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چکﯿده
توﺟه به نﯿﺎزﻫﺎ و خواستهﻫﺎي گﺮوه سنی کودکﺎن ،از الزامﺎتی است که از یک طﺮف نهﺎدﻫﺎ و سﺎزمﺎنﻫﺎي بﯿنالﻤللی
بﺮ آن تأکﯿد داشتهاند و از طﺮف دیگﺮ متون حقوقی ،قﺎنونی و توسعهاي کشور به آن توﺟه ویژهاي نشﺎن دادهاند.
شهﺮ دوستدار کودک از کلﯿديتﺮین مفﺎﻫﯿﻤی است که بﺎ ارزیﺎبی و تحلﯿل آن میتوان مﯿزان بﺮآوردهشدن
خواستهﻫﺎي و انتظﺎرات کودکﺎن را سنجﯿد .چگونگی وضعﯿت شﺎخص شهﺮ دوستدار کودک و بﺮرسی ارتبﺎط آن بﺎ
دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري موردنﯿﺎز آنﻫﺎ مسئلۀ اسﺎسی پژوﻫﺶ کﻤی و کﺎربﺮدي حﺎضﺮ است که
بهصورت موردي در شهﺮ ﺟهﺮم انجﺎم شده است .ﺟﺎمعۀ آمﺎري پژوﻫﺶ را کودکﺎن  8تﺎ  01سﺎل تشکﯿل میدﻫند
( 00816نفﺮ) که از مﯿﺎن آنﻫﺎ  311نفﺮ بهعنوان نﻤونۀ آمﺎري درنظﺮ گﺮﻓته شدند .ابزار اصلی ﺟﻤعآوري دادهﻫﺎ
پﺮسشنﺎمه است که روایی و پﺎیﺎیی آن بﺎ رعﺎیت اصول تأیﯿد شد .نتﺎیج نشﺎن داد شﺎخصﻫﺎي ﻫشتگﺎنۀ شهﺮ
دوستدار کودک داراي مﯿﺎنگﯿن کﻤتﺮ از حد مبنﺎ (عدد  )3ﻫستند و وضعﯿت کلی آنﻫﺎ بﺎ مﯿﺎنگﯿن  1/0نﺎمنﺎسب است.
ﻫﻤچنﯿن مطﺎبق نتﺎیج ،ﻫﻤبستگی مﯿﺎن شهﺮ دوستدار کودک و دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوريشﺎن بﺎ
مقدار  1/016بهلحﺎظ آمﺎري مثبت است .نتﺎیج رگﺮسﯿون خطی نشﺎن داد متﻐﯿﺮ مستقل پژوﻫﺶ توانسته است
 06/3درصد از واریﺎنس شهﺮ دوستدار کودک را تبﯿﯿن کند .از اینرو ارتقﺎي سطح کﻤی-کﯿفی کﺎربﺮيﻫﺎي موردنﯿﺎز
کودکﺎن در سطح محلهﻫﺎي مختلف شهﺮ ﺟهﺮم ضﺮوري بهنظﺮ میرسد.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :توسعۀ پﺎیدار شهﺮي ،ﺟهﺮم ،شهﺮ دوستدار کودک ،کودک.
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مقدمه
کودکان بهعنوان کوچکترین شهروندان ،حقوق شهروندی خاص خود را دارند تا از آنها حمایت صورت گیرد (صابری و
همکاران .)64 :6911 ،آنها بهعنوان گروهی رسمی و مستقل در جوامع حق دارند در محیط خود را دخالت و تصرف
داشته باشند و الزم است نقش فعال و سازندهای را در اداره امور داشته باشند .شرایط برای کودکان باید بهگونهای آزادانه
باشد که آنها با اظهارنظر در سرنوشت خود و جامعهای که در آن زیست میکنند ،بهنحو مطلوبی سهیم باشند
(صفویمقدم و همکاران .)601-601 :6910 ،دورۀ کودکی تأثیرگذارترین دورۀ زندگی انسان است و رخدادها و خاطراتی
که در این دوره در ذهن کودک شکل میگیرد بر شخصیت و نحوۀ رفتار دوران بزرگسالی تأثیر زیادی میگذارد .همچنین
بهعلت انعطافپذیری و آسیبپذیری بیشتر نسبت به سایر گروههای سنی و اجتماعی ،کودکان نیاز بیشتری به مراقبت و
حمایت دارند (پژوهان .)61 :6911 ،با این اوصاف تعداد زیادی از کودکان ساکن فضاهای شهری با مخاطرات متعددی از
جمله ناهنجاریهای اجتماعی مواجه هستند؛ بهگونهای که بسیاری از آنها در محیطهایی زندگی میکنند که بیشتر برای
گروههای بزرگسال سازماندهی شده است و در بیشتر موارد به نیازها ،خواستهها ،تمایالت و اولویتهای کودکان توجه
نمیشود ( .)National Institute of Urban Affairs, 2016: 1بنا به دالیل مطرحشده مفهوم شهرهای دوستدار کودک با
هدف احداث فضاهای شهری قابلزیست و مناسب برای کودکان در سراسر جهان بهصورت رسمی بهعنوان یکی از
اصلهای اسکان مطرح شد ( )Chan et al., 2016: 2که میتوان از شهر دوستدار کودک بهمعنای اولویتدادن به شرایط،
تمایالت ،ویژگیها و خواستههای کودکان در تصمیمسازی یاد کرد

(2009: 1

 .)UNICEF,بهطورکلی شهر دوستدار

کودک ،شهری است که برای همۀ گروههای سنی بهویژه کودکان مناسب است ( )Sawsan, 2017: 3و بهعنوان یک
جنبش جهانی مطرح شده که حامی عملیاتیشدن حقوق کودکان در سطح فضاهای شهری است

( UNICEF & Child

 .)Watch, 2011: 7این جنبش متضمن دستیابی به منابع موردنیاز برای رشد و شکوفایی ،مراقبت و محافظت در مقابل
انواع استثمار و سوءاستفادهها برای همۀ کودکان است؛ بنابراین در این شهرها ،کودکان ارزشمند و موردتوجه هستند و
برای مشارکت در فرایند تصمیمگیریهایی که بر زندگی آنان اثرگذار است ،ترغیب خواهند شد

(2013: 5

.)Nour,

بررسیها نشان میدهد تخصیص امکانات و خدمات در فضاهای شهری از کلیدیترین عواملی هستند که بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی کودکان اثرگذارند ( .)Easthope & Tice: 2011: 423درمجموع امکانات و خدمات
شهری باید بهگونهای طراحی شده باشند که کودکان برای رفع نیازهایشان دسترسی فیزیکی مناسبی به آنها داشته
باشند (.)Bjorkild, 2003: 47
شهر جهرم از فضاهای شهری واقع در جنوب ایران و استان فارس است که کودکان بخش زیادی از جمعیت آن را
تشکیل میدهند .براساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  ،6912از جمعیت  606،190نفری این شهر،
 94،102نفر دارای سن کمتر از پانزده سال (حدود  16درصد جمعیت شهر جهرم) و  16،490نفر (حدود  62درصد جمعیت
شهر جهرم) دارای سن کمتر از ده سال هستند .با توجه به تأکید سازمانهای ملی و بینالمللی بر رعایت حقوق کودکان و
همچنین اثرگذاری مستقیم این شهروندان کوچک بر آیندۀ شهر جهرم ،بررسی وضعیت شاخصهای شهر دوستدار کودک
و همچنین بررسی وضعیت دسترسی کودکان به کاربریهای موردنیاز در این شهر ،ضمن روشنساختن وضع موجود این
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شاخصها ،به بهبود روند برنامهریزیهای آتی شهر جهرم در راستای ارتقای سطح احترام به حقوق کودکان کمک شایانی
خواهد کرد .با توجه به مطالب عنوانشده اهداف زیر مدنظر هستند:
الف) آگاهی از وضعیت رضایت کودکان از دسترسی به کاربریهای مختلف موردنیازشان (آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی،
تفریحی و غیره) در شهر جهرم؛
ب) بررسی وضعیت شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر جهرم؛
پ) بررسی رابطۀ معنادار میان دسترسی به کاربریهای موردنیاز و شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر جهرم.

