
 

 

 دار کودک و نقش آن در ارزیابی فضاهای شهری دوست        

 احیاء بافت قدیم شیراز  
 

 کارشناس ارشد شهرسازی شهرداری مرکزی شیراز           *علی رحیمی

 ریزی شهرداری شیرازکارشناس ارشد اقتصاد معاونت برنامه    علیرضا شاهرخیان 

    

 چکیده

کودک فرایند جدیدی است که نخستین بار در سال  داردوستریزی شهری برنامهروند طراحی و 

همچنیین . کودک توسط وزارت محیط ایتالیا در شهر فانو مطرح شد داردوستابتکار ایجاد شهر  1998

 داردوسیتشیهر »در استرالیا از طرف یونیسف به عنوان « شهر بندیگو»میالدی  2007اولین بار در سال 

کودک را از نظر یونیسف بیه  داردوستی یک شهر هاو ویژگی هااولین شهری که تمام جنبهو « کودک

همچنین از طرف موسسه پژوهشی کودکیان . خود اختصاص داده بود، معرفی و به رسمیت شناخته شد

 1389کودک در سال  داردوستدر استان فارس برای اولین بار در ایران، به عنوان شهر « اوز»دنیا، شهر 

یی ایمن برای کودکان هاتوان ادعا کرد که این جریان به دنبال فراهم کردن محیطمی. انتخاب شده است

در این مییان بافیت تیاریخی شیهر . باشدمی به عنوان وارثان آینده شهرها و قشر آسیب پذیر شهروندان

ی بهسیازی هافعالیت شیراز به عنوان بافتی در حال تحول، چه از منظر تغییرات جمعیتی و چه به لحاظ

و احیای بافت، نمونه مطالعه بسیار مناسبی جهت بررسی رابطه احیای بافیت بیا متغییر ف یای شیهری 

احیای منطقه تاریخی ضرورتی است که در برنامه ریزی جامع مورد توجه و . باشدمی کودک داردوست

م از بهسیازی، بازسیازی و برای دست یابی به احییا،، اقیدامات حظیا تی اعی. اهمیت قرار گرفته است

تحلیلی  -روش تحقیق، توصیظی. ی گوناگون انجام پذیرفته استهانوسازی در منطقه تاریخی در کمیت

نظیر از  376به این منظیور تعیداد . ی میدانی استهاو مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی

.  اهای شهری در بافت پاسی  داده انیدساکنین بافت به پرسش نامه توزیع شده در خصوص ارزیابی ف

کیودک بیا متغییر احییای بافیت  داردوسیتسپس به بررسی رابطه متغیرهای مرتبط با ف اهای شهری 

باشند )کیظیت می نتایج نشان داد که متغیرهایی که نشان دهنده سرزندگی و ح ور در ف ا. پرداخته شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (Rahimirbitrator@gmail.comنویسنده مسئول ) * 
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هری، مییزان بهداشیت و سیالمت عمیومی کودک، میزان امنیت ف اهای شی داردوستف اهای شهری 

بافت رابطه معنیا  ف اهای شهری، میزان رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و مسکن( با متغیر احیا،

 . دار داشته است

 .کودک، بافت تاریخی، کودک، شیراز داردوست: شهر واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

گونیاگونی دارنید کیه بیر در برنامه ریزی شهری مدرن، کودکان نیازهای متنیو  و 

توان در جهیت می اساس توسعه فیزیکی و فیزیولوژیکی و منابع و امکانات در دسترس

توان برای کودکان می از جمله نیازهای اساسی که. هرچه بهتر برآوردن آنها گام برداشت

همچنیین . گاه، بهداشیت، سیالمتی و ایمنییاند از امنیت غذایی، آب، پناهنام برد عبارت

باشیند از قبیی  می برخی از نیازها، نیازهای بسیار خاصی برای رشد و توسیعه کودکیان

تعامالت اجتماعی در مح  زندگی، دسترسی به تحصیالت، تظریحات و سیایر خیدمات 

متاسظانه در برنامه ریزی و طراحی شیهری در . محلی که باید توجه خاصی به آنها گردد

کلی و در ایران به طور خاص کودکان و نوجوانان بیه  کشورهای درحال توسعه به طور

در جامعه در  هاعنوان یک گروه خاص با نیازها و تمایالت بسیار متظاوتی از سایر گروه

 اند.مورد توجه قرار نگرفته هابرنامه ریزی

ی مهمیی هیاتواند پیاممی محیط پیرامون ما برای اینکه چگونه زندگی و رفتار کنیم

بیازی  هیاتوانند نقش کلیدی در ایجاد ایین پیاممی شهرسازان و برنامه ریزان. را القا کند

در نتیجیه محییط زنیدگی میا و . کنند و در نتیجه بر رفتار و دیدگاه مردم تاثیر بگذارنید

کند تاثیری بسیار مهم بر روی سالمت ذهنی، فیزیکی و اجتمیاعی می یی که ایجادهاپیام

 باشیندمی ودکان که در آغاز فرایند یاد گیری و شناخت محیطدر این رابطه ک. افراد دارد

را  هیای زنیدگی آنهاتوانند تاثیر شدیدی از محیط داشته باشند که تقریبا همیه جنبیهمی

 . دهدمی تحت تاثیر قرار

کودک و نقیش آن  داردوستارزیابی ف اهای شهری »هدف کالن پژوهش حاضر، 
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ر همین اساس، اهداف خرد این پژوهش بطور کلیی ب. است« در احیا، بافت قدیم شیراز

 شام  موارد زیر خواهد بود: 

ی هیاشناسایی جایگاه کودکان و نیازهای آنها در برنامه ریزی و طراحیی محیط •

 شهری 

تعیین عوام  موثر بر ح ور کودکان در ف اهای شیهری )ف یاهای محلیی و  •

 ف اهای عمومی(

پتانسی  ح یور کودکیان در باززنیده سیازی و ی بهره گیری از هاشناخت راه •

 ساماندهی ف اهای شهری در بافت قدیم شیراز

در این پژوهش، فرضیه اصلی پژوهش به صورت زیر مطرح شد و پس از آزمیون، 

کودک، بر باززنده سازی و  داردوستکیظیت ف اهای شهری . مورد پذیرش قرار گرفت

 . احیای بافت قدیم شهر شیراز اثر دارد

تحلیلیی و مبتنیی بیر مطالعیات کتابخانیه ای، اسینادی و  -ش تحقیق، توصییظیرو

نظر از ساکنین بافت بیه پرسیش  376به این منظور تعداد . ی میدانی بوده استهابررسی

بخیش . نامه توزیع شده در خصوص ارزیابی ف اهای شهری در بافیت پاسی  داده انید

ابیزار . ا مصیاحبه جمیع آوری شیدعمده ای از اطالعات از طریق پرسش نامه همیراه بی

ساخته ای بوده است که بیا توجیه بیه -اندازه گیری در این پژوهش، پرسش نامه محقق

 . کودک شناسایی شده است داردوستمعیارهای شهرهای 

 

 ادبیات تحقیق. 2

کودک شهری است که عیالوه بیر در نظیر گیرفتن نیازهیای همیه  داردوستشهر 

. پیردازدمی ی خیاص دارنیدهاساکنین توجه خاصی به کودکان به عنوان گروهی که نیاز

المللیی )صیندوق بیین 1کودک، صندوق کودکان ملی  متحید داردوستدر تعریف شهر 

کند که متعهد بیه یم حمایت از کودکان( از آن به عنوان یک شهر یا دولتی محلی عنوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. the United Nations Children's Fund 
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و حقیوق کودکیان  هیاآن شهری است که نیازها، اولویت. باشدمی تحقق حقوق کودکان

