقیم بر شیوه تعامل  طوربهکودکان  هایمحیط

شده است. در دو شیوه در  2، اما تاکنون تمرکز اندکی بر خلق اجتماعات دوستدار کودکگذاردمیروانی و فیزیکی کودک 

توجه کمی  ی(، هنگام طراح1999)3کاربری اراضی از کودکان غفلت شده است. نخست، به اعتقاد متیو و لیم ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه»(: فقدان سازندمیو تعامل برقرار  نگرندمی، به دنیا ساالنبزرگمتفاوت از  هانآشده است )گرچه  هاآنبه 

به کودکان داده نشده است: نبود  گیریتصمیم( فرصت مشارکت در 2005)4وجود دارد. دوم، به باور بارتلت« برای کودکان

اهش فعالیت بدنی و عدم توجه به مشارکت اجتماع موجب ک تواندمیوجود دارد. این ترکیب « با کودکان ریزیبرنامه»

به ارتقای فعالیت فیزیکی و بهبود سالمت روحی و  گیریتصمیماجتماع و  ریزیبرنامهشود. مشارکت کودکان در 

(، 2004)5بریدگمن ازجمله. پژوهشگران زیادی کندمیاجتماعی کودکان از راه مشارکت و توانمندسازی اجتماع کمک 

 گیریتصمیمچگونه کودکان را در فرآیندهای  اندپرداخته( به مطالعه این امر 2005)7ولورس و وندرستد( 2004)6بورک

                                                           
1 . Cosco and Moore 

2 . Child- friendly communities 

3 . Matthews and Limb 

4 . Bartlett 

5 . Bridgman 

6 . Burke 

7 . Lauwers and Vanderstede 
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)یونسکو(، 1«رشد کردن در شهرها»یونیسف( و «)شهرهای دوستدار کودک»مشارکت دهیم. ابتکارات سازمان ملل مانند 

امل افزایش مشارکت کودکان، ارزیابی تأثیرات فراگیر را ترویج داده است. برنامه شهر دوستدار کودک ش گیریتصمیم

هماهنگی حقوق کودکان است که چارچوب مناسبی برای تحقق اهداف شهر دوستدار کودک  سازوکارکودک و ایجاد 

 (.47: 2008)مک آلیستر،  نمایدمیفراهم 

اکنون یا نادیده بر این اساس کودکان همانند تمام اقشار جامعه نسبت به فضای شهری حق دارند؛ حقوقی که ت

های شبکه ،ایهای حرفهجامعه مدنی، انجمن ،هاهای غیردولتی، مجمعسازمان و یا انکار شده است. بنابراین شدهگرفته

توجه به  شهری و ریزیبرنامه شدندموکراتیک برای  هاییراه وجویجستباید در  دولتمقامات محلی و ، کشوری

عنوان یک یاری به مبارزه شهری و ابزاری است که به شهرمنشور حق به میان  کودکان باشند. در این ازجملههمگان 

است.  شدهگرفتهالمللی در نظر در نظام حقوق بشر بین شهرعنوان کمک در روند به رسمیت شناختن حق به همچنین به

عادالنه است. این حق  صورتبهرسانی یا تغییر آن عنصر اصلی این حق، حق استفاده از شهرها بدون حق تملک یا آسیب

. بر اند استشدهگرفتهویژه کسانی که در معرض خطر هستند یا نادیده وان حقی جمعی برای همه ساکنان شهر بهعنبه

افزایش  ،پذیرهای آسیبحمایت ویژه از افراد و گروه، برابری و عدم تبعیضاین اساس حق به شهر به موضوعاتی نظیر 

حق به اطالعات ، مشارکت، شفافیت، ی عادالنه و پایدارتوسعه شهر، های مترقی سازندههمبستگی اقتصادی و سیاست

چند آمیز بر اساس صلح، همبستگی و حق به امنیت عمومی و همزیستی مسالمت، آزادی، عدالت، گردهمایی، عمومی

، حق مسکن، آموزش، ونقل عمومیحق به حمل، هاآندسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین ، فرهنگی

بخصوص برای کودکان توجه جدی دارد. این  زیستمحیطو سالمت و حق به  رهنگ و اوقات فراغتحق به فکار، 

مدنی و ابزاری برای ایجاد تغییرات شهری و تحقق شهر  هایمسئولیتمفهوم چارچوبی برای بحث در خصوص حقوق و 

دی موفقی در جهت اعطای حقوق ، الگوهای کاربرالمللیبین. از سوی دیگر در سطح نمایدمیمحور را فراهم  شهروند

 هایپژوهشاست. با وجود، اقدامات کاربردی و  شدهارائهمدنی و تحقق دربرگیرندگی اجتماعی در سطوح شهری 

که در خصوص این مفهوم و بخصوص حق کودکان انجام پذیرفته، تاکنون به الزامات رشد و شکوفایی  ایگسترده

به  کوشدمیه شهر در کشور توجه نشده است. بر همین اساس پژوهش حاضر کودکان در فضاهای شهری از دیدگاه حق ب

 تهران بپردازد. شهرکالن 12 منطقه یفیت فضاهای شهری برای کودکان درارتقاء ک هایمؤلفهتحلیل 

 

 مبانی نظری

 حق به شهر

رای بازسازی ب تواندمیمفهوم حق به شهر را ضرب کرد. حق به شهر یکی از راهبردهایی است که  هلفور سک

که امروزه اسیر دولت و سرمایه شده  داندمیور حق شهر را حق به زندگی شهری وکراسی شهری به کار بسته شود. لفدم

بیگانگی فضا  درنتیجهآن و  ایمبادلهاست. فضا در خدمت دولت و سرمایه موجب جایگزینی ارزش کاربری فضا با ارزش 

کاربری زمین و پراکنش خدمات در اختیار  هله با این بیگانگی باید کنترل بر نحومقاب منظوربه. شودمی ورانبهرهبرای 

آنان صورت پذیرد. خودگردانی فضایی به معنای تکاپوی ساکنان شهر برای کنترل،  وریبهره باهدفساکنان شهر و 

از دیدگاه لفور، حق به . (2015:113)پورسل و تیمان،  باشدمیمدیریت و تولید فضای شهری متناسب با نیازهای خود 

و تولید مشارکت نمایند، بر تولید ابزارهای کنترل فضای شهری در  برداریبهرهدر  دهدمیشهر به همه شهروندان امکان 

با ارزش پولی آن  وزنهمن ارزش اجتماعی فضای شهری یزمینه مقررات فضایی و اجتماعی تسلط داشته باشند، بنابرا

                                                           
1 . Growing Up In Cities 

http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
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 (.2014:5)آلیسدیری،  است

اعتقاد دارد که حق به شهر مستلزم  اواست.  متمرکزشدهل در خصوص حق به شهر بر بعد فضایی شهر چدیدگاه می

ور تمرکز کرده که شهر یک اثر هنری است؛ اثری که تمام شهری است. او روی این استدالل لفکل جامعه  هتوسع

جدید زندگی و  هایشیوهنری، خالقانه و جمعی، یک اثر ه عنوانبهساکنان در آن مشارکت مستقیم دارند. از متن شهر 

 کنیممیاو خاطرنشان ساخته است شهری که ما در آن زندگی  (.2003:17 میچل) شودمیجدید سکونت ابداع  هایرویه

استثمار »نیست بلکه تجلی  مشارکتی سایت یک شهر ،ترتیباینبهاست.  بیگانه خود ساکنان بیشتر از ذاتی طوربه

تفاوت  همکان مبادل عنوانبهبه ساخت شهر  مندعالقهاست که « اقتصادی( نفعانذیاز  ایمجموعهطبقه مسلط ) وسیلهبه

ل استدالل کرده چ. میشودمی تولید ما توسط نه و ما برای ایفزاینده طوربه عمومی فضای (.2013:18ل، چ)می نیستند

 تولید مردمی کنترل سیاسی تخصیص مجدد دهند که برایاست که ساکنان باید فضای شهری را از راه فرآیند بسیج 

ل، ارزش مفهوم حق به شهر بسیار گسترده است. واقعیت چاز دیدگاه می (.2013:18ل، چ)می کندمی مبارزه شهری فضای

و شکل دادن به اهداف  منظرسازیحکایت دارد بلکه بر توانایی مشارکت در  بومزیستبر حق به  تنهانهاین است که 

آفرینش )توانایی مشارکت در کار و ساخت شهر( و حق به زندگی شهری  حقبه. همچنین کندمیید نیز داللت جد

