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چکیده
در برنامهریزی شهری و شهرسازی رویکردهای نوینی در زمینه بررسی ادراک کودک از شهر و شناخت نیازهای او
در شهر شکلگرفته است .هدف عمده این تالشها ایجاد شهرهای دوستدار کودک میباشـد کـه در کنـار ایجـاد
فضایی امن برای زندگی ،فضایی نوآورانه برای پرورش خالقیت کودکان ایجاد گردد از همین روی ،شهرها بیشـتر
برای بزرگساالن ساخته و پرداخته میشود .بنابراین شهر موردنیاز کودکان باید بازنمـایی از حقـوق آنهـا باشـد،
شهری که بتواند تعالی تربیتی و منش کودک را زمینهسازی کند و کودکان را برای فردایی بهتر و سالم جامعهپذیر
کند .هدف از پژوهش حاضر سطحبندی و رتبهبندی کردن محالت شهر یـزد ازلحـاظ معیارهـای شـهر دوسـتدار
کودک است .این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحـاظ روش توصـیفی – تحلیلـی اسـت .جامعـه آمـاری
پژوهش محالت شهر یزد را شامل میشود .برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای  -میدانی بهره گرفته شد.
در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونهگیری دلفی ،حجم نمونه به تعداد  20نفـر از کارشناسـان و متخصصـین
شهری در نظر گرفتهشده است؛ درواقع روش دلفی ،روشی نظامیافته است که بر آراء هیئتی از کارشناسان مستقل
متکی میباشد و تعداد نمونه از فرمول خاصی پیروی نمیکند .بهمنظور رتبهبندی و سطحبندی محالت شهر یـزد
 10شاخص مورد ارزیابی قرارگرفته شده است .قلمرو مکانی این تحقیق ،شهر یـزد و ازنظـر قلمـرو زمـانی تهیـه
دادهها را میتوان مربوط به سال  1395دانست .برای تحلیل ابتدا شاخصهای شـهر دوسـتدار کـودک را ازلحـاظ
اهمیت با استفاده از مدل  ANPارزشگذاری کرده و سپس با استفاده از مدل  Vikorاقدام به سطحبندی محالت
شهر یزد شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد شهر یزد ازلحاظ شاخصهای شهر دوستدار کودک کامالً متفاوت
بوده ،بهطوریکه برخی محالت در سطح باالی برخورداری و برخی دیگـر در سـطح خیلـی پـایین قرارگرفتهانـد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که محله صفائیه برخوردارترین محله و در رتبه اول این شـهر قرارگرفتـه اسـت و
محالت فهادان ،مهدیآباد ،سـجادیه ،امیرآبـاد ،کشـتارگاه کـم برخـوردارترین محـالت و در رتبـه  7سـطحبندی
قرارگرفتهاند.
واژگان کلیدی :ساختار ،شهر کودک ،تحققپذیری توسعه ،محالت ،شهر یزد.