در نتیجه آن شیهر . باشدمی ، تصمیمات و برنامه برای همههابخشی ضروری از سیاست

همچنیین صیندوق کودکیان ملی  متحید دامنیه ای از . باشدمی برای همه اقشار مناسب

کودک شهری  داردوستشهر . کودک معرفی کرده است داردوستمعیارها را برای شهر 

 است که کودکان و نوجوانان قادر باشند: 

 . شود وارد شوندمی در تصمیماتی که در مورد شهرشان گرفته •

 . دعقایدشان را به روشی معنی دار در مورد شهر بیان کنن •

 . مشارکت در خانواده، محله و زندگی اجتماعی داشته باشند •

 . خدمات اساسی از قبی  مراقبت عمومی و تحصی  دریافت کنند •

 . و سیستم فاضالب مناسب داشته باشند دسترسی به آب آشامیدنی سالم •

 . حظا ت در مقاب  استثمار، خشونت و سو، استظاده •

 . نها داشته باشند )ف ا قاب  دفا  باشد(امنیت پیاده روی در خیابان به صورت ت •

 . دیدن و بازی کردن با دوستان ممکن باشد •

 . ف ای سبز برای حیوانات و گیاهان وجود داشته باشد •

 . زندگی کودکان در یک محیط غیر آلوده باشد •

 . در وقایع اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته باشند •

ترسی به همه خدمات، بیدون شهروندی مساوی با سایر شهروندان باشند و دس •

 . توجه به قومیت، مذهب درآمد، جنس و معلولیت داشته باشند

کودک در هر شهر و دیار و در هر خانواده ای و در هر سیوی جهیان کیه بیه دنییا 

یکی اصول توارثی ناشیی از اسیتمرار نسی  و دیگیری . بردمی بیاید، دو چیز را به ارث

در این مورد کودک جوانه یا نهیالی . گیردمی اکتسابی از محیطشرایطی است که به طور 

است که نیاز به باغبان دارد تا از او محافظت کند، او را رشد دهد، بر حسب شیرایط او، 

ی میورد هیاموسیقی، شعر، طبیعت، سر خوشی و خوش بینی، ویتامین. با او انس بگیرد
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رده نشیود موجیود نامتعیادل و کیودک نیازهیایی دارد کیه اگیر بیرآو. نیاز کودک اسیت

 . (18: 1385)شیعه، ناسازگاری خواهد شد 

یابید، می گونه که جسم کودک از بدو تولد در مراح  مختلیف رشید تحیولهمان

در دوران کیودکی . کنیدمی ی او نییز تکامی  پییداهاروان کودک و تظکیرات و اندیشیه

کودک . او تا حدی سه  تر استدگرگونی پندار و رفتار انسان سریع بوده و تغییر رفتار 

. توان او را در مسیر مورد نظر رهنمون ساختمی کنجکاو است، مقلد است و به راحتی

ی میادی و  یاهری کشیانیده نشیده و هیااو موجودی زود باور است که هنوز به انگیزه

کودک در برخورد با . ی انسان نگردیده استهاهنوز اسیر تمایالت ناشی از خودخواهی

ی تربیتی و اخالقی آمیادگی های زندگی برای قبول خط مشیهای محیط و ابهامهاهپدید

بنابراین اگر شرایط محیط در قالب مطلوب به عنوان الگوی تربیتی کودک . بیشتری دارد

 . یابدمی ی تربیتی و فرصت مناسب تریهاقرار گیرد، ارزش

باشید، وی را از تربییت برعکس، اگر محیط در جهت انحراف فکر و رفتار کودک 

شیوند و می جیذب هیادر محیط بد، کودکان و نوجوانان به آلودگی. داردمطلوب باز می

چنانکیه » یعنیی . بیردمی گذارند که زندگی روزمره، آنان را بیدان سیومی در راهی قدم

 . (19-20: 1385)شیعه، « رویم می دهند،می پرورشم

ه ریزی و طراحی شهرهای دوستار کیودک ی بسیاری در برنامهاموضوعات و جنبه

کند که برای ایجاد و حظظ می عنوان 2008در سال  2کاتلیر آلیستر. باید مورد توجه باشد

این چهار موضو  . باشدمی کودک چهار موضو  ضروری داردوستو محالت  هامحیط

برنامیه رییزی و در . 6و پیذیرش 5، قابلییت دسترسیی4، ف ای سبز3: امنیتاند ازعبارت

شیوند اول اینکیه در زمیان می شهرسازی، کودکان به دو روش مختلف نادییده انگاشیته

مورد مالحظه قرار نمی گیرند هرچند کیه آنهیا دییدگاه متظیاوتی از جهیان و  هاطراحی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. Catherine McAllister 

3. Safety 

4. Greenspace 

5. Access 

6. Integration 
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به عبارتی برنامه ریزی بیرای کودکیان صیورت نمیی . محیط نسبت به بزرگساالن دارند

. آنها فرصت ح ور داشتن در فرایند برنامه ریزی داده نمی شیود و دیگر اینکه به. گیرد

ی شهری باید به دو طرییق کودکیان هاکند که در برنامه ریزی در محیطمی آلیستر عنوان

 را مد نظر داشت:

 برنامه ریزی برای کودکان  •

 برنامه ریزی با کودکان. •

ای سیبز، قابلییت که در شیوه برنامه ریزی برای کودکان چهار معییار امنییت، ف ی 

 . دسترسی و پذیرش باید مورد مالحظه قرار گیرند

ییا بیه عبیارتی بافیت قیدیمی شیهرها گیرایش بیه تخلییه  هانواحی مرکزی شیهر

ی دارای فرزند و ورود خانوارهای فاقد فرزند و ییا مهیاجران و افیراد مجیرد هاخانواده

ی مرکیزی هیابیرای بهبیود بافتی مختلظی در شهرهای مختلف جهان هااستراتژی. دارد

تجربییات . )تاریخی( به شکلی که مناسب خانوارهای با فرزند باشد صورت گرفته است

(، San Franciscoو کارهیای صیورت گرفتیه در شیهرهایی از قبیی  سانظرانسیسیکو )

توانید ایجیاد می. ( و ..Seattle( و سیات  )Vancouver(، ونکوور )Portlandپرتلند )

ی آنیان در های منحصر به فردی برای کسب تجربیه و اسیتظاده از یافتیههاکننده فرصت

 . شهرهای کشور به خصوص بافت قدیم شهر شیراز گردد

ی توسعه مرکز تاریخی شهر سیات  شیام  تمرکیز بیر رشید اقتصیادی، هااستراتژی

در  2024مطابق با طرح جامع شهر سیات  بیا افیق . بهبود حم  و نق ، مسکن جدید بود

هزار واحد مسیکونی جدیید  22شغ  جدید و  50000حالت تاریخی شهر سیات  باید م

شیود کیه بیه منظیور حظیظ و جیذب می هم چنین در ایین طیرح عنیوان. ساخته شود

 ی زیر باید اجرا گردد:هاخانوارهای دارای کودک در بافت تاریخی سیاست

از خیدمات شهرداری مشوق محالتی خواهد بیود کیه فیراهم کننیده دامنیه ای  •

تجاری، فرهنگی، خدمات تحصیلی و تظریحی باشد و پیاده روی و دوچرخه سواری در 

 . سطح محله ایمن و راحت باشد
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کنید می یی را برای خانوارهای دارای کودک فراهمهاشهرداری همچنین فرصت •