مبﺎنی نظﺮي و پﯿشﯿنۀ پژوﻫﺶ
براساس اعالمیۀ جهانی  6101کنوانسیون حقوق بشر ،کودک شخصی است که سن او هجده سال کامل نباشد ،مگر
اینکه قانونگذاران سن قانونی کودک را کمتر از آن تعیین کرده باشند (عبداهللزاده و همکاران .)60-69 :6911 ،براساس
مادۀ  6قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،تمامی اشخاصی که به سن هجده سال تمام نرسیدهاند کودک بهحساب
میآیند (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور .)1 :6911 ،در قانون مدنی کشورمان ،دوران کودکی دختران و پسران
بهترتیب در سنین  1و  62سالگی به پایان میرسد .مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران کودک را (با توجه به
جنبههای مختلف فقهی ،روانشناختی و حقوقی) در بازۀ سنی  9تا  1سالگی درنظر گرفته است (مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران .)66 :6911 ،در این میان با توجه به تعاریف مختلفی که از کودک ارائه شده است ،برای تعریف
کودک مالک کمتر از  61سال میتواند منطقی باشد (کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی.)14 :6911 ،
براساس گزارش یونیسف ( )1440در حال حاضر در سراسر جهان میلیونها کودک در فضاهای پرخطر و شرایط فقر
زندگی میکنند و از خدمات اجتماعی و رفاهی بنیادی محروم هستند؛ درحالیکه زندگی در محیطهای امن ،حق مسلم
کودکان است و این شهروندان کوچک به افرادی نیاز دارند تا آنها را در برابر نامالیمات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
حفظ کنند (دهقان منشادی .)661 :6902 ،در سال  6101برای رعایت حقوق کودکان ،معاهدهای در مجمع عمومی
سازمان ملل به تصویب رسید که به کنوانسیون حقوق کودکان معروف شد .این کنوانسیون بر حمایت ویژۀ دولتها و
جوامع از کودکان تأکید دارد و تضمینکنندۀ رشد ،بقا و مشارکت پویای کودکان در حیات جامعه است (مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران .)69-61 :6911 ،بعد از تصویب این معاهدۀ جهانی ،فعالیتهای گستردهای در خصوص رعایت
حقوق کودکان آغاز شد که از مهمترین این فعالیتها میتوان به شهرداران حامیان کودکان ( ،)6111اجالس زمین و
دستور کار  ،)6111( 16اجالس شهر ،حقوق کودکان و اسکان بشر ( )6111اشاره کرد (عبداهللزاده و همکاران:6911 ،
 .)60-69بر این اساس مطالعات و اقدامهای کاربردی و نظری متعددی برای برطرفکردن نیازها و لحاظکردن
ویژگیهای کودکان در شهرسازی ،برنامهریزی و طراحی شهری انجام گرفت که واضحترین آنها شکلگیری مفهوم
شهر دوستدار کودک 6است.
شهر دوستدار کودک شهری است که سیاستگذاران و حاکمان آن را براساس عالقۀ کودکان مدیریت و اداره میکنند
1. Child Friendly City
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و همچنین به شهرهایی اطالق میشود که در آن ،حقوق بنیادی و کلیدی کودکان مانند بهداشت ،سالمت ،آموزش،
امنیت ،حملونقل و فرهنگ بهنحو مناسبی رعایت شود .بر این اساس ،کودکان شهروندانی هستند که دارای حقوحقوقی
ویژهاند و برای ابراز نظرشان ،حق مشخصی دارند ( .)Riggio, 2002: 46از مهمترین ویژگیهای شهر دوستدار کودک
میتوان به فراهمبودن بستر مالقات کودکان با دوستان و بازی با آنها ،ابراز عقاید و خواستههای کودکان ،تأثیرگذاری
کودک بر فرایند تصمیمسازیها در شهر ،حفاظت از کودکان در برابر خشونت ،دسترسی و دریافت خدمات اساسی نظیر
خدمات آموزشی ،تفریحی ،بهداشتی و اجتماعی ،زیستن در محیط و فضای سالم و عاری از هرگونه آلودگی و غیره اشاره
کرد ( .)UNICEF, 2012; Corci, 2002; Stoneham & Aitken, 2011: 3همچنین با شناسایی ،بررسی ،تحلیل و تفسیر
متن نظریات و دیدگاههای مختلف ،بهوضوح میتوان به لزوم شکلدهی شهرهای دوستدار کودکان پی برد .در این زمینه
از جمله مکاتبی که قابلتحلیل و بررسی هستند میتوان به مکتبهای جغرافیای رفتاری ،انتقادی و فرهنگی ،مکتب
پلورالیسم و آنارشیسم اجتماعی و پارادایمهای جدید شهرسازی رفاهگرا و مشارکتی اشاره کرد که بررسی آنها نشانگر این
مطلب است که در آنها برای رعایت حقوق کودکان بر مقولههایی مانند بازماندگان توسعه ،مشارکت ،برابری ،نیاز،
دسترسی ،فرصت برابر و غیره تأکید شده است (شکویی6901 ،؛ یونیسف6901 ،؛ صابری و همکاران.)6911 ،
در میان اندیشمندان برنامهریزی شهری ،کوین لینچ 6در دهۀ  ،6114با پروژۀ رشد در شهرها ،پیشتاز مبحث
دخالتدادن کودکان در فرایند برنامهریزی و طراحی فضاهای شهری بود .او نظریههایش را براساس برداشت ،دیدگاه و
الگوی رفتاری کودکان از فضاهای شهری مطرح کرده است ( .)Moffat, 2002: 46از نظر لینچ ،میزان یادگیری کودکان
در محیط بیرون از مدرسه و سطح جامعه ،بیشتر از یادگیری آنها در فضاهای آموزشی و مدارس است .جیکوبز بر این
عقیده است که در شهرها ،مهمترین عالیق کودکان در شاخصها و مؤلفههایی مانند تنوع و جذابیت کاربریها ،ایمنی و
امنیت خیابانها ،طراوت ،شادابی و سرزندگی شهر خالصه میشود و این مهم کلید اصلی رفع نگرانی والدین در ارتباط با
کودکان است (تیموری و همکاران .)02-00 :6910 ،از نظر لوفور ،دو اصل کلیدی و حق اساسی برای همۀ شهروندان
ضروری است :حق مشارکت شهری و تملک فضا .امکان دستیابی شهروندان به تصمیماتی که سبب تولید فضای شهری
میشوند بهوسیلۀ حق مشارکت شهروندان محقق میشود و حق تصرف ،دسترسی و استفاده و تولید فضای جدید برمبنای
نیازهای شهروندان ،از طریق حق تملک تحقق مییابد (.)Lefebvre, 1996: 174
بررسیها نشان میدهد برای نخستین بار در سال  1441شهر بندیگو در کشور استرالیا ،بهعنوان اولین شهری معرفی
و به رسمیت شناخته شد که همۀ جوانب و مشخصههای شهر دوستدار کودک را از نظر یونیسف رعایت کرده بود
(شهریزاده و مؤیدفر .)621-626 :6911 ،در ایران توجه به مفهوم شهر دوستدار کودک سابقۀ چندان زیادی ندارد.
احتماالً اولین توجه به این مفهوم به شهر بم و بعد از زلزلۀ سال  6901مربوط میشود .در این رویداد ،سازمان یونیسف با
مشارکت چندین نهاد ،پروژۀ شهر دوستدار کودک را با هدف کلی مشارکت گروهی و جمعی کودکان ارائه ،تبیین و
برنامهریزی کرد .در این پروژه ،معیار سنی مشارکت و همکاری کودکان ،شش تا سیزده سال بود و در آن کودکان
دیدگاهها ،نظرات و خواستههایشان را به شیوههای مختلف بیان میکردند .بررسیها نشان میدهد در شهرهای دیگر
1. Kevin Lynch

