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تاریخ پذیرش1397/10/29 :

چکیده
وجود امنيت در محيطهاي شهري يكي از الزامات اساسي كيفيت زندگي محسوب ميشود .لذا
تخريب كالبدي شهرها و از هم گسيختگي بافتهاي تاريخي و لزوم توجه به كودكان به عنوان استفاده
كنندگان از فضاهاي شهري كه از توانايي كمتري برخوردار بوده و بيشتر در معرض خطرات قرار دارند
از اهميت زيادي برخوردار است و كودكان نياز دارند تا در محيطي به دور از خطرات ناشي از محيط به
فعاليت بپردازند .لذا در اين تحقيق با مطالعات ميداني و كتابخانهاي و با استفاده از روش توصيفي،
پرسشنامهاي تهيه گرديد كه توسط  289نفر از شهروندان پاسخ داده شد .جهت تحليل اطالعات
آماري از نرم افزار  spssاستفاده و تحليلآماري دادهها در  2گروه توصيفي و تحليلي انجام شد .با
توجه به دادههاي بدست آمده ،مقادير ضريب همبستگي پيرسون براي شهر دوستدار كودک و
افزايش حضور كودكان در محله به ترتيب  0/401و 0/335و سطح معنيداري  0/000بدست آمده و
اين دادهها نشان ميدهد كه هرچقدر امنيت بافتهاي تاريخي را افزايش دهيم ،رابطه مثبت و
معنيدار بين عوامل فوق ايجاد ميگردد .و سه معيار ايمني و امنيت  ،محيط بدون خشونت و آزادي،
تحرک و پويايي به ترتيب با نسبت بخت  7/07 ،0/208و  4/48بر ميزان استفاده كودكان از اين
محله تأثيرگذار است.
واژگان کلیدی :امنيت ،بافتتاريخي ،شهردوستداركودک  ،شيراز.
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1
2
3

گروه شهرسازي ،واحد صفاشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،صفاشهر
گروه علوم اجتماعي ،واحد جهرم ،دانشگاه آزاداسالمي ،جهرم
طراحي شهري ،واحد بيضا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بيضا

