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شهر دوستدار کودک در راستای ارتقاء مشارکت  یزیربرنامه
 شهر آباده(مطالعه موردی: نوجوانان )

 دانشگاه میبد، میبد، ایران استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی،، 8سعیده مؤیدفر
)برنامه ریزی شهری(، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده هنر و  کارشناسی ارشد شهرسازیفروغ صفایی، 

 معماری، یزد، ایران

 چکیده
است و  گرفتهشکل ساالنبزرگ ۀاستفاد یارهایشهرها بر اساس اصول و مع یعموم یامروزه فضاها

 یهامشخصه از دور بهاستفاده کودکان و نوجوانان و  یبرا تیفیکعمدتاً فاقد  ،یشهر یاغلب فضاها
 که دهینوجوانان، وقت آن رس یگروه سن تی. با توجه به حساسدنباشیمشهر دوستدار کودک  کی

و به آنان اجازه داده شود که با مشارکت در  دهش یآنان وارد معادالت شهرساز یهاارزشنوجوانان و 
تا  21، نوجوانان شیمایپ نیا در باشند. میخود سه یزندگ یفضاها جادیدر ا ،یشهر یزیربرنامه ندیفرا
نفر  251. حجم نمونه با روش کوکران اندشده گرفتهدر نظر  یجامعه آمار عنوان بهسال شهر آباده  21

 شدهاستفادهپرسشنامه  قیاز طر زیشهر ن نیمسئولوالدین و  اتنظر ازضمن آنکه  ،است شدهمشخص
و  است یدانیم یهایبررسو  یاکتابخانه تبر مطالعا یو مبتن یلیتحل -یفیتوص ق،یروش تحق. است

 یمشارکت اجتماع زانیکه م دهدیمنشان  هاداده لیوتحلهیتجزحاصل از  جیدارد. نتا یجنبه کاربرد
ان در بر ارتقاء مشارکت نوجوان مؤثرعوامل همچنین شهر آباده کم است.  یعموم ینوجوانان در فضاها

بوده که خدمات و امکانات  ی،حیتفر یهامکان شیافزا ی،دسترس ت،یامن ،شهراین  یعموم یفضاها
بیانگر رابطه مستقیم و مثبت بین ارتقا امنیت و افزایش مشارکت  رسونیپ یستگهمب بیضرمحاسبه 

 یاجتماع شهر دوستدار کودک در کاهش بزه یکردهایرو ی ازریگبهرهنوجوانان بوده و از طرف دیگر 
نوجوانان از طریق  راهبردهایی همچون تسهیل مشارکت جهیدرنتبوده است.  مؤثرنوجوانان  انیدر م

ی از نوجوانان و مالقات با شهردار، ارتقا کیفیت کالبدی محالت و بهبود نظرسنجبرگزاری جلسات 
 هاجوانان و خانوادهدسترسی، استفاده از عناصر طبیعی در فضاها، افزایش حس امنیت و توانمندسازی نو

 شود.در حیطه متداخل شهرداری و سایر نهادها پیشنهاد می

 .آباده ،یشهر یعموم یکودک، مشارکت، نوجوانان، فضاها دوستدار شهر: کلیدی کلمات
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 مقدمه

، به این معنی است که دولتمردان چگونه این 2(CFC) کودک دوستدار مفهوم شهر

که در  شودیمو نیز به شهرهایی گفته  کنندیماره شهرها را بر اساس عالیق کودکان اد

، حمایت، آموزش و فرهنگ ونقلحملحقوق اساسی کودکان مانند سالمت،  هاآن

 (. 12: 1115، 1)ویلکز شودیمرعایت 

خود را بیان کرده  یهاخواستهشهر دوستدار کودک محیطی است که در آن کودکان، 

 (.35: 1121، 3)پرسی اسمیت تأثیرگذار باشندو بر مسائل مربوط به خودشان بتوانند 

رهیافت شهر دوستدار کودک و یا طراحی شهر برای کودک، ضمانت حقوق  زهدف ا

جمعیت جهان زیر  سومکی ز. امروزه بیش ااستمختلف شهری  یهانهیزمکودکان در 

؛ این در حالی دهندسال سن دارند و بخش مهمی از جمعیت شهری را تشکیل می 21

 21داند که کمتر از ماده یک اعالمیه جهانی حقوق کودک، کودک را کسی میکه است 

 عنوانبهکودکان و نوجوانان (.  بنابراین 35: 2312، سعیدآبادیسال سن داشته باشد )

 کنندگاناستفادهو نیازهای خاص خود،  هاخواستهاز  یامجموعهاعضای جامعۀ ما با 

 حالنیباا(. 53: 2312 ،کواکی زادهلیاسماع کیانی و) باشندیممحیط ساختگی ما 

آنان با  یهاخواستهکه  دهدیمدر مورد عملکرد کودکان نشان  شدهانجاممطالعات 

سازگار نیست، زیرا ارزش  کامالً شودیمطراحی که توسط طراحان انتخاب  یکردهایرو

 لهیوسبه تا گرددیمعملکرد آن مکان معین  واسطهبهیک مکان برای کودکان بیشتر 

 مهم یهاجنبه از . از همین روست که یکی(11: 1113، 4)کریستنسنآن  فرم وشکل 

 است که کودکان و نوجوانان مشارکت فرصت آوردن وجود به اجتماعی، پایدار توسعۀ

 و کودکان ما کشور در تاکنون. گذاردیم آنان و ذهنی فردی رشد بر عمیقی تأثیر

بهبود  در -ریزان برنامه و طراحان دغدغه علیرغم -یزیربرنامهفرآیند  نوجوانان در

                                                                 
1 Children friend city 
2 Wilks 
3 Percy Smith  
4 Christensen 
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جمعیت(  از نوجوان و کودکان بزرگ سهم مردم )و مشارکت با محیطی یهاتیفیک

، هاگروهنوجوانان در مقایسه با سایر این در حالی است که  .اندشدهگرفته نادیده

در  هاآنت هستند و مشارک یترقیعمو دچار فشار روانی  رتریپذبیآس، ترحساس

آنان در سنی قرار دارند که  فراغتی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا یهاتیفعال

روابط دوستی در اوقات فراغت داشته و همیشه به دنبال  برهیتکبسیاری به  یمندعالقه

نقش و انطباق، ارتباط و گذران وقت با دوستانشان هستند تا بتوانند بیشتر دربارۀ خود و 

این گروه سنی، در میان سایر (. 13: 1112، 2)فرانک ن در جامعه بیاموزندارزششا

 رتریپذبیآسدر مرحله  چراکهاز فضاهای شهری اهمیت بیشتری دارند،  کنندگاناستفاده

 هاآنبا محیط نقش بسزایی در آیندۀ  هاآناز زندگی خود هستند و تعامل  یترحساسو 

 (. 31: 1111، 1)شافتو گذاردیم

که معتقدند بیش از  گرفتهشکل« توجه به آسایش کودکان»هایی با شعار راً جنبشاخی

کنند که در تطابق با شرایط امع صنعتی در شهرهایی زندگی مینیمی از کودکان جو

مانند ایران نیز با سرعت  توسعهدرحالنیست و کشورهای  هاآن یشناختروانفیزیکی و 

ترس از ناامنی و عدم تناسب فضای این معنا که به . اندحرکتدر این مسیر در حال 

از فضاهای  ینینشعقبرا مجبور به  هاآنشهرها با شرایط فیزیکی و روانی کودکان، 

کرده است )بهاروند،  هاخانهعمومی به فضاهای خصوصی و از فضای محالت به درون 

با اهداف که  ییهاپروژهدر  ژهیوبهتوجه به طراحی فضاهای شهری، (. 111: 2313

 تواندیم، باشدیم هاآن یهاخواستهمشارکت کودکان و نوجوانان و توجه به نیازها و 

کودکان، با ایجاد فرصت مشارکت  یهاخواستهعالوه بر فراهم آوردن محیطی منطبق بر 

اجتماعی و توسعه مشارکت  یهایآگاهموجب باال بردن  هاآندادن نقش اجتماعی به 

 (.21: 2311جامعه گردد )کامل نیا،  واقعی و خالقانه در

                                                                 
1 Frank 
2 Shaftoe 
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شهر آباده یکی از شهرهای استان فارس بوده که با توجه به نزدیکی به شهرهایی 

