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Highlights

— The right to the city is a human right that concerns citizens’ possession of the city and their participation in city affairs, 
regardless of age, gender, race, nationality, ethnicity, or religion.

— Children are a group of citizens who should be considered in urban planning due to their special physical and 
psychological conditions.

— The four-part model of “Child’s Right to the City” includes the urban governance system, social inclusion, spatial 
access, diversity and vitality, and relevant components.

— The components of the concept of the child’s right to the city are effective in improvement of the quality of urban spaces 
for children.

Extended abstract
Introduction 
The right to the city is an issue of social, political, and legal nature that, based on the concept of citizenship rights, demands 
a set of rights for all city residents to use urban life in a transparent, fair manner. Urban spaces occupy a major part of the 
time and space of people’s daily lives, and they have young audiences who are much more influenced by environmental 
factors than adults. Therefore, a part of the function of an urban space should be assigned to children, which makes it 
particularly important to properly design urban spaces for children as citizens and future builders of the city. The presence 
of children in the public space of a city provides them with appropriate experiences, including acquaintance with urban 
geography, appropriate social relations with peer groups, appropriate physical mobility in a wider space than the limited 
space of the home, enhancement of the sense of belonging to the place, city, and neighborhood, and acquisition of identity 
through the sense of place. Since children have psychological needs that are much more complex than biological and 
physical needs, the design of urban spaces taking into account the psychology of development and children’s mental 
characteristics, health, and safety is effective in fostering creativity and strengthening the sense of cooperation and 
children’s education. Despite the global attention paid to children’s issues and useful international movements, there is 
less concern in our country for children’s specific issues in the urban arena, and children in cities are faced with many 
special problems in terms of age and physical and mental conditions, such as non-observance of basic rights, lack of 
security and safety, insufficient facilities and spaces for activities and games, and consequent lack of feeling of belonging 
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to the space. As residents of the city, children’s right thereto has been neglected in many cases by decision-makers, 
planners, and even other citizens. Due to the dominance of the ageist culture, children are always ignored in planning and 
decision-making, and they are left out as isolated, unqualified people in an understanding of their priorities and needs.

Theoretical Framework
The right to the city can be defined and claimed for all its residents. It emphasizes two main rights. The right of allocation 
is defined for anyone who lives in an urban space on a daily basis, regardless of their nationality, gender, and age, and the 
right of participation is used to apply the opinions and mental ideals of space users. Children and teenagers are also daily 
users of urban spaces, although the type of space use by children and teenagers is different due to their age conditions 
and the restrictions on their independence. However, their right to the city and urban spaces should be recognized, and 
methods should be provided for their participation in definition and change of the urban space.

Methodology
The purpose of this article is to examine the concept of the right to the city and to identify the factors that are effective 
in improvement of the appropriateness of the urban public spaces for the presence of children. For this purpose, both 
qualitative and quantitative research methods were used. Since both types of analysis are interpreted sequentially, the 
present article falls in the category of sequential-exploratory research. For analysis of the qualitative data, meta-synthesis 
and Grounded Theory were used, along with the NVivo software, employed to code the data. The data collection method 
involved documentary research and semi-structured interviews. The multiple regression test was used to investigate the 
relationships and the level of support between the components of the child’s right to the city and the quality of urban 
spaces.

Results and Discussion
In this research, the urban space quality index was considered as a dependent variable, and the components of the 
child’s right to the city (urban governance, social inclusion, access to spaces, and diversity and vitality) were regarded as 
independent variables. On that basis, the urban governance component involves 35.5% of the improvement made in the 
quality of the urban space in order to realize the child’s right to the city, and the other components include social inclusion, 
spatial accessibility, and diversity and vitality, with 31.2%, 28.9%, and 14.6%, respectively. Moreover, the influence of 
each of the sub-components of the child’s right to the city on the quality of urban spaces and the corresponding correlation 
were investigated separately.

Conclusion
Based on the four-part conceptual model, the four main zones of the concept of the child’s right to the city include urban 
governance, social inclusion, spatial accessibility, and diversity and vitality, which make up four consecutive steps to the 
final goal of the research based on frequency. The sub-themes exhibit a hierarchical structure. In the zone of diversity and 
vitality, for example, it can be inferred according to the concepts of the right to recreation, safe spaces versus security 
spaces, social interactions, and collective life that concern for creativity should be realized so that the environment can 
be considered memorable to be capable of completing the above zone. 
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برای  شهری  عمومی  فضاهای  کیفیت  ارتــقــاء  بر  مؤثر  مؤلفه های  شناسایی 
کودکان، بر مبنای مدل مفهومی حق به شهر
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نکات برجسته
غ از سن، جنس، نژاد، ملیت،  حق به شهر یک حق انسانی است که شامل تخصیص شهر به شهروندان و مشارکت آنها در امور شهری، فار  -

قومیت یا مذهب می باشد.
که به لحاظ شرایط جسمی و روانشناختی ویژه بایستی در برنامه ریزی های مربوط به شهر مورد  گروهی از شهروندان هستند  کودکان،   -

گیرند. توجه قرار 
کمیت شهری، شمولیت اجتماعی، دسترسی فضایی و تنوع و سرزندگی و  کودک به شهر« مشتمل بر ابعاد حا مدل چهاربخشی »حق   -

مولفه های مرتبط با آنها است.
کودکان موثر هستند. کیفیت فضاهای شهری برای  کودک به شهر، بر ارتقاء  مولفه های تشکیل دهنده مفهوم حق   -
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چکیده 
حق به شهر،مسئله ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تکیه بر مفهوم حق شهروندی، مجموعه حقوقی را برای 
کنین شهر از بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادالنه مطالبه می کند. در شهرها، کودکان به لحاظ شرایط  استفاده همه سا
سنی، جسمی و روانی ویژه با مشکالت بسیار زیادی از قبیل رعایت نشدن حقوق اولیه، نبود امنیت و ایمنی، نبود امکانات و 
کافی برای فعالیت، بازی و ... و در نتیجه عدم احساس تعلق به فضا رو به رو هستند. هدف این مقاله، بررسی مفهوم  فضای 
کودکان است. بدین منظور، به  کیفیت فضای عمومی شهر برای حضور پذیری  حق به شهر و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقای 
صورت توأم از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شده است. با توجه به این که هر دو تحلیل کیفی و کمی به صورت متوالی مورد 
کیفی از روش تحلیل  کتشافی قرار دارد. به منظور تحلیل داده های  تفسیر قرار می گیرند، مقاله حاضر در زمره تحقیقات متوالی_ا
کدگذاری داده ها از نرم افزار Nvivo استفاده شده است. روش جمع آوری اطالعات، مطالعه اسنادی و  محتوا و داده بنیاد و برای 
کیفیت فضای  کودک به شهر از  مصاحبه نیمه ساختارمند است. برای بررسی چگونگی روابط و میزان پشتیبانی مؤلفه های حق 
کیفیت فضای شهری به عنوان متغیر وابسته و مؤلفه های حق  گردید. شاخص  شهری از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده 
گرفته شدند. بر  کمیت، شمولیت اجتماعی، دسترسی فضا و تنوع و سرزندگی( به عنوان متغیر مستقل در نظر  کودک به شهر )حا
کمیت شهری 35.5 درصد و سایر مؤلفه ها شامل شمولیت اجتماعی، دسترسی فضایی و تنوع و سرزندگی  این اساس، مؤلفه حا
کودک به شهر  کیفیت فضای شهری برای حصول مفهوم حق  به ترتیب 31.2درصد، 28.9درصد و 14.6درصد در میزان ارتقای 
کیفیت فضاهای شهری نیز  کودک به شهر بر  مؤثر هستند. همچنین همبستگی و میزان تأثیرگذاری هر یک از زیرمؤلفه های حق 

به تفکیک بررسی شد.

کودک، فضای شهری، حس تعلق. کلیدی:حق به شهر، نظریه داده بنیاد،  گان  واژ
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تمجیدی و دیگران
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1. مقدمه 
امــروزه همه  و  بوده  »انسان«  توسعه در جامعه  اصلی  بی گمان محور 
گواه این موضوع است.  تجربیات موجود در سطح ملی و بین المللی 
همراه  پایداری  و  موفقیت  با  کشور  یک  در  توسعه  برنامه های  زمانی 
که جایگاه انسان به عنوان محور توسعه پایدار به صورت  خواهد بود 
کودک،  به  توجه  گیرد.  قــرار  توجه  مــورد  جــاری  برنامه های  در  علمی 
کید بر برنامه های  خانواده و جامعه و سازمان های محلی موجبات تأ
همچنین  و  نموده  فراهم  جامعه  اقشار  همه  بــرای  را  توانمندسازی 
توسعه  در  نوعی  به  که  جامعه  افــراد  از  قشری  هیچ  تا  می شود  سبب 
استانداردهای  طبق  دیگر،  سوی  از  نیفتند.  قلم  از  هستند،  دخیل 
توسعه  شهروندی،  زندگی  کیفیت  ارتقای  جهت  در  شهری  جهانی، 
از  شــهــرونــدان  تمامی  بـــرای  زنــدگــی  امــکــان  کــه  مــی شــود  تلقی  یافته 
کودکان از جمله  کودکان، سالمندان و ناتوانان را فراهم سازد.  جمله 
که در بسیاری از موارد حق آنها بر شهر از سوی  کنان شهر هستند  سا
بی توجهی  مورد  شهروندان  سایر  حتی  و  برنامه ریزان  تصمیم سازان، 
کودکان همواره  گرفته است. به واسطه غلبه فرهنگ سن ساالری،  قرار 
گرفته شده و به عنوان افراد  در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها نادیده 
گذاشته  کنار  محجور و فاقد اهلیت در فهم اولویت ها و نیازهای خود 
کودک و جایگاه آنها  گفتمان  می شوند )Heidari, et al.2019(. فقدان 
کودک  از  تلقی  کودکان،  بی قدرتی  بزرگسالی،  گفتمان  غلبه  شهر،  در 
به مثابه فرد فاقد تمیز و نیازمند قیمومیت، تنها برخی از دالیل عدم 
آنجا  از  این است،  واقعیت  زندگی شهری است.  در  کودکان  به  توجه 
کودکان بخش قابل توجهی از جمعیت شهرها را تشکیل می دهند،  که 
در دوره مهم اجتماعی شدن قرار دارند و شهروندان و تصمیم سازان 
آینده شهر خواهند بود، بنابراین نیازمند توجه بیشتری در مطالعات 