alir.abdolahzadeh@gmail.com
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شهرها در نتيجه رشد گسترده كالبدي و جمعيتي خود ،درگير مسائل جديدي در چارچوب انواع
مختلف ابعاد زندگي شهروندان هستند .در اين ميان امنيت شهري به عنوان يكي از مسائل مهم در
مباحث اصالحات و ساماندهي شهري است(لطفي و همكاران .)134 :1394 ،امنيت ،احساس آرامش
و اطمينان از عدم تعرض به جان ،مال و ساير حقوق انسان است .امنيت ،ارتباط مستقيمي با فضا و
كيفيت محيط شهري دارد .يک فضاي شهري مناسب تا حد زيادي تأمين كننده امنيت و فضاي
نامناسب از بين برنده آن و زمينه ساز انواع آسيبها و معضالت اجتماعي است(خسروي و همكاران،
 .)2 :1395از اين رو ميتوان اذعان داشت نحوهي تركيب توده ساختمان با فضاهاي اطراف ،زيبايي،
نظم ،وحدت ،پويايي فضا و تناسب و مقياس در معنا بخشيدن به فضاها مؤثرند و در مجموع نوع نگرش
و احساس ما نسبت به آن فضا را شكل ميدهند و از عوامل تأثيرگذار در ايجاد محيطهاي امن شهري
ميباشند (احمدي و چرخچيان.)3 :1392 ،
اين در حالي است كه فضاي عمومي شهر براي كودكان را ميتوان به صورتهاي مختلفي در
نظر گرفت ،فضاي عمومي شهر و محله ،مدرسه ،خيابانها و معابر عمومي ،پارکها ،سينما ،كتابخانه،
فضاي ورزشي و مانند آنها از آن جملهاند .فضاي عمومي شهر در كنار خانه با كودكان در تماس
است و بخش مهمي از آموزش و پرورش او را بر عهده دارد (حاتمي ابرقوئي و همكاران:1391 ،
 .)117شهري كه به كودكان خود توجه نكند ،به نسل گذشته ،موجود و آينده خود توجه نكرده
است .كودكان امروز مردان و زنان فرداي جامعه مي باشند و نقش بسيار تاثيرگذاري را در ترسيم
آينده هر كشور ايفا ميكنند (مبهوت و همكاران .)162 :1393 ،و ناديده گرفتن بخشي از حقوق
كودكان بدون در نظر گرفتن ساير حقوق امكان پذير نيست .مسئوليت نگاه همه جانبه به كودكان
مانند فطعات يک پازل است كه متولي يا مسئول هر بخش در وزارتخانهها و ادارات مختلف هستند
(فرجي .)5 :1397 ،مفهوم شهر دوستدار كودک ( ،)CFCدر راستاي نظريه هاي حقوق شهروندي
براي كودكان است كه از سالهاي  1990پيگيري ميشود .طرحهاي شهر دوستدار كودک در جست
و جوي مشاركت دادن بچهها در شكل دادن به محيط اطرافشان است (كامل نيا و حقير:1388 ،
 .)80طي سالهاي اخير در زمينه شهرهاي دوستدار كودک تحقيقات متنوعي در سطح دنيا و ايران
انجام شده است ،با اين وجود به سبب عدم گسترش و اجراي شاخصهاي مورد انتظار هنوز در كل
دنيا شهرهاي اندكي به حد مطلوب نزديک شدهاند(كياني و اسماعيلزادهكواكي .)52 :1391 ،از اين
رو در پژوهش حاضر به بررسي حس امنيت در ميان گروه كودكان در فضاهاي شهري محله باال كفت
باال ميپردازيم.
 -1-1بیان مسئله
شهر مجموعهاي فرهنگي كالبدي است كه براساس نياز ،كنش و رفتار شهروندان شكل ميگيرد و
در نتيجه ارتباط متقابل بين انسانها و فضاهاي متكثر شهري موجوديت مييابد (ارمغان و عبدلي،
 .)28 :1395برخي از فضاهاي شهري هستند كه زمينه را براي برهم خوردن نظم و امنيت فراهم
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ميكنند .فضا و جرم رابطهاي نزديک باهم دارند .بنابراين شناخت اين فضاها و تأثير آن در كاهش
امنيت و بر هم خوردن نظام شهري از نكات بسيار مهمي است كه طراحان و برنامهريزان شهري در
مديريت شهرها بايد به آنها توجه ويژهاي داشتهاند (سلطاني و همكاران .)88 :1395 ،از اين رو
ميتوان امنيت را ،نوعي احساس آرامش و آسايش دروني كه از مؤلفههاي فعال محيط حاصل شده و
پس از ادراک ذهني ،گونهاي احساس در امان بودن را به وجود ميآورد معرفي كرد .امنيت ،مصونيت
از تهديد ،تعرض و تصرف اجباري و بدون رضايت است و در مورد افراد به اين معناست كه هراس و
بيمي نسبت به بهرهمندي از حقوق و آزاديهاي مشروع خود نداشته باشند ،حقوق آنان به مخاطره
نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را بدون دليل قانوني و موجه تهديد ننمايد (رفيعيان و
خدايي .)172 :1389 ،ولي يكي از گروههاي خاموش كه در برنامهريزي شهري توجه كمتري به
آنها شده است ،كودكان هستند .شهر محيطي پيچيده و متراكم است كه انسانها ،فضاها و روابط
ميان آنها از قوانين نوشته و نانوشتهاي تبعيت ميكنند كه توسط بزرگساالن و براي بزرگساالن
تدوين شده است لذا شهر ميتواند محيطي بسيار ناامن و خشن براي كودكان باشد (ولي:1392 ،
 .)3شهرها و فضاهاي شهري ميتوانند مكانهايي مثبت يا منفي براي زندگي كودكان باشند .به طور
ايدهآل ،همسايگيها و محلهها بايدمكانهايي اجتماعي براي كودكان باشند؛ به طوري كه بتوانند به
راحتي اصول جوامع و فرهنگها و تبادالت آنها را براي كودكان بيان كنند .براي اينكه شهرها به
مكانهايي براي پيشرفت كودكان تبديل شوند و نيازها و حقوق آنان تأمين شود بايد قابليتهاي آن را
افزايش داده و از ابزار كمكي استفاده نمود (كرباليي حسينيغياثوند و سهيلي .)60 :1393 ،نياز به
برقراري ارتباط اجتماعي كودک با ديگران همچون اقوام ،همساالن و جامعه از مواردي است كه با
توسعه و ايجاد امنيت در فضاي عمومي امكان پذير است .كودكان با محيط طبيعي پيرامونشان كنش
متقابل دارند .اين كنش متقابل ،برآيند نيازهاي آنان است و به واسطه محيط و تغيير در فضا براي
رسيدن به فضاي مطلوب شكل ميگيرد .كودكان در فضاي عمومي شهر به دنبال برقراري ارتباط
اجتماعي با همساالن ،همسايگان و خويشاوندان هستند ،سهولت دسترسي به امكانات شهري ،افزايش
كاربري فضاي سبز و كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي از مواردي است كه احساس امنيت جسمي و
رواني را براي كودكان به همراه دارد (ارمغان و عبدلي .)40 :1395 ،و كودكان به عنوان كنشگران
شايستهي اجتماعي كمکهاي مهمي به جامعه ميكنند و به عنوان اعضاي جامعه عالقهي زيادي به
توسعه دارند (معروفي و سادات قريشي .)6 :1393 ،از اين رو توجه به كودكان و نيازهاي آنان به
عنوان حساسترين گروه اجتماعي شهر بسيار حائز اهميت است (استادي و همكاران )11 :1393 ،در
اين راستا در پژوهش حاضر ،جهت بررسي نقش امنيت در بافتهاي تاريخي با رويكرد شهر دوستدار
كودک ،سه فرضيه اساسي مطرح است ،عبارتند از:
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 .1به نظر ميرسد كه معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي (حس مالكيت ،كنترل دسترسيها،
نظارت طبيعي ،تعمير و نگهداري و كاربريها و فعاليتها) در ايجاد معيارهاي شهر دوستدار كودک
و افزايش حضور كودكان در محله تاثيرگذار است.
 .2به نظر ميرسد معيارهاي شهر دوستدار كودک (ايمني و امنيت ،ارضاي كنجكاوي ،آزادي،
تحرک و پويايي ،محيط قابل درک ،آموزش دهندگي ،محيط بدون خشونت ،ارتباط با طبيعت ،تعامل
پذيري) نقش بسزايي در استفاده و يا عدم استفاده از اين محله دارد.
از اين رو براساس تئوري نيازها در هرم مازلو در سال  ،1968امنيت يكي از نيازهاي ضروري و
وجودي انسان است ،درست شبيه نيازهاي فيزيولوژيک انسان و اين مؤلفه برسعادت و سالمت
انسانها بستگي مستقيمي دارد (رفيعيان و خدايي .)172 :1389 ،از آنجا كه كودكان نيز مانند ساير
اعضاي جامعه حق استفاده از فضاهاي عمومي شهر را دارا هستند ،بيان اهداف اصلي و فرعي پژوهشي
جهت بررسي امنيت كودكان در محلههاي بافت تاريخي الزامي است:
هدف اصلي در اين طرح بررسي رابطه بين امنيت بافتهاي تاريخي در ايجاد محلهاي با
معيارهاي شهر دوستدار كودک ميباشد .و از اهداف فرعي اين پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره
كرد:
 .1ايجاد فضاهاي مناسب در بافت تاريخي محله باال كفت باال براي كودكان
 .2ارتقاء امنيت محله باال كفت باال و نقش آن در زندگي كودكان
-2

پیشینه تحقیق و مبانی نظری

 خسروي و همكاران ( )1395در پژوهشي با عنوان بررسي شاخصهاي كالبدي مؤثر بر امنيتدر بافتهاي تاريخي نمونه موردي بافت تاريخي سنگ سياه شيراز و بر اساس بررسي هاي ميداني
صورت گرفته بر روي اين محله دريافتند ،مبناي شاخص هاي كالبدي)كيفيت معابر ،مبلمان شهري،
روشنايي ،پوشش گياهي ،فشردگي بافت و باز و بسته بودن محيط(كه بافت سنگ سياه از لحاظ
شاخص هاي كالبدي مورد بررسي قرار گرفته داراي امنيت بسيار كمي است .آنچه كه از يافته هاي
پژوهش بدست آمده حاكي از آن است كه افزايش كالبدي وضع موجود مشروط بر تقويت اين
شاخصها و مناسب سازي فضاهاي بافت مي باشد.
 خواجوي نيا و افراسيابي ( ) 1395در پژوهشي تحت عنوان امنيت و فضاهاي شهري با تأكيد برحضور كودكان مطالعه موردي شهر خواف دريافتند ،طراحي درست و ساماندهي فضاي مختلف
شهري دسترسي ها فضاهاي بازي فضاي سبز و گردهمايي و  ...مي تواند تاثيرات مهمي بررشد
كودكان داشته و حضورفعاالنه آنان را درجامعه شكل دهد و تعامل كودک با محيط و ارتباط او با
فضاهاي شهري جهت ارتقا تعامل كودک بامحيط و ساماندهي فضاي شهري در شهر خواف ،طبق
پيشنهادات طراحي و ارايه گرديده است.
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 يوسفي ( ) 1393در پژوهشي تحت عنوان سنجش امنيت در محالت شهري مطالعه مورديمحالت مرداويج و مفتآباد شهر اصفهان دريافت ،دو مؤلفه معيار امنيت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي،
كه هريک داراي معيارهايي جهت تبيين هر چه بهتر ابعاد امنيت مي باشند و محالت مورد مطالعه از
نظر امنيت مورد سنجش قرار گرفتند .نتايج حاكي از آن است كه محلۀ مرداويج از سطح امنيت
باالتري برخوردار است ولي تفاوت چشم گيري با محلۀ مفت آباد ندارد .به نظر مي رسد اين مسآله از
عدم انطباق مرزهاي در نظر گرفته شده براي محلۀ مفت آباد توسط شهرداري و ذهنيت عموم و
ساكنان محله از مرزهاي آن ناشي مي شود .محلۀ مفت آباد از چهار زير محله تشكيل مي شود.بافت
فرسوده و قسمتي از محله همچون جزيره اي در محلۀ مفت آباد نشان از وجود نوعي عدم تعادل
كالبدي ،فرهنگي ،اجتماعي و  ...دارد .لذا عدم تعادل شديدي در كل به چشم نمي خوردو انجام
اقداماتي در زمينۀ نوسازي بافت فرسوده نيز به بهبود وضعيت محله كمک كرده است.
-