639

ابهﺮي و ﻫﻤکﺎران :ارزیﺎبی وضعﯿت شﺎخصﻫﺎي شهﺮ دوستدار کودک و ارتبﺎط آن بﺎ ...

مانند تهران ،الهیجان و چالوس ،پروژههایی در این زمینه انجام شده است (مقدم و فنی .)910 :6911 ،از میان مهمترین
شاخصها و متغیرهای شهر دوستدار کودک که در سطح جهانی مطرح شدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد (جدول .)6
ﺟدول  .0شﺎخصﻫﺎي شهﺮ دوستدار کودک

کانادا
هلند
دریکسل
یونیسف

شﺎخصﻫﺎ
نهادهای عدالت اجتماعی ،مسکن ،فضای سبز و باز ،آموزش ،حملونقل ،حرکت و بازی ،هنر و فرهنگ ،دسترسی،
دولت محلی ،ارتباطات ،نهادهای حمایت از خانواده ،مالقات با همساالن و خدمات سالمت.
درصد مادران نوجوان ،درصد کودکانی که در مدرسه شرکت دارند ،محیطهای عمومی که کودکان میتوانند در آنها
بازی کنند ،درصد کودکان تحت مراقبت ،بیکاری نوجوانان ،درصد کودکانی که در خانوادههای تحت حمایت دولت
زندگی میکنند ،گزارشهای سوءاستفاده از کودکان ،درصد کودکان با مشکالت یادگیری ،نرخ مرگومیر کودکان ،جرم.
همبستگی اجتماعی ،مکانهای مالقات با افراد همسال ،هویت اجتماعی و فضاهای سبز ،تنوع امکانات برای
فعالیتهای جذاب ،امنیت و آزادی حرکت.
معرفی حقوق کودک و جمعآوری داده و اطالعات درمورد وضعیت کودکان و حقوق آنها ،ارزیابی تأثیر قانون و
سیاستها بر کودکان ،وجود چارچوب قانونی ،مشارکت ،مکانیسم هماهنگی ،اختصاص بودجۀ حمایتی ،مؤسسات
مستقل مدافع حقوق کودک ،توسعۀ راهبرد جامع و دقیق حقوق کودک.

منبع
UNICEF, a,b,
c, 2017
UNICEF, a,b,
c, 2017
Driskell, 2008:
2
UNICEF,
2004: 4

با توجه به اهمیت روزافزون مبحث شهر دوستدار کودک در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای توسعۀ فعلی و آتی
فضاهای شهری ،تاکنون مطالعات مختلفی صورت گرفته است که بهصورت مختصر به چند مورد آن اشاره میشود
(جدول .)1
ﺟدول  .1خالصۀ مطﺎلعﺎت انجﺎمگﺮﻓته در خصوص موضوع موردمطﺎلعه
محقق  /محققﺎن

ﻫدف

کیانی و
اسماعیلزاده کواکی
()6916

تحلیل و برنامهریزی شهر
دوستدار کودک از دیدگاه
کودکان در شهر قوچان

امیری و شکوهی
()6919

بررسی و تحلیل اصول و
ضوابط مطلوب شهر دوستدار
کودک

صفویمقدم و
همکاران ()6910

ذاکرحقیقی و حاجی
بابایی ()6911

ایمانی و همکاران
()6911

نتﺎیج
شهر قوچان گامهای نخستین را جهت تحقق شهر دوستدار کودک طی میکند؛  10درصد
کودکان تمایل دارند تعداد زیادی درخت و فضای سبز و وسایل بازی مخصوص کودکان در
محلهشان ایجاد شود .محققان با ارائۀ نظرات مختلف ضرورت توجه به مشارکت کودکان را در
ارتباط با موضوع طراحی و برنامهریزی محیطهای دوستدار کودک در شهر قوچان مطرح کردهاند.
امنیت ،بهداشت و سالمت ،مشارکت ،ایمنی ،فضای سبز و پوشش گیاهی ،مبلمان و اثاثیۀ
شهری ،حملونقل و شبکۀ معابر ،فضاهای آموزشی ،فرهنگی و تفریحی ،فضاهای محلهای و
کاربری ،مهمترین اصول و ضوابط مطلوب شهر دوستدار کودک در شهرها هستند که الزم
است برای کودکان از وضعیت مناسبی برخوردار باشند.
 24درصد از کودکان از فضای شهر مشهد رضایت دارند و آن را مورد پسند خود دانستهاند.

بررسی وضعیت شهر دوستدار
کودک و احساس شادی
کودکان در شهر مشهد
تدوین سیاستهای ارتقای
محیطهای دوستدار کودک
مبتنی بر ترجیحات محیطی
کودکان در فضاهای عمومی
منطقۀ  1شهرداری تهران

تفاوت آشکار میان ترجیحات و خواستههای خردساالن در مقایسه با معیارهای متداول برای
طراحی فضاهای کودکان در محدودۀ مطالعاتی بود.

بررسی وضعیت شهر دوستدار
کودک از دیدگاه کودکان در
ناحیۀ  6شهر اردبیل

امکانات و تسهیالت شهر برای کودکان بسیار ضعیف است و جز چند بازیگاه کودک و پارکها
و شهربازی ،فضای خاص دیگری برای کودکان درنظر گرفته نشده است .کودکان نقش
چندانی در شهر ایفا نمیکنند و دامنۀ فعالیت آنها به خانه و مدرسه ،پارکها و فضاهای باز
محدود شده است .همچنین بیش از  24درصد کودکان امکان استفاده از محلۀ خود بهعنوان
مکان بازی را ندارند .درمجموع میتوان عنوان کرد که شهر اردبیل با شهر دوستدار کودک
فاصلۀ زیادی دارد.
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محقق  /محققﺎن

ﻫدف

حاجیزاده و
همکاران ()6911

تحلیل روند تحققپذیری شهر
همیار کودک در شهر شیراز

تیموری و همکاران
()6910

بررسی تحقق توسعۀ پایدار در
قالب مفهوم شهر دوستدار
کودک در منطقۀ  9شهر
تبریز

احمد و سهیل
()1440

بررسی ادراکات و دیدگاههای
کودکان درمورد فضای بازی
در شهر داکا واقع در کشور
بنگالدش

