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 چکیده
در  تحقیقات  اين  قرار گرفت. عمده  توجه  مورد  بعد  به  از سال های 1980  اروپا،  در  ويژه  به  دوستدار کودك،  در حوزه شهرهاي  تحقیق 
راستاي تخصیص حق شهروندي به بچه ها و رسیدگي به خواسته ها و نیازهاي آنها بود. امروزه »شهر دوستدار کودك« )CFC( مورد توجه 
برنامه ريزان و دست اندرکاران امور شهری قرار گرفته است، چرا که تعداد جمعیت کودکان مناطق شهري جهان )شهرهای کشورهای در 
حال توسعه( در حال افزايش هستند. پروژه هاي شهر دوستدار کودك به طور عمده ايجاد فرصتی براي کودکان در راستاي شكل دادن و يا 
تغییر محیط پیرامونشان است. کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان 
محیط ساختگی هستند. هدف مقاله حاضر، مشارکت کودکان در ايجاد محیط ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل نظراتشان است. 
روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتني بر مطالعات کتابخانه اي، اسنادي و بررسی های میدانی است. با استفاده از متدولوژي گروه ـ بحث 
و روش  مشارکتي، نظرات و نقاشي های کودکان در ارتباط با وضعیت شهر قوچان و محیط زندگی شان جمع آوري و تحلیل شد. همچنین از 
يك گروه هدف به منظور استخراج نظرات دقیق تر در ارتباط با ويژگي هاي مورد نظر شهر دوستدار کودك جهت برنامه ريزی شهری استفاده 
شد. نتايج نشان می دهد، اولین بار در سال 2007 میالدي »شهر بنديگو« در استرالیا از طرف يونیسف به عنوان »شهر دوستدار کودك« 
و اولین شهری که تمام جنبه ها و ويژگی های يك شهر دوستدار کودك را از نظر يونیسف به خود اختصاص داده بود، معرفی و به رسمیت 
شناخته شد. »شهر اوز« در استان فارس برای اولین بار در ايران، به عنوان »شهر دوستدار کودك« در سال 1389 انتخاب شده است. مطالعه 
موردی شهر قوچان نشان می دهد، قوچان گام های نخستین را جهت تحقق شهر دوستدار کودك طی می کنند؛ 64 درصد کودکان معتقد 
بودند تعداد زيادی درخت و فضای سبز و وسايل بازی مخصوص کودکان در محله خود ايجاد شود و با ارايه نظرات مختلف ضرورت توجه 
به مشارکت کودکان در ارتباط با موضوع طراحي و برنامه ريزی محیط های دوستدار کودك را در شهر قوچان مطرح کرده اند. تحلیل نظرات 
کودکان شهر قوچان به منظور تحقق »شهر دوستدار کودك«، سازمان های مؤثر و به ويژه شهرداری قوچان را به اتخاذ راهبردهای اجرايی 

و عملیاتی بیشتر تشويق می کند. 
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مقدمه
برنامه ريزی شهری هنگامی به معنای واقعی به اهداف شهر 
مطلوب نايل میشود که خواسته ها و نیازهای تمام شهروندان 
با توجه به اقتضای سنی مورد توجه قرار گیرد. در اين راستا، 
در  می بايست  جامعه،  اقشار  از  يكی  عنوان  به  نیز  کودکان 
برنامه ريزی شهری هر چه بیشتر دخیل باشند. طی سال های 
اخیر در زمینه شهرهای دوستدار کودك تحقیقات متنوعی در 
سطح دنیا و ايران انجام شده است، با اين وجود به سبب عدم 
گسترش و اجرای شاخص های مورد انتظار هنوز در کل دنیا 
شهرهای اندکی به حد مطلوب نزديك شده اند. از اين جهت 
مالحظه می شود به تبع شرايط جهانی در شهرهای ايران نیز 
موضوع با رويكردهای نوين کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته است. بر اين اساس هدف مقاله حاضر با بررسی نمونه 
موردی »شهر قوچان« تحلیل و برنامه ريزی »شهر دوستدار 
مشارکت  که  طوری  به  است  کودکان  ديدگاه  از  کودك1« 
در  و  اطرافشان  ساخته شده  محیط  ايجاد  در  کودکان  دادن 
برنامهريزان شهری  نظر  مد  بیشتر  نظراتشان  تحلیل  نتیجه 

قرار گیرد. 
محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان 
اين  می شود.  ساخته  انسان ها  توسط  که  می شود  اطالق 
محیط ها شامل ساختمان ها، امكانات و فضاهای طبیعی است 
که مردم در اطراف آنها زندگی، بازی و کار می کنند. مدارس، 
پارك ها، مناطق ديدنی، مراکز خريد، زيرساخت های  منازل، 
شمار  به  ساخته شده  محیط  از  بخشی  نقل همگی  و  حمل 
با  جامعه  اعضای  عنوان  به  نوجوانان  و  کودکان  می روند. 
استفاده کنندگان  نیازهای خاص،  از خواسته ها و  مجموعه ای 
ورود  به  توجه  اهمیت  حائز  نكته  هستند.  ساختگی  محیط 
کودکان به اين پروژه است. کودکان می خواهند که اجتماعی 
باشند و با هم سن و سال های خود و جامعه در ارتباط باشند. 
در محیط های  را  دارند که وقت خود  آنان دوست  همچنین 
طبیعی صرف کرده و فعالیت داشته باشند. از اين رو امكانات 
می بايست در دسترس کودکان باشد و امكان پیگیری محیط 

شهری امن را برای آنان فراهم سازند. 
نیز  مردم  عالقه  مورد  شهر  کودکان،  عالقه  مورد  شهر 
را  پیر  چه  و  جوان  چه  خود  شهروندان  که  طوری  به  است 
می کنند                                       تشويق  شهر  طراحی  و  خدمات  در  شرکت  به 
 .[The Centre for Sustainable Transportation, 2004: 12]
خوب  حكم رانی  و  مديريت  نحوه  کودك،  دوستدار  شهر  در 
تصمیم گیری  برای  کودکان  به  فرصت  تخصیص  مستلزم 
است. اساسًا شهر دوستدار کودك به دنبال ضمانت بر تمامی 

حقوق اين شهروندان جوان به شرح زير است :
• تأثیر تصمیمات در مورد شهرشان

• مشارکت در خانواده، جامعه و زندگی اجتماعی 

و  آموزش  سالمتی،  )مانند  اساسی  خدمات  به  دسترسی   •
سرپناه، نوشیدن آب سالم و ساير خدمات مرتبط( 

• محافظت در برابر خشونت و جنايت
• با امنیت در خیابان قدم زدن 

• مالقات با دوستان و بازی کردن
• زندگی در محیط مناسب و خلوت 

• به رسمیت شناختن کودکان به عنوان يك شهروند مساوی، 
با داشتن دسترسی به همه خدمات بدون توجه به نژاد، مذهب 