امنیت

مفهوم امنيت مانند ساير مفاهيم رايج در علوم انساني همچون عدالت ،آزادي و صلح ،تعاريف و
تفاسير گوناگوني دارد (بهرامپور .)8 :1395 ،در يک تقسيم بندي كلي ميتوان امنيت را به نوع امنيت
فردي و امنيت اجتماعي تقسيم نمود (عليمرداني و همكاران .)17 :1395 ،در تعريف امنيت،
مشاجرات و تفاوتهايي وجود دارد .مفهوم امنيت ،مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت
است و در مورد افراد به معناي آن است كه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزاديهاي مشروع
خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيافتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهديد
نكند (رئيسي .)25 :1395 ،اهميت موضوع امنيت در زندگي انسان تا جايي است كه جان لنگ،
نظريهپرداز مشهور آمريكايي آن را در كنار ساير نيازهاي فيزيولوژيک انسان مانند غذا و سرپناه و
بهداشت مطرح ميكند (فرجي .)23 :1397 ،امنيت داراي ويژگيها و خصوصيات متعددي است كه
براين اساس ابعاداصلي آن عبارتند از :
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جدول شماره :1ابعاد امنیت
امنيت در ابعاد
تكويني

ابعاد ايجابي

ابعاد ايجابي اطمينان و آرامش فكري و روحي را در بر ميگيرد .در واقع هر آنچه
در ايجاب و تكوين پديداري امنيت در قالب احراز شرايطي از محيط كه باعث
آرامش و سكينه درون شود  ،ميتواند در ابعاد ايجابي امنيت مورد بررسي و
واكاوي قرار بگيرد.

امنيت در ابعاد
تكويني

ابعاد سلبي

ابعاد سلبي ،فقدان خوف و دلهره كه موجب سلب آرامش و اطمينان ميشود را
در بر ميگيرد .اين بعد به جنبههايي از مولفههاي يک محيط تاكيد دارد كه سلب
آنها از محيط ،در پديداري مفهوم امنيت تاثير دارد.

ابعاد عيني

اين بعد امنيت به جنبههاي عيني امنيت اشار دارد كه نشان دهنده عدم تهديد
موجود در ذات طبيعي يک محيط باشد .در واقع هر آنچه از لحاظ تصوير و تجسم
عيني امنيت تاثير گذار باشد ميتواند در اين مقوله مورد بررسي و واكاوي قرار
گيرد.

ابعاد ذهني

ابعاد ذهني به حس امنيت اشار دارد كه در واقع نشانگر احساس امنيت داشت
افراد در ساختار جمعي يک محيط است و داراي بعدي روانشناختي ميباشد.

امنيت در ابعاد
ادراكي

ادامه جدول 1
امنيت در ابعاد
كالبدي

بعد كالبدي

ايمني

امنيت در ابعاد
اجتماعي

بعد اجتماعي

امنيت

1

2

به شرايطي از محيط اشار دارد كه از جنبه فيزيكي به ايمني
فردي در برابر عناصر و مولفههاي محيط كالبدي شهر اشار
دارد.
به جنبههاي اجتماعي از مناسبت ارتباطي فرد در برابر
اجتماع و گروههاي اجتماعي در برابر فرد ،اشار دارد.

مأخذ :بهرامپور9 :1395،

در نهايت با توجه به شناخت ابعاد امنيت كه بيان شد ميتوان دريافت كه زيست شهري ايرانيان
در سه اليه (سطح) متقاطع صورت ميگيرد اين سه سطح به ترتيب عبارتند از  :خانه مسكوني ،محلۀ
شهري و شهر (بهرامي و همكاران .)2 :1396 ،لذا احساس امنيت عبارت است از نوعي ذهنيت و
جهت گيري رواني مثبت شهروندان ،نسبت به عدم تاثير گذاري حضوري و بروز رويدادها و وقايع
ضد امنيتي در شرايط فعلي و آتي در حوزههاي امنيت اجتماعي ،ثبات سياسي ،انسجام هويتي،
يكپارچگي و امنيت سرزميني است .از سوي ديگر ،امنيت داراي دو بعد ذهني و عيني بر عدم هراس
از اين كه آن ارزشها مورد حمله قرار بگيرند (آرياني و سيمرغ )3 :1395 ،و امنيت آرامش و آسايش
دروني قلمداد ميشود كه از مؤلفههاي فعال محيط حاصل شده و پس از ادراک ذهني گونه اي
احساس در امان بودن را به وجود ميآورد .احساس امنيت نيز از قرارگيري انسان در شرايط محيطي
به مثابه نوعي ادراک رواني حاصل ميشود كه از يک ساختار شهري و فرهنگي خاص با ساختار

1Safty
2Security
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فرهنگي -اجتماعي ديگر متمايز مي شود .لذا شكلگيري احساس امنيت از لحاظ روان شناختي
وابسته به شرايط محيطي و از سوي ديگر نوع برداشت و سطوح ادراكي است (ميرحسيني و جهان
بخش .) 92 :1395 ،لذا اهميت بافتهاي شهري تاريخي به عنوان سرمايۀ ملي هر كشور و خاستگاه
فرهنگ و آداب و رسوم ملتها بر هيچكس پوشيده نيست (قرباني و همكاران .)30 :1393 ،و مراد از
بافتتاريخي بافتي است كه به رغم فرسودگي در گسترهشان بناها ،مجموعهها ،تاسيسات و
تجهيزاتشهري با ارزش و يا تركيبي از آنها وجود دارد (دادرس .)150 :1390 ،و در نهايت برآورد
نشدن نياز به امنيت افراد مخاطب با محالت تاريخي شهرها ،نه تنها آنها را از رسيدن به نيازهاي رده
باالتر هم چون خودشكوفايي ،زيباشناختي ،دانستن و فهميدن باز ميدارد ،بلكه كاهش تعامالت
اجتماعي و درنهايت خالي ماندن محالت تاريخي و متروكه شدن را در پي دارد (ميرحسيني و جهان
بخش .) 90 :1395 ،از اين رو ميتوان دريافت به ندرت در شهرها و بافتهاي تاريخي ،نشانههاي
بارزي از يک فضاي كودک مدار را شاهد بود (بهرامپور .)7 :1395 ،در اين راستا مشخص شده است
كه كيفيت فضاي كالبدي مختص كودكان ،به لحاظ تراكم ،اختفا ،امكانات و تسهيالت مناسب و ساير
مسايل مربوط به اين فضاها به شناخت دقيق و كافي كودكان بستگي دارد (جوهري تيموري و
همكاران.)4 ،1392 ،
-