مربوط به شهر هستند. 
کودکان نخستین بار با تجربه عرصه محّله و فضای باز شهر به تعامالت 
بلوغ  روند  در  تعامالت  این  می پردازند.  پیرامون  دنیای  با  اجتماعی 
فضاهای  دارد.  مهمی  نقش  آنــان  گاهی  آ سطح  افزایش  و  اجتماعی 
شیوه  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  نقش های  پذیرش  در  شهری، 
از  کودکان  رفتاری  الگوهای  کــردن  نهادینه  و  عقاید  تعامل  زندگی، 
آنها  با تجارب فعلی در  ارتباط مؤثر میان آموخته های پیشین  طریق 
نقش بسزایی دارد و در نهایت منجر به احساس تعّلق به محیط، بلوغ 

فردی و اجتماعی و شناخت از خود می گردد.
از زمان و مکان زندگی روزمره  فضاهای عمومی شهر بخش عمده ای 
مــی دهــنــد. حضور  اخــتــصــاص  ــود  بــه خ را  کــودکــان  از جمله  و  مـــردم 
آنان  اختیار  در  را  مناسبی  تجارب  شهرها،  عمومی  فضای  در  کودکان 
روابط اجتماعی  با جغرافیای شهری،  آشنایی  از جمله  قرار می دهد؛ 
گروه همساالن، تحرک فیزیکی مناسب در فضایی گسترده تر  مناسب با 
از فضای محدود خانه و تقویت حس تعلق به مکان، شهر و محله و 
نیازهای  دارای  کودکان  که  آنجا  از  مکان.  حس  طریق  از  هویت یابی 
روان شناختی بسیار پیچیده تر از نیازهای بیولوژیکی و فیزیکی هستند، 
گی های  گرفتن روانشناسی رشد، ویژ طراحی فضاهای شهری با در نظر 
تقویت حس  پرورش خالقیت،  در  کودکان،  امنیت  و  روحی، سالمت 
همکاری و آموزش آنها مؤثر است. بنابراین طراحی مناسب فضاهای 
از  شهر  آینده  سازندگان  و  شهروندان  عنوان  به  کودکان  برای  شهری 

اهمیت خاصی برخوردار است.
باوجود توجه جهانی به مسائل کودکان و حرکت های مفید بین المللی، 
کودکان در شهرها با مشکالت بسیار زیادی از قبیل رعایت  کشور ما  در 
نشدن حقوق اولیه، نبود امنیت و ایمنی، انواع آلودگی های محیطی، 
کافی برای  کم زیاد جمعیتی و ساختمانی، نبود امکانات و فضای  ترا
کنونی شهرها  فعالیت، بازی و ... رو به رو هستند. با مشاهده وضعیت 
که شهرهای ما بیشتر با معیارهای بزرگساالن شکل  می توان دریافت 
کودکان  گوشه هایی از آنها به فضاهای ویژه  گرفته و طراحی شده و تنها 
اختصاص دارد. این فضاها از نظر تعداد، اندک هستند و از تنوع الزم 
که  را  محدودی  نگرش  چنین  نمی توان  اصــواًل  و  نیستند  بــرخــوردار 
کودکان  کرده و آن را به  فقط بخشی از فضاهای شهری را از بقیه جدا 
به شهر  توجه  رو  این  از  راهگشا دانست.  نگرشی  اختصاص می دهد، 
امکان  نمودن  فراهم  منظور  به  شهری  عمومی  فضاهای  ارتــقــای  و 
کودکان ضروری به نظر می رسد. در تهران، باوجود ابالغ  حضورپذیری 
کودک در سال 1388 و تهیه آیین نامه اجرایی  مصوبه شهر دوستدار 
را موظف  که شهرداری  تهران  توسط شــورای شهر  آن در سال 1394 
کرد تا با همکاری و هماهنگی سایر مراجع ذی ربط به منظور تحقق 
امور در شش زمینه  فضاهای عمومی شهری، حمل و نقل و ترافیک، 
فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی، شهرسازی و معماری و مشارکت های 
کند، اغلب اقدامات انجام  کودکان اقدام  اجتماعی و مردمی برای رفاه 
پایین  به  باال  از  برنامه ریزی  با  و  کالبدی  کنون، صرفًا در حد  تا  شده 
کمتر  صورت پذیرفته و موضوعات اجتماعی، حمل و نقل و ... در آن 
تهران  کودکان در شهر  اســاس،  این  بر  اســت.  گرفته  قــرار  توجه  مــورد 
از  محروم  کار  کودکان  تعداد  افزایش  جمله  از  عدیده ای  مشکالت  با 
کاهش ایمنی و امنیت در فضاهای  بهداشت، درمان، آموزش و ...، 
فضاهای  از  کودکان  عقب نشینی  موجب  که  هستند  مواجه  شهری 
درون  به  محله ها  فضای  از  و  خصوصی  فضاهای  به  شهری  عمومی 
کاهش تحرک فیزیکی و تعامالت اجتماعی آنها شده است.  خانه ها و 
بلندمرتبه سازی،کاهش  رشد  تهران،  شهر  ویژه  به  بزرگ  شهرهای  در 
شهری،  کافی  نا تجهیزات  و  سبز  فضای  کاهش  همسایگی،  ــط  رواب
فضاهای  ایمنی  و  امنیت  کاهش  و  نقلیه  وسایل  ــاد  زی مــرور  و  عبور 
شوند  رانده  شهرها  عمومی  فضای  از  کودکان  که  شده  باعث  شهری 
کارکردی  فعالیت های  که  باشد  بزرگساالنی  برای  و شهر فقط فضایی 
که فضاهای عمومی  و اقتصادی انجام می دهند و این در حالی است 
کودکان است بلکه این  نه تنها فضای ارزان و در دسترس برای همه 
که آنها بتوانند آزادانه و مستقل  فضا به بچه ها این امکان را می دهد 
که در آن دست به  کنند و با چالش هایی مواجه شوند  در آن فعالیت 

تصمیم گیری و انتخاب می زنند.
کیفیت فضاهای  هدف این مقاله، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء 
کودکان، بر مبنای مدل مفهومی حق به شهر است.  عمومی شهر برای 

بر این اساس، دو سئوال مطرح می شود:

کودک به شهر چیست؟	  مؤلفه های مفهوم حق 
ارتقای 	  بــه  منجر  چگونه  شهر  بــه  کــودک  حــق  مؤلفه های 

کیفیت فضای شهری می شوند؟
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2. چارچوب نظری
2.1. حق به شهر

هنری لفور1 مفهوم حق بر شهر را متأثر از جنبش های شهری 1968 در 
کرد. در  کنان آن طرح  اروپا و آمریکا و برای توضیح نسبت میان شهر و سا
این تلقی حق بر شهر دادخواست برای نوعی سیاست رادیکال شهری 
که در آن روابط پنهان و پوشیده قدرت و ثروت و مناسبات طرد  است 
  )Anna می شود کشیده  چالش  به  فرودست  گروه های  سیستماتیک 
)Domaradzka, 2019,. حق بر شهر را می توان در امتداد حقوق بنیادی 
که  که انسان ها حقوقی غیر قابل سلب دارنــد  بشر دانست. همچنان 
از آنها در مقابل قدرت و ثروت محافظت می کند، زندگی در شهر نیز بر 
که همه باید از آن برخوردار باشند،  اساس مجموعه ای از حقوق اساسی 
غ از سن، جنس،  کنان شهر فار محافظت می شود. از این منظر همه سا
نژاد، مذهب یا میزان برخورداری و با هر میزان از توانمندی، حق دارند از 
 .)Pourmohammadi, et , al, 2019( شهر و فضای آن سهم داشته باشند
لفور، برای برپاسازی نظام عدالت اجتماعِی پیشنهادِی خود، حق به 
شهر را با دو حق اساسی در جامعه، تعریف می کند: حق تخصیص )از 
آِن خود سازی(2 و حق مشارکت3. حق تخصیص، حق استفاده تمام 
و کمال از فضای فیزیکی شهر و حق تغییر آن مطابق با فضای ذهنی 
نیست،  شخصی  مالکیت  تخصیص فضا،  منظور لفور از حق  اســت. 
بلکه حق شخص برای استفاده کامل از فضای شهری، مطابق با نیاز 
به طور کلی،   .)Lefebvre,1996 :179( و آرمان های ذهنی خود است 
لفور این حق را با زندگی، بازی و اشتغال در فضای شهری همراه می کند 

