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ABSTRACT 
 

Objective: Existence of indicators of child-friendly city in urban space is one of the key 

indicators of sustainable urban development, its level and status indicate the degree of 

attention of policy makers, and urban affairs trustee to needs and wants of different segments 

of society, especially children as the future human capital of cities. Aim of this study is to 

investigate the situation of child-friendly cities, identify challenges and ways to improve it, as 

well as to investigate and analyze its relationship with quality, safety and security of required 

child-friendly uses in Jahrom. 

Methods: Present applied research has done using a combination of descriptive-analytical, 

correlational and causal methods. Statistical population of this study consists children aged 6 

to 12 years living in Jahrom and sample of 372 persons has estimated using sample size 

estimation. Main research tool for collecting the required data is a researcher-made 

questionnaire and validity and reliability has confirmed by observing principles of field 

research methods. 

Results: Findings of study revealed that the situation of child-friendly cities with an average 

of 2.1 is significantly lower than the average level. Results of correlation between two 

variables of quality and safety and security of the uses required by children in the child-

friendly city showed that calculated correlation with the values of 0.665 and 0.535 is 

significant and positive. Results of multivariate regression revealed that in the fitted model, 

59.9% of the child-friendly city variance has explained by independent variables. 

Standardized regression coefficient of safety and security indicators and quality of required 

uses by children with values of 0.571 and 0.421 respectively were statistically significant. 

Conclusion: Results of this study revealed that the lack and weakness of quantity and quality 

of educational, sportive, recreational, health and security spaces required by children as well 

as lack of attention to opinions and demands of children in designing different spaces needed 

by them, hinders the realization of a child-friendly city in the study area. Therefore, it is 

necessary to solve these issues and problems by taking the necessary thoughts, because 

children are the main future assets of cities and it is necessary to meet their needs and wants 

as considerable.  
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کیفیت، ایمنی و امنیت های شاخصارتباط آن با و  شهر دوستدار کودکبررسی وضعیت 

 در شهر جهرمهای مورد نیاز کودکان کاربری
 

  cپناهبختیار عزت 1وb الدینیشمس یعل aنیکو ابهری
 

a  دانشگاه آزاد اسالمی، مرند، ایران واحد مرند، ،ریزی شهریجغرافیا و برنامهدانشجوی دکتری. 
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c  مرند، ایراناسالمیدانشگاه آزاد واحد مرند،  ،ریزی شهریاستادیار گروه جغرافیا و برنامه ،. 

  چکیده

های کلیدی های شهر دوستدار کودک، یکی از شاخصلفههای و مؤفضاهای شهری از شاخصبرخورداری  تبیین موضوع:

گذاران و متولیان امور شهری به عالیق، نیازها و توسعه پایدار شهری است و سطح  و وضعیت آن نشانگر میزان توجه سیاست
هدف مقاله حاضر بررسی ویژه کودکان، به عنوان سرمایه انسانی آینده شهرها است. قشرهای مختلف جامعه بههای خواسته

های شاخص با آن ارتباطبهبود آن و همچنین بررسی و تحلیل  یراهکارها و هاچالش، شناسایی شهر دوستدار کودکوضعیت 
 است. شهر جهرم درکودکان  یازمورد ن هاییکاربر یتو امن یمنیا کیفیت،

. انجام شده است یو عل یهمبستگ یلی،ـ تحل یفیتوص هایروشاستفاده از ترکیبی از حاضر با  یپژوهش کاربرد روش:

های دهد که با استفاده از روشسال ساکن در شهر جهرم تشکیل می12تا  6جامعه آماری پژوهش را کودکان دارای سن 
های مورد نیاز، عنوان نمونه برآورد گردید. ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داده ها بهنفر از آن 372برآورد حجم نمونه 

 های تحقیق میدانی تأیید شده است. ساخته است که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روشپرسشنامه محقق

تر از سطح معناداری پایین ، به صورت1/2دهد وضعیت شهر دوستدار کودک با میانگین پژوهش نشان می هاییافته ها:یافته

های مورد نیاز کودکان با شهر دوستدار متوسط قرار دارد. نتایج بررسی همبستگی دو متغیر کیفیت و ایمنی و امنیت کاربری
باشد. ، به لحاظ آماری معنادار بوده و از نوع مثبت می535/0و  665/0کودک نشان داد میزان همبستگی محاسبه شده با مقدار 

درصد از واریانس شهر دوستدار کودک به واسطه متغیرهای  9/59رگرسیون چند متغیره نشان داد در مدل برازش شده، نتایج 
 های ایمنی و امنیت و کیفیت کاربری مورد نیازمستقل تبیین شده است. میزان ضریب رگرسیونی استانداردشده شاخص

 ی معنادار بوده است.، به لحاظ آمار421/0و  571/0به ترتیب با میزان  کودکان

نتایج پژوهش نشان داد کمبود و ضعف کمی و کیفی فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی، بهداشتی و امنیتی مورد نیاز  نتایج:

پذیری ها، مانع تحققهای کودکان در طراحی فضاهای مختلف مورد نیاز آنکودکان و همچنین عدم توجه به نظرات و خواسته
محدوده مطالعاتی هستند و الزم است این مسائل و مشکالت با اتخاذ تدابیر الزم تا حد قابل توجهی  شهر دوستدار کودک در

ها تا حد قابل توجهی های آنهای اصلی آینده شهرها هستند و الزم است نیازها و خواستهمرتفع شوند، چراکه کودکان سرمایه
 برآورده شود.

 کودکان، شهر دوستدار کودک، جهرم.توسعه پایداری شهری،  :هاکلیدواژه

 01/01/1400انتشار آنالین:                 07/08/1399پذیرش:               10/06/1399بازنگری:               11/03/1399دریافت: 
های کیفیت، آن با شاخص بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط(. 1400) بختیـار ،پناهعزت ؛علی، الدینیشمس؛ نیکو، ابهری استناد:

 .153-172(، 1) 8دوفصلنامه جغرافیای شهری،  .های مورد نیاز کودکان در شهر جهرمایمنی و امنیت کاربری
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 مقدمه

 20) جهان جمعیت یک پنجم حدود اجتماعی( و اقتصادی امور )دپارتمان ملل سازمان سایت در رسمی آمارهای بنابر
 اساس و پایه نسل (. کودکان13-14  1397زاده و همکاران، دهند )عبداهللدرصد جمعیت( را گروه کودکان  تشکیل می

 نیاز سنی و اجتماعی هایگروه و قشرها سایر به نسبت بیشتر پذیریآسیب و پذیریانعطاف علت به و هستند جامعه یک
 الگوی و شتابان شهرنشینی روند از پیروی با ایران شهرهای اخیر دهه چند در. دارند بیشتری حمایت و مراقبت به

ان کودکان به عنوان نسل فردا، تو میان این در و شده زندگی کیفیت افت دچار کالبدی صرفاً و آمرانه تقلیدی، شهرسازی
 از توجهی بسیاری(. در اثر این غفلت و کم16  1397اند )پژوهان، و مورد غفلت واقع شدهدفاع از حقوق خود را نداشته 

 زندگی فضاهایی در آنان. باشندمی آلودگی روبرو و ناامنی خشونت، نظیر مختلفی تهدیدهای با شهرها در ساکن کودکان
 نیازهای اغلب که طوریبه است؛ سازمان یافته خاصی سنی گروه صرفاً برای و بزرگساالن توسط شدت به که کنندمی

 (.National Institute of Urban Affairs, 2016: 1)شود می نادیده گرفته آن در کودکان

 حقوق دارای شهروند، کوچکترین عنوانبه و بشری جامعه از قشر یک عنوانبه این در حالی است که کودکان
 دومین در 1996 سال (. طی10  1396نماید )صابری و همکاران،  حمایت را بتوانند هاآن تا هستند خود خاص شهروندی

 و سکونت قابل شهرهای ایجاد هدف با دوستدارکودک شهرهای مقوله اسکان بشر، مورد در متحدملل سازمان نسکنفرا
 :Chan et al, 2016شد ) اعالم اسکان اصول از یکی عنوانبه رسمی طوربه جهان سرتاسر در برای کودکان مناسب