 . 1نویسنده مسئول
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32

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،4زمستان 1398

مقدمه
کودکان ذاتاً موجودی زیست دوست و طبیعت خواه متولد میشوند .این را بهخوبی در حس کنجکاوی آنها در مواجهه بـا
طبیعت و درگیری بیباکانانهشان میتوان مشاهده کرد (فرحپور )8: 1388،و همچنـین عامـل پیونـد نسـلهای گذشـته و
آینده در هر جامعه محسوب میشوند .انتقال سنتها و فرهنگها و اعتقـادات و باورهـا و پیشـینههای هویـتبخش و در
صورت لزوم اصالح محی اجتماعی نیز در هر جامعه از طریق کودکان میسر اسـت .یکـی از مـوارد مهـم در عرصـههای
زندگی شهری ،ایجاد فضاهای مناسب برای کودکان است (توسلی .)18 :1369،شهر مجموعهای فرهنگی کالبـدی اسـت
که بر اساس نیاز ،کنش و رفتار شهروندان شکل میگیرد و درنتیجه ارتباط متقابل بین انسانها و فضاهای متکثر شـهری
موجودیت مییابد (ارمغان و عبدلی .)28 :1395،کودکان در فضاهای شهری با افـراد مختلـف اعـم از همسـنیها و افـراد
مختلفی که ازنظر سطح فرهنگی و اجتماعی گوناگوناند ،تماس میگیرند .چنین فضاهایی بـهعنوان زبـان گویـای شـهر
محسوب شده و مهمترین عامل ارتباط شهر با تمام اقشار است (صـدوقیانزاده .)77 :1375،شـهرها و فضـاهای شـهری
میتوانند مکانهای مثبت یا منفی برای زندگی کودکان باشند و شهرها و محی شهری عالوه بر بزرگساالن ،مخاطبان
خردسال و تیزبینی دارد که تأثیرپذیری و ادراک آنهـا از ایـن فضـاها بـا بقیـه گـروه سـنی کـامالً متفـاوت اسـت و در
برنامهریزیهای شهر معموالً علیرغ م توجیهات انسانی و اجتماعی یا اقتصادی و طبیعی برای شهر و آینده آن بـه عوامـل
ساختار بخش جامعه شهری که یکی از آنها کودکان میباشند توجه چندانی معطوف نمیگـردد .درواقـع ایـن فضـاها بـا
توجه به ویژگی بزرگساالن شکلگرفته است و درنتیجه نهتنها به رشد کودک در ابعاد مختلف کمکی نمیکنـد بلکـه در
بسیاری از موارد باع به وجود آمدن احساس کسالت و حتی بروز رفتارهای ناهنجار میشود (توسلی .)18:1369،از سـوی
دیگر فضاهای شهری نقش اساسی در رشد و تکامل شخصیتی و روانشناختی کودکان دارد .چنانچه فضاهای شـهری در
پذیرش نقشهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،شیوه زندگی ،تعامل ،عقاید و نهادینه کردن الگوهـای رفتـاری کودکـان از
طریق ارتباط مؤثر میان آموختههای پیشین با تجارب فعلی در آنها نقش بسزایی دارد و درنهایت منجر به احساس تعلـق
به محی بلوغ فردی و اجتماعی و شناخت از خود میگردد ( .)Eliana,2002:71مکان دوستدار کودک با داشتن برخـی
قابلیتها سبب میشود کودکان بتوانند بهراحتی در فرآیند بلوغ فردی و اجتماعی خود چیزهای متنوع و معناداری را تجربه
کنند .کشش به سمت مکان ،کودکان را به کشف آن مکان وسوسه میکند و در این فرآیند آنهـا میتواننـد اطالعـات و
استعدادهای خود را توسعه دهند (بهاروند .)299 :1393،نیازهای کودکان و نوجوانان بهویژه نیازهای مرتب با محی زیست
آنان باید کامالً بهحساب آورده شود باید توجه ویژهای به فرایندهای مشارکتی مرتب بـا شـکلگیری شـهرها و محـالت
داشت .این امر بهمنظور تضمین وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان و نیز استفاده از دیدگاهها ،خالقیتها و تفکرات آنـان
درباره محی زیست است (ضیایی واله .)20 :1392،توجه مستمر به مسائل کودکان و بازنگری در مصوبات در پرتو شـرای
متحول امروز ،از مهمترین ضرورتهای جهانی است (نوانبخش ،سیاهپوش .)48 :1388،شهری که به کودکان خود توجـه
نکند ،به نسل گذشته ،موجود و آینده خود توجه نکرده است .کودکان امروز مردان و زنان فردای جامعه میباشند و نقـش
بسیار تأثیرگذاری را در ترسیم آینده هر کشور ایفا میکنند (مبهوت و همکـاران )162 :1392،و نادیـده گـرفتن بخشـی از
حقوق کودکان بدون در نظر گرفتن سایر حقوق امکانپذیر نیست .مسئولیت نگاه همهجانبه به کودکان مانند قطعات یـک
پازل است که متولی یا مسئول هر بخش در وزارتخانهها و ادارات مختلف هستند (فرجی .)5 :1397،در جهان معاصر رشد
شهری و افزایش جمعیت و انبوهسازیها باع شده تا کودک در محی انسانساخت و دور از محی طبیعی متولد شـود و
رشد کند .توسعه مناطق شهری جدید منجر به تخریب فضاهای باز عمومی که میتواند فرصتی برای بازی کودکان باشـد
گردیده است ( .)zaman,2012:162-167خانه ،مدرسه ،فضاهای شهری بـرای آمـوزش و اجتمـاعی شـدن کودکـان
واحدهای اجتماعی مهمی محسوب میشوند (قره بگلو و همکاران )69-82 :1392،کـه کـودک در طراحـی و مکانیـابی
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آن ها نقشی ندارد ولی امروزه ،حقوق کودکان در جامعه رنگی تازه یافته است و شهرهای دوستدار کودک بستری مناسـب
برای رسیدن به این مهم و رشد کودکان در همه سنین میباشد.
در دنیای معاصر با رشد و توسعه شهری ،کودکان در برنامـهریزیهای شـهری نادیـده گرفتهشـدهاند .کودکـان بـهعنوان
شهروندان کوچک جامعه حقوحقوقی در برنامهریزی و طراحـی شـهری دارنـد .وجـود فضـاهای ویـژه کودکـننهمچون
پارکهای ایمن ،خدمات بهداشتی سالم ،استفاده از حق تحصیالت بدون تبعیض و ...ازجملـه حقـوق اساسـی کودکـان در
شهرهایی است که در آن مراحل رشد و نمو خود را میپیمایند .بـااینوجود اغلـب کودکـان ،بخصـوص کودکـانی کـه در
شهرهای بزرگ زندگی میکنند در فضاهای پیچیده و ماشینی که حاصل ابداعات شهرسـازان میباشـند ،از دسترسـی بـر
طبق استاندارها و روحیات دوران کودکی خود محروم ماندهاند .این شهر زادگان کوچک نهتنها قادر به مشـارکت در امـور
مربوط به خود نبوده بلکه ناتوان از دفاع از حقوق خود نیز میباشند .بیانیه کنوانسیون کودک نیازهای اساسـی کودکـان را
بیان میکند و شهر همیار کودک رسیدن به این تعهدات را ضمانت میکند .تحقیق حاضر بر روی شهر یزد صورت گرفته
است ،این شهر مرکز استان و مرکز جمعیت پذیر در سطح استان بوده اسـت ،امـا ازنظـر پراکنـدگی کاربریهـا و میـزان
خودکفایی در برطرف کردن نیازهای خدماتی ،تجاری و فرهنگی ساکنین خود هنوز به مرحلهای نرسیده است کـه بتوانـد
رضایت جمعیت ساکن ،مخصوصاً کودکان را جلب نمایـد .یکـی از معیارهـای توسـعه پایـدار شـهری ،توسـعه هماهنـگ
بخشهای مختلف شهر میباشد ،برای این منظور باید توانها و پتانسیلها در سطح شهر ارزیابی شوند تا وضعیت موجود
آنالیز شده و متناسب با مناطق برنامهریزی و اولویتبندی صورت گیرد .در اینجا نیز سعی شده است سطح محـالت شـهر
یزد را ازلحاظ شاخصها و معیارهای شهر دوستدار کودک بررسی کرده تا وضعیت دقیق محالت مشخصشده و محـالت
که از وضعیت بدتری قرار دارند در اولویت توجه قرار گیرند.
پیرامون شهر دوستدار کودک در کشورهای مختلف و ایران مطالعاتی انجامگرفته که در زیر به چند مورداشارهشده است:
ماکرو کارسی ) 2002(1پژوهشی با عنوان ابتکار شهر دوستدار کودک در ایتالیا انجام داده است و بـه معرفـی ایجـاد شـهر
دوستدار کودک در شهر فانو پرداخته است .از دیدگاه انتقادی به مدیران شهری کـه بـا شکسـت مواجـه شـدند در زمینـه
تعهدات خود در کنترل پروژه های مشارکتی پرداخته است .پروژه شهر دوستدار کودک که بر اسـاس قاعـده کلـی حقـوق
کودک ( )CRCکه سیاست عمده یونیسف بوده است در قالب  2طرح سیاستی برای کودکان و شـهرها بـوده کـه هـدف
پیشرفت و توسعه ایتالیا و پایداری شهری بوده است .دیوید دریسکل ( )2008در توصیف ویژگیهای شهر بهعنوان محـل
خوبی برای کودکان ،فهرستی از شاخص های یک مکان خوب بر مبنـای ارزیـابی کودکـان از جوامـع محلـی خـود ارائـه
میدهد که همبستگی اجتماعی ،تنوع مکانهای پرجاذبه برای فعالیت ،امنیت و آزادی تحرک ،مکانهـای مالقـات افـراد
هم سن و سال ،هویت اجتماعی منسجم و محدودههای سبز ازجملـه ایـن شـاخصهای فضـایی هسـتند .کـارن

