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ABSTRACT 
Objective: Cities and urban spaces can be either positive or negative locations for children. Neighborhoods 
must ideally be social places for children so that they can easily state the principles of communities and 
cultures and exchange them with children. This research aimed to study the status quo and the effectiveness 
of each of CFC indicators in order to evaluate the life satisfaction in Mashhad, Iran. In this regard, we 
reviewed the CFC literature. 
Methods: This is an applied, descriptive survey researh. CFC's theoretical principles and literature were 
reviewed using the documentary studies. Then, the indicators were extracted and localized using the 
dimensions stated in the last UNICEF Report (2007) and valid sources in this regard. In the first stage, the 
status was reviewed by a field visit. Data were collected using a researcher-made questionnaire in order to 
assess the status quo and the effectiveness of indicators from the perspective of parents with 6-12 year-old 
children and children in some child-based questions. The statistical population consisted of 13 Municipal 
Districts of Mashhad, Iran. Districts 1, 6, and 8 were selected as the sample using clustering based on the 
municipal income in 2014. District 1 represents rich class; District 8 shows semi-rich class; and District 6 
represents poor class. Data were analyzed by SPSS. To assess the hypothesis, firstly Kolmogorov-Smirnov 
Test was used in order to test the normality of the data and then T. test, Tukey test and ANOVA were 
employed to review the current situation and the impact indicators as well as the gap analysis. 
Results: The results indicated that the effects of the following indicators were not significant in the formation 
of CFC in Mashhad: Participation in decision-making, health, education, and culture. According to the 
UNICEF standards, the results of the status quo also showed that all indicators were ranked medium or 
medium-to-low regardless of quantitative scale using field observations. The measures were among those for 
developing and developed countries. In quantitative assessment, all indicators were greater than the statistical 
standard (number 3) except for Playground and Green Spaces 
Conclusion: Promoting welfare and healthy city indicators in CFCs requires the participation of all agencies. 
Municipality as the coordinator between authorities and training and educational bodies can play a key role 
in this regard. Urban management has come to the conclusion that children are prioritized and municipality 
is an important part of this element. Without participation, the ultimate goal, which is the healthy society, is 
not fulfilled.    

Keywords: Child-Friendly City, UNICEF, Gap Analysis, Mashhad Metropolis. 
  

 
Received: November 04, 2019          Reviewed:  January 19, 2020          Accepted:  March 15, 2020         Published Online: March 20, 2020 

 
Citation: Kharazmi, O.A., Johari, L., Kharazmi, A.A (2020). Assessing the Child Friendly City Indicators in Mashhad Metropolis. 
Journal of Urban Social Geography, 7 (1), 191-210. (In Persian) 

 
DOI: 10.22103/JUSG.2020.2011 

                                                 
1 Corresponding author at: Ferdowsi University of Mashhad, P.C: 9177948974, Mashhad, Iran. E-mail address: kharazmi@um.ac.ir 
(Kharazmi, O.A). 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  

  هاي شهر دوستدار كودك در كالنشهر مشهدارزيابي شاخص
 

  bليال جوهري  ، aو  1علي خوارزمياميد
   cاميرعلي خوارزمي ، 

 
a مشهد، ايران.مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد استاديار ،  
b
  ، مشهد، ايران.كارشناسي ارشد مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد 
c مشهد، ايران ،، دانشگاه فردوسي مشهدريزي شهريدكتري برنامه.  

    دهيچك

آل،  دهيكودكان باشند. به طور ا يزندگ يبرا يمنف ايمثبت  ييتوانند مكان ها يم يشهر يشهرها و فضاهاتبيين موضوع: 

فرهنگ اصول جوامع و  يكه بتوانند به راحت يكودكان باشند، به طور يبرا ياجتماع ييمكان ها ديها و محله ها با يگيهمسا

. هدف پژوهش حاضر بررسي وضع موجود و تاثيرگذاري هر يك از شاخص هاي كنند انيكودكان ب يها و تبادالت آنها را برا

  مشهد مي باشد. كالنشهرمناطق  نيب در اختالف ليتحل نيهمچنشهر دوستدار كودك، تحليل شكاف وضع موجود و مطلوب و 

محقق ساخته  ياز پرسشنامه يكم يداده ها ياست. جهت جمع آور يربرداز نوع كا يشيمايپ -يفيتوص قيروش تحق: روش

و جهت تدقيق وضع موجود برداشت ميداني در مناطق مورد مطالعه انجام شده است.  استفاده شد سفيوني يبر اساس استانداردها

اساس ميانگين درآمدي  شهرداري مشهد مي باشند كه بر 8و  6، 1در مناطق  سال 12-6كودكان  نيوالد ي،آمار يجامعه

 اتيجهت آزمون فرضنيمه برخوردار و برخوردار انتخاب شده است. مناطق شهرداري به عنوان نماينده ي مناطق كم برخوردار، 

 ريتاث زانيوضع موجود و م يبررس يبرا SPSS، توكي و تحليل آنوا در نرم افزار tهاي با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون

  .استفاده شده استهمچنين تحليل شكاف  و شاخص ها

وضع موجود ديگر شاخص ها باالتر از  .ستينمطلوب مشهد فضاهاي بازي و سبز در شهر شاخص وضع موجود  ها:يافته

  و در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار دارد. 3استاندارد عدد 

شده  يساز يبوم يشاخص ها يتمام ريتاث رانگيشهر دوستدار كودك در مشهد ب يشاخص ها يحاصل از اثرگذار جينتا :جينتا

 يو سبز و دسترس يباز يفضاها يوضع موجود و مطلوب شاخص ها نيشكاف نشان داد ب ليتحل جيباشد و نتا يدر مشهد م

  وجود دارد. يبه خدمات اختالف معناردار و شكاف بارز

  .شهر دوستدار كودك، يونيسف، تحليل شكاف، كالنشهر مشهد :هاكليدواژه

  

  01/01/1399انتشار آنالين:               25/12/1398پذيرش:             29/10/1398 بازنگري:           13/08/1398دريافت: 
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DOI: 10.22103/JUSG.2020.2011 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )اميدعلي خوارزمي( kharazmi@um.ac.ir: رايانامه ،  9177948974 ان، كد پستي:اير، مشهددانشگاه فردوسي مشهد،  :نويسندة مسئول 1

  

 



  210-191)، 1(7، و همكاران خوارزمي  193

 
  مقدمه

ايده آل، همسايگي  طور به. باشند كودكان براي زندگي منفي يا مكان هايي مثبت مي توانند شهري فضاهاي و شهرها

 فرهنگ ها و و معجوا اصول راحتي بتوانند به كه طوري باشند، به كودكان براي محله ها بايد مكان هايي اجتماعي ها و

 پيشرفت مكان هايي براي به شهرها اينكه براي ).Holt Nicholas, 2014كنند( كودكان بيان براي را آنها تبادالت

 .نمود استفاده كمكي ابزار از و داده افزايش قابليت هاي آنها را بايد شود تأمين آنان حقوق نيازها و و شوند كودكان تبديل

 قلمروهاي و محلي نواحي سطوح مختلف، در گروهي تعامالت همكاري ها و پايه بر نهاي جديدخلق مكا با تنها امر اين

 ل گيريريزان محيطي از عدم امكان شكبرنامه  امروزه). 61: 1393امكان پذير مي باشد(كرباليي و حسيني،  اجتماعي

حت از نگراني خود درباره اجازه يافتن اند و پدر و مادرها با صرافضاي شهري مناسب براي كودك آگاهي بيشتري يافته 

: 1388(كامل نيا و حقير، آورندها به منظور بازي در خيابانها و مسيرهاي پياده بين خانه و مدرسه سخن به ميان ميه بچ

). كودكان مكان ها را به شيوه ي خود و با تخيل خود مي سازند. آنها هميشه مثبت انديش و اهل تفريح و بازي در 85

اطراف خود هستند. اما به راستي نيازهاي كودكان در فضاهاي شهري كدامند؟ حضور موثر كودكان در شهر ارتباط  دنياي