کرد  یاد هاگیریتصمیم در کودکان هایارزش و شرایط ها،به ویژگی دادن ارجحیت عنوانبه آن از توانمی که (2
(UNICEF, 2009: 1.) حقوق  شدن اجرایی از که است جهانی جنبش یک دوستدار کودک شهر مقوله واقع در

 مناسب شهر واقع و در( UNICEF & Child Watch, 2011: 7)کند می حمایت جوامع و شهرها سطح در کودکان
 رشد فرصت حافظ و ضامن جنبش این(. Sawsan, 2017: 3)است  سنین همه برای مناسب شهری کودکان، برای

 و استثمار استفاده، سوء نوع همه مقابل در مراقبت و محافظت جهت شکوفایی، نیاز مورد منابع به دسترسی کامل،
 جهت و باشندارزشمند می و بوده توجه مورد کودکان دوستدارکودک، شهر در بنابراین. است کودکان برای تمامی خشونت

 Arab Urban)شوند می باشد، تشویقمی تأثیرگذار آنان حیات بر که هاییگیریتصمیم روند در مشارکت

Development Institute, 2013: 5 .)شناخت این در ریشه کودک، دوستدار شهرهای ایجاد برای درخواست 
شهرهایی که  از بسیاری وجود این با. هستند کودکان حقوق حمایت از افزایش هایی برایخانه شهرها، که دارد موضوع

 (.UNICEF, 2002: 7)دهند می انجام جهت در این اندکی اقدامات که دارند هایی راها نیستند، دولتبچه آلایده
 موضوعات ای ازگستره که دارند مطالعه و بررسی به کنند، نیاز حمایت کودکان جامعه از واقعاً  که های شهریمحیط ایجاد

(. شهرهای کشورمان نیز از 61  1392غیاثوند و سهیلی،  حسینی است )کربالیی جهانی و ملی محلی، سطوح مختلف در
قاعده فوق مستثنی نبوده و نیاز است وضعیت شهر دوستدار کودک و متغیرهای مرتبط با آن در راستای فراهم نمودن 

 گردد. بسترهای الزم برای تحقق شهر دوستدار کودک بررسی
نفری شهر جهرم، حدود  141634، از جمعیت 1395بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 

درصد جمعیت شهر جهرم است و در این میان  21سال هستند که معادل حدود  15نفر دارای سن کمتر از  30245
توجه به تأکید  سال هستند. با 10 ارای سن کمتر ازدرصد جمعیت کل شهر جهرم( د 15نفر )معادل حدود  21038
المللی بر رعایت حقوق کودکان و همچنین اثرگذاری مستقیم این شهروندان کوچک بر آینده شهر های ملی و بینسازمان

های مورد نیازشان و همچنین جهرم، بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با کیفیت و ایمنی و امنیت کاربری
و راهکارهای ارتقای سطح شهر دوستدار کودک در این شهر، ضمن روشن ساختن وضع موجود این ها بررسی چالش

های آتی شهر جهرم در راستای ارتقای سطح احترام به حقوق کودکان کمک شایانی ریزیها، به بهبود روند برنامهشاخص
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ند از  وضعیت رضایت کودکان از اخواهد کرد. با توجه به مطالب عنوان شده سواالت اساسی پژوهش حاضر عبارت
دسترسی به کاربری های مختلف مورد نیازشان خود )آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و ...( در شهر جهرم به چه 

های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم صورتی است؟ وضعیت شهر دوستدار کودک، کیفیت و ایمنی و امنیت کاربری
های مورد نیاز کودکان و شهر دوستدار کودک در شهر جهرم یمنی و امنیت کاربریچگونه است؟  آیا میان کیفیت و ا

ها و راهکارهای ارتقای سطح شهر دوستدار کودک در شهر جهرم ترین چالشارتباط آماری معناداری وجود دارد؟ مهم
 کدامند؟

  نظریپیشینۀ 

طراحی  فرآیند در کودکان دادن دخالت بحث آغازگر شهرها، در رشد پروژه با 1دهد کوین لینچها نشان میبررسی
 به نسبت کودکان الگوهای رفتاری برداشت مورد در را خود نظریات وی. باشدمی 1970 دهه در شهری فضاهای
 در بگیرند یاد مدرسه در که آن از بیش لینچ کودکان به عقیده (.Moffat, 2002: 46)کرد  مطرح شهری فضاهای

 در هانگاه حضور از کودکان و زنان برای ویژهبه امنیت نیز جیکوبز جین از نظر. آموزندمی جامعه در و مدرسه از بیرون
 تنوع خیابان، ایمنی در کودکان عالئق ترینمهم شهری، فضاهای در است که باور این بر شود. جیکوبزمنتج می خیابان

-می مورد کودکان در والدین اساسی هاینگرانی رفع اصلی کلید که گرددمی خالصه شهر سرزندگی شادابی و ها،کاربری

 حق  باشدمی قائل شهروندان همه اساسی برای حق و اصل دو نیز (. لوفور84-85  1398باشد )تیموری و همکاران، 
 تولید باعث که دهدمی را تصمیماتی به دستیابی امکان شهروندان به حق مشارکت. شهری مشارکت حق و فضا تملک

 با منطبق جدید تولید فضای و فضا از استفاده و تصرف دسترسی، حق شامل نیز تملک حق و گرددمی فضای شهری
 (. Lefebvre, 1996: 174) است مردم نیازهای

گیری فضاهای زیستی خود و های حضور فعال و تشریک مساعی کودکان در شکلبرای رفع موانع و محدودیت 
های اخیر مطرح شده است. بر اساس این حقوق شهروندی آنان نظریه شهر دوستدار کودک در دهه عییتضاجتناب از 

 مفهوم شهر .(Torres, 2009:12)شوند نظریه کودکان به عنوان یکی از کاربران شهری به رسمیت شناخته می
-می اداره کودکان عالیق اساس بر را شهرها این چگونه مرداندولت که است معنی این به کل طور کودک به دوستدار

 و آموزش حمایت، ونقل،حمل مثل سالمت، کودکان اساسی حقوق آن، در که شود می گفته شهرهایی به نیز و کنند
 دارند حق و دارند حقوقی که اندشده تعریف عنوان شهروندانی به کودکان اساس، این بر. شودمی رعایت فرهنگ

 وسیلۀ به که است شهری بلکه نیست؛ کودک برای خوب شهر یک کودک تنها دوستدار شهر. کنند ابراز را نظراتشان
 (.Riggio, 2002: 46) شودمی ساخته کودکان

 دختر( یا نرسیده )پسر بلوغ حد به فرزندی که و صغیر کوچک، معنای به کودک معین، فارسی تعریف فرهنگ طبق
 .است شده یاد دارد، قرار دوران بلوغ تا تولد بین که شخصی عنوان به کودک از نیز میراث آمریکایی فرهنگ در. باشدمی

 شرعی بلوغ به سن که شودمی اطالق فردی به کودک ایران، اسالمی جمهوری حقوقی در تعاریف طبق دیگر طرف از
 بلوغ سن به که است کسی کودک از منظور که شودمی حاصل نتیجه شد، این عنوان که تعاریفی به توجه با. باشد نرسیده
اتفاق  سالگی 14 تا 11 بین دخترها در و سالگی 16 تا 13 بین بین پسرها در معموالً بلوغ اینکه به توجه با و باشد نرسیده

 حسینی دهد )کربالییمی دست به را مناسبی کودک مبنای تعریف برای کامل سال 12 از کمتر معیار افتد، انتخابمی
 (.13-14  1397زاده و همکاران، عبداهلل؛ 60  1392غیاثوند و سهیلی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kevin Lynch 
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 شهر به مربوط تصمیمات در توان در موارد زیر خالصه کرد  کودککودک را می دوستدار شهر هایدر مجموع ویژگی
-می شهر از آنچه مورد در را آن؛ عقایدش دربارۀ را خود نظر اظهار و شهر مورد در گیریتصمیم است؛ تأثیر تأثیرگذار

 خدمات و اجتماعی؛ دریافت فرهنگی رویدادهای شامل اجتماعی زندگی و جامعه خانواده، در کند؛ شرکتمی بیان خواهد
 مناسب فاضالب به و آشامدمی سالم اجتماعی؛ آب وخدمات پرورش و آموزش و بهداشتی هایمراقبت مانند اساسی؛

 راه خودش استقالل با و هاخیابان در با ایمنیاست؛  شده محافظت آزار و جویی، خشونتبهره مقابل دارد؛ در دسترسی
آلودگی؛  از عاری و سالم محیط در است؛ زندگی مندبهره دارد، وجود حیوانات و گیاه آن در که سبزی فضاهای رود؛ ازمی

 ,.UNICEF, 2012., Corci, 2002)اجتماع  به اتصال و تعلق ها و احساسآن با بازی و دوستان با مالقات

Stoneham & Aitken, 2011: 3.) 

