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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

Public spaces such as sidewalks, parks and playgrounds are places 

for socializing children. Preparing the urban space for children both 

increases their social responsibilities for urban life, makes them 

more respectful of the urban environment and spaces in the future, 

and also more diligent in its maintenance. For this purpose, the 

present study has been compiled with the aim of analyzing the 

child friendly city indicators in Ahvaz Metropolis.The present 

Study is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of nature and method. The method of data 

collection is documentary and field. The results of the fit indices of 

the first-order factor analysis model indicate the confirmation of all 

indicators (children’s safety and ease of movement; children’s 

security; children's playground space; access to services, education 

and culture; and child friendly city).According to the results 

obtained from structural equations, it can also be said that the path 

coefficient between safety and ease of children's movement; 

children’s security; children's playground space; access to services, 

education and culture; and child friendly city are respectively equal 

to 0.244,; 176/0; 225/0 and 194/0; And because these values are 

greater than 1.96; Therefore, the relationship of all indicators with 

the child friendly city is significant. The results of Friedman test 

also showed that the significance level obtained from Friedman test 

is less than 0.05, so there is a difference between the mean rank of 

research variables at 95% confidence level (p = 0.001); In other 

words, the priority of child friendly city indicators in the eight 

districts of Ahvaz was not the same from the perspective of 

research samples. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Public spaces such as sidewalks, parks 

and playgrounds are places for socializing 

children. Preparing the urban space for 

children both increases their social 

responsibilities for urban life, makes them 

more respectful of the urban environment 

and spaces in the future, and also more 

diligent in its maintenance. A suitable 

urban space largely provides security and 

the presence of the child, and an 

inappropriate urban space eliminates it 

and creates all kinds of harms and social 

problems. In fact, public spaces such as 

sidewalks, parks and playgrounds are 

places for socializing children. Preparing 

the urban space for children both 

increases their social responsibilities for 

urban life, makes them more respectful of 

the urban environment and spaces in the 

future, and also more diligent in its 

maintenance. For this purpose, the present 

study has been compiled with the aim of 

analyzing the child friendly city 

indicators in Ahvaz Metropolis. 

 

Methodology 
The present Study is applied-theoretical 

in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of nature and method. 

The method of data collection is 

documentary and field. The statistical 

population of the present study consists of 

residents of the eight districts of Ahvaz, 

which according to the 2016 census; their 

number is as shown in the table below. 

The sample size is calculated using the 

Cochran's formula. The sampling method 

was also done randomly with classes 

proportional to the volume. 

Data analysis and answers to research 

questions were performed using structural 

equations, one-sample T-test techniques 

and Friedman test. 

 

Results and Discussion 

The results of the fit indices of the first-

order factor analysis model indicate the 

confirmation of all indicators (children’s 

safety and ease of movement; children’s 

security; children's playground space; 

access to services, education and culture; 

and child friendly city).According to the 

results obtained from structural equations, 

it can also be said that the path coefficient 

between safety and ease of children's 

movement; children’s security; children's 

playground space; access to services, 

education and culture; and child friendly 

city are respectively equal to 0.244,; 

176/0; 225/0 and 194/0; And because 

these values are greater than 1.96; 

Therefore, the relationship of all 

indicators with the child friendly city is 

significant. The results of Friedman test 

also showed that the significance level 

obtained from Friedman test is less than 

0.05, so there is a difference between the 

mean rank of research variables at 95% 

confidence level (p = 0.001); In other 

words, the priority of child friendly city 

indicators in the eight districts of Ahvaz 

was not the same from the perspective of 

research samples. 