شهر دوستدار

کودک1

اجتماعي( 2در

سال 2010
بنابر آمارهاي رسمي در سايت سازمان ملل ) دپارتمان امور اقتصادي و
از حدود هفت ميليارد نفر جمعيت ،نزديک به 1/2ميليارد نفر كودک  14-5هستند كه حدود يک
پنجم جمعيت جهان را تشكيل ميدهند) The 2012 Revision , 2013؛(World Prospects
 Populationهمين آمار در ايران در سال  ، 2010حدود11ميليون نفر يعني نزديک به يک ششم
جمعيت ميباشد (كشانيهمداني .)20 :1394 ،كودک كسي است كه به سن بلوغ نرسده باشد و با
توجه به اين كه بلوغ معموال در بين پسرها بين  13تا  16سالگي و در دخترها بين  11تا  14سالگي
اتفاق ميافتد ،انتخاب معيار كمتر از 12سال كامل براي تعريف كودک مبناي مناسبي را به دست
ميدهد (خواجوينيا و افراسيابي.)3 ،1395 ،
كنوانسيون حقوق كودک كه مفاد آن در سال  1989به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد
رسيده و مجلس شوراي اسالمي ايران نيز در سال  1372آن را پذيرفته است (اسماعيل زاده كواكي و
همكاران .)3 :1392 ،آبرهام مازلو3معتقد است شكل گيري شخصيت بي تفاوت كه درباره محيط
خود حساسيت و كنجكاوي زيادي نداشته ،با زندگي درگير نشده و رغبتي براي زيستن ندارد ،حاصل
ناكامي و شكست در ارضاء كنجاويهاي خود انگيخته و مشتاقانه دوران كودكي است .از مهمترين و

)Friendly City (CFC

1Children

Department of Economic and Social Affairs

2UN,

3Maslow
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اساسيترين درسهاي سالهاي اوليه زندگي كه كودک بايد آن را بياموزد ،اين است كه ياد بگيرد
چگونه "بياموزد" و چگونه " كشف" كند (مجتبوي و همكاران .)4 :1393 ،از زمان تصويب معاهده
جهاني حقوق كودكان ،فعاليتهاي مهم و متعددي آغاز گرديد كه بيش از پيش ساختار حقوق
كودكان را مشخص ميسازد از اين فعاليتها ميتوان به (صندوق كودكان ملل متحد ،)1946(1شهر
دوستدار كودک ( ،)13980پيماننامه حقوق كودک ،)1989(2اجالسزمين و دستوركار،)1992(21
شهرداران حاميان كودكان ( ،)1992اجالسشهر ،حقوقكودكان و اسكانبشر ( ))1996اشاره كرد
(اسماعيل زاده كواكي و همكاران )3 :1392 ،اساساً شهر دوستدار كودک به دنبال ضمانت بر تمامي
حقوق اين شهروندان جوان به شرح زير است:
 .1تأثير تصميمات در مورد شهرشان
 .2مشاركت در خانواده ،جامعه و زندگي اجتماعي دسترسي به خدمات اساسي) مانند سالمتي،
آموزش و سرپناه ،نوشيدن آب سالم و ساير خدمات مرتبط (
 .3محافظت در برابر خشونت و جنايت
 .4با امنيت در خيابان قدم زدن
 .5مالقات با دوستان و بازي كردن
 .6زندگي در محيط مناسب و خلوت (كياني و اسماعيلزادهكواكي.)52 :1391 ،
بنابراين ،امنيت فضاهاي شهري به منظور رفت و آمد كودكان بسي مهم و قابل توجه است .براي
كودكان واقعاً اهميت دارد شما نشان دهيد كه به آنچه آنان ميگويند عالقه داريد ،چراكه آنچه را آنان
مجبورند به زبان بياورند كامالً مرتبط است .با عالقه و مدت زمان زيادي به آنان گوش فرا دهيد و قبل
از آنكه طراحي كنيد مدت زيادي به نظرات آنان گوش كنيد .هرجا امكان داشت ،كودكان را تا حد
امكان در روند طراحي مشاركت دهيد و مطمئن شويد كه طرح بازتابي از نظرات آنان باشد
( .)NSW Commission for Children and Young People, 2009: 33از اين رو به منظور داشتن
احساس ايمني و امنيت براي مشاركت كامل در يک زندگي و انجام چيزهايي كه كودكان و نوجوانان
نياز به انجام آنها دارند ( .)commissioner for children and young people, 2011, 9ميتوان از
طريق امنتر كردن اماكن عمومي جامعه براي كودكان و افزايش توانايي كودكان در احساس امنيت و
ارتباط با جامعه نقش داشته باشيم (استادي و همكاران.)14 :1393 ،

Nations Children's Fund

1United

Convention of Rights of the Children

2The
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جدول شماره : 2معیار های مطرح شده برای شهر مناسب کودکان از دیدگاه نظریه پردازان
رديف

نظريه پرداز

معيارهاي حاكم بر فضاهاي مطرح شده براي شهر مناسب كودكان

1

جيكوبز

امنيت  ،آزادي  ،ارضاي كنجكاوي  ،تحرک و پويايي

2

چاوال

امنيت ،انسجام ،فضايسبز ،محيط خشونتزا ،ترافيک ،انزواياجتماعي ،جرم،
كسالت و مكانگردهمايي

3

دريسكل

امنيت ،ايمني ،دسترسي ،زيبايي ،سازگاري ،قابليت بازي ،آموزش دهندگي،
مشاركت ،امكانات مالي

4

سترث ويت و
همكاران ،يونيسف،
ملون

امنيت  ،وقوع فعاليت  ،فضاي آموزش  ،فضاي بازي  ،بهداشت محيط  ،ارتباط با
طبيعت ،محيط

5

شيعه

وقوع فعاليت  ،مقياس متناسب ،امنيت ،سرزندگي ،جذابيت ،خيابانها و ميادين
طراحي شده ،فضاي باز  ،مكان پناهگرفتن  ،سرگرمي خياباني  ،جشنوارهها  ،بازار.