 زهای متعددی استفاده شده است. ادهد برای ارزیابی و سنجش شهر دوستدار کودک از شاخصها نشان میبررسی
توان به ایمنی و امنیت، وجود و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و طبیعی، وجود فضاهای ها میترین این شاخصمهم

تنوع، دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی )آموزشی، بهداشتی و ورزشی(، های مباز عمومی و همگانی دارای فعالیت
دهی به وجود حمل و نقل عمومی مناسب و به خصوص وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه مناسب، مشارکت و ارزش

ی کودکان های تفریح و سرگرمی براها و ایجاد و طراحی محیطها و آالیندهکودکان، وجود محیط سالم و عاری از زباله
لعاتی دیگری ( اشاره کرد. همچنین در مطا1394حبیبى،  ؛ حجازى و1393؛ غفاری و همکاران، 1393)امیری و شکوهی، 

نفس، دسترسی به تسهیالت و خدمات، وجود فضاهای سبز و عمومی برای تعامالت اجتماعی ایمنی  و امنیت، عزت
ی به دهارزشکودکان با کیفیت مناسب، امکان ابداع و خالقیت در فضا برای کودکان ، یادگیری و توسعه، مشارکت و 

ی به کودکان، دهارزشت و ی، مشارکسواردوچرخهکودکان، دسترسی به منابع اقتصادی، توجه به مسیرهای پیاده و 
ی اجتماعی چون هایناهنجاری سالم و بدون زباله، وجود فضاهای سرگرمی و تفریح، نبود هاطیمحدسترسی به کتابخانه، 

 Howard, 2006., Horreli, 2007., Woolcock & Steele, 2008., Witten)، نبود تاریکی خانمانیبافراد 

et al, 2015., Saumel et al, 2005., Yao & Xiaoyan, 2017., Saridar Masri, 2017)های ، شاخص
 اند. شهر دوستدار کودک معرفی شده

 پیشینۀ عملی 

نتایج چند مطالعه اشاره شده  های متعددی انجام گرفته است که در ادامه بهدر ارتباط با موضوع مورد مطالعه پژوهش
 است 
 دیدگاه کودک از دوستدار ریزی شهربرنامه و در پژوهشی اقدام به تحلیل ،(1391کواکی ) زادهکیانی و اسماعیل 

 دوستدار شهر تحقق جهت را نخستین های گام اند. نتایج این پژوهش نشان داد قوچانکودکان در شهر قوچان نموداه
 کودکان صوصمخ بازی وسایل و سبز فضای و درخت زیادی تعداد معتقد بودند کودکان درصد 64کنند؛ می طی کودک

 و طراحی موضوع با ارتباط در کودکان مشارکت به توجه ضرورت مختلف نظرات ارایه با و شود ایجاد خود محله در
 . اندکرده مطرح قوچان شهر در را کودک دوستدار هایمحیط ریزیبرنامه

نشان داد امنیت،  «کودک دوستدار شهر مطلوب ضوابط و اصول»با عنوان  ،(1393شکوهی ) نتایج پژوهش امیری و
معابر،  شبکه و نقل و شهری، حمل اثاثیه و گیاهی، مبلمان پوشش و سبز سالمت، مشارکت، ایمنی، فضای و بهداشت
 دوستدار شهر مطلوب ضوابط و ترین اصولای و کاربری، مهممحله تفریحی، فضاهای و فرهنگی آموزشی، فضاهای

 کودک در شهرها هستند که الزم است برای کودکان از وضعیت مناسبی برخوردار باشند. 
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به  پاسخگویی چگونگی مقایسه و ارزیابی کودک؛ دوستدار با عنوان شهر ،(1393نتایج پژوهش غفاری و همکاران )
های جدید، مقایسه با بافتهای سنتی در ایران نشان داد بافت سنتی و جدید هایدربافت شهر دوستدارکودک اصول

 مدارتر هستند. کودک
-کودک شهرى فضاى خلق جهت شهرى طراحى راهکارهاى در پژوهشی اقدام به بررسى ،(1394حبیبى ) حجازى و

اند. نتایج این پژوهش نشان داد کودکان استفاده از هندسه پیچیده و نامنظم؛ استفاده از مبلمان همدان نموده شهر مدار در
سازی ودکان از نظر اندازه، رنگ و طرح؛ ایجاد شرایط مناسب برای استفاده کودکان از پوشش گیاهی؛ کفمناسب ک

مناسب تمامی فصول و رنگارنگ؛ کنترل سرعت سواره در ورودی محالت و معابر؛ ایجاد فضاهای بازی و تجمع متمرکز 
-ترین ویژگیسازی را به عنوان مهمبلندمرتبه و غیرخطی و قابل نظارت برای کودکان؛ حفظ مقیاس انسانی و پرهیز از

 دانند.های محیط مطلوب می
 در کودکان حضورپذیری در نورپردازی با هدف بررسی نقش ،(1394صدرآباد و همکاران )نتایج پژوهش جلیلی 
 تهران انجام شده است نشان داد که فدک پارک کودکان بازی زمین در شهری که به صورت موردی هایپارک

و  حضورپذیری حضور، بالتبع و شود هاآن والدین و کودکان در امنیت حس ارتقاء باعث تواندمی مناسب نورپردازی
  .یابد افزایش هاآن پذیریاجتماع

مشهد را مورد  شهر در کودکان شادی و احساس کودک دوستدار در پژوهشی شهر ،(1394مقدم و همکاران )صفوی
 پسند را مورد آن و داشته رضایت مشهد شهر فضای از کودکان از درصد 50 داد نشان پژوهش اند. نتایجبررسی قرار داده

 تابع کودکان، شادی احساس موجود در تغییرات درصد از 36 که داد نشان چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج. انددانسته خود
  از عبارتند اند؛داشته کودکان شادی احساس بر تأثیرگذاری را بیشترین ترتیب، به که متغیرها این. است مستقل متغیرهای
 امکانات خدمات و از برخورداری و امنیت مشهد، احساس شهر به تعلق کودکان، احساس اجتماعی مشارکت متغیرهای

 و امکانات از برخورداری امنیت و مشهد، احساس شهر به تعلق احساس کودک، اجتماعی مشارکت مدل این شهری. در
 .کنندمی تقویت را شادی احساس شهری، خدمات

 در کودک دوستدار فضاهای معماری طراحی و ریزیبا هدف برنامه ،(1396اصفهانی ) گمینی نتایج پژوهش فالحی و 
 پایداری افزایش موجب مربی عنوان به افراد بومی نیز و کودکان بم، نشان داد مشارکت زلزله از پس یند بازسازیآفر

 شود. فضاهای دوستدار کودک می
های دوستدار کودک مبتنی های ارتقای محیطدر پژوهشی اقدام به تدوین سیاست ،(1396بابایی )ذاکرحقیقی و حاجی

دهنده تفاوت اند. نتایج پژوهش نشانشهرداری تهران پرداخته 6بر ترجیحات محیطی کودکان در فضاهای عمومی منطقه 
مقایسه با معیارهای متداول برای طراحی فضاهای کودکان در  های خردساالن درآشکار میان ترجیحات و خواسته

 محدوده مطالعاتی بود. 
شهر اردبیل  1ای وضعیت شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان را در ناحیه در مطالعه ،(1396ایمانی و همکاران )

سیار ضعیف بوده و جز چند بازگاه اند. نتایج این پژوهش نشان داد امکانات و تسهیالت شهر برای کودکان ببررسی کرده
ها و شهر بازی، فضای خاص دیگری برای کودکان در نظر گرفته نشده است و کودکان نقش چندانی در کودک و پارک

 50ها و فضای باز محدود شده است. همچنین بیش از ها به خانه و مدرسه، پارککنند و دامنه فعالیت آنشهر ایفا نمی
توان چنین عنوان کرد که شهر استفاده از محله خود به عنوان مکان بازی را ندرند و در مجموع میدرصد کودکان امکان 

