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Introduction: Children as a disabled group of society are educated or have fun in spaces and 

places that are not only inappropriate, but also in some cases involve dangers; and they need 

suitable places that meet the mental and psychological needs of children. Therefore, a child-

friendly city has been proposed so that children can live in their favorite places and increase 

their participation in the city and their rights are not lost. 
Data and Method: The present article is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of method. This is a descriptive-analytical research that has used library 

and field methods in collecting information. Statistical tests in SPSS software and fuzzy 

AHP multivariate model were used to analyze the data. 

Results: Findings from a single sample T to assess the physical-spatial dimension of 

adaptation of urban spaces for children based on the principles of child-friendly city in the 

areas of modiriat, Rassalat, Adib and Nasiriya according to the average obtained less than 

Basis (3) showed that the physical-spatial dimension of adaptation of urban spaces for 

children according to the principles of child-friendly city in these neighborhoods is not in a 

suitable and acceptable condition and only in Shafa neighborhood has an acceptable 

physical-spatial status. The results of fuzzy AHP model showed that the effective 

participation index with the tools of existence and expression of opinion in the 

organizational-institutional dimension with a normal weight of 0.331 in the first place and 

the greatest impact on adapting urban spaces for children based on child-friendly city 

principles in it has the city of Kerman. 

Conclusion: The results of one-sample T showed that the adaptation of urban spaces for 

children based on the principles of child-friendly city in the indicators of historical, cultural 

and religious identification, effective participation with the means of existence and 

expression of opinion with a mean lower than the base They are in an unfavorable situation. 

The results of this study consider that it is necessary to respect children in the city of Kerman 

and to express their views in urban planning in order to create suitable and desirable spaces 

for them. 
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English Extended Abstract 
 

Introduction 

Children as a disabled group of society are educated or have fun in spaces and places that are not only 

inappropriate, but also in some cases involve dangers; and they need suitable places that meet the mental 

and psychological needs of children. Therefore, a child-friendly city has been proposed so that children 

can live in their favorite places and increase their participation in the city and their rights are not lost. One 

of the most important and sensitive sections of society whose rights should be considered is children. In 

order to realize children's citizenship rights, child-friendly cities have been considered since the 1980s to 

address the needs and wants of children. There are several dimensions to achieving child-friendly 

environments. Safety and security, urban quality and the environment, and basic services were the criteria 

used in Finland and Sweden. 

Urban planning truly achieves the desired city goals when the demands and needs of all citizens are taken 

into account according to age. In this regard, children, as one of the sections of society, should be more 

involved in urban planning. In recent years, various researches have been conducted in the field of child-

friendly cities in the world and in Iran, but so far, comprehensive studies have not been conducted to adapt 

urban spaces for children based on the principles of child-friendly cities in Kerman. Therefore, in this 

research, an attempt has been made to address this very important issue. 

Data and Method 

The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature and research method is used 

descriptive-analytical methods. In this research, first, the theories of thinkers about children and child-

friendly cities have been studied and studied. A specified period and each will be awarded a point. In this 

study, in order to study the five regions of Kerman more comprehensively, neighborhoods were selected 

as a sample neighborhood from each region and in order to study the status of child-friendly city 

indicators in the studied areas, according to information obtained from various tools such as 

Questionnaire, observation, interview and data analysis with t-test and one-way analysis of variance, 

Kolmogorov-Smirnov and Duncan test were used in SPSS and fuzzy AHP method was used to analyze the 

indicators and finally to analyze and produce the required maps. GIS software is utilized. 

Results 

In order to adapt urban spaces for children based on the principles of child-friendly city in Kerman, five 

neighborhoods in each area of Kerman have been selected as a case study. For a comparative analysis of 

quality of life in urban areas of Kerman, first Cronbach's and Kolmogorov-Smirnov alpha tests were used, 

followed by one-sample t-test, analysis of variance and Duncan's test.Findings from a single sample T to 

assess the physical-spatial dimension of adaptation of urban spaces for children based on the principles of 

child-friendly city in the areas of modiriat, Rassalat, Adib and Nasiriya according to the average obtained 

less than Basis (3) showed that the physical-spatial dimension of adaptation of urban spaces for children 

according to the principles of child-friendly city in these neighborhoods is not in a suitable and acceptable 

condition and only in Shafa neighborhood has an acceptable physical-spatial status. The results of fuzzy 

AHP model showed that the effective participation index with the tools of existence and expression of 

opinion in the organizational-institutional dimension with a normal weight of 0.331 in the first place and 

the greatest impact on adapting urban spaces for children based on child-friendly city principles in it has 

the city of Kerman. 

Conclusion 
The results of one-sample T showed that the adaptation of urban spaces for children based on the 

principles of child-friendly city in the indicators of historical, cultural and religious identification, 

effective participation with the means of existence and expression of opinion with a mean lower than the 

base They are in an unfavorable situation. The results of this study consider that it is necessary to respect 

children in the city of Kerman and to express their views in urban planning in order to create suitable and 

desirable spaces for them. 
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که نه  می پردازند تفریح به یا می یابند آموزش مکان هایی و فضاها در جامعه کم توان قشر به عنوان کودکان :مقدمه

 روحی نیازهای درخور و مناسب مکان هایی نیازمند و بردارد؛ در نیز را خطراتی موارد ایپاره در بلکه نیست، مناسب تنها

 خود مشارکت و کنند زندگی خود موردعالقه مکان های در بتوانند کودکان اینکه برای بنابراین هستند. کودکان روانی و

  است. مطرح شده کودک دوستدار شهر نشود، ضایع آنها حقوق و ببرند باال شهر در را

 -یفیپژوهش توص نی. اباشدیم یلیتحل - یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد :روشداده و 

 داده لیو تحل هیتجز یاستفاده شده است. برا یدانیو م یاکتابخانه های اطالعات از روش یبوده که در گردآور یلیتحل

 استفاده شده است.  یفاز AHPو مدل چندشاخصه  SPSSدر نرم افزار  یآمار های آزمون از ها

 یفضـاها یمناسـب سـاز ییفضـا-یبعد کالبـد تیسنجش وضع یبرا اینهنموتکز تی حاصل ا یافته های :هایافته

بـا توجـه بـه  هیو ناصـر بیرسالت، اد ت،یریکودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک در محالت مد یبرا یشهر
 یشـهر یفضاها یمناسب ساز ییفضا-یبعد کالبد تی( نشان داد که وضع3به دست آمده  کمتر از حد مبنا ) نیانگیم
و فقـ  در  سـتین یمناسب و قابل قبول تیمحالت در وضع نیکودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک در ا یبرا

نشـان داد  یفـاز  AHPحاصل از از مدل  جینتا د.قراردار ییفضا-یاز نظر کالبد یقابل قبول تیوضع یمحله شفا دارا
در رتبـه اول و  331/0بـا وزن نرمـال   ینهـاد -یدر بعد سازمان دهیعق انیکه  شاخص مشارکت موثر با ابزار وجود و ب

کودکان براساس اصول شهر دوستدار کودک در شـهر کرمـان   یبرا یشهر یفضاها یدر مناسب ساز را ریتاث نیشتریب
  .دارد

کودکان بر اساس  یبرا یشهر یفضاها ینشان داد که مناسب ساز اینمونهتکتی  حاصل از جینتا :گیرینتیجه

ثر با ابزار وجود و ؤمشارکت م ،یو مذهب یفرهنگ ،یخیتار یبخش تیهو یاصول شهر دوستدار کودک در شاخص ها
داند میالزم نتایج حاصل از این پژوهش قرار دارند.  ینامطلوب تیکمتر از حد مبنا در وضع نیانگیبا کسب م دهیعق انیب
 ییها اعالم شود تا فضاهانظرات آن یشهر یهایزیرن احترام گذاشته شود و در برنامهبه کودکان در شهر کرما که

 شود. جادیها اموردپسند آن مناسب و 

. (: شهر کرمانیکودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک )مطالعه مورد یبرا یشهر (. ارزیابی فضاهای(. 1401) علی اصغر؛ آذرنوش، فروغ. عبداللهی، استناد:

  :622022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .77-69(، 1) 9 یای اجتماعی شهری،جغراف
  

 نویسندگان. ©                                                          .شهید باهنر کرماندانشگاه  شر:نا
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 مقدمه

 تعریف همچنین و شهری قوانین و مقررات وضع و متراکم، تدوین شهرهای در امنیت و نظم برقراری منظور به

 خود اهداف به تواند می زمانی شهری ریزیگرفت. برنامه توجه قرار مورد شهری حاکمان و شهروندان حقوق و تکلیف

 .دهد قرار توجه مورد را جامعه قشر ترین حساس عنوان به جمله کودکان از جامعه اقشار تمام نیاز بتواند که شود نائل
 مطرح فرانسه م 1789 سال شهروندی و بشر حقوق اعالمیه در بار اولین) جدید مفهوم در(  شهروندی حقوق اصطالح