مـالون2

( ) 2009پژوهشی با عنوان طرح شهر دوستدار کودک در ولنگونگ انجام داده است و اشاره به این نکتـه دارد کـه شـهر و
شهرستانها باید مکانی برای معاشرت و مشاهده و یادگیری عملکرد و هنجارهای جامعه برای کودکان باشند .مکانی کـه
کودکان در آن بتوانند در طبیعت اکتشاف کنند و همچنین ارتباط با بزرگساالن و معاشرت با آنها که کودک را تشـویق
به اکتشاف و جستجو درباره جاهن داشته باشند .کودکان نسل پیش برای بازیهای خود آزادی بیشتری نسبت به کودکان
امروزه دارند .باری پرسی  -اسمیت و نایجل توماس ( ،)2010در کتاب مرجـع مشـارکت کودکـان و نوجوانـان در آینـده
شامل؛ حمایت از ایجاد مشارکت ریشهای ،فراتر بردن تعبیر مشارکت از مفهوم فق یک گفته در تصمیم سازیهای ایجاد
ظرفیت برای مشارکت از طریق افراد و جوامع بهعنوان شهروندان فعال ،مبـارزه بـا تبعـیض بزرگسـاالن و شـکلگیری
1 . Marco Corsi
2 . Karen Malone
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نامطلوب دوران کودکی ،تمرکز بر نقش بزرگساالن و کیفیت رواب بین کودکان و بزرگساالن ،اجـرای یـک چـارچوب
حقوق شهروندی و دخیل کردن کودکان اشارهکردهاند .باقری و صفوی ( )2014در مقاله با عنوان نقش توسـعه پایـدار در
جامعه دوستدار کودک بهمنظور بهبود سالمت و رفاه در شهر زنجـان بـه انجـام رسـاندهاند .در پـژوهش آنهـا؛ طراحـی
فضاهای طبیعی ،ارتباطات اجتماعی فرزندان و والدین با همسایگان ،محی زیست سالم و ایمن و فعالیتهای فیزیکـی در
زمینهای بازی بهعنوان موارد مهم شهر دوستدار کودک مورد ارزیابی قرار گرفتند .ماوشـنگ لـی و جینشـو لـی)2017(1
مقالهای با عنوان تجزیهوتحلیل روشهای اختصاص فضای سبز برای طراحی شهرهای دوستدار کودک :مطالعـه مـوردی
چانگشا انجام دادند .برای تعیین اشکال موردعالقه کودکان ،سایتهای زمینبـازی و مشـارکت کودکـان از پرسشـنامه و
مصاحبه بهره گرفتند .در این پژوهش مجموعهای از روشهای بهینهسازی برای اختصاص مجدد منـاطق چمـن عمـومی
شهری و جادههای سبز بر اساس روش جدید ارزیابی کودک دوستانه مورداستفاده قرار گرفت .کربالیی حسینی و سـهیلی
( )1393در پژوهشی تحت عنوان بررسی ویژگیهای شهر دوستداشتنی از نگـاه کودکـان (مطالعـه مـوردی :منطقـه دو
شهرداری قزوین) با استفاده از روشهای مشارکتی مانند پرسشنامه ،نقاشی ،انشا و مصـاحبه از  130کـودک قزوینـی بـه
بررسی مکانها و فعالیتهـای موردعالقـه آنهـا پرداختنـد .سـپس ویژگیهـای یـک شـهر دوستداشـتنی و در پایـان
پیشنهادهایی برای رسیدن به ایدههای کودکان را بیان کردند .ازجمله عالقه کودکان طی این بررسی میتـوان بـه خانـه،
پارکها و زمینهای بازی ،زمینها و سالنهای ورزشی ،بازی با دیگران ،فعالیتهای فیزیکی ،فعالیتهای ورزشـی ،بـازی
با کامپیوتر و تماشای تلویزیون ،طبیعت ،فضاهای مخصوص کود و کتابخانـهها اشـاره کـرد .پوشـیده نـامجور ( )1394در
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی شهر دوستدار کودک با تأکید بر پرورش خالقیـت کودکـان (مطالعـه مـوردی:
محله گلسار رشت) به انجام تحقیقات کاربردی ازایندست اشاره کرد که درنهایت منجر به توجه بیشتر جامعه شهرسـازی
پ مدیریت شهری به جایگاه کودکان در شهر گردد .همچنین در طرح حاضر پیادهروها بازطراحیشـدهاند و بـا اسـتفاده از
مبلمان شهری ویژه ،زمینه تفریح ،بازی و سرگرمی کودکان در شهر فراهمشده است .درنتیجه بهزعم بسیاری از محققـین
ایجاد امکان پیادهروی و همچنین انجام رفتارهایی چون بـازی و سـرگرمی در مسـیر مدرسـه تـا خانـهیکی از مهمتـرین
مزیتهای شهر دوستدار کودک است .تعلقی و بیگدلی ( ،)1394طی پژوهشی با عنوان مناسبسازی فضای شهری بـرای
کودکان؛ نمونه موردی گنبدکاووس ،باهدف بررسی ابعاد و ویژگیهای شهر دوستدار کـودک پرداختنـد .در ایـن پـژوهش
کودکان بین  5تا  12سال جامعه آماری هستند که از طریق روش کوکران انجامشده است و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
میزان رضایتمندی کودکان از شهر گنبدکاووس و فضاهای آن کم میباشد .خلیلیان و شفیعی عرب ( ،)1394پژوهشـی بـا
عنوان تحلیل شاخصهای شهر دوستدار کودک  CFCاز دید کودکان؛ مطالعه موردی شهر امیر کال ،انجام دادند .هـدف
از پژوهش صورت گرفته بررسی و تحلیل شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر امیر کال میباشـد .مطـابق بـا نتـایج
تمامی شاخصها در شهر امیر کال در وضعیت مناسبی میباشند و در رتبهبندی شاخصها؛ شاخص ایمنی و امنیت ،انجـام
فعالیتهای مستقل ،داشتن احساس مثبت از خود به ترتیب از اولویـت بیشـتری برخوردارنـد .داوودزاده غالمـی و لطفـی
( ،)1395تحقیقی تحت عنوان برنامهریزی در راستای ایجاد شهر دوستدار کودک؛ نمونه موردی شهر شوشتر ،انجام دادند.
هدف این پژوهش مبانی ویژگیها و فضاهای موردنیاز برای ایجاد یک شهر دوستداشتنی از دیـدگاه کودکـان میباشـد.
محققان به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که ذهنیت غالب مدیران و برنامـه ریـزان شـهری متوجـه اهمیـت فوقالعـاده
نیازهای کودکان نباشد نمیتوان به آیندهای بهتر برای آنان دستیافت .در برنامهریزیهای شهرسازی میبایسـت بـهحق
بازی و فراغت کودکان و به رسمیت شناختن آنان در طرحها و  ...توجه کافی مبذول شود .عبداهللزاده و همکاران ()1397
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در پژوهشی با عنوان مطالعه کارکرد امنیت در بافتهای تاریخی با رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی :محله باال
کفت باال شیراز) ،به این نتیجه رسیدند که هرچقدر امنیت بافتهای تاریخی را افزایش دهیم ،رابطـه مثبـت و معنـیداری
بین عوامل و معیارهای ایمنی و امنیت ایجاد میگردد.
مبانی نظری
مسئله کودک بهنوعی در تمامی دورهها ازجمله مسائل مهم شهرسـازی بـه شـمار میرفـت .امـا بهصـورت تخصصـی و
همهجانبه به آن پرداخته نشده است .در این بخش به بررسی دیدگاههای چند تن از نظریهپردازان شهرسازی که بـهنوعی
به بح کودک پرداخته و یا اینکه مسئله کودک ،امری مهم در نظریات آنها بوده ،اشارهشده است.
جدول شماره .1بررسی دیدگاههای سایر نظریهپردازان شهرسازی در خصوص کودک و شهر
نام نظریهپرداز
کارل مارکس
اتو واگنر