)ساکنان حق دارند بخشی از شهر باشند تا خود را ارائه دهند( نیز داللت دارد. این ظرفیت معنایی وسیع ارزشمند است 

 شرایط تریناساسیکه توجه خود را بر  حالدرعین، شدبخمیبه همبستگی و انسجام طی مبارزات سیاسی امکان  چراکه

 (.616: 2009)میچل و هینن،  سازدمیزندگی متمرکز  و سکونت امکان ماندن، زنده

تقسیم حق به شهر به دو حوزه مهم، نقش مهمی در ارتقای آن داشته است: حق تخصیص و حق  وسیلهبهپورسل 

که شهروندان باید نقش مهمی در تمام تصمیماتی داشته باشند که در دارد  تأکیدمشارکت. حق مشارکت بر این نکته 

حق مشارکت به مرکزیت شهروندان  هدر واقع، اید (.2002:102)پورسل،  گذاردمی تأثیر هاآنوالت فضای حآفرینش و ت

است. مشارکت  قرار داده تأثیرمشخص فضای شهری را تحت  طوربهدر ارتباط با اموری اشاره دارد که  گیریتصمیمدر 

افزایش کنترل و استقالل  منظوربهنیست، بلکه مشارکت تکاپوی سیاسی  هاآنساکنان تنها امتیازی از جانب دولت به 

حق تخصیص شامل حق شهروندان برای دسترسی به فضای عمومی  (.2015)پورسل و تیمان،  ساکنان بر شهر است

سرمایه رشد (. 2002:103)پورسل،  مختلفی از استفاده را ایجاد کنند یهاارزشاست تا آن را تصاحب و استفاده نمایند و 

شهروندان و افزایش تسلط نخبگان شهری و  آفرینینقششهرها و کاالیی شدن روابط فضایی موجب کاهش  محور

ن کنترل بر کاربری زمین حق مالکان زمین و نخبگا کهدرحالیشهری شده است.  هایگیریتصمیمبر  دارانسرمایه

مستقیم بر  طوربهسیاسی نیست، بلکه این حق متعلق به افرادی است که تصمیمات در خصوص کاربری زمین -اقتصادی

در خصوص اجزای کالبدی فضا محدود  گیریتصمیم، کنترل بر تولید فضا تنها به باوجوداین. گذاردمی تأثیر هاآن

)پورسل،  گیردمیلق و امنیت خاطر ساکنان را نیز دربر اجتماعی، احساس تع-بلکه کنترل بر روابط فضایی ؛شودنمی

2003:577). 

 هایسالنئولیبرالیسم در  دستور کار)و متناقض( با ظهور  ایمالحظهقابل طوربهاز دیدگاه هاروی، مفهوم حق به شهر 

 گسترده موج یک شبیه جهان سراسر در است. در واقع، هاروی خاطرنشان ساخته است که نئولیبرالیسم آمیختهدرهماخیر، 

 دستور کار. او نتیجه گرفته است که شودمی وسیع تخریب باعث که است گفتمانی تنظیمات و نهادی اصالحات از

 شدهتشکیلکه حق به شهر امروز  طورهمان»بر فقرای شهری گذاشته است.  آمیزیفاجعهنئولیبرالیسم، اثرات ماندگار و 

در موقعیتی هستند  هاآن؛ باشدمیستان گروه کوچکی از نخبگان اقتصادی و سیاسی است، اما بسیار محدود است و در د

حق به شهر مفهومی فراتر از »که پس از تمایالت قلبی خاص خود، بیشتر و بیشتر به شهر شکل دهند. از دیدگاه هاروی، 
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ت. افزون بر این، حق به شهر، تغییر شهر اس وسیلهبهاست: حق تغییر خود  شهری منابع به دسترسی برای فردی آزادی

متکی به اعمال قدرت جمعی برای  ناپذیریاجتناب طوربهاین تغییر  چراکهاینکه فردی باشد؛  جایبهحق مشترکی است 

کنترل »دستیابی به  دربارهدر این رابطه تقاضا برای حق به شهر باید «. مجدد به فرآیندهای شهرنشینی است دهیشکل

 از بخشی معاصر شهرنشینی کهاین از او شناخت باشد. با« از مازاد تولید برداریبهرهتولید و  دموکراتیک بیشتر بر

سرمایه است، مفهوم حق به شهر صرفاً نباید  انباشت در بحران بروز برای فضایی آوردن فراهم نئولیبرالی جهت هایپروژه

 ازلحاظساخت شهرهایی متفاوت  دربارهید کمی باشد، بلکه با ازلحاظدر خصوص گسترش دسترسی ساکنان به شهر 

 (.2016:7)اولوغلن، کیفی باشد
 

 شهر دوستدار کودک

. شودمی هاآنفراهم نمودن نیازهای فیزیکی کودکان، موجب تحریک تکامل فردی  واسطهبهشهر دوستدار کودک 

 واسطهبهعمومی است و  ونقللحمو  سواریدوچرخه، رویپیادهاین شهر دارای شکل و مقیاس مناسب برای  کهازآنجایی

. آالیو و گرددمیزمانی برطرف  هایمحدودیتبنابراین  ؛شودمیفشردگی موجب افزایش تعامالت اجتماعی 

توسعه  هاآن. از دیدگاه آیدمیاز راه تحرک و مجاورت به دست  پذیریدسترسیکه  اندداشته( اظهار 1998)1همکاران

از راه مجاورت منجر شده  پذیریدسترسیحرک متمرکز گردیده که این امر به فقدان از راه ت پذیریدسترسیعالوه بر 

)پیترزه،  نموده است تأکید( بر ضرورت برنامه برای مجاورت و بدان وسیله، کاهش نیاز به سفر 2002)2است. نویم

 است. شدهبیانتعاریف مختلف شهر دوستدار کودک ، 1 در جدول شماره .(2011:7
 

 فهوم شهر دوستدار کودکم .1جدول

 مأخذ تعریف

و  ، فرهنگییط اجتماعیو شرا قرارگرفتهکودک در اولویت  هایخواستهشهر دوستدار کودک شهری است که در آن 
در  ثریمؤکه در آن کودکان نقش  دهدمیشهر را به سمتی سوق  طورهمین. هاستآنمعماری شهر همسو با نیاز 

ل ا در مسائرو اجتماع باید کودکان  هاخانواده. شودمیاعمال  هاتصمیمدر  هانآخصوص شهر خود داشته و نظرات 
و قادر به  مش نمودهمنیت و آرادخالت دهند. در واقع، در این شهر کودکان احساس ا هاآنبر زندگی  تأثیرگذارمهم و 

 کاوش و یادگیری در خصوص فضاهای پیرامون خود هستند.

کربالئی حسینی غیاثوند 
 60:1392یلی، و سه

ت ا، به شرکپیر و جوان ر شهروندان خود اعم از کهچناناست « مردم» موردعالقه، شهر «کودکان» موردعالقهشهر 
ص لزم تخصیی خوب، مست. در شهر دوستدار کودک، نحوه مدیریت و حکمرانکندمیدر خدمات و طراحی شهر تشویق 

 است. گیریتصمیمفرصت به کودکان برای 

، زادهماعیلاسکیانی و 
52:1392 

ودکان ککه حقوق  کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی است: به این معنا گرتجسمیک شهر دوستدار کودک 
ه بفعال  هاییعاملدار کودک، کودکان . در یک شهر دوستشودمیمنعکس  هابودجهو  هابرنامه، قوانین، هاسیاستدر 

 .گذاردمی تأثیر گیریمتصمیو بر روند  قرارگرفته موردتوجه هاآنو نظرات  هاآن؛ صدای آیندمیشمار 

 2009:1یونیسف، 

کنند و یها اداره مبچه به این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرها را بر اساس عالیقشهر دوستدار کودک 
حمایت، آموزش و ، ونقلحملمت، حقوق اساسی کودکان مانند: سال هاآنشود که در نیز به شهرهایی گفته می

 که حقوقی دارند و حق دارند اندشدهتعریفشهروندانی  عنوانبهشود. بر این اساس کودکان فرهنگ رعایت می
ه هری است کها نیست، بلکه شنظراتشان را ابراز کنند. یک شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب برای بچه