مستقيم با فضا و ساخت و سازهاي شهري دارد. يك فضاي شهري مناسب تا حد زيادي تامين كننده امنيت و حضور كودك 

ه ساز انواع آسيب ها و معضالت اجتماعي مي باشد. در واقع بوده و يك فضاي شهري نامناسب نيز از بين برنده آن و زمين

 Tsou(شود فضاهاي عمومي از قبيل معابر، پاركها و زمين هاي بازي، عرصه اي براي اجتماعي شدن كودكان محسوب مي

et al., 2005: 76.( ال شهري با يآنان را براي زندگ يهاي اجتماع تيآماده سازي فضاي شهر براي كودكان هم مسئول

و فضاهاي شهري احترام بگذارند و در حفظ و نگهداري آن  طيبه مح شتريب ندهيكه آنان در آ شوديبرده و هم باعث م

  ).24: 1391، گلوي(قره ب بكوشند

همانطور كه فضاهاي شهري مي توانند با برنامه ريزي و طرح ريزي صحيح محل بروز فضائل انساني باشند، ميتوانند 

 :Schneider, 2015( برنامه ريزي نادرست به فضاهاي بي دفاع براي كودكان نيز تبديل گردند از طريق رهاشدگي و

مفهوم شهر دوستدار كودك به طور كلي به اين معني است كه دولتمردان چگونه اين شهرها را بر اساس عاليق  ).288

كودكان مثل سالمت، آموزش و فرهنگ، بچه ها اداره مي كنند و نيز به شهرهايي گفته مي شود كه در آن حقوق اساسي 

  .)Korpela, 2014( ايمني، امنيت، فضاهاي سبز و فضاهاي بازي لحاظ ميشود

از  هر كدام يفيك يو استانداردها يشاخص اصل هفت) 2007دوستدار كودك( يگزارش شهرها نيدر آخر سفيوني

؛ كودكان موزش و فرهنگ؛ بهداشت و سالمتو سبز؛ آ يباز يشاخص ها شامل فضاها نيرا درج نموده است، ا شاخص ها

 ;UNICEF, 2007( استكودكان  تيامن تردد؛و سهولت  يمنيا ؛يريگ ميبه خدمات؛ مشاركت در تصم يدسترس

Mitchell et al., 2007; Dryskl, 2007; Woolcock and Steele, 2008; Nordström, 2010; 
Rakhimova, 2011; Taylor et al., 2014; Korpela, 2014; Gleeson et al., 2015; Satispi, 2018 

Yuniastuti and Hasibuan, 2019(  .و ارتكاب جرم در  يطيمح يشهرها از وجود فرصت ها ريمشهد به مانند سا

سرقت  ايسرقت كودكان و  ،يبر كودك آزار يمبن يمتعدد ي. روزانه خبرهاستين يكودكان مستثن يو باز تيفعال يفضاها

 يشهرها ابعاد نكهياست كه با وجود ا نيا ياصل ي. مساله )http://www.irna.ir(ميشنوي آنان را مباارزش  ليوسا

و  قيدق نييتب ازمنديآن ن يمشخص شده اند اما شاخص ها 2007در سال  سفيونيدوستدار كودك بر اساس سازمان 

 تاكنون در مشهد مطالعه گريد ياشند، از سوب يكالن شهر مشهد م ژهيو به و رانيا يبا توجه به شهرها يساز يمتعاقبا بوم

 نينسبت به كودكان انجام نشده است كه ا يشهر يها تيآنان و وضع موجود واقع يازهايدر خصوص كودكان، ن يجامع

هدف پژوهش حاضر بررسي وضع موجود و تاثيرگذاري هر يك از شاخص سازد.  يامر ضرورت پژوهش حاضر را مبرهن م
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كودك در مشهد و سپس تحليل شكاف بين وضع موجود و مطلوب و همچنين استفاده از مستندات هاي شهرهاي دوستدار 

  . ميداني مي باشد

  پيشينة نظري 

  شهر دوستدار كودك

، شهري است كه در آن بخش هاي مختلف جامعه متعهد مي شوند تا استانداردهاي الزم را »شهر دوستدار كودك«

خود فراهم كنند. شهري كه نيازها و عاليق خاص اين گروه ها را مد نظر قرار مي  براي زندگي شايسته كودكان در منطقه

دهد و كودكان به لحاظ ذهني و رواني از زندگي در آن احساس آرامش مي كنند. اين احساس آرامش به ويژه با امنيت 

توان به ايجاد عالقه در كودكان  اجتماعي و ايمني رابطه ي مستقيم دارد. از اهداف مهم پروژه هاي شهر دوستدار كودك مي

براي پيگيري حقوقشان، تامين امنيت كودكان در مكان هاي مورد نيازشان، غلبه بر فقر و نابرابري، مشاركت دادن كودكان 

در تصميم گيري هاي مربوط به شهر، تمرين همكاري ميان كودكان و بزرگساالن، تشويق بزرگساالن به حفظ و حمايت 

  ).UNICEF, 2007:6( ه ي فضاهاي تفريحي و... اشاره نموداز كودكان، توسع

 ها بچه عاليق اساس بر را شهرها اين چگونه دولتمردان كه است معني اين به كلي طور به» شهر دوستدار كودك«

 آموزش و نقل، و حمل سالمت، مثل ها بچه اساسي حقوق آن، در كه شود مي گفته شهرهايي به نيز و كنند مي اداره

 دارند نظراتشان حق و دارند حقوقي كه اند شده تعريف شهرونداني عنوان كودكان به اساس اين بر .شود مي رعايت گفرهن

 كودكان وسيله به كه است شهري بلكه نيست، ها بچه براي خوب شهر يك تنها كودك دوستدار شهر يك. كنند ابراز را

 ). (Riggio, 2002 :46, Spencer and Woolley, 2014:185شود مي ساخته

به نقش شهرهاي دوستدار كودك در فرآيند جهاني شدن پرداختند و توجه به نقش  2015و كارستن در سال  ون ويلت

كودكان را بيش از پيش داراي اهميت دانستند. شهر دوستدار كودك بر اين اساس به شهري اطالق مي گردد كه توانايي 

  ).Van Vilet and Karsten, 2015يدن به سنين باالتر افزايش دهد (كارآفريني و نوآوري را در كودكان و جهت رس

  هاي شهرهاي دوستدار كودكشاخص

و  يشاخص اصل هفتدوستدار كودك  يشهرها ي دوستدار كودك در حوزه يگزارش شهرها نيآخر يونيسف در

بز؛ آموزش و فرهنگ؛ بهداشت و س يباز يشاخص ها شامل فضاها نيهر كدام را درج نموده است، ا يفيك ياستانداردها

كودكان  تيامن و ترددو سهولت  يمنيا ؛ي هاي مربوط به شهرريگ ميبه خدمات؛ مشاركت در تصم يو سالمت؛ دسترس

  چارچوب نظري تحقيق و متغيرهاي هر شاخص را نشان مي دهد.1). جدول UNICEF, 2007: 77(باشد يم

  

  چارچوب نظري تحقيق -1جدول 

  منابع  ها گويه  شاخص

ايمني و سهولت تردد 

  كودكان

  وجود فضاي پياده روي •

  مدرسه ووجود پل هوايي و زيرگذر عابر پياده در نزديكي محل سكونت  •

  عدم وجود موانع فيزيكي مزاحم در معابر و پياده رو •

  وجود سرعت گير، چراغ راهنمايي، خط كشي عابر پياده •

  بازي زمين پوش كف بودن مناسب •

د يا نهر در محدوده ي بازي كودك (در صورت وجوعدم وجود حوض  •

  سانتيمتر باشد) 30عمق آن نبايد بيش از 

  كودكان بازي فضاي در شكسته و خشكيده درختان وجود عدم •

  بازرسي مداوم وسايل بازي •

UNICEF, 2007 
Korpela, 2014  
Johnson, 2014  
Taylor et al., 2014  
Woolcock and Steele, 
2008 
Satispi, 2018  