6

هولت 1و همکاران
()1441

آرتز 9و همکاران
()1466

ساموئل 0و همکاران
()1462

گوکمن و تاشچی
()1461

سیریدار مسری
()1461

1

2

بررسی و تبیین فعالیتهای
کودکان و نوجوانان در
محلههای شهری و همچنین
بررسی فرصتها و موانع
فعالیت آنان
بررسی اقدامات انجامشده
برای ارتقای فضاهای دوستدار
کودک در چهار ناحیۀ شهری
کشور هلند
بررسی اثرات طراحی و احداث
خیابانهای قابلسکونت و
استاندارد بر افزایش سطح
ایمنی و امنیت کودکان
بررسی دیدگاهها ،خواستهها و
نظرات کودکان در ارتباط با
شهر دوستدار کودک در شهر
ازمیر ترکیه
بررسی نقش توجه به نظرات
کودکان و نوجوانان در
برنامهریزی شهری بهعنوان
یک ابزار مشارکتی توسعه و با
رویکرد شهر دوستدار کودک

نتﺎیج
میانگین همۀ مؤلفههای تعریفشده برای شهر همیار کودک از جمله گویههای مشارکت
کودکان ،چارچوب قانونی همیار کودک ،راهبرد جامع حقوق کودک در شهر ،واحد حقوق
کودکان یا مکانیسمهای هماهنگ ،ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر کودکان ،بودجۀ کودکان،
گزارش از وضعیت کودکان شهری ،شناخت حقوق کودکان و حمایت مستقل از کودکان ،کمتر
از حد متوسط بوده است.
وضعیت منطقۀ  9تبریز از لحاظ شاخصهای شهر دوستدار کودک نامناسب است.

امکانات و تسهیالت ارائهشده توسط مقامهای دولتی و محلی جوابگوی نیازهای کودکان
نیست و این فضاها از نظر بهداشت ،ایمنی و امنیت ،کیفیت وسایل بازی و فضای فیزیکی،
امکانات و خدمات موردنیاز برای بازی کودکان دچار نواقص متعددی هستند .همچنین نتایج
این پژوهش نشان داد تبعیض و نابرابری جنسیتی سبب شده است تا به نیازهای دختران توجه
اندکی معطوف شود؛ بهنحویکه نتوانند از فضاهای بازی و امکانات تفریحی و استفاده کنند.
عواملی مانند دخالت خانوادهها ،ویژگیهای کمی و کیفی محله و نظارت بزرگساالن بر
برنامههای کودکان در محلهها بر فعالیت کودکان اثرگذار است .محققان از نبود امنیت و ایمنی
و وجود عوامل منفی محیطی بهعنوان تهدید یاد میکنند و درنهایت برای تسهیل فعالیت
کودکان در فضاهای شهری ،برنامۀ منسجم و سازمانیافتهای را ارائه دادهاند.
با همکاری و مشارکت ساختاری در بین بخشهای مختلف دولتی و بینش سیاسی ،میتوان
انتظار داشت فضاهای دوستدار کودک از نظر کمی و کیفی ارتقا یابند.

طراحی و احداث خیابانهای قابلسکونت و استاندارد (استاندارد بهلحاظ سالمت و بهداشت از
نظر فضای سبز ،آلودگی صوتی و هوا) بر افزایش سطح ایمنی و امنیت کودکان تأثیرگذار است.

تقاضا و درک کودکان از شهر دوستدار کودک در محدودۀ مطالعاتی ،با کودکان سراسر جهان
همجهت و مشابه است .همچنین نتایج نشان داد وجود فضا ،مکان و موقعیتهایی برای بیان
نظرات ،دیدگاهها ،و خواستهها ،زمینهای بازی وسیع و باز در نزدیکی منازل ،وجود محیط
مناسب و باکیفیت برای بازی و حرکت و به دور از خطرات ترافیکی ،مکانهای بهداشتی و
آرامشبخش دارای تنوع رنگی ،جذاب و دارای مسیر دوچرخهسواری ،از مهمترین مالکهای
کودکان بر شهر دوستدار کودک هستند.
دخالتدادن کودکان و نوجوانان در فرایند تصمیمگیری درمورد مسائلی که بر زندگی آنها
اثرگذار است ،میتواند سبب ارتقای سطح فرایندهای تصمیمگیری و ارائۀ راهحلهای نوآورانه
در برنامهریزی شهری برای ایجاد یک محیط دوستدار کودک باشد.

مروری بر مبانی نظری و سوابق پژوهش نشان میدهد شهر دوستدار کودک از جمله مفاهیمی است که در سطح
جهانی برای احترام به حقوق کودکان ارائه و اجرا شده است .با وجود این در فضاهای مختلف شهری وضعیت متفاوتی در
1. Ahmad and Sohail
2. Holt
3. Aarts
4. Saumel
5. Gökmen & Taşçi
6. Saridar Masri
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عملیاتیساختن این مفهوم وجود دارد .همچنین بررسیها نشان میدهد برای مفهوم شهر دوستدار کودک شاخصها و
متغیرهای مختلفی درنظر گرفته شده است .بررسی ارتباط دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری موردنیاز با شهر
دوستدار کودک نوآوری اصلی پژوهش حاضر است که میتواند به توسعه و گسترش عوامل مرتبط با شهر دوستدار کودک
کمک کند (شکل .)6

شهر دوستدار
کودک
دسترسی کودکان
به کاربریهای
ضروری
ایمنی و امنیت
وجود و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و
طبیعی
وجود فضاهای باز عمومی و همگانی دارای
فعالیتهای متنوع
دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی
(آموزشی ،بهداشتی و ورزشی)
وجود حملونقل عمومی مناسب و
بهخصوص وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه
مناسب
مشارکت و ارزشدهی به کودکان
وجود محیط سالم و عاری از زبالهها و
آالیندهها
ایجاد و طراحی محیطهای تفریح و
سرگرمی برای کودکان

آموزشی
فرهنگی
ورزشی
تفریحی

شکل  .0مدل مفهومی پژوﻫﺶ

محدودة مورد مطﺎلعه
شهر جهرم یکی از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان جهرم است (شکل  .)1جهرم بزرگترین و پرجمعیتترین
شهر نیمۀ جنوبی استان فارس ،و بعد از دو شهر شیراز و مرودشت ،سومین شهر پرجمعیت در کل استان فارس است .شهر
جهرم بهدلیل دارابودن باالترین شاخصهای جمعیتی و توسعهیافتگی ،مهمترین گزینه برای مرکزیت سیاسی جنوب
استان فارس بهشمار میرود .براساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  ،6912جمعیت شهر جهرم
 606،190نفر است که از این تعداد 19،106 ،نفر مرد و  11،119نفر زن هستند .بررسیها نشان میدهد  94،102نفر از
جمعیت شهر جهرم کمتر از پانزده سال و  16،490نفر از جمعیت شهر جهرم کمتر از ده سال دارند .با توجه به تمرکز
درصد زیادی از جمعیت شهر جهرم در سنین پایینتر از ده سال ،الزم است به نیازهای و خواستههای این قشر جامعه
توجه شود؛ چرا که این جمعیت سرمایۀ انسانی شهر جهرم در آینده خواهند بود و کمیت و کیفیت آنها در ابعاد مختلف
تحصیلی ،مهارتی ،آموزشی و غیره در توسعۀ این شهر تأثیر بسزایی بر جای خواهد گذاشت.
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با توجه به تفکیکنشدن همۀ کاربریهای موردنیاز کودکان و ترکیبیبودن این کاربریها برای استفاده سایر
شهروندان ،از میان کاربریهای مختلف شهر جهرم ،کاربریهایی که کودکان بیشتر با آنها ارتباط دارند ،از نقشۀ کاربری
اراضی جدا شدند و مساحت آنها اندازهگیری شد .این کاربریها شامل پارک و فضای سبز ،مهدکودک ،مدارس ابتدایی،
راهنمایی ،بهداشتی-درمانی و ورزشی هستند .در این میان دو کاربری مختص کودکان مهدکودک و دبستان است که
سرانۀ آنها بهترتیب  6مترمربع و  1/9مترمربع است .این وضعیت نشانگر ضعف این دو کاربری کلیدی نسبت به
استانداردهای تعیینشده است (جدول .)9
ﺟدول  .3مسﺎحت کﺎربﺮيﻫﺎي مﺮتبط بﺎ کودکﺎن در شهﺮ ﺟهﺮم
کﺎربﺮي
مهدکودک
دبستان
راهنمایی