 شودمیکودکان ساخته  وسیلهبه

 و مویدفر، زادهشهری
153:1396 

ت اه و امنیقائل است و رف هاآن، حق مشارکت برای گویدمیشهر دوستدار کودک به جوانان و کودکان خوشامد 
رش و پرو شناسدمیامعه را به رسمیت جدر  تأثیرگذاراعضای  عنوانبه. حقوق افراد جوان بخشدمیرا ارتقاء  هاآن
 رد.کاحساس مالکیت و صدای کودکان توجه دارد که باید به  تأکیدو بر این موضوع  دهدمی

 6: 2005شهر ادمونتون، 

 هاآنارزش قائل و از » هاآناز دیدگاه انجمن ملی پیشگیری از آزار و اذیت کودکان، در شهر دوستدار کودک برای 
 قرارگرفتهشمولیت  و در دایره شدهفراهم هاآنبرای  ایپایه، امکانات شودمیاحترام گذاشته  هاآن، به شودمیحمایت 

 2006:3هووارد، 

                                                           
1 . Alayo et al 

2 . Novem 
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 «.شوندمی

(، شهر دوستدار کودک بر تضمین توجه آشکار به کودکان و لحاظ کردن 2009)1از دیدگاه تاپسامر و همکاران
 سازوکارهایدوستدار کودک در رابطه با  هایدیدگاهدارد که این امر از  تأکید گیریتصمیم سازوکارهایکودکان در 

 .گرددمیز دولت محلی آغا

 2015:62دولگر، 

 

کردهای به روی توانمیاین رویکردها  ترینمهمرویکردهای مختلفی در ارتباط با شهر دوستدار کودک وجود دارد. از 

 1970ر دهه دآمریکا  یالت متحدهابریتانیا و  هایپژوهشمحیط مبنا و حقوق مبنا اشاره کرد. رویکرد محیط مبنا: نتایج 

زمینه  ه پیدایشب هاایدهاین  ست که کودکان باید کاربران فعالی در حوزه محیط زندگی خود باشند.آن ا دهندهنشان

ودکان و ککردند که  کیدتأبر این نکته  هاآندید. منجر گر ریزانبرنامهمعماران و  وسیلهبه ایحرفه هایفعالیتجدیدی از 

ر اواخر ق کنند. دای عمومی را خلو سایر فضاه هاپارکرس، نظیر مدا هاییمحیطجوانان باید از راه طراحی مشارکتی، 

دوستدار  آلایدهحیط مدر خصوص کودکان اروپایی پیشنهاد داد که یک  هاپژوهش، نتایج موج جدیدی از 1990دهه 

ودکان بسیاری برای ک هایفرصتو  دهدمیکودک، محیطی است که به میزان باالی تحرک مستقل کودکان امکان 

)کیتا،  سازدمیفراهم  هاآنره و مردم در محیط روزم هازمینه، هامکان، هامشخصهمل با عناصر گوناگون، جهت تعا

یکرد ا: این رو. رویکرد حقوق مبنشودمیاجتماعی و فیزیکی کودکان متمرکز  هایمحیطبر  مبنا رویکرد محیط (.2003:9

کان و الیق کوددن بهترین عدر راستای برآورده نمو هاییتصمیممحلی به اتخاذ  هایدولتبر حقوق کودک برای تشویق 

م اظتی و سال، آموزنده، حفانگیزش بخش، محیط غنی، فراگیر هاآن کهطوریبه، شودمیحقوق کودکان متمرکز  ءارتقا

ل ازمان ملودک سکدر خصوص شهرهای دوستدار کودک بر برنامه شهرهای دوستدار  مبنا داشته باشند. جنبش حقوق

ن، اهداف مرتبط با مشارکت کودکا هایفعالیت. این جنبش راهبرد کلیدی حقوق کودکان و گرددمید متمرکز متح

 گرددیبرم 1920ه دهه ب مبنا جنبش حقوق هایریشهکودکان و جنبش حقوق کودکان بوده است.  هایمحیطمشترک 

دکان نجات کو المللیینبیه توسط ائتالف اتحادیه ملل، بیانیه حقوق کودکان را تصویب کرد؛ این بیان کههنگامی

 .(2016:52)نیوا، است  پیشنهادشده
 

 تولید فضاهای شهریبازمشارکت کودکان در 

که  هاییموقعیتکه در اغلب  آیدمی حساببهعملیاتی  ریزیبرنامهدیاگرام نردبان مشارکت یک ابزار ارزیابی و 

جهت شناسایی و بهبود سطح کودکان و  ساالنبزرگهدف آن، کمک به کاربرد دارد.  کنندمیبا کودکان کار  ساالنبزرگ

مشارکت این مدل،  گانهپنج. سطوح (a2010 :24است )شییر، مشارکت گانهپنجسطوح  ازلحاظمشارکت افراد جوان 

( 3د؛. تا به بیان نظرات خود بپردازن شودمی( از کودکان حمایت 2. شودمی دادهگوشکودکان  به( 1از:  اندعبارت

( کودکان 5. شوندمیمشارکت داده  گیریتصمیم( کودکان در فرایندهای 4. شودمیکودکان در نظر گرفته  هایدیدگاه

است.  این دیاگرام دارای ساختار منطقی(. 2001:110)شییر،  گذارندمیرا به اشتراک  گیریتصمیمقدرت و مسئولیت برای 

، از پانزده سؤال ساده در پنج سطح ماتریس استفاده کنندمیمعلمان آن را اتخاذ  هایتیمکه نظیر معلمان و  ساالنیبزرگ

بدین شرح را انعکاس دهند  هاییسؤال کهاینبلکه برای « ؟ایمایستادهما کجا » کهاینبرای ارزیابی  تنهانه نمایندمی

مدرسه  هایتیمبرای مثال، معلمان یا «. ؟انجام دهیم کاریچهبرای انجام این امر باید »و « به کجا برسیم؟ خواهیممی»

درسی،  هایبرنامهدر خصوص  گیریتصمیمبتوانند در  آموزاندانشاستفاده کنند تا  راحتیبهاز این سطوح  توانندمی

مدرسه و مدیریت محیط مدرسه، تجهیزات، کارکنان و مدارک تحصیلی، لباس و غیره  دهیسازمانیادگیری،  هایبرنامه

مایند. در هر سطح در ماتریس، معلمان و مدارس ممکن است میزان تعهد متفاوتی نسبت به فرآیندهای هر مشارکت ن

                                                           
1 . Topsümer  
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و الزامات  هافرصت: سرآغاز، شودمیسطح داشته باشند. بر این اساس، سه مرحله تعهد در باالی ماتریس مشخص 

 .(b2010 :16)شییر،

ت صوص مشارکولیه خود در خن کودک در نیکاراگوئه، مدل ابا کارگرا اشعملیاتیر در پرتو تحلیل ییش ازآنپس

 وص مشارکتن خود در خصپیشی گونه شناسی، «هاتنشراهبری »( را بازاندیشی نمود. در یک چارچوب با عنوان 2001)

ارکت مش چندبعدیچیده و واقعیت پی سازیمفهومبرای »مدل پیشین  اظهار داشتوی  کهاین ازجملهرا بسط داد. 

ایی پانزده تنش مشارکت . وی این بازاندیشی را با شناس(a2010 :2)شییر، « و جوانان در جامعه کافی نیست کودکان

در تقابل با کودک  کنندهمصرف عنوانبه( کودک 1از:  اندعبارت گانهپانزده هایتنشکودکان انجام داده است. این 

ا ب( مشاوره در تقابل 3ن. کودکا دستور کارهایبل با دولتی در تقا دستور کارهای( 2. فعال گراانسان  عنوانبه

( مشارکت واکنشی در 5«. ای رایجفضاه»در تقابل با « شدهدعوتفضاهای ( »4. شدهگذاشتهبه اشتراک  گیریتصمیم

چوب خدمات عمومی در تقابل ( چار7شده در تقابل با صداهای مستقل.  کاریدست( صداهای 6تقابل با مشارکت فعال. 

رکت جوانان در برابر مشارکت ( مشا9یک گروه اجتماعی.  عنوانبهخاص به کودکان  هایتنش( 8ارچوب حقوق. با چ

ز کودکان در تقابل با ( حفاظت ا11 در تقابل با ساختارهای ابداعی جدید. ساالنبزرگ( ساختارهای تقلید از 10کودکان. 

یرونی در ب( انگیزش 13 ه در برابر مشارکت ملی و جهانی.( مشارکت محلی و نزدیک به خان12توانمندسازی فرزندان. 

 توسعهیکنواخت در مقابل  هایپروژه( 15( گرفتن نتیجه سریع در شمولیت همه افراد. 14مقابل انگیزه ذاتی و درونی. 