Brown et al., 2019   
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  امنيت كودكان

  نظارت طبيعي بر فضاي بازي كودكان توسط والدين •

ي نظارت غير مستقيم بر فضاي بازي كودكان از طريق دوربين ها •

  مداربسته

  گيشكل در پيرامون همساي Lعدم وجودكنج ها، فضاهاي گم، سطوح  •

  ازيبزمين  عدم وجود فضاهاي بي دفاع و محاط شده در اطراف فضا و •

  اضطراري برق به پاركها بودن مجهز •

UNICEF, 2007 
Wales, 2013 
Riggio, 2002  
Johnson, 2014  

  

فضاهاي شهري و 

  بازي

  پارك هاي موضوعي براي كودكان •

  وسايل بازي خالقانه براي كودكان در فضاهاي بازي •

  وجود خانه ي اسباب بازي در هر محله •

  هروجود باشگاه بازي كودك در سطح ش •

   رنگ هاي مناسب در طراحي وسايل بازي •

UNICEF, 2007 
Taylor et al., 2014  
Korpela, 2014  
Rakhimova, 2011 
Satispi, 2018   
Prihantini and 
Kurniawati, 2019 
Yuniastuti and 
Hasibuan, 2019 

  دسترسي به خدمات

  دسترسي به پاركها و فضاي سبز •

  دسترسي به زمين هاي بازي •

  به مدارس دسترسي •

  دسترسي به مساجد •

يوه دسترسي به مركز محله(سوپر ماركت، نانوايي، سبزي فروشي، م •

  فروشي، داروخانه)

UNICEF, 2007 
Dryskl, 2007  
Nordström, 2010 
Satispi, 2018  

  1393غفاري و همكاران، 

  1390ابراهيمي و همكاران،

  آموزش و فرهنگ

  ي در مدارسوجود نيمكت هاي سالم و مناسب گروه سن •

قطع رنگ آميزي ديوارهاي مدارس، كالس ها، سالن ها، مطابق با م •

  تحصيلي و گروه سني

  وجود زمين هاي بازي در مدارس •

  نظافت مناسب سرويس هاي بهداشتي مدارس •

  مدارس فضاي در گياه و گل وجود •

  وجود خدمات اطفاء حريق در مدارس •

  آموزشي اردوهاي •

UNICEF, 2007 
Mitchell et al., 2007  
Woolcock and Steele,  
2008 
Gleeson et al., 2015  

1394صفوي مقدم و همكاران،   

  (منبع: نگارندگان)

   عمليپيشينة 

 5اصول طراحي فضاهاي بازي كودكان با تأكيد برگروه سني تدوين«تحقيقي با عنوان  در )1390( و همكاران ابراهيمي 

محيطي،  ريزي برنامه رهيافت با ها پارك در كودكان بازي زمين هاي منياي بررسي به »مطالعه موردي:رشتسال  12تا 

 در اين. دهند مي رخ 21 تا 15 ساعات بين در بازي زمين هاي در حوادث اكثر كه است اين نتايج حاكي از .اند پرداخته

 هاي حيطه شامل وميعم ايمني .گرفت قرار توجه و بررسي مورد محيط، و بازي تجهيزات كودك، حوزه سه حداقل تحقيق

. اجتماعي ايمني و اقتصادي، اجتماعي هاي جنبه عمومي، بهداشت محيطي، ريزي برنامه جمله از است گوناگوني و متنوع

 در كودكان مشاركت كه اشاره شده تحقيق اين در كه. دارد وجود ايمني سطح ارتقاي و جامعه بين نزديكي همچنين ارتباط

رجبي و حاجي . داشت خواهد سزايي به نقش مشكالت رفع در و پاركها، بازي ايه محيط به مربوط هاي برنامه

بر آن است تا با رويكردي ، »منظر شهري دوستدار كودك، رويكرد منظريت در محيط«) در تحقيقي با عنوان 1392قاسمي(

نيز قوام بخشد. منظر منظرين به تحليل همه جانبه محيط شهري دوستدار كودك بپردازد و بعد فرهنگي و ذهني آن را 
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ذهني به پديده شهر، مشاركت و نقش شهروندي كودكان را مبنا قرار داده و سه _شهري دوستدار كودك، با نگاه عيني 

گرايي را در راستاي افزايش نقش مشاركتي كودكان راهبرد توسعه زندگي پياده، فعاليت در فضاي جمعي شهري و طبيعت

  .دهدپيشنهاد مي

شهر دوستدار كودك؛ ارزيابي و مقايسه چگونگي پاسخگويي به اصول «) در تحقيقي با عنوان1393ان (غفاري و همكار

 8، به شناسايي و تبيين شاخص هاي شهر دوستدار كودك (»شهرهاي دوستدار كودك در بافت هاي جديد و سنتي ايران

اصفهان پرداخته است. نتايج پژوهش نشان شاخص)، ارزيابي سلسله مراتبي شاخص ها در دو محله ي مورد مطالعه در شهر 

  داده كه محله ي جوباره به عنوان محله اي قديمي كودك مدارتر است.

بررسي شهر دوستدار كودك و احساس شادي كودكان در «) در تحقيقي با عنوان 1394صفوي و مقدم و همكاران (

. روش تحقيق اس و شادي و نشاط بررسي نمودندرتباط آن را با احسدك و اومفهوم شهردوستدار ك يبررس به »شهر مشهد

آكسفورد  شده استاندارد ةنامشاز پرسساله در مشهد مي باشد. در اين پژوهش از  12تا  9آماري، كودكان  ةامعجو  يپيمايش

 متغيرهايي كه بيشترين تاثير را بر شادي كودكان گذاشته اند به ترتيب دهدي نتايج تحليل نشان مده است. ش تفادهاس

عبارتند از: متغيرهاي مشاركت هاي اجتماعي كودكان، احساس تعلق به شهر مشهد و برخورداري از امكانات و خدمات 

  شهري.

شهر  1بررسي شهر دوستدار كودك ار ديدگاه كودكان در ناحيه «) در تحقيقي با عنوان 1396ايماني و همكاران (

 100حبه و نقاشي از طريق نمونه گيري خوشه اي به وسيله بررسي هاي ميداني همچون پرسشنامه و مصا با »اردبيل

در مورد مكان مورد عالقه و وضعيت شهر موجود و شهري  كودكاننظرات  به بررسيكودك اردبيلي در مقطع پنجم ابتدايي 

ار ناچيز . نتايج بيانگر اين است كه امكانات و تسهيالت شهر براي كودكان بسيپرداخته استخواهند داشته باشند كه مي

بوده و جز چند بازيگاه كودك و پارك ها و شهر بازي، فضاي خاص ديگري براي آنها در نظر گرفته نشده است. كودكان 

  نقش چنداني در شهر ايفا نمي كنند و دامنه فعاليت آنها به خانه و مدرسه، پارك ها و فضاهاي بازي محدود شده است. 

 به بررسي ويژگي» تدار كودك: حكمراني خوب در كسب منافع كودكانشهرهاي دوس«در تحقيقي با عنوان  ريگيو

هايي كه يك شهر را دوستدار كودك مي سازد پرداخته است و همچنين به بررسي موانع قانوني، سازماني، بودجه و برنامه 

شده است. ريزي شهري براي تبديل شدن به شهر دوستدار كودك در راستاي ابعاد مطرح شده توسط يونيسف پرداخته 

محور اين پژوهش چگونگي توسعه ي مفهوم شهر دوستدار كودك و مقايسه تطبيقي وضعيت كشورهاي اسپانيا، برزيل، 

 اكوآدور، بنگالدش، هند و اكراين از منظر دوستدار كودك بودن و فاصله تا استانداردهاي كيفي سازمان يونسف بوده است

)Riggio, 2002(. 