 

Conclusion 

Indicators of children’s safety and ease of 

movement, children’s security, children's 

playground space, access to services, 

education and culture, child friendly city 

are the indicators that define child 

friendly city in Ahvaz. The fit of the 

model is desirable according to the path 

coefficients obtained from the 

relationship of expression of the 

indicators. There is also a difference 

between the observed value of the 

research variables and the mean of the 

null hypothesis, and the observed value is 

higher than the hypothetical mean. As a 

result of the variables of children’s safety 

and ease of movement, children’s 

security, urban space and children's play, 

access to services, education and culture 

and child friendly city based on 

stockholders' perspective is in a favorable 

situation. 
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شدن  یاجتماع یبرا یاعرصه ،یباز یهانیها و زممعابر، پارک لیاز قب یعموم یفضاها
 یاجتماع یهاتیکودکان هم مسئول یشهر برا یفضا یسازآماده. شودیکودکان محسوب م

و  طیبه مح شتریب ندهیکه آنان در آ شودیباالبرده و هم باعث م یشهر یزندگ یآنان را برا
منظور پژوهش  نیآن بکوشند. به هم یو در حفظ و نگهدار بگذارنداحترام  یشهر یفضاها

است. به  شدهنیشهر اهواز تدوک در کالنشهر دوستدار کود یهاشاخص لیحاضر باهدف تحل
و روش، در  تیو به لحاظ ماه ینظر –یکاربرد قاتیپژوهش در زمره تحق نیلحاظ هدف، ا

مرتبه  یعامل لیبرازش مدل تحل یهاشاخص جیاست. نتا یلیتحل –یفیتوص قاتیزمره تحق
 یکودکان؛ فضا تیو سهولت تردد کودکان؛ امن یمنی)ا یهاشاخص یتمام دییاز تأ یاول حاک
. باشدیبه خدمات، آموزش و فرهنگ؛ و شهر دوستدار کودک( م یکودکان؛ دسترس یشهرباز
 نیب ریب مسیگفت که ضر توانیم یآمده از معادالت ساختاردستبه جیطبق نتا نیهمچن

به خدمات،  یکودکان؛ دسترس یشهرباز یکودکان؛ فضا تیو سهولت تردد کودکان؛ امن یمنیا
؛ 194/0و  225/0؛ 176/0؛ 244/0برابر با  بیرهنگ؛ و شهر دوستدار کودک به ترتآموزش و ف

 دوستدار شهر با هاشاخص همه رابطه لذا است؛ ± 96/1از  شتریب ریمقاد نیو چون ا باشدیم
آمده از دستبه ینشان داد که سطح معنادار زین دمنیآزمون فر جی. نتاباشدیمعنادار م دککو

پژوهش در سطح  یرهایرتبه متغ نیانگیم نیب جهیدرنت باشد،یم 05/0ر از کمت دمنیآزمون فر
شهر  یهاشاخص تیاولو گریدعبارت(؛ بهp=  001/0تفاوت وجود دارد ) نانیدرصد اطم 95

 نبود. کسانی انیپاسخگو دگاهیدوستدار کودک در مناطق هشتگانه شهر اهواز از د
. 
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 مقدمه

و  هایگی، همسایده الطور امثبت یا منفی برای زندگی کودکان باشند. به ییهاانند مکانتوشهرها و فضاهای شهری می

ها و تبادالت اصول جوامع و فرهنگ یراحتبتوانند به کهیطوربه ؛اجتماعی برای کودکان باشند ییهاها باید مکانمحله

برای پیشرفت کودکان  ییهاینکه شهرها به مکانا یبرا .(Saridar Masri, 2017 :25کنند )ها را برای کودکان بیان آن

ها را افزایش داده و از ابزار کمکی استفاده نمود. این امر آن هاییتتبدیل شوند و نیازها و حقوق آنان تأمین شود باید قابل

اجتماعی  و تعامالت گروهی در سطوح مختلف، نواحی محلی و قلمروهای هایجدید بر پایه همکار یهاتنها با خلق مکان

( بر این عقیده است که برخی 1994وینهون ) (.61: 1392، کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی) باشدیم یرپذامکان

 طلبدیم. برای هر نیاز خاصی، ذهن انسان توقع فضایی خاص را دارد و کندیمنیازهای انسان پاسخ خود را در فضا پیدا 

؛ به نقل از پاکزاد، 762: 1400، باغدامنسجادیان و کند )ی نیاز انسان فراهم که فضا بتواند بهترین بستر را برای ارضا

فضای شهری مناسب برای کودک آگاهی بیشتری  یریگامروزه برنامه ریزان محیطی از عدم امکان شکل (.145: 1385

