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  چكيده

ها و و برنامهها و قوانين شود و سياستمفهوم شهر هميار كودك براساس سيستمي است كه در آن به حقوق كودكان توجه مي

 سازمان كودكان صندوق توسط كودك هميار مراكز طرح. كندبودجه را براساس نيازهاي كودكان در شهرهاي امروزي منعكس مي

 كنوانسيون اجراي طرح، اين هدف .شد تاسيس 1996 سال در) هابيتت( متحد ملل سازمان انساني اسكان برنامه و )يونيسف( ملل

تحقيق حاضر با هدف  ،در همين راستا .گذاشت كودكان روي بر را تاثير بيشترين بتوان آن در هك بود سطحي در كودك حقوق

  .است پذيري شهر هميار كودك در شهر شيراز انجام پذيرفتهروند تحقق

 و ساخته محقق پرسشنامه طريق از هاداده و تطالعاا دآوريگرتحليلي به صورت موازي، ـ  روش تحقيق اين نوشتار، توصيفي

 بر تكيه با .هنددمي تشكيلي و والدين ساكن شهر شيرازشهر نخبرگا و متخصصين ي،شهر انمدير وهگر دو را آن ريماه آامعج

 قانوني چارچوب كودكان، مشاركت هايگويه از يكهيچ داد نشان شده تعريف هايمولفه همه شيراز در همبستگي پيرسون، روش

 تأثير سنجش و ارزيابي هماهنگ، هايمكانيسم يا كودكان حقوق واحد شهر، در كودكان حقوقجامع  استراتژي كودك، هميار

 داراي كودكان از مستقل حمايت و كودكان حقوق شناخت ،شهري كودكان وضعيت از گزارش ،كودكان بودجه كودكان، بر قوانين

 مطلوب وضعيت در كودك هميار شهر صولا لحاظ از شيراز شهر ،طورنسبيبه ،دهدمي نشان امر اين و نبوده باالتر و 3 ميانگين

   كودكان حقوق شناخت شاخص ،شيراز شهر مدل رگرسيون چند متغيره، در براساس گرفتهصورت همچنين تحليل. ندارد قرار

  .دارد قرار رتبه باالترين در 0.426 ضريب با كننده شهر هميار كودكبينيمتغير پيش موثرترين و مهمترين عنوانبه

  

  .شيراز كودك، شهر هميار كودك، كنوانسيون حقوق كودك، حقوق كودكان،: واژگانكليد

  

  

  

                                                 
  .واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايرانريزي شهري، كتري رشته جغرافيا و برنامهدانشجوي د. 1

  .)ولئنويسنده مس( تهران، ايران،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، ريزي شهري، استاد گروه جغرافيا و برنامه .2

  .زاد اسالمي، تهران، ايراندانشگاه آ ات،، واحد علوم و تحقيقاستاد گروه جغرافياي سياسي. 3
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  بيان مساله

كودكان جهان، در شهرها و  2012در آينده نزديك، اكثريت كودكان جهان با توجه به گفته يونيسف از گزارش 
درصد در  49ر درصد جمعيت در كشورهاي پيشرفته و حداكث 37طور متوسط به. ها رشد خواهند كردشهرستان

تقريباً نيمي از كودكان، در سراسر جهان در مناطق شهري زندگي . دهنديافته را كودكان تشكيل ميكشورهاي كم توسعه
هاي پرجمعيت موقتي زندگي در خانه. اندپذيرترين بخش از جمعيت مشاهده شدهعنوان آسيبكنند و اغلب بهمي

هاي وحشتناك است، بدان معنا كه روها و خيابانمجبور به زندگي در پيادهاست و اغلب گذرا است و حتي بدتر از آن، 
خطراتي مانند اخراج، ) مناطق فقير(زندگي در زاغه . افتند كه فرار از آن بسيار دشوار استكودكان اغلب در دام فقر مي

ومير باال، بهداشت از ميزان مرگ نشينان فقير شهرزاغه. دنبال داردخشونت، قاچاق و تخلف از حقوق اصلي كودكان را به
تغذيه ناكافي، شرايط . شوددر آنها مشاهده مي وزنيقدي و كمطور كه شيوع كوتاههمان. برندضعيف رنج مي
هاي آنها را در معرض خطر بيماري و آلوده، كودكان و خانوادهنشينان و قرارگرفتن در معرض آبغيربهداشتي زاغه

طرح شهرهاي همياري كودك براي به )). 1: 2014( 1شهرهايي فقط براي جوانان. دهدمي مشكالت بهداشتي حاد قرار
هاي شناختن چندين روند مهم بوجود آمد كه شامل تحول سريع و شهرنشيني جوامع جهاني، افزايش مسئوليترسميت

  ها در و شهرستان هاي تمركززدايي و در نتيجه افزايش اهميت شهرهاشهري و جامعه براي مردم خود در زمينه

اين طرح اجراي كنوانسيون، حقوق كودك را در سطحي كه در آن بيشترين . باشدهاي سياسي و اقتصاد ملي ميسيستم
اين يك استراتژي براي افزايش، باالترين كيفيت زندگي . دهدتأثير مستقيم در زندگي آنان داشته باشد را ترويج مي

ترين مراكز شيراز يكي از قديمي ).3- 1: 2004( 2كودك چارچوبي براي عملساخت شهرهاي هميار (شهروندان است 
توسعه . ستهاي دور تا به امروز بوده است و ذكر نام آن در متون تاريخي خالي از اين امر نياز گذشتهسكونتگاهي 

هاي آينده شهر و شهرنشيني در شيراز بدون توجه به كودكان و نيازهاي اساسي آنها انجاميده، كودكاني كه سرمايه
پذيري شهر هميار در همين راستا، هدف اصلي اين نوشتار، بررسي روند تحقق. شهروندان فعالي در آينده خواهند شد

جهت نايل آمدن . باشدكودك مي هميار شهر به نسبت شيراز شهر ارتقا جهت راهكارهايي كودك در شهر شيراز و تدوين
  :ير ضروري استگويي به سواالت زبه اين هدف، پاسخ

  آيا شهر شيراز از لحاظ عناصر اصلي ساخت شهر هميار كودك در وضعيت مناسبي قرار دارد؟. 1

  عناصر اصلي موثر بر تحقق شهر هميار كودك در شهر شيراز كدامند؟. 2

  

  مباني نظري تحقيق

دختر (حد بلوغ نرسيده معناي كوچك، صغير و فرزندي است كه بهفارسي معين، كودك بهطبق تعريف فرهنگ :كودك
از سوي ديگر، طبق تعاريف حقوقي جمهوري اسالمي ايران،  .)1362:3117معين،(است يا طفلِ آورده شده) و پسر

مجلس  1360مصوبه  1210قانون مدني در تبصره يك ماده . شود كه به بلوغ نرسيده باشدفردي اطالق ميكودك به

                                                 
1. jast cities for children 
2. Bulding child friendly cities A framework for action 
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در ). 1377:372منصور،(سال قمري ذكر كرده است هانزده و براي دختران نُاسالمي، سن بلوغ را براي پسران پشوراي
. سال سن داشته باشد 18داند كه كمتر از كه اعالميه جهاني حقوق كودك نيز در ماده يك خود كودك را كسي ميحالي