 .[Riggio, 2002: 48] و ناتوانی ها
ايجاد  شهری،  زندگی  عرصه های  در  مهم  موارد  از  يكی 
 .]18 ]توسلی، 1369:  است  کودکان  برای  مناسب  فضاهای 
کودکان در فضاهای شهری با افراد مختلف اعم از هم سنی ها 
و افراد مختلفی که از نظر سطح فرهنگی و اجتماعی گوناگونند، 
تماس می گیرند. چنین فضاهايی به عنوان زبان گويای شهر 
اقشار  تمام  با  ارتباط شهر  عامل  مهم ترين  و  محسوب شده 
فضاهای  امنیت  بنابراين،   .]77 ]صدوقیان زاده، 1375:  است 
شهری به منظور رفت و آمد کودکان بسی مهم و قابل توجه 
است. برای کودکان واقعًا اهمیت دارد شما نشان دهید که به 
آنچه آنان می گويند عالقه داريد، چراکه آنچه را آنان مجبورند 
زمان  مدت  و  عالقه  با  است.  مرتبط  کاماًل  بیاورند  زبان  به 
آنكه طراحی کنید  از  آنان گوش فرا دهید و قبل  به  زيادی 
مدت زيادی به نظرات آنان گوش کنید. هرجا امكان داشت، 
و  دهید  مشارکت  طراحی  روند  در  امكان  حد  تا  را  کودکان 
نتايج  باشد.  آنان  نظرات  از  بازتابی  طرح  که  شويد  مطمئن 
طراحی مشارکت آمیز پاداش ارزشمندی در کار خواهد داشت

 . [NSW Commission for Children and Young People, 2009: 33] 

سؤال، فرضیه و روش تحقیق
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است که از نظر 
کودکان، شهر دلخواه آنها چگونه شهری است؟ اين سؤال از 
يك فرض اساسي نشأت مي گیرد که عبارت است از اينكه بر 
اساس ديدگاه هاي موجود در مورد شهرهاي دوستدار کودك 
مي توان با مشارکت خود کودکان شهر دلخواه آنان را طراحی 
کرد که شاخص هاي طراحي مورد نظر کودکان به وجود آمده 
باشد. براي پاسخ به سؤال اصلي تحقیق در يك نمونه موردي 
)شهر قوچان( با استفاده از روش تحلیل محتوا و متدولوژي 
گروه ـ بحث، با بررسي مطالب به دست آمده از سوي کودکان 
مورد مطالعه که با ابزارهاي مشارکتي مانند پرسشنامه، نقاشی 
و مصاحبه تهیه شده مي توان الگوهاي طراحي محیط مناسب 
استفاده  هدف  گروه  يك  از  تحقیق  اين  در  کرد.  معرفي  را 
ويژگي هاي  در خصوص  را  دقیق تري  نظرات  بتوان  تا  شده 
مورد نظر در طراحي شهر دوستدار کودك از سوي کودکان 
به دست آورد. گروه مورد مطالعه در اين تحقیق از بین دانش 
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آموزان سه مقطع سوم، چهارم و پنجم ابتدايي دبستان دخترانه 
معراجی شهر قوچان، 40 نفر به طور تصادفی به عنوان گروه 
هدف انتخاب شدند. در روش گروه ـ بحث، مصاحبه و درگیر 
کردن يك گروه هدف مد نظر بود تا به جاي افزايش تعداد 
افراد مورد آزمون، از يك گروه هدف با تعداد کمتر به نتايج 
دقیق تر برسد. از آنجا که ممكن است موضوعات مختلفي از 
سوي کودکان مطرح شود، نظراتی مورد توجه قرار داده شدند 
کودکان  نظرات  میان  را  مشترك  فصل  میزان  بیشترين  که 

داشته باشند. 

مبانی نظری
معنی  اين  به  کل  طور  به  کودك«  دوستدار  »شهر  مفهوم 
بر اساس عاليق  را  اين شهرها  است که دولتمردان چگونه 
بچه ها اداره می کنند و نیز به شهرهايی گفته می شود که در 
آن، حقوق اساسی بچه ها مثل سالمت، حمل و نقل، حمايت، 
به  اين اساس بچه ها  بر  آموزش و فرهنگ رعايت می شود. 
حق  و  دارند  حقوقی  که  شده اند  تعريف  شهروندانی  عنوان 
دارند نظراتشان را ابراز کنند. يك شهر دوستدار کودك تنها 
که  است  بلكه شهری  نیست،  بچه ها  برای  يك شهر خوب 
 .[Riggio, 2002: 46] می شود  ساخته  کودکان  وسیله  به 
مهم  فعالیت های  کودکان،  حقوق  معاهده  تصويب  زمان  از 
و متعددی آغاز شد که بیش از پیش ساختار حقوق کودکان 
را مشخص می سازد. از اين فعالیت ها می توان به موارد زير 

اشاره کرد :
در  جهان  رهبران  که  زمانی   :  21 کار  دستور  و  زمین  اجالس   •
برنامه  و  ريودوژانیرو جمع شدند  در  زمین در سال 1992  اجالس 
به  جوانان  و  کودکان  کردند،  تدوين  را   21 کار  دستور  به  مربوط 
عنوان گروه های اصلی شناخته شدند تا در روند توسعه پايدار سهیم 

باشند.
• اجالس شهر، حقوق کودکان و اسكان بشر : از میان فعالیت های 
گوناگون برای توسعه اجتماعی و محیط فیزيكی، »اجالس زمین« 
از  استانبول  در   1996 متحد  ملل  سازمان  بشر  اسكان  سوی  از 
اهمیت ويژه ای برخوردار است. اين اجالس بر سهیم ساختن جوانان 
و  بزرگ  برای شكل دادن شهرهای  از سوی دولت ها  نوجوانان  و 

کوچك و نواحی همسايه تأکید کرده است.
بین المللی که  ابتكار عمل  اين  : در  شهرداران حامیان کودکان   •
سران  و  شهرداران  شد،  آغاز   1992 سال  در  يونیسف  سوی  از 
شهرداری ها را برای اولويت قرار دادن نیازهای کودکان و افزايش 
تصمیم گیری  و  جامعه  توسعه  در  گروه ها  ساير  و  آنان  مشارکت 

تشويق کرده است ]دريسكل، 1387: 28[. 
سالمت  در  مستقیمًا  می توانند  کودك  دوستدار  محیط های 
و  کودکان  »کمیسیون  مطالعه  باشند.  داشته  نقش  کودکان 
نوجوانان ولز« بر روی درك کودکان از سالمت انجام داده 

است. با معرفی سه موضوع اصلی، سالمت کودکان و برخی 
از شیوه های اثرگذاری محیط ساخته شده بر اين موضوعات 
را تأيید می کند. هر موضع اصلی و ابعاد آن در زير ذکر شده 
است که خود مبنای چارچوب شاخص های دوستدار کودك 

ارائه شده را شكل می دهند :
فعالیت

پارهای  به  منجر  کار  مستقل  انجام  توان  يا  فعالیت  داشتن 
روزمره  زندگی  در  اقدام مستقل  برای  کنترل ها و ظرفیت ها 
از طريق موارد زير در  می شود. محیط ساخته شده می تواند 

تجربه کودکان از فعالیت سهیم باشد.
1( فراهم کردن امكان دسترسی مستقل کودکان به طیف 
متنوعی از خدمات و فعالیت های اجتماعی مناسب کودکان در 

تمامی سنین، توانايی ها و پیشینه فرهنگی. 
و  بودن  سالم  برای  کودکان  برای  ظرفیتی  ايجاد   )2
دستیابی به مهارت از طريق مشارکت فعال در محیط جامعه 

محلی.
ایمنی و امنیت

منظور داشتن احساس ايمنی و امنیت برای مشارکت کامل در 
زندگی و انجام چیزهايی است که کودکان و نوجوانان نیاز به 
انجام آنها دارند. در اين زمینه محیط ساخته شده می تواند در 
تجربه ايمنی و امنیت کودکان از طريق زير نقش داشته باشد : 

3( امنتر کردن اماکن عمومی جامعه برای کودکان.
4( افزايش توانايی کودکان در احساس امنیت و ارتباط با جامعه. 