 ای است.اردبیل با شهر دوستدار کودک دارای فاصله قابل مالحظه
( در شهر CFCپذیری شهر همیار کودک )با هدف تحلیل روند تحقق ،(1396زاده و همکاران )نتایج پژوهش حاجی

های مشارکت کودکان، های تعریف شده برای شهر همیار کودک از جمله گویهداد میانگین همه مولفهشیراز نشان 
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های هماهنگ، چارچوب قانونی همیار کودک، استراتژی جامع حقوق کودک در شهر، واحد حقوق کودکان یا مکانیسم
دکان شهری، شناخت حقوق کودکان و ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر کودکان، بودجه کودکان، گزارش از وضعیت کو

دهد شهر شیراز از لحاظ تر از حد متوسط بوده است و در مجموع نتایج نشان میحمایت مستقل از کودکان دارای پایین
های شناخت حق اصول شهر همیار کودک در وضعیت مطلوبی قرا ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد شاخص

های هماهنگ، حمایت مستقل از کودکان، ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر مکانیسم کودکان، واحد حقوق کودکان یا
 بینی کننده شهر همیار کودک در محدوده مطالعاتی هستند.ترین و موثرترین متغیرهای پیشکودکان، به ترتیب مهم

 به توجه با کودکان یدگاهد از شهری منظر هایویژگی با هدف بررسی ،(1397غیاثوند )حسینینتایج پژوهش کربالیی
مکان  بصری و هویت و شناسی، ادراک عمومیریخت و کودک در شهر قزوین نشان داد فرم دوستدار شهر رویکرد

 اند. کودکان داشته نظر از شهری منظر طراحی برای را اهمیّت بیشترین
کودک  دوستدار شهری فضای طراحی فرایند در کودکان مشارکت هایدر پژوهشی آموزه ،(1397حبیبی و همکاران )

اجرای طرح شهر  در کودکان فعاالنه اند. نتایج این پژوهش نشان داد مشارکتلنجان را بررسی کرده سده در شهر
 دوستدار کودک از اهمیت باالیی برخوردار است. 

-یخی به لحاظ شاخصنشان داد با افزایش امنیت، وضعیت بافت تار ،(1397زاده و همکاران )نتایج پژوهش عبداهلل

پویایی، از عوامل  و آزادی، تحرک و خشونت بدون محیط امنیت، و یابد و ایمنیهای شهر دوستدار کودک افزایش می
 هستند.  دوستدار کودک شهر شیراز با رویکرد باال کفت باال محله تاریخی هایبافت در موثر بر ارتقای سطح امنیت

 دوستدار شهرهای ریزیبرنامه در ترافیک سازیآرام با هدف بررسی نقش ،(1398)نتایج پژوهش امانپور و همکاران 
 جهت دوربرگردان با همراه بست()بن مسدود محلی و فرعی زنجان نشان داد وجود معابر محور در شهرانسان و کودک
 بازی زمین عنوان به خیابان فضای از بیشتری شود کودکانسبب می تصادفات ضمن کاهش درصد نقلیه، وسایل گردش
  .کنند استفاده

دوستدارکودک در  شهر مفهوم قالب در پایدار توسعه با عنوان تحقق ،(1398نتایج پژوهش تیموری و همکاران )
 است. شهر دوستدار کودک نامناسب هایلحاظ شاخص از سه منطقه منطقه سه شهر تبریز نشان داد وضعیت

 دوستدار هایمحیط در کنکاشی محیط؛ کودکان با دوستداری»عنوان  دکتری خود تحت رساله در ،(2006) 1چترجی
است و نتایج آن نشان داده است که  داده قرار را مورد بررسی کودک دوستدار شهر ایده« شهرها در نوجوان و کودک

 طشرای در شهرها این کودکان کل در و است همسایگی واحد قالب در و محله سطح در کودکان محیط قابل پذیرش
 هستند.  شانزندگی کیفیت بردن باال غیردولتی برای و دولتی نهادهای توجه نیازمند برند ومی سر به در بغرنجی

 موردی نمونه بازی، فضای به راجع کودکان ادراکات و هادیدگاه»عنوان  تحت ایمقاله در ،(2008) 2سهیل و احمد
 به و اندداده قرار مورد بررسی را کودکان نظرات...  و اجتماعی هایپایگاه جنس، سن، به توجه با« در بنگالدش داکا شهر
-نمی کودکان نیاز پاسخگوی محلی و دولتی نهادهای سوی از ارائه شده امکانات اینکه بر که عالوه اندرسیده نتیجه این

 کمبودهایی دچار هابچه با متناسب بازی امکانات نبود و نگهداری و پاکیزگی، تعمیر امنیت، از نظر فضاها این و باشد
 از کنندهاستفاده گروه از هاآن و نشود برآورده خوبیبه دختران تا نیاز گردیده سبب داکا شهر در جنسیتی تبعیض هستند،

  .شوند حذف...  و تفریحی امکانات ها،پارک بازی، فضاهای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chatterjee 
2. Ahmad and Sohail 
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 در و نوجوانان کودکان فیزیکی هایفعالیت برای جایگاهی محله»عنوان  با ایمقاله در ،(2009و همکاران ) 1هولت
 همچون عواملی و پرداخته موانع شهری و هافرصت و محله در نوجوانان و فیزیکی کودکان هایفعالیت بررسی ، به«شهر

 نهایت عدم در و دانندمی تأثیرگذار کودکان فعالیت را در بزرگساالن نظرتحت هایبرنامه و خانواده محله، دخالت ویژگی
 فعالیت تسهیل را جهت اییافته سازمان برنامه و نموده بیان تهدید به عنوان را محیطیزیست عوامل و امنیت و ایمنی

 .دهندمی پیشنهاد کودکان
 فضاهای مورد در دوباره تفکری اجتماع، و مشورت شورا،»عنوان  با ایمقاله در ،(2010) 2باری و توماس پرسی

 و دهدمی قرار مورد بررسی بریتانیا عمومی منطقه در را کودکان مشارکت لزوم« جوانان و مشارکت کودکان برای موجود
 حد در گشته برخوردار خاصی اهمیت از بریتانیا سراسر در کودکان مشارکت توجه به امروزه که رسید نتیجه این به

-تصمیم در ایعمده تأثیر جوان افراد که کرد پیدا را هاییتوان نمونهمی کم خیلی و است نکرده پیدا گسترش مطلوبی

  .باشند داشته هاگیری
 دوستدار هایمحیط افزایش جهت بخشی چند هایفعالیت سیاست»عنوان  با ایمقاله در ،(2011همکاران ) و 3آرتز

 با که اندرسیده نتیجه این به و هلند پرداخته شهری منطقه چهار در سیاست نوع این موجود در بینش بررسی ، به«کودک
 های دوستدارمحیط افزایش و تسهیل موجب توانمی و دولت سیاست مختلف هایبخش میان در همکاری ساختاری

  .نمایندمی ذکر منابع، و وقت کمبود را نوع سیاست این در اصلی چالش نیز و گردید کودک
های مراکز شهری بر کودکان خیابانهای با هدف بررسی تأثیر در مقاله ،(2015و همکاران ) 4نتایج پژوهش ویتن

ها، سبب های صنعت جنسی و تردد در خیابانها، تاریکی، عالمتخانمانساکن در این مناطق نشان داد برخورد با بی
 شوند.  ناراحتی و اضطراب کودکان می

های استاندارد و قابل سکونت و سالم از نظر نیز نشان داد طراحی خیابان ،(2015و همکاران ) 5نتایج پژوهش ساموئل
 فضای سبز، کاهش آلودگی صوتی و هوا، بر افزایش امنیت کودکان اثرگذار است. 