یشیان داشیته های دارای حیاط و نواحی بازی در مجیاور خانههاتا آنها دسترسی به خانه

 . شندبا

ی مسکونی چند خیانواری اسیت کیه بیرای هاشهرداری همچنین مشوق توسعه •

 . خانوارهای دارای فرزند جذاب باشند

شهرداری همه منابع سیاسی و نهادی خود به منظیور فیراهم کیردن تحصییالت  •

کیظییت . مناسب در همه شهر به خصوص در محالت بافت مرکزی استظاده خواهد کیرد

 . باشدمی لیدی در حظظ خانوارهای دارای کودک در بافتآموزش و مدارس عام  ک

o :تعریف کودک 

شود، پیس از ده سیال گظتگیو بیین می نامیده« پیمان جهانی کودک»متن جهانی که 

 193در حیال حاضیر از . بیه اجیرا درآمید 1367کشورهای ع و سازمان مل  در سیال 

جمهوری اسیالمی اییران هیم در . کشور این پیمان را ام ا، کرده اند 191کشور جهان، 

 . بصورت مشروط این پیمان نامه را ام ا، کرد 1373سال 

o :هیا، در شهرسازی به معنی گستره ای هم پیونید اسیت کیه از بناهیا، راه بافت

، ف اها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکی  شیده باشید هامجموعه

 .(52: 1388)رهنما، 

o :ه بیه هیم پیوسیته ای از اجیزا، و عناصیر شیهری، شیام  مجموع بافت قدیم

واحدهای مسکونی اعم از فرسوده مرمتی و تخریبی، آثیار بیا ارزش تیاریخی، بازارهیا، 

تأسیسات، شبکه معابر، شیوه معماری و کالبد ویژه ای است که محصول رشد تیدریجی 

ب  صنعتی بیوده و و ارگانیک شهر در ادوار تاریخی مبتنی بر تکنولوژی حم  و نق  ما ق

ی جدیید هیادارای ساخت ف ایی متمایزی از لحاظ کیارکرد و سییما نسیبت بیه بخش

 (.65: 1388شهری است )رهنما، 
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o  : عمیی  احیییا بییه منظییور زدودن آثییار فرسییودگی کالبییدی از حیییاتاحیااا 

عملی است که با تغییرات اندک ساختمانی ولی مداوم بر  7احیا. گیردشهری صورت می

حذف فرسایش در کالبد باعث حذف فرسودگی عملکردی . گیردروی کالبد صورت می

. ای از اقیدامات نوسیازی گنجانییدتوان در مجموعیهاین عم  را می. شودیک بنا نیز می

نتیجه این فعالیت . ی شهری داردهانوسازی شهری به نوعی ریشه در معاصر سازی ف ا

تیرین نیو  اقیدامات سیخت. ی جدید و ارتباط مابین گذشته و آینده استهاایجاد ف ا

در ایین فرسیودگی روح ف یا و . است ریزی مربوط به فرسودگی کالبد و فعالیتبرنامه

. انیدهای متروک و مخروبه بر جیای مانیدهاند و مکانفعالیت از یک مکان رخت بربسته

ا این مشک  در ف ای شهری، عم  تخریب و ساخت مجیدد و ییا دوبیاره برای مقابله ب

بازسیازی بیه ". گییردشهری صیورت میی 8سازی در قالب اقدامات مربوط به بازسازی

شود که پس از تخریب بیش از نیمی از اثر، مجددا اثیری بیا مجموعه اقداماتی اطالق می

 ( 17: 1384)حبیبی،  "شود.میچهره ای جدید و یا کامال منطبق با اص  خویش، ساخته 

 از آنچیییه در محیطشیییان هاناآگیییاهی بچیییه»( معتقییید اسیییت 1388اسیییدی )

 آنهییا بییه عنییوان اع ییای رسییمی و مسییتق  جامعییه، . «گییذرد یییک فاجعییه اسییتمی 

 ای حییق دخالییت و تاثیرگییذاری در آن را دارنیید و باییید نقییش فعییال و سییازنده

 کودکیییان بایییید آزاد باشیییند تیییا از طرییییق . در اداره کیییردن امیییور داشیییته باشیییند

. کننید، سیهیم باشیندمی ا هارنظر در سرنوشیت خیود و جامعیه ای کیه در آن زنیدگی
(UNICEF, 2004 & Jim Aitken, Carci, 2002 & Alan Stoneham, 2008:3) . 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7. Renovation 

8. Reconstruction 
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 کودک داردوستی شهر ها: ویژگی1جدول 

 کودک داردوستو خصوصیات شهر  هاویژگی ردیف

 . کودک در تصمیمات مربوط به شهر تاثیرگذار است 1

 . تاثیر تصمیم گیری در مورد شهر و ا هارنظر خود را درباره آن 2

 . کندمی خواهد بیانمی عقایدش را در مورد آنچه از شهر 3

 . اجتماعیشرکت در خانواده، جامعه و زندگی اجتماعی شام  رویدادهای فرهنگی و  4

5 
ی بهداشتی و آموزش و پیرورش و خیدمات هادریافت خدمات اساسی مانند مراقبت

 . اجتماعی

 . فاضالب مناسب دسترسی دارد آشامد و به سیستممی آب سالم 6

 . در مقاب  بهره جویی، خشونت و آزار محافظت شده است 7

 . رودمی و با استقالل خودش راه هابا ایمنی در خیابان 8

 . از ف اهای سبزی که در آن گیاه و حیوانات وجود دارد بهره مند است 9

 . زندگی در محیط سالم و عاری از آلودگی 10

 . مالقات با دوستان و بازی با آنها 11

 . احساس تعلق و اتصال به اجتما  12

 (.UNICEF, 2004 & Jim Aitken, Carci, 2002 & Alan Stoneham, 2008:3ماخذ: )

 

 گیرند:می کودک نکات زیر مورد توجه قرار داردوستبراین اساس درباره شهر 

 ایمنی و امنیت کودکان •

 احساس احترام و ارزش داشتن کودک •

 سالمت کودکان •

 تحرک مستق  و آزادانه •

 متنو ی هادسترسی به خدمات و فعالیت •

 ی اکتشیییافی بیییازی و تمیییاس بیییا طبیعیییت و ف یییای سیییبز.هافرصیییت •

(Woolcock, and Steele, 2008) 
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 کودک داردوستی شهر ها: شاخصه2جدول 

 سازمانی فرهنگی محیطی

ی محییط هیاکم کیردن آلودگی. 1

 زیست

ی هاهییدایت اکولوژیییک زبالییه. 2

 خشک شهری )مدیریت پسماند(

ف ییایی و کییارکرد و دسترسییی . 3

 ارتقای ف اهای سبز

تغیییییر نیییو  ارتبیییاط مییییان . 5

 موجودات زنده و محیط زیست

 تشویق به تغییر. 6

داشییت وقییایع تشییویق گرامی. 1

و  هافرهنگییی، برگییزاری جشیین

 نمایشگاه

ی هیییاتقوییییت کیییردن مکان. 2

تیییاریخی، فرهنگیییی و مییییراث 

فرهنگی شهرها، سرمایه گیذاری 

در شناساندن مشاهیر و تاریخچه 

 شهر

تعهیید داشییتن بییه حقییوق . 1

 کودکان

 مشارکت کودکان. 2

 آموزش و پرورش. 3

خدمات رفاهی، اجتماعی و . 4

 بهداشتی

  هاسازمان دهی مدیریت. 5

 (Corsi, 2002:170ماخذ: )

 

کودک  داردوستوزارت محیط ایتالیا در شهر فانو ابتکار ایجاد شهر  1998در سال 

را مطرح کرد که در آن به اهمیت ف ای سبز و نقش آن بوده است و تالشی بوده اسیت 

در جهت توجه به نیازهای کودکان و گامی در جهت ارتقای کیظیت زندگی شهری بوده 

ی مربیوط بیه هاررسیی و تحلیی  نظرییهب. (2Unicef, 2005 & Corsi, 200اسیت )