و مسیرهای پیاده  هایابانازی در خمنظور بها بهو پدر و مادرها با صراحت از نگرانی خود درباره اجازه یافتن بچه اندیافته

خود و با تخیل خود  یوهشها را به کودکان مکان (.85: 1388کامل نیا و حقیر، آورند )یبین خانه و مدرسه سخن به میان م

در  نیازهای کودکان یراستها همیشه مثبت اندیش و اهل تفریح و بازی در دنیای اطراف خود هستند؛ اما بهآن .سازندیم

شهری دارد. یک فضای  یوسازهااند؟ حضور مؤثر کودکان در شهر ارتباط مستقیم با فضا و ساختهای شهری کدمفضا

امنیت و حضور کودک بوده و یک فضای شهری نامناسب نیز از بین برنده آن و  کنندهینشهری مناسب تا حد زیادی تأم

بازی،  هایینها و زمفضاهای عمومی از قبیل معابر، پارک درواقع .باشدیو معضالت اجتماعی م هایبانواع آس سازینهزم

 (. (Saumel et al., 2015: 76 شودیبرای اجتماعی شدن کودکان محسوب م یاعرصه

 شودیاجتماعی آنان را برای زندگی شهری باالبرده و هم باعث م هاییتفضای شهر برای کودکان هم مسئول یسازآماده

: 1391قره بیگلو، بکوشند )و نگهداری آن  ه محیط و فضاهای شهری احترام بگذارند و در حفظکه آنان در آینده بیشتر ب

صحیح محل بروز فضائل انسانی باشند،  یزیرو طرح یزیرتوانند با برنامهطور که فضاهای شهری میهمان (.24

 ,.Witten et alگردند )ان نیز تبدیل برای کودک دفاعیبنادرست به فضاهای  یزیراز طریق رهاشدگی و برنامه توانندیم

به این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرها را بر اساس  یطورکلمفهوم شهر دوستدار کودک به .(288 :2015

که در آن حقوق اساسی کودکان مثل سالمت، آموزش و  شودیو نیز به شهرهایی گفته م کنندیها اداره معالیق بچه

 .(Korpela, 2014: 65شود )یت، فضاهای سبز و فضاهای بازی لحاظ مفرهنگ، ایمنی، امنی

و شاید بتوان گفت اولین توجه جدی به این موضوع پس  در ایران مفهوم شهرهای دوستدار کودک سابقه چندانی ندارد

شهر دوستدار ی که سازمان یونیسف با همکاری دیگر نهادها، پروژه اگونهبهدر بم صورت گرفته؛  1382از زلزله سال 

با عنایت به  (.80: 1388کامل نیا و حقیر، نمود )ی گذارهدفتعریف و آن را  هابچه« مشارکت جمعی» باهدفکودک را 

شده است و در ینتدواهواز  شهرکالنکودک در  دوستدار شهر هایشاخص تحلیل باهدفموارد مذکور، پژوهش حاضر 

 یبندرتبهو کنند؟ یمهایی شهر دوستدار کودک را تعریف چه شاخصپاسخ داده شود:  سؤاالتتالش هستیم به این 

 در مناطق شهری شهر اهواز چگونه است؟ کودک دوستدار شهر هایشاخص

است،  شدهانجامی دوستدار کودک تحقیقات گوناگونی در سطح دنیا و ایران شهرها ینهدرزمی اخیر هاسالطی 

های مورد انتظار هنوز در کل دنیا شهرهای اندکی به حد مطلوب صوجود به سبب عدم گسترش و اجرای شاخینباا

طراحی محله با رویکرد شهر دوستدار »( در پژوهشی با عنوان 1398) یلیاسماع و زادهنوش در این مورد. اندشدهنزدیک 
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خانه باید که در شهر دوستدار کودک مسیر مدرسه تا بیان نمود « کرمان 2کودک نمونه موردی: محله سرجنگلداری 

دیده  موردمطالعه باشد که کودک احساس امنیت کند. تداخل مسیر پیاده با سواره دائماً در محله شدهیطراحجوری 