كنوانسيون حقوق . )1371:40پيام يونسكو،آبان(مگر آنكه قوانين ملي كشور سن بلوغ را كمتر از آن تشخيص دهند 
 متحد رسيده و مجلس شورايبه تصويب مجمع عمومي سازمان ملل) 1989(يا  1368كودك نيز كه مفاد آن در سال 

است، در ماده يك خود اشاره به آن دارد كه كودك كسي است كه كمتر آن را پذيرفته 1372اسالمي ايران نيز در سال 
سروش و (ون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود سال داشته باشد، مگر آنكه طبق قان 18از 

سال  64تا  15الزم به يادآوري است كه طبق تعاريف مركز آمار ايران سن فعاليت بين  ،همچنين). 3:1376يونيسف،
نباشد كه در  شود كه داراي اجازه فعاليت شغليدر همين مورد، كودك به كسي گفته مي). 1387مركز آمار ايران،(است 

اما طبق تعريف كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ايران نيز . سال است 15اين تعريف نيز، سن كودك حداكثر 
هاي هاي پايان دبستان، دوره راهنمايي و سالهاي آغاز دبستان، سالگروههاي سني به گروههاي قبل از دبستان، سال

كه سنين قبل از شود، با توجه به آنبه انتشار نشريات مختلف پرداخته مي هاشود كه براساس آندبيرستان تقسيم مي
سالگي را  18تا  15سالگي و دوره دبيرستان  14تا 12سالگي، دوره راهنمايي  11تا  7سالگي، دوره دبستان  6دبستان تا 

توان به اين نتيجه رسيد كه به مي. نشريات اين كانون و ديگر ناشران نيز براي كودكان و نوجوانان است. گيرددربر مي
از . سال تمام است 15سال و مقصود از كودك، افراد كمتر از  18تا  15تعريف اين كانون منظور از نوجوانان افراد بين 

شود ماهگي نوزاد ناميده مي 15كودك از تولد تا . ديدگاه روانشناسي نيز مراحل رشد كودك شامل ادوار مختلفي است
دبستاني كودك است، سالگي دوران خردسالي يا پيش 5تا  5/2سالگي كودكي نوپاست، بين  5/2تا ماهگي  15و از 

رسد بعد دوران بلوغ يا نوجواني فراميسالگي به 12سالگي است و از  12تا  6ميانه كودكي نيز دوران دبستاني يا 
كه حدومرز ميان كودكي و جواني او  توان گفت كه كودك، شهروند نابالغي استطوركلي ميبه). 76:1378رضويان،(
  .)15- 13: 1385شيعه،( ،)7:1376شارپ، سونيا و كاوي، هلن،(طور دقيق نامشخص است به

 تحـول  شامل كه آمد بوجود مهم روند چندين شناختنرسميتبه براي كودك هميار شهرهاي طرح :شهر هميار كودك

 و تمركززدايـي  هايزمينه در خود مردم براي جامعه و هريش هايمسئوليت افزايش جهاني، جوامع شهرنشيني و سريع
 اجـراي  طـرح  ايـن . باشـد مـي  ملـي  اقتصـاد  و سياسـي  هـاي سيستم در هاشهرستان و شهرها اهميت افزايش نتيجه در

   تـرويج  را داشـته باشـد   كودكـان  زنـدگي  در را مستقيم تأثير بيشترين آن در كه سطحي در را كودك حقوق كنوانسيون

سـاخت شـهرهاي هميـار كـودك     (اسـت   شـهروندان  زندگي كيفيت باالترين افزايش، براي استراتژي يك اين .دهدمي
  ).3- 1: 2004، 1چارچوبي براي عمل

منظور قراردادن كودكان در مركز توسعه شهري، طرح مراكز همياركودك توسط به :ساخت مراكز هميار كودك
 1996در سال ) Unhabitat( كان انساني سازمان ملل متحدو برنامه اس) يونيسف(صندوق كودكان سازمان ملل 

هدف اين طرح، اجراي كنوانسيون حقوق كودك در سطحي بود كه در آن بتوان بيشترين تأثير را روي . تأسيس شد
خارج از اين پديده، مفهوم شهر همياركودك براساس سيستمي دولت محلي قرار داشت كه . زندگي كودكان گذاشت

                                                 
1. Bulding child friendly cities A framework for action 
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ساخت شهر . كردها و بودجه را منعكس ميشود و سياست ما و قوانين و برنامهق كودكان توجه ميدر آن به حقو
يونيسف يك چارچوبي را براي عمل ابداع كرد كه پروسه . اجراي كنوانسيون حقوق كودك اشاره داردهميار كودك به

از طريق اين چارچوب . لي تبديل نمايدمحملي به يك پروسه دولتالذكر كنوانسيون را توسط دولتاجراي موارد فوق
عنوان يك استراتژي براي كودكان، تواند بهدر واقع اين چارچوب مي. شودعملي، نيازهاي خاص كودكان رسيدگي مي

چارچوب مراكز همياركودك براساس نُه اصل زير كنوانسيون حقوق . براي دستيابي به بيشترين پتانسيل بررسي شود
  تأثير قرار ترويج شركت فعال كودكان در موضوعاتي كه زندگي آنها را تحت: اركت كودكانمش. 1: باشدكودك مي

: يك چارچوب قانوني همياري كودك.2ها؛ گيرينظرات آنها و درنظرگرفتن آنها در تصميمگوش دادن به نقطه. دهدمي

  ه كودكان را ترويج و محافظت ها، قانوني و نظارتي است كه همواره حقوق هماطمينان از اينكه چارچوب و روش

توسعه يك استراتژي مفصل و جامع يا يك دستور كار براي : استراتژي جامع حقوق كودكان در شهر. 3 كند؛مي
توسعه ساختارهاي : يك واحد حقوق كودكان يا مكانيسم هماهنگ. 4ساخت شهر همياري كودك براساس كنوانسيون؛ 

اطمينان : ارزيابي تأثير قوانين بر كودكان. 5هاي ديدگاه كودكان؛ به اولويت دائمي، در دولت محلي براي تضمين توجه
از اينكه در پروسه سيستماتيك براي ارزيابي تأثير قانون، سياست و عمل بر كودكان يعني تأثير در پيش از، در زمان و 

گزارش منظم از .7براي كودكان؛  حصول اطمينان از تعهد منابع كافي و تحليل بودجه: بودجه كودكان. 6بعد از اجرا؛ 
آوري اطالعات از وضعيت كودكان و حقوق آنها؛ حصول اطمينان از نظارت كافي و جمع: وضعيت كودكان شهر

هاي غيردولتي و توسعه مؤسسات حقوق بشري مستقل بازرسان يا حمايت سازمان: حمايت مستقل از كودكان.8
اطمينان از آگاهي حقوق كودكان : معرفي حقوق كودكان. 9ق آنها و مأموران كودكان براي كودكان جهت ترويج حقو

  ).7- :12014ايجاد مراكز هميار كودك،(در ميان بزرگساالن و كودكان 

  

  پيشينه تحقيق

 ها و مجموعه مقاالتيگزارش المللي صورت گرفته از جملههاي بينكودك پژوهش هميار شهرهاي ساخت زمينه در

المللي جهان، انداز بينچشم: عناوين با هااين پژوهش از جمله .استونيسف انتشار يافتهمركز پژوهش ي طرف كه از
 پژوهش اين نتايج جوانان، براي فقط شهرهايي عنوان با پژوهشي در، )22014(ريزي شهري مركز تخصصي براي برنامه