 شهر ايجاد معرفي به است داده انجام »كودك دوستدار شهر ابتكار« عنوان تحت تاليادر اي ه گامسونك پژوهشي در

 كه (CRC)كودك حقوق كلي قاعده براساس كودك، كه دوستدار شهر است. پروژه پرداخته فانو شهر در كودك دوستدار

 و توسعه پيشرفت هدف است، كه بوده و شهرها كودكان براي سياستي طرح2 در قالب است بوده يونيسف عمده سياست

صوتي،  آلودگي شامل، كاهش كه محيطي است: سطح بوده توجه مورد سطح سه در است، كه بوده شهري و پايداري ايتاليا

 فرهنگي رويدادهاي شامل، ارتقاي كه فرهنگي سطح .است بوده سبز فضاي پسماند و ارتقاي هوا، الكترومغناطيسي، مديريت

 سطح شهر است. در فرهنگي، تاريخچه و نشر ميراث در حفظ گذاري ، سرمايه)آموزشي ايها، كارگاه ه جشنواره(شهر در

و بهداشتي،  رفاهي، اجتماعي كودكان، خدمات دوستانه كودك، آموزش حقوق قراردادن مدنظر شامل، الزام كه نهادي

 در كودكان ، وارد كردنشهري زندگي هاي موقعيت از طرح؛ ارتقاي هدف به طور كلي .كودكان دادن آموزشي، مشاركت

 باشد مي در آنان فعال و مشاركت تعلق حس و تقويت شهر خود به نسبت كودكان عاليق به و توجه شهري هاي طرح

Gummesson, 2007)(.  
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به بررسي وضع موجود اين شهر و مقايسه استانداردهاي » بروكسل پايتخت كودكانه«در پژوهشي با عنوان جانسون 

 داردوست لقب استخر، و پارك تا شهربازي از اش،متنوع و فراوان تفريحي امكانات با . بروكسليونيسف پرداخته است

 7پارك گل، علمي و بازي براي كودكان، همچنين  37نتايج تحقيق نشان داده است كه وجود . كشدمي يدك را كودكان

تا  5اين پژوهش كه جامعه ي هدف كودكان  سازد، درخانه ي بازي، شور و نشاط و سرزندگي را در بين كودكان زنده مي

سال بوده اند، كودكان اظهار داشته اند، بر خالف محيط زندگي شخصي كه والدين روحيه ي كنترل گري را دارا هستند،  12

در هيچ كدام از محيط هاي بازي داخل شهر، تابلوهاي دست نزنيد، وارد نشويد موجود نيست و اين امر احساس هيجان را 

  ).Johnson, 2014( سازد ودكان زنده ميدر ك

شهر دوستدار   ) در مطالعه خود با عنوان شهر دوستدار كودك به معيارهاي اصلي جهت سنجش2019براون و همكاران (

كودك با تمركز بر سالمت كودكان پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه نقش محيط در سالمت كودكان بسيار 

شد. در اين راستا الزم است شهر اطالعات كافي راجع به عوامل تاثير گذار بر سالمت كودكان داشته باشد تاثير گذار مي با

 Brownو نحوه تعامل آنها با محيط كه موجب افزايش سالمتي آنها مي شود را به خوبي شناخته و در اولويت قرار دهد (

et al., 2019.(   

نقشه برداري از دسترسي به پارك هاي دوستدار كودك جهت تبديل "نوان در پژوهشي با عپري هانتيني و كورنياواتي 

ميزان توسعه شهري، تعداد زمين هاي بازي، دسترسي و برخورداري از  "شدن سمارانگ (اندونزي) به شهر دوستدار كودك

داري از پارك هاي امكانات را مورد بررسي قرار داده اند، نتايج تحقيق نشان مي دهد سمارانگ مي تواند جايزه برخور

 به خود اختصاص دهددوستدار كودك را به لحاظ تعداد، برخورداري از امكانات، استانداردهاي فضا و زمين هاي بازي 

Prihantini and Kurniawati, 2019).(  

  شناسيروشداده ها و 

دا با استفاده از مطالعات پيمايشي و از لحاظ هدف كاربردي مي باشد، ابت -پژوهش حاضر از منظر روش تحقيق توصيفي

اسنادي؛ مباني نظري و پيشينه ي شهرهاي دوستدار كودك در ايران و جهان بررسي شده است و سپس بر اساس ابعاد 

و همچنين منابع معتبر در اين خصوص، شاخص هاي شهر دوستدار  (UNICEF, 2007) مطرح شده در آخرين گزارش

مرحله ي اول با استفاده از پرسشنامه ي محقق ساخته به بررسي وضع موجود كودك استخراج و بومي سازي شده است، در 

ساله با همكاري و مشاركت كودكان(نظرسنجي در بعضي سواالت  12-6و ميزان تاثير شاخص ها از ديدگاه والدين كودكان 

 Lee and( 65/0و  6/0ار از حداقل مقدكودكانه) پرداخته شده است. نتايج پايايي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

Kim, 1999 (بوده است. همچنين جهت بررسي روايي عالوه بر روايي صوري از  914/0، كه پايايي كل است شتريب

به دست آمد كه اين ميزان مورد تاييد است. به منظور  841/0تكنيك تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است كه روايي كل 

د تقريبي كودكان بهره گرفته شد. بدين صورت كه از آنجايي كه تعداد كودكان در هر منطقه انتخاب والدين كودكان از تعدا

) به نسبت جمعيت مناطق 1/254: ج1395سال(آمارنامه ي مشهد،  12تا  6نفر تعداد كودكان  296499مشخص نيست، 

محاسبه شده (تقريبي) و  نفر) به نسبت جمعيت هر منطقه 296499گانه تفكيك شده است، و سپس جمعيت كودكان( 13

) به نسبت 8، 6، 1پرسشنامه در سطح مناطق منتخب( 384درصد  5متعاقبا با استفاده از فرمول كوكران در سطح خطاي 

جمعيت كودكان در مناطق، در اختيار والدين كودكان قرار گرفت و به طور تصادفي در محل بازي كودكان(پارك ها و 

 203، 6پرسشنامه و در منطقه  39، 8پرسشنامه، در منطقه  141، 1وزيع شد. بنابراين، منطقه فضاهاي سبز) به والدين آنان ت

، توكي و تحليل آنوا در نرم tهاي آزمونپرسشنامه توزيع شد. جهت تحليل داده هاي كمي با توجه به نرمال بودن داده ها از 

از ابعاد شهر دوستدار كودك) و سپس تحليل به منظور سنجش وضع موجود و مطلوب(ميزان تاثير هريك  SPSSافزار 
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جمع  يبرا يدانيم ي مشاهدهشكاف استفاده شد. همچنين در بخش بعدي از مشاهده ي ميداني نيز استفاده شده است. 

مرتبط است تا اندازه  نييو تب فيبا توص شتريروش ب ني، ايفيك يروشها گريهمانند د .است ديمف روشي بسيارداده ها  يآور

ي. بنابراين با مراجعه ي مستقيم به پارك هاي واقع در مناطق مورد مطالعه و مدارس ابتدايي واقع در ساز يكم و يريگ

  مناطق، محققان تالش نموده اند فضاي بازي و شاخص هاي ايمني و سهولت تردد كودك را مورد تحليل قرار دهند. 