هیم ز مشارکت را فراهم نموده است. این مدل مفاا( بر این اساس، مدل دیگری 2010ر )یشی. (a2010 :27-34)شییر، 

 ل در قالبرده است. این مدکو کودک را ادغام  سالبزرگغربی،  مختلف اعم از غربی و غیر هایزمینهمشارکت از 

 شده است. سازیمفهوم« درخت مشارکت»

بارتلت مشتمل بر مناطق سبز؛ تدارک  تأکیدمورد  هایاولویتکرده است.  تأکیدبارتلت بر محیط کالبدی کودکان 

اجتماع  هایمکانفعالیت و تحرک؛ آزادی از خطرات فیزیکی؛ آزادی حرکت؛  هایمحیطوعی از ؛ تنایپایهخدمات 

)وولکوک و  و ارتباط جغرافیایی است پذیریدسترسی؛ کاهش ترافیک؛ پسماند یا زباله حداقلی؛ وسالسنهم هایگروه

در قلمرو  2007در سال  2کودک تنیداشدوستیک چارچوب برای ارزیابی محیط  1دکتر لیزا هورلی (.28:2008استیل، 

چندین عامل نموده که  ارائهداده است. این چارچوب اقدام به  ارائهشامل محیط فیزیکی کودکان  نگرکل هایمحیط

شهر دوستدار کودک را بهبود دهد،  تواندمیشهری  ریزیبرنامهچگونه  کهایندارند؛ این عوامل در  توجهیشایاناهمیت 

بین محیط و رشد سالم کودکان ترسیم کرده است. این عوامل  هاییارتباطبرخوردار هستند. هورلی،  از اهمیت باالیی

( 5؛ محیطیزیستشهری و  هایکیفیت( 4( امنیت و ایمنی؛ 3؛ ایپایه( خدمات 2( مسکن و سکونت؛ 1از:  اندعبارت

است. به  متمرکزشدهی، ایتالیایی و سوئدی پژوهش هورلی بر شهرهای فنالند(. 2016:11)نیوا،  توزیع و تدارک منابع

، پیچیده و چندبعدی است و به ساختارهای محیطی چند سطحیموضوعی »اعتقاد هورلی، مفهوم محیط دوستدار کودک 

که به موضوعات کودکان  هاییگروه طورهمینو  آوردمیکه از کودکان حمایت به عمل  گرددمیاطالق  ایزمینهو 

هدف هورلی، ارتباط دادن «. خود را اجرایی کنند هایپروژهاهداف و  توانندمیکودکان  کهطوریهبهستند.  مندعالقه

(. 2016:55)نیوا،  است ریزیبرنامهبه بخشی از  هاآنتبدیل کردن  وسیلهبه ریزیبرنامهکودکان با موضوعات  هایتجربه

مکلیرست خاطرنشان ساخته است «. خود دارند هایمحیطبا  ایتنیدهدرهمکودکان رابطه » از دیدگاه کاترین مکلیرست،

معناداری روی سالمت روانی، اجتماعی و فیزیکی کودکان  تأثیرکاربری اراضی و طراحی اجتماع دارای  هایتقسیم»

)نیوا،  شده است تأکیددر این رابطه بر چهار موضوع اصلی مشتمل بر امنیت، فضای سبز، دسترسی و انسجام «. هستند
                                                           
1 . Liisa Horelli 

2 . Environmental Child Friendliness 
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2016:11.) 
 

 استانداردهای عملیاتی مشارکت کودکان

فهرستی از شرایط را  طورهمینکنفرانس اسلو نسبت به تعریف مشارکت کودکان در زمینه اجتماع اقدام نموده است. 

شرایط ( 1 از: اندعبارت هامشخصه. این کنندمییک پروژه کارآمد برای کودکان را تنظیم  هایمشخصهتولید کرده که 

تا جای ممکن، پروژه بر مبنای : جدید( هایبرنامهو  هازمینهو منابع برای ایجاد  هاایده)همگرایی مردم،  یهمگرای

تا سرحد ممکن، ؛ آورندمیعمل  است که از مشارکت کودکان حمایت به بناشدهموجود اجتماع  هایسازمانساختارها و 

پروژه بر اساس عالیق و مسائل ؛ دهدمیی از محیط جلو بخش طبیع عنوانبهپروژه، مشارکت کودکان را  هایفعالیت

، آگاهی هاآن هایخانوادهبه کودکان و  ؛اندشدهانتخابمنصفانه  طوربه کنندگانمشارکت :شرایط ورود( 2 کودکان است.

و  بندیزمانه پروژه در زمین تا مشارکت یا تصمیم بگیرند؛ شوندمیآزادانه انتخاب  طوربهکودکان  ؛شودمیمستمر داده 

با کرامت و ارزشمند، احترام  هاییانسان عنوانبهبه کودکان ( شرایط حمایت اجتماعی: 3 است. دسترسقابلموقعیت 

و همدیگر را  شودمیاز کودکان حمایت  ، احترام متقابل و دوجانبه وجود دارد؛کنندگانمشارکتدر بین  ؛شودمیگذاشته 

کودکان  و مسئولیت واقعی هستند؛ تأثیرکودکان دارای  از: اندعبارتاین شرایط : ( شرایط صالحیت4 .کنندمیتشویق 

و اهداف  کنندمینقش ایفا نقش  گیریتصمیمکودکان در  ؛ورزندمیو در تعریف اهداف فعالیت، مشارکت  کنندمیدرک 

 هافعالیتاز  ایمنصفانهاشتراک  کنند؛و نظرات خود را بیان  هاایدهتا  شودمیبه کودکان کمک  ؛دهندمیفعالیت را انجام 

پروژه فرآیندهایی  ؛کندمیپروژه موقعیت مناسبی برای توسعه تدریجی صالحیت ایجاد  وجود دارد؛ ارائهبرای شنیدن و 

شرایط انعکاس: این شرایط مشتمل ( 5. اندکردهآغاز  هاآنکه  کندمی اندازیراهبرای حمایت از تعهد کودکان در مسائلی 

درک  هاخروجیکودکان، دالیلی برای  ، شفافیت وجود دارد؛گیریتصمیمدر تمام مراحل  مواردی به این صورت است: بر

وجود  گروهیهمبرای ارزیابی هم در سطوح فردی و  هاییفرصت برای انعکاس انتقادی وجود دارد؛ هاییفرصت ؛کنندمی

 (.9-13: 2001)چاوال،  کنندمیقدرت مذاکره  هایتفاوتآزادانه در خصوص  طوربه کنندگانمشارکت دارد؛

داده است. این  ارائه(، هفت استاندارد کلی در خصوص مشارکت کودک 2005استانداردهای عملیاتی نجات کودکان )

، : مشارکت کودکان2استاندارد  .پذیریمسئولیت: رویکرد اخالقی: شفافیت، صداقت و 1استاندارد  از: اندعبارتاستانداردها 

: 5استاندارد  فرصت. : برابری4استاندارد  و دوستدار کودک. توانمند ساز: یک محیط 3مرتبط و داوطلبانه استاندارد 

: 7استاندارد  .دهدمی: مشارکت، امنیت و حفاظت از کودکان را ارتقاء 6استاندارد  و کارآمد هستند. اطمینانقابلکارکنان، 

 (2005ن، )نجات کودکا تضمین پیگیری و ارزیابی
 

 ریزی برای کودکان برنامه

؛ باشدمیشکل دادن به محیط اطراف خود  منظوربهشهرهای دوستدار کودک به دنبال ایجاد مشارکت کودکان 

 هایویژگی ترینمهم. بر این اساس شودمیکودک نسبت به شهر  تعلق پذیریمشارکت عملی که موجب ایجاد عالقه و 

سایش، ایمنی و امنیت؛ پیوند با طبیعت؛ پیوند با تاریخ، فرهنگ و هویت جمعی؛ آ»شهر دوستدار کودک مشتمل بر 

« و فضاهای مربوط به کودک؛ توجه به کودکان معلول مؤسساتجذابیت و تازگی؛ خوانایی؛ دسترسی به امکانات؛ وجود 

)شکل  هاشاخصاز  ایمجموعه( وجود 2016(. به اعتقاد گیلبرت )61:1392است )کربالئی حسینی غیاثوند و سهیلی، 

: انسجام اجتماعی؛ هویت منسجم اجتماع؛ شودمیوجود احساس محیط دوستدار کودک  گیریشکلموجب  (1 هشمار