 را تجربه نکرده است. تسهیالت هاآنمانند  یاتوسعهمانند شیراز، اصفهان و یزد، روند 

 است. اچیزن کودکان و نوجوانان فرهنگی برای و اجتماعی ابعاد تفریحی، آباده، در شهر

مسیر تردد  که شدهواقعو فضاهای تفریحی این شهر در بلوارهای اطراف شهر  هاپارک

و فضاهای  هاپارکو از این  روندیممسافرانی است که به سمت اصفهان یا شیراز 

است و احساس امنیت  یربومیغبنابراین محیط این فضاها  کنندیمتفریحی استفاده 

عدم وجود فضای تفریحی دیگری در سطح  لیدل بهمن اینکه . ضبردیمخاطر را از بین 

وجود  هاپارکدر فصول پاییز و زمستان که هوا سرد است و امکان استفاده از  ،شهر

رو،  ندارند. از همیندیگری تفریح و سرگرمی  گونهچیه هندارد، نوجوانان شهر آباد

رفاه و آسایش نوجوانان  در جهت یاستهیشاکه از امکانات  شهر سطح در بتوان چنانچه

 -عام مفهوم به -محیط با فرد ارتباط فرآیند آن اثر در طبیعتاً و برخوردار نیست

 جهت در تالشی حقیقت در پرداخت، یزیربرنامهبه  شده جدی یهایینارسادستخوش 

است. در همین  گرفته آینده صورت نسل و برای کودک و نوجوان سالم شهر یک ایجاد

یق با هدف شناخت و بررسی نیازها و انتظارات نوجوانان شهر آباده از راستا این تحق

جهت افزایش حضور پذیری و مشارکت بیشتر  یزیربرنامهفضاهای عمومی شهر و 

 زیر پاسخ گوید: سؤاالتنوجوانان در فضاهای عمومی سعی دارد که به 

 نه است؟میزان مشارکت اجتماعی نوجوانان در فضاهای عمومی شهری آباده چگو -

تا چه میزان ایده ایجاد شهر دوستدار کودک با مشارکت نوجوانان در شهر آباده  -

 و کاهش بزهکاری مؤثر باشد؟ در افزایش حس امنیت در فضاهای عمومی تواندیم

های اخیر مطالعات زیادی را مبحثی است که در سال موضوع شهر دوستدار کودک،

 شهراین طرح،  کنندهتیحماسازمان  عنوانبهیونیسف  به خود اختصاص داده است.

 تیرسم به کودک دوستدار شهر عنوانبهمیالدی  1112را در سال  ایاسترال در گویبند

 بمدر  2311 سال مخرب زلزله از پس این مقوله در ایران برای اولین بار .شناخت

 پروژه ،نهادها گرید یهمکار با سفیونی سازمان که یاگونهبه گرفت، قرار موردتوجه
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 را آن و فیتعر بم کودکان یجمع مشارکت هدف با را کودک دوستدار شهر

 استان در اوز شهر ا،یدن کودکان یپژوهش موسسه طرف از نیهمچن. کرد یگذارهدف

 شد انتخاب 2311 سال نیفرورد در کودک دوستدار شهر عنوانبه بار نیاول یبرا فارس

در همین راستا تحقیقات بیشتری در  (.242: 2313 همکاران، و یکواک زادهلیاسماع)

 که:  یاگونهبهاین زمینه در ایران آغاز شد 

در شهرهای دوستدار  یشهردرون( به بررسی سفرهای 2312شهرزاد مقدم و فنی )

الگوی این مقوله را در  ند بهترینتا بتوان اندپرداختهکودک و نحوه انجام این سفرها 

 دوستدار شهر یبررس» ی( مقاله2312) همکاران و یمانیا د.نچنین شهرهایی ارائه ده

 طیمح جادیا در مشارکت هدف با را« لیاردب شهر 2 محله کودکان، دگاهید از کودک

 دفریمؤ و زاده یرشه اند.کرده منتشر محالت مرکز به شتریب توجه وشده ساخته

 بر دیتأک با کودک اردوستد شهر یراهبرد یزیربرنامه» عنوان با خود یمقاله در( 2315)

 ،کودکان یهاینقاش ریتفس ،پرسشنامه قالب در یدانیم هاییبررس با« کودکان تیخالق

 نیب از که انددهیرس جهینت نیا به یپ اچ یا مدل از یریگبهره با و نیوالد از ینظرسنج

 یارهایمع نیب از و اول رتبه در تیامن و یمنیا اریمع کودک، دوستدار شهر یارهایمع

 همچون ییراهکارها اساس،این  بر که دارد را اول رتبه ییمعنا تیخالق اریمع ت،یخالق

 از استفاده ،هاآن مطلوب شهر مورد در کودکان یریگمیتصم و مشارکت از استفاده

 یمهرجرد دهقان .است شنهادشدهیپ ...و محله در کودکان یابیجهت یبرا راهنما عالئم

 ،یمنیا کردیرو با نوجوان و کودک دوستدار شهر» عنوان با خود نامهانیپا در( 2315)

 دوستدار شهر یهاشاخص یبررس ضمن تا کرده تالش« شهیاند شهر: یمورد نمونه

 محل یطیمح طیشرا ارتقاء و یشهر یهامحله یمنیا برمؤثر  عوامل نوجوان، و کودک

 در( 2314) انهمکار و یگلستان .دهد قرار یموردبررس را نوجوانان و کودکان سکونت

 یزیربرنامه و یطراح در کودکان مشارکت نقش و گاهیجا یبررس» عنوان با یامقاله

 یهاپروژه در کودکان مشارکت و کودک دوستدار یشهرها مشخصات باب در «شهرها

  یفضاها یریگشکل در نوجوانان و کودکان مشارکت ارتقاء جهت ییراهکارها یشهر
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 .اندداده ارائه را یشهر

 یتفکر اجتماع، و مشورت شورا،» را خود یمقاله( 1121)2توماس و تیاسم یسپر

 .کردند یگذارنام «جوانان و کودکان مشارکت یبرا موجود یفضاها مورد در دوباره

 به و داده قرار یموردبررس ایتانیبر یعموم منطقه در را کودکان مشارکت لزوم محققان

 یخاص تیاهم از ایتانیبر سراسر در کودکان تمشارک به توجه که انددهیرس جهینت نیا

 مدرسه، به پایدار سفر« عنوان با خود رساله در( 1121(1استیونس جولیا .است برخوردار

 کودکی، دوران جغرافیایی یهانهیزم » کودکان زندگی محلی، یهامکان جهانی، مسائل

ه نمود طالعهم را شهری ونقلحمل مطالعات و محیطی یهااستیس و اجتماعی مسائل

 و عبور مسیرهای و مدرسه به وآمدرفت مورد در کودکان از که این پژوهش در است. 

 و ایمن پایدار، سفری داشتن برای که شدهحاصلاین نتیجه  ،آمدهعملبه تحقیق مرورشان

 و جامعه خانه در فرهنگی و اجتماعی یهانهیزم در تغییرات نیازمند کودکان برای جذاب

خود معتقد است که علیرغم آگاهی همگان در  نامهانیپا( در 1123) 3ارسی ال .هستیم

محیطی و نیازهای نوجوانان در ارتقای رشد ذهنی و  یهاتیفیکمورد اهمیت توجه به 

این گروه سنی  یهادگاهیداجرایی،  یهاپروژه، تنها در تعداد محدودی از هاآنجسمانی 

 یهانیزمکودک محور مثل طراحی  یهاپروژه است که عمدتاً به قرارگرفته موردتوجه

ادعا کرد در بسیاری از نقاط جهان، طراحان  توانیمکه  یاگونهبه ؛شودیمبازی محدود 

آنان در  یهادگاهیداین نیازها و توجه به  نیتأمو برنامه ریزان شهری تاکنون در 

مشارکت  یاالهمق( در 1125) 4کارول و همکاران .اندنبودهخود موفق  یهایطراح

 اکثراًقرار داده و معتقدند که شهرها  یموردبررسرا در اوکلند  هاآنکودکان و تجربه 

اول "اجرای رویکرد جدید  .، نه کودکاناندشدهیطراح هالیاتومبو  ساالنبزرگبرای 

تغییر در تمرکز سیاست در نظر گرفتن نیازهای  دهندهنشاندر شهر اوکلند،  "کودکان

 هاآناز مشارکت کودکان در طراحی فضاهای مناسب  یریگبهرهست و کودکان ا
                                                                 

1 Percy-smith & Tomas 
2 Julia Stevens 
3 Al Arasi 
4 Carroll  
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 یینها قالب ساخت» یمقاله( 1122) 2لیگ به پیشبرد این سیاست کمک نماید. تواندیم

 در مختلف یهاروش خود یمقاله در یو. کرد منتشر را «کودک دوستدار شهر یبرا

 ییهااستیس و داده قرار یرسموردبر را کودک دوستدار شهر اهداف به یابیدست جهت

 .دهدیم ارائه شدهنیتدو اهداف یاجرا جهت را

دوستدار کودک بر دو مفهوم کودک و مکان از دو  شهرمی توان گفت در مجموع 

کاربردی چنین محیطی به کودک  ازلحاظ؛ تأکید دارد یدارشناسیپدجنبه کاربردی و 

را محقق سازد و از جنبه پدیدارشناسی مکان  یهاتیقابلو  هالیپتانستا  دهدیمامکان 

تا احساسات و عواطفش  دهدیمکاربرد روزانه به کودک امکان  واسطهبهاین تعامالت 

کاربرد مکردد و  واسطهبهرا در مورد مکان بسط داده و نقش جدید برای مکان و خود، 

کودک  یک شهر دوستدار (.111: 2313مکان تصور نماید )بهاروند،  یهاتیقابلتحقق 

این افراد ساخته  لهیوسبهتنها یک شهر خوب برای کودکان نیست، بلکه شهری است که 

 گروه از . اساساً شهر دوستدار کودک به دنبال ضمانت تمامی حقوق اینشودیم

در خصوص شهر،  یریگمیتصماز:  اندعبارتاین حقوق  ۀازجملشهروندان است. 