6

مامفورد

فضاي باز  ،فضاي سبز  ،فضاي فرهنگي

7

لنارد

اعتماد ،انصاف ،عدالت ،ارتباط ،فرصت مشاهد مردم ،محيط شهري شفاف و سالم
و قابل درک ،معابر دور از مخاطرات رفت و آمد سواره

ادامه جدول 2

مأخذ :بهرامپور7 :1395 ،

هر چند در اين نظرات به طيف وسيعي از معيار ها براي مناسب سازي شهر براي كودكان اشاره
شده است اما با مطالعه دقيقتر اين مولفهها مشخص ميگردد كه ايمني و امنيت از مولفههاي غير
قابل انكار براي خلق فضاي شهري مناسب حضور كودكان هستند.
-

محدوده معرفی(محله باال کفت باال شیراز)

بافت تاريخي شيراز از  11محله تشكيل شده كه هر كدام از محلهها داراي ويژگيهاي منحصر به
فرد خود ميباشند .محله باال كفت از محلههاي قديمي شيراز مي باشد كه اين محله از شمال به
محله درب شاهزاده ،از غرب به محله اسحاق بيگ و محله لب آب ،از جنوب به محله دروازه خاتون و
از شرق به محله دروازه قصابخانه و محله كل شيخ ابوذرعه محدود ميشده است .از بناهاي شاخص
محله ميتوان به آرامگاه سيد عالءالدين حسين ،آرامگاه شيخ روزبهان ،نارنجستان قوام ،خانه
زينتالملک ،مسجد قورخانه ،حمام گودي ،مسجد و امامزاده سيد ابوطالب ،مدرسه هاشميه و آرامگاه
شيخ ابوذرعه اشاره كرد( .طرح بازنگري طرح تفضيلي منطقه.)120 :1389 ،8
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شکل : 1موقعیت محله باال کفت باال در بین محالت بافت قدیم
منبع :نگارندگان

-3

مواد و روشها

در تحقيق حاضر نخست براساس مطالعات نظري صورت گرفته به تدوين معيارهاي امنيت و
شهر دوستدار كودک پرداخته شده است .سپس با توجه به معيارهاي تدوين شده ،با استفاده از
جامعه آماري  1171نفري ،پرسشنامهاي تهيه گرديد و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ كه برابر
 80بدستآمده بررسي شده؛ و براساس فرمول كوكران با توجه به جامعه آماري مذكور پرسشنامه
توسط  289نفر از والدين ساكن محله باال كفت باال به طور تصادفي انتخاب گرديده اند ،پاسخ داده
شد و داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفت .تحليل دادهها در
دو بخش توصيفي و تحليلي انجام گرفت ،در بخش تحليلي با توجه به نوع داده ،از آزمون ضريب
همبستگي 1،رگرسيون لجستيک 2و آزمون اوم ني بوس 3استفاده گرديد .بر اساس مطالعات انجام
شده در اين پژوهش مولفههاي اصلي حس مالكيت ،تعمير و نگهداري و كاربريها و فعاليتها ،كنترل
دسترسيها ،نظارت طبيعي در سنجش امنيت در بافتهاي تاريخي موثر بر معيارهاي شهر دوستدار
كودک بدست آمده است )شكل ) 2

1Correlation

Regression
Test

2logistic

3Omnibus
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شکل  : 2معرفی متغیرهای پژوهش

-4

یافتههای پژوهش

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون 1:مطالعه رابطه بين متغيرها بوسيله ((تحليلهمبستگي))2انجا م مي شود .كه بيانگر وجود يک رابطه خطي بين دو متغير مي باشد .در اين راستا
با توجه به نتايج جدول  ، 4مي توان گفت كه بين معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي و شهر
دوستدار كودک با ضريب همبستگي  0/401در سطح معنيداري  0/0001رابطه مثبت و معنيدار
وجود دارد .به عبارت ديگر با افزايش معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي ،معيارهاي شهر دوستدار
كودک افزايش خواهد يافت .و با اطمينان  %99ميتوان گفت كه بين معيارهاي شهر دوستدار
كودک و معيارهاي امنيت دربافتهاي تاريخي رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .همچنين با توجه
به جدول  ، 4و با توجه به ضريب همبستگي  0/335ما بين معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي و
افزايش حضور كودكان در محله و سطح معنيداري  0/000با اطمينان  %99ميتوان گفت كه بين
معيارهاي امنيت در بافت هاي تاريخي و افزايش حضور كودكان در محله رابطه مثبت و معنيدار
وجود دارد.
جدول  : 3آزمون ضریب همبستگی بین امنیت در بافت تاریخی با معیار شهر دوستدار کودک و افزایش
حضور کودک در محله
امنيت در
بافت تاريخي

معيار شهر دوستدار كودک

افزايش حضور كودک در محله

مقدار ضريب همبستگي پيرسون

0/401

0/335

سطح معنيداري

0/0001

0/000

تعداد

289

289

منبع :يافته هاي تحقيق

1Correlation

Analysis

2Corroletion
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 آزمون رگرسیون لجستیک  1:اين آزمون يک تكنيک چند متغيره است كه چند پارامترفيزيكي را كه ممكن است بر احتمال تأثير بگذارند ،مورد تحليل قرار ميدهد .در اين راستا با توجه
به دو بعد  -1استفاده از محله -2 ،عدم ستفاده از محله ،كه خود شامل معيارهاي شهر دوستدار
كودک ميباشد ،از آزمون رگرسيون لجستيک استفاده ميكنيم .جدول ( )5نشان ميدهد كه در اين
پژوهش  8متغير (ايمني و امنيت ،آزادي و تحرک و پويايي ،محيط قابل درک ،محيط بدون
خشونت ،تعامل پذيري ،ارضاي كنجكاوي ،آموزش دهندگي ،ارتباط با طبيعت) به عنوان متغيرهاي
پيش بيني كننده استفاده مردم از محله مورد تحليل قرار گرفتند و نتايج نشان ميدهد كه از اين 8
متغير وارد شده در مدل تنها متغيرهاي ايمني و امنيت و آزادگي و تحرک و پويايي و محيط بدون
خشونت قادر به تعيين نقش استفاده مردم از اين محله ميباشند.
جدول  : 4بررسی تأثیر هر کدام از معیارهای شهر دوستدار کودک برای پیشبینی متغیر استفاده از محله
متغير

معدل

درجه آزادي

سطح معنيداري

ايمني و امنيت

12/724

1

0/000

آزادي و تحرک و پويايي

6/959

1

0/008

محيط قابل درک

0/001

1

0/972

محيط بدون خشونت

7/665

1

0/006

تعامل پذيري

3/671

1

0/055

ارضاي كنجكاوي

0/109

1

0/741

آموزش دهندگي

1/830

1

0/176

ارتباط با طبيعت

3/360

1

0/067

جمع كل

38/390

8

0/000
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با توجه به نتايج آزمون اوم ني بوس (جدول  )5ميتوان گفت كه برازش مدل در مرحله سوم و
در سطح  0/014معنيدار است.