فعالیت متنوع؛ فضاهای سبز امن؛ تدارک نیازهای  هایزمینه؛ وسالسنهم هایگروهاجتماع  هایمکانحرکت آزاد و امن؛ 

محیط دوستدار کودک  گیریشکلموجب عدم  هاشاخصاز  ایمجموعهگر و امنیت حق تصرف. از طرف دی ایپایه
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؛ پسماند؛ عدم آورماللفعالیت متنوع؛ محیط  هایزمینهو بدنامی؛ خشونت و جرم؛ نبود  انگ زدگی: طرد اجتماعی؛ شودمی

 هایمؤلفه ترینمهمبه  در ادامه .(2016:13)گیلبرت،  سیاسی( قدرتیبی؛ نبود امنیت حق تصرف و ایپایهتدارک نیازهای 

 .شودمیبرای کودکان پرداخته  ریزیبرنامه

 
 شهر پایدار دوستدار کودک یهامشخصه. 1شکل 

 (2016:14)منبع: گیلبرت، 

 الف( ایمنی و امنیت

شده است، نیاز به امنیت است که در روابط  تأکیدیکی از نیازهای ضروری انسان که در هرم نیازهای مازلو بر آن 

نبود »است. در قوانین، امنیت معادل  شدهارائه. تعاریف متعددی از مفهوم امنیت کندمیبروز پیدا  هاانساناجتماعی 

جان تی مورز یعنی  ازنظرو « تضمین رفاه آتی»عبارت است از،  1الرونی مارتین ازنظراست. امنیت  شدهعنوان« تهدید

یک ضرورت توسعه شهری  عنوانبهامروزه امنیت شهری در سطح جهان  .«آورزیانایی نسبی از تهدیدات ره»

با این فضاها،  هاآناجتماعی در فضاهای شهری و نحوه تعامل  هایگروهاست. با توجه به نقش و موقعیت  شدهشناخته

متفاوت است. شناخت عوامل موثر  هاگروههر یک از  ن با توجه به شرایطآو عوامل موثر بر  هاگروهامنیت اجتماعی این 

 هایمحیطآن به چگونگی ارتباط کودکان با محیط شهر و معیارهای  تهدیدکنندهبر امنیت اجتماعی کودکان و یا عوامل 

م فراگیر و ضرورت ادغا ریزیبرنامه)الگوی(  پارادایممطلوب برای کودکان بستگی دارد. در ادبیات جهانی با پیدایش 

 موردتوجهو طراحی شهری  ریزیبرنامهکودکان در  هایاولویتشهری مالحظات و  ریزیبرنامهدر  هاگروهاجتماعی همه 

و  ادراکاتشهری مطلوب برای کودکان، توجه به  هایمحیطاست. در این میان، یکی از معیارهای دستیابی به  قرارگرفته

نظیر تراکم باال،  هاییمشخصهبا سطوح باالی جرم دارای  هایمحله. باشدمی هامحیطتجربیات کودکان از این 

زیاد، میزان باالیی از  تک والدینیمسکونی و تجاری(، جمعیت متحرک، خانواده  مشخصاًمختلط ) هایکاربری

گی زند هامحله گونهاین(. کودکان و جوانانی که در 87:1396فرسوده و سطوح باالی فقر هستند )پرهیز،  هایساختمان

که شاهد جرم و قربانی شدن  هاییآنشاهد جرم و جنایت زیادی هستند و در معرض قربانی شدن قرار دارند.  کنندمی

، بزهکاری و دستاوردهای تحصیلی پایین را نشینیعقبنظیر عصبانیت، فشار،  هاییمشخصههستند احتمال بیشتری دارد 

 است که بین ادراک امنیت محله و سطح فعالیت فیزیکی کودکان آن دهندهنشانداشته باشند. نتایج مطالعات مختلف 

در پارک  رویپیادهناامن است، کمتر به کودکان خود اجازه  هاآنکنند محله  ادراکوالدین  کههنگامی وجود دارد. ایرابطه

                                                           
1 . Laroni Martin 
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و  هاغریبهوط به حضور نگرانی امنیتی والدین مرب ترینعمده. دهندمیتا خانه دوستان را  سواریدوچرخهبرای بازی یا 

علت اصلی فراهم نشدن فرصت مشارکت کودکان  عنوانبهگوناگون، این عوامل  هایپژوهشو در  آمدوشداست

 هاآنفیزیکی دارند که این امر به چاقی  هایفعالیتاین موانع کودکان تمایل کمتری به مشارکت در  درنتیجه. اندشدهبیان

 (2014:1( و )کوپر و مورفی، 2013کودک،  هایگرایش) انجامدمی

 ب( فضای سبز/فضای عمومی

، فضای سبز مشتمل بر 1شهر واترلو سایتوبمختلف، متفاوت است. بر طبق  هایشهرداریتعریف فضای سبز در بین 

و و مواردی از این  رویپیاده، مسیرهای محیطیزیست هایزمینمحله،  هایپارکاصلی،  هایپارکورزشی،  هایزمین»

و نهرها،  هارودخانهمانند  ایحوزهورزشی، مناطق  هایحوزهو ذخایر،  هاپارکاست. فضای سبز عمومی شامل « بیلق

فضاهای  طورهمینمحلی، درختان خیابانی و مناطق حفاظت از طبیعت و  هایباغ، رویپیادهسبز و مسیرهای  هایراه

 هایمشخصهفضای سبز شهری گستره وسیعی مشتمل بر  .سبز است هایکوچهکمتر متعارف مانند دیوارهای سبز، 

عمومی و  دسترسغیرقابل)مانند درختان خیابانی و پوشش گیاهی در کنار جاده(؛ فضاهای سبز  ترکوچکفضای سبز 

دارای  تربزرگخصوصی( و فضاهای سبز  هایزمینسبز و فضای سبز در  هایسقفتفریحی )نظیر نماها و  هایکاربری

. یک فضای خوب به شودمی( را شامل هاسبز راهیا  هابازی هایزمین، هاپارکمانند  ازجملهاعی و تفریحی )مختلف اجتم

. کودکان باید با تمام موجودات طبیعی مانند آب، کندمیاستفاده  درستیبه هاآنو از  گذاردمیطبیعت و عناصر آن احترام 

ان برای یادگیری و دوست داشتن طبیعت ارتباط برقرار کنند. کودک گیاهان، درختان، حیوانات، پرندگان و حتی حشرات

آبزی منابع ارزشمندی برای کودکان  هایاکوسیستمدسترس باشد.  باید در فضا درآب  کنند و بازیآبدوست دارند در 

موثر در طراحی هستند تا یاد بگیرند که چگونه به طبیعت احترام بگذارند. افزون بر این، پوشش گیاهی یکی از عوامل 

منظم و مرتب در  اندازهاییچشم توانندمیکیفیت هوا را ارتقاء دهد، گیاهان و درختان  تواندمیپوشش گیاهی  .فضا است

 تواندمیبرای بسیاری از پرندگان، حشرات و حیوانات کوچک هستند که  ایخانهگیاهان  .نگاه کودکان را طراحی کنند

که  سازدمیاز خدمات اکوسیستم را فراهم  ایگسترده، فضای سبز طیف درمجموعاشد. برای کودکان، بسیار آموزنده ب

شهری و بهبود زندگی شهروندان کمک کند. چنین فضایی متنوع و دارای  هایبیماریبه مبارزه با بسیاری از  تواندمی

عمومی، امکانات و خدمات  ونقلحملغنی، کیفیت محیطی، نزدیکی به  هایگونهمختلف، پوشش گیاهی،  هایاندازه

 (.2014)خدمات حمایتی خانواده و جامعه، کالگری،  است

از عناصر و معیارها را برای فضاهای عمومی یکپارچه دوستدار کودک  ایمجموعه( 2014)2برنامه دولت استانی جاکارتا

روندان بخصوص کودکان را تسهیل که نیازهای شه شدهارائه هاییزیرساختایجاد  منظوربهداده است. این برنامه  ارائه

. هدف این برنامه حمایت از اقداماتی است که جاکارتا را به یک شهر دوستدار کودک تبدیل نماید. برنامه توسعه سازدمی

است. این برنامه  متمرکزشدهبر مناطق مسکونی بخصوص مناطق متراکم  فضای عمومی یکپارچه دوستدار کودک

عملکردی،  ازلحاظباز را تسهیل کرده است. برنامه فضای عمومی یکپارچه دوستدار کودک  دسترسی کودکان به فضاهای