دهد که توجه به ف ای سیبز شیهری و بیاال بیردن می کودک نشان داردوستی هاطرح

میزان آن به عنوان یکی از فاکتورهای اص  در طراحیی بیا ایین رویکیرد اسیتو بهبیود 

هیا و کنظرانس هیامشارکت اجتماعی کودک در تصمیم گیری و طراحی از طریق انجمن

تواند احساس تعلق کودکان بیه شیهر خیود را افیزایش داده و همچنیین می کهباشد می

و  هاارتقای ف ای سبز در شهرها موجب بوجود آمدن بسیترهای مشیارکتی مییان بچیه

 . (79: 1388شود )کام  نیا، می ی سنی در جامعههادیگر گروه

شیود می کودک، این نتیجیه حاصی  داردوستبا توجه به مباحث مطرح شده شهر 

 که مظهوم مشارکت اجتماعی و برخورداری از امکانیات شیهری قابی  بحیث و بررسیی
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( در ایتالییا 2002ر که در تحقیقات مطرح شده توسط ماکرو کارسیی )طوهمان. باشدمی

 داردوسیتکودک انجام داده و به معرفی ایجاد شیهر  داردوستتحت عنوان ابتکار شهر 

( در ولنگونی  صیورت 2009مچنین کارل مالون )ه. کودک در شهر فانو پرداخته است

ها باید مکانی بیرای معاشیرت و گرفته است اشاره به این نکته دارد که شهر و شهرستان

مشاهده و یادگیری عملکرد و هنجارهای جامعه برای کودکان باشند، مکانی که کودکیان 

ن و معاشیرت بیا در آن بتوانند در طبیعت اکتشاف کنند و همچینین ارتباط با بزرگسیاال

در تحقیقی که . آنها که کودک را تشویق به اکتشاف و جستجو درباره جهان داشته باشند

( به عدم تعام  با طبیعت و ارتباط آن با سطوح باالتری از افسیردگی، 2006ریچارد لو )

( با انجیام ییک 2006تیم پریو و همکاران ). استرس و اضطراب در کودکان همراه است

خییانواده در  677سییاله و پییدر و مییادر آنهییا ) 12 -10مطالعییه ای کییه در آن کودکییان 

. ویکتوریا( در مورد بزرگترین نگرانی آنها بود و ترافیک سنگین سومین نگرانی آنها بیود

( صیورت گرفتیه اسیت اشیاره بیه ایمنیی و 2007در تحقیق دیگری که توسط لئونارد )

ی پیر مخیاطره داشیته هیا( محیط...و  هیاخیابان، هاامنیت کودک در ف ای شهر )پارک

در . ی غالب در جوامع پدید آمده اسیتهاایمنی کودکان به عنوان یکی از نگرانی. است

 داردوسیت( مقالیه ای دربیاره شیهرهای 2002تحقیق دیگری توسط ریگگیو در سیال )

شیهر کودک، امکانات، بودجه و موسسات قیانونی میورد نییاز و اینکیه چگونیه مظهیوم 

با توجه به این نکته که از مظاد اساس . کودک گسترش یافته نوشته شده است داردوست

ی کلییدی هانامه حقوق کودک است، مشارکت کودکان و امنیت در ف ای شهر از مولظه

تواند فرهن  را به می فضای شهری. باشدمی و توسعه پایدار در شهر و جوامع امروزی

اگیر . شهرها در روند اجتماعی شدن افراد نقش بسزایی دارنیددر واقع . افراد منتق  کند

توان انتظیار داشیت کیه در مقابی  می مشارکت کودکان در شهرها مورد توجه قرار گیرد

حس تعلق آنها به مح  سکونتشان نیز افزایش یافته و اگر شهری سیالم و ایمین داشیته 

شیادی کیه الزمیه رشید . قم زدتوان شادی و توسعه پایدار را برای آینده آن رمی باشیم

جامعه ای که افراد شاد داشته باشید و تمیام . همه جانبه یک کشور را دربرخواهد داشت
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افراد احساس آرامش و نشاط داشته باشند به همان میزان توسیعه بیه همیراه آن جامعیه 

 . رشد خواهد کرد

کیه جامعیه آمیاری  1392و نوغانی در تحقیقیی در مشیهد در سیال  صظوی مقدم 

ساله بود به این نتیجه رسیدند که شادی کودکان همبستگی معنیی داری  12تا  9کودکان 

در عین . با مشارکت اجتماعی آنها، و برخورداری از خدمات و امکانات شهر بوده است

در تحقیقیی . ن از ف اهای شهری در مشیهد رضیایت داشیته انیددرصد کودکا 50حال 

دار کودک نشان داد کیه میواردی از قبیی  )جدیید دیگر در قوچان در مورد شهر دوست

توسیط « کیودک داردوسیتشیهر »بودن موضو ، پایین بودن سطوح عملیاتی و اجرایی 

و  هامجموعیه ای از خواسیتهی تاثیرگذار همانند شهرداری( کودکان شیهر بیا هاسازمان

 نیازهای خاص خود مواجه هستند که دالی  مختلف ورود آنها به این پیروژه را مشیک 

ی تیوجیهی و هیاکرد زیرا شرایط محیطی و اجتماعی این امکان را برای اجرای طرحمی

فراهم نکرده، لذا استظاده از مشارکت کودکیان در طراحیی کیار  هااجرایی توسط سازمان

رسد و ممکن است از نظرات آنها بیه ییک جمیع بنیدی در ساده ای به نظر نمی چندان

 . ی طراحی و برنامه ریزی نای  شدهایابی به شاخصراستای دست

 

 جمع بندی و ارائه مدل کلی پژوهش

در شهرسازی، به کودک مانند سایر ساکنان شهر، به دیدگاه ویژه ای نگریسیته میی 

در ارتباط با نیاز افراد  هاآماده نمودن شهر برای خانوادهیکی از اهداف شهرسازی، . شود

با توجیه بیه . هر خانواده از قبی  تامین مسکن مناسب و نیازمندیهای وابسته به آن است

کیودک  داردوسیتیی در مورد ف ای شهری هامطالبی که در ادبیات تحقیق آمده، نظریه

، این مقاله به ارزییابی هاین نظریهبا توجه به برخی مشترکات بین ا. مطرح گردیده است

کودک و نقش آن در احیای بافت تیاریخی پرداختیه  داردوستی ف ای شهری هامولظه

 . بر این اساس، مدل نظری پژوهش به صورت زیر بوده است. است

 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيده%20مريم&queryWr=صفوي%20مقدم&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيده%20مريم&queryWr=صفوي%20مقدم&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=سيده%20مريم&queryWr=صفوي%20مقدم&simoradv=ADV
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 : مدل کلی پژوهش1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: نگارندگان

 

کیفیت فضاهای 
شهری دوست دار 

کودک

فضای تفریح
و بازی

نحوه دسترسی 
به فضاهای 

دوستدار کودک

نحوه گذران 
اوقات فراغت

وضعیت 
مسکن

خدمات 
آموزشی

بهداشت و 
سالمت 
عمومی

امنیت 
فضاهای 

شهری

مشارکت 
کودکان در 
تعامالت 
اجتماعی

 احیاء بافت قدیم
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 محدوده بافت تاریخی در شهر شیرازنمونه موردی پژوهش،  -1

کودک تحقیقیات بسییاری در کشیورهای توسیعه  داردوستدر ارتباط با شهرهای 

یافته صورت گرفته اما میزان این تحقیقات در کشورهای درحال توسعه و بیه خصیوص 

ی مید نظیر هیاتیر بررسیی ابعیاد و ویژگیموضو  مهم. باشدمی در ایران در ابتدای راه

رسیی باشد که در این تحقیق مورد برمی ی قدیمیهاکودک در بافت داردوستشهرهای 

باشد کیه بیا دارا بیودن مشیکالتی چیون می بافت تاریخی شهر شیراز. قرار گرفته است

وسعت ف اهای مخروبه، رها شدن ف اهای با ارزش معماری، کمبیود خیدمات پیایین 

بودن بازده اقتصادی، عدم تدوین قوانین و مقررات حمایتی و هدایتی برای امر مرمت و 

، عیدم سیرمایه گیذاری ها، فقر اقتصادی محلیههاهاحیا، رشد منظی جمعیت در این محل

های درون محلیه ای، بیه بخش خصوصی به علت اقتصادی نبودن آن، و عدم دسترسیی

 عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده است.