مانند )ماعی، دسترسی به خدمات اساسی مشارکت در خانواده، جامعه و زندگی اجت

، محافظت در برابر خشونت و جنایت، (و نوشیدن آب سالم سرپناهسالمتی، آموزش، 

به رسمیت شناختن  تیدرنهاامنیت در فضای شهری، مالقات با دوستان، بازی کردن و 

یک شهروند با داشتن دسترسی به همه خدمات بدون توجه به نژاد،  عنوانبهکودکان 

 (. 41: 1111، 1)ریگیوها یناتوانذهب و م

 (هاآننمایندگان )اعضای یک گروه یا جامعه  مؤثرعبــارت است از دخالت  مشارکت

شود یمگروه و جامعه مربوط  کلبهکه  ییهایریگمیتصمو  هاتیفعالدر تمامی 

ندگی از ز یامرحلهگروه مهمی از جامعه، در  عنوانبهنوجوانان  (.41: 2321احمدی،)

توأم بوده و در تطابق و  هاآن تغییرات فیزیولوژیکی با تغییراتی در رفتارقرار دارند که 

                                                                 
1 Gill 
2 Riggio 
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در خصوص مشارکت (. 21:2312 )منصور، دنشوسازش با محیط دچار اشکال می

، 2)اسکیونز و استراندبوکه شامل  شودیمدر نظر گرفته  یامرحلهکودکان، فرایند سه 

1112 :23:)  

و وظیفه مسئولین که به حقوق و موقعیت کودکان در جامعه سطح ساختاری  -

 .پردازدیمشهروندان جامعه  عنوانبهدر قبال کودکان 

یک شخص  عنوانبهسطح شخصی که به عالیق و عقاید مشخص کودک  -

 حقیقی توجه داشته و موضوع اصلی این سطح، زندگی زمان حال کودک است.

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  یهاتیواقعسطح شخصی ارتباطی که در آن  -

 است. موردبحثمتفاوت زندگی کودکان  یهاطیمحسیاسی 

بر این مبنا شهر مناسب برای کودکان یعنی شهر سالم، شهر امن، شهر سبز و شهری که 

مشارکت حق بنیادی شهروندی است و موجب  ازآنجاکهدر آن متعادل باشد.  زیچهمه

، ارائه شودیمی کودکان و نوجوانان در جامعه اجتماع یهاتیمسئولرشد قابلیت و 

 باعث تحول جامعه نیز گردد. تواندیمالگوی مشارکتی مناسب 

و طراحی شهری در قالب جدول  یزیربرنامهالگوهای مشارکت کودکان در فرایندهای 

ساخت شهر دوستدار کودک تنها در قالب یک نظریه مطرح  نیست  است. شدهارائه 2

که  (2: 1113، 1)نیول هاستآنبا کودکان و زندگی  هابرنامهی ریکارگهببلکه فرایند 

 هابرنامهو  هاتیفعالتبدیل به یک واقعیت شود و شانس مشارکت کودکان در  تواندیم

نواع ا .نسبت به خود و جامعه ایجاد کند هاآنرا افزایش دهد و احساس خوبی در 

، هاابانیخپالزاها؛ یادبودها، بازارها، و  هادانیم ؛هاپارکفضاهای عمومی مانند 

یا بلوارها، بازارهای  3، پارک راههاسبز راهی بازی، فضاهای باز اجتماعی، هانیزم

)کارمونا و  2و آب کنارها و فضاهای روزمره 5، فضاهای یافته شده4سرپوشیده
                                                                 

1 Skivenes &Strandbu 
2 Newell 
3 Parkways 
4 Atrium/indoor marketplaces 
5 Found spaces 
6 Waterfronts 
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مکانی برای حضور اجتماع شهری و بخصوص کودکان و  تواندیم (1111، 2همکاران

فضای شهری متناسب ، ذکرشدهی است که از بین فضاهای در حالنوجوانان باشد،  این 

ی خاصی داشته باشد یعنی مکانی باشد که قوه ابتکار هایژگیوباید  با کودک و نوجوان

و آزادی کودک و نوجوان را فراهم کند،  زدیبرانگو خالقیت ذاتی کودک و نوجوان را 

و مساوات اجتماعی را میان کودکان و نوجوانان  مکانی باشد که هماهنگی، صداقت

پرورش دهد و بتواند میان فرهنگ و سنت ساکنان و بافت محل ارتباط برقرار نماید تا 

آگاهی  شانیزندگکودک و نوجوان نسبت به فرهنگ، هویت و گذشته شهر و محل 

 (.22:2311 پیدا کنند )بخشیده زاد،
 فضاهای شهریالگوهای مشارکت کودکان در  -8جدول 

 راهکار اهداف الگو
الگوی 
 رومانتیک

برنامه  عنوانبهکودکان 
 سازانندهیآریزان و 

بهتر کار را به انجام  ساالنبزرگکه اغلب از  شودیمنگریسته  یزانیربرنامه عنوانبهبه کودکان 
 یمیالد 21در دهه  هایطراحاز این رویکرد در نیکلسن  یریگبهرهمانند  .رسانندیم

الگوی 
طراحی 
 وکالتی

طراحی برای کودکان با 
 هاآنتوجه به عالیق 

وکیل  عنوانبهشهری نداشته و متخصصان شهری  یهاپروژهشهروندان حق مشارکت در 
شهری دهه  یزیربرنامه یهاپروژهمانند  .دهندیمخود را ارائه  یهاطرحمختلف،  یهاگروه

 میالدی 21
برای علوم اجتماعی  الگوی نیازها

 کودکان
 ضرورت مشارکت کودکان در طراحی محیط پیرامون با استفاده از علوم روانشناسی محیطی

  لینچ یهایطراحمانند 
الگوی 
 یادگیری

 عنوانبهکودکان 
 یادگیرندگان

این تغییرات کالبدی در شهرها اهمیت دارد.  اندازهبهآموزش به کودکان از طریق مشارکت، 
مانند  .شودیمزش و تغییرات اجتماعی، بدون اعمال تغییرات کالبدی روش اغلب منجر به آمو

 آدامز و مور یهایزیربرنامهاز این الگو در  یریگبهره
الگوی حقوق 

 گرا
 عنوانبهکودکان 

 شهروندان
مانند  است. گروهی از شهروندان عنوانبهبه محیط  یدهشکلبر حقوق کودکان در  دیتأک

 توسط یونیسف اجراشدهو شهرهای دوستدار کودک  هاهبچشورای شهر  یهاپروژه
الگوی 

 یسازنهینهاد
 عنوانبهکودکان 
 ساالنبزرگ

قدرت داشته  یزیربرنامهرفتار کنند و در فرایند  رودیمانتظار  ساالنبزرگاز کودکان همانند 
 توسعهدرحالتوسعه شهری در کشورهای  یهاپروژهمانند  باشند.

الگوی پیش 
 برنده

مشارکت با کمک 
 یساز اندازچشم

. این الگو کنندیمنقش اصلی را ایفا  ساالنبزرگمشارکت دارند ولی  هاطرحکودکان در 
 دهندهارتباطعملی آموزنده، اجتماعی و  عنوانبهبازتاب رفتار فعلی ماست و مشارکت را 

ر جهت خلق دوران کودکی د یهادهیااحیای دوباره  یاراهه. سعی در یافتن شناسدیم
کودک محور و با کمک خود کودکان دارد. از نکات مثبت این رویکرد، افزایش  یهامکان

است و از نکات منفی آن، غیرقابل اجرا بودن در  هابرنامهمیزان مشاهده، کنترل و نظارت بر 
 الزم در این زمینه است. یهاآموزشتمام شرایط و نیاز به انجام 

 .321: 2313، منبع: اقتباس از بهاروند

                                                                 
1 Carmona  
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در استفاده از  کودکانبرای مشارکتی برابر  یهافرصتایجاد مشخص است که  کامالً