کامیلوسیت (زینه)

فردریش انگلیس

کوین لینچ

نظریات و عقاید
زندگی جمعی درنتیجه نظام سرمایهداری باع ایجاد شرای خفتبار برای بزرگساالن و زیان آمد برای
کودکان و خردساالن است.
او معتقد بود محله فضایی است که تمامی افراد جامعه اعم از کودک تا سالخورده در آن بخشی از زندگی
روزانه خود را میگذرانند .بنابراین باید به این فضاها توجه ویژهای شود به همین منظور او در طرحهای
خود فضای باز نسبتاً وسیعی را در مرکز محله در نظر میگرفت و آن را مرکز تنفس محله دانست.
او اعتقاد به فضاهای فرهنگی برای رشد شهرنشینان و بهویژه کودکان داشت .در نظریات او توجه به
فضاهای بازی و پارک ،احداث دیوارهای بلند در اطراف پارکهای عمومی برای حفاظت از کودکان و
جلوگیری از آلودگی صوتی این فضاها به چشم میخورد.
توجهات انگلیس را میتوان بهنوعی به کودکان اقشار ضعیف جامعه دانست .او راستای انتقادش از جامعه
زمان خود و وضعیت نامناسب کودکان در آن زمان صراحتاً میگوید کودکی که در شهر صنعتی تولد
مییابد در میان جرم ،جنایت ،بزهکاری و  ........غسلتعمید داده میشود.
ازنظر لینچ خوانا بودن فضای شهری برای کودکان باع دلبستگی کودک به محی شهری ،ایجاد حس
آرامش و امنیت در کودک و تشویق به ماندن در شهر و استفاده بیشتر از فضاهای شهری
(منبع :نصیری نسب)1385 ،

مفهوم شهر دوستدار کودک بهطورکلی به این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرها را بر اساس عالیق بچـهها را
اداره میکنند و نیز به شهرهایی گفته میشود که در آن حقوق اساسی بچهها مثل سالمت ،حملونقل ،حمایت ،آموزش و
فرهنگ رعایت میشود .بر این اساس بچهها بهعنوان شهروندانی تعریفشدهاند که حقوقی دارند و حقدارند نظراتشـان را
ابراز کنند ( .)riggio,2002:46درواقع شهر دوستدار کودک ،مکانی است که کودکان در آن احسـاس امنیـت و آرامـش
میکنند و قادرند به کاوش و یادگیری در مورد فضاهای پیرامون خود بپردازند .یـک شـهر دوسـتدار کـودک ،یـک شـهر
دوستدار مردم نیز میباشد (حسینی و همکاران )61 :1394،و اساساً شهر دوستدار کودک به دنبال ضمانت بر تمامی حقوق
این شهروندان جوان به شرح زیر است؛
 -1تأثیر تصمیمات در مورد شهرشان،
 -2مشارکت در خانواده ،جامعه و زندگی اجتماعی،
 -3دسترسی به خدمات اساسی مانند سالمتی ،آموزش و سرپناه ،نوشیدن آب سالم و،...
 -4محافظت در برابر خشونت و جنایت،
همچنین وقتی از شهر دوستدار کودک گفته میشود منظور شهری است که امکانات و ویژگیهایی برای زیست کودکـان
دارد .امکاناتی نظیر پارکها و اماکنی برای بازی کودکان با امنیت کافی ،وسایل بازی متناسب با مراحـل رشـد کودکـان،
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محلهای عبور و مرور امن در خیابان ،مبلمان شهری مناسب ،دسترسی راحت به فضاهای آموزشی رسمی و فوقبرنامـه،
دسترسی به امکانات ورزشی مناسب ،وجود مراکز ارائه خدمات به کودکان دارای نیازهای ویژه و تواناییهای متفاوت باشد
و یک شهر دوستدار کودک یک شهر خوب برای بچهها نیست بلکه در شهری است که بهوسیله کودکان ساخته میشـود
(منوچهری و همکاران .)3 :1393،بهطور عمده ،هدف اصلی شهرهای کودک محور تأکید بر حفاظت ،حمایتهای روانی-
اجتماعی ،آموزش کودکان از طریق فعالیتهای اجرایی در چارچوب بستر حمایتی است .هدف فرعی آنهم بسـیج جوامـع
برای حفاظت از کودکان و حمایت از انعطافپذیری این جوامع برای ایجاد محی دوستدار کودک اسـت ( & Wessells