 

 : موقعیت محدوده بافت تاریخی در شهر شیراز1نقشه 

 
-ی ساکنین خیود بیودههایی که زمانی برآورده کننده ی نیازهای همه گروههابافت 

اند، اما در دنیای مدرن در برآوردن اولین نیاز خود یعنی فراهم کردن دسترسیی مناسیب 
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در این میان ساکنین قیدیمی شیهر مهیاجرت کیرده و . باشندمی به خدمات دچار مشک 

به بافیت وارد شیده . ، خارج از استان و ..هاساکنین جدید و مهاجرین از سایر شهرستان

ی مسکونی، ضیعف هارسودگی نسبی باالتر بافت مرکزی شهر نسبت به سایر پهنهف. اند

جایی جمعییت در شیهر از ساختارهای زیربنایی سکونت در حوزه مرکزی، جریان جابه

در این بین جمعیت بومی و اقشار توانمند به شمال و شمال . مرکز به پیرامون بوده است

 غربی گرایش بیشتری داشته اند.

ی اجتمیاعی بیاال، جمعییت هامحدوده مرکیزی از جمعییت بیا شیاخصبا کاهش 

باشند و ایین امیر سیبب می ی قاب  قبولهاشوند که فاقد شاخصمی جدیدی جایگزین

 )نگارندگان (. ی محیط اجتماعی شده استهاکاهش کیظیت

 

 : جمعیت و نرخ رشد در شهر شیراز و بافت تاریخی فرهنگی شیراز3جدول

 1385 1375 1365 سال

 شیراز شهر
 1227331 1053025 848289 جمعیت

 % 1.54 % 2.19 نرخ رشد

بافت تاریخی 

 (8)منطقه 

 56445 65862 78911 جمعیت

 % - 1.53 % - 1.79 نرخ رشد

 مهندسین مشاور پرداراز –ماخذ: بازنگری طرح تظ یلی منطقه تاریخی 

 

-و برنامیه هیاکودکیان در طراحیبعد باالی خانوار در بافت ضیرورت توجیه بیه 

ی ساخته شده نقش مهمی در هااز این منظر محیط. سازدمی ی بافت را ضروریهاریزی

 . کنندمی ارضا و فراهم کردن فرصت برای کودکان بازی
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 ی جمعیتی بافت تاریخی فرهنگی شیرازها: ویژگی4جدول

 ابعاد شاخص واحد 1375 1385 1389

 جمعیت نظر 65862 56445 53000

تی
معی
 ج
ی ی

اع
تم
اج

 

 خانوار خانوار 16639 14846 13590

 بعد خانوار نظر 4 3.8 3.9

 نسبت جنسی درصد 105 109 110

 باسوادی درصد 81.7 81.1 

 واحد مسکونی نظر در نظر 6.07 5.5 5.2

 خانوار در واحد مسکونی خانوار 1.51 1.45 1.32

 تراکم ناخالص جمعیتی هکتارنظر در  174 149 140

 واحد مسکونی واحد 11052 10259 10262

 متوسط واحد مسکونی متر مربع - 121 

 سهم مالکیت درصد 49  36

ی
صاد

اقت
 

 نسبت اجاره نشینی درصد 33  47

 نرخ بیکاری درصد 11.5 13 

 بارتکظ  نظر 3.2 3.5 

 مهندسین مشاور پرداراز –ماخذ: بازنگری طرح تظ یلی منطقه تاریخی 

 

های تیاریخی و قیدیمی شیهرها مسیائ  امروزه یکی از مسائ  اساسی و مهم بافت

هیا، تنیو  اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی از جملیه انحرافیات و جیرائم متعیدد در بافت

ای حاکم در بافیت، پیایین هفرهنگی و عدم تجانس فرهنگی و به تبع آن ت ادها و تنش

بودن امنیت برای زیست، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر طبیعیی، دگرگیونی سیاختار 

جمعیتی و تغییرات در توالی جمعیت بافت )بدلی  شرایط کالبدی، فرهنگی و اجتمیاعی 
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سواد، بیکار ییا شیاغ  در سواد و کمها(، همواره بر جمعیت غیربومی و مهاجر، بیبافت

شود و از افزوده می. درآمد و پست و کاذب، فقیر و با بعد خانوار وسیع و .. کم مشاغ 

کاسیته . جمعیت بومی و قدیمی، غنی و ثروتمند و دارای مشاغ  سطح باال و متوسیط ..

همچنین توزیع جمعیتی نامتقارن در بافت، کمبود امکانیات مختلیف آموزشیی، . شودمی

. باشییدهییا میاز مسییائ  و مشییکالت دیگییر در بافت. بهداشییتی، درمییانی، تظریحییی و ..

توجهی به مسائ  فوق نه تنها منجر به وقو  بسیاری از مسائ  و مشیکالت دیگیر در بی

گردد، بلکه هرگونه اقدام در جهت ح  سایر مشکالت بافت را نیز تحت تیأثیر می بافت

دسیین مشیاور مهن –فرهنگیی  دهد.) بازنگری طیرح تظ ییلی منطقیه تیاریخیقرار می

 (1390 ،پرداراز

 
محل جمع آوری ضایعات و خرید و فروش مواد بازیافتی . : منزل تاریخی1تصویر 

 )نگارندگان(

 



 1393پاییز ششمشماره دومسال                       

 

   130 

 
های های مخروبه و خانهسرپناه و معتاد در مکانحضور افراد بی. : منزل تاریخی1تصویر 

 میراثی متروکه ) نگارندگان(

 

 تجزیه و تحلیل پژوهش. 2

 51نظر بوده است که از ایین بیین  376پاس  دهندگان به پرسش نامه برابر با تعدد 

. درصید را زنیان و دختیران تشیکی  داده انید 49درصد پاس  دهندگان میرد و تقریبیا 

درصید و  27ساله بیا  18تا  12ی سنی هابیشترین درصد پاس  دهندگان به ترتیب گروه

-درصد مجرد بیوده 40درصد متاه  و  60همچنین . درصد بوده اند 26سال با  30تا 18

 . اند
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 : درصد سنی پاسخ دهنده گان )نگارندگان(1نمودار 

 

درصد گروه سطح سواد تیا  60از نظر سطح تحصیالت، بیشترین گروه تحصیلی با 

. درصید بیی سیواد بیوده انید 1درصد تحصیالت دانشگاهی داشته و  9. سیک  بوده اند

تواند داشته باشدو اول اینکه چون کیه بیشیتر جامعیه می دلی سطح پایین تحصیالت دو 

انید و دوم اینکیه آماری را کودکان و نوجوانان در سنین تحصییالت اولییه تشیکی  داده

باشیند پیس طبیعتیا مییزان می چون ساکنین منطقه از افراد کم ب اعت و اقشار محیروم

 باشد.می تحصیالت عالیه در منطقه پایین
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 : توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک میزان تحصیالت5جدول 