  هايافته

 26درصد از پاسخ دهندگان والد زن و  74با نظرسنجي و مشاركت كودكان  بر اساس نتايج يافته هاي توصيفي والدين

ها را بانوان تشكيل مي دهند. به لحاظ سني؛ درصد مرد هستند. در واقع اين نسبت نشان مي دهد كه عمده آزمودني

ار دارند و بيشترين درصد از والدين در اين بازه سني قر 4/46سال است كه حدود  28تا  23بيشترين بازه سني مربوط به 

درصد از جمعيت كودكان جامعه آماري را تشكيل مي دهد.  22سال مي باشد كه  8بازه ي سني در كودكان در گروه سني 

هاي والدين را افراد با ميزان تحصيالت كارشناسي و كارشناسي ارشد، درصد آزمودني 54 /4به لحاظ تحصيالت، حدود 

شامل مشاغلي از جمله: پزشك، كارمند، آزاد، خانه دار و ساير(مشاغل در چهار دسته: تشكيل داده اند. از منظر شغلي، 

ترين فراواني مربوط به افراد كه بيشطبقه بندي شده است مهندس، كارآفرين، وكيل، مشاور، روانشناس، كتابدار و... است) 

  ارمند بوده اند.درصد از والدين ك 20درصد مي باشد و پس از آن  9/51خانه دار با فراواني 

  بررسي وضع موجود شاخص هاي شهر دوستدار كودك

: به نظر مي رسد وضع موجود زيرساخت هاي سالمت و بهداشت كودكان، مشاركت در تصميم گيري، امنيت 1فرضيه 

مراكز محالت در شهر كودكان، ايمني و سهولت تردد، فضاهاي بازي و سبز، آموزش و فرهنگ و دسترسي به خدمات در 

  مشهد مطلوب است.

 tبه منظور بررسي وضع موجود شاخص هاي شهر دوستدار كودك در مشهد، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون 

  بيان شده است. 2در جدول  tتك نمونه استفاده شده است، نتايج آزمون فرضيات وضع موجود در مشهد با استفاده از آزمون 

  

  

  

  وضع موجود شاخص هاي شهر دوستدار كودك در مشهد -2جدول 

حد 

  باال

حد 

  پايين
sig  

درجه 

 آزادي
T 

انحراف 

 معيار
 تعداد ميانگين

  شاخص ها
 گروه

40/0  19/0  000/0  42 7/5  34/0 8/3  384  
  سالمت و بهداشت

  والدين

65/0-  76/0-  000/0  383  32/24-  762/0  8/2  384  
  فضاهاي بازي و سبز

50/0  20/0  000/0  42  8/4  48/0  8/3  384  
  امنيت كودكان

05/1  72/0  000/0  42  03/11  52/0  35/3  384  
  ايمني و سهولت تردد

88/0  47/0  000/0  42  6/6  66/0  00/3  384  
صميم     شاركت در ت م

  گيري

99/16  84/14  000/0  42  000/0  55/0  07/3  384  
سي به خدمات     ستر د

  شهري

6047/0  32/0  000/0  42  7/6  45/0  3/3  384  
  آموزش و فرهنگ
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هاي والدين ، و با توجه به مثبت شدن حدهاي باال و پايين پاسخ sigو مقادير محاسبه شده براي  2بر اساس جدول 

توان اين گونه نتيجه گرفت كه از ديدگاه آنان تمامي شاخص ها به استثناي شاخص فضاهاي بازي و سبز متناسب با مي

) و استاندارد آماري تعيين شده 3هاي كودكان طراحي شده است و ميانگين اين شاخص ها باالتر از حد متوسط (عددنياز

است. بنابراين تمامي فرضيات به استثناي فرضيه ي مطلوب بودن وضع موجود شاخص فضاهاي بازي و سبز تاييد مي 

  شود.

  هاي شهر دوستدار كودكبررسي اثرگذاري شاخص

 يبه خدمات شهر يو سبز، دسترس يباز يفضاها ت،يامن ،يمنيمشاركت، ا يها رساختيرسد ز يه نظر مب: 2فرضيه 

 يمعن ريمشهد از منظر شهر دوستدار كودك تاث گاهيمناسب كودكان، سالمت و بهداشت و آموزش و فرهنگ، بر ارتقا جا

  دارد. يدار

 شده استفاده اي نمونه تك t آزمون از ال بودن داده هابررسي اثرگذاري هر يك از شاخص ها با توجه به نرم منظور به

 گرفت قرار مقايسه مورد 3 عدد يعني) پرسشنامه( گيري اندازه ابزار مقياس وسط حد با متغيرها ميانگين منظور بدين. است

 .گردد مي بيان ادامه در متغير هر تفكيك به ها آزمون نتايج كه

 مورد اثرگذاري شاخص هاي شهر دوستدار كودك بر ارتقا جايگاه مشهدو آماره آن در  tنتايج آزمون  -3جدول 

  t  درجه آزادي  معناداري
اختالف 

  ميانگين

خطاي 

  استاندارد
  متغير

  امنيت كودكان 03712/0 029/1 595/13 376 000/0

  آموزش و فرهنگ 03996/0 23532/0 889/5 376 000/0

  تردد ايمني و سهولت 03432/0 046/1 109/10 376 000/0

  فضاي بازي و سبز 03462/0 031/1 464/18 376 000/0

  مشاركت در تصميم گيري 03250/0 76393/0 504/23 376 000/0

  سالمت و بهداشت 03456/0 73740/0 336/21 376 000/0

  دسترسي به خدمات 03258/0 79730/0 814/3 376 000/0

امنيت كودكان، ايمني و سهولت تردد، فضاهاي بازي و  خصوص در شده محاسبه t آماره 2با توجه به نتايج جدول 

سبز، دسترسي به خدمات، سالمت و بهداشت، آموزش و فرهنگ و مشاركت در تصميم گيري و تاثيرگذاري اين شاخص 

بنابراين با توجه . دار است معني) α=  05/0( درصد 95 اطمينان سطح در ها در ارتقا جايگاه شهر دوستدار كودك در مشهد،

به مثبت بودن اختالف ميانگين محاسبه شده، تاثير اين شاخص ها در شكل گيري شهر دوستدار كودك در مشهد معني 

 دار است.

  تفاوت معني داري مشاهده نميشود. 8و 6، 1: به نظر مي رسد بين وضع موجود ابعاد هفت گانه باال در مناطق 3فرضيه 

مشاهده  4يه از آزمون توكي و تحليل آنوا استفاده شده است. به طور كلي همانطور كه در جدول جهت سنجش اين فرض

 6وضعيت بهتري را نسبت به منطقه ي  54/3با ميانگين  1مي شود از لحاظ شاخص ايمني و سهولت تردد منطقه ي 
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وضعيت بهتري  91/3با ميانگين  8) داشته است. از لحاظ شاخص امنيت كودكان منطقه ي 07/3( 8) و منطقه ي 14/3(

با  1) داشته است. از منظر شاخص فضاهاي بازي و سبز منطقه ي 78/3( 1) و منطقه ي 46/3( 6را نسبت به منطقه ي 

) داشته است. هرچند كه ميانگين 76/2( 8) و منطقه ي 37/2( 6وضعيت مساعدتري نسبت به منطقه ي  87/2ميانگين 

ين كل اين شاخص پايين تر از حد استاندارد و غير قابل قبول است. از منظر شاخص بهداشت هرسه منطقه و نتيجتا ميانگ

) داشته است؛ اما 67/3( 8) و منطقه ي 56/3( 6در سطح باالتر از منطقه ي  94/3با ميانگين  1و سالمت منطقه ي 

 07/3با ميانگين  1منظر شاخص مشاركت كودكان منطقه ي  ارزيابي مي شود. از 6بهتر از منطقه ي  8وضعيت منطقه ي 

) ارزيابي مي شود، هرچند به طور كلي وضع موجود اين شاخص از 94/2( 8) و منطقه ي 43/2( 6بهتر از دو منطقه ي 

استانداردها و مطلوبيت دور است. وضعيت شاخص دسترسي به خدمات در هر سه منطقه باالتر از حد متوسط مي باشد و 

) مي باشد و در نهايت شاخص 01/3( 8و  1) كمتر از تفاوت بين منطقه ي 09/3( 6)  و 11/3(  1فاوت بين منطقه ي ت

  ) ارزيابي مي شود.06/3( 8) و منطقه ي 14/3( 1باالتر از دو منطقه ي  45/3با ميانگين  6آموزش و فرهنگ در منطقه ي 

ن شاخص هاي هفت گانه در سه منطقه ي مورد مطالعه رد مي بنابراين فرضيه ي فوق مبني بر عدم وجود تفاوت بي

  شود.