 .)Kostelny,2013:31با توجه به شباهت رفتار غیرمنتظره کودکان ،پدران و مادران نیازمند مراقبت و تعریف واضـح و
ساده قوانین میباشند ،بهطوریکه مطمئن شوند که چه رفتارهایی قابلقبول است .این موارد منجـر بـه تقاضـای شـرای
بخصوصی برای خیابانها و پیادهروها میشود تا کو دکان بتوانند در جلو خانه خود یـا در معـابر بـازی کننـد ( Pieterse,

 .)2012:44تحرک مستقل کودکان ( )CIMتوانایی کودکـان درحرکـت آزادانـه در محی هـای پیرامـون خـود ،بـدون
همراهی والدین و یا بزرگترها تعریف میشود .مطالعـات بهدسـتآمده از بسـیاری از کشـورها در سراسـر جهـان ،نشـان
میدهد که آزادی کودکان بهآرامی در زندگی آنها کمرنگ شده است .بهعنوانمثال ،ارزیابیهای اخیر مطالعات  CIMدر
استرالیا ،نشان داده است که بهطور متوس در  30سال گذشته ،سفر کودکان به مدرسه در شهرهای اصـلی کشـور از 67
درصد در سال  1991به  30درصد در سال  2012کاهش پیداکرده اسـت ( .)Malone & Rudner,2016:4بـهمنظور
تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی کودکـان ،شـهرهای دوسـتدار کـودک از دهـه  1980بـهمنظور توجـه بـه نیازهـا و
خواستههای کودکان موردتوجه قرار گرفت .ابعاد مختلفی برای رسیدن بـه محی هـای دوسـتدار کـودک در نظـر گرفتـه
میشود .ایمنی و امنیت ،کیفیـت شـهری و محی زیسـت و خـدمات اساسـی ،معیارهـایی بودنـد کـه در فنالنـد و سـوئد
مورداستفاده قرار گرفت ( .)Broberg,2013:111پیماننامه حقوق کودک در سال  1989به تصویب سازمان ملل رسید
و در سال  1990قریب به  20کشور و هماینک بیش از  190دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شـدهاند .ایـن
کنوانسیون با  54ماده حقوقی در تعریف کودک آورده است :کنوانسیون حقوق کودک در ماده ( )1خـود کـودک را چنـین
تعریف میکند« :منظور از کودک افراد انسانی زیر  18سال است مگر آنکه طبق قانون قابلاجرا در مورد کودک ،سن بلوغ
کمتر تشخیص داده شود» بنابراین در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زیر مورد تأکیـد اسـت :عـدم تبعـیض
جنسی ،نژادی ،قومی و دینی ،حق حیات ،بقا و رشد ،احترام به دیدگاه کودک ،عدم شـکنجه و بازداشـت و زنـدانی کـردن
کودکان ،آزادی اندیشه و دین و شرکت در اجتماعات ،حق تأمین بهویژه در مواقع بیسرپرستی ،تأمین اجتمـاعی ،بیمـه و
بهداشت و درمان ،آموزش اجباری ،زبان مادری و حق تفریح.
 .1توجیه جایگاه کودک در شهر و زمینهسازی برای تربیت سالم او در محی جمعی؛
 .2توجیه نیازهای فضای جمعی کودک و تأمین اجتماعی او در شهر و رعایت حقوق و انتظاراتی که کودک ازنظر جسـمی
و روانی در مراحل رشد خود به آن نیازمند است؛
 .3تأمین نیازهای زندگی جمعی کودک و نظارت بر رفع نیازهایی که در محی اجتماعی شهر ،کودک در مراحل رشد خود
به آن نیازمند است؛
 .4طرح فضا و تأمین امکانات موردنیاز کودک که زمینه رشد شخصیتی او را فراهم میکند؛
 .5تدوین و پیشنهاد برنامه بهمنظور تقویت تشکیالت نهادهای مرتب بـا کـودک کـه دراینارتبـاط مراکـز فرهنگسـرایی
موردتوجه بیشتری قرارگرفتهاند.
 .6آمادهسازی شهر برای کودک در قالب یک زندگی جمعی (شیعه.)56 :1386،
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روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی – تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش محالت شهر یـزد
را شامل میشود .در تحقیق حاضـر بـا اسـتفاده از نمونـهگیری دلفـی ،حجـم نمونـه بـه تعـداد  20نفـر از کارشناسـان و
متخصصین شهر در نظر گرفتهشده است؛ درواقع روش دلفی ،روشی نظامیافتـه اسـت کـه بـر آراء هیئتـی از کارشناسـان
مستقل متکی میباشد و تعداد نمونه از فرمول خاصـی پیـروی نمیکنـد .همچنـین بـرای جمـعآوری اطالعـات از روش
کتابخانهای و میدانی بهره گرفتهشده است .در ادامه پرسشـنامه طراحیشـده ،بـا اسـتفاده از روش توصـیفی در spss24

استفاده شد بهمنظور رتبهبندی و سطحبندی محالت شهر یزد  10شاخص ابتدا با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( )ANPو
با استفاده از نرمافزار  Super decisionوزن دهـی شـدهاند و بـا بهرهگیـری از مـدل تصـمیمگیری ویکـور جایگـاه و
رتبهبند ی هر یک از محالت این شهر مورد ارزیابی قرارگرفته شده اسـت .و درنهایـت بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات
جغرافیایی  GISنتایج حاصل از تفاوت مکانی بهصورت بصری به نماش گذاشته شد .ویکور یک روش تصمیمگیری چنـد
معیاره برای حل مسئله تصمیمگیری گسسته با معیارهای نامتناسب واحدهای اندازهگیری مختلف و متعارض است که ابرو
کویک و تزنگ آن را ایجاد کردند (امیری .)171 :1386،تفاوت اصلی این الگو با الگوهای تصمیمگیری سلسـلهمراتبی یـا
شبکهای این است که برخالف آن الگوها ،در این الگوها مقایسات زوجی بین معیارها و گزینهها صـورت نمیگیـرد و هـر
گزینه مستقالً بهوسیله یک معیار سنجیده و ارزیابی میشود .درنهایت محالت شهر یزد ازلحاظ شاخصهای شهر دوستدار
کودک رتبهبندی و محالت در اولویت برنامهریزی مشخصشدهاند.
جدول شماره .2شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
A