و  بیشتری پیدا کنند یخودآگاهدر مورد حقوق  هاآنکه  شودیمفضاهای شهری، باعث 

 .(54: 2312 کل،س)دری و بهبود وضعیت موجود خود را سهیم بدانند یزیربرنامهدر 

 که قرارگرفتهمدنظر  ینوعبهر مکاتب شهرسازی نیز این مقوله دهمچنین 

 چون جامعه بازماندگان و یاهیحاش یهاگروهبر  در مکتب انتقادی، بیشتر مثالعنوانبه

 دیتأکشهری  امور در شهروندان مشارکت برای یانهیزم لزوم بر و شده تأکید کودکان

 مشارکتی فرآیند وانعنبه شهری حکمروایی (. الگوی152: 2314)شکویی،  شودیم

 شهر در یاهیحاش یهاگروه انسانی یهاجنبه به (21: 2312توسعه )الله پور،  برای

 برای و شهری امور درباید  گروه این است که و معتقد هنمود توجه کودکان ازجمله

در مکاتب رفتاری، . داشته باشند مشارکت نیازهایشان و هاخواست به رسیدگی

پلورالیسم و شهرسازی مشارکتی نیز به این مقوله توجه شده است  ،آنارشیسم اجتماعی

 را حقوقی جامعه در اجتماعی پایگاه نیترکوچک عنوانبه که معتقدند کودکان یاگونهبه

 نقش مسلط گروهی هیچ و باشد برقرار دموکراسی یاجامعه در است قرار اگر و دارند

از  یریگبهرهان نیز فراموش شوند و با کودک نباید باشد نداشته را هایریگمیتصم بر

 باید کمتر شود. فضایی و اجتماعی یهاینابرابر هاآنمشارکت 

گفت که شهر دوستدار کودک سیستمی از یک مدیریت محلی  توانیم درمجموع

تعامالت  ودسترسی مناسب  ،، ایمنی و امنیتاستقالل و تحرک ابعادی همچوناست که 

چارچوبی است که به شهرها  درواقع (.2: 1112، 2)مالون شود باید در آن دیدهاجتماعی 

به اهداف خود  )سازمانی( و خدماتی فرهنگیمحیطی،  یهاجنبهتا در  کندیمکمک 

که در این تحقیق با توجه به بررسی منابع مختلف و نظرات کارشناسان  نزدیک شوند

  است. شدهارائه 1در قالب جدول  چارچوب نظری تحقیق

 

 

                                                                 
1 Malon 
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 های شهر دوستدار کودکو گویه هاشاخصهچارچوب نظری تحقیق در قالب  -8جدول

 گویه شاخص ابعاد

محیطی
 

 ایمنی و امنیت
 

 سواره پایین سرعت -

 معابر در تردد در سوارهادوچرخه و هاادهیپ راحتی -

 کودکان در محیط از ترس احساس بودن پایین -

 عمومی فضاهای و معابر در عمومی نظارت وجود -

 فضاهای و معابر در کودکان تفریح و بازی و فعالیت میزان -

 عمومی

 طبیعی و سبز فضاهای به مناسب دسترسی و وجود
 

 فضای و پارک به منطقه اراضی از مناسبی سطح اختصاص  -

 سبز

 سبز فضاهای و هاپارک به مناسب کالبدی دسترسی -

 منطقه در سبز فضاهای از مراتبی سلسله وجود -

 یهاتیفعال دارای همگانی و عمومی باز فضاهای دوجو
 متنوع

 

 عمومی باز فضاهای به محله از مناسبی سطح اختصاص -

 محله در عمومی باز فضاهای از مراتبی سلسله وجود -

 تفریحی و ورزشی گروهی متنوع یهاتیفعال انجام امکان -

 فضاها این در کودکان

سازمانی
 

 )موزشی، ساسیا خدمات و تسهیالت به دسترسی

 ورزشی( و بهداشتی

 محله هر در دبستان وجود -

 ورزشی، آموزشی، یهایکاربر از مناسبی سرانه وجود -

 خدماتی -تجاری و بهداشتی

عمومی مناسب و بخصوص وجود  ونقلحملوجود 
 مسیرهای مناسب  پیاده و دوچرخه

 به منطقه ارتباط برای مناسب عمومی نقلیه وسایل وجود-

 شهر قاطن سایر

 منطقه در دوچرخه و پیاده مخصوص مسیرهای وجود-

فرهنگی
 

 به کودکان یدهارزشمشارکت و 
 طراحان توسط محیط طراحی در کودکان نظرات استفاده از -

 محلی مسئولین و ریزان برنامه و

 محیطی مسائل مورد در کودکان به آموزش -

 و جاذب سرگرمی و تفریح یهاطیمح طراحی و ایجاد

 رای کودکانب

 کیفیت و اندازه ازلحاظمناسبی  یهانیزموجود فضاها و  -

 کودکان یهاتیفعال و بازی برای

 برای ریپذانعطاف یهاطیمح و بازی وسایل یریدر نظرگ -

 کودکان تفریح و فعالیت
 جذاب برای کودکان یهاشگاهینمابرگزاری جشنواره و  -

 ر راستای ارتقایی تاریخی و فرهنگی شهر دهامکانتقویت  -
 مشارکت نوجوانان

 ی نویسندگانبندجمعو  (1121، 2)کریشنامورتی و همکارانمنبع: اقتباسی از 

 

 هاها و روشداده

مبنای مطالعات  برتحلیلی است که  -روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی

طرح  ،موردنظردستیابی به اطالعات  منظوربه است. شدهانجامو میدانی  یاکتابخانه

                                                                 
1 Krishnamurthy   
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در این  موردمطالعه. جامعه آماری رسدیمپرسشنامه مناسب و تکمیل آن الزامی به نظر 

)مرکز بهداشت  باشندیم 2315در سال  ( نفر2111آباده )پژوهش، کلیه نوجوانان شهر 

 و پسرانه ،دخترانه متوسطه اول و دوم یهارستانیدبشامل نوجوانان  که (شهرستان آباده

با استفاده از رابطه کوکران برای نوجوانان،  شدهمحاسبهحجم نمونه  .دنباشیماستثنایی 

 شدهعیتوزتصادفی  صورتبه هاپرسشنامهبین نوجوانان،  درکه  شدهمشخصنمونه  251

 عنوانبهاست. عالوه بر آن چون والدین  شدهاستفادهتحقیق در زمینه  هاآنو از نظرات 

، شوندیمگیری از فضاهای شهری محسوب هافراد مرتبط با کودکان و مؤثر در بهر

نمونه(  251تصادفی از نظرات آنان ) صورتبهجهت بررسی موارد مربوط به مشارکت 

کارشناسان شهری نیز در تهیه پرسشنامه و وزن دهی به ماتریس و از  شدهاستفادهنیز 

راهکارها با وزن دهی به این ماتریس، راهبردها و  تیدرنهااست که  شدهاستفادهسوات 

که در قسمت اول به بررسی  شدهیطراحدر دو قسمت  هاپرسشنامه است. شنهادشدهیپ

و در  شدهپرداخته دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیواطالعات توصیفی و 

و  یموردبررستحقیق هستند  سؤاالتعواملی که در راستای  ،بخش دوم پرسشنامه

  هاپرسشنامه، 221/1برابر  کرون باخآلفای  طبق آزمون ضریب است. قرارگرفتهتحلیل 

 برخوردار بوده است. قبولقابلاز پایایی 

 که است شهرستان آباده مرکز و استان فارسشمال  در شهری آبادهاز نظر مکانی، 

 211حدود آن ساالنه بارندگی میانگین .کیلومتری شهر شیراز قرار دارد 121در فاصله 

 خشک نواحی ردیف در که است مترمیلی 111 حدود آن نهساال بارش میزان و مترمیلی

 خشکمهین مناطق از و باشدمی سردسیر مناطق جزء شهرستان این. گیردمی جای کشور

به لحاظ  .دارد خشک و خنک تابستانی و سرد زمستانی و رفته به شمار فارس استان

و با  گرددیبازمجاری  به مفهوم امروزی آن( به اوایل سده)پیدایش شهر آباده  ،تاریخی

از قدمتی بیش از  2314و شهرداری در سال  2311توجه به تأسیس فرمانداری در سال 

شهر نخست ایران است که در آن شهرداری )بلدیه(  41سال برخوردار و یکی از  11

 است. شدهسیتأس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
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( همواره 2355 - 15) یهاسالبه لحاظ جمعیتی، رشد جمعیت شهر آباده طی 

درصد  2/1، 15-15دهه نرخ رشد شهر آباده در طی  کهیطوربه، ده استمثبت بو

مشخص نفر  51222 جمعیت شهر آباده 2315بر طبق سرشماری برآورد شده است. 