 حقوق (. بنابراین49-34: 1391 رفیعیان،(  قرارگرفت م 1791 سپتامبر قانون اساسی صدر در تصویب از پس که شد

 از یکی .باشدمی خود سرنوشت تعیین در هاآن دخالت و مشارکت و جامعه اقشار حقوق تمام رعایت یعنی شهروندی

 منظور به .باشندمی کودکان گیرد قرار توجه مورد باید آنان حقوق رعایت که قشرهای جامعه ترینحساس و ترینمهم

 خواسته و به نیازها توجه منظور به 1980 دهه از کودک دوستدار هایشهر کودکان، شهروندی حقوق به بخشیدن تحقق

 .شودمی گرفته در نظر کودک دوستدار هایمحی  به رسیدن برای مختلفی ابعاد .گرفت قرار توجه مورد کودکان های
 استفاده مورد و سوئد فنالند در که بودند هایی معیار اساسی، خدمات و زیستمحی  و شهری کیفیت امنیت، و ایمنی

شود که یم لیبه اهداف شهر مطلوب نا یواقع یبه معنا یهنگام یشهر یزیربرنامه(. 111:2013بروبرگ ،) گرفت قرار
به عنوان  زیراستا، کودکان ن نی. در اردیمورد توجه قرار گ یسن یتمام شهروندان با توجه به اقتضا یازهایها و نخواسته

 یشهرها نهیدر زم ریاخ یهاسال یباشند. ط لیدخ شتریهر چه ب یشهر یزیردر برنامه ستیبایاز اقشار جامعه، م یکی
به منظور مناسب  یتاکنون مطالعات جامع یانجام شده است ول رانیو ا ایدر سطح دن یمتنوع قاتیدوستدار کودک تحق

کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک درشهر کرمان، صورت نگرفته است. لذا در  یبرا یشهر یفضاها یساز
 .مهم پرداخته شود اریامر بس نیا بهشده است که  یسع قیتحق نیا

 نظریپیشینۀ 

 عمده .گرفت قرار توجه مورد بعد به 1980 هایسال از اروپا، در ویژه به کودک، دوستدار شهرهای حوزه در تحقیق
شهر »بود . امروزه  هاآن نیازهای و هاخواسته به رسیدگی و هابچه به شهروندی حق تخصیص راستای در تحقیقات این

 مناطق کودکان که جمعیت چرا است، گرفته قرار شهری امور اندرکاران دست ریزان ومورد توجه برنامه« دوستدار کودک
 (.51: 1392 زاده،اسماعیل و )کیانی است افزایش حال در توسعه( حال در کشورهای )شهرهای جهان شهری

فعال کودکان  مشارکت بر کنوانسیون این. شد ایجاد ملل سازمان کودک حقوق کنوانسیون در مداری کودک مفهوم
 و اصطالح زیستگاه»  شهر. کندمی تأکید کودکان حقوق بر متعهد محلی حکمرانی هایسیستم ترویج و مدنی حیات در

بشر سازمان ملل  اسکان کنفرانس توس   کودک دوستدار«  عنوان تحت سندی در بار اولین برای «1کودکان حقوق
 ( مطرح شد :UNCHS2متحد)
به  باید. شود گرفته نظر در کامل طور به باید هاآن زندگی محی  به توجه با ویژه به جوانان، و کودکان نیازهای» 

منظور  به این داشت؛ ایویژه توجه هامحله و ها شهرک شهرها، به دهیشکل وسیله به کودکان مشارکتی فرآیندهای
 «می باشد خود زیست محی  درباره هاآن افکار و خالقیت بینش، از استفاده و جوانان و کودکان زندگی شرای  تضمین

(UNCHS, 1996: 15). 
سال( بـه دسترسـی بـه  13 - 6با هدف تامین حقوق کودکان ) (  CFCI) طرح شهر دوستدار کودک یونیسف ایران 

خدمات اساسی با کیفیت، بواسطه ترویج توسعه محی  زیست پایدار و کودک پسند مطرح شـد. بـه منظـور دسـتیابی بـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Children’s Rights and Habitat  
2. United Nations Conference On Human Settlements  
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 اهداف توسعه هزاره تعیین شده توس  سازمان ملل، کودکان باید امکان دسترسی به مداخالت دوستدار کودک و پایـدار را
عمومی صورت گرفـت و در آن از  مشارکتفاز اول برنامه ریزی برای شهر دوستدار کودک در بم به صورت  داشته باشند.

را داشت که اگر کودکان کودکان به عنوان طراحان کلیدی محی  پیرامون خود بهره گرفته شد. یونیسف ایران این دیدگاه 
ایدارتر و کودک پسند تر از شیوه توسعه شهری کنونی خواهند بود. قبل از ریزی شهرها دخالت داده شوند، نتایج پدر برنامه

ری ایـران بـه منظـور مطالعـه گیرندگان کلیدی توسعه شهک سفر مطالعاتی انجام شد و تصمیمریزی، یله دوم برنامهمرح
مطالعات در شیوه عمل برنامه های این یبا  به برزیل سفر کردند و یافتهریزی شهری مردم محور و پایدار شهر کوریتبرنامه

 .( (Progress report on the CFC Initiative in Bam, 2005: 11ریزی مورد استفاده قرار گرفت 

 پیشینۀ عملی

طریـق روش  از« سبزدر شهر دوسـتدار کـودک یفضا یطراح یالگوها» تحت عنوان یادر پروژه ،(1388) این کامل
کودکـان شـهر بـم سازی و نقاشی و غیره بـه بررسـی نظـرات ها، مدلپازل گویی، جداول وهای مشارکتی همچون قصه

هـای هـای رفتـاری، شـاخصشامل شاخص بندیبندی شدند. این دستهها در چهار گروه دستههای آنپرداختند و دیدگاه
 باشد.های کارکردی میهای کیفی و شاخصکمی، شاخص

شهر دوستدار کودک؛ ارزیابی و مقایسه چگونگی پاسـخگویی » انای تحت عنودر پروژه ،(1393 )و همکاران  غفاری
های جدید و سنتی ایران؛  مطالعه موردی: شهرک سپاهان شـهر و محلـه جوپـاره ه اصول شهر دوستدار کودک در بافتب

هـای ها  در راسـتای اصـول و شـاخصبه شناسایی نقاط ضعف و قوت شهر های جدید و سنتی و مقایسه آن ،«اصفهان
هـایی را بـرای ها پس از مطالعه اصول و معیارهـای شـهر دوسـتدار کـودک، شـاخصدوستدار کودک پرداختند. آن شهر

مراتبـی ارزیـابی توس  تکنیک فرآینـد ارزیـابی سلسـلهمداری در دو بافت جدید و قدیمی اصفهان تهیه و سنجش کودک
 تر است.تر سپاهان شهرکودک مداربه محله جدیدتر جوپاره نسبت دهنده آن است که محله قدیمیانکردند. نتایج نش

از (  CFC)  ریـزی شـهر دوسـتدار کـودکتحلیل و برنامه» در پژوهشی تحت عنوان ،(1391زاده )و اسماعیل کیانی

دوسـتدار  ها در مورد شهرهای مورد نظر آنرات کودکان به منظور بررسی ویژگیبه تجزیه و تحلیل نظ «دیدگاه کودکان
کودکـان معتقـد بـه ایجـاد تعـداد زیـادی درخـت و  شـترریزی شهری پرداختند. نتایج نشان داد که بیبرنامه کودک برای

 فضاهای سبز و وسایل بازی کودکان هستند.
های شهر دوست داشتنی از  نگاه بررسی ویژگی» در پژوهشی تحت عنوان (،1392)حسینی و سهیلی  کربالیی

های مشارکتی مانند پرسشنامه، نقاشی، انشاء و با استفاده از روش« مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری قزوین  کودکان
 های یک شهرسپس ویژگی ها پرداختند.عالقه آن دهای مورها و فعالیتکودک قزوینی به بررسی مکان 130ز مصاحبه ا

له عالقه کودکان طی این های کودکان را بیان کردند. از جمهبرای رسیدن به اید هاییدوست داشتنی و در پایان پیشنهاد
 یکی،های فیزی ورزشی، بازی با دیگران، فعالیتهاها و سالنهای بازی، زمینها و زمینتوان به خانه، پارکبررسی می

) و  کودک سینمای های ورزشی، بازی با کامپیوتر و تماشای تلوزیون، طبیعت، فضاهای مخصوص کودک(فعالیت
 ها اشاره کرد.کتابخانه

هـای  هـا در کشـورانجام شده است. بیشتر ایـن پـژوهش ای در زمینه شهر دوستدار کودکتاکنون تحقیقات گسترده
است. در ادامه به برخی  های شرقی از جمله ایران، تمرکز کافی بر این موضوع انجام نگرفتهغربی انجام گرفته و در کشور