ایمنی و امنیت کودکان در هنگام دوچرخهسواری و پیادهروی

B
C
D

فاصله تا مدرسه و مهدکودک
آلودگی هوا و کاربریهای آالینده
مناسب بودن پیادهروها و خیابانها برای استفاده کودکان (روشنایی مناسـب،
شیب و پلههای مناسب ،تابلوها و عالئم تصویری مناسب و غیره)
ایمنی و امنیت در فضاهای بـازی کودکـان و پارکهـا (کفپـوش مناسـب،
نظارت مناسب والدین ،نداشتن لبههای تیز آبخوری و زبالهدانها و غیره)
ایمنی و امنیت پیادهروها در هنگام عبور و مرور
وجود تسهیالت در خیابانها (خطوط عابر پیاده ،چـراغ راهنمـایی و راننـدگی
کودکان و غیره)
دسترسی مناسب به ایستگاههای حملونقل عمومی

K
L

فاصله تا فضای بازی
آلودگی صوتی و سروصداهای آزاردهنده

E
F
J
H

)Coulton & Korbin (2007
کاشانی جو و همکاران ()1392
)Woolcocke & Steele (2008
)Horelli (2007
)Chawla (1997
)Broberg & et al (2013
)Coulton & Korbin (2007
)Kytta (2002
کاشـــانی جـــو و همکـــاران ( ،)1392غفـــاری و
همکاران ()1393
غفاری و همکاران ()1393
)Horelli (2007

محدوده مورد مطالعه
شهر یزد با وسعت  5/99کیلومترمربع در مرکز استان یزد با مختصات  52درجه و  55دقیقه تا  56درجه و  37دقیقه طول
شرقی و  29درجه و  52دقیقه تا  33درجه و  27دقیقه عرض شمالی بزرگترین واحد تاریخی استان یزد و مرکز اداری
آن است .ازنظر موقعیت جغرافیایی در مرکز شهرستان و استان یزد و دارای  1215متر ارتفاع از سطح دریا است؛ که در
میان فالت مرکزی ایران واقعشده است( .سرائی .)30 :1390،استان یزد طبق آخرین تغییرات تقسیمات کشوری در سال
 1395دارای  10شهرستان 21 ،شهر 21 ،بخش و  45دهستان میباشد .این استان بهوسیله استانهای اصفهان ،فارس،
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خراسان جنوبی و کرمان محدودشده است .استان یزد ازنظر پستیوبلندی دارای تنوع بوده و ارتفاع نقاط مختلف آن
متفاوت و از حدود  660متر از سطح دریای آزاد (در اطراف کویر ریگ زرین) تا  4055متر (شیرکوه) تغییر میکند .تراکم
ارتفاعات در سه رشتهکوه مجزا که عمدتاً رشته جبال مرکزی ایران را دنبال میکند دیده میشود که روند آنها شمال
غربی – جنوب شرقی است .عالوه بر این ،کوههای جنوبی و شمالی جدا مانده نیز در سطح استان بهطور پراکنده وجود
دارند .بلندترین نقطه در جنوب غربی یزد قرار دارد که ازنظر اقلیمی نیز بر منطقه تأثیر میگذارد .وجود این بلندیها،
استان را ازنظر ژئومورفولوژیکی تنوع بخشیده و علیرغم کویری بودن ،مناطق ییالقی قابلمالحظهای در بلندیهای
استان وجود دارند (سالنامه آماری استان.)25: 1395،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر یزد

بحث و یافتهها
در این قسمت از تحقیق پس از مشخص شدن ابعاد و شاخصهای شهر دوستدار کودک متناسب با نمونـه مـوردی ،الزم
است مشخص شود که هر یک از این ابعاد نسبت به ابعاد دیگر چه میزان برتری دارد و درواقع کدام بعد بیشتر و کدام بعد
کمتر در مسئله شهر دوستدار کودک تأثیرگذار است که ابتدا از روش وزن دهی  ANPو روش تصمیمگیری چنـد معیـاره
ویکور استفادهشده است .برای مشخص شدن وزن اختصاصیافته به هر یک از ابعاد و شاخصها ،بـا اسـتفاده از نرمافـزار
 Super decisionو با نظرخواهی از  20متخصص شهری (که درروش تحقیـق بـدان اشـاره شـد) در ایـن زمینـه ،بـه
هرکدام از شاخصهای موردبررسی امتیازی اختصاصیافته است .وزن نهایی بهدسـتآمده بـرای هـر شـاخص در جـدول
پایین نمایش دادهشده است.
جدول شماره .3وزن شاخصهای شهر دوستدار کودک
وزن

A
0/22

B
0/15

D
0/18

E
0/12

F
0/1

H
0/07

K
0/07

J
0/06

C
0/04

L
0/04

همانطور که مشاهده میشود شاخص  -Aایمنی و امنیت کودکان در هنگام دوچرخهسواری و پیادهروی با  0/22درصد
بیشترین اهمیت و شاخص  -Cآلودگی هوا و کاربریهای آالینده و  -Lآلودگی صوتی و سروصداهای آزاردهنده ()0/04
کمترین اهمیت را در شهر دوستدار کودک داشتهاند .در ادامه به بررسی وضعیت شاخصهای شهر دوستدار کودک در
محالت شهر یزد با استفاده از مدل ویکور پرداخته میشود .اولین مرحله از مراحل این مدل تشکیل ماتریس یا جدول
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تصمیمگیری میباشد .برای تشکیل این ماتریس با استفاده روش میانگینگیری توصیفی در  spssمعیارها و گزینههای
یک از شاخصها (که همان درواقع پرسشنامه ویکور است) تعیین شد .ویکور یک روش  MADM1توافقی است که بر
مبنای روش ال پی متریک 2توسعهیافته است که بهعنوان یک تابع کل در برنامهنویسی سازش مورداستفاده قرار
میگیرد .ساختار این مدل بهصورت زیر میباشد.
 -1تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nآلترناتیو و  kشاخص
 -2محاسبه وزن شاخصها را بر اساس روش ای اچ پی3
 -3تعیین باالترین ارزش * fiو پایینترین ارزش  fi-توابع معیار درصورتیکه  n ،… ،i=1باشد.
 -4محاسبه ارزش  Sjو  Rjبرای  n ،… ،j =1که بهصورت زیر تعریف میشوند:
f i   min f ij