( با هدف بررسی وضعیت شهرهای دوستدار کودک در دنیای در حال 2015) 6نتایج پژوهش وان ولیت و کارستن
اند و الگوی مطلوب شهر سازی قرار گرفتهآیند جهانیهرهای دوستدار کودک تحت تأثیر فرجهانی شدن نشان داد ش

 زا، کارآفرین و تولیدکننده. دوستدار کودک شهری است اشتغال
  موردی نمونه دوستدارکودک، شهر مورد در کودکان نظرات و دید»عنوان  با پژوهشی در ،(2016) 7تاشچی و گوکمن

 سرتاسر کودکان با هم جهت و مشابه دوستدارکودک، شهر یک از کودکان تقاضای و فهم که اندداده ، نشان«شهر ازمیر
 در باز و وسیع بازی هایزمین  اندیافته دست بدین شرح عواملی به هاآن نظرات بر تحلیلی با همچنین. است جهان

 دور به که حرکت و بازی برای مناسب محیط ها،خواسته و نظرات بیان هایی جهتموقعیت و مکان وجود مساکن، نزدیک
 مسیر دوچرخه. دارای و جذاب رنگی، تنوع دارای بخشآرامش و تمیز هایمکان است، خطرات ترافیکی از

 محیط کیفیت و است سالم کودکان رشد برای نیاز پیش یک باز، فضای در کردن بازی که است داده نشان تحقیقات
 & Yao)شود فکری می و اجتماعی توسعه کودکان، مستقل هایفعالیت موجب باز(، و عمومی فضای بودن )دارا زیست

Xiaoyan, 2017: 699 .) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Holt 
2 . Percy barry & Thomas 
3 . Aarts 
4 . Witten 
5 . Saumel 
6. Van Vliet and Karsten 
7. Gökmen & Taşçi 
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 یک عنوان شهری به ریزیبرنامه در نوجوانان و کودکان به توجه اهمیت به ایمقاله در ،(2017) 1مسری سیریدار
 کودکان و درگیرکردن که دهدمی نشان پژوهش نتایج. پرداخت کودک دوستدار دیدگاه به نسبت توسعه مشارکتی ابزار

 افزایش باعث تواندمی دهندمی قرار ثیرتحت تأ را هاآن زندگی که مسائلی درباره گیریتصمیم در جوان شهروندان
 باشد. کودک دوستدار فضای یک ساخت جهت شهری ریزیبرنامه در خالقانه هایحلراه و گیرییندهای تصمیمفرآ

های دوستدار کودکان نشان داد در خصوص ارزیابی مدارس و کودکستان ،(2019) 2نتایج پژوهش کوبانوگلو و سویم
ثر بر فضاهای دوستدار مدرسه از عوامل مؤ از ها در خارجو امنیت آن ایمنی دسترسی کودکان به فضاهاهی آموزشی و 

 کودک در فضاهای آموزشی هستند.
ای دوستدار کودک با تأکید بر فضای بازی کودکان در خصوص فضاه ،(2020و همکاران ) 3نتایج پژوهش پیتسیکالی

یابد. همچنین های عمومی افزایش میهای بازی کودکان در صورت مجاورت با کاربرینشان داد ارزش و اهمیت زمین
های مورد نیاز کودکان، در ارتقای وضعیت فضاهای دوستدار کودکان نتایج پژوهش نشان داد که دسترسی به کاربری

 موثر است.

 شناسی ها و روشداده

 های توصیفی ـ تحلیلی، همبستگی و علی انجام شده است، ارزیابیهدف پژوهش کاربردی حاضر که با روش
کیفیت و  با آن ارتباط ها و راهکارهای ارتقای سطح آن و همچنین بررسیکودک، شناسایی چالش دوستدار شهر  وضعیت

کودک ساکن در شهر جهرم جامعه آماری  11678کودکان در شهر جهرم است. مورد نیاز  هایکاربری ایمنی و امنیت
های انجام سرشماری )مشکالت اند. با توجه به محدودیتسال بوده12تا  6دهد که دارای سن پژوهش را تشکیل می

ران، برای های زمانی، دشواری دسترسی به همه کودکان و شیوع بیماری کرونا ویروس( از فرمول کوکمالی، محدودیت
و مقدار   =z 96/1، 5/0برابر  qو  pتعیین حجم نمونه استفاده گردید. لذا، حجم نمونه با استفاده از فرمول مذکور )مقدار 

05/0 d=  )آوری تعیین نفر به عنوان نمونه آماری برآورد گردید. ابزار اصلی پژوهش برای جمع 372در نظر گرفته شد
ساخته بود که مبنای طراحی آن، مرور مبانی نظری و مطالعات اسنادی، پرسشنامه محقق برهای مورد نیاز، عالوهداده

ریزی شهری و اساتید دانشگاهی ادبیات پژوهش بوده است. برای بررسی روایی )صوری( از نظرات متخصصان برنامه
ستفاده شده و ضریب آلفای پرسشنامه ا 30استفاده شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از پیش آزمون با تعداد 

 محاسبه گردید.  7/0های مختلف پرسشنامه، بیشتر از کرونباخ محاسبه شده برای بخش
( در چهار بخش اصلی طراحی شده است. بخش اول ویژگی شخصی پاسخگویان مانند 1پرسشنامه مذکور )جدول 

و ... را در بر گرفته است. بخش دوم پرسشنامه به  سن، تعداد افراد خانوار، درآمد ماهیانه خانوار، شغل سرپرستان خانوار
های شهر دوستدار کودک اختصاص یافته است. در بخش سوم پرسشنامه وضعیت سنجش وضعیت متغیرها و شاخص

ال باز به ده است و بخش چهارم در قالب دو سؤهای مورد نیاز کودکان سنجش شکیفیت و ایمنی و امنیت کاربری
رتقای سطح شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان و کارشناسان مربوطه اختصاص یافته است. مشکالت و راهکارهای ا

، 3، متوسط =2، کم = 1الزم به ذکر است بخش دوم و سوم پرسشنامه در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت )خیلی کم=
های کیفیت و ایمینی و شاخص ( طراحی شده و شهر دوستدار کودک به عنوان متغیر وابسته و5و خیلی زیاد =  4زیاد = 

اند. جهت توزیع پرسشنامه از به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده مختلف مورد نیاز کودکان هایامنیت کاربری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Saridar Masri 
2. Cobanoglu and Sevim 
3. Pitsikali 
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-تکهای تیها از جدول توزیع فراوانی، آزمونگیری احتمالی ساده استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل دادهروش نمونه

 استفاده شده است. SPSSافزار ستگی و رگرسیون در نرمای، همبنمونه
 

 شرح متغیرهای مورد بررسی پژوهش  -1جدول 

تعداد  شرح متغیر - متغیر

 متغیر

آلفای 

 کرونباخ

 وابسته
شهر دوستدار 

 کودک

 طبیعی، وجود و سبز فضاهای به مناسب دسترسی و ها و متغیرهای ایمنی و امنیت، وجودترکیبی از شاخص
متنوع، دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی )آموزشی،  هایفعالیت دارای همگانی و عمومی باز فضاهای

بهداشتی و ورزشی(، وجود حمل و نقل عمومی مناسب و به خصوص وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه 
 و و ایجاد هاآالینده و هازباله از عاری و سالم محیط کودکان، وجود به دهیارزش و مناسب، مشارکت

 کودکان. برای سرگرمی و تفریح هایمحیط طراحی

48 785/0 

 مستقل

-کیفیت کاربری

های مورد نیاز 

 کودکان

فضای ورزشی، فضای درمانی، فضای آموزشی )مهد کودک، دبستان و راهنمایی(، آموزشگاه )موسیقی، زبان 
خدمات انتظامی )پلیس(، فضای سبز و و ...(، حمل و نقل عمومی )اتوبوس، تاکسی و..(، سرویس مدارس، 

پارک، فضای تجاری )مغازه، فروشگاه، سوپرمارکت(، فضای تفریحی )شهر بازی، محل بازی و...( و  معابر 
 .برای تردد روزانه

11 849/0 

ایمنی و امنیت 

های کاربری

مورد نیاز 

 کودکان

-وی و دوچرخهامنیت از تردد، و پیاده ها، ایمنی ورعایت سرعت امن و ایمن توسط خودروها و موتورسیکلت

سواری در معابر محله، احساس ترس از محیط محله، نظارت )از نظر ایمنی و امنیت( بر معابر و فضاهای 
 فضای بودن روشن و نور عمومی محله، فعالیت، بازی و تفریح در معابر و فضاهای عمومی محله، وضعیت

-نیمه هایساختمان و عمرانی هایپروژه محله، وجود در متروک هایمکان یا هازمین محله در شب، وجود