حــق تخصیص باید هــر شهروند را بــه یــک نماینده و  اســت  معتقد  و 
که شهر به  کن فضای شهری تبدیل کند. از آنجایی  هویت دهنده و سا
کنان است،  کثرت گرایی و تعدد آرا و نیازهای سا مثابه اثر هنری بازتاب 
پس دسترسی همگانی و آزاد به فضای شهر )عرصه عمومی شهر( پیش 
نیاز حق مشارکت شهروندان است )Purcell,2003: 578(. حق مشارکت، 
فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری پیرامون تغییر و تولید فضای شهری 
را از انحصار دولت و شرکت های بزرگ و افراد قدرتمند بیرون آورده و به 
یا جنسیت شان(  و  نــژاد، سن  غ از ملّیت،  روی تمام شهرنشینان) فار
می گشاید. لفور با حق مشارکت، تنوع، تعدد و تفاوت حق از تخصیص را 
در شهرنشینان و کاربران یک فضا به رسمیت می شناسد و این گونه نقش 
مرکزی آنان در تولید اجتماعی، فرهنگی، فضایی و اقتصادی فضای 
شهری را تعریف می کند )Jabareen,2014:137(. در واقع مشارکت، لوالی 
مشترکی برای اعمال حق تخصیص، در شهری مملو از حقوق هم وزن 

ولی متفاوت است.
در  شهروندان  مرکزیت  به  اشــاره  مشارکت  حق  مــورد  در  لفور  ایــده 
که به طور مشخص فضای شهری را تحت  تصمیم گیری در امــوری دارد 
جانب  از  امتیازی  صرفًا  را  کنان  سا مشارکت  لفور  می دهند.  قــرار  تأثیر 
منظور  به  سیاسی  تکاپویی  مشارکت،  بلکه  نمی پندارد  آنها  به  دولــت 
 Purcell & Tyman,( کنان بر شهر است کنترل و خودگردانی سا افزایش 
که دولت و سرمایه  2015(. از این رو حق مشارکت، رفع موانعی است 

کنان را از مرکز تصمیم گیری به حاشیه رانده اند.  توسط آن، سا

جدول شماره1: حقوق شهروندان به شهر از منظر نظریه پردازان مفهوم حق به شهر

حق به شهر از منظر برخی نظریه پردازاننظریه پرداز

هنری لفور

)Lefebvre, H, 2005(

حق به اختصاص دادن فضای شهری و استفاده از آن/ حق به مشارکت در تولید و بازتولید فضای شهری /حق به سکونت 

گون شهری/ حق به گذران اوقات فراغت  گونا شهری /حق به اطالع یافتن، یادگیری و آموزش /حق به استفاده از خدمات 

کار/ حق به سالمت/ حق به استفاده از مکان ها برای مالقات، تعامل و مبادله/ حق به شفافیت در حکمروایی  حق به 

شهری.

دیوید هاروی

)Harvey, D, 2003(

حق به حیات شهری برای همه شهروندان /حق به مشارکت شهروندی/حق به استفاده از فضاهای عمومی و خصوصی 

شهری

دون میشل

)Mitchel, 2003(

کردن/  گاه شدن/ حق به نمادسازی، خیال پردازی و تفریح  حق به انجام فعالیت های خالقانه/ حق به اطالع یافتن و آ

حق به آزادی/ حق به فردیت در عین اجتماعی شدن /حق به زیستن و سکونت داشتن.

آلیسون براون و آنالی کریستیانسن

)Brown, A., & Kristiansen, A, 2009(

حق به تغییر و دوباره سازی شهری /حق به تعریف نیازها و احتیاجات شهروندی/حق به دسترسی برابر به امتیازات 

شهری /حق به شمولیت اجتماعی /حق به تجدید ارتباطات اجتماعی.

مارک پورسل

)Purcell, M, 2003(

حق به اختصاص دادن فضای شهری جهانی و استفاده از آن/ حق به مشارکت در تولید و بازتولید فضای شهری جهانی /

کاربران شهر جهانی. حق به شمولیت اجتماعی در شهر جهانی /حق به استفاده از خدمات شهری برای همه 

1 Henri Lefebvre
2 The right of appropriation
3 The right of participation

صاحب  نظریات  از  شده  استخراج  معنایی  گزاره های  تفسیر  اساس  بر 
با  شهر،  به  حق  مفهوم  پیرامون  عملی  اقــدامــات  همچنین  و  نظران 

استفاده از تکنیک تحلیل اسنادی، در گام نخست، ارتباط مقوالت حق 
به شهر به صورت نمودار شماره 1 تبیین و ترسیم می گردد.
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کودک بر شهر و فضاهای شهری 2.2. حق 
فضای  با  تعامل  و  عمومی  فضای  در  حضور  حق  شهر،  بر  کــودک  حق 
کودک سرچشمه  که از زیست جهان  کالبدی برای تولید معنایی است 
ــودک در  ک ــودک بــه شهر را مــی تــوان بــا حــق  ک می گیرد. در واقـــع، حــق 
کــودک توضیح  بــرای  با نماد خانه  را  کــرد. می توان شهر  خانه مقایسه 
داد.  تسری  نیز  شهر  در  او  موقعیت  به  را  آن  در  کــودک  وضعیت  و  داد 
کودک در خانه به مثابه مرکز  در فرایندی نه لزومًا مسلط، اما فزاینده، 
گرفته می شود. مرکز  فعالیت های والدین و سایر اعضای خانواده در نظر 
توجهات است. هدف برنامه ریزی هاست. موضوع باز آرایی دکوراسیون 
کاربری منزل معطوف به اوست. مورد  خانه است. دسترسی و تسهیل 
حمایت و مراقبت است. نسبت به رفتار و تربیت او حساسیت خاص 
گرفته می شود و شاید  کودک در هر فعالیتی در نظر  وجود دارد. آینده 
کودک در شهر نیز  گفت  گفت او هدف زندگی است. آیا می توان  بتوان 
این  به  کــودک در شهر  نمی رسد  نظر  به  داراســت؟  را  چنین موقعیتی 
 Gilliland, J., Holmes, M.,( باشد  هم  نزدیک  خانه،  در  موقعیتش 
تحقق  برای  تالش  منظر  این  از   .)Tucker, P., 2006 &  ,.Irwin, J. D
کودک بر شهر و اساسًا تحقق حق بر شهر نیازمند بازخوانی انتقادی  حق 
گونه است. بنابراین بخشی از  ساختارهای فرهنگی و اجتماعی از این 
فرایند حق بر شهر توضیح مبانی فکری و فلسفی و آشتی دادن آن با 
قوانین  اصــالح   .)Fang. Nan, 2020( است  جــاری  فرهنگی  مناسبات 
حقوقی، به گفت وگو گذاشتن کودکی و تبدیل آن به مسئله، کشف ابعاد 
کودکی در فرهنگ مسلط و عمومیت بخشیدن به آن از  آشکار و پنهان 
جمله کارهایی است که در تبیین و تحقق حق بر شهر ضروری می نماید. 
به عبارتی، تحقق حق بر شهر برای کودکان تنها در سطح و با تغییر فضای 
برابری،  عدالت،  گفتمان  بازاندیشی  بود.  نخواهد  امکان پذیر  کالبدی 
ابعاد  قضایی،  وجه  در  تکالیف  و  حقوق  تعیین  تصمیم سازی،  شیوه 
زیست محیطی و سیاسی، از عوامل اثرگذار و فراتر از شهر در تحقق حق بر 
کودکان هستند )Jinshu. Li, & Maosheng. Li ,2017(. باید افزود  شهر 
حق بر شهر یک رویکرد است و قابل تقلیل به یک مفهوم یا مجموعه ای 
کالبدی نیست هر چند این هم بخشی از آن است  از سازه ها یا فضای 
کودکان، ساختن فضای مخصوص آنها  )Kuriakos.M , 2014(. در مورد 
گرچه  کودکان یا محیط های تفریحی و آموزشی ا مانند شهربازی، پارک 
مطلوب است اما ربطی به مفهوم حق بر شهر ندارد. حق بر شهر دقیقًا 
برای  شهر  اجتماعی  و  فرهنگی  عمومی،  فضای  که  معناست  این  به 
کالبد شهر و دیگر شهروندان و اتمسفر عمومی  کودکان و تعامل با  حضور 
 & ,.Gilliland, J., Holmes, M., Irwin, J. D, 2006( شهر فراهم باشد

که مجهز هم باشند، معنای  ,.Tucker, P(. فضاهای محصور هر چند 
کودک بر شهر و فضاهای شهری،  افاده نمی کنند. حق  را  حق بر شهر 
که البته بر مؤلفه های ذهنی و واقعیات عینی متکی  هدف بلندی است 
کودک را می توان در دو  است. بر این اساس، معیارهای فضای مطلوب 

کرد: بخش مؤلفه های عینی و ذهنی دسته بندی 

2.2.1. مؤلفه های عینی
جمله 	  از  شهرسازی  نظران  صاحب  کودکان؛  بازی  فضای 

کید  تأ کــودکــان  مختص  فضاهایی  وجـــود  بــر   ... و  جیکوبز  مــامــفــور، 
محوطه  دیگر  و  می شوند  بزرگتر  که  هنگامی  خصوص  به  داشته اند؛ 
این  اهمیت  نیست.  آنها  بــازی  نیاز  پاسخگوی  ساختمان ها  داخلی 
کالبدی با مناسب سازی فضاهای موجود و با ایجاد فضاهای  محیط 
جدید در نزدیکی محل سکونت می تواند سهم بزرگی را در رشد مطلوب 