; f i *  max f ij

j

j


fi*  fij 
R j  max  wi  *  
i
 fi  fi 

fi*  fij

;


n

fi*  fi

S j   wi 
i 1

 -5مقدار  Qjرا برای J ،… ،j=1به طریق زیر محاسبه میشود:
R j  R
R*  R 

 (1  v) 

Sj  S
S*  S 

Qj  v 

S *  max S j ; S   min S j ; R*  max R j ; R   min R j

 -6رتبهبندی عوامل بر اساس میزان .Qi

j

j

j

j

جدول شماره .5محاسبه  qو رتبه بندی محالت
محالت
صفائیه
کوی دانشگاه
کوی فرهنگیان
امام شهر
لب خندق
کوی پارک دانشجو
شحداد
مهرآوران
سیلو
خواجه خضر
یعقوبی
طالقانی
کسنویه
یزدباف
عیس آباد
شهرک رزمندگان
کاج
مسکن و شهرسازی

q
0/263731945
0/385022322
0/35414906
0/344082748
0/336897567
0/379499715
0/410210688
0/490433656
0/470870804
0/471541384
0/494019453
0/41919304
0/4904333656
0/517747716
0/531319197
0/51341376
0/525889613
0/580049223

رتبه
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1. Multiple Attribute Decision Making
2. LP-metric
)3. Analytical Hierarchy Process(AHP
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مجاهدین
سردوراه
آزادشهر
کوی فرودگاه
آتشکده
اهرستان
جهان فر
گازرگاه
اکبرآباد
خیرآباد
نعیمآباد
کوی راهآهن
محمودآباد
سید صحرا
خرمشاد
کوی نواب
سیدالشهدا
چرخاب
مریمآباد
نصرآباد
فهادان
مهدیآباد
سجادیه
امیرآباد
کشتارگاه

0/580347627
0/593159419
0/590652647
0/586930175
0/572377315
0/626769458
0/636923423
0/620639629
0/687323185
0/685917927
0/69563273
0/68181353
0/697023314
0/668481792
0/657780535
0/723742895
0/768512575
0/790076724
0/736514769
0/790620852
0/816970209
0/802555636
0/897413792
0/861105752
0/8056406

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7

بر اساس نتایج حاصل از روش ویکور ،محلـههای شـهر یـزد در سـطوح مختلـف قرارگرفتهانـد ،بنـابراین هـر چـه عـدد
بهدستآمده از نتایج مدل ویکور به عدد  1نزدیکتر باشد نشاندهنده آن است که وضعیت آن محله با توجه به مؤلفههای
شهر دوستدار کودک بهتر است .از بین محلههای شهر یزد به لحاظ برخورداری از شاخصهای شهر دوستدار کودک در 7
دسته تقسیمبندی شدهاند ،همانطور که از جدول باال پیدا است محله صفائیه با مقدار  Q= 0/26در رتبـه اول قرارگرفتـه
است ،محالت کوی دانشگاه ،کوی فرهنگیان ،امام شهر ،لب خندق ،کوی پارک شهر با امتیاز  Q= 0/33تا  Q= 0/38در
رتبه دوم قرارگرفتهاند .کودکان نیز مانند دیگر افراد جامعه نیازمند دستیابی به خـدمات اساسـی ماننـد آمـوزش و درمـان
هستند و به همین منظور باید امکان دسترسی به خدمات موردنیاز در محالتی مانند شهداد ،سیلو ،کاج ،طالقانی و غیره که
سیستمهای حملونقل عمومی مکانهای موردنیاز کودکان را پوشش نمیدهد باید برای اسـتفاده کودکـان مناسبسـازی
شوند .در پایینترین رتبه ازلحاظ شاخص شهر دوستدار کودک محالت مریمآباد ،مهدیآباد ،سجادیه ،امیرآباد ،کشتارگاه با
مقدار  Q= 0/8تا  Q=0/89قرار دارند .برای محالتی که در پایینترین رتبه قرار دارند بایستی راهکارهای مناسـب جهـت
ایجاد محی های دوستدار کودک موردتوجه قرار گیرد .کودکان برای شکوفایی و رشد خـود نیازمنـد فعالیتهـای فراغتـی
مناسب میباشند؛ بنابراین باید از زمـان فراغتـی و وسـایل بـازی کودکـان بـهعنوان فرصـتی بـرای آمـوزش و تحـرک
تواناییهای آنها استفاده شود .برای غنیسازی فرصتهای فراغتی کودکان در جهت رشد و توسـعه آنهـا میتـوان بـه
ایجاد فعالیتهای متنوع و خالقانه در فضاهای بازی و همچنین دسترسی آسـان و ارزان بـه آنهـا اشـاره کـرد .یکـی از
نشانههای شهر دوستدار کودک ،توانایی رفتوآمد مستقالنه کودکـان در محی هـای شـهری میباشـد .زمـانی کودکـان
میتوانند آزادانه در محی های شهری مانند محالت مریمآباد ،مهدیآباد سجادیه و کشتارگاه بهطور مسـتقالنه رفتوآمـد
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کند که این محی ها دارای ایمنی و امنیت باشند؛ بنابراین با ایجاد ایمنی در معابر و فضاهای شـهری و بـازی کودکـان و
ایجاد احساس امنیت بهوسیله نظارت مردم و پلیس ،میتوان امکان تحـرک مسـتقالنه کودکـان را در فضـاهای شـهری
فراهم کرد .در نقشه شماره ( )2محلههای شهر یزد که با مدل ویکور رتبهبندی و سطحبندی شدهاند بهصـورت شـماتیک
آورده شده است 5 ،سطح برای محالت در نقشه مذکور آورده شده که از وضعیت و سطح خیلی خوب ،خوب ،متوس  ،بـد
و خیلی بد تشکیل میشود.