شاخص هاي شهر دوستدار كودك مورد در منتخب مناطق در ميانگين مقايسه -4 جدول  

  آزمون توكي  تحليل آنوا  نوع آزمون

سطح  f آماره  متغيرها

  معناداري

اختالف 

  معنادار

سطح   منطقه  منطقه

  معناداري

اختالف 

  معنادار

هاي شهر دوستدار صمجموع شاخ

 كودك

  وجود دارد  000/0  6  1  وجود دارد  000/0  953/38

  وجود ندارد  23/0  8  

  وجود دارد  000/0  1  6

  وجود دارد  000/0  8

  وجود دارد  000/0  6  1  وجود دارد  000/0  06/35  فضاهاي سبز و بازي

  وجود ندارد  631/0  8  

  وجود دارد  000/0  1  6

  وجود دارد  000/0  8

  وجود دارد  000/0  6      1  وجود دارد  000/0  5/7  امنيت كودكان

  وجود ندارد  910/0  8  

  وجود دارد  000/0  1  6

  وجود دارد  000/0  8

  وجود ندارد  739/0  6  1  وجود دارد  000/0  2/3  ايمني و سهولت تردد

  وجود دارد  001/0  8  

  ردوجود ندا  739/0  1  6



  210-191)، 1(7، و همكاران خوارزمي  201

 
  آزمون توكي  تحليل آنوا  نوع آزمون

سطح  f آماره  متغيرها

  معناداري

اختالف 

  معنادار

سطح   منطقه  منطقه

  معناداري

اختالف 

  معنادار

  وجود دارد  011/0  8

  وجود ندارد  763/0  6  1  وجود دارد  039/0  2/3 سالمت و بهداشت

  وجود دارد  041/0  8  

  وجود ندارد  763/0  1  6

  وجود ندارد  141/0  8

  وجود دارد  001/0  6  1  وجود دارد  000/0  0/8 آموزش و فرهنگ

  وجود ندارد  869/0  8  

  ود داردوج  001/0  1  6

  وجود دارد  002/0  8

  وجود دارد  000/0  6  1  وجود دارد  000/0  25/14  گيريمشاركت در تصميم

  وجود ندارد  797/0  8  

  وجود دارد  000/0  1  6

  وجود دارد  000/0  8

  وجود ندارد  349/0  6  1  وجود دارد  000/0  45/9  دسترسي به خدمات

  وجود ندارد  023/0  8  

  وجود ندارد  349/0  1  6

  وجود ندارد  023/0  8

  )تحقيقمنبع: (يافته هاي 

  1تحليل شكاف وضع موجود و وضع مطلوب

سطح موجود و  به منظور تحليل شكاف وضع موجود و وضع مطلوب(اثرگذاري)، ميانگين نمرات هريك از عوامل در

پس به منظور سنشان دهنده شكاف عملكردي مي باشد. سطح مطلوب محاسبه شده كه اختالف ميان اين دو ميانگين، 

شاخص هاي  5است. جدول  همبسته با توجه به نرمال بودن متغيرها استفاده شده tآزمون معناداري اين اختالف از آزمون 

  ميانگين و انحراف معيار هريك از عوامل را نشان مي دهد.

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاخ          1 ست. بدين معني كه اجراي موثر  شده ا ضع مطلوب در نظر گرفته  صورت اجراي هر عامل به معناي نيل به و ص  در اين پژوهش ميزان اثرگذاري در 

 است. لذا جهت تحليل شكاف وضع مطلوب از اطالعات طيف اثرگذاري استفاده مي شود. هاي بنيادي شهر دوستدار كودك به معناي نيل به وضع مطلوب
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  شهر دوستدار كودكتحليل شكاف بين وضع موجود و مطلوب شاخص هاي  -5جدول 

 عامل وضعيت ميانگين انحراف معيار حداكثر حداقل  آماره  معناداري

000/ 542/13 

 موجود 8/3 340/0 92/3 60/2

 مطلوب 029/4 471/0 80/4 47/2 امنيت كودكان

  تحليل شكاف -229/0 -131/0 -88/0 13/0

000/ 683/5- 

 موجود 3/3 450/0 80/3 60/1

 مطلوب 045/4 657/0 00/5 20/2 آموزش و فرهنگ

  تحليل شكاف -745/0 -207/0 -2/1 -80/2

000/ 132/10 

 موجود 35/3 52/0 00/4 80/1

 مطلوب 94/3 239/0 00/5 20/2 ايمني و سهولت تردد

  تحليل شكاف -59/0 281/0 25/1 -00/3

000/ 362/18 

 موجود 8/2 761/0 50/3 70/1

 مطلوب 94/3 497/0 00/5 60/2 فضاي بازي و سبز

  تحليل شكاف -14/1 264/0 10/0 -60/2

000/ 414/23- 

 موجود  00/3 660/0 80/3 60/1

 مطلوب  45/3 657/0 00/5 20/2 مشاركت در تصميم گيري

  تحليل شكاف  -45/0 003/0 -2/1 -80/2

000/ 326/21- 

 موجود  8/3  34/0 00/4 80/1

 مطلوب 029/4 471/0 00/5 20/2 سالمت و بهداشت

  تحليل شكاف -229/0 -131/0 25/1 -00/3

000/ 610/3- 

 موجود  07/3  550/0 50/3 70/1

 مطلوب  36/4  326/0 00/5 60/2 دسترسي به خدمات

  تحليل شكاف  -29/1  224/0 10/0 -60/2

  
   عوامل از يك هر لوبمط و موجود وضعيت راداري نمودار -1شكل 

امنيت کودکان

آموزش و فرھنگ

ايمنی و سھولت تردد

یمشارکت در تصميم گيرفضای بازی و سبز

س�مت و بھداشت

دسترسی به خدمات

تحليل شکاف

موجود مطلوب 
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نتايج تحليل شكاف وضع موجود و مطلوب حاكي از اين است كه بيشترين  1و شكل  5با توجه به يافته هاي جدول 

كه اين فاصله مربوط به وضع موجود نامناسب مي باشد،  -14/1فاصله بين شاخص هاي فضاي بازي و سبز با اختالف 

داراي فاصله ي زيادي بين وضع موجود و مطلوب بوده است. اين فاصله  -29/1ت با اختالف همچنين دسترسي به خدما

در شاخص مذكور مربوط به شدت تاثيرگذاري باالي اين شاخص از ديدگاه والدين مي باشد. همچنين شاخص سالمت و 

كمترين شكاف بين  -229/0و شاخص امنيت كودكان نيز با فاصله ي  -229/0بهداشت كودكان با اختالف فاصله ي 

  وضع موجود و مطلوب را در بين شاخص هاي هفت گانه ي شهر دوستدار كودك داشته اند. 

  مورد مطالعه قلمروتحليل مشاهدات ميداني در 

شهرداري مشهد) به بررسي و تحليل مستندات ميداني  8و  6، 1در اين بخش از محدوده ي مورد مطالعه(در مناطق 

. با توجه به محدوديت در برداشت ميداني از كل مناطق، در هر منطقه يك محله به صورت هدفمند بر پرداخته مي شود

محله ي احمدآباد،  1اساس دسترسي به مدارس، پارك و فضاي سبز و محل بازي كودكان انتخاب شده است. در منطقه ي 

سي قرار گرفته است، تصاوير مربوط به محله ي كوي كارمندان مورد برر 6محله ي كوهسنگي و منطقه ي  8منطقه ي 

نشان دهنده وسعت پارك، دسترسي مناسب به پارك محله اي،  8پارك كوهسنگي منتخب در محله ي كوهسنگي منطقه 

كيفيت و تنوع در وسايل بازي و همچنين قرارگيري مبلمان در محل بازي كودكان و امكان نظارت مستقيم والدين نشان 

نشان داده شده است تنوع رنگي و روان شناسي  2شكل فضاي بازي مي باشد. همانطور كه در دهنده ي تامين امنيت 

استفاده از رنگ هاي گرم و سرد در وسايل بازي مناسب و مطابق استانداردها است. از سوي ديگر يافته هاي كمي وضع 

) از ديدگاه والدين بوده است كه اين 76/2، بيانگر پايين بودن ميانگين شاخص فضاهاي بازي و سبز( 8موجود در منطقه 

امر در مواردي مثل عدم اتصال به برق اضطراري در پاركها، عدم رسيدگي منظم به وسايل بازي، فرسودگي تاب ها و... 