مسﺎحت (متﺮمﺮبع)
66،926
02،220
16،160

کﺎربﺮي
ورزشی
بهداشتی ـ درمانی
پارک و فضای سبز

مسﺎحت (متﺮمﺮبع)
161،129
119،200
042،904

شکل  .1موقعﯿت شهﺮ ﺟهﺮم در شهﺮستﺎن ﺟهﺮم ،استﺎن ﻓﺎرس و کشور
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شکل  .3سﺎختﺎر منطقهبندي شهﺮ ﺟهﺮم

روش تحقﯿق
هدف این پژوهش کاربردی که با ترکیبی از روشهای توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی انجام شده است ،ارزیابی وضعیت
شاخصهای شهر دوستدار کودک و بررسی ارتباط آن با دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری موردنیاز آنها است
که بهصورت موردی در شهر جهرم انجام شده است .بهلحاظ زمانی این پژوهش تکمقطعی است و در بازۀ زمانی نهماهه
(اوایل مهر  6910تا اوایل تیر  )6911انجام گرفته است 66،110 .کودک ساکن در شهر جهرم جامعۀ آماری پژوهش را
تشکیل میدهد که دارای سن  1تا  61سال بودهاند .با توجه به محدودیتهای انجام سرشماری ،از فرمول کوکران برای
تعیین حجم نمونه استفاده شد؛ بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول مذکور (مقدار  pو  qبرابر  6/11 = z ،4/2و مقدار
 4/42 = dدرنظر گرفته شد)  911نفر بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .ابزار اصلی پژوهش برای جمعآوری دادههای
موردنیاز ،عالوه بر مطالعات اسنادی ،پرسشنامۀ محققساخته بود که مبنای طراحی آن ،مرور مبانی نظری و ادبیات
پژوهش بوده است .برای بررسی روایی (صوری) از نظرات متخصصان برنامهریزی شهری و استادان دانشگاهی 6استفاده
شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از پیشآزمون با  94پرسشنامه استفاده شد؛ به این صورت که در شهر جهرم،
پرسشنامهها در میان کودکان شش تا دوازدهساله توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای
بخشهای مختلف پرسشنامه ،در وضعیت مناسبی قرار داشت (ضریب آلفای بخش شهر دوستدار کودک و بخش رضایت
 . 6برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات استادان راهنما و مشاور ،کارشناسان شهرداری شهر جهرم و استادان دانشگاه شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت و دانشگاه ارومیه (درمجموع  61نفر) استفاده شده است که پس از اعمال چندین مرتبه اصالح و بازنگری در آن ،به تأیید نهایی رسیده است.
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کودکان از دسترسی به کاربریهای مختلف بهترتیب  4/102و  4/001محاسبه شد) .به این ترتیب ،روایی و پایایی
پرسشنامه بررسی و تأیید شد .پرسشنامۀ مذکور (جدول  )0در چهار بخش اصلی طراحی شده است .بخش اول ویژگی
شخصی پاسخگویان مانند سن ،تعداد افراد خانوار ،درآمد ماهیانۀ خانوار ،شغل سرپرستان خانوار و غیره را دربرگرفته است.
بخش دوم پرسشنامه به بررسی وضعیت متغیرها و شاخصهای شهر دوستدار کودک اختصاص یافته است .بخش سوم
پرسشنامه به بررسی وضعیت رضایت کودکان از دسترسی به کاربریهای موردنیازشان (آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی و
تفریحی) میپردازد و بخش چهارم در قالب یک سؤال باز به راهکارهای ارتقای سطح شهر دوستدار کودک از دیدگاه
کودکان و کارشناسان اختصاص یافته است؛ به این صورت که با اخذ نظرات کودکان (با همکاری فعال معلمان آموزش و
پرورش و مدارس غیرانتفاعی سطح شهر جهرم) ،نگارندگان با همکاری و اخذ مشورت از کارشناسان و صاحبنظران،
راهکارهای اخذشده را جمعآوری و پاالیش کردند .بخش دوم و سوم پرسشنامه در قالب طیف پنجقسمتی لیکرت (خیلی
کم =  ،6کم =  ،1متوسط =  ،9زیاد =  0و خیلی زیاد =  )2طراحی شد و شهر دوستدار کودک بهعنوان متغیر وابسته و
رضایت کودکان از دسترسی به کاربریهای مختلف در محل زندگیشان بهعنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شد .برای
توزیع پرسشنامه در میان نمونۀ موردمطالعه از روش نمونهگیری احتمالی ساده استفاده شد و برای تکمیل هر پرسشنامه
بهطور میانگین حدود  14دقیقه زمان صرف شد .تجزیه و تحلیل دادههای گردآوریشده با استفاده از جدول توزیع
فراوانی ،آزمونهای تی تکنمونهای ،همبستگی و رگرسیون در نرمافزار

SPSS

و مدلسازی پژوهش با نرمافزار

Amos

صورت گرفت.
ﺟدول  .0شﺮح متﻐﯿﺮﻫﺎي موردبﺮرسی پژوﻫﺶ
متﻐﯿﺮ

شﺎخص

 .6ایمنی و امنیت

 .1وجود و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و
طبیعی
 .9وجود فضاهای باز عمومی و همگانی دارای
فعالیتهای متنوع
 .0دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی
پرسشنامه شهر (آموزشی ،بهداشتی و ورزشی)
وابسته
دوستدار کودک  .2وجود حملونقل عمومی مناسب و بهخصوص
وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه مناسب
 .1مشارکت و ارزشدهی به کودکان
 .1وجود محیط سالم و عاری از زبالهها و
آالیندهها
 .0ایجاد و طراحی محیطهای تفریح و سرگرمی
برای کودکان
رضایت کودکان از
دسترسی به
مستقل
کاربریهای
مختلف

رضایت کودکان از دسترسی به کاربریهای
آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی و تفریحی
موردنیازشان

تعداد متﻐﯿﺮ

آلفﺎي
کﺮونبﺎخ

منبع

69
0
0
1
4/102
1
2

غفاری و همکاران91-96 :6919 ،؛ امیری
و شکوهی6919 ،؛ حجازی و حبیبی،
6910؛ UNICEF, 2004: 4؛
Driskell, 2008: 2؛ Holt et al.,
2009؛ UNICEF, a,b, c, 2017