 درصد تراکمی درصد صحیح درصد فراوانی 

 1/1 1/1 1/1 4 سواد بی

 7/61 6/60 6/60 228 تا سیک 

 0/91 3/29 3/29 110 تا دیپلم

 0/100 0/9 0/9 34 تحصیالت دانشگاهی

  0/100 0/100 376 مجمو 

 نگارندگانماخذ : 

 

باشد که تقریبیا می نکته جالب توجه دیگر وجود اقلیت غالب اتبا  بیگانه در بافت

 500تیا  300درآمیدی بیین  بیشترین طبقیه. درصد پاس  دهندگان را تشکی  داده اند12

دهند و گروه بعیدی را بیا می درصد جامعه آماری را 37هزار تومان بوده است با حدود 

 . دهندمی هزار تومان تشکی  900تا  700درصد را طبقه  22

 

 : توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک درآمد ماهیانه6جدول 

 درصد تراکمی درصد صحیح درصد فراوانی 

 9/14 9/14 9/14  56 هزار تومان 300کمتر از 

 6/51 7/36 7/36 138 هزار تومان 500تا  300

 3/67 7/15 7/15 59 هزار تومان 700تا  500

 4/89 1/22 1/22 83 هزار تومان 900تا  700

 0/100 6/10 6/10 40 هزار تومان 900بیشتر از 

  0/100 0/100 376 مجمو 

 ماخذ: نگارندگان

 

اسکوئر استظاده گردید و مشخص گردیید  -جهت آزمون فرضیه اصلی از آزمون کا

 331/0اسیت و مقیدار همبسیتگی برابیرشیده  013/0بیا  که میزان معناداری رابطه برابر

کودک  داردوستکیظیت ف اهای شهری هر چه توان گظت می باشد به عبارتی دیگر،می
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 . یابدمی ارتقا احیای بافت قدیم شهر شیراز، در بافت قدیم شهر شیراز، باالتر رود

احییای ( بین کمیت ف اهای تظریح و بازی بافت قدیم، بیا 413/0رابطه معناداری )

توان ادعا کرد که با افزایش کمیت ف اهای تظیریح بنابراین نمی. بافت قدیم وجود ندارد

 و بازی در بافت قدیم شهر شیراز، سطح باززنده سازی و احیای بافت قدیم شهر شییراز

دلی  آن شاید این باشد که چون سایر متغیرهای سنجنده کیظییت ف یاهای . یابدمی ارتقا

ه تنها میزان امکانات و تسهیالت موجود در سطح بافت را مید نظیر کودک، ک داردوست

قرار نمی دهند یعنی متغیرهیایی نظییر امنییت از نظیر پاسیخگوها، دارای وزن بیشیتری 

 . هستند

مییزان  احییابا  مشارکت کودکان در تعامالت اجتماعی از نظر میزان معناداری رابطه

مشیارکت  نمیی تیوان گظیت بیا ارتقیای شده است بنیابراین، 332/0همبستگی برابر با 

بافت قدیم شهر شیراز، سیطح باززنیده سیازی و احییای  کودکان در تعامالت اجتماعی

تواند این مطلیب باشید کیه مییزان می دلی  این امر. یابدمی ارتقا بافت قدیم شهر شیراز

د مشارکت کودکان و والدین در امور مرتبط با بهسازی و امور مرتبط بیا کودکیان وجیو

 نداشته و یا بسیار پایین بوده است.

( 001/0میزان امنیت ف اهای شهری بافت قدیم با احیا، بافت رابطه داشته اسیت )

هیر توان گظیت می باشد به عبارتی دیگر،می. /527به این معنا که مقدار همبستگی برابر 

ف یاهای شیهری مییزان امنییت ، شیود هتربوضعیت احیای بافت قدیم شهر شیراز، چه 

سالمت عمومی با  همچنین متغیر میزان بهداشت و. یابدمی بافت قدیم شهر شیراز، ارتقا

بوده است به  049/0احیای بافت قدیم شهر شیراز رابطه دارد و مقدار همبستگی برابر با 

کودک در بافیت  داردوستمیزان بهداشت ف اهای هر چه توان گظت می عبارتی دیگر،

 ارتقیا و احیای بافت قدیم شهر شیراز باززنده سازیسطح ، شود هترباز، قدیم شهر شیر

 . یابدمی

( وجود نداشیته 302/0بین متغیر خدمات آموزشی با احیای بافت رابطه معناداری )

 . است
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بین میزان رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت با احیای بافت قدیم شیهر شییراز 

هر چیه توان گظت می می باشد به عبارتی دیگر،068/0رابطه دارد مقدار همبستگی برابر 

، شیود میزان رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت در بافت قدیم شیهر شییراز، بیشیتر

 . یابدمی ارتقا، سطح باززنده سازی و احیای بافت قدیم شهر شیراز

وضعیت مسکن کودکان با احیای بافت قدیم شهر شیراز رابطیه دارد بیا توجیه بیه 

شده است به این معنا کیه فیر   000/0اسکوئر، میزان معناداری رابطه برابر  -آزمون کا

بیا توجیه . شودمی صظر استقالل دو متغیر رد شده و فرضیه رابطه دار بودن آنها پذیرفته

هیر چیه تیوان گظیت می بوده است، به عبیارتی دیگیر، 403/0به مقدار همبستگی برابر 

سطح بیاز زنیده سیازی و احییای ، شود هتربهر شیراز، وضعیت مسکن در بافت قدیم ش

 .یابدمی ارتقا بافت قدیم شهر شیراز

 

 و نتیجه تحلیل ها: آزمون فرضیه7جدول 

 
کودک،  داردوستی ارزیابی ف اهای شهری هامولظه

 در ارتباط با احیا، بافت قدیم شهر شیراز

میزان 

 معناداری

نتیجه فر  

 تحقیق

میزان 

 رابطه

 331/0 پذیرش 130/0 کودک داردوستکیظیت ف اهای شهری  فرضیه اصلی
ضیه

فر
ها

عی
فر
ی 

 
 012/0 رد 412/0 کمیت ف اهای تظریح و بازی 1

 088/0 رد 323/0 میزان مشارکت کودکان در تعامالت اجتماعی 2

 527/0 پذیرش 001/0 میزان امنیت ف اهای شهری 3

4 
میزان بهداشت و سالمت عمومی ف اهای شهری 

 کودک داردوست
 049/0 پذیرش 000/0

 164/0 رد 370/0 خدمات آموزشی ارائه شده 5

 403/0 پذیرش 000/0 وضعیت مسکن کودکان 6

 02/0 رد 503/0 کودک داردوستنحوه دسترسی به ف اهای  7

 68/0 پذیرش 025/0 میزان رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت 8

 ماخذ: نگارندگان
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 گیرینتیجه

 داردوسیتدهند که متغیرهای معنادار ف اهای شیهری می ی پژوهش نشانهایافته

کیظیت ف یاهای عمیومی، مییزان  اند ازعبارتکودک در ارتباط با ارتقای بافت تاریخی 

امنیت، متغیرهای سالمت و بهداشت عمومی، مسکن و متغیر رضیایت از نحیوه گیذران 

 . اوقات فراغت کودکان

توان متوجه شد که ایین متغیرهیا در سیرزندگی ف یاهای عمیومی می به طور کلی

تقیای توانید بیه ارمی بافت تاثیر داشته و این فعالیت و جنب و جوش و ح ور در ف ا

تیوان ادعیا نمیود کیه می از منظر مشارکت کودکان در بافت. بافت تاریخی کمک بنماید

به عبارتی . باشدمی تواند به دلی  نبود الزامات این مهممی عمال مشارکتی نبوده است که