 پرجمعیت شهر چهارمین و دهمین شهر پرجمعیت استان فارس که از این نظر، گردیده

که  استنفر بوده  2111، این شهر تعداد نوجوانان .رودمی شمار به استان شمالی ینیمه

درصد دختر  51درصد پسر و  41ز این تعداد درصد کل جمعیت بوده و ا 21شامل 

 .اندبوده

 
 سایت مرجع زمین وار() تقسیمات سیاسی اداری شهر آباده -8شکل 

 

، در شهر آباده، فضاهای مسکونی بیشترین سطح و کاربری هایکاربربه لحاظ 

. دهدیمبهداشتی کمترین سطح اراضی شهری محدوده مطالعاتی را به خود اختصاص 

، اما سرانه کاربری مذهبی کمبود دارنددر مقایسه با سرانه مطلوب  هایربرکاعمده 

سطوح، سرانه، درصد کاربری و کمبود اراضی  3باالتر از استاندارد است. جدول 

 .دهدیمموجود را نشان 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 ی شهر آبادههایکاربرنقشه  -8شکل 

 

نوجوانان در شهر  برای مشارکت تیبااهمی هایکاربر، در اغلب 3جدول با توجه به 

که بیشترین کمبود مربوط به کاربری  شودیممشاهده  هاسرانهآباده، کمبود زیادی در 

ی بعدی هارتبهی پارک و فضاهای تفریحی و فرهنگی در هایکاربرورزشی بوده و 

 کمبود قرار دارند. ازنظر

 

 (هایافته ارائه) بحث

پسر  %54، موردبررسینمونه  251، از بین هاپرسشنامهبر طبق اطالعات بخش اول 

 24-22زه سنی در با %44سال،  21-24در بازه سنی  %5/12که  اندبودهدختر  %42و 

درصد دانش آموزان شهر در  3/52. اندبودهسال  22-21در بازه سنی  %5/11سال و 

 2/1درصد در تیزهوشان و  1درصد در مدارس نمونه دولتی،  31مدارس عادی دولتی، 

درصد دانش آموزان در  14 .خوانندمیدرس  غیرانتفاعی هایدبیرستاندرصد در 

درصد هنر،  2درصد موسیقی،  1زبان،  هایکالسدرصد در  11ورزشی،  هایکالس

 .کنندنمیشرکت  ایبرنامهفوقدرصد در هیچ کالس  2/14درصد فنی و  2/4
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 با نوجوانانهای مرتبط یکاربر سطوح کمبود و یازموردن سطوح میزان رآوردب -9جدول 
 آباده شهر در

 کاربری
سطح 
 ()مترمربع

سرانه )مترمربع( 
 وضع موجود

 درصد
سرانه مالک 

 عمل
سطح 

 ازیموردن
 کمبود

 
 

 آموزشی

متوسطه اول 
 پسرانه

21511 3/1 11/1 22 14214 2214 

متوسطه اول 
 دخترانه

22111 3/5 15/1 22 15454 24454 

متوسطه دوم 
 پسرانه

25511 1/21 12/1 21 21211 3111 

متوسطه دوم 
 دخترانه

21111 5/22 1/1 21 12112 3112 

 +1421 141 21 4/2 21 3311 استثنایی
 52221 223111 2/2 14/1 2 52421 درمانی
 43151 22215 2 2/1 4/1 13355 فرهنگی
 112111 122411 4 2/2 2/1 31421 ورزشی

 123221 211121 21 5/1 21 512211 تفریحی یفضا وپارک 
 +21212 33311 5/1 1/1 1/1 42111 مذهبی

 ( و محاسبات نویسندگان2315مربوطه ): اطالعات ادارات منبع

 

 و فرضیات تحقیق سؤاالتتبیین 

که میزان مشارکت این فرضیه را مطرح کرد  توانیماول تحقیق  سؤالدر پاسخ به 

ن این فرضیه از نتایج پرسشنامه اجتماعی نوجوانان در شهر آباده کم است. برای آزمو

 .گرددیماستفاده  های مرتبط با مشارکتنوجوانان و والدین و گویه

به مشارکت در  لیکه تمادهد میمشارکت نشان نظرسنجی در مورد  لیتحل جینتا

اندازی شورای درصد، تمایل به راه 2/41با  مربوط به نوجوانان هایپروژهخصوص 

ی آموزشی هابستهنصب بنرهای آموزشی و دریافت درصد و  31کودکان و نوجوانان با 

، در مقابل، نوجوانان از انددادهدرصد باالترین درصد را به خود اختصاص  2/11با 

و نحوه گذران اوقات فراغت  هاآنخدمات موجود در محالت، سرزنده و جذاب بودن 

 .اندنداشتهچندان رضایتی 
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 ه پرسشنامه نوجوانان و والدین در خصوص مشارکت های مربوط بنتایج گویه -4جدول 
بسیار  هاهویگ 

 کم

بسیار  زیاد متوسط کم

 زیاد

 مجموع

نظرسنجی نوجوانان
 

ی هاپروژهتمایل به مشارکت و ارائه نظر در خصوص 

 مربوط به نوجوان

1/4 2/2 2/21 34 2/41 211 

 211 2/21 2/14 41 3/23 3/3 ی مربوطهاپروژهمشارکت در  منظوربهتوانایی نوجوانان 

میزان تمایل نوجوانان به ابراز عقیده درباره آنچه از شهر 

 خواهندیم

2/4 3/23 3/21 2/11 34 211 

ی سامانه نظرسنجی از اندازراهتمایل نوجوانان به 

 نوجوانان

3/5 2/1 31 3/32 2/14 211 

 211 31 1/11 1/22 3/22 2/4 ی شورای کودکان و نوجواناناندازراهتمایل نوجوانان به 

تمایل نوجوانان به برگزاری جلسات دیدار با مسئوالن 

 شهر

24 3/25 3/15 2/31 2/24 211 

 211 2 1/21 1/13 1/34 2/11 گذران اوقات فراغت در محله

 211 1/3 1/22 3/22 2/11 31 سرزنده و جذاب بودن محالت شهری آباده

 211 1/3 1/1 1/21 3/31 1/44 خدمات مناسب و کافی در محله

 211 1 4 2/1 2/11 2/4 حضور در پارک

 211 1 4 3/25 2/42 34 حضور در کتابخانه و فضای فرهنگی

 211 1 2/21 3/21 2/54 4/25 ورزشی یهامکانحضور در 

نظرسنجی والدین
 

و فضاهای  هاپارکحس والدین از حضور نوجوانان در 

 تفریحی شهر آباده با خانواده

2/4 3/2 21 11 41 211 

و فضاهای  هاپارکحس والدین از حضور نوجوانان در 

 یی یا با دوستانتنهابه تفریحی شهر آباده

44 1/31 4/3 5/1 3/5 211 

ی هاتیفعالدیدگاه و تمایل والدین در خصوص انجام 

 نوجوانان در محیط بیرون از خانه

3/5 2/11 11 3/31 2/24 211 

 

نزدیک به نیمی از والدین موافق حضور نوجوانان در ، والدین در نظرسنجی از

و فضاهای تفریحی شهر آباده به همراه خانواده هستند؛ ولی در مقابل، مخالف  هاپارک

 باشند. یمیی یا با دوستانشان تنهابهحضور نوجوانانشان 

ه به که با توج شودیم، این نتیجه حاصل یانمونهاستفاده از آزمون تی تک  با 

به  کهآنو سطح معناداری  tو همچنین مقدار  دهدیمرا نشان  1/33میانگین که عدد 
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و نشان از آن دارد که  ییدشدهتأ موردنظراست، فرضیه  111/1و  11/53ترتیب برابر 

 میزان مشارکت نوجوانان در فضاهای عمومی آباده کم است.

 

 یانمونهنتایج آزمون تی تک  -5جدول 

 %15سطح اطمینان  ون تیمقادیر آزم 

عنصر 

 مشارکت

 سطح معنادار Dfمقدار  tمقدار 
اختالف 

 میانگین
 دامنه باال دامنه پایین

115/53 241 111 112/33 223/31 241/35 

 SPSSافزار : محاسبات نگارندگان با نرممنبع

 

 رسدیماین فرضیه را مطرح کرد که به نظر  توانیمدوم تحقیق  سؤالدر پاسخ به 

شهر دوستدار کودک با افزایش مشارکت نوجوانان، افزایش  یهاشاخصهبا توجه به 

حس امنیت و کاهش بزهکاری را در پی خواهد داشت. برای تبیین این فرضیه دو متغیر 

های مرتبط با امنیت امنیت( و متغیر وابسته )مشارکت( را در نظر گرفته و گویهمستقل )

و  یکی کردههای مرتبط با مشارکت را نیز کرده و گویه تجمیعرا در قالب متغیر مستقل 

 . شودیمبا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط این دو متغیر بررسی 

بوده و نشان از  222/1ن دو متغیر در حد که همبستگی ای دهدیمنشان  نتیجه آزمون

اجتماعی در شهر آن دارد که افزایش مشارکت با احساس امنیت بیشتر و کاهش بزه 

 آباده همراه است.