.)Ebrahimi, et al. 2011: 23( کودکان فراهم آورد
کارایی 	  کودکان در  مقیاس فضایی؛ تناسب فضایی مطلوب 

این فضا و رفتار محیطی آنها تأثیر بسزایی دارد. تحقیقات نشان می دهد 
کیفیت فضا و تنوع  کودک متناسب تر باشد،  که هرچه مقیاس فضا با 

.)Flouri, et,al. 2014( کودکان در آن فضا بیشتر می شود بازی های 
بستری 	  نشدنی،  تــمــام  و  غنی  منبع  عــنــوان  بــه  طبیعت؛ 

کودک است. از این رو، اهمیت طراحی  مناسب برای رشد همه جانبه 
کودکان  و پیوستگی ارتباط معماری و طبیعت در طراحی معماری برای 

.)Ghaemi, 2010 :166( ضرورت دارد

2.2.2. مؤلفه های ذهنی
کننده 	  تهدید  عوامل  به  نسبت  شــدت  به  کــودک  امنیت؛ 

محیطی حساسیت فیزیکی و روانی دارد. وی به شرطی در محیط محله 
در  و  متعادل  وضعیت  در  وی  حــواس  کلیه  که  می کند  فعالیت  شهر  و 
که محل  گونه تهدید ایمنی و امنیت  آسایش و ایمنی باشد. وجود هر 
استعدادهای  بــروز  مانع  باشد،  کــودک  ذهنی  و  محیطی  قــوای  تعادل 
فراهم  برای  بنابراین   .)Hosseini, et al, 2007 :68 ( خالقانه وی است 
ک محیطی، یکی از مهمترین عوامل، ایجاد فضای  نمودن شرایط ادرا

امن است. 
به 	  محیــط  پاســخگویی  محصول  مکان  هــویــت؛ هویت 

کنان و شکل گیری ارتباطات اجتماعی و نمادین  نیازها، انگیزه های سا
قلمداد می شود. »دلبســتگی و توســعه خــود« بــه مفهــوم تبدیــل شــدن 
بــه معنای توانایــی  »تناســب محیطی«  کن،  از ســا بــه بخشــی  مــکان 

گرام ارتباطی مفاهیم حق به شهر نمودار شماره1: دیا
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انطبــاق و تعامــل میان مردم و محیط و نیــز »تجانس و هم ســنخی با 
مــکان« مبنی بر فراهم نمــودن معنا و اهمیــت معنوی از ســوی محیط 
زمینه  این  توجه در  قابل  و  کلیدی  مؤلفه  ســه  محیط،  کن  ســا بــرای 
رابطه  واقــع  در  مکان  به  تعلق   .)Droseltis et al., 2010 :23( هستند 
اساس  بر  و  گردیده  برقرار  و محیط  کودک  میان  که  هم پیوندی است 
که  گر محیطی  این رابطه، محیط به یک لنگرگاه روانی تبدیل می شود ا
کودک را برآورد، در  که توقعات ذهنی  گونه ای باشد  طراحی می شود به 

کودک به محیط بیشتر خواهد شد.  این صورت حس تعلق 
فرهنگ؛ یکی از جنبه های مهم و موفق طراحی محیط از 	 

جمله فضاهای باز شهری، دنباله روی از درون مایه ها و مضامین خاص 
بین  احساسی  ارتباط  خــاص،  نشانه  این  طریق  از  اســت.  فرهنگ  آن 
کودکی نه یک مفهوم  کنندگان و محیط ایجاد می شود. دوران  استفاده 
ثابت که مفهومی متغیر است؛ یعنی با توجه به تجربیات مردم هر جامعه 
در  جامعه  آن  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ویژگی های  و 

.)Shahabadi, 2003 :48( ذهن مردم شکل می گیرد و تبلور پیدا می کند
کودکان  که برای مناسب سازی فضاهای شهری برای  یکی از مصادیقی 

از بررسی  کودک است.  قابل ارجاع است، شاخص های شهر دوستدار 
عملی  اقدامات  و  نظران  صاحب  دیدگاه های  شــده،  انجام  مطالعات 
شهرهای  شاخص های  می توان  کــودک،  دوستدار  شهرهای  پیرامون 

کودک را به صورت زیر دسته بندی نمود: دوستدار 
الف( شاخص اجتماعی: آموزش به کودکان و امکان ابداع و خالقیت در 
کودکان،  محیط، مشارکت در تصمیم گیری ها و احترام به شأن و منزلت 
گردهمایی های همساالن،  کودکان در  تأمین سالمتی و امنیت، حضور 

همه شمولی و ... . 
تأمین  فقر،  کاهش  زنــدگــی،  در  رفــاه  تأمین  اقتصادی:  شاخص  ب( 

مسکن و ... .
زیست  آلودگی های  حذف  کولوژیکی:  ا محیطی_  زیست  شاخص  ج( 

کیزگی در محیط و حفاظت از طبیعت. محیطی، پا
قالب  در  کودکان  نیازهای  تأمین  کالبدی_فضایی:  شاخص های  د( 
ایجاد  نقل،  و  حمل  ــی،  ورزشـ تفریحی،  درمــانــی،  آمــوزشــی،  خــدمــات 
مانند  محیطی  کیفیت های  افزایش  بــازی،  فضاهای  و  سبز  فضاهای 
 .)Woolock & Steele, 2008( ... روشنایی، ایمنی، انسجام، تسلسل و

گی های فضاهای شهری مناسب کودکان جدول شماره2: برخی دیدگاه های صاحب نظران در خصوص ویژ

دیدگاه )ایده(محقق/ نظریه پردازنظریه

فضای شهری مناسب 
کودکان

مهدی شیبانی
کودک به محیط بیشتر شده و فضا  کودک را برآورد، حس تعلق  که توقعات  گونه ای باشد  که طراحی می شود به  گر محیطی  ا

.)Sheibani, 2010 :134( برایش به مکان تبدیل می شود

اسماعیل شیعه
کودکان نیازمند محیط هایی هستند که آنان را مخاطب قرار دهد، به چالش وادارد و توجه آنان را جلب کند تا آنها مشاهده کنند 

.)Shieh, 2008: 58( و بیندیشند

جین جیکوبز
کاربری های زمین، شادابی  کودکان به ایمنی خیابان، تنوع  در اجتماع شهری و در پیوند بین خانه و مدرسه، مهمترین عالیق 

.)Shieh, 2008:22( کودکان است کلید اصلی رفع نگرانی های اساسی تمامی جامعه، از جمله  که  و سرزندگی شهر باز می گردد 

اسکار نیومن
 Shieh,( که عامل ایجاد تضاد در یک زندگی سالم شهری است، توصیه می شود ایجاد فضای دفاع پذیر در شهر در مقابله با آنچه 

.)2008 :22

لوکوربوزیه
کید می کرد. در شهر درخشان  کودک در شهر تأ که بر اهمیت حضور  کرده بود  کودکان تنظیم  کارآمد و ساده از برنامه  وی طراحی 
موقعیت های  در  است،  مناسب  خانوارها  زندگی  برای  که  مسکونی  مجموعه های  و  بازی  فضاهای  مدرسه،  وی،  پیشنهاد 

.)Shieh, 2008 :22( مناسبی پیش بینی شده است

حکمت نیا و همکاران در پژوهشی با عنوان آینده نگاری شهر دوستدار 
طراحی 32  به  اقــدام  تبریز(  شهر  شناسی:  )مــورد  کــودک در افــق 1410 
حکمروایی  شهری،  فضای  امنیت،  و  ایمنی  مؤلفه  چهار  در  شاخص 
کودکان و دسترسی نموده است. در نهایت ایمنی و امنیت در فضای 
آموزشی  خدماتی،  و  ورزشـــی  فضاهای  بــه  دسترسی  کــودکــان،  بــازی 
اجتماعی،  هویت  آالینده،  کاربری های  و  هوا  آلودگی  کتابخانه ای،  و 
دسترسی مناسب به ایستگاه های حمل و نقل عمومی، دخالت فعال 
پیاده راه هنگام  امنیت  و  ایمنی  کودکان در تصمیم گیری های شهری، 
کودکان در رفت و آمد و فاصله تا  عبور، امنیت اجتماعی، خوداتکایی 
کودک در  کلیدی در تحقق شهر دوستدار  فضای بازی به عنوان عوامل 
شهر تبریز شناخته شده اند )Hekmat nia, et al. 2021(. الهام عطایی 
با عنوان جایگاه کودکان آفرینشگر و خالق در  و همکاران در پژوهشی 
کید بر مؤلفه های مشارکت پذیری و حس  فضاهای زیست شهری، با تأ
تعلق به محیط، بیان می کند که مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در افزایش 
کودکان، ایجاد فرصت برای تعامالت مثبت اجتماعی کودکان،  خالقیت 