 به لبنان، و آمريكا متحده اياالت دونزي،ان در كودك هميار هايمنطقه آزمايشي هايپروژه بررسي با كه است آن از حاكي

 براي مهم هايگيريتصميم در شركت قابليت آنها و است كودكان براي اساسي حق يك مشاركت كه رسيد نتيجه اين

مركز پژوهش  .گرديد اعالم كودكان مشاركت بهبود براي هاييدستوالعمل دارند و را خود زندگي فضاي و زندگي
 كودك هميار شهرهاي ساخت عنوان با ايمقاله ، در)32004(المللي براي شهرهاي هميار كودك يونيسف، دبيرخانه بين

 هميار شهرهاي ساخت پروسه به توجه با گزارش اين در بيانگر مقاله اين مطالعه، نتيجه مورد چارچوبي براي عمل،يك

                                                 
1. Building child friendly cities:A framework for Action 
2. World Vision International 2014 
3. UNICEF Innocenti Research Centre International Secretariat for Child Friendly Cities2004 
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 اصلنُه انتها در. شده برده نام منافع بهترين.2تبعيض؛  عدم. 1 :جمله از را شهرها اين ساخت مهم هايكودك، پايه

 چارچوب واقع در. داردمي اعالم را كودك همياري مراكز چارچوب عنوان با كودك حقوق كنوانسيون شده پذيرفته

 استراتژي. 3كودك؛  همياري قانوني چارچوب يك. 2كودكان؛  مشاركت. 1 :اصلنُه براساس كودك همياري مراكز

 بودجه. 6كودكان؛  بر تاثير ارزيابي. 5هماهنگ؛  مكانيسم با كودكان حقوق واحد يك. 4گ؛ بزر شهر يك كودكانحقوق

   كودكان، بنا حقوق معرفي. 9كودكان؛  از مستقل حمايت. 8شهر؛  كودكان ضعيتو از منظم گزارش. 7كودكان؛ 

 هميار شهرهاي ساخت عنوان با ايمقاله در) 2007( 1كينگستون در مجموعه مقاالت موسسه مهندسان عمران. گرددمي

كودكان،  حقوق مورد در CRC اصولبه توجه با كه است اين از حاكي آن دنور، نتايج شهر موردي نمونه كودكان
   بررسي را دروس يادگيري سنجش و نفعذي آن، سهامداران ساخت كودكان، چگونگي همياري مراكز عمل ابتكار

 در بايد شهرها در آنها امنيت و باز فضاهاي به كودكان دسترسي كه شده دتاكي نكته اين به مقاله، اين در .كنندمي

 2لولين، يونيسف هندديويد مك. باشدمورد مطالعه اين پژوهش، شهر دنور مي. گردد لحاظ كودك مناطق طراحي

در هند ) RTE(اي با عنوان مدارس هميار كودك در هند، حق كودكان براي آموزش رايگان و الزامي ، در مقاله)2014(
در هند را در مورد ) RTE(وي در اين مقاله اهداف . دهدتصويب رسيد مورد بررسي قرار ميبه 2010را كه در سال 

قوانين عادالنه و : باشد از جملهمي هاي مدارس هميار كودكدهنده ويژگينتايج اين مقاله نشان. كندمدارس بيان مي
آشاميدني هاي آموزشي، دسترسي به آبان، شركت كودكان در همه پروسهاجازه دسترسي به مدارس براي همه كودك

اي با عنوان ساختن در مقاله) 2014( 3كاشتيج گوپتا، كودكان در فضاي شهري،. باشدمي... سالم و بهداشت در مدرسه و
. كندرا تشريح ميمراكز هميار كودك چارچوبي براي عمل، روند ايجاد مراكز هميار كودك و توجيه ساخت اين مراكز 

 مشاركت. 1 :وي در مقاله خود چارچوب مراكز هميار كودك را براساس نُه اصل كنوانسيون حقوق كودك شامل

 حقوق واحد يك. 4بزرگ؛  شهر يك كودكان حقوق استراتژي .3كودك؛  همياري قانوني چارچوب يك. 2كودكان؛ 

شهر؛  كودكان وضعيت از منظم گزارش.7كودكان؛  بودجه. 6ن؛ كودكا بر تاثير ارزيابي. 5هماهنگ؛  مكانيسم با كودكان
  .نمايدكودكان، تشريح مي حقوق معرفي. 9كودكان و  از مستقل حمايت. 8

  

  روش پژوهش

در بخش . صورت موازي استفاده شده استدر پژوهش حاضر، بنابر ماهيت موضوع از دو روش توصيفي ـ تحليلي به
  در اين روش مقاالت و . استشده كار گرفتهجهاني، روش توصيفي به مطالعات نظري و مروري بر تجارب

در . هاي تئوريك و تجربي تدوين گرديداند و سپس ساختار محتوايي بخشهاي التين جستجو و انتخاب شدهگزارش
ي ها از روش تحليلمرحله بعد، جهت دستيابي به روابط علي و شناخت همبستگي و روابط بين متغيرها و شاخص

  هاي موردنياز از طريق تكنيك پرسشنامه، از جامعه آماري منتخب اين مرحله، ابتدا داده در. استفاده شده است

                                                 
1. Kingston et al. 
2. David Mcloughlin UNICEF India 
3. Kshitij Gupta 
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. گيرندهاي آماري مورد سنجش و تحليل دقيق علمي قرار ميبندي و استخراج از روشآوري شده، پس از دستهجمع

 .گرددسوال بررسي مي 50هاي حاوي رسشنامهعناصر اصلي ساخت شهر هميار كودك در شهر شيراز از طريق پ
اعضاي جامعه آماري پژوهش، دو گروه مديران شهري به جهت آگاهي از مشكالت كودكان در شهر شيراز و اشراف 

به جهت اينكه شيراز والدين ساكن شهر به استانداردهاي موردنياز كودكان در نيازهاي اساسي زندگي و گروه دوم 
باشند كه براين  نمايند را دارند، مينسبت به نيازهاي كودكان در محيطي كه در آن رشد ميبيشترين دغدغه فكري 

ها با توجه به حجم نمونه و با توجه به  نامه پرسش. اساس و با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه مشخص شد
نمونه  384وضوع تحقيق تعداد جمعيت ساكن در مناطق توزيع شد و در نهايت، با توجه به حسايت محقق نسبت به م

 پرسشنامه از هشد اجستخرا يهاداده تحليل و تجزيه ربهمنظو. ها جهت سنجش قرار گرفتند  آوري و پرسشنامهجمع

  ) 1(جدول شماره . استفاده شده است SPSSافزار از مدل همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي و از نرم تحقيق

  .دهدرا نشان ميكاررفته در اين پژوهش هاي بهمولفه

  هاي توسعه شهر هميار كودكشاخص: 1جدول

  رديف
  توسعه شهر هميار كودك

  )عناصر اصلي(

  هاشاخص

  )هاي عناصر اصليمولفه(

  مشاركت كودكان  1

o و مربيان(كنند مي كار كودكان با كه كساني همه والدين ويژه به عموم براي كودكان نظرات به احترام ترويج 

 )معلمان

o گذاردمي تأثير آنها زندگي روي كه موضوعاتي همه در تبعيض بدون و داري معني طوربه خود كودكان با مشورت 

o فضاهاي طراحي جمله از مربوطه تخصصي موضوعات مورد در را محلي مقامات تصميمات قراردادن تاثيرتحت 