( در 1398) و خزایی خزایی انتخاب کنند. وبرگشترفتبرای اکثریت کودکان وسیله نقلیه را  شودیمکه باعث  شودیم

« شهر دوستدار کودک»مفهوم که  و به این نتیجه رسیدپرداخت  دکدوستدار کو بر شهر یلیتحلپژوهشی به بررسی 

قاسمی و . کنندیماداره  هابچه قیشهرها را بر اساس عال نیچگونه ا مرداندولتاست که  امعن نیبه ا یطورکلبه

« رانشهر ته کیمنطقه  ینمونه مورد داریبر توسعه پا یدتأکمسکن دوستدار کودک با »( به بررسی 1399) همکاران

باالتر بوده  نیانگیکه از متوسط م یطیمح شیو آسا ییخوانا ریمربوط به متغ نیانگیم نیشتریبپرداختند و نشان دادند که 

( در پژوهشی به بررسی 1399) کلویر و همکارانرشید دارد.  تیاهم اریو توسعه مسکن دوستدار کودک بس شیکه در افزا

 ط،یمح یریپذانعطافنتایج نشان داد که  .پرداختند« یکودک در شهر بندرانزلشهر دوستدار  یهامؤلفه جادیا یابیارز»

توسط  طیدر مح یدر ساخت و به وجود آوردن باز تیخالق جادیاثر را در کودکان داشته که باعث ا بیضر نیشتریب

 قیروندان از طرشه یتمندیمرتبط با رضا یهامؤلفه»( در پژوهشی به بررسی 1400همکاران )مطلبی و . شودیمکودک 

 زاننتایج نشان داد که می .پرداختند شهر تهران( کی: منطقه ی)مطالعه مورد «دوستدار کودک هاییطمحتوسعه 

( در 2015) و همکاران 1کارول .حضور کودکان است کودکان سه برابر محدوده بدون یدر محوطه باز یکل یتمندیرضا

 ساالنبزرگبرای  اکثراًقرار داده و معتقدند که شهرها  یموردبررسکلند را در او هاآنپژوهشی مشارکت کودکان و تجربه 

تغییر در تمرکز  دهندهنشاندر شهر اوکلند، « اول کودکان»، نه کودکان. اجرای رویکرد جدید اندشدهیطراح هایلاتومبو 

 تواندیم هاآناهای مناسب از مشارکت کودکان در طراحی فض یریگبهرهسیاست در نظر گرفتن نیازهای کودکان است و 

دیدگاه کودکان درباره »با موضوع در پژوهشی ( 2016) 2گوکمن و گوالی تاشچه. به پیشبرد این سیاست کمک نماید

؛ به این نتیجه رسیدند که دیدگاه کودکان از یک شهر دوستدار کودک؛ فعالیت «شهر دوستدار کودک: نمونه موردی ازمیر

 یهاروش وتحلیلیهتجز»تحت عنوان  یامقاله( در نتایج 2017) 3لی و لی رو همراه است.بدون تهدید برخورد با خود

که برای تخصیص  دارندیمبیان  گونهینا، «تخصیص فضای سبز در طراحی شهر دوستدار کودک، نمونه موردی چانگشا

با  توانیمرفتاری الزم است که محیطی و  یشناسروانشهرها تحقیقات ابتدایی و پایه درباره  گونهینافضای سبز در 

شخصیتی او در استفاده از فضای سبز در هنگام بازی؛ به نتیجه  هاییژگیوپرسشنامه، مصاحبه با کودک و تحلیل نقش 

به معیارهای اصلی  «شهر دوستدار کودک»( در مطالعه خود با عنوان 2019) و همکاران 4براون. یافتدستمطلوب 

که نقش محیط در  دهدیما تمرکز بر سالمت کودکان پرداخته است. نتایج پژوهش نشان سنجش شهر دوستدار کودک ب

بر  یرگذارتأث. در این راستا الزم است شهر اطالعات کافی راجع به عوامل باشدیم یرگذارتأثسالمت کودکان بسیار 