امکان تحریک حــواس کــودک در محیط، ایجاد فضایی بــرای نمایش 
شایستگی های فردی در تعامل با محیط، ایجاد حس تعلق به محیط، 
آموزش مراقبت از محیط زیست،ایجاد مسیرهایی برای ایده پردازی، 
بازی به عنوان ابــزار آموزشی هستند که در  مشارکت پذیری در فضای 
طراحی فضاهای شهری کودکان باعث نجات آنان از فضاهای ماشینی 
موجود در پارک ها می گردد )Ataei, et al. 2021(. اقبال مقدم و زارعی 
شهری  در تحقیقی بــه شاخص های مطلوب بــرای ایــجــاد فضاهای 
کی  مطلوب کودکان در محله عودالجان پرداخته اند. نتایج پژوهش حا
از آن است که رابطه معناداری بین متغیر مناسب سازی فضاهای محله 
همچنین بافت  عودالجان و ایجاد امنیت بــرای کودکان وجــود دارد. 
با توجه به هویت تاریخی اش، دارای پتانسیل های بالقوه  عودالجان 
که با بهره گیری از راهبردهای کاربردی ارائه  برای حضور کودکان است 

.)Eghbal Moghaddam, et al. 2018( شده می توان آن را بالفعل نمود
عطیه بهرام پورو علی اصغر ملک افضلی در تحقیقی که در محله فاطمی 
به استخراج معیارهای فضای شهری مناسب  دادنـــد،  انجام  تهران 
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کودکان، میزان حضور کودکان و همچنین ارتباط آن با میزان امنیت 
و ایمنی پرداخته انــد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایمنی و 
امنیت بیشترین تأثیر هم جهت را بر میزان حضور کودکان در فضاهای 
شهری این محله دارد. این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع در 
استفاده از فضاهای شهری توسط کودکان است که تأمین آن نه تنها بر 
عهده دولت هاست بلکه به عنوان یکی از وظایف برنامه ریزان و طراحان 
 .)Bahrampour, et, al. 2018( شهری نیز باید مــورد توجه قــرار گیرد
در  عمومی  فضاهای  سیاسی  الگوی  مقاله  در  همکاران  و  پرماناساری 
کارتا  کارتا، عملکرد فضاهای عمومی جا ایجاد شهر دوستدار کودک در جا
را در ایجاد مشارکت عمومی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که 
رویکرد مشارکتی از پایین به باال منجر به ارتقای تعامل عمومی خواهد 
شد )Permanasari, et,al,2019(. گوکمن و تاشچی1 در پژوهشی با عنوان 
کودک، نمونه موردی: شهر  کودکان در مورد شهر دوستدار  دید و نظرات 
کودکان بیشتر زمین های بازی وسیع و باز در نزدیکی  که  ازمیر دریافتند 
محل سکونت، وجود مکان و موقعیت هایی در جهت بیان نظرات و 
خواسته ها، محیط مناسب برای بازی و حرکت به دور از خطرات ترافیکی 

و مکان های تمیز و آرامش بخش دارای تنوع رنگی، جذاب و مجهز به 
مسیر دوچرخه را ترجیح می دهند )Ekawati, A. 2015(. ملودی الیور 
کالبدی محله  با نام همبستگی بین محیط  و همکاران2 در پژوهشی 
کودکان در  ج از محله و سفر فعال: مطالعه  و فعالیت های فیزیکی خار
شهر، به بررسی ویژگی های محیط کالبدی خاص کودک و فعالیت بدنی 
متوسط تا شدید در اوکلند، نیوزیلند پرداخته است. نتایج نشانگر آن 
که مقصدهای محلی )به ویژه مدارس( واقع در امتداد یک شبکه  است 
کودکان مهم باشد  خیابان امن ممکن است برای تشویق فعالیت های 

.)Oliver. S , et al, 2015(

3. روش شناسی 
کمی به صورت توأم است. در بخش  کیفی و  رویکرد مقاله حاضر از نوع 
کیفی، برای بررسی ادبیات موضوعی و ارائه مدل مفهومی اولیه »حق 
کودک بر شهر« از روش تحلیل محتوا و برای ارائه درون مایه و زیر درون 
کودک بر شهر« از روش داده  مایه ها و ارائه مدل مفهومی نهایی »حق 

بنیاد استفاده شده است)نمودار شماره 2(.

نمودار شماره 2: فرایند انجام پژوهش

1 Gökmen & Tasci2 Melody Oliver et al
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و  متخصص  ــراد  اف شامل  ــاری  آم جامعه  کیفی،  مطالعات  بخش  در 
صاحب نظر و همچنین اساتید دانشگاه در رشته شهرسازی هستند 
برفی  گلوله  تکنیک  و  هدفمند  نمونه گیری  روش  با  نفر   32 تعداد  که 
از  داده ها  تولید  منظور  به  شده اند.  انتخاب  تحقیق  نمونه  عنوان  به 
انعطاف پذیری  نظر  از  )کــه  ساختارمند  نیمه  فــردی  مصاحبه  روش 
هر  شد.  استفاده  است(  کیفی  پژوهش های  مناسب  بودن،  عمیق  و 
اساس  بر  کشید.  طول  دقیقه   40 تا   25 از  میانگین  طور  به  مصاحبه 
بخش  در  آمــده  دســت  به  اولیه  مفهومی  مــدل  و  اسنادی  مطالعات 
بر اهداف جزئی و سئوال های  با تکیه  نخست، سئوال های مصاحبه 
ح شده  گردید. سئواالت مطر تحقیق به صورت نیمه ساختاری تنظیم 
مشتمل بر 12 سئوال، در خصوص مؤلفه های مربوط به مفهوم عدالت 
بر  کودک  حق  شناختن  رسمیت  به  و  برابری  حس  ایجاد  اجتماعی، 
از  جلوگیری  و  تبعیض  از  جلوگیری  اجتماعی،  حمایت  تقویت  شهر، 
تجاری سازی فضاهای عمومی و ایجاد و ارتقای حس خالقیت، ایجاد 
 ... و  امن  فضاهای  ایجاد  همچنین  و  خاطره انگیز  مناسب  فضاهای 
که پاسخ خود را آزادانه بیان  بود و از مصاحبه شوندگان خواسته شد 
میزان  بررسی  و  کدگذاری  و  کیفی  داده هــای  تحلیل  منظور  به  کنند. 
استفاده   NVivo نرم افزار  از  پرسشنامه  از  ج  مستخر کدهای  فراوانی 
در  شهر  به  حق  مفهوم  مؤلفه های  و  مفهومی  مــدل  انتها،  در  شــد. 
برای  شد.  ارائه  کودکان  برای  شهری  فضای  کیفیت  ارتقای  راستای 
به  کودک  حق  مؤلفه های  پشتیبانی  میزان  و  روابط  چگونگی  بررسی 
رگرسیون چند متغیره  آزمون  از  کیفیت زیستی فضای شهری  از  شهر 
کی  که حا گردید. نتایج آزمون رگرسیون ارائه معادالتی است  استفاده 
کیفیت زیستی به عنوان  از میزان تأثیرگذاری متغیرها هستند. شاخص 
کمیت، شمولیت  کودک به شهر )حا متغیر وابسته و مؤلفه های حق 
اجتماعی، دسترسی فضا و تنوع و سرزندگی( به عنوان متغیر مستقل 
گرفته شدند. آزمون رگرسیون چند متغیره، میزان تأثیر هر یک  در نظر 
کیفیت فضای  کودک به شهر بر ارتقای  از مؤلفه ها و زیر مؤلفه های حق 

کودکان را نشان می دهد.  شهری برای 

4. بحث و یافته ها
همانگونه که در بخش مبانی نظری بحث شد، حق به شهر برای تمامی 
کنین شهر قابل تعریف و دادخواهی است. مصادیقی که به وسیله  سا
گواه همین  لفور و دیگر پژوهشگران برای حق به شهر تعریف می شود نیز 
است. به عنوان مثال، حق تخصیص، برای تمامی افرادی که به طور 
غ از ملیت، جنسیت و  روزمره در فضاهای شهری زندگی می کنند، فار
سن آنها تعریف می شود؛ در همین راستا، حق مشارکت برای اعمال 
نظرات و ایده آل های ذهنی کاربران فضا، به کار می رود. مشخص است 
گر  که کودکان و نوجوانان نیز از کاربران هرروزه فضاهای شهری هستند؛ ا
چه نوع استفاده کودکان و نوجوانان از فضا، به واسطه شرایط سنی و 
حدود استقالل آنان متفاوت است. اما در هر صورت حق آنان بر شهر و 
فضای شهری باید به رسمیت شناخته شود و راه هایی برای مشارکت 

آنان در تعریف و تغییر فضای شهری مهیا گردد.
حق شهرنشینی از حیث توجه به کودکان _که به طور قانونی بیرون از 
دایره مشارکت سیاسی قرار می گیرند _ در این مقاله حائز اهمیت است. 
حق شهرنشینی به طور دقیق تر، مفهوم شهروندی را از انحصار مشارکت 
ــراردادی از  افـــرادی که به طــور قـ سیاسی بیرون مـــی آورد. بدین ترتیب 
مشارکت سیاسی محروم هستند )مهاجران، افراد زیر سن قانونی رأی، 
اقلیت های مذهبی در برخی کشورها و ...( نیز به زمــره افــراد محق به 
شهر می پیوندند. در برخی کشورها از جمله ایران، مشارکت شهروندی 
کودکان و نوجوانان در جامعه، تنها به حق رأی در سن مشخص محدود 
می شود؛ به همین ترتیب، کودکان ایرانی تا سن 18 سال، عمومًا از تمامی 
فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با شهر و شهروندی، به 
طور کامل محروم هستند. به همین دلیل تعریف حق به شهر و به طور 
خاص، حق شهرنشینی، برای کودکان، متناسب با نیازهای فضایی و 
بر این  توانایی های متغیر آنان در سنین مختلف امری ضروری است. 
گرام ارتباطی مفهوم حق به شهر، مدل مفهومی  اساس و با توجه به دیا
زیر تبیین می گردد. بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص مفهوم 
کودک، چهار مؤلفه اصلی شمولیت  حق بر شهر و شهر متناسب با نیاز 
به  سرزندگی  و  تنوع  و  فضایی  دسترسی  شهری،  کمیت  حا اجتماعی، 
عنوان حق بر شهر معرفی می گردد. تصویر شماره 1 مدل مفهومی اولیه 

حق بر شهر را نشان می دهد.