 در رابطه با رعایت حقوق کودکان خواهد شد. های انجام شدهاز پژوهش
بررسـی »ای تحـت عنـوان درمقالهمنافع کودکان  ) به  شهرهای دوستدار کودک: حکمرانی خوب در ،( 2002ریجیو )

ستدار کـودک را شـامل های کلی برای دستیابی به شهر دوپرداخت. او ابزار «اصول ایجاد کننده شهرهای دوستدار کودک
داند: قوانین کودک مداری، یک برنامه در مقیاس شهری برای کودکان، یک چارچوب نهادی بـرای کـودک موارد زیر می
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یر بر کودکان، بودجه برای کودکان، تجزیه و تحلیل کودکان در شهر، معرفی حقوق کودکان، أثمداری، بررسی و ارزیابی ت
 گاه کودکان.سازی، بکارگیری و احترام به دیدکودکان، ظرفیتوکالت مستقل برای 
ای تحـت عنـوان هـا ) در مقالـهشهر بـرای کودکـان و بـه همـراه آنبه بررسی نظرات اداره  ،(2004ساترس ویت )

دهنـده توجـه در مورد شهر مورد پسند آنان نشانپرداخت. تجزیه و تحلیل نظرات کودکان  «کودکان در آفریقای جنوبی»
ایمن با تجهیزات ایمن؛ فضاهای همگانی بی خطر و امن؛ حل مشکل به شش جنبه زیر بود: فضاهای بازی کافی، امن و 

عابر پیاده؛ ایجاد مسیر های پیاده؛ تدارک تسهیالت کافی برای عابر پیاده؛ حمل و نقل عمومی با هزینه پـایین و در نظـر 
 مشروبات الکلی. آوری و دفع زباله و حل مشکل استفاده ازتم جمعگرفتن تسهیالتی برای کودکان؛ مدیریت مناسب سیس

 جـادیاند و چگونـه اهایی تشکیل شدهدوستدار کودک از چه بخش»  در پژوهشی تحت عنوان جوامع ،(2006هاوارد )
، هشت شاخص بـرای دسـتیابی (ARACY)کرد در معاهده تحقیقات استرالیایی برای کودکان و جوانان  انیب «شوند؟یم

؛ ها بـه همـراه کودکـان محلـیطراحی و شرکت در فعالیت ن؛مشاوره گرفت به جوامع دوستدار کودک در استرالیا بیان شد:
ت و ایمنـی هایشان به عنوان شرکا و همکاران ارزشمند در زندگی اجتماعی؛ تدارک امنیشناسایی کودکان محلی و خانواده

 دنان؛ فـراهم کـراندار یک جامعه مرتب  و وابسته به هم؛ طراحی فضاهای خالق بـرای کودکـبرای کودکان؛ تهیه چشم
ها و صـرف ین تسهیالت و خدمات برای خانوادههای روزمره؛ تأمسعه برای کودکان در فضاها و مکانبستر یادگیری و تو

 ها و مشارکت کودکان.زمان برای دریافت ایده
کـرد کـه  انیـ، ب«های دوستدار کودکچوب نظری برای محی ایجاد چهار»تحت عنوان  یادر مقاله ،(2007) یهورل

های دوسـتدار کودکوجـود نـدارد. او بـا مطالعـه ر کودک، نظریه جامعی درباره محی هنوز با گسترش مفهوم شهر دوستدا
 کند.برای شهر دوستدار کودک معرفی می را عدتطبیقی در فنالند، ایتالیا و سوئد، چهارچوبی متشکل از ده ب

 شناسیها و روشداده

 یهامورد استفاده از نوع روش قیو روش تحق تیاست و از نظر ماه یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد قیتحق
. در این پژوهش ابتدا به مطالعه و بررسی نظریات اندیشمندان در مورد کودک و شهر دوستدار باشدمی یلیتحل - یفیتوص

شهر مداری در هایی به منظور سنجش کودکخصشا سپس با توجه به مطالعات انجام گرفتهشده است  کودک پرداخته
انتخاب و برای هر شاخص باتوجه به استانداردها و پیشنهادات صاحبنظران، تعدادی بازه مشخص و به هرکدام کرمان 

، محالتی را به عنوان گانه شهر کرمان5تر مناطق این تحقیق به منظور مطالعه جامع درگرفت. خواهد امتیازی تعلق 
های مورد های شهر دوستدار کودک در محدودهشاخصوضعیت  به منظور بررسیاز هر منطقه انتخاب و  محله نمونه

مانند پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و تحلیل اطالعات  های مختلفیاز ابزار بدست آمده مطالعه، با توجه به اطالعات 
شده است  استفاده  SPSSدر  و دانکن رنوفیکلموگوروف اسم و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، Tهای با آزمونموجود 

های موردنیاز از ولید نقشهفازی استفاده شده است و در آخر جهت تحلیل و ت AHPها از روش و جهت تحلیل شاخص
 بهره گرفته شده است. GISافزار نرم

 قلمرو پژوهش
ین کرمان است که بزرگترشهر کرمان مرکز استان و مهمترین شهر منطقه جنوب غرب کشور و مرکز شهرستان 

  آید.شهرستان استان نیز به شمار می
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 موقعیت شهر کرمان -1شکل 

در شهر کرمان، به  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاها یسازمناسببه منظور 
در  ( و1انتخاب پنج  محله در هر یک  از مناطق شهر کرمان به عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است که در جدول )

 ها در مناطق شهری کرمان نشان داده شده است. ( موقعیت آن2شکل )

 مشخصات محالت انتخابی در مناطق پنجگانه شهر کرمان -1جدول 

 )مترمربع(مساحت  محله منطقه

 846507 مدیریت 1

 1141873 شفا 2

 1416039 رسالت 3

 381977 ادیب 4

 425442 ناصریه 5

 

 
 )ترسیم: نگارندگان( ،شهر کرمان موردمطالعه درمحالت  تیموقع -2شکل 
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 هایافته

کرونباخ و کلموگروف  یآلفا هایکرمان، ابتدا از آزمون یشهر یدر نواح یزندگ تیفیک تیوضع یقیتطب لیجهت تحل
 و آزمون دانکن استفاده شده است. انسیوار لیتحل ،یانهنموتک تیاز  آزمون  زیاستفاده شده است و در ادامه ن رنوفیاسم

 فضایی در محله مدیریت –های کالبدی بررسی وضعیت هر یک از شاخص

محیطی، حمل و نقل و تحرک -کالبدیهای داری، در شاخصطح معنی( مشخص است، س2که از جدول ) طورهمان
است،  این بدان معنی کمتر شده 05/0های متنوع، ایمنی و امنیت از مقدار ادانه، دسترسی به خدمات و فعالیتمستقل و آز

های مذکور، مقادیر دو ستون حد دارند، همچنین در شاخص 3داری با عدد است که میانگین این متغیرها اختالف معنی
 3ایین جدول هر دو منفی هستند و از آنجاییکه میانگین شاخص های مورد بررسی کمتر از مقدار متوس  باال و حد پ

ها  از نظر جامعه آماری، دارای وضعیت قابل قبول و توان گفت این شاخصمی %95طمینان هست، در نتیجه در سطح ا
اساس اصول  کودکان بر یبرای شهر یافضاه بودنمناسب یک شهر کرمان از نظر  مناسبی در محله مدیریت منطقه

 نیستند. شهر دوستدار کودک

 فضایی در محله مدیریت –های کالبدی ای  شاخصنمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون   -2جدول 

 

 

 شاخص

 3ارزش آزمون= 

مقدار آماره  میانگین
T 

سطح 

 معناداری
(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 95میزان اختالف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 -748/0 -034/1 -891/0 000/0 -770/12 108/2 محیطی-کالبدی

حمل و نقل و تحرک مسـتقل و 
 آزادانه

180/2 498/10- 000/0 820/0- 979/0- 660/0- 

دسترسی بـه خـدمات و فعالیـت 
 های متنوع

826/2 400/2- 023/0 173/0- 321/0- 025/0- 

 -236/0 -523/0 -380/0 000/0 -425/5 620/2 ایمنی و امنیت

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 یفضاهاسازی مناسبفضایی -ای برای سنجش وضعیت بعد کالبدینمونهتی تک( نتایج حاصل از 3براساس جدول )
که  دهددر محله مدیریت منطقه یک شهر کرمان نشان می اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر

( وجود دارد. از آنجایی که مقدار sig.=000( اختالف معناداری )433/2( و میانگین به دست آمده )3بین حد مبنا )
 یفضاهاسازی مناسبفضایی -گیریم که وضعیت بعد کالبدیباشد. نتیجه میمیانگین به دست آمده کمتر از حد مبنا می

در محله مدیریت منطقه یک شهر کرمان، در وضعیت مناسب  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر
 و قابل قبولی نیست.