احساس مثبت از خود
داشتن احساس مثبت از خود به معنای آن است که احساس 
اينكه شما فرد خوبی هستید و توسط اطرافیانتان اين چنین 
تجربه  در  می تواند  شده  ساخته  محیط  می شويد.  شناخته 
زير  روش های  به  خود  از  مثبت  احساس  داشتن  از  کودکان 

نقش داشته باشد :
شادی،  احساس  کودکان  برای  که  فضاهايی  ايجاد   )5

استقبال و پشتیبانی به همراه دارند. 
6( افزايش فرصت هايی برای کودکان جهت دستیابی به 
فضاهای سبز و مناطق طبیعی و لذت بردن از آنها )جدول1(.

دالیل ایجاد شهرهای دوستدار کودک 
در  ريشه  کودك،  دوستدار  شهرهای  ايجاد  برای  درخواست 
شناخت اين موضوع دارد که شهرها خانه هايی جهت افزايش 
از  بسیاری  وجود  اين  با  هستند.  کودکان  حقوق  از  حمايت 
که  دارند  را  دولت هايی  نیستند،  بچه ها  ايده آل  که  شهرهايی 
 .[Unicef, 2002: 7] اقدامات اندکی در اين جهت برمی دارند
ايجاد محیط های شهری که واقعًا از جامعه کودکان حمايت 
کنند مستلزم بررسی و مطالعه دامنه گسترده ای از موضوعات 
در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی است. شهر را نبايد 
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سالمت کودکان
 )موضوعات کلیدی(

جوامع دوستدار کودک
 )ابعاد کلیدی(

شاخص ها )مؤلفه های ابعاد کلیدی(

فعالیت
داشتن فعالیت با داشتن 
توان انجام مستقل کار 

منجر به کنترل و توانايی 
سالم بودن و انجام مستقل 

کار در زندگی روزمره 
می شود.

1( فراهم کردن دسترسی مستقل کودکان 
به طیف متنوعی از خدمات و فعالیت های 

اجتماعی مناسب کودکان در تمامی سنین، 
توانايی ها و پیشینه فرهنگی.

2( ايجاد ظرفیتی برای کودکان جهت 
سالم بودن و دستیابی به مهارت از طريق 

مشارکت 

ا الف( در دسترس بودن طیف متنوعی از خدمات و فعالیت های 
دوستدار کودك.

1 ب( دسترسی مستقل به طیف متنوعی از خدمات و فعالیت های 
دوستدار کودك

2 الف( توانايی مشارکت در فرايندهای مشارکتی جامعه

منابع اطالعاتی موثقاقدامات پیشنهادی
•  محاسبه فاصله تا مقصد از مدرسه و خانه

• محاسبه میانگین زمان تا مقصد از مدرسه و خانه
• تعداد و روشهايی که کودکان میتوانند هريك از امكانات و خدمات 
نقل  و  حمل  يا  دوچرخه سواری  پیاده روی،  )مانند  باشند  داشته  دسترسی 

عمومی(

•  طرح ها و نقشه های اصلی
•  مسیرهای اتوبوس

•  مسیرهای دوچرخه سواری
•  گزارشات کودکان و نوجوانان

سالمت کودکان
 )موضوعات کلیدی(

جوامع دوستدار کودک
 )ابعاد کلیدی(

شاخص ها )مؤلفه های ابعاد کلیدی(

ايمنی و امنیت
داشتن احساس ايمنی و 
کامل  مشارکت  برای  امنیت 
انجام چیزهايی  و  زندگی  در 
که هر کس بايد انجام دهد.

جامعه  عمومی  اماکن  کردن  امنتر   )3
برای کودکان.

4( افزايش توانايی کودکان در احساس 
امنیت و ارتباط با جامعه خود

3 الف( حمايت های بدنی برای ايمنی کودکان
3 ب( راهكارهايی برای حفظ کودکان از خطرات بدنی

4 الف( وجود ويژگی هايی که احساس هويت اجتماعی را برانگیزد.

منابع اطالعاتی موثقاقدامات پیشنهادی
• راهكارهای جامعه برای تضمین ايمنی کودکان و نوجوانان

• تعداد و نوع کارکردها
•  قابلیت نظارت منفعل بزرگساالن در اماکن عمومی

• نصب حصار، میزان سايه
• تهیه طرح برای ايمنی کودك در جامعه

• مديريت محیط )پیشگیری جرم از طريق طراحی محیط( 
• رهنمونهای طراحی خیابان

• آمار جرم و جنايات
• مشورت با کودکان و نوجوانان

سالمت کودکان
 )موضوعات کلیدی(

جوامع دوستدار کودک
 )ابعاد کلیدی(

شاخص ها )مؤلفه های ابعاد کلیدی(

احساس مثبت از خود
داشتن احساس مثبت از 
خود، احساس اينكه شما فرد 
افراد  توسط  و  هستید  خوبی 
شده  شناخته  خود  اطراف 

هستید

آنها کودکان  ايجاد فضاهايی که در   )5
را تجربه  می توانند شادی، نشاط و موفقیت 

کنند.
برای کودکان  افزايش موقعیت هايی   )6

برای دسترسی به فضای باز و سبز 

5 الف( وجود امكاناتی که احساس خوشحالی و حمايت می دهند.
5 ب( در دسترس بودن فضاهای بازی خالق و فعال

6 الف( در دسترس بودن فضاهای سبز و مناطق طبیعی
6 ب ( دسترسی به طیف وسیعی از فضاهای باز سبز و مناطق 

طبیعی

منابع اطالعاتی موثقاقدامات پیشنهادی

• دسترسی به پیاده رو و دوچرخه سواری
• نزديك بودن به راه ها، خانه ها و توسعه شهری

•دسترسی به حمل و نقل عمومی

• بازسازی و راهكارهای فضای باز و طرح مديريت
• اطالعات حمل و نقل

• طرح و نقشه

جدول 1. چارچوب شاخص ها برای ايجاد محیط دوستدار کودك. 
.NSW Commission for Children and Young People, 2009: 41-46 : مأخذ

شماره بیستم/ سال نهم/ بهار1391/ تحلیل و برنامه ريزی »شهر دوستدار کودك« )CFC( از ديدگاه کودکان /51-62
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شماره بیستم / سال نهم/ بهار1391