در ارتباط با ح ور والدین و کودکان در تصمیمات مرتبط با محله و کودکان اکثر پاس  

همچنیین اکثرییت . د( معتقدند که مشارکتی در این فرایند نداشته انددرص 32دهندگان )

 . معتقدند که ف ای امنی جهت بازی کودکان در مجاورت منزل وجود نداشته است

در بعد اجتما  پذیری ف ا و ابعاد مختلیف کالبیدی و فعیالیتی عمیومی، چنانچیه 

ی را مبتنی بیر مراحی  فرایند اجتما  پذیری و ارتقا، حیات جمعی درون ف اهای عموم

 زیر بدانیم:

 ی اجتماعی از ح ور در ف ای شهریهاپذیرا بودن ف ا برای افراد و گروه. 1

 تامین آسایش روانی و فیزیکی . 2

 های اجتماعی از ح ور در ف ای شهریلذت بردن افراد و گروه. 3

 ح ور اجتماعی فعال و مداوم در ف ا ی شهری. 4

به متغیرهایی از قبی ، دعوت کننیدگی، امنییت، مطلیوبی و توان می در این صورت

 . گویی فعالیتی اشاره نمودپاس 

و  هادرست است که ف اهای عمومی نقش بسیار موثری در ارتقای کیظییت محلیه

کودک دارد اما نباید از سایر موارد از قبی  دسترسی بیه  داردوستایجاد محالت و شهر 

و مشارکت کودکان و والیدین در  کودک داردوستخدمات بهداشتی مناسب و مدارس 
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 . تصمیمات مرتبط با کودکان غاف  گردید

شهر شیراز و بافت تاریخی آن در آغاز و ابتدای راه در جهت توجه بیه شیهروندان 

باشد و امید آنکه این پژوهش هر چنید انیدک بتوانید کمکیی در ایین می خردسال خود

 . ایدمورد به مدیریت شهری و شهروندان نم

 

 پیشنهادها -6

کودکان  ی قدیمی و تاریخی بههای توسعه شهری در بافتهادر مطالعات طرح ✓

توجه وییژه گیردد  هاو پروژه هاو نیازسنجی از این قشر و همچنین انعکاس آن در طرح

 . کودکان برایکودکان باشد نه فرایند  باو فرایند طراحی و برنامه ریزی 

شناخت و تعریف ایشان را از انسان دانست، و بیاور نمیود، باید مردم قدیم را  ✓

باید به جای ناکجا آبادهای گن  و نامظهوم غربی، کجاآباد تعریف شیده و تجربیه شیده 

مردم قدیم خودمان را جستجو کرد، راه رسیدن بیه آن را بازسیازی نمیود، و سیپس بیا 

 . یی مطمئن و استوار در آن گام نهادهاگام

را، نقش مذهب راستین را، و نقش سنت جاوید و جاریه  فرهنگنقش بایستی  ✓

الهیه را در طرح و آفرینش ف ای زندگی مردم باور کیرد، و نقیش باییدها و نباییدهای 

مطروحه از طرف آن فرهن ، آن مذهب و آن سنت را در چگونگی شک  گییری شیهر 

 . قدیم بازشناخت

 هاجلوگیری از خروج سرمایه، و هاشناخت دقیق عل  گریز مردم از بافت ✓

ی قدیم مث  مسجد و بازار، بیه منظیور هایافتن نقاط حیاتی و راهبردهای بافت ✓

احیای آنها از طریق برپایی مراسم مذهبی در مساجد و تکایای درون بافیت، و ییا فعیال 

 . کردن بازار با تغییر کاربردی و ارائه امکانات جدیدی چون ساخت بارانداز

تیوان می ی اداری در بافیت قیدیم )میثال ،هاستقرار مجموعیهتالش در جهت ا ✓

شورای شهر شیراز را به یک ساختمان قدیمی در بافت منتقی  کیرد کیه بیه تبیع آن بیه 

ی اطراف آن نیز توجه مبذول شود، و به ایین ترتییب هاو ساختمان هاو کوچه هاخیابان
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 شود(.می اطراف آن ساختمان اداری پویا

های جدید در بافت قدیم با تبیدی  کیاربری بناهیای کاربری تعریف و استقرار ✓

ی قدیمی، به کاربردهای جدییدی چیون هاسراها و حمامقدیمی )تبدی  کاربری کاروان

ی سنتیو مانند تجربه یزد و اصظهان و هت  نیایش درمحله سن  سیاه هاموزه یا رستوران

  سییاه گیذر حیاج زینی  در ( یا کاربردهای فرهنگی مانند دانشگاه هنر در محلیه سین

 مجموعه بصیریون 

از عمق بافت که در حال حاضر بیه معتیادین و افیراد  DICخارج کردن مراکز  ✓

 دهند.می بی سرپناه خدمات ارایه

افزایش نقاط حیاتی جدید فعال در بافت )مث  تبدی  یکیی از بناهیای قیدیمی  ✓

بهداشیتی سیاکنین و فعالییت  اورژانس، به منظور تأمین مسائ  درمانی و بافت به پایگاه

 . شبانه روزی(

 ، مسیئولین، انجام کارهای مستمر فرهنگی به منظور احیای بافت در بیین میردم ✓

رئییس سیازمان  ، مییراث فرهنگیی ، تقویت عزم مسئوالن و کارشناسیان در شیهرداری

جملگیی بایید نسیبت بیه احییای بافیت  ، مدیریت و برنامه ریزی و مدیران ک  ادارات

 شته باشند، تا همه مردم در این تالش مشارکت کنند و نقش فعال داشته باشند.باوردا

 تغییر نگرش دولتی به نگرش مردمی و عدم انتقال مالکیت ار مردم به دولت  ✓

قیدیم بیه منظیور  ی مختلف بافیتهادر محله هابرگزاری سمینارها و همایش ✓

 . مهندسی اجتماعی

 بافت قدیم . زمینه باززنده سازی و..تربیت کارشناسان و متخصصان در  ✓

راه اندازی سرای محله جهت تقویت مراکیز محیالت و اسیتظاده از تجربییات  ✓

 بزرگان بافت در باززنده سازی بافت 

تالش برای باالبردن اعتماد مردم به مدیریت شیهری از طرییق تاسییس دفیاتر  ✓

 جدید با بافت قدیم .های گری در بافت ایجاد توازن در ارائه خدمات به بافتتسهی 

مردم در جریان کار مسئوالن مدیریت شیهری و کارشناسیان شیهرداری بافیت  ✓
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 قرار گیرند قدیم

نظر به اینکه دولت برای مرمت و احیای بافت بودجه کافی ندارد ذی نظعیان و  ✓

ذی نظوذان بافت باید دیدگاه سنتی بودجه ریزی برای مدیریت بافت را تغییر دهند و بیا 

 های تامین منابع مالی جدید نسبت به باززنده سازی بافت کمک نمایند .ز راهاستظاده ا

مردم به صورت کام  در جرییان اقیدامات انجیام شیده از جانیب مسیئوالن و  ✓

ی الزم برای های تاریخی، آموزشهاکارشناسان قرار گیرند، ضمن شناسایی ف ا و بافت

 . پذیرد های احیا صورتشناخت بیشتر مردم نسبت به فعالیت

شهرداری و ادارات دولتی متولی تأمین خیدمات اساسیی و زییر بنیایی بافیت   ✓

ی حمایتی خود را برای احییای بافیت در قالیب هاهمت جدی به خرج دهند و سیاست

 توان امیدوار بیود کیه ضیمن ایجیادمی تصویب قوانین الزم بروز دهند، در این صورت:

ر نگرش مسئوالن نسیبت بیه احییای مقتدرانیه در مردم نسبت به مسئوالن و تغیی اعتماد

بافت، شرایط ح ور موثر مردم برای احیای بافت فراهم آید، به طیوری کیه هیر گونیه 

 به مردم واگذار شود.. فعالیت در بافت، اعم از مدیریتی، کارشناسی، مالی و ..