9
1

66

4/001

ذاکرحقیقی و حاجی بابایی6911 ،؛ ایمانی و
همکاران6911 ،؛ Ahmad and Sohail,
2008؛  Saumel et al., 2016و
Gökmen & Taşçi, 2016
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یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
 بﺮرسی ویژگیﻫﺎي شخصی پﺎسخگویﺎنیافتههای پژوهش در ارتباط با ویژگیهای شخصی پاسخگویان نشان میدهد میانگین سنی آنها حدود ده سال و دامنۀ سنی
آنها بین شش تا دوازده سال در نوسان بوده است .همچنین یافتهها نشان میدهد  22درصد پاسخگویان پسر و  02درصد
دختر هستند و بعد خانوار آنها  0/6است .در خصوص شغل ،بیشتر سرپرستان خانوار (حدود  21درصد) در مشاغل دولتی01 ،
درصد در مشاغل آزاد (راننده ،فروشنده ،تعمیرکار ،بنا ،نانوا و غیره) و حدود  1درصد بخش کشاورزی (باغداری ،دامپروری و
غیره) مشغول به فعالیت بودهاند .یافتهها در خصوص میانگین درآمد ماهیانه نشان داد میانگین درآمد حدود  9میلیون تومان در
ماه بوده است و در این میان کمترین و بیشترین درآمد ماهیانه بهترتیب  6/2میلیون و  64میلیون تومان در ماه بوده است.
 بﺮرسی وضعﯿت شﺎخصﻫﺎي شهﺮ دوستدار کودک در شهﺮ ﺟهﺮمدر این بخش ،وضعیت شاخصهای نهگانۀ شهر دوستدار کودک که مستخرج از مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش بوده
است ،با استفاده از آزمون مقایسۀ میانگین بررسی شده است .در این آزمون (تی تکنمونهای) با توجه به طیف پرسشنامۀ
طراحیشده (طیف پنجقسمتی لیکرت) ،عدد  9بهعنوان مبنای آزمون درنظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد میانگین
محاسبهشده برای همۀ شاخصهای شهر دوستدار کودک ،بهصورت معناداری کمتر از میانگین مبنا بوده است (جدول .)2
منفیشدن آمارههای  ،tانحراف از میانگین و حدهای باال و پایین مؤید این مطلب است .در این میان کمترین و بیشترین
میانگین با مقادیر  1/11و  6/20بهترتیب به شاخصهای «وجود محیط سالم و عاری از زبالهها و آالیندهها» و «مشارکت
و ارزشدهی به کودکان» تعلق گرفته است .وضعیت فوق نشانگر وضعیت نامناسب شاخصهای شهر دوستدار کودک در
محدودۀ موردمطالعه است که باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و برنامهریزان شهری قرار گیرد.
ﺟدول  .5وضعﯿت شﺎخصﻫﺎي شهﺮ دوستدار کودک در شهﺮ ﺟهﺮم بﺎ استفﺎده از آزمون  tتکنﻤونهاي
مﯿﺎنگﯿن مبنﺎ = 3
اختالف بﺎ ﻓﺎصلۀ

شﺎخصﻫﺎي شهﺮ دوستدار کودک

T

درﺟۀ

سطح

آزادي

معنﺎداري

مﯿﺎنگﯿن

انحﺮاف از
مﯿﺎنگﯿن

 95درصد
حد
پﺎیﯿن

حد بﺎال

ایمنی و امنیت

-10/0

916

4/444

1/91

-4/112

-4/10

-4/1

وجود و دسترسی مناسب به فضاهای سبز و طبیعی

-12/0

916

4/444

6/19

-6/91

-6/0

-6/9

وجود فضاهای باز عمومی و همگانی دارای فعالیتهای متنوع

-616/2

916

4/444

6/22

-6/00

-6/0

-6/0

دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی (آموزشی ،بهداشتی و ورزشی)

-20/2

916

4/444

1/1

-4/11

-4/11 -4/01

وجود حملونقل عمومی مناسب و بهخصوص وجود مسیرهای پیاده و -11/2
دوچرخه مناسب

916

4/444

1/46

-4/10

-6

-4/11

مشارکت و ارزشدهی به کودکان

-09/9

916

4/444

6/20

-6/02

-6/0

-6/0

وجود محیط سالم و عاری از زبالهها و آالیندهها

-61/1

916

4/444

1/11

-4/11

-4/9

-4/10

ایجاد و طراحی محیطهای تفریح و سرگرمی برای کودکان

-21/6

916

4/444

1/91

-4/11

-4/1

-4/12
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 بﺮرسی وضعﯿت کلی شهﺮ دوستدار کودک در شهﺮ ﺟهﺮم از دیدگﺎه پﺎسخگویﺎنپس از بررسی وضعیت شاخصهای اصلی شهر دوستدار کودک در محدودۀ موردمطالعه ،در ادامه برای روشنشدن بیشتر
وضعیت شهر دوستدار کودک در شهر جهرم ،شاخصهای موردبررسی با هم ترکیب شدند و وضعیت کلی این شاخص
بررسی شد نتایج جدول توزیع فراوانی نشان میدهد (جدول  )1از دیدگاه  10/2درصد پاسخگویان وضعیت شهر دوستدار
کودک در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف قرار گرفته است .از نظر  64/2درصد ،وضعیت شهر دوستدار کودک در سطح
متوسط است و  16درصد عنوان کردهاند وضعیت شهر دوستدار کودک در سطح مناسبی قرار دارد .برای قضاوت کلی در
خصوص وضعیت شهر دوستدار کودک از آزمون تی تکنمونهای استفاده شده است .نتایج نشان میدهد (جدول )1
میانگین محاسبهشده با مقدار  ،1/6بهصورت معناداری کمتر از حد مبنا بوده است .منفیشدن سایر آمارههای آزمون نیز
مؤید وضعیت کلی نامناسب شهر دوستدار کودک در محدودۀ موردمطالعه است؛ بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب
شاخصهای شهر دوستدار کودک و وضعیت کلی آن در شهر جهرم و اثرگذاری جمعیت کودکان بر وضعیت موجود و
آینده شهر جهرم ،باید تمهیدات الزم برای بهبود و ارتقای سطح این شخاصها از سوی متولیان امر توسعه شهری
اندیشیده شود.
ﺟدول  .8بﺮرسی وضعﯿت کلی شهﺮ دوستدار کودک شهﺮ ﺟهﺮم
ﻓﺮاوانی
10
616
91
12
69
911