  ..).و بازياسباب بازي، پارك، خانه

2  
  چارچوب قانوني 

  هميار كودك

o كودك حقوق كميسيون قوانين به احترام تضمين براي كودكان زندگي بر مؤثر قوانين بر ملي دقيق بررسي 

o محروم كودكان براي تبعيض بدون كودكان، بر تاثيرگذار قوانين به محلي مقامات بودن پايبند 

o يتشكا هايروش و مشاوره، حمايت به برندمي سر به سخت شرايط در كه كودكاني دسترسي از اطمينان حصول 

  خود حقوق نقض از

3  
استراتژي جامع حقوق 

 كودكان در يك شهر

o كودكان حقوق از حمايت براي استراتژي وجود 

o محلي مقامات توسط كودكان براي مناسب جهاني ايجاد براي استراتژي 

o نيز و فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي حقوق آن نتيجه در كه كودك كنوانسيون طيف كل پوشش منظور به استراتژي 

  دهد پوشش را كودكان سياسي و مدني حقوق

4  
واحد حقوق كودكان يا 

  مكانيسم هاي هماهنگ

o كودكان همياري شهر اصول ترويج منظور به شهري دولت در هماهنگي هايمكانيسم يا اداره، واحد وجود. 

o غذا، آموزش،  شامل اوليه نيازهاي( كند بررسي را كودكان زندگي هايجنبه كه اداري مكانيسم يا اداره وجود

 ...)و بهداشت، مسكن، مشاركت

o نظرات به احترام از اطمينان حصول و كند حفظ را كودكان با مستقيم تماس كه اداري مكانيسم يا اداره يك وجود 

  كارشان در كودكان

  ارزيابي اثرات كودكان  5

o منظور به كودكان از صيخا گروههاي روي طوركليبه و كودكان روي  تأثير از اطمينان براي ايپروسه وجود 

 شهري كودكان براي جديد عمل يا سياست يا جديد قوانين دادن قرار تاثيرتحت

o مسكن،  مورد در آنها نظرات جمله از كودكان اصلي نيازهاي سنجش براي ارزيابي منظوربه فرايند يك وجود

 آموزش و بهداشت

o افتاده حاشيه در و محروم گروههاي هجمل از كودكان همه موقعيت ارزيابي فرايندهاي گرفتن درنظر  

  بودجه كودكان  6
o منابع از عادالنه طوربه هابچه برخورداري منظوربه دولت تعيين. 

o كودكان با مشورت شدن شامل و شهر بودجه پروسه بودن شفاف. 
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  رديف
  توسعه شهر هميار كودك

  )عناصر اصلي(

  هاشاخص

  )هاي عناصر اصليمولفه(

o مناطق همه در كودكان براي....) بازي بهداشت،آموزش،فضاي(اصلي خدمات بودن عادالنه.  

7  
وضعيت منظم گزارش از 

  كودكان شهري

o آنان هايخواسته و نيازها ارزيابي جهت كودكان مورد در كافي اطالعات و آمار آوريجمع. 

o شهري محروم كودكان وضعيت درباره گزارشي وجود 

o شهري  قوانين در تاثير و محلي مقامات آگاهي براي كودكان وضعيت از گزارشي وجود  

  شناخت حقوق كودكان  8

o كودكان بشر حقوق با رابطه در شهر رسمي مقامات و دارانسياستم آموزش 

o سطوح همه در مدرسه درسي برنامه در كودك، حقوق كنوانسيون و بشر حقوق آموزش شدنگنجانده 

o اجتماع در خود كودكان حقوق به نسبت كودكان، والدين آگاهي  

  حمايت مستقل از كودكان  9

o دولت توسط كودكان حقوق با رابطه در غيردولتي هايسازمان با را مناسب و گسترده همكاري يك دادن توسعه 

o سكونت محل در كودكان حقوق از حمايت هايانجمن وجود 

o شهري دولت طرف از كودكان حقوق از حمايت هايانجمن هايالبي حمايت  

، 22004المللي براي شهرهاي هميار كودك،دبيرخانه بين سف،، مركز پژوهش يوني12014ريزي شهري،مركز تخصصي براي برنامه المللي جهان،انداز بينچشم: ماخذ

3كينگستون در مجموعه مقاالت موسسه مهندسان عمران
  .52014، كاشتيج گوپتا،كودكان در فضاي شهري،42014يونيسف هند، لولين،، ديويد مك) 2007( 

  

  شناخت محدوده مورد مطالعه

 تا º52و 29ˈطول  در كيلومتر 15 عرض و كيلومتر 120 طول به طويلي جلگه روي فارس بر استان مركز شيراز شهر

 ارتفاع. است شده واقع پايتخت جنوب كيلومتري 900 در شمالي º29و 41ˈ تا º29و 33ˈعرض و شرقي º52و 36ˈ

 نفر 665،460،1با  .است متغير آن غرب در متر 1700 حدود و شرقي اليهمنتهي در متر 1488 دريا سطح از شيراز

 مشهد، تهران، از پس كشورمان بزرگ شهر پنجمين1390 سال در مسكن و نفوس رسمي آمارگيري در جمعيت

 رو،اين از. است كشور جنوب منطقه در ايران كالنشهرهاي جمله از شيراز شهر عبارتي،به. باشدمي تبريز و اصفهان

   و ملي هايگذاريسياست رد شهر موقعيت شيراز، كالنشهري موقعيت و نقش مسئلهبه شهر جمعيت افزايش

 سال در بينيپيش براساس .دانست مرتبط كشور جنوب در آن ايمنطقه عملكرد و اجتماعي - اقتصادي هايريزيبرنامه

 شمار و ،داشت خواهد) مشهد( نفر ميليون 10 تا 5 شهر يك و)تهران( نفر ميليون 10باالي شهر يك ايران ،1400

 13 به نفري ميليون 5/2 تا 1 شهرهاي و) قم و شيراز تبريز، اصفهان،( شهر چهار هب نفري ميليون 5 تا 5/2 شهرهاي

) قرچك و مهرشهر كرج، شهر،رجايي شهر،اسالم اراك، همدان، كرمانشاه، اهواز، كرمان، زاهدان، بندرعباس،( شهر

 شهر .داشت خواهد قرار اناير سومرتبه شهرهاي رديف در ايران شهري نظام در شيراز شهر رو،اين از. رسيد خواهد

 مراكز ترينمهم عنوان به( بوشهر ياسوج، چون شهرهايي و آيدمي شماربه ايفرامنطقه پايتخت يا مركز چنينهم شيراز

  .)44- 42: 1386شيراز، تفصيلي طرح بازنگري(كند مي پيدا ويژه ايمنطقه نقش) شيراز با ترنزديك پيوند در شهري

  

                                                 
1. World Vision International 2014 
2. UNICEF Innocenti Research Centre International Secretariat for Child Friendly Cities2004 
3. Kingston et al. 
4. David Mcloughlin UNICEF India 
5. Kshitij Gupta 
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  اي شهر شيرازاي و ناحيهوقعيت ملي، منطقهم: 1نقشه

 
  هايافته

  هاي هميار كودك در وضع موجود در شهر شيرازوضعيت شاخص

: مولفه شاملنُه. گرددبندي ميكودك طبقه هميار شهر مولفه توسعهدر اين بخش سواالت پرسشنامه بر اساس نُه