 فضایی در محله مدیریت-ای بر روی بعد کالبدیتک نمونه تینتایج حاصل از آزمون  -3جدول

 3ارزش آزمون=  بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

 -497/0 -635/0 -566/0 000/0 -825/16 433/2 فضایی-کالبدی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 فضایی در محله شفا –های کالبدی بررسی وضعیت هر یک از شاخص

نقل و تحرک محیطی، حمل و -های کالبدیداری، در شاخصشخص است، سطح معنی( م4که از جدول ) طورهمان
است،  این بدان معنی کمتر شده 05/0های متنوع، ایمنی و امنیت از مقدار ادانه، دسترسی به خدمات و فعالیتمستقل و آز

های مذکور، مقادیر دو ستون حد دارند، همچنین در شاخص 3داری با عدد است که میانگین این متغیرها اختالف معنی
 3های مورد بررسی بیشتر از مقدار متوس  ستند و از آنجاییکه میانگین شاخصه باال و حد پایین جدول هر دو مثبت
ها  از نظر جامعه آماری، دارای وضعیت قابل قبول و گفت این شاخص توانمی %95هست، در نتیجه در سطح اطمینان 

اساس اصول شهر  کودکان بر یبرای شهر یفضاها بودنمناسب در محله شفا منطقه دو شهر کرمان از نظر  مناسبی
 هستند. دوستدار کودک

 فضایی در محله شفا –های کالبدی ای  شاخصنمونهتک  تینتایج حاصل از آزمون -4جدول 

 

 

 شاخص

 3ارزش آزمون= 

مقدار آماره  میانگین
T 

سطح 

 معناداری
(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 95میزان اختالف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 310/0 064/0 187/0 004/0 117/3 187/3 محیطی-کالبدی

حمل و نقل و تحـرک مسـتقل و 
 آزادانه

113/3 350/1 008/0 113/0 058/0 285/0 

دسترسـی بــه خـدمات و فعالیــت 
 های متنوع

740/3 886/11 000/0 740/0 612/0 867/0 

 336/0 077/0 206/0 003/0 268/3 206/3 ایمنی و امنیت

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 یفضاهاسازی مناسبفضایی -ای برای سنجش وضعیت بعد کالبدینمونهتک تی( نتایج حاصل از 5براساس جدول )
که بین حد  دهددر محله شفا منطقه دو شهر کرمان نشان می اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر
( وجود دارد. از آنجایی که مقدار میانگین به sig.=000اختالف معناداری )( 312/3( و میانگین به دست آمده )3مبنا )

ی شهر یفضاهاسازی مناسبفضایی -گیریم که وضعیت بعد کالبدیباشد. نتیجه میدست آمده بیشتر از حد مبنا می
و قابل قبولی در محله شفا منطقه دو شهر کرمان، در وضعیت مناسب  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرا

 قرار دارد.
 فضایی در محله شفا-ای بر روی بعد کالبدینمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون  - 5جدول

 3ارزش آزمون=  بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

 388/0 235/0 311/0 000/0 321/8 312/3 فضایی-کالبدی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 فضایی در محله رسالت –های کالبدی بررسی وضعیت هر یک از شاخص

محیطی، حمل و نقل و تحرک -های کالبدیداری، در شاخصشخص است، سطح معنی( م6که از جدول ) طورهمان
است،  این بدان معنی کمتر شده 05/0های متنوع، ایمنی و امنیت از مقدار الیتمستقل و آزادانه، دسترسی به خدمات و فع
محیطی، حمل و نقل -های کالبدیدر شاخص دارند، همچنین 3داری با عدد است که میانگین این متغیرها اختالف معنی

ستند و از آنجاییکه ر دو منفی هو تحرک مستقل و آزادانه، ایمنی و امنیت ، مقادیر دو ستون حد باال و حد پایین جدول ه
توان گفت این شاخص می %95هست، در نتیجه در سطح اطمینان  3های مذکور کمتر از مقدار متوس  میانگین شاخص

 بودنمناسب ها  از نظر جامعه آماری، دارای وضعیت قابل قبول و مناسبی در محله رسالت منطقه سه شهر کرمان از نظر 
-ا شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتنیستند. ام اساس اصول شهر دوستدار کودک ان برکودک یبرای شهر یفضاها

که بیشتر از حد مبنا می باشد، نشان دهنده وضعیت مناسب و قابل قبول این  166/3های متنوع با میانگین به دست آمده 
 باشد.یم اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاها بودنمناسب شاخص در 

 فضایی در محله رسالت –های کالبدی ای  شاخصنمونهتک تینتایج حاصل از آزمون -6جدول 

 

 

 شاخص

 3ارزش آزمون= 

مقدار آماره  میانگین
T 

سطح 

 معناداری
(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 95میزان اختالف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 -584/0 -799/0 -691/0 000/0 -175/13 308/2 محیطی-کالبدی

حمل و نقل و تحرک مسـتقل و 
 آزادانه

400/2 772/9- 000/0 600/0- 725/0- 474/0- 

-دسترسی به خـدمات و فعالیـت

 های متنوع
166/3 363/2 025/0 166/0 022/0 310/0 

 -179/0 -486/0 -333/0 000/0 -439/4 666/2 ایمنی و امنیت

 1399 تحقیق،های منبع: یافته

 یفضاهاسازی مناسبفضایی -ای برای سنجش وضعیت بعد کالبدینمونهتک تی( نتایج حاصل از 7براساس جدول )
که بین  دهددر محله رسالت منطقه سه شهر کرمان نشان می اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر

( وجود دارد. از آنجایی که مقدار میانگین به sig.=000معناداری )( اختالف 635/2( و میانگین به دست آمده )3حد مبنا )
 یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبفضایی -گیریم که وضعیت بعد کالبدیباشد. نتیجه میدست آمده کمتر از حد مبنا می

در محله رسالت منطقه دو شهر کرمان، در وضعیت مناسب و قابل قبولی  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر
 نیست.

 فضایی در محله رسالت-ای بر روی بعد کالبدینمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون  - 7جدول
 3ارزش آزمون=  بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

 -293/0 -435/0 -364/0 000/0 -473/10 635/2 فضایی-کالبدی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 فضایی در محله ادیب –های کالبدی بررسی وضعیت هر یک از شاخص

نقل و تحرک محیطی، حمل و -داری، در شاخص های کالبدی( مشخص است، سطح معنی8که از جدول ) طورهمان
است،  این بدان کمتر شده 05/0مستقل و آزادانه، دسترسی به خدمات و فعالیت های متنوع، ایمنی و امنیت از مقدار 

محیطی، حمل -های کالبدیدارند، همچنین در شاخص 3داری با عدد معنی است که میانگین این متغیرها اختالف معنی
امنیت ، مقادیر دو ستون حد باال و حد پایین جدول هر دو منفی هستند و از و نقل و تحرک مستقل و آزادانه، ایمنی و 

توان گفت می %95هست، در نتیجه در سطح اطمینان  3آنجاییکه میانگین شاخص های مذکور کمتر از مقدار متوس  
شهر کرمان از نظر این شاخص ها  از نظر جامعه آماری، دارای وضعیت قابل قبول و مناسبی در محله ادیب منطقه چهار 

نیستند. اما شاخص دسترسی به  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاها بودنمناسب 
که بیشتر از حد مبنا می باشد، نشان دهنده وضعیت  233/3خدمات و فعالیت های متنوع با با میانگین به دست آمده 

 اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یهافضا بودنمناسب مناسب و قابل قبول این شاخص در 
 می باشد.

 فضایی در محله ادیب –های کالبدی ای  شاخصنمونهتک تینتایج حاصل از آزمون   -8جدول 
 

 

 شاخص

 3ارزش آزمون= 

مقدار آماره  میانگین
T 

سطح 

 معناداری
(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 95میزان اختالف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 -560/0 -748/0 -654/0 000/0 -248/14 345/2 محیطی-کالبدی

حمل و نقل و تحرک مسـتقل و 
 آزادانه

300/2 165/11- 000/0 700/0- 828/0- 571/0- 

دسترسی بـه خـدمات و فعالیـت 
 های متنوع

233/3 385/2 024/0 233/0 033/0 433/0 

 -470/0 -783/0 -626/0 000/0 -186/8 373/2 ایمنی و امنیت

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 یفضاهاسازی مناسبفضایی -ای برای سنجش وضعیت بعد کالبدینمونهتک تی( نتایج حاصل از 9براساس جدول )
بین که  دهددر محله ادیب منطقه چهار شهر کرمان نشان می اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر

( وجود دارد. از آنجایی که مقدار میانگین به sig.=000( اختالف معناداری )563/2( و میانگین به دست آمده )3حد مبنا )
 یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبفضایی -گیریم که وضعیت بعد کالبدیباشد. نتیجه میدست آمده کمتر از حد مبنا می

محله ادیب منطقه چهارشهر کرمان، در وضعیت مناسب و قابل قبولی  در اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر
 نیست.