Regression

1logistic
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جدول  : 5نتايج آزمون اوم ني بوس جهت ارزيابي مدل رگرسيوني
گامها
گام 1

گام 2

گام 3

آزمونكاياسكور

درجه آزادي

سطح معنيداري

پايه

12/55

1

0/000

سدكردن خطا

12/55

1

0/000

مدل

12/55

1

0/000

پايه

18/6

1

0/000

سدكردن خطا

31/14

2

0/000

مدل

31/14

2

0/000

پايه

6/05

1

0/014

سدكردن خطا

37/2

3

0/000

مدل

37/2

3

0/000

منبع :يافته هاي تحقيق

با توجه به جدول  ، 6ميتوان گفت كه اولين متغيري كه نقش بسزايي در استفاده يا عدم
استفاده مردم از اين محله دارد متغير ايمني و امنيت ميباشدو نسبت بختها براي اين متغير
 0/208بدستآمده است .اين بدان معني است كه ايمني و امنيت به ميزان  20/8درصد در استفاده
يا عدم استفاده مردم از محله نقش دارد.
دومين متغيري كه نقش بسزايي در استفاده يا عدم استفاده مردم از اين محله دارد متغير محيط
بدون خشونت ميباشد و نسبت بختها براي اين متغير  7/07بدستآمده است .اين بدان معني است
كه محيط بدون خشونت به ميزان  707درصد در استفاده يا عدم استفاده مردم از محله نقش دارد.
سومين متغيري كه نقش بسزايي در استفاده يا عدم استفاده مردم از اين محله دارد متغير
آزادي ،تحرک و پويايي ميباشد و نسبت بختها براي اين متغير 4/48بدستآمده است .اين بدان
معني است كه آزادي ،تحرک و پويايي به ميزان  448درصد در استفاده يا عدم استفاده مردم از
محله نقش دارد.
 -5بحث و نتیجهگیری
امنيت بافتهاي تاريخي شهري به عنوان يكي از اركان اصلي در ارائه ارزشها و خدمات شهر
دوستدار كودک به كودكان نقش موثّر و مهمي دارد ،همانطور كه خسروي و همكارانش در سال
 1395شاخصهاي كالبدي مانند كيفيت معابر ،مبلمان شهري ،روشنايي ،پوشش گياهي ،فشردگي
بافت و باز و بسته بودن محيط در امنيت نقش مؤثري داشته اما با بررسيهاي صورت گرفته
دريافتند بافت محله سنگ سياه به دليل نبود كيفيت مطلوب اين شاخصها داراي امنيت بسيار
كم ي است .لذا پژوهش حاضر نيز در راستاي پژوهش فوق صورت گرفته بدين ترتيب كه معيارهاي
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امنيت در بافتهاي تاريخي كه شامل حس مالكيت ،كنترل دسترسيها ،نظارت طبيعي ،تعمير و
نگهداري و كاربريها و فعاليتها بوده در ايجاد معيارهاي شهر دوستدار كودک و افزايش حضور
كودكان در محله تاثيرگذار است .بدين صورت كه با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون ،ميتوان
گفت كه بين معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي و شهر دوستدار كودک با ضريب همبستگي
 0/401در سطح معنيداري  0/0001رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .به عبارت ديگر با افزايش
معيارهاي امنيت در بافت هاي تاريخي ،معيارهاي شهر دوستدار كودک افزايش خواهد يافت.
همچنين با اطمينان  %99ميتوان گفت كه بين معيارهاي شهر دوستدار كودک و معيارهاي امنيت
دربافتهاي تاريخي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد .همچنين با توجه به ضريب همبستگي
 0/335ما بين معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي و افزايش حضور كودكان در محله و سطح
معنيداري  0/000با اطمينان  %99ميتوان گفت كه بين معيارهاي امنيت در بافتهاي تاريخي و
افزايش حضور كودكان در محله رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .در پژوهشي ديگر خواجوي نيا و
افراسيابي در سال  1395طراحي درست و ساماندهي فضاي مختلف شهري ،دسترسي ها ،فضاهاي
بازي فضاي سبز و گردهمايي را سبب تاثيرات مهمي بررشد كودكان و حضورفعاالنه آنان را درجامعه
دانسته اند .از اين رو پژوهش حاضر نيز در راستاي پژوهش فوق صورت گرفته بدين ترتيب كه با در
نظر گرفتن معيارهاي شهر دوستدار كودک (ايمني و امنيت ،ارضاي كنجكاوي ،آزادي ،تحرک و
پويايي ،محيط قابل درک ،آموزش دهندگي ،محيط بدون خشونت ،ارتباط با طبيعت ،تعامل پذيري)
دريافتيم نقش بسزايي در استف اده و يا عدم استفاده از اين محله دارد .با توجه به نتايج بدست آمده
اين فرضيه اثبات گرديد .بدين صورت كه با استفاده از آزمون رگرسيون لجستيک ،اولين متغيري كه
نقش بسزايي در استفاده يا عدم استفاده مردم از اين محله دارد متغير ايمني و امنيت ،و نسبت
بختها براي اين متغير  0/208بدستآمده است .اين بدان معني است كه ايمني و امنيت به ميزان
 20/8درصد در استفاده يا عدم استفاده مردم از محله نقش دارد .دومين متغير محيط بدون خشونت
و نسبت بختها براي اين متغير  7/07بدستآمده است و سومين متغير آزادي ،تحرک و پويايي و
نسبت بختها براي اين متغير 4/48بدستآمده است .لذا كودكان ارزشمندترين و ظريفترين
هديهاي هستند كه خداوند به امانت به ما سپرده و ما را بر سرنوشت آنها حاكم كرده است و ما
نيز وظيفه داريم كه اين بار مسئوليت را با مطلوبترين روشها به سر منزل مقصود رسانيم
(اسماعيلزاده كواكي و همكاران .)4 :1392 ،تجربهي هر فرد در زندگي و مهارتهايي كه كسب
مينمايد مربوط به شرايط محيطي و محصول تاثير متقابل ميان آن فرد و محيطي است كه در آن
زندگي ميكند ،فعاليت به عنوان عامل اصلي رشد و يادگيري كودک فرآيندي است كه در ارتباط با
فضا و محيط كودک ،رشد همه جانبه او را موجب ميگردد و محيط با ايجاد فرصت و تحريک و
تشويق كودک در رفتار او تاثير ميگذارد از اين رو محيط بايد حمايت كافي براي رشد مطلوب
كودک به عمل آورد (جوهري تيموري و همكاران .)3 ،1392 ،در اين راستا محيطهاي شهري مورد