فقط محل سكونت دسته ای از افراد و مرکز قراردادها دانست، 
بلكه آن متشكل از روحیات، افكار، آداب و رسوم، معتقدات 
 .[Moeeis, 1968: 10] و احساسات خاص همه افراد است

 )CFC( اساس نامه شهرهای دوستدار کودک
دبیرخانه جهانی شهرهای  میالدی،  سپتامبر سال 2000  در 
دوستدار کودکان )CFC( ايجاد شد، تا اين حمايت را انجام 
دهد و نیز مرجعی برای اين کار باشد. سازمان CFC اصول 
کلی را درباره حمايت از رشد شهرهای مطلوب کودکان و رشد 
همكاری های ديگر، آماده کرد. قبل از 2000 اين شبكه، فرم 
خاص و هیچ تشكیالت پاسخگو برای ضروريات و کمبودها 
تا آن زمان نداشت. چنانكه اساس نامه CFC در 2000 به اين 

شرح است :
نوآوری توسط دولت محلی در جهت  تحقیقات میدانی و   •

احقاق حقوق کودکان.
• گسترش يك شبكه بر اساس اطالعات کودکان در جهت 

ايجاد شهر ايده آل برای آنها.
شهرهای  توسعه  و  ترويج  و  نشريات  گسترش  از  حمايت   •
دوستدار کودك در مراکز محلی و جهانی بر اساس معیارها و 
اساس نامه سازمان ملل متحد جهت توسعه شهرهای دوستدار 

 .[Riggio, 2002: 46] کودکان جهان

مشارکت کودکان در تصمیم گیری
يكی از بهترين روش ها برای دستیابی به محیط های ساخته 
شده دوستدار کودك، اين است که کودکان و نوجوانان خود 
در ساخت و برنامه ريزی شهر دوستدار کودك مشارکت داده 

شوند. 
نوجوانان  با مشارکت کودکان و  اين کار  اين است که  بهتر 
در برنامه های دولت و جامعه محلی شروع شود تا به تنظیم 
کم ترين  در  کند.  کمك  جامعه  پیشرفت  برای  کاری  دستور 
حالت، کودکان و نوجوانان بايد در توسعه و طراحی پروژه ها و 

تصمیم گیری جامعه شرکت داده شوند.
مهم ترين فوايد مشارکت کودکان و نوجوانان در توسعه محیط 

ساخته شده عبارت است از :
حقیقت  در  بزرگساالن  تصمیمگیری  و  استنباط  تقويت   •

تجربه کودکان و نوجوانان.
اينكه  مورد  در  بزرگساالن  فرضیات  لزوم  کردن  برطرف   •
کودکان و نوجوانان چه کسانی هستند، چه نیازهايی دارند و 

خواسته آنها چیست؟
در  مشارکت  برای  کودکان  حق  شناختن  رسمیت  به   •

برنامه های توسعه جامعه به عنوان شهروندان جامعه خود.
• به رسمیت شناختن ارزش مشارکت کودکان و نوجوانان در 

توسعه جامعه.

• کشف اين موضوع که دانش و تجربه کودکان و نوجوانان از 
محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربه بزرگساالن است 
 .[NSW Commission for Children and Young People, 2009: 47]

پیشینه تحقیق
طی سال هاي اخیر پیرامون شهر دوستدار کودك )CFC( در 
کشورهاي پیشرفته مطالعات و تحقیقات زيادي انجام گرفته 
بار در سال 2007 میالدي »شهر بنديگو2« در  اولین  است. 
استرالیا از طرف يونیسف به عنوان »شهر دوستدار کودك« 
شهر  يك  ويژگی های  و  جنبه ها  تمام  که  شهری  اولین  و 
دوستدار کودك را از نظر يونیسف به خود اختصاص داده بود، 
معرفی و به رسمیت شناخته شد در اين شهر حقوق کودکان 
مورد  رويكردها  تمام  در  اساسی  و  اصلی  اولويت  عنوان  به 
توجه قرار دارد. توجه به مفهوم شهرهاي دوستدار کودك در 
ايران سابقه چنداني ندارد. شايد بتوان گفت اولین توجه جدي 
به اين موضوع پس از زلزله مخرب سال 1382 در بم صورت 
ديگر  همكاري  با  يونیسف  سازمان  که  گونه اي  به  گرفت 
»مشارکت  هدف  با  را  کودك  دوستدار  شهر  پروژه  نهادها، 
اين  در  کرد.  هدف گذاري  را  آن  و  تعريف  کودکان  جمعي« 
پروژه کودکان 6 تا 13 سال مشارکت داشتند و نظرات خود 
طرف  از  همچنین  مي کردند.  ابراز  مختلف  روش هاي  با  را 
مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا، »شهر اوز3« در استان فارس 
برای اولین بار به عنوان شهر دوستدار کودك در فروردين ماه 
سال 1389 انتخاب شد ]اسماعیل زاده کواکی، 1390: 146[. 
زمینه  در  خاص  طور  به  ايران  در  بار  اولین  برای  »شیعه«، 
تحت  کتابی  کودکان  برای  شهری  فضاهای  مناسب سازی 
موردی  نمونه  کودکان«  برای  شهر  »آماده سازی  عنوان 
بررسی  ضمن  که  است  کرده  تألیف   1385 سال  در  تهران 
نحوه برخورد با کودکان، به نیازهای آنان به عنوان اصلی ترين 
گروه های اجتماعی شهر اشاره می کند و اينكه شهرها چگونه 
بايد به تأمین نیازهای کودکان بپردازند و کودکان از شهرها 

چه انتظاراتی دارند.
با  بهتر  شهرهای  »ايجاد  عنوان  تحت  کتابی  »دريسكل«، 
و  رضوانی«  »سعیدی  که  کرده  تألیف  جوانان«  و  کودکان 
»مهرنوش توکلی« در سال 1387 آن را ترجمه کرده اند. در 
واقع اين کتاب پاسخ مستقیم و تفصیلی به اين سؤال است 
در  و  است؟  مؤثر  برای مشارکت جوانان  که چه روش هايی 
اين کتاب به چند نمونه از پروژه های مشارکت دادن مستقیم 
دنیا  مختلف  نقاط  در  شهری  فضاهای  طراحی  در  کودکان 

اشاره شده است.
آقالطیفی )1387(، در مقاله ای با عنوان »مناسب سازي محیط 
محیط  نقش  تبیین  و  بررسي  به  کودکان«  خالقیت  براي 
آن  بر  مؤثر  عوامل محیطي  و  کودکان  پرورش خالقیت  در 
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پرداخته است. در اين راستا با دقت در زندگي روزانه کودك، 
درك او از محیط بازشناسي مي شود، سپس با نگاهي جامع، 
محیط هايي مرتبط با کودك را مورد کنكاش قرار داده و در 
نهايت به ارايه راهكارهايي، هرچند ساده، جهت مناسب سازي 