  بوده است و نتيجتا بين وضع موجود و مطلوب شكاف وجود دارد.

  

  
  شهرداري مشهد 8وسايل بازي در پارك كوهسنگي، محله ي كوهسنگي، منطقه  -2 شكل

بيانگر اين است كه ايمني و سهولت  3شكل ايمني و سهولت تردد در اطراف مدارس در محله ي كوهسنگي، ة در زمين

تردد، از جمله خط كشي عابر پياده، وجود پل هاي هوايي، زيرگذر و ... به طور نسبي رعايت شده است. پيش تر مطرح شد 

كه نماينده ي جامعه ي نيمه برخوردار در پژوهش حاضر بوده است كه اين منطقه شامل محالت برخودار و  8ه كه منطق

نيمه برخودار مي باشد. بنابراين تسهيالت ايمني و سهولت تردد براي كودكان در اين منطقه يكسان نمي باشد. يافته هاي 
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در مرز متوسط قرار دارد و با  07/3با ميانگين  8در منطقه كمي نيز نشان دهنده ي اين است كه ايمني و سهولت تردد 

  وضعيت ايده آل فاصله وجود دارد.

  

  
  شهرداري مشهد  8كوهسنگي، منطقه  ةايمني و سهولت تردد محدوده ي دبستان الغدير و دارالقرآن امام رضا، محل -3 شكل

  

آباد را نشان مي دهد كه پارك ها از وسعت مناسب، وسايل ورزشي، وسايل بوستان محمديه در محله ي سعد 4شكل 

بازي با كيفيت و استاندارد، نيمكت هاي مناسب و پوشش گياهي مناسب برخوردار است. اما تنوع وسايل بازي زياد نيست. 

است. همچنين پوشش گياهي، غالبا وسايل بازي در پارك ها از جنس پلي اتيلن و استاندارد بوده و كفپوش ها مسطح و نرم 

درختكاري و گلكاري نيز مناسب است اين در حالي است كه يافته هاي كمي در زمينه ي فضاهاي بازي و سبز در منطقه 

) و بين وضع موجود و 87/2بيانگر پايين بودن ميانگين اين شاخص مي باشد، به طوريكه از حد متوسط نيز كمتر است ( 1

  ، بلكه در دو منطقه ي ديگر نيز وجود دارد.1ر اين شاخص نه تنها در منطقه مطلوب شكاف بارزي از منظ

  

  
  شهرداري مشهد 1بوستان محمديه، محله ي احمدآباد، منطقه  -4شكل
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مني و را نشان مي دهد، با توجه به تصاوير اين منطقه اي 1ايمني و سهولت تردد در محله ي احمدآباد منطقه   5شكل 

سهولت تردد به طور يكسان رعايت نشده است. همانطور كه مشاهده ميشود درب يك مدرسه به سمت پل هوايي و زيرگذر 

باز ميشود، و در سي متري اول احمدآباد نيز تمام مسير خط كشي شده است و مدرسه اي ديگر فاقد هرگونه عاليم راهنما، 

بوده  54/3در بخش كمي نيز  1گين شاخص ايمني و سهولت تردد در منطقه خط كشي با وجود پهناي خيابان ميباشد. ميان

است كه باالتر از حد متوسط است اما با ايده آل و استانداردها فاصله ي زيادي وجود دارد. و اين شاخص در سطح كل 

  متوازن نبوده است. 1ة منطق
  

  
   شهرداري مشهد، 1احمدآباد، منطقه  ةو حانيه، محل دبستان ربابه اكبرزادهة ايمني و سهولت تردد محدود -5شكل 

بوستان شناسايي شده است به طور كلي وضعيت فضاهاي بازي و سبز متوسط و بعضا ضعيف ارزيابي  4كه  6 ةدر منطق

ن افرا و اقاقيا نيمكت جهت نشستن وسايل بازي فاقد استاندارد و تنوع مي باشند. در بوستا 6شكل مي شود، به طور كلي در 

موجود نيست و يا نيمكت بدون وجود پشتي و فاقد استاندارد است. و يافته هاي كمي با توجه به پايين بودن ميانگين اين 

  شهرداري مشهد مي باشد. 6) تاييد كننده ي ضعف اين شاخص در منطقه 37/2( 6شاخص در منطقه 

  

  
  شهرداري مشهد 6كوي كارمندان، منطقه ة ان اول، محلبوستان مريم كوي كارمند -6شكل 
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از ايمني و سهولت تردد مناسبي برخودار ميباشد. به  6، منطقه  7 شكلايمني و سهولت تردد با توجه به ة در زمين

ركت آهسته، ايست؛ به كاهش سرعت طوريكه نه تنها از خط كشي عابر پياده برخودار بوده، بلكه با عاليم راهنما مثل ح

حركت اتومبيل ها در نزديكي مدارس كمك مي كند. همچنين يافته هاي كمي مبني بر ميانگين شاخص ايمني و سهولت 

بوده است تاييد كننده ي وضعيت قابل قبول اين شاخص ميباشد. هرچند به طوركلي تا ايده آل  14/3كه  6تردد در منطقه 

نسبت به دو  6ا نتايج مشاهدات ميداني نشان دهنده ي وضعيت قابل قبول اين شاخص در منطقه فاصله وجود دارد؛ ام

  ) مي باشد. 8و  1منطقه ي ديگر(

  

  
   6دبستان شهيد مزيناني و مرضيه مدرسي، كوي كارمندان اول، محله ي كوي كارمندان، منطقه  ةايمني و سهولت تردد محدود -7شكل 

  نتيجه گيري

نتايج حاصل از بررسي وضع موجود مشهد در زمينه ي شاخص هاي شهر دوستدار كودك نشان داد كه تمامي شاخص 

قرار دارند به استثناي شاخص فضاهاي بازي و سبز، همچنين در  3ها با در نظر گرفتن مقياس كمي باالتر از متوسط عدد 

تمامي شاخص هاي شناسايي شده توسط يونيسف با در نظر گرفتن شرايط بومي در كالنشهر بخش اثرگذاري شاخص ها 

مشهد داراي تاثير معنادار و مثبت در ايجاد شهر دوستدار كودك دارند. نتايج حاصل از تحليل شكاف بين وضع موجود و 

و دسترسي به خدمات مي باشد.  مطلوب بيانگر اختالف بارز بين وضع موجود و مطلوب شاخص هاي فضاهاي بازي و سبز

نتايج حاصل از مشاهدات ميداني به طور كلي نشانده ي وضعيت متوسط و بعضا ضعيف شاخص هاي ايمني و سهولت تردد 

و فضاهاي بازي و سبز كه مورد تحليل قرار گرفته اند است كه در مواردي پايين تر از استانداردهاي سازمان يونيسف و 

ساير شهرها و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه قرار دارند. اما در مقياس كمي تمامي شاخص  اقدامات انجام شده در

) بوده اند. در زمينه ي شاخص سالمت و 3ها به استثناي شاخص فضاهاي بازي و سبز باالتر از استاندارد آماري (عدد 

مشهد با برخورداري از بيمارستان تخصصي بهداشت كودكان، مشهد در وضعيت متوسط قرار دارد، در حال حاضر شهر 

 اطفال دكتر شيخ و يك بيمارستان در حال اتمام ساخت(بيمارستان اكبر) از منظر كميت زيرساخت ها توسعه يافته است. در

 استاندارد و درست سالمت يك از ساختن مطمئن براي ملي سالمت سرويس با كودك داردوست بيمارستان طرح بريتانيا،

 رسمي مجوز قوانين رعايت صورت در سالمتي مراكز و هابيمارستان به همچنين طرح اين. كندمي كار جايك رانماد براي