 يا كودكان حقوق مع حقوق كودكان در شهر، واحدجا كودك، استراتژي هميار قانوني كودكان، چارچوب مشاركت

 كودكان وضعيت منظم از كودكان، گزارش كودكان، بودجه تأثير قوانين بر سنجش و هماهنگ، ارزيابي هايمكانيسم

منظور به(دهندگان همچنين ميانگين پاسخ، پاسخ. كودكان است براي مستقل كودكان، حمايت حقوق شهري، شناخت
در ) هاهاي گويهداده پراكندگي منظور سنجش ميزانبه(و انحراف معيار آن ) هاش به مركز گويهسنجش ميزان گراي

براساس ) خيلي زياد( 5تا ) خيلي كم( 1ها از عدد ميانگين داده. پرسشنامه توزيعي در كنار هر گويه آورده شده است
 بودن و اگر كمتردهنده باالتر از حد متوسطشانباشد ن 3دست آمده بيش از اگر ميانگين به .مقياس ليكرت متغير است

بدين منظور ارزيابي هر شاخص بر مبناي . بودن گويه مورد بررسي است متوسط حد از پايين دهندهنشان باشد 3 از
هاي هر گويه ها وجدول زير شاخص. باشدهاي پرسشنامه تبيين شده ميميانگين وزني ساده سواالت و يا گويه

  .دهد ين و انحراف معيار هر گويه را نشان ميشاخص و ميانگ

  

  كودكان در وضع موجود در شهر شيراز وضعيت شاخص مشاركت

 چراكه. دارد قرار پاييني به رو و متوسط سطح در آن دادن رخ لحاظبه شهر اين سطح در كودكان مشاركت اصل تحقق

 با مشورت گويه به مربوط ميانگين باالترين ميان ناي در و نبوده آن از بيشتر و 3 امتياز داراي هاگويه از يكهيچ

 ميانگين با گذارد،مي تأثير آنها زندگي روي كه موضوعاتي همه در تبعيض بدون و داريمعني طوربه خود كودكان

  

  
  

  :عنوان نقشه

  اي موقعيت ملي، منطقه

  اي شهر شيرازو ناحيه

  استان فارس:                            راهنما 

  شهرستان شيراز                                     

  شهر شيراز                                      

  :ترسيم كنندگان

  زادهآزاده حاجي               

  رحيم سرور                

 رادعبدالرضا فرجي                
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 رد محلي مقامات تصميمات قراردادن تاثيرتحت به مربوط نيز، وضعيتي ميانگين ترينپايين كه حالدرعين. باشدمي 2.89
  .باشدمي 2.30ميانگين با...)  بازياسباب بازي، پارك، خانه فضاهاي طراحي جمله از مربوطه تخصصي موضوعات مورد

  كودكان در وضع موجود در شهر شيراز وضعيت شاخص مشاركت: 2جدول

 انحراف

 استاندارد

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

 )كودك رهميا شهر توسعه هاي مولفه(

1.129 2.62 
 كه كساني همه والدين ويژه به عموم براي كودكان نظرات به احترام ترويج

 )معلمان و مربيان(كنند مي كار كودكان با

 2.89 1.359 كودكان مشاركت
 همه در تبعيض بدون و داريمعني طوربه خود كودكان با مشورت

 گذاردمي تأثير آنها زندگي روي كه موضوعاتي

1.108 2.30 
 تخصصي موضوعات مورد در را محلي مقامات تصميمات قراردادن تاثيرتحت

 ...بازي و  اسباب بازي، پارك، خانه فضاهاي طراحي جمله از مربوطه

  نگارنده: ماخذ    

  

  در وضع موجود در شهر شيراز كودك هميار قانوني وضعيت شاخص چارچوب

 شيراز شهر در كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه ارزيابي در شاخص ندومي عنوانبه كودك هميار قانوني چارچوب

 پايبند گويه شهر سطح در آن وضعيت و شاخص اين تحليل در. است گرفته قرار سنجش مورد گويه 3 با كه باشدمي

 رتبه باالترين در 2.87 ميانگين با محروم كودكان براي تبعيض بدون كودكان، بر تاثيرگذار قوانين به محلي مقامات بودن

 حقوق كميسيون قوانين به احترام تضمين براي كودكان زندگي بر مؤثر قوانين بر ملي دقيق بررسي گويه و داشته قرار

  .دارد قرار بعد رتبه در 2.50 ميانيگن با كودك

  

  در وضع موجود در شهر شيراز كودك هميار قانوني وضعيت شاخص چارچوب: 3جدول

 انحراف

 استاندارد

  ينميانگ

 دهندگان پاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

  شاخص

 )كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه( 

1.163 2.50 
 قوانين به احترام تضمين براي كودكان زندگي بر مؤثر قوانين بر ملي دقيق بررسي

 كودك حقوق كميسيون

 2.87 1.265 كودك هميار قانوني چارچوب
 كودكان براي تبعيض بدون كودكان، بر يرگذارتاث قوانين به محلي مقامات بودن پايبند

 محروم

1.237 2.86 
مشاوره،  به برندمي سربه سخت شرايط در كه كودكاني دسترسي از اطمينان حصول

 خود حقوق نقض از شكايت هايروش و حمايت

  نگارنده: ماخذ    

  

  شيرازجامع حقوق كودكان در شهر  در وضع موجود در شهر  وضعيت شاخص استراتژي

 وجود گويه شيراز، شهر در كودكان حقوق جامع استراتژي شاخص تحليل در دهدمي نشان شهروندان نظرات بررسي

 جهاني ايجاد براي استراتژي گويه، ترتيببه و امتياز بيشترين 2.88ميانگين  با كودكان حقوق از حمايت براي استراتژي

  .باشدامتياز مي سومين 2.23 نميانگي با محلي مقامات توسط كودكان براي مناسب
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  بزرگ در وضع موجود در شهر شيراز شهر در كودكان حقوق وضعيت شاخص استراتژي: 4جدول

 انحراف

 استاندارد

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

 )كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه(

 انكودك حقوق از حمايت براي استراتژي وجود 2.88 1.223

   كودكان حقوق بزرگ استراتژي

 شهر در

 محلي مقامات توسط كودكان براي مناسب جهاني ايجاد براي استراتژي 2.23 1.131

1.134 2.34 

 آن نتيجه در كه كودك كنوانسيون طيف كل پوشش منظوربه استراتژي

 سياسي و مدني حقوق نيز و فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي حقوق

 دهد پوشش را كودكان

  نگارنده: ماخذ     

  

  هماهنگ در وضع موجود در شهر شيراز هاي مكانيسم يا كودكان حقوق وضعيت شاخص واحد

غذا، آموزش،  شامل اوليه نيازهاي( كند بررسي را كودكان زندگي هايجنبه كه اداري مكانيسم يا اداره وجود گويه
 با مستقيم تماس كه اداري مكانيسم يا اداره يك گويه از،امتي بيشترين2.41 ميانگين با...) و بهداشت، مسكن، مشاركت

  .را داراست امتياز كمترين 1.87ميانگين  با كارشان در كودكان نظراتبه احترام از اطمينان حصول و كند حفظ را كودكان
  

  هماهنگ در وضع موجود در شهر شيراز هايمكانيسم يا كودكان حقوق وضعيت شاخص واحد: 5جدول