فضاهاي زندگي وي، پرداخته است.
»الگوهای  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)1388( حقیر  و  کامل نیا 
طراحي فضاي سبز در شهر دوستدار کودك. نمونه موردي: 
شده  تعريف  پروژه هاي  از  يكي  بم«  کودك  دوستدار  شهر 
با  سبز  فضاي  طراحي  الگوهاي  کردن  پیدا  را  راستا  اين  در 
توجه به ديدگاه هاي بچه ها می دانند. در اين طرح با استفاده 
همچون  مشارکتي  روش هاي  و  بحث  گروه ـ  متدولوژي  از 
... نظرات  قصه گويي، جداول و پازل ها، مدلسازي، نقاشي و 

بچه ها در ارتباط با فضاهاي سبز جمع آوري و تحلیل شد.
اولین کتاب   ،[Gleeson & Niel, 2006] گالسون و نیل
را در رابطه با شهر دوستدار کودك تحت عنوان »ايجاد شهر 
در  نیز  منبع  اساسی ترين  تألیف کردند که  دوستدار کودك« 
اين زمینه محسوب می شود. در اين کتاب به بیان و معرفی 
شهر دوستدار کودك، شاخص ها و عوامل ضروری يك شهر 

دوستدار کودك پرداخته شده است.
»ريگگیو« در سال 2002، مقاله ای درباره شهرهای دوستدار 
کودك، امكانات، بودجه و مؤسسات قانونی مورد نیاز و اينكه 
نوشته  يافته  گسترش  کودك  دوستدار  شهر  مفهوم  چگونه 
است و به بررسی اساس نامه بنیادی شهرهای دوستدار کودك 
دوستدار  شهرهای  ايجاد  داليل  همچنین  پرداخته،   )CFC(
کودك و اصول کار و نمونه هايی از اين شهرها را توضیح داده 
است. همچنین اين موضوع را روشن ساخته که کمیته شهری 
حقوق کودك، سیستم کاری خود را بر اساس چهار اصل مهم 
حقوق کودك بنیان نهاده است : 1. عدم تبعیض 2. بیشترين 
عاليق کودکان 3. حقوق زندگی و توسعه حداکثری 4. احترام 

به ديدگاه کودکان. 
با  مرتبط  زمینه های  و  ابعاد  در  ديگری  مختلف  پژوهشهای 
موضوع شهر دوستدار کودك در سطح دنیا انجام شده است، 
برای مثال، آرتز و همكاران پیرامون فعالیت های چندبخشی 
برای افزايش محیط های دوستدار کودك مقاله ای ارايه کردند 
نیز  و همكاران  هامپشیر   .[Aarts et al., 2011: 11-19]
مبتنی  راهبردهايی  کودکان،  سالمتی  افزايش  منظور  به 
ارايه  محیطی  چشم انداز  و  منظر  عوامل  درمانی  نقش  بر 
کردند [Hampshire et al., 2011: 702-710]. هولت و 
کودکان  که  فرصت هايی  پیرامون   2009 سال  در  همكاران 
شهری  محالت  سطح  در  فیزيكی  فعالیت های  انجام  جهت 
پیدا می کنند و منجر به افزايش سالمتی آنها می شود پژوهشی 
انجام دادند [Holt et al., 2009: 1022]. »ترانتر و ويتلك«، 
رفتار حرکت و گردش کودکان را بر اساس سبك و شیوه زندگی 

کردند    بررسی  کانبرا  شهر  در  نقل  و  حمل  شبكه  وضعیت  و 
]Tranter & Whitelegg, 1994: 265[. توماس و همكاران 
طی سال 2006، کیفیت زندگی کودکان را در کوئین ايسلند با 
تأکید بر مديريت منطقه ای برای جلوگیری از امراض کودکان 
بررسی و ارايه کردند[Thomas et al., 2006: 508[. بارنت 
و همكاران، کیفیت تعلق کودکان استرالیا را در محیط های شهری 

 .]Barnett et al., 1987: 303[  مورد بررسی قرار دادند
جنبی  زندگی  در  را  کودکی  فقر  اثرات  ساندفور،  و  هیل 
کردند                                                          بررسی  عمومی  راهبردهای  ارايه  جهت  کودکان 

 .]Hill & Sandfor, 1995: 91[
ولز جنوبی در سال 2009 کتابی تحت عنوان »يك راه عملی 
خوب برای ايجاد محیط های دوستدار کودك« منتشر ساخته 
دوستدار  شهر  شاخص های  چارچوب  معرفی  به  آن  در  که 
کودك و بررسی روشهای عملی مشارکت کودکان و نوجوانان 
در امور شهری پرداخته است. مراحل مشارکت شامل 8 گام 
است همچنین در اين کتاب به دنبال جواب دادن به سؤاالت 

زير بوده اند :
• محیط های دوستدار کودك چه هستند؟ 

• چرا به محیط های دوستدار کودك نیاز داريم؟ 
• ضرورت مشارکت کودکان و جوانان در اداره شهر چگونه 

است؟ 
بر  تمرکز  نشان می دهد؛  ايران  و  تجربیات جهانی  و  سوابق 
با  اخص  طور  به   )CFC( کودك«  دوستدار  »شهر  موضوع 
نظری  مبانی  قسمت  در  که  نوينی  رويكردهای  و  ويژگی ها 
اجرای  و  اعمال  برای  جديدی  موضوع  شد،  مطرح  سابقه  و 
برنامه ريزی های مبتنی بر »شهر دوستدار کودك« است. طی 
دهه اخیر يونیسف4 فعالیت های متنوعی در اين راستا و جهت 
انتخاب شهرهای برتر )»شهر بنديگو« در استرالیا( انجام داده 
است همچنین از طرف مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا »شهر 
اوز« در استان فارس برای اولین بار به عنوان شهر دوستدار 

کودك در سال 1389 انتخاب شده است.

یافته های پژوهش 
نتايج پژوهش حاضر بر اساس مفهوم »شهر دوستدار کودك« 
کودکان  براي  شهروندي  حقوق  نظريه هاي  راستاي  در  که 
آمده  ادامه  در  مي شود،  پیگیري   1990 سالهاي  از  و  است 
است. طرح هاي دوستدار کودك در جستجوي مشارکت دادن 
کودکان جهت شكل دادن به محیط اطرافشان است. در شهر 
قوچان نیز به دنبال تحقیق اين وضعیت، مراحل و گام های 
عملی مشارکت کودکان جهت استخراج، برنامه ريزی و تحلیل 
اين  در  مطالعه  مورد  گروه  شد.  انجام  کودك  دوستدار  شهر 
ابتدايي دخترانه معراجی شهر  تحقیق دانش آموزان دبستان 
قوچان بودند، اين دبستان در سال 1389 به عنوان دبستان 
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تصوير1. توجیه کودکان در مورد شهر دوستدار کودك در محل کانون پرورش فكری 
کودکان قوچان. مأخذ : نگارندگان، 1390.  

Fig1. Justification of children in the “Child-Friendly City” (CFC) 
at the center of Intellectual Development of Children Quchan. 
Source: Authors, 2011.

تصوير 2. کودکان در حال طراحی محیط دلخواه خودشان، در محل کانون پرورش 
فكری کودکان قوچان. مأخذ : نگارندگان، 1390.  

Fig2. The children design their own environment, at the Center 
for Intellectual Development of Children Quchan. Source: Au-
thors, 2011.