 رونیازا باشدیم کمتر 15/1 از و دهیگرد 123/1 برابر Sig کهنیا و 2 جدول به توجه با

 در تواندیم آباده شهر در نوجوانان مشارکت با یشهر طیمح جادیا و گرددیم رد صفر فرض

 .باشد مؤثر یعموم یفضاها در بزه کاهش و تیامن حس شیافزا
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 های مربوط به متغیرهای امنیت و مشارکت در نظرسنجیدرصد فراوانی گویه -6جدول 

بسیار  هاگویه متغیر
 کم

بسیار  زیاد متوسط کم
 زیاد

امنی
 ت

ی آموزشی در جهت هابستهنصب بنرهای آموزشی و دریافت 
 افزایش آگاهی

2/2 3/23 2/11 2/11 2/11 

 4/41 5/33 3/22 2/1 1/2 ی مداربسته در فضاهای تفریحیهانیدوربنصب 
 2 2/1 2/12 2/12 31 رضایت از فضای سبز در محله

 3/22 11 3/13 3/13 11 رضایت از گذراندن اوقات فراغت در محله 
 24 3/21 34 21 2/24 سرزنده و جذاب بودن محالت آباده

 2/4 3/22 3/32 2/32 21 خدمات مناسب و کافی در محله

ت
مشارک

 

 1 4 2/1 2/11 2/4 حضور در پارک
 1 4 3/25 2/42 34 حضور در کتابخانه و فضای فرهنگی

 1 2/21 3/21 2/54 4/25 ورزشی یهامکانحضور در 
ی مربوط به هاپروژهمشارکت و ارائه نظر در خصوص تمایل به 

 نوجوان
1/4 2/2 2/21 34 2/41 

 2/21 2/14 41 3/23 3/3 ی مربوطهاپروژهمشارکت در  منظوربهتوانایی نوجوانان 
میزان تمایل نوجوانان به ابراز عقیده درباره آنچه از شهر 

 خواهندیم
2/4 3/23 3/21 2/11 34 

 2/14 3/32 31 2/1 3/5 ی سامانه نظرسنجی از نوجواناناندازراهبه تمایل نوجوانان 
 31 1/11 1/22 3/22 2/4 ی شورای کودکان و نوجواناناندازراهتمایل نوجوانان به 

 2/24 2/31 3/15 3/25 24 تمایل نوجوانان به برگزاری جلسات دیدار با مسئوالن شهر

 

 نتیجه آزمون همبستگی پیرسون -7 جدول

 تعداد پرسشنامه پرشده یداریمعنسطح  ضریب پیرسون های تحقیقگویه

 امنیت

 مشارکت
222/1* 23/1 241 

 SPSSافزار : محاسبات نگارندگان با نرممنبع

         

 مدل سوات

، نظرات والدین و کارشناسان، هاپرسشنامهاز  شدهاستخراج یهادادهبا توجه به 

مورد  21)مورد و عوامل خارجی  12عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( هریک 

مورد تهدید( در محدوده تحقیق مشخص گردید. جهت وزن دهی و  22فرصت و 
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کارشناسان حوزه شهری  یک از عوامل با توجه به نظرهر  یرگذاریتأثتشخیص میزان 

که مجموع این  شدهدادهآباده به هر یک از معیارها از صفر تا یک ضریب خاصی 

 راهبردهای یاثربخش کردن میزان و سپس برای مشخص شودیمضرایب برابر یک 

 دهندهاننش 1و  2که نمره  شدهدادهکنونی و نشان دادن واکنش نسبت به عوامل، نمراتی 

قوت عادی و قوت بسیار باال  دهندهنشان 4و  3ضعف اساسی و ضعف عادی و نمره 

 گرددیمضریب هر عامل در نمره آن ضرب  ،، سپس برای تعیین نمره نهاییباشدیم

(. در مورد وزن دهی به عوامل خارجی باشد 2از  کمتر و 4 از بیشتر نباید نهایی ینمره)

 (.253: 2315)شهری زاده و مؤیدفر،  شودیمتار نیز شبیه عوامل داخلی رف

 

 نقاط ضعف و قوت() ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -1 جدول

 رتبه وزن ضعف نقاط
نمره 

 نهایی

 13/1 2 13/1 مزاحمت در اماکن عمومی شهر و تهدید خطر

 13/1 2 13/1 یررسمیغضعف نظارت رسمی و 

 14/1 2 14/1 برای شهر یزیربرنامهدر امر  توجه نکردن به کودکان و نوجوانان آباده

 15/1 2 15/1 یشهردسترسی نامناسب به فضاهای عمومی 

 14/1 1 11/1 هاپارکعدم حضور نیروی انتظامی در 

 14/1 2 14/1 در فضاهای عمومی پرخطرتماس با افراد 

 1011 1 12/1 ضعف و پراکندگی نامناسب مبلمان شهری

 14/1 1 11/1 ب معلوالنعدم امکان دسترسی مناس

 13/1 2 13/1 هاپارکبه  هایبهغرشهری به جاده و خیابان کمربندی و ورود  یهاپارکنزدیکی 

 15/1 2 15/1 یشهرعدم روشنایی کافی معابر و فضاهای 

 11/1 2 11/1 کمبود خدمات و نامناسب بودن تجهیزات

 11/1 1 12/1 استفاده غلط و نادرست مردم از فضاهای تفریحی

 14/1 2 14/1 ازدیاد تخلفات اجتماعی در فضاهای تفریحی

 11/1 1 12/1 مهیج برای نوجوانان هاییبازعدم وجود 

 11/1 1 12/1 شدهارائههزینه باالی برخی خدمات 

 11/1 1 12/1 هایابانخدر  ولگرد یهاسگوجود 

 14/1 1 11/1 هاپارکعدم وجود پارکینگ اختصاصی در 

 14/1 1 11/1 هاپارکنگین مسیرهای دسترسی به ترافیک س
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بازی در معرض عوامل جوی از قبیل  هایینزمو استقرار  هاپارککف سازی نامناسب در 

 باران و آفتاب
12/1 1 11/1 

 11/1 1 12/1 بازی هایینزمعدم وجود پوشش گیاهی مناسب در اطراف 

 11/1 1 12/1 استفاده از مواد دخانی توسط بعضی از شهروندان

 رتبه وزن نقاط قوت
نمره 

 نهایی

 11/1 4 1011 هازباله یآورجمعمناسب  یستمو س وجود محیط سالم بهداشتی

 11/1 4 11/1 مسیرهای کوتاه دسترسی و عدم وجود ترافیک

 21/1 4 13/1 بانوان و پارک ترافیک موضوعی مانند پارک یهاپارکاحداث 

 25/1 3 15/1 ث فضاهای تفریحی، فرهنگی و ورزشیبایر برای احدا هایینزموجود 

 12/1 3 11/1 در شهر کردهیلتحصفراوانی افراد جوان و 

 11/1 3 13/1 جهانی جهت آموزش و گذران اوقات فراغت باارزش دستییعصناوجود 

 13/1 3 12/1 افزایش آگاهی اجتماعی در زمینه کودکان و نوجوانان

 13/1 3 12/1 رای استفاده نوجوانانب یآموزدانشپژوهشکده  وجود

 13/1 3 12/1 یآورفنوجود مرکز رشد و 

 21/1 4 13/1 کم بودن آلودگی هوا

 13/1 3 12/1 و فضاهای ورزشی مخصوص دختران یسواردوچرخهوجود پیست مناسب 

 1/1 4 15/1 افزایش کمی فضای سبز

 13/1 3 12/1 نمساجد برای جذب و آموزش نوجوانا هاییگاهپافعال بودن 

 13/1 3 12/1 ورزشی برای پسران یهاسالنو  یدواناسبوجود پیست موتورسواری، میدان 

 1/1 4 15/1 به مشارکت نوجوانان تمایل مدیران و مسئولین

 13/1 3 12/1 هایتفعالهنری و فرهنگی به بخش خصوصی و ارتقاء کمی و کیفی این  هاییتفعالواگذاری 

 12/1 3 11/1 هابزرگداشتو  هامراسمنوجوانان در  فرهنگی توسط یهابرنامهاجرای 

 1/1 4 15/1 هاپروژهتمایل نوجوانان در مشارکت 

 13/1 3 12/1 به ایجاد پایگاه اطالعاتی نوجوانان هاآنتمایل نوجوانان و والدین 

 13/1 3 12/1 آموزشی در جهت افزایش آگاهی و کاهش بزهکاری یهابستهنصب بنر و دریافت 

مداربسته در فضاهای  هاییندوربنسبت به نصب  موافقت نوجوانان، والدین و مسئولین

 تفریحی
11/1 3 12/1 

 46/8 833 8 مجموع
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 (هافرصتماتریس ارزیابی نقاط خارجی )تهدیدات و  -3جدول 

 نمره نهایی رتبه وزن تهدیدات

 15/1 2 15/1 تجربیات والدین از مخاطرات فضاهای عمومیو  هانگرشمسائل و تهدیدهای ناشی از 

 11/1 1 14/1 عدم آشنایی با شهر دوستدار کودک در جهت ارتقاء مشارکت نوجوانان

 14/1 2 14/1 هدفمند برای جلب مشارکت مردمی یزیربرنامهفقدان 

شهر مناسب در جهت احداث  هاییلپتانسمعرفی  منظوربهعدم ارائه تبلیغات مناسب 
 دوستدار کودک

13/1 1 12/1 

 11/1 1 14/1 کمبود مراکز آموزشی برای ارتقاء فرهنگ شهر دوستدار کودک

 12/1 2 1012 عدم وجود امنیت الزم جهت ارتقاء مشارکت نوجوانان

 12/1 1 13/1 اجتماعی یهاشبکهالگوهای غربی و  باوجوداز بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی 