شناخته و  یخوببهرا  شودیم هاآنبا محیط که موجب افزایش سالمتی  هاآنسالمت کودکان داشته باشد و نحوه تعامل 

 یهاپارکاز دسترسی به  یبردارنقشه»( در پژوهشی با عنوان 2019) 5پری هانتینی و کورنیاواتی. در اولویت قرار دهد

 هایینزممیزان توسعه شهری، تعداد « )اندونزی( به شهر دوستدار کودک سمارانگ شدنیلتبددوستدار کودک جهت 

جایزه  تواندیمسمارانگ  دهدیم، نتایج تحقیق نشان انددادهقرار  یموردبررسداری از امکانات را بازی، دسترسی و برخور

 هایینزمدوستدار کودک را به لحاظ تعداد، برخورداری از امکانات، استاندارد استانداردهای فضا  یهاپارکبرخورداری از 

                                                           
1 . Caroll 

2 . Gokmen & Gulay Tasci 

3 . Li and Li 

4 . Brown 

5 . Prihantini & Kurniawati 
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 «شهر دوستدار کودکان و محیط شهری هوشمند»با عنوان  یامقاله( در 2020) 1گراف ندراو. بازی به خود اختصاص دهد

بنابراین پیشنهاد داده ؛ است شدهگرفتهکه تجارب و نیازهای اجتماعی کودکان در شهر نادیده  رسدیمبه این نتیجه 

بود موجود تجدیدنظر و بازدید شوند بدین معنی که مقاله حاضر یک دستورالعمل حقوق محور در به هاییدهاکه  شودیم

 به امید ترغیب کردن شهرهاست تا دوستدار کودکان در شهر هوشمند بشوند. هابچهنتایج برای 

 

 نظری چارچوب

 جوامع و شهرها سطح در کودکان حقوق شدن ییاجرا از که است یجهان جنبش کی کودک دوستدار شهر مقوله درواقع

 به یدسترس کامل، رشد فرصت حافظ و نضام جنبش نیا .(UNICE & Child Watch, 2011: 7) کندمی تیحما

 کودکان یتمام یبرا خشونت و استثمار سوءاستفاده، نوع همه مقابل در مراقبت و محافظت ،ییشکوفا جهت موردنیاز منابع

 درروند مشارکت جهت و باشندمی ارزشمند و بوده موردتوجه کودکان کودک، دوستدار شهر در نیبنابرا است؛

 ,Arab Urban Development Instituteشوند )می قیتشو است، رگذاریتأث آنان اتیح رب که هاییگیریتصمیم

 از و کودک حقوق به نسبت یآگاه شیافزا و سازیپیاده جهت کیاستراتژ و قدرتمند ابزار کی ث،یح نیا از .(5 :2013

 حالت در و (UNICEF, b2017:2است ) کودکان گرفتن قرار موردتوجه و شدن دهیشن امکان کردن فراهم ترمهم همه

 جیترو دارد کودکان یزندگ بر را میمستق ریتأث نیشتریب که یسطح در را کودک حقوق ونیکنوانس یاجرا طرح، نیا یکل

 ,Sawsan) است نیسن همه یبرا مناسب یشهر کودکان، یبرا مناسب شهر . درواقع(UNICEF, 2004: 1دهد )می

 طیمح و جامعه به متعلق شتریب را خود هاآن باشد، کودکان یرایپذ و همانیصم یشهر طیمح چه هر پس (.3 :2017

 فرد هر چراکه ساخت، خواهد جامعه و شهر از زانیگر را آنان باشد، کودکان اتیروح با گانهیب اگر فضاها نیهم .دانندمی

 (.102: 1387 ،و فرح یرفسنجان نسب یرینصاست ) خود جامعه تیترب و طیمح تکامل محصول

و  مربوط به خود زیستی فضاهای گیریشکل در کودکان مساعیتشریک و فعال حضور هایمحدودیت و موانع رفع یبرا

 این نظریه اساس بر است. شدهمطرح اخیر هایدهه در کودک دوستدار شهر نظریه آنان شهروندی حقوق تضییع از اجتناب