شماره بیستم / سال نهم/ بهار1391

شده  برگزيده  شهرستان  سطح  در  علمی  رتبه  نظر  از  برتر 
علمی جهت  اطالعات  و  داده ها  استخراج  که  آنجا  از  است. 
و  دارد  برنامه ريزی شهر دوستدار کودك روش های مختلف 
کودکانی که بیشتر در مسیر آموزش و موضوع هستند بیشتر 
می توانند به طور مؤثر نتايج تحقیق را علمی تر و عینی تر کنند 
بر اين اساس، مراحل و گام های مشارکت کودکان در تحلیل 

و برنامه ريزی شهر دوستدار کودك قوچان ارايه می شود. 

مراحل عملی مشارکت کودکان
در اينجا فرايند شش مرحله ای اين پژوهش آورده شده است : 
گام اول : در اين مرحله محققان بايد نسبت به موضوع بحث 
به روز باشند به همین سبب پژوهشگران در اين گام، کتاب ها 
و مقاالت متعددی در مورد شهرهای دوستدار کودك، مشورت 

و مشارکت کودکان مطالعه کردند. 
گام دوم : در اين مرحله پژوهشگران با مدير دبستان ابتدايی 
تاريخ  و  شدند  هماهنگ  قوچان  شهر  معراجی  دخترانه 
الزم  تدارکات  تمام  سپس  کردند،  مشخص  را  مشاوره ای 
و  فكری کودکان  پرورش  کانون  در محل  کار  اين  برای  را 

نوجوانان قوچان فراهم شد )تصوير1(. 
گام سوم : در اين گام تصاوير و نقشه هايی از شهر قوچان به 
کودکان نشان داده شد، تا مطمئن شوند که کودکان، فضايی 
که در مورد آن صحبت می شود را می شناسند. گروه را نزديك 
از  و  کردند  طراحی  را  پرسشنامه ای  داشتند.  نگه  دوستانه  و 
آنها خواسته شد نظراتشان را در مورد وضعیت محیط محله 
خودشان بنويسند. اين کار منجر به يك رابطه دوستانه تر شد 
بیشتر جلب شد. سپس  اجرای عملیات  آنها جهت  اعتماد  و 
گروه های  به  میزها،  دور  همسان  سنین  اساس  بر  کودکان 
که  را  آنچه  تا  شد،  خواسته  آنها  از  و  شدند  تقسیم  کوچكتر 
دوست دارند انجام دهند و نقاشی بكشند، بنويسند و بگويند 
)تصوير2(. همیشه به دنبال جزئیات چیزی باشید که کودك 
برای شما نقاشی کرده است. تصور نكنید شما چیزی را که 
را که  آنها کشیده اند، درك می کنید. مطمئن شويد مشكلی 

کودك با شما در میان می گذارد را می فهمید. 
مورد  کودکان  نظر  اظهار  بايد  مرحله  اين  در   : چهارم  گام 
انجام شده  بررسی قرار داده شود، سپس نتیجه فعالیت های 

طرح کودکان را برای گروه طراحی خالصه کرد.  
اطمینان حاصل کرد که طرح  بايد  گام  اين  در   : پنجم  گام 

شامل تمامی فعالیت های درخواستی کودکان باشد.
گام ششم : اظهار نظر کودکان در مورد طرح. 

مشورت  طراحی  مورد  در  آنها  با  که  گروهی  نظرات  مجدداً 
 11 کودك  يك  نظر  اظهار  گرفت.  قرار  سنجش  مورد  شد، 
ساله پیرامون شهر مورد دلخواهش در قسمت زير آمده است : 
دلم می خواهد يك شهر جدا فقط مخصوص بچه های 7 تا 

17 سال بسازم. خیابان هايی به نام میوه ها و خانه های همان 
کوچه هم به شكل همان میوه ها بسازم البته خانه ها جادارتر 

باشند.
در راستاي به دست آوردن اطالعات مورد نظر و با توجه به 
را  از روش هاي مشارکتي سنتي کارايي الزم  اينكه بسیاري 
براي به دست آوردن اطالعات از مخاطبان و به ويژه کودکان 
ندارند، در اين پروژه از روش هاي مشارکتي مختلفي استفاده 
شد از جمله : نقاشي کردن، پرسشنامه و گفتگوی مستقیم با 

کودکان.
دادن  شرکت  براي  روش ها  متداول ترين  از  کردن  نقاشي 
بچه ها در فرايند طراحي مشارکتي شهر دوستدار کودك بود. 
از آنجا که بیشتر کودکان به نقاشي کردن عالقه داشتند و 
آن را محل مناسبي براي خواست ها و آرزوهاي خود مي دانند، 
ابتدايي ترين روش هاي  از  بتوان يكي  را شايد  نقاشي کردن 
مشارکت کودکان قلمداد کرد. در اين روش از بچه ها خواسته 



58/27

مي شود آنچه را که در تصور خود راجع به موضوع دارند نقاشي 
کنند و پس از آن نقاشي ها تحلیل مي شود تا به موضوعات 

مورد نظر دست يافته شود.
روش هاي  متداول ترين  از  يكي  عنوان  به  هم  پرسشنامه 
براي  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  طرح  اين  در  نیز  مشارکتي 
نمونه مورد مطالعه شهر قوچان پرسشنامه هايي تنظیم و در 
اختیار کودکان قرار گرفت. اين پرسشنامه ها به سؤاالتي در 
حوزه هاي مختلف مي پرداخت و از بچه ها خواسته شد تا به 

آنها  پاسخ دهند.
بر اساس نتايج حاصل از تحلیل نقاشی های کودکان، نتايج 

زير قابل برداشت است : 
از آنجايی که از کودکان خواسته شده بود مكان هايی را که 
از نظر آنان مهم هستند و دوست دارند را نقاشی کنند، بیشتر 
کودکان در نقاشی هايشان شهری را طراحی کردند که بدون 
آلودگی و فضای سبز و فضای بازی در سطح محله به اندازه 
کافی در اختیارشان باشد. همچنین بیشتر کودکان محیط های 
امن و بی خطر را در نقاشی هايشان آورده بودند که حاکی از 
ناامن بودن محیط های کنونی محل زندگی آنها بوده است. 
همان طور که در تصوير 3 مالحظه می شود، شهری بدون 

سر و صدا و آلودگی مد نظر است. 
در تصوير 4، کودك 11 ساله الگوی شهری را طراحی کرده 
است که در اين شهر يك مكان ويژه برای احداث سینمای 
مذکور  سینمای  در  که  است  داده  قرار  کودکان  مخصوص 
فیلم هايی پخش شوند که خود کودکان تهیه کرده باشند و 
بازيگرانشان نیز از خود کودکان استفاده شده باشد. با توجه به 
شرايط شهر قوچان که حتی سینما برای بزرگساالن نیز وجود 
ندارد، احداث حداقل يك مكان ويژه فرهنگی که در آن فیلم 
و موسیقی مخصوص کودکان در آن مرکز به نمايش گذاشته 
شود شديداً احساس می شود. همچنین در اين نقاشی مكان 
تفريحی در داخل مراکز خريد در نظر گرفته شده بر ای زمانی 
که والدين کودکان مشغول خريد هستند کودکان هم در اين 