 12/1 1 13/1 برای شناسایی شهر دوستدار کودکعدم تخصیص اعتبار 

 2/1 1 15/1 نسل آینده کشور عنوانبهباور نداشتن کوکان و نوجوانان 

 12/1 2 12/1 و اصالحات زیربنایی هایرساختزضعف 

 14/1 1 11/1 بزرگ هایگذارییهسرماریسک باالی 

 12/1 1 13/1 فضاهای مجازی استفاده از یلبه دلتغییر سبک زندگی 

 12/1 1 13/1 مدتکوتاهبازده کم اقتصادی آن در  یلبه دلبخش خصوصی  گذارییهسرماتمایل  عدم

 12/1 2 12/1 مناسب برای جلب سرزندگی در مردم یهابرنامهنبود 

 11/1 1 12/1 گذارییهسرماعدم کشش شهر برای جذب 

 12/1 2 12/1 کمبود فضاهای تفریحی

 هایینمره ن رتبه وزن هافرصت

جهت ارتقاء مشارکت نوجوانان در شهر  گذارییهسرماو  یزیربرنامهافزایش توجه دولت به 
 دوستدار کودک

13/1 4 21/1 

برای جذب توجه  جوارهمآباده و شهرهای  در شهر هایشگاهنماو  هاجشنوارهامکان برگزاری 
 مردم به شهر دوستدار کودک

11/1 4 11/1 

 12/1 3 11/1 ای اطراف بر اساس فرهنگ شهر دوستدار کودکمبادالت فرهنگی با شهره

 11/1 3 13/1 نسل جدید یهاارزشایجاد فرصت مناسب برای مردم جهت درک و حفاظت 

 12/1 3 11/1 افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی کشور

 14/1 4 12/1 وجود نیروهای متخصص برای معرفی پتانسیل مشارکت نوجوانان

 21/1 4 13/1 امکانات جدید فرهنگی و ورزشی ایجاد

ایجاد شهر  منظوربهامکان ایجاد فضای رقابتی با مشارکت نوجوانان در شهرهای دیگر کشور 
 دوستدار کودک

12/1 3 13/1 

 12/1 3 11/1 استفاده از الگوهای جهانی در راستای ارتقاء مشارکت نوجوانان

 21/1 4 13/1 دولتی در راستای ارتقاء مشارکت نوجوانانو نهادهای  هاسازمانمشارکت اجتماعی 

 11/1 3 13/1 بخش خصوصی در ایجاد مراکز تفریحی مناسب گذارییهسرما

 11/1 3 13/1 استفاده از الگوهای مناسب آموزش فرهنگ حضور در فضاهای عمومی

 46/8 833 8 مجموع
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 بیشتر از (12/2) ط قوتامتیازات نقا نشانگر آن است که 1و  1 جداول امتیازات

است ولی این  (11/1) تهدیدات بیشتر از (12/2) هافرصتو همچنین  (25/1) ضعف

 .کندینمارجحیت چندان برای این شهر موقعیت مناسبی را ایجاد 

، 4از عوامل داخلی و خارجی، با توجه به شکل  شدهکسبامتیازات نهایی  با انتقال

 دهندهنشانکه  شدهواقعربع سوم محور مختصات که امتیازات در  گرددیممشاهده 

اینکه هم عوامل داخلی و هم خارجی از  جهیدرنتموقعیت اقتضایی است. این موقعیت 

یا  WT یهایاستراتژاست که بیانگر  جادشدهیا، روی نمودار اندبودهکمتر  105امتیاز 

ف داخلی و کم کردن نقاط ضع WT هایهدف در اجرای استراتژی .باشدیمتدافعی 

 باًیتقرپرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت 

 نمود.از چنین وضعیتی پرهیز  نمود که با اقداماتیباید سعی  ونامناسب بوده 

 

 
هناشی از مدل سوات در شهر آباد خارجی -ماتریس داخلی -9شکل   

 

همبستگی صورت  یهازمونآبا توجه به نتایج جدول سوات، چارچوب نظری و 

راهبردهای تدافعی  توانیمگرفته و موقعیت استراتژیک خاص شهر آّباده در این زمینه، 

را جهت خلق فضای شهری دوستدار کودک در جهت افزایش مشارکت در شهر آباده 

 پیشنهاد نمود. 21 در قالب جدول
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 رکت نوجوانان آبادهی  شهر دوستدار کودک در راستا ارتقاء مشاراهبردها -83جدول 
 راهبرد اهداف فرعی اهداف اصلی معیار

ایمنی و 

 امنیت

دسترسی و هدایت 

کودکان به فضاهای 

 عمومی

و  یرپذنظارتفضاهای 

 یترؤقابل
 افزایش حس امنیت

و  یتفعال

 تحرک

نیازهای اجتماعی  ینتأم

 و حرکتی نوجوانان

ـ ایجاد فضاهای آموزشی 

تفریحی در داخل 

 محالت

نگیختن حس ـ برا

 کاوشگری

 ارتقا کیفیت کالبدی محالت و بهبود دسترسی -

 استفاده از عناصر طبیعی در فضاها -

 

 مشارکت

 هاییرساختز ریزییهپا

آموزشی و پرورشی نسل 

 آینده

 یهابودجهافزایش 

سازمانی برای مشارکت و 

 ایجاد ساختار مناسب

 نوجوانان تسهیل مشارکت -

فرهنگی، اجتماعی،  حوزهراهبردهای سازمانی در  -

توانمندسازی  -و مدیریت شهری  محیطییستز

در حیطه متداخل شهرداری و  هاخانوادهنوجوانان و 

 سایر نهادها

 

 پیشنهادها ارائه و گیرینتیجه 

در سطح جهانی و  چه« شهر دوستدار کودک»مرتبط با موضوع  یهاسازمانامروزه 

مرتبط با بهبود شرایط و وضعیت  یهاتیفعال چه در داخل ایران، رویکردهای نوین و

در ایران  هابرنامه، اما این اندداشتهشهرها در راستای تحقق اهداف شهر دوستدار کودک 

بوده است و  «شهر دوستدار کودک»یک محرک جهت گسترش ایده  عنوانبهتنها 

که یک این در حالی است  عملیاتی پیاده گردد. صورتبهنتوانسته در سطح شهرها 

فضای شهری باید برای همه افراد و با هر سطح درآمد و با هر محدودیت فیزیکی، 

 اجتماعی ـ فیزیکی( بودهدسترس )قابل نهیا  اندساکندر آن نواحی  کهنیااز  نظرصرف

موجود در خود، امکان حضور مساوی تمامی  یهاصهیخصو آن فضا باید بتواند با 

فراهم آورد.  شانیاجتماعری را متناسب با نیازهای شه کنندگاناستفادهساکنین و 

نوجوانان در نظر گرفته  دئالیانمونه برای تأمین دسترسی نباید تنها شرایط  عنوانبه

، کنندیمشود، بلکه نیازهای معلوالن و افراد مسنی را که لوازمی همچون عصا استفاده 
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رگ کودک در فضا حضور پیدا های بزیا مادرانی که همراه با کالسکه کودکان یا ساک

در این  یسواردوچرخهساده نظیر  یهاتیفعالو یا کودکانی که تمایل دارند به  کنندیم

 توانیم رونیازا فضاهای اجتماعی عمومی شهری بپردازند نیز در نظر گرفته شوند.

 یهاگامشهر آباده،  ازجملهکیفیت فضاهای عمومی شهرهای ایران  گفت با بهبود

. نتایج مطالعه در آباده نشان شودیمبرداشته  «شهر دوستدار کودک» یسوبهن نخستی

از عناصر کالبدی و کارکردی  هاخواستهاز  یامجموعهکه نوجوانان دارای  دهدیم

فضاهای عمومی هستند تا بتوانند با مشارکت فعاالنه، از این فضاها به نحو احسن و 

برای  تیبااهم یهایکاربرالبدی، در اغلب وضعیت ک ازنظرمطلوب بهره ببرند. ولی 

که بیشترین  شودیممشاهده  هاسرانهمشارکت نوجوانان در شهر آباده، کمبود زیادی در 

پارک و فضاهای تفریحی و  یهایکاربرکمبود مربوط به کاربری ورزشی بوده و 

ن کمبود قرار دارند. این در حالی است که ای ازنظربعدی  یهارتبهفرهنگی در 

و با  دادهیجافضاهای جاذب برای تحرک نوجوانان را در خود  نیترمهم، هایکاربر

 .افتیدست هاآنبرای  یترمطلوب یهاطیمحبه  توانیم هاآنارتقا سطح 

آماری این نتیجه حاصل  یهاآزمونو از طریق  هاپرسشنامه یهادادهاز بررسی  

نوجوانان در شهر آباده کم است. در  ، مشارکتهایکاربرکمبود  باوجودکه  شودیم

مقابل هم والدین و هم کارشناسان این شهر معتقدند که ایجاد فضاهای عمومی مناسب 

در افزایش حس امنیت و  تواندیماز مشارکت نوجوانان در شهر آباده  یریگبهرهبا 

با  کاهش بزه در این فضاها مؤثر باشد که ضرایب همبستگی باال، مبین این امر است.