 کودک شهر دوستدار مفهوم .(Torres, 2009: 12شوند )می شناخته رسمیت به شهری کاربران از یکی عنوانبه کودکان

 شهرهایی به نیز و کنندیم اداره کودکان عالیق اساس بر را شهرها این چگونه دولتمردان که است معنی این به کل طوربه

 این رب شود.می رعایت و فرهنگ آموزش حمایت، ونقل،حمل سالمت، مثل کودکان اساسی حقوق آن، در که شودمی گفته

 دوستدار شهر کنند. ابراز را دارند نظراتشانحق و دارند حقوقی که اندشدهتعریف شهروندانی عنوانبه کودکان اساس،

 :Riggio, 2002شود )می ساخته کودکان یلهوسبه که است شهری بلکه نیست؛ کودک برای خوب شهر یک تنها کودک

46). 

طراحی فضاهای مختص کودکان  بینیندراسابقه چندان طوالنی ندارد و در کشور ما طراحی شهری به مفهوم امروزی، 

هم اولویت کمتری را داشته است. در شهرسازی سنتی ما به دلیل هویت مندی و احساس تعلق ساکنین به فضا و 

امروزه افزایش  خود را برای بازی بیابند. یازموردنفضای  توانستندیم یراحتبهسازگارتر بودن آن با جوامع سنتی، کودکان 

ایجاد کرده که  هاآنفضایی و زمانی بیشتری را برای کودکان و بازی  هاییتمحدودشهرنشینی و تغییر نحوه زندگی 

درصد  80کامپیوتری بین بیش از  هاییبازکامالً متفاوت از نسل قبل شود. رواج  هاآنموجب شده تا روش بازی 

شهرسازانه را در شهرهای معاصر برای اختصاص فضای مناسب برای  یهاحلراهکودکان امروز این مسئله را ثابت و لزوم 

                                                           
1 . Shenja vander Graf 
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 شرایط باید کودکان برای خوب شهر شهرسازی دیدگاه از (.13:1390،و همکاران )ابراهیمی کندیماین قشر سنی ایجاب 

 :باشند دارا را زیر

 قرار عدالت و انصاف و اعتماد حس اساس بر اجتماعی و کالبدی دهیسازمان باید کودکان، برای خوب شهر یک در 

 ؛دهد ارتقاء را هاآن و باشد داشته

 نمایند مسئولیت احساس شهری یهامحله و شهر کودکان سایر به نسبت خود، کودکان بر عالوه باید ساالنبزرگ. 

 را آن اجازه نکودکا به که سواره وآمدرفت مخاطرات از دور معابری با همراه امن، عمومی فضاهای باید شهرها در

 به یاگسترده طیف در باشند، آن گرنظاره و کرده کشف را خود هاییامحلههم و همسایگان شهر، که دهدیم

 ؛آید وجود

 آن در پیاده صورتبه و یراحتبه بتوان که است جایی کودکان برای درکقابل و سالم شفاف، شهری محیط یک 

 ؛کرد حرکت

 دارد  اهمیت بسیار اجتماعی رویدادهای در کودکان دادن مشارکت و فرهنگی و اعیاجتم ارزشمند یهانقش به توجه

(Yao & Xiaoyan, 2017: 116). 

 

 پژوهش روش

گردآوری  روش باشد.تحلیلی می -نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی  -پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی

شهر اهواز تشکیل  گانههشتپژوهش حاضر را ساکنان مناطق جامعه آماری  اسنادی و میدانی است. صورتبه هاداده

 به شرح جدول ذیل است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران هاآنتعداد  1395دهند که طبق سرشماری سال یم

 و به نسبت جمعیت هر منطقه توزیع 384گانه شهر اهواز، حجم نمونه،  8است. با توجه به جمعیت مناطق  شدهمحاسبه

و پاسخ به سؤاالت پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری و آزمون فریدمن صورت  هادادهوتحلیل یهتجزشده است. 

 گرفته است.