 .ها در محلهبودن آن ایمن یا کاره و حصار

13 901/0 

 قیتحق یهاافتهیمنبع  

 قلمرو پژوهش

 شهر سومین و بعد از دو شهر شیراز و مرودشت، فارس، استان نیمه جنوبی شهر ترینپرجمعیت و ترینبزرگ جهرم
 و جمعیتی هایشاخص باالترین بودن دارا دلیل این فضای شهری به .(1)شکل  است فارس استان کل در پرجمعیت

رود. بر اساس می شماربه تقسیم صورت در فارس استان جنوب سیاسی مرکزیت برای گزینه ترینمهم یافتگی،توسعه
 73641بوده که از این تعداد  نفر  141634، جمعیت شهر جهرم 1395نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 

 15نفر از جمعیت شهر جهرم دارای سن کمتر از  30245دهد حدود ها نشان میبررسی نفر زن هستند. 67993نفر مرد و 
سال هستند. با توجه به تمرکز درصد  10نفر از جمعیت شهر جهرم دارای سن کمتر از  21038سال هستند و همچنین 

های این قشر جامعه سال، الزم است به نیازهای و خواسته 10تر از شهر جهرم در سنین پایینای از جمعیت قابل مالحظه
ها در ابعاد مختلف توجه شود. چراکه این جمعیت سرمایه انسانی شهر جهرم در آینده خواهند بود و کمیت و کیفیت آن

 گذارد.ر بسزایی را بر جای میتحصیلی، مهارتی، آموزشی و ...، در توسعه وضع موجود و آتی این شهر تأثی
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   نگارندگان(یم)ترس موقعیت شهر جهرم در در شهرستان جهرم، استان فارس و کشور -1شکل 

 هایافته

 های شخصی پاسخگویانبررسی ویژگی

دهد میانگین سنی کودکان پاسخگو حدود های شخصی پاسخگویان نشان میهای پژوهش در ارتباط با ویژگییافته
درصد دختر بوده است. در خصوص شغل سرپرست خانوار  45درصد پاسخگویان پسر و  55بوده است و حدود سال  10

ه در درصد در مشاغل آزاد و بقی 42وده، درصد سرپرستان خانوار دولتی ب 52کودکان مورد بررسی نتایج نشان داد شغل 
یانیگن درآمد ماهیانه خانوار افراد مورد بررسی ها در خصوص ماند. همچنین یافتهسایر مشاغل مشغول به فعالیت بوده

 میلیون تومان در ماه بوده است. 3نشان داد میانگین حدود 

 جهرم از دیدگاه پاسخگویان شهر در کودک دوستدار شهر کلی بررسی وضعیت

ادامه با دهنده شهر دوستدار کودک، با هم ترکیب شدند و در های تشکیلبرای دستیابی به هدف فوق، ابتدا شاخص
ای وضعیت شهر دوستدار کودک در محدوده مطالعاتی بررسی شده نمونهتکاستفاده از جدول توزیع فراونی و آزمون تی

درصد پاسخگویان وضعیت شهر دوستدار  5/68( از دیدگاه 2دهد )جدول است. نتایج جدول توزیع فراوانی نشان می
ها وضعیت شهر دوستدار کودک در درصد از آن 5/10ت و از نظر کودک در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف قرار گرفته اس

اند وضعیت شهر دوستدار کودک در سطح مناسبی قرار دارد. در ادامه جهت درصد عنوان کرده 21سطح متوسط بوده و 
ده ده شاای استفنمونهارائه قضاوت کلی در خصوص وضعیت شهر دوستدار کودک در محدوده مطالعاتی از آزمون تی تک

به عنوان مبنای  3است. الزم به ذکر است با توجه به طیف پرسشنامه طراحی شده )طیف پنج قسمتی لیکرت(، عدد 
، به صورت 1/2( میانگین محاسبه شده با مقدار 3دهد )جدول آزمون در نظر گرفته شده است. نتایج این آزمون نشان می

مطلب است که وضعیت شهر دوستدار کودک در محدوده مورد مطالعه معناداری کمتر از حد مبنا بوده است و نشانگر این 
میانگین، حدهای باال و پایین(  از ، انحرافtهای های آزمون )آمارهتر از حد متوسط قرار دارد. منفی شدن سایر آمارهپایین
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یت نامناسب شهر ید وضعیت کلی نامناسب شهر دوستدار کودک در محدوده مورد مطالعه است. دلیل اصلی وضعنیز مؤ
دهنده شهر دوستدار کودک های تشکیلتوان به سطح ضعیف متغیرها و شاخصدوستدار کودک در شهر جهرم را می

های کودکان، که نسل آینده شهر جهرم را تشکیل نسبت دارد. این وضعیت نشانگر توجه ضعیف به نیازها و خواسته
ذاران و متولیان امور شهری در محدوده مطالعاتی قرار گیرد. در گخواهند داد، است که باید مورد توجه جدی سیاست

ها مرتبط با شهر دوستدار کودک ترین اقدامات شناسایی شاخصراستای بهبود وضعیت شهر دوستدار کودک، یکی از مهم
 است که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است. 

 

 بررسی وضعیت کلی شهر دوستدار کودک شهر جهرم -2جدول 

 - فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 بسیار ضعیف 64 2/17 2/17

 ضعیف 191 3/51 5/68

 متوسط 39 5/10 79

 زیاد 65 5/17 5/96

 بسیار زیاد 13 5/3 100

 مجموع 372 100 -

 قیتحق یهاافتهیمنبع  
 

 (3ای )میانگین مبنا = نمونهتکتی با استفاده از آزمون  کودک در شهر جهرم کلی شهردوستدار وضعیت -3جدول 

 وضعیت کلی شهر دوستدار کودک
t انحراف از میانگین میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 درصد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین
4/181- 371 000/0 1/2 899/0- 9/0- 89/0- 

 قیتحق یهاافتهیمنبع  

 های مورد نیاز کودکان بر شهر دوستدار کودککیفیت و ایمنی و امنیت کاربریهای بررسی ارتباط و اثر شاخص

کودکان( و وابسته  نیاز مورد هایکاربری امنیت و ایمنی و قبل از بررسی همبستگی متغیرهای مستقل )کیفیت
فراوانی و آزمون پژوهش )شهر دوستدار کودک(، وضعیت دو متغیر مستقل از دیدگاه کودکان با استفاده از جدول توزیع 

جهرم با استفاده  شهر کودکان در مورد نیاز هایکاربری مقایسه میانگین بررسی شده است. نتایج بررسی وضعیت کیفیت
های مورد نیازشان در سوح در کودکان کیفیت کاربری 63دهد از نظر حدود ( نشان می4از جدول توزیع فراوانی )جدول 

 7/16ها در سطح متوسط قرار دارد و ها کیفیت این کاربریدرصد آن 4/20از نظر بسیار ضعیف و ضعیف قرار دارد و 
ای نمونههای مورد نیازشان در سطح قابل قبولی قرار دارد. نتایج آزمون تی تکاند که کیفیت کاربریدرصد عنوان کرده

های مورد نیازشان با کاربری ( میانگین محاسبه شده برای رضایتمندی کودکان از کیفیت5دهد )جدول نیز نشان می
توان چنین های حاصل شده میباشد. بنابراین با توجه به یافتهتر از حد مبنا می، به صورت معناداری پایین33/2مقدار 

های های مختلف مورد نیازشان از جمله کاربریعنوان کرد که میزان رضایت کودکان شهر جهرم از کیفیت کاربری
مانی، فضای آموزشی و آموزشگاه، حمل و نقل عمومی، سرویس مدارس، خدمات انتظامی فضای ورزشی، فضای در

)پلیس(، فضای سبز و پارک، فضای تجاری، تفریحی و معابر برای تردد روزانه، در وضعیت نامساعدی قرار دارد و از 
 اد کرد.کودکان به عنوان چالشی مهم در شهر جهرم ی موردنیاز هایکاربری وضعیت نامناسب کیفیت
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 در شهر جهرم کودکان موردنیاز هایکاربری بررسی وضعیت کیفیت -4جدول 

 - فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 بسیار ضعیف 26 7 7

 ضعیف 208 9/55 9/62

 متوسط 76 4/20 3/83

 زیاد 39 5/10 8/93

 بسیار زیاد 23 2/6 100

 مجموع 372 100 -

 قیتحق یهاافتهیمنبع  
 

 (3ای )میانگین مبنا = نمونهتکتی در شهر جهرم با استفاده از آزمون  کودکان نیاز مورد هایکاربری کیفیت وضعیت -5جدول 

  مورد نیاز کودکان هایکاربری کیفیت
t انحراف از میانگین میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 درصد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین
216/65- 371 000/0 33/2 662/0- 682/0- 642/0- 

 قیتحق یهاافتهیمنبع  
 

در شهر جهرم با  کودکان مورد نیاز هایکاربری های پژوهش در خصوص بررسی وضعیت ایمنی و امنیتیافته
های کاربریدرصد پاسخگویان ایمنی و امنیت  60( از نظر حدود 6دهد )جدول استفاده از جدول توزیع فراوانی نشان می

های در سطح ها وضعیت این کاربریدرصد از آن 21مورد نیازشان در سطح بسیار ضعیف و ضعیف بوده است و از نظر 
های مورد نیازشان در وضعیت قابل قبولی اند که وضعیت ایمنی و امنیت کاربریدرصد عنوان کرده 5/20متوسط بوده و 

های مورد نیاز کودکان در شهر جهرم ر خصوص وضعیت ایمنی و امنیت کاربریای دنمونهتکقرار دارد. نتایج آزمون تی
 تر از حد متوسط بوده است. ، به صورت معناداری پایین374/2( میانیگن محاسبه شده با مقدار 7دهد )جدول نشان می

-منی و امنیت کاربریتوان چنین عنوان کرد که شهر جهرم به لحاظ ایهای حاصل شده میبنابراین با توجه به یافته

ها، ایمنی و امنیت از تردد، و های مورد نیاز کودکان از جمله رعایت سرعت امن و ایمن توسط خودروها و موتورسیکلت
، محل )از نظر ایمنی و امنیت( سواری در معابر محله، احساس ترس از محیط محله، نظارت بر معابروی و دوچرخهپیاده

 متروک فضاهای محله در شب، وجود فضای بودن روشن و نور فضاهای عمومی محله، وضعیتفعالیت، بازی و تفریح در 
کاره در محله، در وضعیت نامناسبی قرار دارد. این مهم نیز به نیمه هایساختمان و عمرانی هایپروژه محله، وجود در

د و اندیشیدن تدابیر الزم برای باشعنوان چالشی دیگر در راستای تحقق شهر دوستدار کودک در شهر جهرم مطرح می
 دهد.بهبود این وضعیت در محدوده مطالعاتی را بیش از پیش ضروری جلوه می

 

 در شهر جهرم کودکان موردنیاز هایکاربری بررسی وضعیت ایمنی و امنیت -6جدول 

 - فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 بسیار ضعیف 90 2/24 2/24

 ضعیف 128 4/34 6/58

 متوسط 78 21 6/79

 زیاد 24 5/6 86

 بسیار زیاد 52 14 100

 مجموع 372 100 -

 قیتحق یهاافتهیمنبع  
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 اینمونهتک تیدر شهر جهرم با استفاده از آزمون  کودکان موردنیاز هایکاربری ایمنی و امنیت وضعیت -7جدول 

 موردنیاز هایکاربری ایمنی و امنیت

 کودکان

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگین

انحراف از 

 میانگین

 95اختالف با فاصله 

 درصد

 حد باال حد پایین
82/74- 371 000/0 374/2 625/0- 642/0- 609/0- 

 قیتحق یهاافتهیمنبع  

ایمنی و امنیت در ادامه با استفاده از آزمون پیرسون ارتباط آماری شهر دوستدار کودک و رضایت کودکان از کیفیت و 
( میزان همبستگی دو متغیر کیفیت و ایمنی و 8دهد )جدول های مورد نیازشان بررسی شده است. نتایج نشان میکاربری

، به لحاظ آماری معنادار 535/0و  665/0های مورد نیاز کودکان با شهر دوستدار کودک به ترتیب با میزان امنیت کاربری
باشد. به این مفهوم که با کاهش و افزایش سطح این متغیرها، ا متغیرها از نوع مثبت میبوده است و ارتباط این متغیره

 یابد.وضعیت شهر دوستدار کودک نیز کاهش و ارتقاء می

 های مورد نیاز کودکانبررسی ارتباط شاخص شهر دوستدار کودک و ایمنی و امنیت و کیفیت کاربری -8جدول 

ستدار  های مورد نیاز کودکانکیفیت کاربری های مورد نیاز کودکان ایمنی و امنیت کاربری -
شهر دو

ک
کود

 535/0 665/0 همبستگی پیرسون 

 000/0 000/0 سطح معناداری

 372 372 تعداد

 قیتحق یهاافتهیمنبع  
 

رگرسیون چند متغیره پس از بررسی رابطۀ متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در محدودۀ مورد مطالعه، با استفاده از 
(. 9بینی و تبیین شهر دوستدار کودک توسط متغیرهای مستقل پژوهش شده است )جدول (، اقدام به پیش1)روش همزمان

دهندۀ همبستگی باالی بوده و نشان 774/0( مدل برآوردشده Rدر این آزمون میزان ضریب همبستگی چندگانه )
-( نشان میR Squareشده )ین نتایج با توجّه به ضریب تعیین حاصلمتغیرهای مستقل و وابستۀ پژوهش است. همچن

درصد از واریانس شهر دوستدار کودک در محدوده مطالعاتی را تبیین نماید. برای  9/59دهد مدل مذکور توانسته است 
( 897/275شده )اصلح Fبررسی معناداری مدل برآوردشده، از نتایج تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد مقدار 

 (Beta)دهد ضریب رگرسیونی استانداردشده دار است. همچنین نتایج نشان میمعنی 01/0تر از در سطح خطای کوچک
، در سطح خطای 421/0و  571/0به ترتیب با میزان  کودکان های ایمنی و امنیت  و کیفیت کاربری مورد نیازشاخص

شده براساس ضریب رگرسیونی استانداردشده اند. در تفسیر نتایج حاصلمعنادار بوده، به لحاظ آماری 01/0کوچکتر از 
های توان چنین عنوان کرد که تغییر یک انحراف استاندارد در هر یک از متغیرهای ایمنی و امینت و کیفیت کاربریمی

خص شهر دوستدار کودک در شهر انحراف استاندارد در شا 421/0و  571/0مورد نیاز کودکان، به ترتیب باعث تغییر 
 شود. جهرم می

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Enter Method 
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 های مورد نیاز کودکان بر شهر دوستدار کودکهای ایمنی و امنیت و کیفیت کاربریاثر شاخص -9جدول 

- 

 ضرایب تأثیر رگرسیونی استانداردنشده

1 

 ضرایب تأثیر رگرسیونی استانداردشده

2 t 
درصد 

 معناداری
B استانداردخطای Beta 

 000/0 738/16 - 052/0 877/0 )عدد ثابت(

ایمنی و امنیت 

 هاکاربری
339/0 020/0 571/0 969/16 000/0 

 000/0 530/12 421/0 017/0 208/0 هاکیفیت کاربری

 های شهر دوستدار کودک و راهکارهای ارتقای آن در شهر جهرمبررسی چالش

های کارشناسان مربوطه نشان داد از دیدگاه کودکان چالشهای حاصل از تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با یافته
متعددی در سطح شهر جهرم وجود دارد. دقت در ماهیت مشکالت مطرح شده مبین این مطلب است که این مشکالت 

های شهر دوستدار کودک هستند. کمبود و ضعف کمی و کیفی فضاهای ای با شاخصدارای خوانایی قبل مالحظه
ترین های کودکان از مهمتفریحی، بهداشتی، امنیتی و ... و همچنین عدم توجه به نظرات و خواستهآموزشی، ورزشی، 

های حاصل شده راهکارهایی برای حل این مشکالت مطرح شده های مطرح شده است. در ادامه بر اساس یافتهچالش
 (.10است )جدول 

 جهرمهای و راهکارهای شهر دوستدار کودک در شهر چالش -10جدول 

 راهکارها هاچالش

ارس و ها و مدآموزن در کالسکمبود فضاهای آموزشی، تراکم باالی دانش

 .دسترسی دشوار به این فضاها
  .ارتقای کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی مورد نیاز کودکان