( 2016:16)آجیت و همکاران،  زیرساخت اجتماعی ازلحاظ. شودمییک زیرساخت سبز و اجتماعی در نظر گرفته  عنوانبه

 است. شدهبیان، معیارهای فضاهای یکپارچه دوستدار کودک 2در جدول شماره 

 

 

 
                                                           
1 . Waterloo 

2 . Jakarta Provincial Government program 
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 فضاهای یکپارچه دوستدار کودک هایمعیار .2جدول 

 معیار عنصر معیار عنصر

 نیازهای فضاهای عمومی کودکان ایپایهنیازهای 

 دسترسی آسان پذیریدسترسی امکانات آموزشی آموزش

 ونقلحمل هایشیوه رویدادهای آموزشی /هابرنامه

 فاصله

 امنیت محیط پیرامون امکانات بازی فراغت

 ترافیک رویدادهای بازی /هابرنامه

 مسیر هایویژگی طراحی امکانات ورزشی ورزش

امکانات پشتیبانی )توالت، نیمکت، سطل 
 زباله(

 آرایش شهر

 زندگی گیاهی

 گردش

 نورپردازی

 راحتی

 مناسب برای افراد معلول

 بازدیدکنندگانتعداد و جنسیت  بازدیدکنندگان / رویدادهای ورزشی هابرنامه

 بازدیدکنندگان هایفعالیت

 نقش والدین

 بازدیدهافراوانی  بازدیدها

 بازدیدهازمان 

 بازدیدهاطول 

 هاپارکمیزان درخواست برای بازدید از 

 (2016:17آجیت و همکاران، )منبع: 

 ج( دسترسی

ی ایمنی و تشویق کودکان در محیط بیرونی، از نیازهای اساسی به شمار برا خصوصبهدسترسی برای استفاده عموم 

جهت دستیابی به  هاآن هایتوانایی(، صالحیت محیطی کودکان ارتباط مستقیمی با 1987. به اعتقاد هارت )آیدمی

نوع  تریناساسی کرده است. هادسترسی بندیطبقه( اقدام به 1987دسترسی امن به محیط طبیعی و کالبدی دارد. لینچ )

دسترسی به مواد  بعدازآنخاص انسان قرار دارد؛ و  هایفعالیت، دسترسی به ازآنپسآن، دسترسی به افراد دیگر است؛ 

(، دسترسی را 1992) 1است. به گفته کار و همکاران قرارگرفته و دسترسی به اطالعات هامکانخاص، دسترسی به 

 :اندهنمود بندیطبقهعمده  مؤلفهسه  ازلحاظ

دسترسی فیزیکی  هایمحدودیتباشد.  دسترسقابلفیزیکی برای عموم مردم  صورتبهدسترسی فیزیکی: فضا باید  (1

دسترسی  هایمحدودیت عنوانبه توانمیو غیره باشد. خودروها را  هانشانه، هادروازهمختلفی نظیر  هایشکلدر  تواندمی

(، 1987)3(، هفت ووهلویل1993)2وینگند-پژوهشگرانی نظیر کوهن و هور مسکونی در نظر گرفت. هایخیابانفیزیکی به 

کودکان به کیفیت محیط نزدیک به خانه خود جهت برآورده » اندداشته( بیان 1985)5و انیشتین و بیریسون (1968)4لیدز

ره خودرو و سرعت سیط«. نمودن نیازهای تحرک و اکتشاف و همچنین تجربه و یادگیری از خارج از منزل وابسته هستند

                                                           
1 . Carr  

2 . Cohen & Horm-Wingerd 

3 . Heft & Wohlwill 

4 . Lidz 

5 . Einstein & Bearison 
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را محدود  هامحلهدر  هاآنمسکونی از عوامل اصلی است که دسترسی فیزیکی کودکان و بازی آزادانه  هایخیابانآن در 

 .کندمی

 یادیزضا از اهمیت فراحتی جهت ورود به  احساس منظوربهدسترسی بصری: این نوع دسترسی برای کودکان  (2

 برخوردار است.

« عناصر طراحی»یا « حضور مردم»، در قالب هانشانهدیگری از دسترسی است که به حضور دسترسی نمادین: نوع  (3

 (.39-2004:40)ممیک،  اشاره دارد

 د( انسجام

 نظرات هاآن و به چه چیزی نیاز دارند. حداقل، خواهندمیکه چه  دانندمی هرکسیدر بسیاری از موارد، کودکان بهتر از 

نیازمند تعهد، صبر و  گیریتصمیمیکپارچه نمودن کودکان با فرآیندهای  .دارند ککم برای ارزشمندی هایایده و

پیدا کنند. این موضوع،  ساالنبزرگبرای ارتباط برقرار کردن با  هاییراه هاآن وسیلهبدینشکیبایی و خالقیت است تا 

 و توانمندی احساس ترویج واسطهبه، هاآنیکپارچه نمودن کودکان با اجتماعات  چراکههدف بسیار ارزشمندی است؛ 

 سالمتبه. این امر کندمیاجتماعی، به بهبود سالمت روحی و اجتماعی کمک  تعامل هایفرصت ارائه و نفساعتمادبه

، کودکان اغلب متأسفانه. نمایدمیخلق  هاآنفضاهای مفیدی برای  چراکه؛ کندمی توجهیشایانجسمی کودکان کمک 

)مک آلیستر،  شهروندانی ارزشمند با نظراتی معتبر تلقی شوند کهاین جایبه شوندمیر گرفته در نظ مسئله عنوانبه

2008:53.) 

 

 روش پژوهش

انجام  منظوربهاست، بنابراین  نبوده پذیرامکان 12همه جمعیت منطقه  مطالعه و امکان دسترسی اینکه به توجه با

برآورد حجم نمونه از  منظوربهجم نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ح عنوانبهپژوهش تعدادی از افراد ساکن در مناطق 

 هایفرضپیشپژوهش و همچنین  هایفرضیهاستفاده گردید، با توجه به اهداف و  SPSS Sample Power افزارنرم

م نمونه احتمالی )سطح اطمینان، توان آزمون، حجم اثر و تعداد متغیرهای درگیر در تحلیل( حج گیرینمونهمربوط به 

بر  تأثیرگذاربا در نظر گرفتن عوامل  Sample Power افزارنرم نفر برآورد گردید. 120آماری پژوهش برای این منطقه، 

شیوه  .کندمیهای آماری تحلیل داده حجم بهینه نمونه را برآورد های مختلف و متناسب با روشحجم نمونه در موقعیت

 ایخوشهش جهت دستیابی به نمونه پژوهش در ارتباط با جامعه آماری شهروندان در این پژوه مورداستفاده گیرینمونه

 هایخوشه عنوانبهیک خوشه کلی و محالت  عنوانبهکه در مرحله اول مناطق  صورتبدینبوده است  ایچندمرحله

به تعداد نمونه . سپس با توجه اندآمده حساببهفرعی مناطق  هایخوشه عنوانبهدرون محالت  هابلوکفرعی و 

چند خانوار به روش  هابلوکو در درون  شدهانتخاب تصادفبهبه هر منطقه؛ از هر منطقه چند بلوک  یافتهاختصاص

 است. شدهبیان 3 هپژوهش در جدول شمار هایمؤلفه. افزون بر این، ابعاد و اندقرارگرفتهسیستماتیک مورد پرسشگری 
 

 پژوهش هایمؤلفه. 3 جدول

 مؤلفه بعد لفهمؤ بعد

 حق اوقات فراغت و فعالیت آموزش و دانش حق شروع زندگی سالم شروع خوب زندگی

 حق آموزش

 حق دسترسی به اطالعات حق آب سالم و بهداشت

 حق عدالت اجتماعی استاندارد زندگی حق آمادگی اضطراری حفاظت در برابر خطر

 حق ارتباط حق ایمنی

 کیفیت زندگی حق خاص یهامراقبت
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 حقوق کودکان فرهنگی حق تحرک کالبدی

 و حقوق مدنی هایآزاد ستیزطیمححق به 

 هارساختیزامکانات و 

 محیط خانوادگی و مراقبت بدیل

 فضای سبز

آلیستر، ؛ مک 2011؛ مک آلیستر، 2012؛ مالونه، 2008؛ وولکوک و استیل، b2010؛ شییر a2010؛ شییر 2001منبع: شییر،

؛ 2003؛ پورسل 2012؛ پلگ، 2015؛ پورسل و تیمان، 2002؛ پورسل، 2016؛ نیوا، 2009؛ میچل و هینن، 2003؛ میچل، 2008