 

 موردمطالعهمحدوده 

. (1113: 1400علیزاده، باشد )یران پس از تهران میع این شهر وسیلومترمربع دومیک 220با مساحت  اهواز شهرکالن

، شوشتر، دزفول و شوش؛ از شرق به شهرستان رامهرمز؛ از یس، مالثانیبان، ویش یمال به شهرهاشهر اهواز از سمت ش

شادگان، بندر ماهشهر، خرمشهر و آبادان محدود  یه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهرهایدیغرب به شهر حم

لومترمربع و در یک 300 یخدمات محدودهلومترمربع، در یک 222 یشهر یقانون محدودهگردد. وسعت شهر اهواز در یم

 .(97: 1396 ،شیخ دره نیباشد )یلومترمربع میک 895 یاستحفاظ محدوده
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 در کشور و استان موردمطالعهفضایی منطقه موقعیت  .1شکل 

 (1400: )استانداری خوزستان، نبعم

 

 و بحث هایافته

پژوهش،  یهادادهر این قسمت از تحلیل آماری د کنند؟یمهایی شهر دوستدار کودک را تعریف چه شاخصاول:  سؤال

معادله ساختاری روابط بین  یسازمدلابتدا اعتبار عاملی متغیرها اصلی پژوهش ارائه و در ادامه با استفاده از رویکرد 

 :اندقرارگرفته یموردبررسمتغیرهای پژوهش 
 و سهولت تردد کودکان یمنیاعتبار عاملی متغیر ا

 

 و سهولت تردد کودکان یمنیا مکنون ریمتغ یریگدازهان معادالت .1 جدول

ورد آبر 
 یراستانداردغ

خطای 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

بار  دارییمعن
 یعامل

q1 <--- 908/0    000/1 و سهولت تردد کودکان یمنیا 

q2 <--- 868/0 *** 471/27 34/0 928/0 و سهولت تردد کودکان یمنیا 

q3 <--- 892/0 *** 981/24 037/0 931/0 کانو سهولت تردد کود یمنیا 

q4 <--- 839/0 *** 015/22 040/0 879/0 و سهولت تردد کودکان یمنیا 

q5 <--- 581/0 *** 926/11 039/0 470/0 و سهولت تردد کودکان یمنیا 

q6 <--- 819/0 *** 536/20 042/0 858/0 و سهولت تردد کودکان یمنیا 

q7 <--- 765/0 *** 992/18 040/0 750/0 کانو سهولت تردد کود یمنیا 

q8 <--- 699/0 *** 482/16 054/0 887/0 و سهولت تردد کودکان یمنیا 

 

است.  شدهیبررسو سهولت تردد کودکان  یمنیا سؤاالتمرتبه اول  ییدیتأل عامل یج حاصل از تحلینتا (1)در جدول 

. باید باشدیم 96/1بیشتر از  هاآن دارییمعنسطح  و 5/0بیشتر از  سؤاالتبار عاملی تمامی  دهدیمنتایج نشان 

نباید بین  دارییمعنو سطح  3/0بار عاملی باید باالی  سؤاالت یدتائبرای  ییدیتأکرد که در تحلیل عاملی  خاطرنشان

 باشد.( 96/1±)
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و سهولت  یمنیاول ا مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل. 3شکل  ؛اردراستاندیغ حالت اول ایمنی و سهولت تردد کودکان در مرتبه یدییتأ عاملی تحلیل مدل .2شکل 

 استاندارد حالت تردد کودکان در

 

 و سهولت تردد کودکان یمنیا اول مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل برازش یهاشاخص .2جدول
 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 992/0 992/0 968/0 988/0 981/0 069/0 802/2 819/30 شاخص آمدهدستبهمقادیر 

 

 یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان (2)برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول در جدول  یهاشاخصنتایج 

 گردیدند. یدتائو سهولت تردد کودکان  یمنیا سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول 
 

 ت کودکانیاعتبار عاملی متغیر امن

 