های حمل و نقل عمومی برای دسترسی کودکان به در نظر نگرفتن سرویس

 .فضاهای آموزشی
 .گرفتن فضاهای ورزشی و تفریحی در سطح محالتدر نظر 

ها و فضاهای ورزشی به علت کمبود شدید این دسترسی دشوار به سالن

 .فضاها در سطح محالت و مناطق مختلف شهری

های کودکان در طراحی فضاهای مختلف توجه به نظرات و خواسته
 .ها، فضاهای آموزشی و ...شهری از جمله پارک

رسنل آموزشی، امکانات و خدمات رفاهی و بهداشتی در ضعف و کمبود پ

  .هاسطح مدارس و آموزشگاه

توجه به اصول طراحی و معماری زیباشناسی شهری در طراحی فضاهای 

 .هاعمومی و پارک

توجه بسیار ضعیف به زیباسازی فضاهای مختلف شهری بر اساس سالیق و 

 .های کودکانخواسته
 .هاوسایل و ادوات بازی کودکان در سطح پارکارتقای کمیت و کیفیت 

ویژه در زمینه پارک و بوستان به ریحی و سرگرمی بهکمبود شدید فضای تف

 .های نوپا و نوساز اطراف شهرویژه در ناوحی مرکزی، محله

های بهداشتی بهبود وضعیت خدمات و امکانات بهداشتی به ویژه سرویس
 .هادر سطح فضاهای عمومی و پارک

در نظر نگرفتن خدمات بهداشتی و درمانی مختص کودکان در سطح مراکز 
 .درمانی شهر جهرم

ها و ممانعت از ایجاد تزاحم نظارت امنیتی بر فضاهای عمومی و پارک
  .های جوانان و ... برای کودکانگروه

ها ضعف شرایط امنیتی و آسودگی خاطر برای کودکان هنگام بازی در پارک
های مختلف سنی به ویژه جوانان در عمومی به دلیل تجمع گروهو فضاهای 
  .این فضاها

نیازشان به ویژه  های موردتسهیل شرایط دسترسی کودکان به کاربری
 .های حمل و نقل عمومیفضاهای آموزشی از طریق تقویت سرویس

کیفیت و کمیت و تنوع پایین وسایل و ادوات سرگرمی و بازی کودکان در 
 .هاپارک

 .ممانعت از تردد وسایل نقلیه در فضای بازی کودکان

های اجتماعی و جنسیتی به ویژه برای در نظر نگرفتن شرایط و محدودیت
  .هاگروه دختران در طراحی پارک

های مختلف در سطح محالت جهت ارتقای ها و نمایشبرگزاری جشنواره
 .سرزندگی در بین کودکان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Unstandardized Coefficients 
2. Standardized Coefficients 
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 .بهبود کیفیت و روشنایی معابر .هاموتورسواران در فضاهای عمومی و پارکتردد وسایل نقلیه به ویژه 

  .بهبود و ارتقای سطح بهداشت محیط در سطح محالت .های مورد نیاز کودکان به ویژه در شبکیفیت پایین معابر و دسترسی

  .فضاهای آموزشی رعایت استانداردهای ایمنی در .هاحضور حیوانات مزاحم در سطح فضاهای عمومی و پارک

 .های شهر به کودکانای از بیمارستانتخصیص بخش ویژه  .استفاده از فضاهای فرسوده برای رفع نیازهای آموزشی کودکان

 گیرینتیجه

های گذشته در راستای تحقق حقوق شهروندی و احترام به حقوق همه اقشار ساکن در فضاهای شهری در در دهه    
المللی، مفهوم شهر دوستدار کودک شکل گرفته است که هدف غایی آن فراهم نمودن فضایی بینسطوح مختلف ملی و 

رو برای دستیابی به هدف فوق، است که شرایط زیستن مطلوب را برای کودکان در محیط شهری فراهم نماید. از این
های شهر دوستدار کودک ز شاخصاولین گام، فراهم کردن بستر شناختی الزم از وضعیت شهرها به لحاظ برخورداری ا

. از است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت شهر دوستدار کودک در محدوده مطالعاتی در شرایط نامناسبی قرار دارد
(؛ تیموری و 1396زاده و همکاران )(؛ حاجی1396(؛ ایمانی و همکاران )1396بابایی )آنجایی که ذاکرحقیقی و حاجی

(، در مطالعات خود بر وضعیت 2010باری و توماس ) (  و پرسی2008سهیل ) و (؛ احمد2006جی )(؛ چتر1398همکاران )
باشد. نتایج پژوهش در اند، لذا نتیجه پژوهش حاضر با این مطالعات همسو مینامناسب شهر دوستدار کودک اذعان کرده

های مورد یفیت و ایمنی و امنیت کاربریخصوص اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته شهر دوستدار کودک نشان داد ک
درصد ورایانس شهر دوستدار  60اند حدود اند و توانستهنیاز کودکان اثر قابل توجهی را بر شهر دوستدار کودک داشته

کودک را تبیین نمایند. نتیجه حاصل شده نشانگر اهمیت و اثرگذار قابل توجه دو شاخص ایمینی و امنیت و کیفیت 
 (؛ صفوی1393شکوهی ) مختلف مورد نیاز کودکان بر شهر دوستدار کودک است. با توجه به اینکه امیری وهای کاربری

( و 2009(؛ هولت و همکاران )1397زاده و همکاران )(؛ عبداهلل1396(؛ ایمانی و همکاران )1394مقدم و همکاران )
ها به عنوان عوامل کیفیت دسترسی به کاربری (، در مطالعات خود بر اهمیت امنیت و ایمنی و2016تاشچی ) و گوکمن

 باشد. اند، لذا نتایج این بخش از پژوهش نیز با این مطالعات همسو میموثر بر تحقق شهر دوستدار کودک اشاره کرده
های شهر دوستدار کودک نشان داد کمبود و ضعف کمی و کیفی فضاهای آموزشی، ورزشی، نتایج در خصوص چالش

های کودکان در طراحی فضاهای مختلف سطح تی، امنیتی و ... و همچنین عدم توجه به نظرات و خواستهتفریحی، بهداش
پذیری شهر دوستدار کودک هستند و الزم است ها هستند. این مشکالت برخالف ماهیت تحققترین چالشجهرم از مهم

سرمایه انسانی آینده شهرها هستند و الزم است  با اندیشیدن تدابیر الزم تا حد قابل توجهی مرتفع شوند. چراکه کودکان
 ها تا حد قابل توجهی برآورده شود. های آننیازها و خواسته

 پیشنهادها
 های حاصل شده راهکارهای زیر ارائه شده است. پذیری شهر دوستدار کودک متناسب با یافتهدر راستای تحقق

  .کودکانارتقای کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی مورد نیاز  -

 .در نظر گرفتن فضاهای ورزشی و تفریحی در سطح محالت -

ها، فضاهای های کودکان در طراحی فضاهای مختلف شهری از جمله پارکتوجه به نظرات و خواسته -

 آموزشی و ...

 .هاتوجه به اصول طراحی و معماری زیباشناسی شهری در طراحی فضاهای عمومی و پارک -

 .هاوسایل و ادوات بازی کودکان در سطح پارکارتقای کمیت و کیفیت  -
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های بهداشتی در سطح فضاهای عمومی و بهبود وضعیت خدمات و امکانات بهداشتی به ویژه سرویس -

 .هاپارک

های جوانان و ... برای گروه تزاحمها و ممانعت از ایجاد منظارت امنیتی بر فضاهای عمومی و پارک -

  .کودکان

های موردنیازشان به ویژه فضاهای آموزشی از طریق تقویت کودکان به کاربریتسهیل شرایط دسترسی  -

 .های حمل و نقل عمومیسرویس

 .ممانعت از تردد وسایل نقلیه در فضای بازی کودکان -

 .های مختلف در سطح محالت جهت ارتقای سرزندگی در بین کودکانها و نمایشبرگزاری جشنواره -

  .هاآنبهبود کیفیت معابر و روشنایی  -

  .بهبود و ارتقای سطح بهداشت محیط در سطح محالت -

  .رعایت استانداردهای ایمنی در فضاهای آموزشی -

 .های شهر به کودکانای از بیمارستانتخصیص بخش ویژه -
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