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
مجموع

درصد ﻓﺮاوانی تجﻤعی
61/1
10/2
11
11/2
644
-

درصد ﻓﺮاوانی
61/1
26/9
64/2
61/2
9/2
644

ﺟدول  .1وضعﯿت کلی شهﺮ دوستدار کودک در شهﺮ ﺟهﺮم بﺎ استفﺎده از آزمون  tتکنﻤونهاي
مﯿﺎنگﯿن مبنﺎ = 3
وضعﯿت کلی شهﺮ
دوستدار کودک

t

-606/0

درﺟه

سطح

آزادي

معنﺎداري

916

4/444

مﯿﺎنگﯿن

1/6

انحﺮاف از

اختالف بﺎ ﻓﺎصلۀ  95درصد

مﯿﺎنگﯿن

حد پﺎیﯿن

حد بﺎال

-4/011

-4/1

-4/01

 بﺮرسی ارتبﺎط شهﺮ دوستدار کودک و دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري موردنﯿﺎزبراساس متون توسعۀ شهری و دیدگاههای مرتبط با موضوع موردمطالعه ،دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری
موردنیازشان که بهصورت مستمر و روزانه به آنها نیاز دارند (از جمله کاربریهای آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی و تفریحی و
غیره) از عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت آنها از زندگی در محیط شهری است .به همین جهت در این بخش ارتباط
شهر دوستدار کودک و دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری موردنیازشان بررسی شد) .ابتدا وضعیت دسترسی
کودکان به کاربریهای ضروری موردنیازشان مطالعه شد .نتایج نشان میدهد از نظر  14درصد پاسخگویان ،دسترسی به
کاربریهای ضروری موردنیازشان در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف بوده و حدود  64درصد میزان رضایت در سطح
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متوسطی از دسترسی به این کاربریها داشتهاند (جدول  .)0در این میان نکتۀ قابلتوجه این است که هیچیک از
پاسخگویان از دسترسی به کاربریهای ضروری موردنیازشان ،میزان رضایت باالتر از متوسط نداشتهاند .نتایج آزمون تی
تکنمونهای نیز نشان میدهد میانگین محاسبهشده با مقدار  ،6/01از حد مبنا کمتر بوده است (جدول  .)1درمجموع
میتوان عنوان کرد که سطح رضایت کودکان از شاخص دسترسی به کاربریهای ضروری موردنیازشان در شهر جهرم،
در وضعیت نامناسبی قرار دارد .محدودبودن کاربریهای موردنیاز کودکان در شهر جهرم از جمله کاربریهای آموزشی،
فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و غیره از یک طرف و امکان دسترسی دشوار کودکان به این کاربریها از طرف دیگر ،از علل
اصلی وضعیت نامناسب این شاخص در سطح شهر جهرم است.
ﺟدول  .6بﺮرسی وضعﯿت شﺎخص دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري موردنﯿﺎز
بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
مجموع

ﻓﺮاوانی
16
101
91
911

درصد ﻓﺮاوانی
10/2
12/6
64/2
644

درصد ﻓﺮاوانی تجﻤعی
10/2
01/2
644
-

ﺟدول  .9وضعﯿت کلی دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري در شهﺮ ﺟهﺮم بﺎ استفﺎده از آزمون  tتکنﻤونهاي
مﯿﺎنگﯿن مبنﺎ = 3
دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي

t

ضﺮوري موردنﯿﺎز

-90/11

درﺟۀ

سطح

آزادي

معنﺎداري

916

4/444

مﯿﺎنگﯿن

6/01

انحﺮاف از

اختالف بﺎ ﻓﺎصلۀ  95درصد

مﯿﺎنگﯿن

حد پﺎیﯿن

حد بﺎال

-6/60

-6/1

6/40

در ادامه با استفاده از آزمون پیرسون ارتباط آماری شاخص شهر دوستدار کودک (بهعنوان متغیر وابستۀ پژوهش) و
دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری موردنیازشان (بهعنوان متغیر مستقل) بررسی میشود .نتایج نشان میدهد
میزان همبستگی این دو متغیر با مقدار  ،4/010بهلحاظ آماری معنادار و ارتباط این دو متغیر از نوع مثبت است .به این
مفهوم که با کاهش و افزایش سطح یک متغیر ،وضعیت متغیر دیگر نیز ارتقا و تنزل مییابد (جدول .)64
ﺟدول  .01بﺮرسی ارتبﺎط شﺎخص شهﺮ دوستدار کودک و دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري موردنﯿﺎز
شهر دوستدار
کودک

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري موردنﯿﺎز
4/010
4/444
911
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بﺮرسی اثﺮ دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري بﺮ شهﺮ دوستدار کودک بﺎ استفﺎده از
رگﺮسﯿون خطی و مدلسﺎزي معﺎدالت سﺎختﺎري
پس از بررسی رابطۀ متغیر مستقل و وابسته پژوهش در محدودۀ موردمطالعه ،با استفاده از رگرسیون خطی (روش
همزمان ،)6شاخصهای شهر دوستدار کودک بهوسیلۀ متغیر مستقل پژوهش پیشبینی و تبیین شدند (جدول  .)66در این
آزمون ،میزان ضریب همبستگی چندگانۀ ( )Rمدل برآوردشده  4/010و نشاندهندۀ همبستگی قابلقبول متغیر مستقل و
وابستۀ پژوهش است .همچنین نتایج با توجه به ضریب تعیین حاصلشده ( )R Squareنشان میدهد مدل مذکور توانسته
است  60/9درصد از واریانس شهر دوستدار کودک در محدودۀ مطالعاتی را تبیین کند .برای بررسی معناداری مدل
برآوردشده از نتایج تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار  Fحاصلشده ( )01/101در سطح خطای کوچکتر
از  4/46معنادار است .همچنین نتایج نشان میدهد ضریب رگرسیونی استانداردشده ( )Betaشاخص دسترسی کودکان به
کاربریهای ضروری موردنیاز با میزان  4/010در سطح خطای کوچکتر از  4/46بهلحاظ آماری معنادار است .در تفسیر
نتایج براساس ضریب رگرسیونی استانداردشده میتوان عنوان کرد که تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر دسترسی
کودکان به کاربریهای ضروری موردنیاز سبب تغییر  4/010انحراف استاندارد در شاخصهای شهر دوستدار کودک در
شهر جهرم میشود.
ﺟدول  .00اثﺮ دستﺮسی کودکﺎن به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري موردنﯿﺎزشﺎن بﺮ شهﺮ دوستدار کودک
ضﺮایب تأثﯿﺮ رگﺮسﯿونی

ضﺮایب تأثﯿﺮ رگﺮسﯿونی

استﺎنداردنشده

استﺎنداردشده

عدد ثابت
دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری

B

خطﺎي استﺎندارد

Beta

6/110
4/416

4/462
4/440

4/010

t
611/111
1/411

درصد
معنﺎداري
4/444
4/444

در ادامه برای بررسی اثر متغیر مستقل (دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری) بر متغیر وابستۀ پژوهش (شهر
دوستدار کودک) در قالب مدلسازی معادالت ساختاری از نرمافزار

Amos Graphic

استفاده شده است (شکل  .)0نتایج

مدل ترسیمشده نشان میدهد بارهای عاملی در وضعیت مناسبی قرار دارند و بیشتر از  4/9هستند.

1. Enter Method
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شکل  .0مدل تجﺮبی اثﺮ دستﺮسی به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري بﺮ شهﺮ دوستدار کودک در شهﺮ ﺟهﺮم

در ادامه برای بررسی برازش کلیت مدل طراحیشده ،معیارهای برازش کلیت مدل از منابع معتبر ( ;Lai & Lin: 2008

 )Ghasemi, 2010استخراج شد و مقادیر محاسبهشده با معیارهای پیشنهادی تطبیق داده شد .مطابق نتایج ،وضعیت کلیه
معیارهای برآوردشده با معیارهای پیشنهادی همخوانی زیادی دارند و درمجموع میتوان گفت مدل تجربی ترسیمشده
دارای اعتبار الزم است (جدول .)61
ﺟدول  .01شﺎخصﻫﺎي ارزیﺎبی کلﯿت مدل سﺎختﺎري اثﺮ دستﺮسی به کﺎربﺮيﻫﺎي ضﺮوري بﺮ شهﺮ دوستدار کودک
متﻐﯿﺮ