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برنامهريزي بايد چنان سازماندهي گردند كه از تبعيض عليه افراد كاسته ،و از انزواي آنان جلوگيري
نمايد .در اين ميان توجه به گروه هاي خاص كه به واسطهي شرايط اجتماعي مورد غفلت قرار
ميگيرند و پاسخگويي به نيازهاي آنان به خصوص احساس امنيت در فضاهاي شهري در اولويت قرار
داشته و از اهميت فراواني برخوردار است .گروههايي مانند :سالمندان ،زنان و نوجوانان و كودكان
(احمدي و چرخيان .)4 :1393 ،طراحي فضاهاي ويژه كودكان از آن جهت اهميت دارد كه در سن
 4تا  7سالگي تخيل كودک جنبه عملي پيدا ميكند .در طول اين سالها كودک از محيط تاثير
بيشتري ميگيرد .حال آنكه فضاهاي مذكور در ايران ،متناسب كودكان طراحي نشده است .بيشتر
مهد كودکها در فضاهايمسكوني و حتي آپارتمانها قرار دارند كه با نقاشي و رنگآميزي ظاهرا به
محيطي كودكانه تبديل شدهاند (مجتبوي و همكاران .)2 :1393 ،از جمله مشكالت ديگر شامل:
ايمني فضاي بازي كودكان از طريق دور كردن راههاي سواره اطراف مركز محله و راههاي پياده امن در
اطراف فضاي بازي وجود ندارد .محيطهاي كم نور و تاريک در محله سر دزک ،باعث مي شود
كودكان به آنها تسلط نداشته باشند ،و فضاهاي مناسبي براي كودكان نيستند و كودكان در آنها
احساس ترس ميكنند .عدم وجود كفسازي محوط هاي بازي كودكان به تناسب عملكردشان  .عدم
وجود عنصر مشخص و نشانهاي كه سبب جهت گيري ناصحيح محله و كاهش امنيت كودكان و
سردرگمي بيشتر آنان ميشود .عدم رويت و كنترل فضاهاي كوچه و بن بست در فواصل  31متري
زيرا بيشترين ميزان حضور كودک در فضاهاي محله اي ،در اين دسته از معابر مي باشد.
پیشنهادات
بر اساس نتايج اين تحقيق پيشنهادات .زير ارائه ميگردد:
 از ايجاد گوشههاي كم تردد ،تاري ،كم نور و يا گوشههايي كه فاقد نظارت اجتماعي هستند،پرهيز شود .اين امر در تامين امنيت محله براي كودكان نقش موثري دارد.
 ايجاد ايستگاههاي نگهباني در فضاهاي محله اي الزامي است  .براي تامين امنيت كودكانايستگاههاي نگهباني بايد به ورودي هاي محله  ،پارک ها ،فضاهاي تفريحي و مكانهاي بازي كودكان
نزديک باشند.
 ايجاد پيادهراه ها و فضاهاي جمعي تفريحي براي بزرگساالن و كودكان در فضاهاي شهري و محلهاي الزامي است.اين امر باعث باال رفتن كيفيت محيط و برقراري امنيت مي شود.
 ايمن نمودن مبلمان هاي شهري براي كودكان بايد در نظر گرفته شود مانند اينكه مبلمان شهريلبه هاي تيز و برنده نداشته تا احتمال گير كردن دست و پا وجود نداشته باشد .در كف سازي كوچه و
بن بست از به كار بردن آسفالت و سطوح خشن بايد خودداري نمود.
 در نظر گرفتن اولويت براي پياده و دوچرخه سوارها براي تردد نسبت به افراد سواره در فضاهايمحله اي الزامي است.اين امر شرايط را براي حضور كودک در فضاهاي محله اي ايمن تر مي نمايد.
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 امكان رويت و كنترل خيابانهاي محلي در فواصل حداقل 11متري در طول شبانه روزمي بايست وجود داشته باشد .اين مسئله براي نظارت كودک در فضاهاي محله اي الزاميست.
منابع:
 .1احمدي ،پرندالسادات ،چرخچيان ،مريم ،)1393( ،بررسي حس امنيت اجتماعي كودكان در
فضاهاي شهري ،همایش ملی نظریههای نوین در معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمي
قزوين ،بهار  ،1393صص .8-1
 .2ارمغان ،مريم ،عبدلي ،ناهيد ،)1395( ،كودكان در شهر بررسي ساختار فضايي مسكن و شهر در
ارتباط با فرهنگ كودكي در منطقه  11تهران ،نشریه پژوهشهای انسان شناسی ایران ،دوره ،6
شماره ،2پاييز و زمستان  ،1395صص .48-27
 .3استادي ,مريم؛ فتانه ملک و ياسمن كاظم زاده ( ،)1393راهكارهايي براي مسيرهاي منتهي به
مدرسه براساس معيار هاي شهر دوستدار كودک با تاكيد بر كيفيت هاي طراحي شهري ،اولین
کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،تهران ،موسسه ايرانيان ،انجمن
معماري ايران.
 .4اسماعيل زاده كواكي ,علي؛ محمدعلي ميرشكاري و مينا اميري نژاد ،)1392( ،ارزيابي
شاخص هاي شهر دوستدار كودک از منظر معماري و شهرسازي اسالمي در عصر جديد ،همایش
ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار ،مشهد،
موسسه آموزش عالي خاوران.
 .5بهرامي ،فريبا ،مستوفيالممالكي ،رضا ،سرائي ،محمدحسين ،)1396( ،تبيين شاخصهاي
كالبدي در راستاي ارتقاي امنيت شهروندان با رويكرد  C.P.T.E.Dمطالعه موردي بافت فرسوده
محله زينبيه اصفهان ،مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار و
تابستان  ،1396شماره پياپي ،صص .21-1
 .6بهرام پور ,عطيه ،)1395( ،ايمني و امنيت ،حقوق گمشده كودكان در شهر ،دومين همايش بين
المللي معماري ،عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم ،تهران ،کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن
معماری و شهرسازی استان البرز ،جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پايدار  -موسسه
فرهنگي هنري سلوي نصر.
 .7جوهري تيموري ,الناز؛ عميداالسالم ثقه االسالمي و حامد علي پور ،)1392( ،بررسي راهكارهاي
تأمين نيازهاي كودكان در عرصهي عمومي محله با تأكيدبر ارتقاء پايداري اجتماعي ،همایش ملی
معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار ،مشهد،
موسسه آموزش عالي خاوران.
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 .8حاتمي ابرقوئي ,حسين؛ رحيمه عظيمي ابرقوئي و ليال حاتمي ابرقوئي ،)1391( ،سهم كودكان
از شهرسازي پايداربا تأكيد بر طراحي مراكز محله ،اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق
خشک و نیمه خشک ،ابركوه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابركوه.