 انحراف

 تاندارداس

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

 هميار شهر توسعه هاي مولفه(

 )كودك

1.001 1.90 
   شهري دولت در هماهنگي هايمكانيسم يا اداره، واحد وجود

 كودكان همياري شهر اصول ترويج منظوربه

 يا كودكان حقوق واحد

 هماهنگ هاي مكانيسم
1.063 2.41 

 كند بررسي را كودكان زندگي هايجنبه كه اداري مكانيسم يا اداره وجود

 ...)و غذا، آموزش، بهداشت، مسكن، مشاركت شامل اوليه نيازهاي(

.882 1.87 
 را كودكان با مستقيم تماس كه اداري مكانيسم يا اداره يك وجود

 كارشان در كودكان نظرات به احترام از اطمينان حصول و كند حفظ

  نگارنده: ماخذ     

  

  در وضع موجود در شهر شيراز كودكان بر تأثير قوانين سنجش و وضعيت شاخص ارزيابي

 يك وجود گويه.است  كودكان بر تأثير سنجش و ارزيابي  كودك، هميار شهر توسعه هايشاخص از شاخص پنجمين

 آموزش و مسكن، بهداشت مورد رد آنها نظرات جمله از كودكان اصلي نيازهاي سنجش براي ارزيابي منظوربه فرايند

 از اطمينان براي ايپروسه وجود گويه ،شهر كنوني كيفيت و اهميت، صدر در امتياز بيشترين با 2.36 ميانگين داراي

 يا جديد قوانين قراردادن تاثيرتحت منظوربه كودكان از خاصي هايگروه روي ،طوركليبه و كودكان روي تأثير

  .دارند در آخرين رتبه قرار1.93 ميانگين با شهري كودكان براي جديد عمل يا سياست
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 در وضع موجود در شهر شيراز كودكان بر تأثير سنجش و وضعيت شاخص ارزيابي: 6جدول

 انحراف

 استاندارد

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

  شاخص

 )كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه(

967 1.93 

 گروههاي روي طوركليبه و كودكان روي تأثير از اطمينان يبرا ايپروسه وجود

 عمل يا سياست يا جديد قوانين دادن قرار تاثيرتحت منظوربه كودكان از خاصي

 شهري كودكان براي جديد
   قوانين تأثير سنجش و ارزيابي

 2.36 1.339 كودكان بر
 جمله از دكانكو اصلي نيازهاي سنجش براي ارزيابي منظوربه فرايند يك وجود

 آموزش و مسكن، بهداشت مورد در آنها نظرات

1.259 2.13 
 محروم گروههاي جمله از كودكان همه موقعيت ارزيابي فرايندهاي درنظرگرفتن

 افتاده حاشيه در و

  نگارنده: ماخذ     

  كودكان در وضع موجود در شهر شيراز وضعيت شاخص بودجه

 ميانگين كه است گشته مطرح كودكان بودجه شاخص، شيراز شهر در كودك هميار رشه توسعه هاي مولفه بيان ادامه در

 منظوربه دولت تعيين اساس، اين بر كه است و 1.93، ، 2.48 ترتيب به موجود وضع در آماري جامعه نظر از آنها امتياز

 شامل و شهر بودجه پروسه بودن شفاف و ميانگين و اهميت بيشترين داراي منابع از عادالنه طوربه هابچه برخورداري

  .اهميت را دارد شاخص ترينپايين كودكان با مشورت شدن

  كودكان در وضع موجود در شهر شيراز وضعيت شاخص بودجه: 7جدول

 انحراف

 استاندارد

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

 )كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه(

 منابع از عادالنه طوربه هابچه برخورداري منظوربه لتدو تعيين 2.48 1.119

 كودكان با مشورت شدن شامل و شهر بودجه پروسه بودنشفاف 1.93 1.032 كودكان بودجه

 مناطق همه در كودكان براي....) بازي بهداشت،آموزش، فضاي(اصلي  خدمات بودنعادالنه 2.13 1.281

  نگارنده: ماخذ       

  شهري در وضع موجود در شهر شيراز كودكان وضعيت منظم از گزارش وضعيت شاخص

 چارچوب برمبناي كه است كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه از شاخص هفتمين شهري كودكان وضعيت از گزارش

 محروم كودكان وضعيت درباره گزارشي است كه وجودگرفته قرار سنجش و ارزيابي مورد شيراز شهر در تحقيق نظري

 تاثير و محلي مقامات آگاهي براي كودكان وضعيت از گزارشي وجود و ميانگين بيشترين داراي 2.62 ميانگين با ريشه

  .دارد شاخص اين را در رتبه ترينپايين 2.00ميانگين با شهري  قوانين در

  شهري در وضع موجود در شهر شيراز كودكان وضعيت از وضعيت شاخص گزارش: 8جدول

 انحراف

 داستاندار

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

   شهر توسعه هاي مولفه(

 )كودك هميار

 آنان هايخواسته و نيازها ارزيابي جهت كودكان مورد در كافي اطالعات و آمار آوريجمع 2.40 1.361
   وضعيت از منظم گزارش

 شهري كودكان
 شهري محروم كودكان وضعيت درباره گزارشي وجود 2.62 1.242

 شهري  قوانين در تاثير و محلي مقامات آگاهي براي كودكان وضعيت از گزارشي وجود 2.00 1.242

  نگارنده: ماخذ     
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  كودكان در وضع موجود در شهر شيراز حقوق وضعيت شاخص شناخت

 مورد شيراز رشه سطح در كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه سنجش و تعريف در كه هاييشاخص از ديگر يكي

 شهر رسمي مقامات و سياستمداران آموزش گويه كه است كودكان حقوق شناخت شاخص است گرفته قرار استفاده

 شدن وگنجانده بوده 2.41 ميانگين داراي كه باشدمي وضعيت بهترين و بيشترين كودكان بشر حقوق با رابطه در

 با كودكان بشر حقوق با رابطه سطوح همه در مدرسه سيدر برنامه در كودك، حقوق كنوانسيون و بشر حقوق آموزش

  .را دارد وضعيت بدترين 2.03 ميانگين

  كودكان در وضع موجود در شهر شيراز حقوق وضعيت شاخص شناخت: 9جدول

 انحراف

 استاندارد

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

 )كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه(

 كودكان بشر حقوق با رابطه در شهر رسمي مقامات و سياستمداران آموزش 2.41 1.370

 2.03 1.203 كودكان حقوق شناخت
 درسي برنامه در كودك، حقوق كنوانسيون و بشر حقوق آموزش شدنگنجانده

 سطوح همه در مدرسه

 اجتماع در خود كودكان حقوق به نسبت كودكان، والدين آگاهي 2.10 1.066

  نگارنده: ذماخ    

  

   وضعيت شاخص حمايت مستقل از كودكان در وضع موجود در شهر شيراز

 كه است كودكان براي مستقل حمايت شاخص شيراز، شهر در كودك هميار شهر توسعه هايمولفه از شاخص آخرين

 كه است امر اين گوياي مطالعه مورد محدوده سطح در شهروندان نظرات بررسي .باشدمي گويه 3 بر مشتمل خود

   حمايت و رتبه باالترين در 2.56 ميانگين با سكونت محل در كودكان حقوق از حمايت هايانجمن وجود گويه