برای حظظ هویت شهری و حافظه جمعی، تغییرات اعم از بهسیازی، نوسیازی  ✓

 قدیم باشد بازسازی در بافت در امتداد تاریخی بافتو یا 

  

 منابع 

 فارسی. الف

مناسب سازی محیط برای خالقیت کودکان، مجموعیه مقیاالت . 1387. آقا لطیظی، آزاده

 . کنظرانس ملی خالقیت شناسی، تهران: پژوهشکده علوم خالقیت شناسی

شناسی شادی ترجمه، مسعود گوهری انارکی، حمید طاهر (، روان1382آرگای ، مایک  )

 نشاط 

(، جامعه شناسی خیانواده بیا تاکیید بیر نقیش، سیاختار و کیارکرد 1387اعزازی، شهال)

 . خانواده در دوران معاصر، تهران و روشنگران و مطالعات زنان
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. کودک داردوستی شهر هابررسی و تحلی  شاخص. 1390. اسماعی  زاده کواکی، علی

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه رییزی شیهری، . مطالعه موردی قوچان

 . زاب : دانشگاه زاب 

سییرای کودکییان تبریییز، پایییان نامییه ، طراحییی فرهن 1384 ، بابییازاده اسییکوئی، س .

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، دانشکده معماری

اسیالمی شیهر  -نماد، ضرورت بازآفرینی هویت ایرانی تهرانو شهر بی»بلخاری، حسن، 

 . 1388، پژوهشگاه علوم انسانی، آبان «تهران

متیییرجم سیییمانه ، ،برنامییه حظا یییت از شیییهرهای تییاریخی1390بیانکییا، اسیییتظانو، 

 ساریخانی،انتشارات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.

تیا  40ان، تهران، انتشارات بعثت، ص روان شناسی رشد کودک و نوجو 1370پارسا، م، 

49 

، معماری اسالمی ایران، تدوین : غالمحسین معمارییان، مرکیز 1382پیرنیا، محمد کریم، 

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ هظتم 

 کاتالوگ سازمان برنامه جهانی غذا )یونیسف(  –پیمان نامه جهانی حقوق کودک 

رکیز مطالعیات تهران: م. طراحی ف اهای شهری. 1369. توسلی، محمود و بنیادی، ناصر

 . و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

(، مشیارکت اجتمیاعی در شیرایط جامعیه آنومییک، تهیران : 1382عباس )توسلی، غالم

 . دانشگاه تهران 

(، جامعه شناسیی دوران کیودکی، 1383جیمز، آلیسون و جنکس، کریس و پروت، آلن )

 . ترجمه علی رضا کرمانی و علی رضا ابراهیم آبادی، ثالث

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمه حمیید رضیا  ، (1386جیکوبز، جین )

 . پارسی و آرزو افالطونی، تهران : دانشگاه تهران 

ترجمیه: مهرنیوش . ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانیان. 1387. دریسک ، دیوید

 . توکلی، نوید سعیدی رضوانی، تهران: دیباچه
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و فاطمه بهرامی، اصیظهانو انتشیارات جهیاد دانشیگاهی واحید دوست، حسن پاالهن  

 . اصظهان 

 . 14جلد « نامه دهخدالغت»دهخداو علی اکبر، 

( مقایسیه تطبیقیی نظرییه ف یای 1391زارعی گرگ آباد، فاطمه و صالحی، اسیماعی  )

اولیین همیایش ملیی جغرافییا، . کودک و توسعه پاییدار شیهری داردوستشهری 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.. اهواز. مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

نامه رفیاه اجتمیاعی، ، فصی جهانی شدن اص  حمایت از کودکان. (1389زینالی، امیر، )

 . 35سال نهم شماره 

 (، جامعه شناسی، تهران : سمت .1387شار  پور، محمود )

آماده سازی شهر برای کودکیان، تهیران : سیازمان فرهنگیی و  ، (1386شیعه، اسماعی  )

 . هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر 

بلند مرتبه سازی و ف یای شیهری: رهنمودهیایی بیرای . 1374. صدوقیان زاده، مینوش

تهران: مرکیز مطالعیات برنامیه رییزی شیهری وزارت . ساماندهی بلند مرتبه سازی

 . کشور

 داردوسیتشیهر . (1392یم و نوغیانی دخیت بهمنیی، محسین )صظوی مقدم، سیده مر

پنجمین کنظیرانس برنامیه رییزی و . کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد

 . مشهد. مدیریت شهری

 . (، جامعه شناسی کودکی در ایران، نشریه جامعه شناسی ایران1386طایظی، علی )

ارتقیای کیظییت . (1388) عباس زادگان، مصیطظیو ساشیارپور، مهیدی و روسیتا، میریم

نشیریه اینترنتیی . ف اهای شهری در فرایند طرح منظر شهری محله صابون پزخانه

 . تهران. 1388دیماه . نوسازی

 داردوسیتالگوهای طراحی ف ای سبز در شیهر . 1388. کام  نیا، حامد و حقیر، سعید

 -88(: 12) 6نامه باغ نظیر کودک بم(، فص  داردوستکودک )نمونه موردی: شهر 

77 . 
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تحلی  و بررسی تطبیقی رویکیرد معمیاری جمعیی از منظیر » (، 1387کام  نیا، حامد )

 . دانشگاه تهران . ، پایان نامه دکتری«شناسی محیط روان

هیای تیاریخی ی نمونیه پور، مرجان ی رهیافت سیستمی به باز زنیده سیازی بافتکریم

ارشناسی ارشد شهرسازی ی دانشیگاه نامه کموردی بافت تاریخی شهر شیراز، پایان

 . 1378شیراز، 

 داردوسیت( تحلی  وبرنامه ریزی شیهر 1391کیانی، اکبر و اسماعی  زاده کواکی، علی )

، 9نامه بیاغ نظیر، سیال کودک از دیدگاه کودکان )مطالعه میوردی قوچیان(، فصی 

  20شماره 

 کودک داردوستکتاب راهنمای یونیسف برای ساخت مدارس 

 (، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثالثی، نشر مرکز 1377ز، آنتونی )گیندن

 . (، نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری، شهرنگار1385گلکار، کوروش )

محیط بصری شهرو سیر تحول از رویکرد تزیینی تیا رویکیرد »(، 1387گلکار، کوروش )

 . 1387، 114تا  95ش چهارم، صص . نامه علوم محیطیفص « پایدار

 . (، تئوری شک  شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، دانشگاه تهران1381لینچ، کوین )

 . ی شهر، تهران : مظاخر ها(، توسعه پایدار در سایه روشن1385منشادی، مهدی ) 

( چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشیکده مطالعیات راهبیردی، 1379ماندل، رابرت )

 . راهبردی تهران : پژوهشکده مطالعات

(، طراحی موزه کودک پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسیالمی 1388مهابتی، مسعود )

 واحد تبریز، دانشکده معماری

  63(، روان شناسی نقاشی کودکان، تهران، انتشارات اقاقی، ص 1376). مختاری، ف

  285(، روان شناسی بازی، شیراز، انتشارات رهگشا، ص 1370). مهجور، س 

مهندسین مشاور نقش جهان پارس ی طرح احیا، فرهنگی ی تاریخی بافت قدیم شیراز ی 

1371 . 

از پذیرش صوری تا شیهروندی  مشارکت کودکان و نوجوانان. (1380هارت، راجر ای )
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