تصویر شماره 1: مدل مفهومی اولیه حق بر شهر
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گردید، در مرحله نخست از  که در بخش روش شناسی بیان  همان گونه 
گردید. در  روش تحلیل محتوا برای ارائه مدل مفهومی اولیه استفاده 
کمیت شهری، دسترسی  راستای تحلیل بخش نخست، چهار مؤلفه حا
مؤلفه های  عنوان  به  سرزندگی  و  تنوع  و  اجتماعی  شمولیت  فضایی، 
بیان  مؤلفه های  راستای  در  شدند.  ارائــه  ثانویه  مفهومی  مدل  اصلی 
شده، ساختار مصاحبه تنظیم و با روش داده بنیاد به تحلیل مؤلفه ها 
گردید. در راستای  و ایجاد زیر درون مایه های مرتبط با هر مؤلفه اقدام 
استخراج  ارجاعات(  )تعداد  اولیه  کد   455 پژوهش،  دوم  گام  تحلیل 
کدها بر اساس تشابه در طی چندین  گردید. با بازبینی متعدد و ادغام 
گزینشی برای  کد  کد محوری و چهار  کد اولیه، 13  مرحله، در نهایت 32 

گردید. کودک بر شهر استخراج  مفهوم حق 

NVivo گذاری داده های حاصل از مصاحبه در نرم افزار کد   .4.1
به طورکلی، درکدگذارِی باز قصد آن بود تا داده هــا و پدیده ها در قالب 
 NVivo مفاهیم در آید. برای نمایش روابط موجود میان مقوالت، نرم افزار
گونی برای گروه بندی سلول های مشابه  از الگوریتم های خوشه بندی گونا
که در مقاله حاضر به  استفاده و آن را استاندارد و ترکیب می کند. از آنجا
صورت ترکیبی از روش های »فراترکیب« و »تحلیل محتوا« استفاده شده، 
ابتدا مفهوم حق بر شهر با روش فرا ترکیب بررسی شد و مدل مفهومی 
گردید و  که شامل چهار مؤلفه اصلی است )تصویر شماره 1(، ارائه  اولیه 
کدهای باز در راستای مؤلفه های  کمک روش تحلیل محتوا  در ادامه به 
بیان شده که بستر مصاحبه نیمه ساختار مند را فراهم نمودند، استخراج 
کیفی  از نرم افزار NVivo برای تحلیل داده هــای  گفتنی است،  شدند. 
کدهای باز مربوط به هر مؤلفه  استفاده شد. جدول شماره 3 مؤلفه ها و 

با توجه به تعداد فراوانی ارجاعات را نشان می دهد. 

گذاری محوری داده های حاصل از مصاحبه کد   .4.1.1
هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقه های تولید شده در مرحله 
کدگذاری باز است. در گام دوم این پژوهش بر اساس داده های به دست 

از مطالعه اسناد باالدستی و مصاحبه های عمیق و مقوله بندی  آمده 
آنها، 13 مؤلفه به دست آمده است.

کودک بر شهر جدول شماره 3:کد گذاری باز داده های حاصل از مصاحبه با توجه به تعداد ارجاعات مفهوم حق 

تعداد ارجاعاتکدهای باز اولیهتعداد ارجاعاتکدهای باز اولیه
18دسترسی به عدالت19به رسمیت شناسی

18ریتم و فرایندهای طبیعی17تشویق به تعامل و حیات جمعی
کودکان به مشارکت 19طرح های مبتنی بر طبیعت20تشویق 

20عدالت اداری19تقویت احساس تعلق به فضا
کند19تنوع و برابری کنجکاوی را تحریک  که جست وجو و  21غنای اطالعات 

کودک محور 21فضای امن در مقابل فضای امنیتی19جشن های بومی و محلی 
کودک محور 21فضای بازی رایگان23جشنوار ه های 

17فضای مناسب خاطره سازی17جلوگیری از تجاری سازی فضای عمومی
گروه های انسانی21حفاظت از شهروند آسیب پذیر 24هماهنگی با زبان 

21در دسترس بودن پلیس محلی21حق به برخورداری از آموزش
21دسترسی آسان18حمل و نقل ارزان

کنان مجموع تعداد ارجاعات : 21455خدمت رسانی به سا

تصویر شماره 2: درون مایه ها بر اساس تعداد ارجاعات
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تصویر شماره 3: زیر درون مایه ها بر اساس تعداد ارجاعات

کودک بر شهر گزینشی داده های حاصل از مصاحبه با توجه به تعداد ارجاعات مفهوم حق  جدول شماره 4: کد گذاری محوری و 

کد گزینشیکد محوریکد باز
تشویق به تعامل و حیات جمعی-

تنوع و سرزندگی

ریتم و فرایندهای طبیعی
طرح های مبتنی بر طبیعت

کند. کنجکاوی را تحریک  که جست وجو و  غنای اطالعات 
توجه به خالقیت و یادگیری

کودک محور حق به تفریحجشن های بومی و محلی 
فضای امن در مقابل فضای امنیتی

فضای مناسب خاطره سازی-
کودکان به مشارکت تصمیم سازی با مشارکت کودکانتشویق 

کمیت شهری حا
جلوگیری از تجاری سازی فضای عمومی-

حفاظت از شهروند آسیب پذیر
کنان خدمت رسانی به سا

در دسترس بودن پلیس محلی
حمایت اجتماعی

شمولیت اجتماعی

به رسمیت شناسی
تقویت احساس تعلق به فضا

تنوع و برابری
جشنواره های کودک محور

حق به برخورداری از آموزش

زیست با عزت

دسترسی به عدالت
عدالت اداری

عدالت

گروه های انسانی عدم تبعیضهماهنگی با زبان 
حمل و نقل ارزان
دسترسی آسان

پاسخگویی فضا
دسترسی فضایی

فضای بازی رایگان-

4.1.2.کد گذاری انتخابی )گزینشی( داده های حاصل از مصاحبه
کدگذاری( مرحله  قبلی  نتایج دو مرحله  )بر اساس  انتخابی  کدگذاری 
بر  کودک  از مؤلفه های حق  کافی  اصلی نظریه پردازی است. توصیفی 
شهر است و ارزیابی مجدد محورها این سئوال را خلق می کند که چگونه 

کودک بر شهر می شوند؟  مؤلفه های یادشده منجر به ظهور مفهوم حق 
شماره  جــدول  هستند.  کــدام  اصلی  مفاهیم  و  مقوله ها  نهایت،  در  و 
از مصاحبه را نشان  گزینشی داده هــای حاصل  کد گذاری محوری و   4

می دهد. 
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حق بر شهر را با توجه به تحلیل ها و فراوانی به دست آمده نشان می دهد.در ادامه، تصویر شماره4 درون مایه ها و زیر درون مایه های چهار مؤلفه اصلی 

کودک به شهر تصویر شماره 4: ترسیم روابط درون مایه و زیر درون مایه های حق 

جدول شماره 5: میانگین امتیاز متغیرهای مرتبط با حق به شهر

کمیت شهریمتغیر میانگینشمولیت اجتماعیتنوع و سرزندگیدسترسی فضاییحا

3.41103.14402.78663.23353.1437میانگین امتیاز

4.2. تکمیل پرسشنامه
که پرسشنامه متخصص_محور است،  کمی، از آنجا  در بخش مطالعات 
جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در رشته شهرسازی 
تهران  شهر  مسائل  به  مربوط  امــور  در  تصمیم گیران  سایر  و  مدیران  و 
بــا توجه بــه زمـــان، امکانات و مــقــدورات پــژوهــش، از روش  هستند. 
نمونه گیری برای شناخت جامعه آماری مورد نظر بهره گیری شد. برای 
گرفتن 0/05 خطا استفاده  برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران با در نظر 
گردید و عدد 218 نفر برای حجم نمونه تعیین شد. از آنجا که رعایت اصل 
احتمال و شانس مساوی برای هریک از افراد جامعه باعث می شود که 
جامعه باشد و از ارزش علمی برخوردار بــوده و  نمونه منتخب معرف 
صفات آن با صفات جامعه همخوانی و یکنواختی داشته باشد، از روش 
گیری تصادفی خوشه ای فضایی استفاده شده است که از الگوی  نمونه  
ترکیبی سازمان سلسله مراتبی، در چارچوب تقسیمات کشوری تبعیت 
می کند. الزم به توضیح است، پرسشنامه یادشده براساس طیف پنج 