 فضایی در محله ادیب-ای بر روی بعد کالبدینمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون  -9جدول

 3ارزش آزمون=  بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

 -359/0 -514/0 -436/0 000/0 -471/11 563/2 فضایی-کالبدی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 فضایی در محله ناصریه –های کالبدی بررسی وضعیت هر یک از شاخص

ع از های متنور شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتداری، د( مشخص است، سطح معنی10که از جدول ) طورهمان
ندارد، همچنین در  3داری با عدد این بدان معنی است که میانگین این متغیر اختالف معنیاست، بیشتر شده 05/0مقدار 
محیطی، حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه، ایمنی و امنیت، مقادیر دو ستون حد باال و حد -های کالبدیشاخص

هست، در نتیجه در  3های مذکور کمتر از مقدار متوس  جاییکه میانگین شاخصستند و از آنپایین جدول هر دو منفی ه
ها  از نظر جامعه آماری، دارای وضعیت قابل قبول و مناسبی در محله توان گفت این شاخصمی %95 سطح اطمینان

 وستدار کودکاساس اصول شهر د کودکان بر یبرای شهر یفضاها بودنمناسب ناصریه منطقه پنج شهر کرمان از نظر 
بیشتر از حد مبنا می  که 020/3های متنوع با با میانگین به دست آمده ا شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتنیستند. ام
اساس  کودکان بر یبرای شهر یفضاها بودنمناسبدهنده وضعیت مناسب و قابل قبول این شاخص در باشد، نشان

 .باشدمی اصول شهر دوستدار کودک

 فضایی در محله ناصریه –های کالبدی ای  شاخصنمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون   -10جدول 

 

 

 شاخص

 3ارزش آزمون= 

مقدار آماره  میانگین
T 

سطح 

 معناداری
(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 95میزان اختالف در سطح اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

 -826/0 -065/1 -945/0 000/0 -219/16 054/2 محیطی-کالبدی

حمـــل و نقـــل و تحـــرک 
 مستقل و آزادانه

340/2 447/11- 000/0 660/0- 777/0- 542/0- 

دسترســـی بـــه خـــدمات و 
 فعالیت های متنوع

020/3 211/0 834/0 020/0 173/0- 213/0 

 -585/0 -894/0 -740/0 000/0 -789/9 260/2 ایمنی و امنیت

 1399های تحقیق، منبع: یافته

سازی مناسبفضایی -ای برای سنجش وضعیت بعد کالبدینمونهتی تک( نتایج حاصل از 11براساس جدول )
-در محله مدیریت منطقه یک شهر کرمان نشان می اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاها

( وجود دارد. از آنجایی که مقدار sig.=000معناداری )( اختالف 418/2( و میانگین به دست آمده )3دهدکه بین حد مبنا )
 یفضاهاسازی مناسبفضایی -گیریم که وضعیت بعد کالبدیباشد. نتیجه میمیانگین به دست آمده کمتر از حد مبنا می

در محله ناصریه منطقه پنج شهر کرمان، در وضعیت مناسب و  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر
 بل قبولی نیست.قا

 فضایی در محله ناصریه-ای بر روی بعد کالبدینمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون  -11جدول

 3ارزش آزمون=  بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

 -519/0 -643/0 -581/0 000/0 -070/19 418/2 فضایی-کالبدی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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در  اساس اصوول شوهر دوسوتدار کوود  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب تحلیل بعد فرهنگی 

 شهر کرمان
ای برای سنجش وضعیت شاخص هویت بخشی تاریخی، فرهنگی نمونهتک تی( نتایج حاصل از 12براساس جدول )

در شهر  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبو مذهبی از بعد فرهنگی 
( وجود دارد. از sig.=000( اختالف معناداری )575/2( و میانگین به دست آمده )3دهدکه بین حد مبنا )کرمان نشان می

گیریم که وضعیت شاخص هویت بخشی باشد. نتیجه میکه مقدار میانگین به دست آمده کمتر از حد مبنا می آنجایی
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب تاریخی، فرهنگی و مذهبی بعد فرهنگی 

 در شهر کرمان، در وضعیت مناسب و قابل قبولی نیست.  کودک

 ای بر روی بعد فرهنگی در شهر کرماننمونهتی تک حاصل از آزمون نتایج  -12جدول

 3ارزش آزمون=  شاخص بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

هویت بخشی تاریخی،  فرهنگی
 فرهنگی و مذهبی

575/2 539/10- 000/0 425/0- 504/0- 345/0- 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 اساس اصول شهر دوستدار کود  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب نهادی -تحلیل بعد سازمانی

 در شهر کرمان
ثر با ابزار وجود و ی برای سنجش وضعیت شاخص مشارکت مؤانمونهتی تک( نتایج حاصل از 13براساس جدول )

در  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبنهادی -بیان عقیده از بعد سازمانی
( وجود sig.=000( اختالف معناداری )444/2( و میانگین به دست آمده )3دهدکه بین حد مبنا )شهر کرمان نشان می

گیریم که وضعیت شاخص مشارکت باشد. نتیجه میمبنا می دست آمده کمتر از حد دارد. از آنجایی که مقدار میانگین به
اساس اصول شهر  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب  نهادی-موثر با ابزار وجود و بیان عقیده از بعد سازمانی

 در شهر کرمان، در وضعیت مناسب و قابل قبولی نیست.  دوستدار کودک

 نهادی در شهر کرمان -ای بر روی بعد سازمانینمونهتی تکنتایج حاصل از آزمون  -13جدول

 3ارزش آزمون=  شاخص بعد

سطح  Tمقدار آماره میانگین

 معناداری
(Sig) 

از  اختالف

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95 اطمینان

 حد باال حد پایین

-سازمانی
 نهادی

ابزار وجود مشارکت موثر با 
 و بیان عقیده

444/2 453/11- 000/0 556/0- 651/0- 459/0- 

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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در شوهر  اساس اصول شهر دوسوتدار کوود  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب تحلیل تطبیقی 

 کرمان
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب  فضایی -تحلیل تطبیقی بعد کالبدی 

در محالت موردمطالعه مناطق پنجگانه شهر کرمان با استفاده از تحلیل واریانس صورت گرفته است. نتایج تحلیل  کودک
دهد کدام محالت با یکدیگر متفاوت ها اختالف وجود دارد اما نشان نمیدهد در کدامیک از شاخصواریانس نشان می

پس  هاآزمونهای متعددی برای شود. روشاستفاده می هاتفاوتبرای بررسی  1های پس از تجربهآزمون بنابراین؛ هستند
های مرسوم در این زمینه آزمون چند قابل محاسبه است. یکی از روش SPSS افزارنرماز تجربه وجود دارد که همه در 

 یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب  فضایی -لبدی های بعد کاباشد، در این بخش به تحلیل شاخصای دانکن میدامنه
 تحلیل از در محالت موردمطالعه مناطق پنجگانه شهر کرمان با استفاده اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر
 ایم.دانکن، پرداخته آزمون و یکطرفه واریانس

 محیطی در محالت موردمطالعه -تحلیل تطبیقی شاخص کالبدی 
داری هد که با توجه به اینکه سطح معنیدنشان می (14) در جدول طرفهیک واریانس تحلیل آزمون ازحاصل  نتایج
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسباست، تفاوت معناداری در  05/0 کمتر از
 محیطی وجود دارد. -در محالت موردمطالعه در شاخص کالبدی کودک

 محیطی در محالت موردمطالعه-واریانس یک طرفه شاخص کالبدیتحلیل  -14جدول 

 سطح

 داریمعنی

 مقداره

 آماره

 مجذور میانگین

 خطا
 آزادی درجه

 مجموع

 مربعات
 شاخص کالبدی

000/0 365/62 271/6 4 085/25 Between Groups 

  101/0 145 581/14 Within Groups 

   150 666/39 Total 

 1399تحقیق، های منبع: یافته

و با  سوم در گروه محله شفاکه  است، کرده شناسایی را گروه سه دانکن، آزمون(،15) جدول به توجه با همچنین
و از وضعیت بهتری نسبت به سایر محالت  رتبه اول را به خود اختصاص داده است 187/3نمره  یشترینکسب ب

اساس اصول شهر  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبمحیطی  -موردمطالعه در رابطه با شاخص کالبدی
را رتبه دوم  308/2و  345/2محالت ادیب و رسالت  نیز  به ترتیب با کسب نمره  باشد.برخوردار می دوستدار کودک
 اند. کسب کرده

اند، که هدر رتبه سوم قرار گرفت 108/2و  054/2همچنین محالت ناصریه و مدیریت به ترتیب با کسب کمترین نمره 
مناسب محیطی  -دهد دارای وضعیت ضعیفتری نسبت به سایر محالت موردمطالعه در رابطه با شاخص کالبدینشان می
 قرار دارند. اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Post- hoc test 