 .9خسروي ,محمد؛ رقيه اكتفايي و مهدي خسروي ، )1395( ،بررسي شاخص هاي كالبدي موثر
بر امنيت در بافت هاي تاريخي (نمونه موردي :بافت تاريخي سنگ سياه شيراز) ،چهارمین کنگره
بین المللی عمران  ،معماری و توسعه شهری ،تهران ،دبيرخانه دايمي كنفرانس ،دانشگاه شهيد
بهشتي.
 .10دادرس ،بيژن ،)1390( ،مدیریت شهری (جغرافيا و برنامهريزي شهري) ،مركز چاپ و
انتشارات دانشگاه پيام نور ،بهار .1390
 .11رفيعيان ،مجتبي ،خدايي ،زهرا .)1389( .شهروندان وفضاهای عمومی شهری :نگرش
تحلیلی ،بررسی شاخص ها ومعیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی
شهری  ،تهران .دفتر گسترش توليد علم.
 .12رئيسي سرتشنيزي ،عباس ،)1395( ،بررسي رابطه احساس امنيت و كيفيت زندگي در مدرسه،
فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری ،سال چهارم ،شماره سيزدهم،
بهار ،1395صص .40-23
 .13سلطاني ،ليال ،بيک محمدي ،حسن ،حيدري ،سميه ،)1395( ،تحليل فضايي احساس امنيت در
محالت مختلف شهري مورد مطالعه شهر قدس ،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،
سال پنجم ،شماره پياپي ،14شماره سوم ،پاييز  ،1395صص .104-87
 .14صانعي ،ساره ،زايندهرودي ،هادي ،خواجه زاده ،عليمراد ،)1393( ،تبيين سطوح امنيت در
محالت شهري بر مبناي شاخصهاي روشنايي شبانه با استفاده از تحليل سلسله مراتبي معكوس
مطالعه موردي شهر كرمان ،نشریه انرژی ایران ،دوره ،17شماره ،4زمستان ،1393صص .68-51
 .15صداقترستمي ،كبريا ،اعتماد ،گيتي ،بيدرام ،رسول ،مالذ ،جعفر ،)1390( ،تدوين شاخصهاي
شناسايي بافتهاي ناكارآمد ،مجله علمی-پژوهشی برنامهریزی فضایی ،سال اول ،شماره اول،
تابستان  ،1390صص .120-103
 .16عليمرداني ،مسعود ،شرقي ،علي ،مهدنشين ،نيره ،)1395( ،بررسي و نقش امنيت در سرزندگي
و حيات شبانه فضاهاي عمومي شهري نمونه موردي خيابان امام مرند حدفاصل خيابان شهيد
زنجيري و خيابان هفت تير ،دو فضلنامه هنرهای کاربردی ،شماره  ،8بهار و تابستان ،1395
صص .26-15
 .17فرجي ،رضا )1396( ،ارتقاء امنیت در بافتهای تاریخی با رویکرد شهر دوستدار کودک
نمونه موردی :محله سر دزک شیراز ،پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد بيضا.
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 .18قرباني ،كاظم ،مندگاري ،كاظم ،نقصان محمدي ،محمدرضا ،)1393( ،تأليف پيوندهاي نوين در
بافت هاي شهري با ارزش مطالعه موردي خيابان دهم فروردين يزد ،فصلنامه علمی-پژوهشی
هفت شهر ،دوره ،4شماره  45و  ،46تابستان  ،1393صص.51-28
 .19كشانيهمداني ،مينا ،قلعهنويي ،محمود ،دانشپور ،عبدالهادي ،فرامرزي ،ساالر ،شاهيوندي،
احمد ،) 1394( ،مقايسه تطبيقي پارامترهاي زيبا شناختي فضاي شهري از ديدگاه كودكان و
بزرگساالن مطالعه موردي شهر اصفهان ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری ،شماره،14
بهار ،1394صص .30-19
 .20كياني ،اكبر ،اسماعيل زاده كواكي ،علي ،)1391( ،تحليل و برنامهريزي شهر دوستدار كودک
( )CFCاز ديدگاه كودكان مطالعه موردي قوچان ،فصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر مركز
پژوهشي هنر معماري و شهرسازي نظر ،شماره بيستم ،سال نهم ،بهار  ،1391صص .62-51
 .21لطفي ،صديقه ،برديآنامرادنژاد ،رحيم ،واحدي ،حيدر ،)1394( ،ارزيابي مؤلفههاي كالبدي
فضاهاي عمومي و تأثيرآن در احساس امنيت اجتماعي شهروندان بابلسر ،پژوهشهای راهبردی
امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پياپي ،9شماره اول ،بهار و تابستان  ،1394صص
.152-131
 .22مبهوت ,محمدرضا؛ زهرا يونسي و محمد حسيني ، )1393( ،شهر ايده آل كودكان ايراني نمونه
موردي مشهد مقدس ،اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا و اکاوی مفاهیم و مصادیق
در شهر اسالمی  -ایرانی ،تهران ،شركت ديبا افق رايا.
 .23مجتبوي ،سيده مريم ،وليداد ،محمدتقي ،شهسواري ،ناهيد ،)1393( ،بررسي عوامل مؤثر
برايجاد خالقيت در فضاهاي مرتبط با كودكان ،نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنوتوژي
مشهد و كيسيون اول همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش
هویت ایرانی-اسالمی  29 ،آبان  ،1393صص.13-1
 .24مدنيپور ،علي ،مترجم فرشادنوريان ،)1387( ،فضاهای عمومی و خصوصی شهر ،نشر
شركت پردازش و برنامه ريزي شهري (وابسته به شهرداري تهران) ،چاپ اول ،پاييز .1387
 .25مرصومي ،نفيسه ،بهرامي  ،رحمت ا  ،)1394( ،...توسعه پایدار شهری ،مركز چاپ و انتشارات
دانشگاه پيام نور ،چاپ اول ،شهريور .1394
 .26معروفي ,سكينه و غزاله سادات قريشي ،)1393( ،بررسي نقش مديريت شهري در تحصيل
فعاالنه شهروندي كودكان ،اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار،
تهران ،موسسه ايرانيان ،انجمن معماري ايران.
 .27مهندسين مشاور پرداراز؛ ()1389؛ طرح بازنگري در طرح تفصيلي منطقه تاريخي -فرهنگي
شيراز.
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 .28ولي ,انسيه ( ،)1392تحليلي بر تاثير عناصر معماري به كار رفته در پارک هاي شهري در
راستاي ارتقاي كيفيت زندگي شهري كودكان ،اولین همایش ملی معماری ،مرمت ،شهرسازی و
محیط زیست پایدار ،همدان ،انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه.
 .29يوسفي ،نيلوفر ،)1393( ،سنجش امنيت در محالت شهري مطالعه موردي محالت مرداويج و
مفت آباد شهر اصفهان ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال سوم ،شماره يازدهم ،پاييز
 ،1393صص .126-113
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