 2002؛ چاوال، 2014؛ آلیسدیری، 1997؛ هارت، 2014؛ جیمز و همکاران، b2010؛ کامینیز a2010؛ کامینیز 2013لوباخ، 

 

تکمیل شد و ضریب  12تصادفی در منطقه  صورتبهپرسشنامه  30شنامه، تعداد برای تعیین پایایی )قابلیت اعتماد( پرس
بیشتر از  آمدهدستبه، میزان هامؤلفهی تمامی ابعاد و برا مربوط محاسبه گردید. هایشاخصبرای ابعاد و  کرونباخآلفای 

 (.4)جدول  ها وجود داردد برای دادهاست. لذا قابلیت اعتما شدهمحاسبه 79/0است. مقدار آلفای کل برابر با  بوده 70/0
 

 ی مختلف پرسشنامههابخشبرای  کرونباخضریب آلفای  .4 جدول

 آلفای کل مقدار ضریب آلفای کرونباخ ابعاد یا عوامل

 *** مشخصات پاسخگویان

79/0 

 82/0 شروع خوب زندگی

 78/0 حفاظت در برابر خطر

 73/0 آموزش و دانش

 83/0 استاندارد زندگی

 81/0 بعد کالبدی

 77/0 بعد فرهنگی

 

 مطالعه موردمحدوده 

محدوده  درصد 2/3) هکتار 1600مشتمل بر هسته مرکزی و تاریخی شهر تهران است و با مساحتی معادل  12منطقه 
کل  درصد 84/56)معادل  ونیرا فضاهای مسک 12مساحت منطقه  درصد 97/50محله است.  31ناحیه و  6تهران(، شامل 

تجاری و اداری(  غیرازبهکاربری خدمات شهری ) درصد 35و درصد(  67/29) کاربری تجاری و اداریدرصد  14/20(. هایکاربر
به ترتیب به  12از مساحت منطقه  درصد 39/4و  درصد 91/0، درصد 41/0 را به خود اختصاص داده است. در ضمن

 است. یافتهاختصاصخته نشده و صنعتی و کارگاهی سایر، بایر سا هاییکاربر

 
 موردمطالعه هموقعیت محدود. 2کل ش
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 هایافتهبحث و 

درصد را مردان  7/52درصد از نمونه آماری پژوهش را زنان و  3/47این است که  دهندهنشان، 5 همقادیر جدول شمار

. سن انددادهدان درصد بیشتری از نمونه آماری پژوهش را به خود اختصاص گفت مر توانمی، بنابراین انددادهتشکیل 

سال سن دارند،  36سال است، بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که  55تا حداکثر  18نمونه آماری پژوهش حداقل 

نگین سن نمونه آماری اینکه میا درنهایتسال و نیمی باالتر از این است،  38نیمی از نمونه آماری پژوهش کمتر از 

درصد از نمونه آماری پژوهش دارای تحصیالت دیپلم،  1/55سال است. مقادیر جدول بیانگر این است  37پژوهش حدود 

گفت  توانمیهستند. بنابراین  کارشناسی ارشددرصد دارای تحصیالت  2/25درصد دارای تحصیالت کارشناسی و  7/19

سکونت افراد  زمانمدت .انددادهشتری از نمونه آماری پژوهش را به خود اختصاص افراد دارای تحصیالت دیپلم درصد بی

سال سابقه  6سال است، بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که  25از حداقل یک سال تا حداکثر  12 منطقهدر 

ر از این مدت در این منطقه سال و نیمی باالت 8سکونت در این منطقه را دارند، نیمی از نمونه آماری پژوهش کمتر از 

 سال است. 9 ،12 هسکونت افراد در منطق زمانمدتمیانگین  کهاین درنهایتسکونت دارند، 

 
 توصیفی حجم نمونه پژوهش هایویژگی .5 جدول

 درصد معتبر درصد  توصیفی هایویژگی

 جنس
 3/47 3/47 مرد

 7/52 7/52 زن

 تحصیالت

 1/55 1/55 دیپلم

 7/19 7/19 کارشناسی

 2/25 2/25 باالتر و ارشد کارشناسی

 

 12با رویکرد حق به شهر در منطقه  نفضاهای شهری کودکاکیفیت ء تحلیل ابعاد ارتقا

ندگی، کالبدی و فرهنگی در پژوهش، میانگین ابعاد شروع زندگی، حفاظت در برابر خطر، استاندارد ز هاییافتهبر اساس 

قرار ندارد. در این میان، تنها مقدار راین این منطقه در وضعیت مناسبی . بنابباشندمی( 3از حد متوسط ) ترپایین 12منطقه 

. افزون بر این، باشدمیاین بعد مناسب  ازلحاظو وضعیت منطقه  است(، باالتر از حد میانگین 83/3) بعد آموزش و دانش

ابعاد آموزش و دانش، کالبدی، شروع خوب زندگی، استاندارد زندگی، فرهنگی و حفاظت در برابر خطر، به ترتیب بیشترین 

 (.6 هار)جدول شم انددادهامتیاز را به خود اختصاص 
 

 12با رویکرد حق به شهر در منطقه فضاهای شهری کودکان کیفیت بعاد ارتقاء میانگین، انحراف معیار و واریانس ا .6 جدول

 واریانس انحراف معیار میانگین ابعاد

 08/0 29/0 76/2 شروع خوب زندگی

 30/0 55/0 14/2 حفاظت در برابر خطر

 56/0 75/0 83/3 آموزش و دانش

 23/0 48/0 55/2 دارد زندگیاستان

 11/0 33/0 99/2 کالبدی

 45/0 67/0 53/2 فرهنگی

 

 شده است.)سطح متوسط( اعمال 3دد ع آزمون مقدار شد، استفاده لیکرت تایی 5 طیف از پرسشنامه در کهاین به توجه با

 درصد 5داری از آورده شده است، هرگاه مقدار سطح معنی« داری دوطرفهسطح معنی»و « ادیدرجه آز»، «Tآماره »ابتدا 
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 فرض باشد، درصد 5 از کمتر معناداری مقدار چنانچه ابعاد وضعیت مطلوب ندارد( و)شود رد نمی H0تر باشد، فرض بزرگ

H0 دهدمی نشان را( 3 عدد) آزمون مورد مقدار با نمونه میانگین اختالف ابعاد وضعیت مطلوب دارد(. سپس)شود می رد. 

 آید:در اینجا سه حالت پیش می

تر ( بزرگ3 عدد)میانگین از مقدار مورد آزمون  درصد 95هرگاه حد پایین و حد باال مثبت باشند، در سطح اطمینان  -

 های موردنظر وضعیت مطلوبی دارد.است و به این معنی است که ابعاد یا شاخص

تر ( کوچک3 عدد)میانگین از مقدار مورد آزمون  درصد 95ین و حد باال منفی باشند، در سطح اطمینان هرگاه حد پای -

 وضعیت مطلوبی ندارد. موردنظرهای است و به این معنی است که ابعاد یا شاخص

( تفاوت 3 عدد)میانگین با مقدار مورد آزمون  درصد 95هرگاه حد پایین منفی و حد باال مثبت باشد، در سطح اطمینان  -

 وضعیت متوسطی دارند. موردنظرهای معناداری ندارد و به این معنی است که ابعاد یا شاخص

 هایمؤلفه، باوجوداین( وضعیت مناسبی دارند. 82/4( و کالبدی )01/3) ، تنها ابعاد آموزش و دانشT هبر اساس آمار -

( وضعیت 12/2) ( و فرهنگی62/2) ندارد زندگی(، استا-42/2) (، حفاظت در برابر خطر-10/2) شروع خوب زندگی

 (.7 شماره )جدول نامناسبی دارند

 

 12فضاهای شهری کودکان با رویکرد حق به شهر در منطقه  ء کیفیتابعاد ارتقا Tبرآورد آزمون  .7 جدول

انحراف  نیانگیم ابعاد
 اریمع

درجه  tآماره  یانسیوار یهمگن
 یآزاد

سطح 
 Sig نیوآماره ل یمعنادار

 038/0 118 -10/2 093/0 86/2 29/0 76/2 شروع خوب زندگی

 017/0 46/109 -42/2 007/0 42/7 55/0 14/2 حفاظت در برابر خطر

 003/0 118 01/3 928/0 008/0 75/0 83/3 آموزش و دانش

 010/0 25/116 62/2 012/0 54/6 48/0 55/2 استاندارد زندگی

 001/0 13/96 82/4 001/0 66/20 33/0 99/2 کالبدی

 036/0 117 12/2 097/0 81/2 67/0 53/2 فرهنگی

 