 77-96(، 1)9، عبداللهی و آذرنوش 89
 

 

 حیطیم-نتایج آزمون دانکن برای مقایسه محالت موردمطالعه در شاخص کالبدی -15جدول 

N 
Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 آزمون نام محله

 ناصریه 054/2   30

a,bDuncan 

 مدیریت 108/2   30

 رسالت  308/2  30

 ادیب  345/2  30

 شفا   187/3 30

150 000/1 648/0 509/0 Sig. 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 مستقل و آزادانه در محالت موردمطالعهتحلیل تطبیقی شاخص حمل و نقل و تحر  
داری هد که با توجه به اینکه سطح معنیدنشان می (16) در جدول طرفهیک واریانس تحلیل آزمون ازحاصل  نتایج
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسباست، تفاوت معناداری در  05/0 کمتر از
 در محالت موردمطالعه در شاخص حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه وجود دارد.  کودک

 تحلیل واریانس یک طرفه شاخص حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه در محالت موردمطالعه -16جدول 

 سطح

 داریمعنی

 مقداره

 آماره

 مجذور میانگین

 خطا
 آزادی درجه

 مجموع

 مربعات
 شاخص کالبدی

000/0 364/28 115/4 4 459/16 Between Groups 

  145/0 145 035/21 Within Groups 

   150 493/37 Total 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

و با  سوم در گروه محله شفاکه  است، کرده شناسایی را گروه سه دانکن، آزمون (،17) جدول به توجه با همچنین
و از وضعیت بهتری نسبت به سایر محالت  رتبه اول را به خود اختصاص داده است 113/3نمره  یشترینکسب ب

 کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبموردمطالعه در رابطه با شاخص حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه  
و  400/2کسب نمره باشد.  محالت رسالت و ناصریه نیز  به ترتیب با برخوردار می اساس اصول شهر دوستدار کودک

 اند.  را کسب کردهرتبه دوم  340/2
اند، که در رتبه سوم قرار گرفته 180/2و  300/2همچنین محالت مدیریت و ادیب به ترتیب با کسب کمترین نمره 

دهد دارای وضعیت ضعیفتری نسبت به سایر محالت موردمطالعه در رابطه با شاخص حمل و نقل و تحرک نشان می
 قرار دارند.  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبزادانه مستقل و آ

 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه محالت موردمطالعه در شاخص حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه -17جدول 

N 
Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 آزمون نام محله

 مدیریت 180/2   30

a,bDuncan 
 ادیب 300/2   30

 ناصریه  340/2  30

 رسالت  400/2  30
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 شفا   113/3 30

150 000/1 342/0 127/0 Sig. 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 های متنوع در محالت موردمطالعهی شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتتحلیل تطبیق
داری هد که با توجه به اینکه سطح معنیدنشان می (18) در جدول طرفهیک واریانس تحلیل آزمون ازحاصل  نتایج
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسباست، تفاوت معناداری در  05/0 کمتر از
 های متنوع وجود دارد. ر شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتدر محالت موردمطالعه د کودک

 واریانس یک طرفه شاخص دسترسی به خدمات و فعالیت های متنوع در محالت موردمطالعهتحلیل  -18جدول 

 سطح

 داریمعنی

 مقداره

 آماره

 مجذور میانگین

 خطا
 آزادی درجه

 مجموع

 مربعات
 شاخص کالبدی

000/0 858/17 492/3 4 967/13 Between Groups 

  196/0 145 352/28 Within Groups 

   150 319/42 Total 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

و با  سوم در گروه محله شفاکه  است، کرده شناسایی را گروه سه دانکن، آزمون (،19) جدول به توجه با همچنین
و از وضعیت بهتری نسبت به سایر محالت  رتبه اول را به خود اختصاص داده است 740/3نمره  یشترینکسب ب

 کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبموردمطالعه در رابطه با شاخص دسترسی به خدمات و فعالیت های متنوع 
، 233/3محالت ادیب، رسالت و ناصریه نیز  به ترتیب با کسب نمره  باشد.برخوردار می اساس اصول شهر دوستدار کودک

 اند.  را کسب کردهرتبه دوم  020/2و  166/3
دهد دارای وضعیت سوم قرار گرفته است، که نشان می در رتبه 826/2همچنین محله مدیریت با کسب کمترین نمره 

سازی مناسبهای متنوع ا شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتضعیفتری نسبت به سایر محالت موردمطالعه در رابطه ب
 قرار دارد. اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاها

 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه محالت موردمطالعه در شاخص دسترسی به خدمات و فعالیت های متنوع -19جدول 

N 
Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 آزمون نام محله

 مدیریت 826/2   30

a,bDuncan 

 ناصریه  020/3  30

 رسالت  166/3  30

 ادیب  233/3  30

 شفا   740/3 30

150 000/1 079/0 093/0 Sig. 

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 تحلیل تطبیقی شاخص ایمنی و امنیت در محالت موردمطالعه
داری هد که با توجه به اینکه سطح معنیدنشان می (20) در جدول طرفهیک واریانس تحلیل آزمون ازحاصل  نتایج
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسباست، تفاوت معناداری در  05/0 ازکمتر 
 در محالت موردمطالعه در شاخص ایمنی و امنیت وجود دارد.  کودک

 تحلیل واریانس یک طرفه شاخص ایمنی و امنیت در محالت موردمطالعه -20جدول 

 سطح

 داریمعنی

 مقداره

 آماره

 مجذور میانگین

 خطا
 آزادی درجه

 مجموع

 مربعات
 شاخص کالبدی

000/0 683/25 025/4 4 100/16 Between Groups 

  157/0 145 724/22 Within Groups 

   150 824/38 Total 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

و با  سوم در گروه شفامحله که  است، کرده شناسایی را گروه سه دانکن، آزمون (،21) جدول به توجه با همچنین
و از وضعیت بهتری نسبت به سایر محالت  رتبه اول را به خود اختصاص داده است 206/3نمره  یشترینکسب ب

اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبموردمطالعه در رابطه با شاخص ایمنی و امنیت 
را کسب رتبه دوم  620/2و  666/2به ترتیب با کسب نمره  دیریت نیزباشد.  محالت رسالت و مبرخوردار می  کودک

 کرده اند.  
اند، که در رتبه سوم قرار گرفته 373/2و  260/2همچنین محالت ناصریه و ادیب به ترتیب با کسب کمترین نمره 

مناسب ی و امنیت دهد دارای وضعیت ضعیفتری نسبت به سایر محالت موردمطالعه در رابطه با شاخص ایمننشان می
 قرار دارند. اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی 

 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه محالت موردمطالعه در شاخص ایمنی و امنیت -21جدول 

N 
Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 آزمون نام محله

 ناصریه 260/2   30

a,bDuncan 

 ادیب 373/2   30

 مدیریت  620/2  30

 رسالت  666/2  30

 شفا   206/3 30

150 000/1 649/0 269/0 Sig. 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 فضایی در محالت موردمطالعه-تحلیل تطبیقی بعد کالبدی
داری اینکه سطح معنیهد که با توجه به دنشان می (22) در جدول طرفهیک واریانس تحلیل آزمون ازحاصل  نتایج
اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی ناسبماست، تفاوت معناداری در  05/0 کمتر از
 فضایی وجود دارد. -در محالت موردمطالعه در شاخص کالبدی کودک
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 فضایی در محالت موردمطالعه-تحلیل واریانس یک طرفه بعد کالبدی -22جدول 

 سطح

 یدارمعنی

 مقداره

 آماره

 مجذور میانگین

 خطا
 آزادی درجه

 مجموع

 مربعات
 شاخص کالبدی

000/0 866/110 077/4 4 309/16 Between Groups 

  037/0 145 333/5 Within Groups 

   150 642/21 Total 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

و با  سوم در گروه محله شفاکه  است، کرده شناسایی را گروه سه دانکن، آزمون (،23) جدول به توجه با همچنین
و از وضعیت بهتری نسبت به سایر محالت  رتبه اول را به خود اختصاص داده است 311/3نمره  یشترینکسب ب

اساس اصول شهر دوستدار  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبفضایی -موردمطالعه در رابطه با بعد کالبدی
را کسب کرده رتبه دوم  563/2و  635/2باشد.  محالت رسالت و ادیب نیز  به ترتیب با کسب نمره برخوردار می کودک
اند، که در رتبه سوم قرار گرفته 433/2و  418/2همچنین محالت ناصریه و مدیریت به ترتیب با کسب کمترین نمره اند. 