 امكانات بهترين با فعال و رسمي مجوز داراي سالمتي مركز 10 و بيمارستان كودك 52 كلي طور به بريتانيا در. كندمي اعطا
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اي بازي و سبز وضع موجود مشهد از حد استاندارد كمي در ). در شاخص فضاهRakhimova, 2011:267دارند( وجود

) ارزيابي شد. اقدامات صورت گرفته در پارك ها و فضاهاي سبز مشهد همچون تعويض 8/2نظر گرفته شده پايين تر(

وسايل بازي، رنگ آميزي مناسب، كف پوش هاي مناسب، قرار دادن نيمكت در اطراف وسايل بازي و... كه باعث مي شود 

حيط بازي كودك محاط نباشد بسيار قابل توجه بوده اما در قياس با تجارب جهاني كافي نيست. به عنوان نمونه فقدان م

پارك هاي موضوعي كودك در سطح شهر مشهد در حالي كه يكي از اصلي ترين نيازهاي كودكان وجود پارك هاي 

 كرده پيدا جهاني شهرت لند ديزني هاي پارك نكهآ از موضوعي كودك جهت رشد ذهني و خالقيت است، در حالي كه پس

 نقاط در موضوعي كودك هاي پارك ساخت انديشه كردند، جذب خود سوي به را بازديدكننده نفر ها ميليون ساالنه و

شد. نمونه هاي اجرايي اين پارك ها كه مواردي چون هيجان كودكانه، خالقيت، تحرك  اجرا و گرفت شكل دنيا مختلف

 »فراري« موضوع با 2010 سال در كه ابوظبي شهر در» فراري شهربازي«در آنها لحاظ شده است عبارتند از:  جسمي و...

 و داراست كوچك اندازه در را چيز همه كه است كودكان براي شهري آرژانتين در »كودكان جمهوري« پارك .شد افتتاح

شاخص ايمني و سهولت تردد در سطح شهر مشهد ). از سوي ديگر Rakhimova, 2011است( شده افتتاح 1951 سال در

مناسب و باالتر از حد متوسط ارزيابي شد. به عنوان نمونه وجود همزمان پل هوايي و زيرگذر مترو در ميدان احمدآباد مشهد 

ص كه به طور دقيق در جلو ورودي دبستان(ربابه اكبرزاده) طراحي شده است نشان از رعايت نسبي استانداردهاي اين شاخ

 توجهي قابل درصد حاضر حال است، اما اين امر قابل تعميم در تمامي محالت و مناطق منتخب نيست(شواهد ميداني). در

 يا اداري تجاري، مراكز مجاور در اگر كه تشكيل ميدهد محلي خيابانهاي ويژه به معابر شبكه را شهر مشهد مساحت از

 باشد خلوت اگر و است شده شده تبديل پارك خودروهاي بين باريك يمعبر با بزرگ پاركينگ به باشد اصلي خيابان هاي

 يا كردن هستند. شهرداري بارسلونا با مارپيچ محله ها مسكوني ماهيت به توجه بدون خودروها سريع حركت شاهد نيز

نموده  چندعملكردي خيابانها را متناسب كفسازي تنوع و شهري مبلمان و درخت مثل موانعي قراردادن

). از سوي ديگر نحوه ي طراحي فضاهاي ;Gummesson, 2007 Prihantini and Kurniawati, 2019است(

بازي، زواياي پنهان و ناامن در فضاهاي حاشيه فضاهاي بازي، نامناسب بودن مسيرهاي تردد، رعايت فاصله ي استاندارد 

زي كودكان و نوجوانان از جمله دغدغه هاي نيمكت ها، نبود عاليم راهنماي سني در كنار وسايل بازي، تمايز زمين با

والدين در زمينه ي امنيت كودكان و ايمني و سهولت تردد آنان در فضاهاي بازي در پژوهش حاضر بود حال آنكه اين 

 گريفيت استانداردها در مطرح ترين پارك ها و فضاهاي بازي در سطح بين المللي رعايت مي شود، به عنوان نمونه پارك

شود كه از مي محسوب متحده اياالت در شهرداري به وابسته هايپارك ترينبزرگ از يكي و دارد قرار 1فليز لس محله در

جمله نقاط قوت اين پارك واضح بودن عاليم راهنماي وسايل بازي مخصوص گروه هاي سني(به دليل تنوع باالي وسايل) 

 زيباترين را آن توان مي بسياري عقيده به و است لندن شهر اصلي پارك هشت از يكي ،2هايد مي باشد، همچنين پارك

فضاي كلي اين پارك در عين خوانا بودن، . دارد قرار »سرپنتين« درياچه كنار در درست پارك اين. دانست سبز فضاي

 سيرهام از بازديد در را كودكان آزادي آن كنار در ولي مي كند هدايت پرجمعيت پارك مناطق سوي به مستقيما را كودكان

نمي كند و زمين هاي بازي در اين پارك با طراحي سايبان هاي رنگي براي ايجاد  محدود شان عالقه مورد و محدوده هاي

 ).Taylor et al., 2014ت (قرار نگرفته اس باد وزش و خورشيد نور تابش مستقيم مسير جذابيت بيشتر براي كودكان در

اضر وضعيت آموزش و فرهنگ بوده كه وضع موجود اين شاخص در مشهد از ديگر شاخص هاي مورد مطالعه در پژوهش ح

از حد متوسط باالتر و قابل قبول ارزيابي شد. اما به واقع آنچه در برداشت هاي ميداني بسيار جالب توجه بود كيفيت پايين 

امي مدارس مشهد، رويكرد مدارس ابتدايي حتي مدارس غيرانتفاعي در مناطق برخوردار شهر بوده است. از نقاط ضعف در تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Los Feliz 
2 Hyde park 
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مدارس خصوصي(غيرانتفاعي) با حداقل امكانات است، به عنوان نمونه يكي از ضعف هاي عمده فضاهاي كوچك كالسي 

و فضاهاي محدود حياط و سبز براي كودكان و بعضا همچنان وجود وسايل بازي غيراستاندارد در مدارس ابتدايي و پيش 

 ظام آموزشي و زيرساختها در ساير كشورها و شهرها بسيار جالب است به عنوان نمونه اكثردبستاني ها مي باشد. حال آنكه ن

 در مختلف هاي گروه و ها كلوپ .هستند طراوت با و تميز بسيار فيزيكي فضاي و دارند استخر ژاپن در ابتدايي مدارس

 كردن هزينه از ها ژاپني .آموزد مي ار جمعي كار و شود مي عضو مختلف هاي گروه در آموز دانش و هستند فعال مدارس

 وسايل بازي، زمين آزمايشگاه، كتابخانه، به مدارس تجهيز صرف هنگفتي هاي بودجه و ندارند ابايي مدارس تجهيز براي

 :Spencer and Woolley, 2014ميشود( گلخانه حتي و بصري و سمعي وسائل نمايش، سالن شنا، استخر ورزشي،

همه  ، مشاركترفاه و شهر سالم و به عبارت ديگر شاخص هاي شهرهاي دوستدار كودك شاخص هاي يارتقا). 190

 يمهم اريو مسئول، نقش بس يآموزش ينهادها نيب يكننده و پل ارتباطعنوان هماهنگ به يو شهردار طلبديها را مدستگاه

 نياز ا مهم ياقطعه  يد و شهردارنقرار دار تيدر اولو كودكانكه  دهيرس جهينت نيبه ا يشهر تيريكند. مد فايا توانديرا م

همه است، محقق نخواهد  يبرا يپازل است كه اگر مشاركت نداشته باشد، هدف مطلوب كه همان جامعه سالم و شهر

  شد.

  قدرداني

مناطق شهر مشهد بر اساس  يابيشهر دوستدار كودك و ارز يهاشاخص نييتع«با عنوان يمقاله از طرح پژوهش نيا

 يهاتيدانند از حمايخود م فهيمولفان وظ .شهر مشهد استخراج شده است ياسالم يشورا يهادر مركز پژوهش» آن

 .ندينما يسازمان قدردان نيا يو معنو يماد
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