گردیده است. گزینه ای لیکرت تنظیم 

کودک بر  4.2.1. شاخص های آمار توصیفی مرتبط با مؤلفه های حق 
شهر 

میانگین  مــی شــود،  داده  نــشــان  توصیفی  آمـــار   5 شــمــاره  جـــدول  در 
کمیت شهری، شمولیت اجتماعی،  کودک بر شهر )حا مؤلفه های حق 
دسترسی فضایی و تنوع و سرزندگی( به تفکیک بیان شده است. مؤلفه 
شمولیت اجتماعی در پرسشنامه در سئواالت )Q1- Q4( مطرح گردیده 
سئواالت  در  کمیت  حا مؤلفه  اســت.   3.2335 آن  میانگین  که  است 
 )Q6-Q13( مطرح شده و مؤلفه تنوع و سرزندگی در سئواالت )Q5-Q6(
که میانگین آن 2.7866 است. با توجه به جدول  بررسی شده است 
کودک بر شهر بیشترین میانگین مربوط  شماره 5، بین مؤلفه های حق 
کمترین میانگین  کمیت شهری با میانگین 3.4110 است و  به مؤلفه حا
درکل  و  است  میانگین 2.7866  با  سرزندگی  و  تنوع  مؤلفه  به  مربوط 
که از میانه نظری  کودک بر شهر 3.1437 بوده  میانگین مؤلفه های حق 

یعنی عدد 3 باالتر است.
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4.2.2. سنجش میزان روایی و پایایی سئواالت پرسشنامه
در این مقاله، برای سنجش صحت سئواالت پرسشنامه و بررسی میزان 
روایی آن، که بیان می دارد که آیا پرسشنامه برای پژوهش مناسب است 
یا خیر، از اساتید راهنما و مشاور و همچنین پژوهش های گذشته کمک 

گرفته شده است.
قابلیت  تحلیل  روش  از  پرسشنامه  اعتبار  یا  پایایی  بررسی  منظور  به 
اطمینان1 استفاده شده است. برای این منظور ضرایب آلفای کرونباخ با 

فرمول زیر برای تمامی سئواالت محاسبه شد.

=

 :Jتعداد زیر مجموعه های سئوال های پرسشنامه

واریانس نمرات هر زیر مجموعه:

واریانس کل:
 

با توجه به مبانی آماری در تحلیل پرسشنامه، چنانچه ضریب آلفا بزرگتر 
قبولی است.  قابل  نظر در حد  باشد، سطح دقت سئوال مورد  از 0.7 
کمتر از 0.7 باشد، برای افزایش پایایی  کرونباخ  چنانچه ضریب آلفای 
آلفای هیچ  که  این  به  با توجه  پرسشنامه آن سئوال حذف می شود. 
سئوال  حذف  به  نیازی  بنابراین  نشد،   0.7 از  کمتر  سئواالت  از  کــدام 
کرونباخ محاسبه شده  نبود. جدول شماره 6، میانگین ضریب آلفای 
که ضریب  برای سئواالت پرسشنامه را نشان می دهد. با توجه به این 
کل 0.851  یادشده برای تمام سئواالت از 0.7 بیشتر است و میانگین 
است، پرسشنامه یادشده از پایایی الزم برخوردار بوده و نیاز به حذف 

سئوال نیست.

کرونباخ جدول شماره 6: ضریب آلفای 

ضریب آلفای کرونباخ تعداد سئواالت

0.851 16

4.3. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها
گرفته در نقاط مختلف جهان و نیز  گون صورت  گونا بر پایه پژوهش های 
کودک بر  ارائه شده، ضرورت مطالعه و بررسی مفهوم حق  نمونه های 
کیفیت محیط دو چندان است. به استناد مطالعات  شهر برای ارتقای 
گرفت  گرفته پیرامون مفاهیم بیان شده می توان چنین نتیجه  صورت 
کودک محور با نگاه  که تمامی این پژوهش ها بر ضرورت ایجاد شهرهای 

کودکان توافق نظر دارند. تحقق حقوق 

شهر  بــر  کـــودک  حــق  مفهوم  مؤلفه های  پــژوهــش:  نخست  ســئــوال 
چیست؟

ابتدا  در  گردید،  بیان  پژوهش  روش شناسی  بخش  در  که  طور  همان 
به  توجه  با  و  )متاسنتز(  ترکیب  فرا  روش  به  موضوع  ادبیات  بخش  در 

1 Reliability Analysis

کتب و پایان نامه ها و سایر پایگاه های علمی  که شامل  اسناد و مدارک 
گردید )تصویر  معتبر هستند، مدل مفهومی اولیه »حق به شهر« ارائه 
شماره 2(. متناسب با مدل ارائه شده، چهار مؤلفه به عنوان مؤلفه های 
حق  مفهوم  تحقق  اصلی  شالوده  دهنده  تشکیل  اساسی  و  محوری 
اجتماعی،  شمولیت  از:  عبارتند  مؤلفه ها  این  هستند.  شهر  بر  کــودک 
کمیت اجتماعی، دسترسی فضایی و تنوع و سرزندگی. در ادامه در  حا
راستای مؤلفه های بیان شده و بر اساس روش شناسی پژوهش در این 
گام دوم با روش تحلیل محتوا و نرم افزار NVivo به تبیین  بخش و در 
کودک به شهر پرداخته شد. )تصویر شماره 6( مؤلفه  مؤلفه های حق 
به  توجه  با  را  به شهر  کودک  زیر درون مایه ها( ی حق  و  )درون مایه ها 
تعداد ارجاعات نشان می دهد. بر اساس آن، درون مایه های اصلی مؤلفه 
شمولیت اجتماعی شامل حمایت اجتماعی، زیست با عزت، عدالت و 
کد را به خود اختصاص داده و  که در مجموع 226  عدم تبعیض هستند 

بیشترین فراوانی را داراست )رجوع شود به تصویر شماره 3(.

کودک به شهر چگونه منجر به  سئوال دوم پژوهش: مؤلفه های حق 
کیفیت فضای شهری می شوند؟ ارتقای 

کودک  بر خلق مفهوم حق  تأثیر مؤلفه ها  بررسی چگونگی  راستای  در 
گام  گردید بر اساس مؤلفه های حاصل از  که اشاره  بر شهر، همان طور 
گرفت و روابط علی  نخست پژوهش، مصاحبه نیمه ساختارمند صورت 
و معلولی مؤلفه ها برای تحقق هدف اصلی پژوهش بررسی گردید و مدل 

گردید )تصویر شماره 6(. مفهومی نهایی پژوهش ارائه 
در ادامه برای بررسی چگونگی روابط و میزان پشتیبانی مؤلفه های حق 
کیفیت فضای شهری از آزمون رگرسیون چند متغیره  کودک به شهر از 
کی  که حا گردید. نتایج آزمون رگرسیون ارائه معادالتی است  استفاده 
کیفیت زیستی به عنوان  از میزان تأثیرگذاری متغیرها هستند. شاخص 
کودک به شهر به عنوان متغیر مستقل  متغیر وابسته و مؤلفه های حق 
اجتماعی،  شمولیت  کمیت،  حا از  عبارتند  که  شده اند  گرفته  نظر  در 

دسترسی فضایی و تنوع و سرزندگی.
به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری، ابتدا همبستگی و میزان تأثیرگذاری 
کیفیت زیستی به تفکیک  کودک به شهر بر  هر یک از مؤلفه های حق 
بــازی  فضای  و  فضا  پاسخ دهندگی  مــیــزان  نتایج  طبق  شــد.  بــررســی 
)معیارهای دسترسی فضایی( به ترتیب 34.1درصــد و 21.4درصــد  بر 
کودک به شهر تأثیر  کیفیت زیستی در راستای رسیدن به مفهوم حق 
مثبت دارد. مؤلفه های عدم تبعیض، زیست با عزت، حمایت اجتماعی 
 ، ــد  ــ 38.9درص ترتیب  بــه  اجتماعی(  شمولیت  )معیارهای  عــدالــت  و 
کیفیت زیستی فضای شهر  25.5درصــد، 51.2درصــد و 68.8درصــد بر 
همراه  به  مؤلفه ها  سایر  تأثیر گذاری  چگونگی  بــود.  خواهد  تأثیرگذار 

معادالت مربوطه به طور مجزا در ادامه نشان داده شده است.
میزان  ــد در  کمیت شهری 35.5درص اساس معادله فوق مؤلفه حا بر 
و سایر مؤلفه ها شامل  به شهر مؤثر است  کــودک  حصول مفهوم حق 
ترتیب  به  سرزندگی   _ تنوع  و  فضایی  دسترسی  اجتماعی،  شمولیت 
کودک  31.2درصد، 28.9درصد و 14.6درصد در موفقیت و حصول حق 

به شهر نقش ایفا می نماید.
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تصویر شماره 5: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون مؤلفه ها و زیرمؤلفه های حق کودک به شهر 

کیفیت فضاهای شهری برای کودکان در راستای ارتقای 
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5. نتیجه گیری 
به  شهر  یافتن  تعلق  شامل  که  اســت  انسانی  حق  یک  شهر  به  حق 
غ از سن، جنس، نژاد،  شهروندان و مشارکت آنها در امور شهری، فار
آنهاست. بر  یا مذهب و تنها به دلیل »انسان بودن«  ملیت، قومیت 
شرایط  دلیل  به  شهروندان  از  گروهی  عنوان  به  کودکان،  اساس  این 
جسمی و روحی و نیازهای خاص شان از یک سو و عدم توجه به آنها 
این  با  گیرند.  قرار  توجه  مورد  بایستی  دیگر،  سوی  از  شهری  امور  در 
برای  شهر  بر  کــودک  حق  مفهوم  بررسی  و  مطالعه  ضــرورت  دیــدگــاه، 
کیفیت محیط شهر احساس می شود. در بسیاری از شهرهای  ارتقای 
کثریت بازمانده  که ا کار  کودکان  کالنشهر تهران، آمار  ایران، به ویژه در 
کافی در فضای شهری و مشکالت  از تحصیل هستند، فقدان امنیت 
که این شهر  زیست محیطی مانند آلودگی هوا نشان دهنده این است 