سازی مناسبفضایی -ت موردمطالعه در رابطه با بعد کالبدیدهد دارای وضعیت ضعیفتری نسبت به سایر محالنشان می
 قرار دارند. اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاها

 فضایی-نتایج آزمون دانکن برای مقایسه محالت موردمطالعه در بعد کالبدی -23جدول 

N 
Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 آزمون نام محله

 ناصریه 418/2   30

a,bDuncan 

 مدیریت 433/2   30

 ادیب  563/2  30

 رسالت  635/2  30

 شفا   311/3 30

150 000/0 146/0 759/0 Sig. 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 در شهر کرمان کودکان یبرای شهر یفضاهاسازی مناسب اولویت بندی شاخص های 
باشد، رای کسب نظر خبرگان و متخصصان میروشی خوب ب (معمولی AHP )روش تحلیل سلسله مراتبی معمولی

بایست نظر خود را با ای که در حال پاسخگویی است، میکند. زیرا خبرهی نحوه تفکر انسانی را منعکس نمیاما به درست
های خود و خبره قاعدتا مایل است در قضاوتهای زوجی، فازی است لی که طبیعت مقایسهدر حا .اعداد دقیق بیان کند

مراتبی فازی اکثر اصول در روش تحلیل سلسله .یک بازه را اعالم کند نه اینکه یک عدد ثابت و قطعی را بیان کند
قضاوت، از اعداد داد ثابت برای است، منتها با این تفاوت که به جای اع (AHP) همانند تحلیل سلسله مراتبی معمولی

 .شودفازی استفاده می

یرندگان خواسته گگیرنده یا تصمیماز تصمیم مراتبینمودار سلسله، پس از تهیه مراتبی فازیتحلیل سلسلهدر روش 
 .می شود تا عناصر هر سطح را نسبت به هم مقایسه کنند و اهمیت نسبی عناصر را با استفاده از اعداد فازی بیان کنند

سازی یک سیستم نیازمند ریاضیات پیچیده و هایی را که برای طراحی و مدلطق فازی تکنیک جدیدی است که شیوهمن
کند. در یا تا حدود زیادی آن را تکمیل میسازد و بانی و دانش فرد خبره جایگزین میز پیشرفته است، با استفاده از مقادیر

http://www.expertchoice.ir/product/learn-ahp/
http://www.expertchoice.ir/fahp-chang/
http://www.expertchoice.ir/product/tarh-ahp/
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الفاظ و مقادیر کالمی  ای از معلومات نادقیق که بایج دقیق را با استفاده از مجموعهتوان نتاواقع، در منطق فازی می
 .اند، استخراج کردتعریف شده

در  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یضاهاف یسازمناسبهای دهی شاخصبرای اولویت
شهر کرمان، برای مقایسات زوجی با استفاده از روش دلفی از نظر متخصصان و خبرگان استفاده شده است. لذا ابتدا به 

جدول ه در پرداخته شده است ک های اولیه و البته مهم استیکی از گام که مراتبی )درخت تصمیم(رسم نمودار سلسله
 نمایش داده شده است. (24)

 FAHPنمایش گرافیکی ساخت سلسله مراتبی فازی   -24 جدول

 

 ) Aمحیطی -( کالبدی

(B)  حمل و نقل و

تحر  مستقل و 

 آزادانه

(C دسترسی به خدمات و )

 فعالیت های متنوع
(D) ایمنی و امنیت 

(E)  هویت بخشی

تاریخی، فرهنگی و 

 مذهبی

(F) ابزار  مشارکت موثر با

 وجود و بیان عقیده

  L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

A 1 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 4 5 333/0 5/0 1 

B 25/0 333/0 5/0 1 1 1 25/0 333/0 5/0 333/0 5/0 1 1 2 3 25/0 333/0 5/0 

C 333/0 5/0 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 3 4 5 25/0 333/0 5/0 

D 333/0 5/0 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 25/0 333/0 5/0 

E 2/0 25/0 333/0 333/0 5/0 1 2/0 25/0 333/0 25/0 333/0 5/0 1 1 1 2/0 25/0 333/0 

F 1 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 5 1 1 1 

 1399 ق،یتحق های افتهیمنبع: 

 نیبه ا میکنیهر سطر مجموع را بدست آورده و مجموع را معکوس م یهندس انگسنیادامه پس از محاسبه م در
که عدد آخر اول نوشته خواهد شد عدد  بیترت نیبه ا میسینویصورت که در معکوس کردن اعداد را از آخر به اول م

 یهندس نیانگیم سیاز ضرب هر عدد در ماتر ارهایمع یوس  در وس  و عدد اول در آخر نوشته خواهد شد. لذا وزن فاز
 . شودیدر معکوس خودش محاسبه م

 4÷ برابر کران وس  2+ نیی:  کران باال + کران پامیآوریرا بدست م یفرمول وزن قطع نیاساس ا بر
که هر عدد  بیترت نیبه ا میکنیگام وزن نرمال را محاسبه م نیفرمول باال در ا قیاز طر یاز محاسبه وزن قطع پس
باشد و سپس به محاسبه اوزان و رتبه  1برابر  دیها با. در وزن نرمال مجموع وزنمیکنیبر مجموع م میرا تقس یوزن قطع

 شود. یپرداخته م یینها یبند
باشد  1/0نرخ کمتر از  نیچنانچه ا شودیهمه جدول خبرگان محاسبه م یبرا یبه ذکر است که نرخ ناسازگار الزم

ناسازگار  تیباشد وضع 1/0از  شتریمناسب برخوردار است اگر جواب بدست آمده ب یاز ثبات و سازگار یزوج سهیمقا یعنی
ثر با ابزار وجود و ؤ( شاخص مشارکت م24توجه به جدول ) باتوس  خبرگان اصالح شود.  ها مجدداًپرسشنامه دیاست و با

 یفضاها یسازرا در مناسب ریأثت نیشتریدر رتبه اول و ب 331/0با وزن نرمال  ینهاد -یدر بعد سازمان دهیعق انیب
 یطیمح -یدوم شاخص کالبد کودکان براساس اصول شهر دوستدار کودک در شهر کرمان  دارد و در رتبه یبرا یشهر

 یفضاها یسازرا در مناسب ریثأت نیشتریب دهیعق انیثر با ابزار وجود و بؤبعد از شاخص مشارکت م 237/0رمال با وزن ن
به خدمات و  یشاخص دسترس نیکودکان براساس اصول شهر دوستدار کودک در شهر کرمان دارد و همچن یبرا یشهر
در رتبه چهارم قرار  139/0با وزن نرمال  تیو امن یمنیشاخص ا ودر رتبه سوم   155/0متنوع با وزن نرمال  یهاتیفعال
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 ،یخیتار یبخش تیو هو 083/0حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه  با وزن نرمال   یشاخص ها نهمچنی. اندگرفته
 اند. ار گرفتهپنج و شش قر یدر رتبه ها 053/0با وزن نرمال  یو مذهب یفرهنگ

 موردمطالعه یشاخص ها یینها یمحاسبه اوزان و رتبه بند -25 جدول

 
 وزن های فازی میانگین هندسی سطرها

 وزن های
 قطعی

 وزن نرمال
 رتبه نهایی

 2 237/0 262/0 460/0 235/0 115/0 376/2 698/1 122/1 محیطی-کالبدی

حمل و نقل و تحرک مستقل و 
 آزادانه

416/0 577/0 849/0 042/0 079/0 164/0 092/0 083/0 
5 

دسترسی به خدمات و فعالیت های 
 متنوع

891/0 122/1 467/1 091/0 155/0 284/0 172/0 155/0 
3 

 4 139/0 154/0 260/0 138/0 076/0 348/1 1 741/0 ایمنی و امنیت

هویت بخشی تاریخی، فرهنگی و 
 مذهبی

295/0 370/0 514/0 030/0 051/0 099/0 058/0 053/0 
6 

مشارکت موثر با ابزار وجود و بیان 
 عقیده

698/1 449/2 140/3 175/0 339/0 608/0 365/0 331/0 
1 

 071/0 نرخ سازگاری 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 گیرینتیجه

 که نه تنها پردازندمی تفریح به یا یابندآموزش می هاییمکان و فضاها در جامعه کم توان قشر به عنوان کودکان

 و روحی نیازهای درخور و مناسب هاییمکان نیازمند و در بردارد؛ نیز را خطراتی موارد ایپاره در بلکه نیست، مناسب
 شهری، است مسئوالن ضروری است: آمده کودک حقوق جهانی اعالمیه 31ماده  2بند  هستند. در کودکان روانی

 نزدیک کودکان سکونت محل به بهتر است هامکان این نمایند. فراهم کودکان بازی برای متعددی و مناسب فضاهای

 باال شهر در را خود مشارکت و کنند زندگی خود موردعالقه هایمکان در بتوانند اینکه کودکان برای باشند. بنابراین

 کاربران از یکی به عنوان کودکان آن در که است مطرح شده کودک دوستدار شهر نشود، ضایع هاآن حقوق ببرند و