مدت به بازی و سرگرمی مشغول شوند.
با توجه به نتايج به دست آمده از پرسشنامه ها، 36 درصد از 
کودکان تمايل دارند تعطیالت آخر هفته خود را در خانه بمانند 
و 24 درصد هم مايل بودند به ديدار دوستانشان بروند و تنها 
16 درصد مايل بودن تعطیالت را به پارك بروند. با توجه به 
صحبت هايی که با کودکان انجام شد، آنها اظهار داشتند به 
دلیل دوری و نامناسب بودن پارك ها و ناامن بودن خیابان ها 
تعطیالت  می دهند  ترجیح  تصادف،  از  ناشی  خطر  سبب  به 
با توجه به يافته های پژوهش، 64 درصد  را در خانه بمانند. 
کودکان اظهار داشتند که در زمان بازی و پیاده روی در محل 
درصد   28 تعداد  اين  از  ندارند،  امنیت  احساس  زندگی شان 
کمبود امنیت به سبب تردد وسايل نقلیه در سطح محالت را 

تصوير 3. طراحی شهر مورد نظر کودکان، مأخذ : نگارندگان، 1390. 
Fig3. The design of children’s. Source: Authors, 2011.

تصوير 4. شهر مورد نظر کودکان. مأخذ : نگارندگان، 1390. 
Fig4. The city’s children, Source: Authors, 2011. 

دلیل اين کار دانستند و 20 درصد هم مردم آزاری و ترس از 
مزاحمت های مردمی را مطرح کردند. 

در زمینه نحوه مدرسه رفتن کودکان )تردد در مسیر مدرسه(، 
حاصل اظهارات به اين صورت است؛ با وجود اينكه 48 درصد 
اظهار داشتند که فاصله خانه تا مدرسه شان کمتر از 10 دقیقه 
است و 40 درصد هم اين مسافت را 10 تا 20 دقیقه عنوان 
کردند، اما تنها 32 درصد با پای پیاده به مدرسه می روند و 
44 درصد هم با سرويس ويژه اين مسافت را طی می کنند. 
چرا  می شود،  محسوب  نگران کننده  بسیار  موضوعی  اين 
جای  به  فرزندانشان  می دهند  ترجیح  والدين  و  کودکان  که 
به  نقلیه شخصی  وسايل  يا  ويژه  سرويس های  با  پیاده روی 
مدرسه بروند؟ همچنین در مورد سؤالی که پرسیده شده بود 
اگر می توانستید در محل زندگی تان تغییراتی ايجاد کنید چه 
درخت  زيادی  تعداد  بودند  معتقد  درصد   64 می کرديد؟  کار 
محله  در  کودکان  مخصوص  بازی  وسايل  و  سبز  فضای  و 
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خود ايجاد می کردند. همچنین 32 درصد کودکان معتقد بودند 
ايجاد پارك محله و اهمیت دادن نظرات کودکان در تغییرات 
محله زندگی آنها، مهم ترين موضوعی است که بايد در محله 
وضعیت  بهبود  هم  درصد   24 و  گیرد  قرار  توجه  مورد  آنها 

مدارس را مطرح کردهاند. 
هنگام بررسی و تحلیل نتايج حاصل شده، ابعاد و زمینه های 
وضعیت  اين  يقین  طور  به  می شود،  مشخص  گسترده تری 
شهری  امور  مديران  و  برنامه ريزان  برای  می تواند  زمانی 

و  قوانین  ضوابط،  که  شود  اجرايی  و  عملیاتی تر  عینی تر، 
زودتر  و  بیشتر  چه  هر  اجرايی  و  راهبردی  دستورالعمل های 
در شهرهای ايران و به ويژه شهر قوچان مهیا و فراهم شود. 
در اين جهت هنوز نیاز به فعالیت علمی و اجرايی بیشتر است 
زيرا حصول به اهداف »شهر دوستدار کودك«، آرمان بسیاری 
از شهرهای دنیا می تواند باشد، در حالی که هنوز تعداد اندکی 
از شهرهای دنیا به شاخصهای آن نزديك شده اند. بر اساس 
نتايج ارايه شده و مقايسه تحلیل وضعیت ها، شهر قوچان در 

گام های نخستین »شهر دوستدار کودك« پیش می رود. 

نتیجه گیری
سوابق و تجربیات جهانی و ايران نشان می دهد؛ تمرکز بر موضوع »شهر دوستدار کودك« )CFC( به طور اخص با ويژگی ها و 
رويكردهای نوينی که در قسمت مبانی نظری و سابقه مطرح شد، موضوع جديدی برای اعمال و اجرای برنامه ريزی های مبتنی 
بر »شهر دوستدار کودك« است. اولین بار در سال 2007 میالدي »شهر بنديگو« در استرالیا از طرف يونیسف به عنوان »شهر 
دوستدار کودك« و اولین شهری که تمام جنبه ها و ويژگی های يك شهر دوستدار کودك را از نظر يونیسف به خود اختصاص 
داده بود، معرفی و به رسمیت شناخته شد. در اين شهر حقوق کودکان به عنوان اولويت اصلی و اساسی در تمام رويكردها مورد 
توجه قرار دارد. »شهر اوز« در استان فارس برای اولین بار در ايران، به عنوان »شهر دوستدار کودك« در فروردين 1389 از 
طرف مؤسسه پژوهشی کودکان انتخاب شده است. از نظر زمانی حدود يك دهه از گسترش اصطالح »شهر دوستدار کودك« 

)CFC( می گذرد، از اين رو، هنوز پژوهش های بیشتری جهت تحقق »شهر دوستدار کودك« نیاز است. 
مطالعات نشان می دهد؛ اگرچه سازمان های مرتبط با موضوع در سطوح جهانی )همانند يونیسف( و در سطح ايران )همانند کانون 
پرورش فكری کودکان( فعالیت هايی مرتبط با »شهر دوستدار کودك« داشتهاند که محرك مثبتی جهت گسترش اهداف و 
ايده های شهر دوستدار کودك بوده است، اما در ايران، به طور جامع يك برنامه عمل مشخص، برای اجرا و تحقق عینی »شهر 
دوستدار کودك« در سطح شهرها و به ويژه شهر قوچان توسط سازمان های مؤثر )شهرداری ها( عملیاتی نشده است. از اين 