شکل شماره  .2سطحبندی محالت شهر یزد بر اساس شهر دوستدار کودک

نتیجهگیری
در قرن حاضر فضاهای شهری تبدیل به یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده امنیت شهرها شده و مشکالت بسیاری را برای
امنیت شهروندان ایجاد کردهاند .بسیاری از کارشناسان معتقدند شهرها برای اینکه ایمن باشند باید برای همه گروههـای
سنی ساخته شوند و برنامه ریزان شـهری بایـد تفاوتهـای سـنی و جنسـیتی را در ساختوسـاز موردتوجـه قـرار دهنـد،
درحالیکه جامعه ما روزبهروز شهری میشود ،باید به نیازهای ملموس و محسوس شهروندان نیز با تأکید بر جمعیت ،سن
و طبقه توجه کرد .ساختوساز و برنامهریزیهای شهری نهتنها میتواند شرای نابرابری اقتصادی را مهیا کند؛ بلکه اقشار
مختلف جامعه را نیز در استفاده از فضاهای عمومی تحت تأثیر قرار میدهد؛ بهطوریکه گاهی به دلیل نبود توجـه کـافی،
سالمندان ،معلوالن ،کودکان و زنان از زندگی سالم و صحیح شهری محروم میماننـد .کودکـان شـهروندانی هسـتند کـه
آینده شهر و کشور را میسازند و اگر بخواهیم در آینده ،شهروندانی آشنا با حقوق شهروندی داشته باشیم باید از هماکنون
شهر را برای کودکان فراهم کرد .کودکان بهعنوان مهمترین و درعینحال آسـیبپذیرترین گـروه جامعـه بـا مطرحشـدن
نظریه شهر دوستدار کودک موردتوجه بیشتر قرار بگیرند .یافتـهها حـاکی از آن اسـت کـه ،محـالت شـهر یـزد ازلحـاظ
شاخصهای شهر دوستدار کـودک کـامالً متفـاوت اسـت .خـدمات و کاربریهـا بهصـورت ناهماهنـگ در سـطح شـهر
توزیعشدهاند بهطوریکه برخی محالت ازلحاظ شاخصهای شهر دوستدار کودک در سطح باال و برخـی محـالت نیـز در
سطح خیلی پایین برخوردار بودهاند .محله صفائیه بهترین وضعیت را ازلحاظ شاخصهای شهر دوستدار کودک داشته و در
مرتبه دوم محالت کوی دانشکده ،کوی فرهنگیان ،امام شهر ،لب خندق ،پارک دانشـجو قـرار داشـتهاند و در پـایینترین
سطح محالت فهادان ،مهدیآباد ،سجادیه ،امیرآباد ،کشتارگاه قرارگرفتهانـد .ایـن رتبهبنـدی و سـطحبندی نـابرابر نشـان
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میدهد که میزان توجه به کودکان و فضاهای مخصوص آنها در طرحها توسعه شهر یزد نسـبت بـه جمعیـت کودکـان،
پاسخگوی نیاز این قشر از جامعه نمیباشد .در شهر یزد هزاران کودک مشغول بازی هستند کـه شـرای  ،ابـزار و وسـایل
مناسب بازی در اختیار ندارند و مرکزی وجود نـدارد کـه بـه شـهروندان ،بـازی ،فرهنـگ بـازی ،اسـتانداردهای بـازی و
اسباب بازی مناسب را معرفی کند .به همین منظور در جهت رفع نیاز کودکان به وسایل بازی مناسب ،ایجـاد روابـ بـین
همساالن ،شناخت پدیـدهها و روبرویـی بـا مسـائل جدیـد بـرای کودکـان در حـین بـازی ،آمـوزش صـحیح اسـتفاده از
اسباببازیها ،ارتقاء سالمت کودکان و آموزش مهارت زندگی و سبک زندگی از طریق بازی و اسباببازی ،ارتقاء فرهنگ
بازی در خانواده ،شهر یزد نیازمند راهاندازی خانههای اسباببازی و در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات مناسب با کودکان
در طرحهای توسعه شهری میباشد ،تا عالوه بر دستیابی به اهداف رشد شناختی ،روانـی ،عـاطفی و جسـمانی کودکـان،
عملکرد خانوادهها را در بازی با کودکان بهبود بخشد.
در اینجا پیشنهاد میشود جهت اجرایی شدن شهر دوستدار کودک در ارتباط با محالت که در مرتبه  7قرار دارند بیشترین
توجه و در اولویت اول قرار گیرند و در مرتبه دوم محالت که در رتبه  6قرارگرفته و در اولویت آخر محله صـفائیه کـه در
رتبه اول شاخصهای برخورداری است و محالتی که در مرتبه دوم قرارگرفتهاند توجه شود .مهمترین اصل در دستیابی به
شهر دوستدار کودک که در محدودههای موردمطالعه از وضعیت نامناسبی برخوردار است ،مشارکت و دخالـت کودکـان در
حوزههای مربوط به خود میباشد؛ بنابراین باید در اقدامات و برنامهریزیهای شـهری بـه دیـدگاهها و نظریـات کودکـان
بهعنوان مهمترین عناصر جامعه توجه شود .بهطورکلی بنا بر آنچه آورده شد و با توجه به تعریف جامعه دوسـتدار کـودک،
برای شهر یزد موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 با توجه به کمبود فضای سبز و فضای بازی در شهر یزد و وجود زمینهای بایر بسیار؛ باال بردن سرانه فضـای سـبز
شهری و ایجاد باغ بازی در این شهر.
 باال بردن کیفیت عرصه عمومی شهر یزد با توجه بـه فرهنـگ و هویـت شـهر بـهمنظور ارتقـاء و تحریـک سـطح
فعالیتها و رفتارهای مطلوب برای کودکان.
 با توجه به تأثیر معماری غنی ایرانی _ اسالمی در شهر یزد میتوان از راهکارهای سـنتی ماننـد؛ تعیـین و تعریـف
مرکز محله بهدوراز راههای سواره ،ایجاد پیاده راه در محله ،ایجاد فضاهای مخصوص دوچرخهسواری و  ...در شـهر
یزد بهره برد.
 افزایش حس امنیت ،رعایت مالحظات ایمنی و همجواری فضاهای مختص کودکان با نواحی مسکونی در محـالت
شهر یزد.
 افزایش بازدهی و صرف هزینههای کمتر و ارتقاء احساس مسئولیت کودکان و سـایر سـاکنین در خصـوص محـی
پیرامون.
 تقویت مسئولیتپذیری و آموزش کودکان در محیطی سالم با توجه و رسیدگی مسئوالن و دسـتاندرکاران سـاخت
محی های شهری.
 افزایش همکاری اجتماعی و افزایش حس تعلق ساکنین و ایجاد و تقویت پایههای جامعه مـدنی از طریـق تقویـت
مشارکت کودکان
 تقویت اعتمادبهنفس در کودکان و تشویق آنان به کادر کنار بزرگترهـا و ایجـاد بسـتری بـرای داشـتن جامعـهای
مشارکتی و پایدارتر.
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