  . دارد قرار رتبه ترينپايين در 2.05 ميانگين با شهري دولت طرف از كودكان حقوق از حمايت هايانجمن هايالبي
  

  ضع موجود در شهر شيرازكودكان در و براي مستقل وضعيت شاخص حمايت: 10جدول

 انحراف

 استاندارد

  ميانگين

 دهندگانپاسخ
 )سواالت پرسشنامه(گويه 

   شاخص

 )كودك هميار شهر توسعه هاي مولفه(

1.143 2.13 
 غيردولتي هايسازمان با را مناسب و گسترده همكاري يك دادن توسعه

 دولت توسط كودكان حقوق با رابطه در
 كودكان از مستقل حمايت

 سكونت محل در كودكان حقوق از حمايت هايانجمن وجود 2.56 1.370

 شهري دولت طرف از كودكان حقوق از حمايت هايانجمن هايالبي حمايت 2.05 1.019

  نگارنده: ماخذ    

  

  هاي توسعه شهر هميار كودك در شهر شيراز     آزمون رگرسيون چند متغيره از تاثير شاخص

هاي هر يك از هاي توسعه شهر هميار كودك در شهر شيراز به بيان ويژگييك از شاخص پس از تعيين وضعيت هر
ها و نسبت تاثير هر يك در توسعه شهر هميار پرداخته شده است كه اين فرايند با استفاده از آزمون اين شاخص

 زماني رگرسيون حليلت. همبستگي از بعد است ايمرحله رگرسيون تحليل. استرگرسيون چند متغيره صورت گرفته
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 ما كه متغيري مورد، اين در. كنيم بينيپيش ديگر متغير مقادير روي از را متغير يك مقادير بخواهيم كه شودمي استفاده

   كه هم را متغيري. دارد نام) بينپيش يا( مستقل متغير كنيم، بينيپيش را ديگر متغير مقدار تا گيريممي بهره از

متغير شيراز  شهر در كودك هميار شهر توسعهدر اين بخش  .دارد نام) مالك يا( وابسته متغير كنيم بينيپيش خواهيممي
بزرگ كودكان در  استراتژي كودك، هميار قانوني چارچوب كودكان، مشاركت: شامل(مالك است و مابقي متغيرها 

 كودكان، بودجه كودكان، بر ينتأثير قوان سنجش و ارزيابي هماهنگ، هايمكانيسم يا كودكان حقوق واحد شهر،

جدول  . باشندمستقل مي) كودكان براي مستقل حمايت كودكان، حقوق شناخت شهري، كودكان وضعيت از گزارش
    .دهدمدل رگرسيون را نشان مي خالصه) 11(شماره 

 رگرسيون مدل خالصه: 11جدول

 برآورد معيار خطاي شدهتعديل R مجذور Rمجذور  R مدل

1 .731 0.534 0.539 .747 
  تحليل نگارنده: ماخذ    

متغير وابسته و  بين ساده همبستگي است كه 0.731 با است برابر R طور كه در جدول فوق مشخص است، مقدارهمان
 توسعه بين حاكي از آن است كه دهد، همچنين اين مقدارمي نشان را همبستگي شدت عبارتيبه و متغيرهاي مستقل

  .دارد وجود شديد همبستگي متغيرهاي مستقل، و شيراز شهر در دككو هميار شهر

 اين در. شود تبيين مستقل متغيرهاي توسط تواندمي وابسته متغير از مقدار چه كه دهدمي نشان) R )R2مجذور  مقدار

 در كه كند، نتبيي را شيراز شهر در كودك هميار شهر توسعه تغييرات از درصد 53.4 توانندمتغيرهاي مستقل مي جدول

  .است گيريچشم مقدار واقع

 بينپيش متغيرهاي رگرسيون ضرايب: 12جدول

 متغيرهاي مستقل و وابسته
 غيراستاندارد هايضريب

 ضرايب

  معناداري t استاندارد

B Std. Error Beta 

متغيرهاي 

 مستقل

 .000 3.670  0.73 0.267 )ثابت( شيراز شهر در كودك هميار شهر توسعه

 .000 6.921 0.137 0.019 0.129 كودكان اركتمش

 .000 2.712 .109 .036 .092 كودك هميار قانوني چارچوب

 .000 2.724 .111 .037 0.93  استراتژي جامع حقوق كودكان در شهر

 .000 7.886 0.416 0.040 0.376  هماهنگ هايمكانيسم يا كودكان حقوق واحد

 .000 6.378 0.167 0.029 0.183  كودكان رقوانين ب تأثير سنجش و ارزيابي

 0.008 2.653 0.104 0.034 0.089  كودكان بودجه

 0.031 2.167 0.061 0.024 0.052  شهري كودكان وضعيت از گزارش منظم

 .000 8.406 0.0426 0.052 0.438  كودكان حقوق شناخت

 .000 5.332 0.238   0.0211  كودكان مستقل از حمايت

 نگارنده تحليل :ماخذ    
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 بتوانيم عبارتيبه و كنيم مقايسه وابسته متغير بينيپيش در را متغير هر نسبي سهم كه كندمي كمك ما به Beta مقدار

  .دارند وابسته متغير بر را تاثير ترينبيش متغيرها كدام كه كنيم تعيين

استراتژي جامع  كودك، هميار قانوني چارچوب كودكان، مشاركتدهد كه متغيرهاي به اين ترتيب جدول نشان مي
 كودكان، بر تأثير قوانين سنجش و ارزيابي هماهنگ، هايمكانيسم يا كودكان حقوق واحد شهر، در كودكان حقوق

   كودكان براي مستقل حمايت كودكان، حقوق شناخت شهري، كودكان وضعيت از گزارش منظم كودكان، بودجه

همچنين در اين متغيرها هر كدام . است 0.05ها كمتر از زيرا سطح معناداري آن ؛هاي مناسبي هستندكنندهبينيپيش
Beta مستقل متغيرهاي بنديگرفته در الويتبراساس تحليل صورت. تري استكننده قويبينيباشد پيشتري داشتهبيش 

عنوان كودكان به قحقو شناختشيراز، شاخص  شهر در كودك هميار شهر توسعه كنندهبينيپيش قدرت مبناي بر
 ها نيز به ترتيب شامل واحددر باالترين رتبه قرار داشته و ساير شاخص 0.426مهمترين و موثرترين متغير با ضريب 

 و ، ارزيابي0.238كودكان با ضريب  از مستقل ، حمايت0.416هماهنگ با ضريب  هايمكانيسم يا كودكان حقوق
 كودكان جامع حقوق ، استراتژي0.137كودكان با ضريب  ، مشاركت0.167كودكان با ضريب  بر تأثير قوانين سنجش

 و گزارش 0.104كودكان با ضريب  ، بودجه0.109كودك با ضريب  هميار قانوني ، چارچوب0.111با ضريب  شهر در

  . دهدينيز اين امر را نشان م) 1(ضمن اينكه نمودار شماره . باشندمي 0.061شهري با ضريب  كودكان وضعيت منظم از

0.137
0.109 0.111

0.416

0.167

0.104

0.061

مشاركت   چارچوب   استراتژي   واحد حقوق   ارزيابي و   بودجه   گزارش از  

betaضريب 

  

  نگارنده تحليل :شيراز، ماخذ شهر در كودك هميار شهر توسعه كنندهبينيپيش قدرت مبناي بر مستقل متغيرهاي لويتوا: 1نمودار