، در شدهمشخصاز مدل سوات و با تأکید بر راهبردهای  آمدهدستبهتوجه به نتایج 

راهکارهای  توانیم، آبادهمورد معیارهای شهر دوستدار کودک و مشارکت در شهر 

را جهت خلق فضای شهری دوستدار کودک و ارتقاء مشارکت  یترییاجرامناسب و 

 نوجوانان در این شهر پیشنهاد نمود:
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 شهر دوستدار کودک در راستای مشارکت در شهر آباده ی اجراییراهکارها -88دول ج
 راهکار راهبرد

 تسهیل مشارکت
 نوجوانان

 کودکان در مورد شهرشان گیرییمتصمـ مشارکت و 
 کودکان در محله یابیجهتـ استفاده از عالئم راهنما برای 

 ـ استفاده از مبلمان در مقیاس کودک
 شاد در فضاهای شهری یهارنگـ استفاده از 

 برای بیان دیدگاه آنان ینظرسنجاز نوجوانان و ایجاد سامانه  ینظرسنجبرگزاری جلسات  -
ارتباط  برای مالقات با شهردار و تعیین راهی ارتباطی روی سایت شهرداری یهابرنامهبرگزاری  -

 متقابل و مستقیم شهردار و نوجوانان
، کشیدن نقاشی و مشارکت دادن کودکان و هامجسمه، ساخت یسینوخاطرهایجاد فضاهایی برای  -

 نوجوانان در رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی
 

ارتقا کیفیت کالبدی 
محالت و بهبود 

 دسترسی

 های سوارهاز راه دورازبهتعیین و تعریف مرکز محله  -
 ایجاد پیاده راه در محله -
 یسواردوچرخهایجاد فضاهای مخصوص  -
ارتقاء و تحریک  منظورشهر بهباال بردن کیفیت فضاهای عمومی با توجه به فرهنگ و هویت  -

 و رفتارهای مطلوب برای کودکان هایتفعالسطح 
 هاآنو آموزش مقابله با خطرات  هاکوچهافزایش آگاهی کودکان و نوجوانان از خطرات معابر و  -
ن اوقات فراغت با برگزاری نمایشگاه سیار و مراکز افزایش سطح استفــاده نوجوانان جهت گذرا -

کاهش  منظوربهمربوطه  یهاسازمانو مساجد با همکاری  هاکتابخانه، مدارس، هاپارکتفریحی در 
 مراجعه نوجوانان به سایر محالت

محله سکونت ایشان از طریق مسابقات و  یباسازیزنوجوانان در  هاییدگاهداستفاده از نظرات و  -
 یسنجنظر

محله  یازموردندر هر محله و اختصاص کاربری و خدمات  رهاشدهشناسایی فضاهای مخروبه و  -
 در صورت مناسب بودن موقعیت مکانی

افزایش سطح دسترسی نوجوانان به اماکن تفریحی و فضای سبز از طریق تبدیل و تغییر فضاهای  -
 ناسازگار هاییکاربر، متروکه و بالاستفاده

مدارس محالت، واگذاری وظایف پشتیبانی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان  تقویت نقش -
مانند امکان استفاده از حیاط و سالن ورزشی  (عصرها و فصل تابستان)در زمان تعطیلی مدارس 

 مدارس
 توجه به استانداردهای رایج در طراحی فضاها و مبلمان شهری برای معلوالن -
به رمپ و  هاآنمهم فاقد رمپ و تجهیز  یهاساختمانورودی نظارت قانونی شهرداری بر  -

 مناسب برای نابینایان یهاپلهدستگیره ممتد و 
تخفیف ویژه معلولین در استفاده از کتابخانه، استـــخر، فضــاهای  یهاکارتدر نظر گرفتن  -

 ورزشی، سینما و ...

استفاده از عناصر 
 طبیعی در فضاها

 بایر بسیار: هایینزمضای سبز و بازی در شهر یزد و وجود ـ با توجه به کمبود ف
 سرانه فضای سبز شهری باال بردن. 2
 موضوعی یهاپارک. طراحی 1
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 . ایجاد باغ بازی3
 در طراحی فضاها یواناتو ح. استفاده از عنصر طبیعی مانند شن، آب 4

 افزایش حس امنیت

 فضاهای مختص کودکان با نواحی مسکونی یجوارهمـ 
 ـ ایجاد فضای نشستن در نزدیکی فضاهای باز محلی

 ـ رعایت مالحظات ایمنی
جهت کنترل ایمنی فضاهای عمومی شهر همراه با هشدارهای  مداربسته هاییندوربنصب  - 

 نمادین جهت تحت کنترل بودن فضا از طریق نظارت مصنوعی
 وباشوااراذلو جلوگیری از پاتوق  هاپارکپلیس در  یهاباجهایجاد  -
فضاهای عمومی شهری، تعبیه  یهاچراغ موقعبهو تعویض  پرخطرتاریک و  یهامکانروشنایی  -

به سبب ایجاد امنیت در  یابندیمکه نوجوانان برای فعالیت حضور  هایییطمحروشنایی مناسب در 
 محیط

فضاهای  گونهینابرای افزایش میزان امنیت در  هاپارکشبانه موتوری در  یهاگشتایجاد  -
 عمومی

و تابلوهای  بلندگو کنترل از راه دور، هاییندوربهشداردهنده،  یهاچراغ، مؤثرایجاد روشنایی  -
 هاپارکارتکاب جرم در  یهاکانونکنترل هر چه بیشتر  یبرا بخصوص در نقاط کور، کنندهیتهدا

راهبردهای سازمانی در 
فرهنگی،  حوزه

اجتماعی، 
و  محیطیزیست

 یمدیریت شهر
 

سـیار و   هـای یشـگاه نمادر جهت برگـزاری   ربطیذ یهاسازمانفعالیت بیشتر شهرداری آباده و  -
 پیشنهادی، مدارس و مساجد یامحله یهاپارکمراکز تفریحی در 

خطوط مشـاوره تلفنـی در مراکـز     یاندازراهو تقویت واحدهای مددکاری اجتماعی و  یاندازراه -
 بضاعتکم یهاخانوادهرایگان برای حمایت از  ورتصبه وپرورشآموزشبهداشت یا 

، آلودگی یگازگرفتگخطر حمله به شهروندان و  یلبه دلولگرد  یهاسگو ساماندهی  یآورجمع -
 زیستیطمحو سلب آسایش مردم با همکاری شهرداری و اداره  زیستیطمح
به ممنوعیت قانونی آن  کشیدن قلیان با توجه مخصوصاًطرح اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات  -

 عمومی یهامکاندر  وزیرانیئتهتوسط 
نهاد محلی حمایت از کودکـان و نوجوانـان در بدنـه سـازمان شـهرداری بـا عنـوان         یریگشکل -

 » یشهردارپیشنهادی واحد امور کودکان و نوجوانان 

توانمندسازی نوجوانان 
در حیطه  هاخانوادهو 

متداخل شهرداری و 
 سایر نهادها

 

برای کودکان و والدین از لیست  یرساناطالعتهیه ابزارهای  آموزش مدیریت ریسک در قالب -
شایع در بین نوجوانان و پیامدهای منفی آن، در قالب ابزارهایی )مانند  پرخطرو رفتارهای  هایباز

عه و توزیع آن از طریق مدارس و نهادهای تاب (یانماییپو، تئاتر آموزشی، فیلم، یهاکتابچه
 شهرداری

بهداشت روان و آموزش  ٔ ینهدرزم یاءاولآموزشی برای دانش آموزان و  یهاکالسبرگزاری  -
 جنسی

تقویت همکاری و تبادل تجربیات و اطالعات نیروی انتظامی و شهرداری برای دستیابی به  -
ت و نظارت مشارک و راهکارهای مشترک، با استفاده از رویکرد پیشگیری از جرم، با کمک هابرنامه

 مردمی
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Abstract  

Nowadays, spaces of cities have been shaped based on the 

principles of adult usage; that is, urban spaces mostly lack the quality 

for children usage or the characteristics of a child loving city. 

Considering the sensitivity of the teenage class, it is necessary to use 

the participation of adolescents in improving the quality of urban 

spaces for the presence of children. The main question raised in this 

study is what factors affect the participation of teenagers in the public 

spaces of the city of Abadeh. The survey is based on a statistical 

population consisting of all the teenagers aged 12 to 18 in that city. As 

many as 150 subjects were selected through systematic random 

sampling according to the Cochran formula. The research data were 

collected from expert opinions and a questionnaire. The research 

methodology was descriptive-analytical based on library studies, 

documents and field studies. The research is applied in terms of 

purpose. The results of the data analysis by the SWOT technique and 

the SPSS statistical software showed that the rate of the social 

participation of teenagers in public spaces is low. Also, the results of 

Pearson’s correlation coefficient showed that creating urban special 

facilities in Abadeh can be effective in increasing the sense of safety 

in public spaces, and paying attention to child-loving city approaches 

is effective in decreasing social crimes among teenagers. To promote 

the participation in public spaces of Abadeh, suggestions are made for 

such measures as improving means of access and their security as well 

as increasing sport places and enhancing services and facilities. 

Keywords: Child-friendly city, Participation, Teenagers, Urban 

public spaces, Abadeh. 
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