کودکان فاصله دارد. با معیارهای مرتبط با حقوق 
برای  شهر  به  حق  مؤلفه های  چیستی  یافتن  دنبال  به  مقاله  ایــن 
مبنای  بر  شهری  فضای  کیفیت  ارتقای  چگونگی  بررسی  و  کودکان 
مرتبط  تحقیق  ادبیات  راستا،  این  در  است.  شهر  به  حق  مؤلفه های 
کودکان  حقوق  و  شهری  فضای  در  کودکان  جایگاه  و  شهر  به  حق  با 
کودک مدار  و معیارهای فضاهای شهری  و شاخص ها  این فضاها  در 
و  گرفت  قــرار  بــررســی  مــورد  اســنــادی  مطالعه  تکنیک  از  اســتــفــاده  بــا 
)سنتز مطالعات کیفی به صورت تفسیری(  فراترکیب  روش  با  سپس 
گردید. یافته ها نشان  کودک به شهر تبیین  مدل مفهومی اولیه حق 
چهار  بر  مشتمل  اولیه،  مفهومی  مدل  اصلی  مؤلفه های  که  می دهد 
و  سرزندگی  و  تنوع  اجتماعی،  شمولیت  شهری،  حکمروایی  بخش 

دسترسی فضایی است.
حق  ثانویه  مؤلفه های  شناسایی  و  اولیه  مفهومی  مدل  بسط  بــرای 
و  شــد  استفاده  نیمه ساختارمند  مصاحبه  روش  از  شهر  بــه  کــودک 
کدهای باز )مجموعًا مشتمل بر  یافته های حاصل از مصاحبه در قالب 
کدها بر اساس  گردید. با بازبینی متعدد و ادغام  455 ارجاع( استخراج 
کد محوری  کد اولیه، 13  تشابه در طی چندین مرحله، در نهایت 32 

گردید.  کودک بر شهر استخراج  گزینشی برای مفهوم حق  کد  و چهار 
کودک  از مؤلفه های حق  تأثیرگذاری هر یک  میزان  بررسی  به منظور 
به شهر، ابتدا همبستگی و میزان تأثیرگذاری هر یک از این مؤلفه ها بر 

کیفیت فضای شهری به تفکیک بررسی شد. 
طبق نتایج، میزان پاسخ دهندگی فضا و فضای بازی )مؤلفه دسترسی 
کیفیت فضاهای شهری  فضایی( به ترتیب 34.1درصد و 21.4درصد بر 
دارد.  مثبت  تأثیر  شهر  به  کودک  حق  مفهوم  به  رسیدن  راستای  در 
در واقع، مثاًل به ازای افزایش یک واحد در شاخص پاسخگویی فضا، 
جهت  در  تغییر  شهری  فضای  کیفیت  ارتقای  در  درصد   34.1 میزان 

مثبت روی خواهد داد )با فرض ثابت بودن عوامل دیگر معادله(. 
همچنین جلوگیری از تجاری سازی فضای عمومی و تصمیم سازی با 
کمیت شهری( نیز به ترتیب 30.2درصد و  کودکان )مؤلفه حا مشارکت 
تأثیر مثبت خواهند  کیفیت فضاهای شهری  ارتقای  در  37.5درصد 
واحد در شاخص  افزایش یک  ازای  به  مثاًل  که  این معنا  به  گذاشت. 
ارتقای  در  درصــد   37.5 میزان  کــودکــان،  مشارکت  با  تصمیم سازی 
کیفیت فضای شهری تغییر در جهت مثبت روی خواهد داد ) با فرض 

ثابت بودن عوامل دیگر معادله(.

توجه به خالقیت، تشویق به تعامل، حق به تفریح، فضای امن، فضای 
مناسب خاطره سازی )مؤلفه تنوع و سرزندگی( به ترتیب، 71.2درصد، 
کیفیت فضاهای  42.1درصد، 32.2درصد، 21.1درصد و 20.1درصد بر 
ازای  به  مثاًل  عبارتی،  به  گذاشت.  خواهد  تأثیر  کودکان  برای  شهری 
افزایش یک واحد در شاخص توجه به خالقیت، میزان 71.2 درصد در 
کیفیت فضای شهری تغییر در جهت مثبت روی خواهد داد  ارتقای 

)البته با فرض ثابت بودن عوامل دیگر معادله(. 
)مؤلفه  عدالت  و  اجتماعی  حمایت  عــزت،  با  زیست  تبعیض،  عــدم 
شمولیت اجتماعی( به ترتیب 38.9درصد ، 25.5درصد، 51.2درصد 
کیفیت زیستی فضای شهر تأثیرگذار خواهد بود. به  و 68.8درصد بر 
افزایش یک واحد در شاخص عدالت، میزان 68.8  ازای  به  عبارتی، 
روی  مثبت  جهت  در  تغییر  شهری  فضای  کیفیت  ارتقای  در  درصــد 

خواهد داد )با فرض ثابت بودن عوامل دیگر معادله(. 
کودک  حق  اصلی  مؤلفه های  رگرسیون  آزمــون  در  صــورت  همین  به 
در  ــد  ــ 51.2درص اجتماعی  شمولیت  واحــد  یــک  افــزایــش  بــا  شهر،  بــه 
کیفیت فضای شهری افزایش روی خواهد داد. بر همین رویه  ارتقای 
درصد   25.5 میزان  به  عزت،  با  زیست  شاخص  واحد  یک  افزایش  با 
عدم  شاخص  در  واحد  یک  افزایش  با  شد.  خواهد  مشاهده  افزایش 
تبعیض 38.9 درصد افزایش خواهیم داشت. معادله رگرسیونی فوق 
کیفیت  ارتقای  بر  اجتماعی  شمولیت  معیارهای  پشتیانی  بر  تأییدی 

فضای شهری است.
بر اساس مدل چهار بخشی تصویر شماره6، چهار زون اصلی تحقق 
 ، اجتماعی  شمولیت  شهری،  کمیت  حا شهر  بر  کــودک  حق  مفهوم 
اساس  بر  ترتیب  به  که  اســت  سرزندگی  و  تنوع  و  فضایی  دسترسی 
بــه هــدف نهایی پژوهش  بــرای رســیــدن  گــام  ــی، چهار  ــراوان ف مــیــزان 
هستند. بخش زیر درون مایه ها نیز دارای ساختار پلکانی هستند؛ به 
حق  مفاهیم  ترتیب  به  سرزندگی  و  تنوع  زون  در  مثاًل  که  مفهوم  این 
اجتماعی  تعامالت  امنیتی،  فضای  مقابل  در  امن  فضای  تفریح،  به 
بتوان محیط  تا  گردد  باید محرز  و حیات جمعی و توجه به خالقیت 
مانند  و  دانست  سرزندگی«  و  »تنوع  زون  تکمیل  برای  خاطره ساز  را 
که پله نخست محقق نگردد، دستیابی به سایر  ساختار هرم تا زمانی 

بخش ها امکان پذیر نیست.
شهر،  بــه  کـــودک  حــق  مؤلفه های  و  تحقیق  ایــن  نتایج  بــه  تــوجــه  بــا 
برای  شهری  فضای  کیفیت  ارتقای  برای  زیر  ح  شر به  پیشنهادهایی 

کودکان در شهر تهران ارائه می شود: 
ح های مبتنی 	  ایجاد ریتم و فرایندهای طبیعی، استفاده طر

کودکان با همساالن،  بر طبیعت، ایجاد محیط های امن برای ارتباط 
بازی های دسته جمعی و افزایش خالقیت و یادگیری در آنها،

کودکان 	  و امن  ارزان  آوردن مکان دسترسی سریع،  فراهم 
به وسایل حمل و نقل عمومی، ایجاد یا مناسب سازی فضاهای بازی 

رایگان در سطح محالت و در نزدیکی محل های سکونت، 
امـــور شــهــر، فضاهای 	  ــه مــشــارکــت در  ب کــودکــان  تــشــویــق 

با  مرتبط  امور  با  کودکان  آشنایی  و  گاهی  آ ایجاد  با  محالت  و  شهری 
برگزاری  یا  و  آمــوزش در مــدارس  و  کتب درسی  ج در  از طریق در شهر 
کودک محور و همچنین از طریق آموزش در رسانه های  جشنواره های 

جمعی )رادیو، تلویزیون و ...(، 
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کار، 	  )کودکان  کودکان آسیب پذیر  از  امکان حفاظت  ایجاد 
خدمات  از  بــرخــورداری  و  بــرابــری  حق  ایجاد   ،)... و  معلول  کــودکــان 

آموزشی، تفریحی، درمانی و ... ،  
در دسترس بودن پلیس محلی برای ایجاد امنیت در سطح 	 

کودکان و ... محالت و در فضاهای بازی 
تالش در جهت رفع آلودگی های زیست محیطی.	 
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