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

 نيازهاي بيشتر حمايت جهت مراكزي ساخت هايپايه بر كودكان حقوق مورد در متحد ملل سازمان كنوانسيون اشاره

 برخوردار اجتماعي و سياسي قدرت كمبود از افراد ساير از بيشتر زيرا هستند ويژه توجه سزاوار كودكان .است كودكان

 روند نوجوانان و كودكان با مشاركتي فرايندهاي روند ايجاد در جهان در شهري هايدولت از بسياري اگرچه .هستند

 وجود) CFC(كودك  همياري مراكز توسعه براي كشورها از بسياري در رشدي روبه قهعال كردند، اما دنبال را كندي

هاي فرهنگي ـ تاريخي و طبيعي نقش خود را در ابعاد جهاني عنوان متروپل منطقه و با توجه به پتانسيلشيراز به. دارد
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عنوان ار شهرهاي ديگر نقاط دنيا بهجهت رسيدن به توسعه پايدار، الزم است كه نام خود را در كن. و ملي، نموده است
از ) CFC(لذا، اين نوشتار با تاكيد بر اصول كلي شهر هميار كودك . اي و ملي هميار كودك ثبت نمايدمركز منطقه

. پذيري شهر هميار كودك در شهر شيراز پرداخته شد، به بررسي ميزان تحقق)CRC(ديدگاه كنوانسيون حقوق كودك 

هاي نظري و تئوريك، اصول و عناصر اصلي ساخت شهر مقاله، ابتدا سعي شد با استناد به يافته در اين راستا در اين
 ارزيابي رو، جهت بررسي بهاز اين. ها در وضع موجود شيراز بررسي گرددها و شاخصهميار كودك در قالب مولفه

 مشاركت: شامل مولفهنُه در كه است پرداخته شيراز شهر در موجود وضع در كودك هميار هايشاخص وضعيت

 هايمكانيسم يا كودكان حقوق واحد، شهر در كودكان حقوق جامع استراتژي كودك، هميار قانوني چارچوب كودكان،

 شناخت شهري، كودكان وضعيت از گزارش كودكان، بودجه كودكان، بر قوانبن تأثير سنجش و ارزيابي هماهنگ،

 حداقل به دستيابي ارزيابي اين در مطلوبيت مالك. استپذيرفته رتصو كودكان از مستقل حمايت كودكان، حقوق

 اين بيشتر يا و 3 ميانگين وجود صورت در كه است بوده هاگويه از) امتيازه 5(ليكرت  طيف در متوسط سطح يا ميانه

 ننشا شده تعريف هايشاخص و اصول همه در آماري جامعه در گرفته صورت هايبررسي. است شده حاصل مهم
 شيراز شهر در، نسبي طوربه دهدمي نشان امر اين و نبوده باالتر و 3 ميانگين ها دارايشاخص هايگويه از يكهيچ داد،

ندارد و اين شهر فاصله زيادي با بيانيه كنوانسيون حقوق  قرار مطلوب وضعيت در كودك هميار شهر اصول لحاظ از
 هايويژگي بيانبه شيراز شهر در كودك هميار شهر توسعه هايخصشا از يك هر وضعيت تعيين از پس .كودكان دارد

 از استفاده با فرايند اين كه استشده پرداخته هميار شهر توسعه در يك هر تاثير نسبت و هاشاخص اين از يك هر

 در را رمتغي هر نسبي سهم كه كندمي كمك Beta مقدار ميان اين در .است گرفته صورت متغيره چند رگرسيون آزمون

 وابسته متغير بر را تاثير ترينبيش متغيرها كدام كه گردد تعيين ديگر عبارتيبه و شود مقايسه وابسته متغير بينيپيش

   Beta كدام هر متغيرها اين در همچنين .است 0.05 از كمتر برده در فوقمتغيرهاي نام معناداري سطح زيرا. دارند

 بر مستقل متغيرهاي بندياولويت در گرفتهصورت تحليل براساس .است تريقوي كنندهبينيپيش باشد داشته تريبيش

 عنوانبه كودكان حقوق شناخت شاخص، شيراز شهر در كودك هميار شهر توسعه كنندهبينيپيش قدرت مبناي

 واحد شامل يببه ترت نيز هاشاخص ساير و داشته قرار رتبه باالترين در 0.426 ضريب با متغير موثرترين و مهمترين

 و ارزيابي، 0.238 ضريب با كودكان از مستقل حمايت، 0.416 ضريب با هماهنگ هايمكانيسم يا كودكان حقوق
 شهر در كودكان حقوق استراتژي، 0.137 ضريب با كودكان مشاركت ،0.167 ضريب با كودكان بر قوانين تأثير سنجش

 گزارش و 0.104 ضريب با كودكان بودجه، 0.109 ضريب با كودك هميار قانوني چارچوب، 0.111 ضريب با بزرگ

گرفته در هاي صورتبندي مطالب و با استناد به تحليلدر جمع. باشندمي 0.061 ضريب با شهري كودكان وضعيت از
 مديران كوچك در شهر براي شيراز، هويت شهرزادگان توان به اين نتيجه رسيد كه در نظام مديريتي شهراين مقاله، مي

 زمينه اين در و ندارند كودك كنوانسيون قوانين به نسبت آگاهي شهري ريزانبرنامه و مديران .هستند ناشناخته شهري

 استانداردهاي به كودكان به مربوط شهري فضاهاي طراحي در حتي كه خاطراست اين اند، بهنكرده دريافت آموزشي

 با است مساوي جامعه در كودكان حقوق به نسبت هريش مسئوالن آگاهي عدم .شودنمي توجهي كودكان به مربوط

توجه به مباحث مطروحه در با  .جامعه در يك شهروند عنوانبه خود سهم دريافت عدم و كودكان حق شدن پايمال
ذكر پيشنهادهايي جهت بهبود توسعه  شهر هميار كودك در شهر شيراز،فصول  مختلف اين پژوهش، براي توسعه 
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ايجاد . 2ترويج فرهنگ تعهدات كنوانسيون حقوق كودك در سطح شهر شيراز؛ . 1 .نمايدالزم مي در اين زمينهشهري 
جلسات آموزشي جهت يادگيري اصول كنوانسيون حقوق كودك و تعهدات اين كنوانسيون به كودكان، در مدارس 

ايجاد يك واحد . 3هري؛ كارشناسان و متخصصين ش براي كودكان و والدين و در سطح مناطق شهرداري براي مديران،
هاي توسعه شهري اداري در سطح شهرداري جهت بررسي نيازهاي كودكان و توجه به آنها در طراحي و بازنگري طرح

خصوص ها براي حمايت از كودكان به(NGO)حمايت و تشويق مديران شهري در سطح شهر شيراز از . 4شيراز؛ 
. 5اي شهر شيراز؛ پرست و كودكان ساكن در مناطق محروم و حاشيهسركودكان كار، كودكان بد سرپرست، كودكان بي

ايجاد نهاد يا سازماني متشكل از نوجوانان، جوانان و متخصصان و اساتيد دانشگاهي، جهت بررسي وضعيت كودكان 
 در سطح شهر شيراز با هدف رفاه كودكان و مشاركت كودكان در تمامي مسايل شهر و محيط پيرامون خود و توسعه

  .شهر هميار كودك در شهر شيراز
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