 12با رویکرد حق به شهر در منطقه ارتقای فضاهای شهری کودکان  هایمؤلفهتحلیل 

ق آب سالم و بهداشت، حفاظت در برابر ححق شروع زندگی سالم و  هایمؤلفهپژوهش، میانگین  هاییافتهبر اساس 

حق کیفیت زندگی، حق تحرک، حق خاص، حق عدالت اجتماعی،  هایمراقبتخطر، حق آمادگی اضطراری، حق ایمنی، 

از حد  ترپایین 12و حقوق مدنی و محیط خانوادگی و مراقبت بدیل در منطقه  هاآزادیفضای سبز، حقوق کودکان، 

افزون بر این، میانگین  .ندارند قرار هامؤلفه این در مناسبی در وضعیت منطقه این براینبنا ( قرار دارد؛3متوسط )

)با مقدار  ( و حق دسترسی به اطالعات92/3)با مقدار  (، حق آموزش32/3)با مقدار  حق اوقات فراغت و فعالیت هایمؤلفه

( در 07/3)با مقدار  هازیرساخت( و امکانات و 15/3)با مقدار  زیستمحیط(، حق به 65/3)با مقدار  (، حق ارتباط05/4

در شرایط  هامؤلفهاین  ازلحاظ 12 منطقهوضعیت  . بنابراینباشندمی( 3تهران باالتر از حد متوسط ) شهرکالن 12 منطقه

د نمونه با موافقت بیشتر افرا دهندهنشانبیشتر باشد  3واقع هرچه میانگین متغیرهای تحقیق از عدد  مناسبی قرار دارد. در

 3وضعیت بهتر آن متغیر است و برعکس هرچه میانگین متغیرهای تحقیق از عدد  درنتیجهسؤاالت مربوط به آن متغیر و 

مخالفت بیشتر افراد نمونه با سؤاالت مربوط به آن متغیر و درنتیجه وضعیت بدتر آن متغیر است  دهندهنشانکمتر باشد 

 (.8 ه)جدول شمار باشدهش بر این مبنا میگرفته در این پژو که تفسیرهای صورت
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با رویکرد حق به شهر در منطقه  ء کیفیت فضاهای شهری کودکانارتقا هایمؤلفهمیانگین، انحراف معیار و واریانس  .8 جدول

12 

 واریانس انحراف معیار میانگین هامؤلفه ابعاد

شروع خوب 

 زندگی

 15/0 39/0 42/2 حق شروع زندگی سالم

 43/0 65/0 53/2 سالم و بهداشت حق آب

حفاظت در برابر 

 خطر

 35/0 59/0 42/1 حق آمادگی اضطراری

 34/0 58/0 21/2 حق ایمنی

 56/0 74/0 17/2 خاص یهامراقبت

 آموزش و دانش

 27/1 13/1 32/3 حق اوقات فراغت و فعالیت

 63/0 79/0 92/3 حق آموزش

 27/1 13/1 05/4 حق دسترسی به اطالعات

 استاندارد زندگی

 43/0 66/0 31/2 حق عدالت اجتماعی

 56/0 75/0 65/3 حق ارتباط

 82/0 91/0 92/2 حق کیفیت زندگی

 کالبدی

 21/0 46/0 15/3 ستیزطیمححق به 

 28/0 53/0 84/2 حق تحرک

 33/0 57/0 07/3 هارساختیزامکانات و 

 92/0 96/0 70/2 فضای سبز

 فرهنگی

 77/0 87/0 44/2 نحقوق کودکا

 20/1 09/1 89/2 و حقوق مدنی هایآزاد

 43/0 66/0 22/2 محیط خانوادگی و مراقبت بدیل

 

 (، حق ارتباط04/4) (، حق آموزش65/3) حق اوقات فراغت و فعالیت هایمؤلفه، وضعیت T هبر اساس نتایج آمار

نظیر حق  هاییمؤلفه حالدرعین( وضعیت مناسبی دارند. 47/4) ( و فضای سبز22/5) هازیرساختامکانات و  (،03/3)

(، -43/3) (، حق ایمنی50/0) (، حق آمادگی اضطراری-03/0) (، حق آب سالم و بهداشت-01/3) شروع زندگی سالم

 (، حق کیفیت زندگی27/1) اجتماعی(، حق عدالت -85/1) (، حق دسترسی به اطالعات87/2) خاص هایمراقبت

 (.7 ه)جدول شمار ( وضعیت مناسبی دارند92/2) ( و حق تحرک35/1) زیستمحیط(، حق به 48/2)
 

 12با رویکرد حق به شهر در منطقه  ارتقای فضاهای شهری کودکان هایمؤلفه Tبرآورد آزمون  .9 جدول

انحراف  نیانگیم هامؤلفه ابعاد

 اریمع

درجه  tآماره  یانسیوار یهمگن

 یآزاد

سطح 

 Sig نیآماره لو یمعنادار

 شروع خوب زندگی
 003/0 118 -01/3 672/0 18/0 39/0 42/2 حق شروع زندگی سالم

 974/0 -03/0 729/0 12/0 65/0 53/3 حق آب سالم و بهداشت

حفاظت در برابر 

 خطر

 619/0 118 50/0 370/0 81/0 59/0 42/1 حق آمادگی اضطراری

 001/0 -43/3 373/0 799/0 58/0 21/2 حق ایمنی

 005/0 09/115 87/2 003/0 97/8 74/0 17/2 خاص هایمراقبت

 آموزش و دانش

 001/0 91/109 65/3 002/0 04/10 13/1 32/3 حق اوقات فراغت و فعالیت

 001/0 118 04/4 842/0 04/0 79/0 92/3 حق آموزش

 067/0 09/103 -85/1 001/0 89/14 13/1 05/4 حق دسترسی به اطالعات

 استاندارد زندگی
 207/0 78/96 27/1 001/0 04/22 66/0 31/2 حق عدالت اجتماعی

 003/0 118 03/3 151/0 08/2 75/0 65/3 حق ارتباط
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 015/0 86/98 48/2 001/0 32/40 91/0 92/2 حق کیفیت زندگی

 کالبدی

 180/0 83/95 35/1 008/0 21/7 46/0 15/3 زیستمحیطحق به 

 004/0 118 92/2 482/0 50/0 53/0 84/2 حق تحرک

 001/0 22/5 019/0 62/5 57/0 07/3 هازیرساختامکانات و 

 001/0 47/4 916/0 01/0 96/0 70/2 فضای سبز

 فرهنگی

 290/0 117 -06/1 764/0 09/0 87/0 44/2 حقوق کودکان

 007/0 74/2 518/0 42/0 09/1 89/2 و حقوق مدنی هاآزادی

محیط خانوادگی و مراقبت 

 بدیل

22/2 66/0 51/8 004/0 61/1 34/113 111/0 

 

 گیرینتیجه

حق آب سالم و بهداشت، حفاظت در برابر خطر، حق آمادگی اضطراری، حق شروع زندگی سالم و  هایمؤلفهمیانگین 

حق کیفیت زندگی، حق تحرک، حق فضای سبز، حقوق کودکان،  خاص، حق عدالت اجتماعی، هایمراقبتایمنی،  حق

 این بنابراین ( قرار دارد؛3از حد متوسط ) ترپایین 12و حقوق مدنی و محیط خانوادگی و مراقبت بدیل در منطقه  هاآزادی

(، 32/3)با مقدار  حق اوقات فراغت و فعالیت هایمؤلفهمیانگین ندارند.  قرار هامؤلفه این در مناسبی در وضعیت منطقه

(، حق به 65/3)با مقدار  (، حق ارتباط05/4)با مقدار  ( و حق دسترسی به اطالعات92/3)با مقدار  حق آموزش

از حد متوسط تهران باالتر  شهرکالن 12 منطقه( در 07/3)با مقدار  هازیرساخت( و امکانات و 15/3)با مقدار  زیستمحیط

، T آمارهدر شرایط مناسبی قرار دارد. بر اساس نتایج  هامؤلفهاین  ازلحاظ 12 هوضعیت منطق . بنابراینباشندمی( 3)

 هازیرساخت(، امکانات و 03/3) (، حق ارتباط04/4) (، حق آموزش65/3) حق اوقات فراغت و فعالیت هایمؤلفهوضعیت 

 ناسبی دارند.( وضعیت م47/4) ( و فضای سبز22/5)
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