 کودکان بر یبرای شهر یفضاها یسازمناسبشوند. در این راستا در این پژوهش به می شناخته رسمیت به شهری
ای برای سنجش وضعیت نمونهتی تکدر  شهر کرمان پرداخته شد. نتایج حاصل از  اساس اصول شهر دوستدار کودک

در محالت  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبفضایی -بعد کالبدی
(  نشان داد که وضعیت بعد 3مدیریت، رسالت، ادیب و ناصریه با توجه به میانگین به دست آمده  کمتر از حد مبنا )

در این محالت در  اساس اصول شهر دوستدار کودک کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبفضایی -کالبدی
فضایی قراردارد. -و قابل قبولی نیست و فق  در محله شفا دارای وضعیت قابل قبولی از نظر کالبدی وضعیت مناسب

اساس اصول  کودکان بر یبرای شهر یفضاهاسازی مناسبای نشان داد که نمونهتی تکهمچنین ابعاد نتایج حاصل از 
ثر با ابزار وجود و بیان عقیده شارکت مؤاریخی، فرهنگی و مذهبی، مهای هویت بخشی تدر شاخص شهر دوستدار کودک

 با کسب میانگین کمتر از حد مبنا در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. 
 است. اکنون محالت در شودنمی توجه کودک در شهر کرمان به که هاییمکان از بنابراین نتایج نشان داد که یکی

یا  ندارند وجود یا کودکان برای مناسبی فضای و کودکان تا ساخته شده بزرگساالن برای محالت کرمان بیشتر فضاهای
 به این ترتیب کنند،ناامنی می احساس سکونتشان محل در کودکان بنابراین ندارند؛ کودک برای جذابیتی و هستند اندک

 جلوی یا العادهفوق کالس های و در مدرسه یا خانه هایشان در را خود وقت بیشتر و اندبرده پناه خانه فضای به
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 و رویپیاده مناسب فضای کودکان، مناسب بازی فضای همچنین نبود گذرانند.می کامپیوتری هایبازی و تلویزیون
 و تنهایی ایجاد باعث محله، در حضور به منظور هاآن جاذبه حس برانگیختن جهت جذاب سبز فضای و دوچرخه سواری
 و محیطی مناسب ایجاد دنبال به کودک دوستدار شهر شاخص های به توجه با است. می توان شده آنها گوشه نشینی در
پیاده  مسیر مناسب، آرامش، دسترسی آسایش، امنیت، دارای که بود. محله ای کودکان برای محله ابعاد در رضایت بخش

 باشد.  کودکان برای و... کودک بازی فضای دوچرخه، روی
با نهادی  -ان عقیده در بعد سازمانیثر با ابزار وجود و بیفازی، شاخص مشارکت مؤ AHPنتایج از حاصل از مدل 

شهر  سازی فضاهای شهری برای کودکان براساس اصولدر رتبه اول و بیشترین تأثیر را در مناسب 331/0ل وزن نرما
بعد از شاخص  237/0رمال محیطی با وزن ن -دارد و در رتبه دوم شاخص کالبدیدوستدار کودک در شهر کرمان 

سازی فضاهای شهری برای کودکان براساس اصول مناسبثیر را در زار وجود و بیان عقیده بیشترین تأثر با ابت مؤمشارک
های متنوع با وزن نرمال ن شاخص دسترسی به خدمات و فعالیتشهر دوستدار کودک در شهر کرمان دارد و همچنی

های  اند. همچنین شاخصدر رتبه چهارم قرار گرفته 139/0در رتبه سوم  و شاخص ایمنی و امنیت با وزن نرمال  155/0
و هویت بخشی تاریخی، فرهنگی و مذهبی با وزن نرمال  083/0حمل و نقل و تحرک مستقل و آزادانه  با وزن نرمال 

 اند. های پنج و شش قرار گرفتهدر رتبه 053/0
در  شهر  اس اصول شهر دوستدار کودکاس کودکان بر یبرای شهر یفضاها یسازمناسببطور کلی نتایج نشان از 

 گذاشته شود، چرا که شهر احترام شهر کرمان در کودکان به است الزم شد، گفته که مطالبی به توجه با کرمان دارد و

 دسترسی و شده توجه نیازهای او به شود،می گذاشته احترام کودک حقوق به آن در که است شهری کودک دوستدار

 احساس کودکان شهرها این شود. درفراهم می هاآن برای سالم غذایی مواد و آب به دسترسی و امنیت مناسب،

 این شهر در اقتصادی و اجتماعی مشکالت افزایش جمعیت شهرنشین در کرمان، با کنند. لذامی شادی و رضایتمندی

 ازآنجایی که و است شده کمتری توجه جامعه، در ارزشمند و مهم به عنوان عضو نیازهایش و کودک به و یافته افزایش

و  مناسب فضاهایی تا شود اعالم هاآن نظرات شهری هایریزیبرنامه در می بایست هستند، شهروندان شهر کودکان
 شود.  ایجاد هاآن موردپسند

 منابع
 علیه کودکا ن .گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل متحد برای مطالعه در زمینه خشونت  .( 2006). سازمان ملل متحد

 محله: موردی نمونه)  کودکان برای شهری فضای مطلوب طراحی معیارهای بررسی . (1392)العلومی.  فتح ؛هرزندی  جو، کاشانی
 .239-249 ، 11 شماره شهر، آرمان شهرسازی و معماری  (.تهران نظامیه

دوستدار )نمونه موردی: شهر « شهر دوستدار کود »لگوهای طراحی فضای سبز در ا  . (1388). سعید ،حقیر ؛حامد،کامل نیا 
 .77-88(، 12) 6، ,باغ نظر نشریه .کود  بم(

 های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکانبررسی ویژگی . (1392)  .جمال الدین ،یسهیل؛ ابوالفضل ،یاثوندکربالیی حسینی غ 
 .59-68 (،9) 3 فصلنامه مطالعات شهری، .)مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین(

از دیدگاه کودکان  (CFC) «شهر دوستدار کود »ریزی تحلیل و برنامه .(1391). علی ،زاده کواکیاسماعیل ؛اکبر ،کیانی
 .51-62(، 20) 9، باغ نظر نشریه .)مطالعه موردی: قوچان(

 دوستدار شهر اصول به پاسخگویی چگونگی مقایسه و ارزیابی :کود  دوستدار شهر . (1393)عمادی.  نویی؛ قلعه  غفاری،
    .27-38 ، 18 شماره شهر، نشریه هویت .ایران سنتی و جدید هایبافت در کود 

 نمونه)  ، اندام متوسط شهرهای در زندگی کیفیت شاخص ارزیابی و سنجش . (1393). نوری اصل، علیزاده پوری، رزم، ضرابی
 .15-36 ،4 شماره فضایی، ریزیبرنامه پژوهشی - علمی مجله. (یاسوج شهر:  مطالعه مورد

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87436
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87436
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=2879
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=2879
https://urbstudies.uok.ac.ir/?_action=article&au=43543&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84++%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86%D8%AF
https://urbstudies.uok.ac.ir/?_action=article&au=50208&_au=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://urbstudies.uok.ac.ir/issue_1442_1350.html
https://urbstudies.uok.ac.ir/issue_1442_1350.html
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13190
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=138101
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=2879
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=2879


                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                              96
 

 

 پایش،شماره فصلنامه .سال 7 – 5 کودکان در رفتاری اختالل کاهش بر محیط کیفی عوامل تأثیر .(1392). فر اژده و نصیری ضرغامی،

12 ، 414-403. 

 .دانشگاهی جهاد:  اصفهان .کودکان بازی فضای ریزیبرنامه . (1393). نوروزی و نسترن

 شرکت انتشارات تهران، مرتضایی، فرهاد ترجمهمکانی. و اجتماعی فرآیند بر نگرشی شهری، فضای طراحی. (1379) علی. پور، مدنی

 .شهری ریزی برنامه و پردازش

Berg, M., Medrich, E. (1980). Children in Four Neighborhoods: The Physical 

Environment and its Effect on Play and Play Patterns. Environment and 

Behavior, Vol. 12(3), 320-348. 

Broberg, A., Kyttä, M., Fagerho, N. (2013). Child-friendly urban structures: 

Bullerby revisited. Journal of Environmental Psychology, Vol.35, 110-120. 

Child Friendly Cities: A progress report on the CFC Initiative in Bam, (2005) Bam.  

Dewi, S. (2007). How Does The Playground Role in Realizing Children-Friendly-

City? Social and Behavioral Sciences, Vol. 38, 224-233. 

Horelli, L. (2007). Constructing a Theoretical Framework for Environmental 

Child-Friendliness. Children, Youth and Environments, Vol.17 (4), 267-292. 
Riggio, E. (2002). Child friendly cities: good governance in the best interests of the 

child. Environment&Urbanization, Vol.14, 45-58. 

Satterthwaite, D. (n.d.). (2013). City Governance for and with Children. London: 

International Institute for Environment and Development. 

 