P

0

مدل ترسیمشده 4/411
مقادیر پیشنهادی <4/42

NFI 9GFI 6RMR 1HOELTER 8RMSEA 5CFI 0CMIN/DF 3DF 1CMIN

10/116
-

10
-

9/10
>2

4/110
<4/1

4/412
>4/40

111
< 12

01

4/110 4/101 4/460
<4/1 <4/1
4

PRATIO

00

4/116
4-6

پس از بررسی برازش مدل پژوهش ،جزئیات اثر متغیر مستقل بر متغیر وابستۀ پژوهش بررسی شد .نتایج نشان داد اثر
کل دسترسی کودکان به کاربریهای ضروری موردنیازشان بر شهر دوستدار کودک در شهر جهرم 4/21 ،بوده است و این
متغیر توانسته حدود  91درصد واریانس شهر دوستدار کودک را در محدودۀ موردمطالعه تبیین کند (شکل  .)9شایان ذکر
است میزان تبیین شهر دوستدار کودک بهدلیل اثر متغیر مستقل در مدلسازی معادالت ساختاری ،بیشتر از نتایج رگرسیون
خطی بوده و این امر نشانگر دقت باالی مدلسازی معادالت ساختاری نسبت به رگرسیون چندمتغیره است.

 .6سطح معناداری؛  .1کای اسکوئر؛  .9درجۀ آزادی؛  .0کای اسکوئر نسبی؛  .2برازش تطبیقی؛  .1ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد؛  .1شاخص هلتر؛ .0
ریشۀ دوم مربع باقیمانده؛  .1شاخص نیکویی برازش؛  .64شاخص نرمالشدۀ بنتلرـ بونت؛  .66نسبت صرفهجویی.
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نتﯿجهگﯿﺮي
هدف نهایی جنبش جهانی شهر دوستدار کودک ایجاد شهرهای قابل سکونت و مناسب برای همۀ سنین است که از
اجراییشدن حقوق کودکان در سطح شهرها و جوامع حمایت میکند؛ بنابراین انجام پژوهشهای میدانی و موردی
میتواند ضمن روشنساختن سیاستهای مختلف توسعۀ شهری در فضاهای مختلف شهری ،بستر شناختی الزم را برای
ایجاد شهرهای دوستدار کودک فراهم کند .از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت شهر دوستدار کودک و
شاخصهای آن و همچنین بررسی ارتباط آن با شاخص دسترسی کودکان به کاربریهای موردنیازشان در شهر جهرم
انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد وضعیت تفکیکی شاخصهای شهر دوستدار کودک و همچنین وضعیت کلی آن در
شهر جهرم نامناسب است .از آنجا که ذاکرحقیقی و حاجی بابایی ( ،)6911ایمانی و همکاران ( ،)6911حاجیزاده و
همکاران ( )6911و احمد و سهیل ( )1440در مطالعات خود بر وضعیت نامناسب شاخصهای شهر دوستدار کودک اذعان
کردهاند ،نتایج پژوهش حاضر با این مطالعات همسو است ،اما با یافتههای مطالعۀ صفویمقدم و همکاران ( )6910که بر
وضعیت مناسب شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر مشهد تأکید کردهاند ،در تضاد است .با وجود این ،با توجه به
تفاوت مکانی-فضایی حاکم بر شهرها الزم است وضعیت شهر دوستدار کودک در هر فضای شهری ،متناسب با شرایط
آن شهر بررسی و تحلیل شود .درمجموع اکثر مطالعات نشانگر وضعیت نامناسب شهر دوستدار کودک و شاخصهای آن
بهویژه در کشورمان است و توجیهکنندۀ بازنگری در سیاستگذاریها و برنامهریزیها در فضاهای شهری کشور از جمله
محدودۀ مطالعاتی است.
وضعیت نامناسب شاخصهای شهر دوستدار کودک در شهر جهرم را میتوان به کمیت و کیفیت پایین خدمات
موردنیاز کودکان مانند خدمات تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی ،کمتوجهی به نظرات ،خواستهها و مشارکت آنها در
برنامهریزی شهری ،امنیت کم محلهها ،تهدیدآمیزبودن معابر و دسترسیها برای کودکان ،آلودگی بصری محیطهای
مسکونی و محلهها ،طراحی نامناسب و کمتوجهی به زیبایی محلههای شهری و غیره نسبت داد .همچنین نتایج پژوهش
نشان داد میزان رضایت کودکان از دسترسی به کاربریهای ضروری موردنیازشان در شهر جهرم در سطح نامناسبی قرار
دارد .نتیجۀ این ارزیابی ضعیف نیز وضعیت نامناسب کمی و کیفی دسترسی کودکان به کاربریهای موردنیازشان در
محدودۀ موردمطالعه است که باید مانند شاخصها و متغیرهای شهر دوستدار کودک ،مورد توجه متولیان توسعۀ شهری
واقع شود .در خصوص ارتباط متغیر مستقل و وابستۀ پژوهش ،نتایج نشان داد بهلحاظ آماری این دو متغیر دارای
همبستگی مثبت هستند .مطابق نتایج ،رگرسیون خطی مدل حاصلشده از اثر شاخص دسترسی کودکان به کاربریهای
ضروری موردنیازشان بر شهر دوستدار کودک معنادار است و این متغیر توانسته است  60/9درصد واریانس شاخصهای
شهر دوستدار را در محدودۀ مطالعاتی تبیین کند .نتایج پژوهش حاضر با مطالعات کیانی و اسماعیلزاده کواکی (،)6916
امیری و شکوهی ( ،)6919هولت و همکاران ( ،)1441ساموئل و همکاران ( )1462و گوکمن و تاشچی ( )1461همسو
است که به اثرگذاری فراوان شاخص دسترسی کودکان به کاربریهای مختلف موردنیازشان بهعنوان عاملی در ارتقای
سطح شهر دوستدار کودک اشاره کردند .همچنین نتایج مدل نهایی تجربی پژوهش همراستا با نتایج رگرسیون خطی
است و اثر دسترسی کودکان بر شهر دوستدار کودک را در محدودۀ مطالعاتی نشان میدهد؛ با این تفاوت که مقدار اثر
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شناساییشدۀ حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری ،باالتر از رگرسیون خطی و نشانگر دقت بیشتر مدلسازی معادالت
ساختار در مقایسه با رگرسیون خطی است.
از اینرو با توجه به نتایج ،مهمترین راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سطح شهر دوستدار کودک و شاخصهای آن
در شهر جهرم عبارتاند از :ارتقای کمی و کیفی سطح کاربریهای خدماتی-آموزشی از جمله پارکها ،فضای بازی،
مهدکودک و دبستان ،فرهنگسرا ،توجه به زیباسازی فضای عمومی در سطح محلهها متناسب با نظرات و خواستههای
کودکان ،تنظیف معابر و دسترسیهای محلی و رعایت اصول بهداشتی در این مکانها ،حذف فضاهای مشوش و ترسناک
و بهنوعی جرمخیز در سطح محلهها ،احداث مکانهای تمیز و آرامشبخش دارای تنوع رنگی ،جذاب برای بازی ،فعالیت و
دوچرخهسواری کودکان به دور از خطرات ترافیکی ،توجه به شرایط جسمی و روحی کودکان در ناوگان حملونقل
عمومی .شایان ذکر است برای عملیاتیکردن اقدامات فوق باید جمعیت کودکان ساکن در محلههای مختلف شهر جهرم،
مبنای تمامی سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مکانی-زمانی در این شهر باشد.
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