جهت می توان گفت در عمل، شهرهای ايران و به ويژه شهر قوچان گام های نخستین را در اين عرصه طی می کنند. 
نتايج مطالعه موردی در شهر قوچان با توجه به موارد باال )جديد بودن موضوع، پايین بودن سطوح عملیاتی و اجرايی »شهر 
دوستدار کودك« توسط سازمان های تأثیرگذار همانند شهرداری قوچان( نشان داد که کودکان شهر با مجموعه ای از خواسته ها و 
نیازهای خاص خود مواجه هستند و داليل مختلف ورود آنها به اين پروژه را مشكل می کرد زيرا شرايط محیطی شهر قوچان اين 
امكان را برای اجرای طرح های توجیهی و اجرايی توسط سازمان ها فراهم نكرده بود، لذا استفاده از مشارکت کودکان در طراحي 
کار چندان سادهاي به نظر نمي رسد و ممكن است از نظرات آنها به يك جمع بندی در راستاي دستیابي به شاخص هاي طراحي 
و برنامه ريزی نايل نشد. برای همین منظور تمرکز بر بررسی وضعیت های آگاه تر بر موضوع صورت گرفت. نمونه موردي طراحي 
و برنامه ريزی شهر دوستدار و دلخواه کودك قوچان نشان مي دهد که نظرات کودکان در حوزه هاي مختلف قابل بررسي است : 
بیشتر کودکان در نقاشی هايشان شهری با فضای سبز و فضای بازی مناسب در سطح محله و بدون آلودگی را طراحی کرده اند، 
همچنین بیشتر کودکان محیط های امن و بی خطر را در نقاشی هايشان آورده بودند که حاکی از ناامن بودن محیط های کنونی 
احداث سینمای  برای  ويژه  اين شهر يك مكان  در  را طراحی کرده اند که  الگوی شهری  دارد. همچنین،  آنها  زندگی  محل 
مخصوص کودکان قرار داده شود و در آن فیلم هايی پخش شوند که خود کودکان تهیه کرده باشند. با توجه به نتايج حاصل 
از پرسشنامه ها، تنها 32 درصد با پای پیاده به مدرسه می روند، 44 درصد با سرويس ويژه و بقیه با وسايل نقلیه شخصی اين 
مسافت را طی می کنند که اين موضوعی بسیار نگران کننده محسوب می شود. چرا که کودکان و به خصوص والدين ترجیح 
می دهند فرزندانشان به جای پیاده روی با سرويس های ويژه يا وسايل نقلیه شخصی به مدرسه بروند. نتايج حاصل از وضعیت 
شهر قوچان، ابعاد و زمینه های گسترده تری از موضوع را مشخص و آشكار می کند که خود نشان دهنده ضرورت توجه به موضوع 

و انجام پروژه های علمی و اجرايی پیرامون »شهر دوستدار کودك« است. 
توجه به شاخص های »شهر دوستدار کودك« در ارتباط با محیط های دوستدار کودك به ويژه در پروژه هايي که با اهداف مشارکت 
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کودکان و توجه به نیازها و خواست هاي آنها همگام است مي تواند عالوه بر فراهم آوردن محیطي منطبق بر خواسته های کودکان، 
با ايجاد فرصت مشارکت به بچه ها و تخصیص نقش اجتماعي به آنها موجب افزايش آگاهي هاي اجتماعي و توسعه مشارکت 
واقعي و خالق در جامعه باشد. در اين راستا، »شهرداری قوچان« می بايست هرچه بیشتر مسیر اجرايی و عملیاتی »شهر دوستدار 

کودك« را با تأکید بر همكاری بین سازمانی )بین بخشی( و افزايش مشارکت شهروندان و به ويژه کودکان تحقق بخشد. 

پی نوشت ها 
www.childfriendlycities.org .4  Evaz .3 /  Bendigo .2 / Child-Friendly City = CFC  .1  )سايت يونیسف، 

پیرامون شهر دوستدار کودك( 
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Planning Child-Friendly City (CFC) from children’s perspective
(Case study: Quchan)

Akbar Kiani*
Ali Esmailzadeh Kavaki**

Abstract
The present article studies researches conducted over the field of child friendly cities, especially in Europe, from 1980 onwards.  Those re-
searches are mostly about the allocation of the right of citizenship to children and satisfying their needs. The Child-Friendly City (CFC) is 
today on top of agenda of decision makers over urban affairs. This is particularly important when considering that the world’s population of 
children in urban areas of developing countries is on the rise.  The present article specifically tries to study the chances of children to have a 
share in making their own environment and highlights their ideas on that front.  What further increases the significance of this is the fact that 
the CFC project is mainly about creating opportunities for children in order to shape or change the environment around them.  
In recent years, many studies have been carried out in developed countries about CFC.  For the first time in 2007, UNICEF identified Bendigo 
in Australia as the first city in which the CFC project was successfully implemented. Bendigo was in fact identified as a city in which children’s 
rights had been catered for as an important priority in urban planning issues. In Iran, the issue of protecting children’s rights in urban plan-
ning is almost a new concept. The first important measure to that effect may have been taken by UNICEF after Bam earthquake in southern 
Iran.   Nevertheless, it was only in 2000 when Evaz city in Fars province was chosen as a CFC project in Iran (Esmaeilzadeh Kavaki, 2011, 
146). Shiyeh for first time in Iran wrote a book entitle “Prepare City for Children” in which the need for considering suitable urban spaces for 
children was addressed as well as how  to deal with children’s needs.   
The methodology adopted for doing the present research is descriptive and analytical and is also based on library surveys and field studies. 
The research envisaged group conversation methodology and careful attention was paid to children’s ideas about Quchan, a city in northeast-
ern Iran, and their living conditions in the environment around them. Also, a goal group was used to assess the results based on CFC norms.  
The present article will try to answer the following question:  From the viewpoint of children, what should an ideal city look like? This ques-
tion is based on the assumption that CFC allows children to have a share in designing their ideal city. To find the answer to the above question 
for the case of Quchan, the researchers tried to use control analysis and group conversation.   The researchers also used questionnaires as well 
as paintings by children and even interviewed them.   A goal group was used to obtain more precise descriptions of the expectations of children 
for an ideal city and those expectations were used to design a CFC model for Quchan.  
The participants in the research were 40 children between 9 to 11 years old from Meraji elementary school in Quchan. The children were 
randomly selected. The first activity was interviewing the children.  Also, instead of increasing the number of participants, the researchers tried 
to assess the results of studies and interviews with a goal group.    
The present study shows that Quchan is in the first levels of CFC. Some 64 percent of children believe that so many trees, green space and 
children’s game equipment must be installed in their neighborhoods. As a result, the research revealed that it is necessary to consider children’s 
participation in designing the city environments. Analysis of results also showed that it is necessary for state organizations and municipality 
to take administrative and operational strategies for the realization of CFC objectives by considering children’s expectations of an ideal city 
structure. 
Interestingly, most of the children in their paintings have drawn a neighborhood full of trees and beautiful natural landscape free from any 
form of air pollution. They also used signs and symbols that portrayed their neighborhoods as a safe area. This may be an indication of a lack 
of safety for children in areas under study in Quchan. Some children even drew in their paintings of an ideal city a special place for children’s 
cinema to show movies for children. The results of the questionnaires showed that only 32% of children go to school on foot and 46% with 
school bus or other transport means. The rest showed in their questionnaires that go to school with their parent cars. Nevertheless, they de-
scribed this as a very disturbing issue because the children prefer going to school with school bus.  
Results of the study revealed more dimensions about what needs to be done with regards to implementing a successful CFC model in Quchan. 
The study also showed that domestic and international organizations like UNICEF and the Center for Intellectual Development of Children of 
Iran can play a key role in the establishment of a CFC project.  Nevertheless, Iran currently lacks any specific action plan for the implementa-
tion of a CFC project in cities. In fact, most cities like Quchan are in elementary levels of moving toward CFC ideals.  
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