 ت کودکانیامن مکنون ریمتغ یریگاندازه معادالت .3 جدول

ورد آبر 
 یراستانداردغ

خطای 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

بار  دارییمعن
 یعامل

q9 <--- 674/0    000/1 ت کودکانیامن 

q10 <--- 784/0 *** 343/11 095/0 074/1 ت کودکانیامن 

q11 <--- 665/0 *** 446/10 068/0 714/0 ت کودکانیامن 

q12 <--- 555/0 *** 244/8 081/0 671/0 ت کودکانیامن 

q13 <--- 558/0 *** 956/8 072/0 647/0 ت کودکانیامن 

 

است. نتایج نشان  شدهیبررست کودکان یامن سؤاالتمرتبه اول  ییدیتأل عامل یج حاصل از تحلینتا( 3)در جدول 

کرد که  خاطرنشان. باید باشدیم 96/1بیشتر از  هاآن دارییمعنو سطح  5/0بیشتر از  سؤاالتبار عاملی تمامی  دهدیم

 باشد.( ±96/1نباید بین ) دارییمعنو سطح  3/0بار عاملی باید باالی  سؤاالت یدتائبرای  ییدیتأدر تحلیل عاملی 
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ت یاول امن مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل. 5شکل  ،راستانداردیغ حالت ت کودکان دریاول امن مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .4کل ش

 استاندارد حالت کودکان در
 

 ت کودکانیامن اول مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل برازش یهاشاخص .4جدول 
 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 990/0 992/0 956/0 982/0 991/0 055/0 159/2 638/8 شاخص آمدهدستبهمقادیر 

 

 یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان (4)حلیل عاملی مرتبه اول در جدول برازش مدل ت یهاشاخصنتایج 

 گردیدند. یدتائت کودکان یامن سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول 
 

 کودکان یباز و یشهر یاعتبار عاملی متغیر فضا

 

 کودکان یباز و یشهر یفضا ریمتغ یریگاندازه معادالت .5جدول 

ورد آبر 
 یراستانداردغ

خطای 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

بار  دارییمعن
 یعامل

q14 <--- 676/0    000/1 کودکان یو باز یشهر یفضا 

q15 <--- 743/0 *** 581/21 051/0 102/1 کودکان یو باز یشهر یفضا 

q16 <--- 858/0 *** 046/14 098/0 377/1 کودکان یو باز یشهر یفضا 

q17 <--- 865/0 *** 168/14 101/0 437/1 کودکان یو باز یشهر یفضا 

q18 <--- 786/0 *** 835/10 130/0 403/1 کودکان یو باز یشهر یفضا 

 

 شدهیبررسکودکان  یباز و یشهر یمتغیر فضا سؤاالتمرتبه اول  ییدیتأل عامل یج حاصل از تحلینتا (5جدول )در 

. باید باشدیم 96/1بیشتر از  هاآن دارییمعنطح و س 6/0بیشتر از  سؤاالتبار عاملی تمامی  دهدیماست. نتایج نشان 

نباید بین  دارییمعنو سطح  3/0بار عاملی باید باالی  سؤاالت یدتائبرای  ییدیتأکرد که در تحلیل عاملی  خاطرنشان

 باشد.( 96/1±)

 و یشهر یاول فضا مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .7شکل ؛ کودکان یباز و یشهر یاول فضا مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .6 شکل

 کودکان یباز
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 کودکان یباز و یشهر یفضا اول مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل برازش یهاشاخص .6 جدول
 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 999/0 999/0 987/0 997/0 997/0 040/0 611/1 223/3 شاخص آمدهدستبهمقادیر 

 

 یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان (6)برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول در جدول  یهاشاخصنتایج 

 گردیدند. یدتائکودکان  یباز و یشهر یفضا سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول 

 

 بودن بخشلذتبه خدمات در مدل  یاعتبار عاملی متغیر دسترس

 

 به خدمات یسدستر مکنون ریمتغ یریگاندازه معادالت .7جدول

ورد آبر 
 یراستانداردغ

خطای 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

 یمعن
 داری

بار 
 یعامل

q19 <--- 523/0    000/1 به خدمات یدسترس 

q20 <--- 768/0 *** 786/8 131/0 147/1 به خدمات یدسترس 

q21 <--- 730/0 *** 685/9 128/0 238/1 به خدمات یدسترس 

q22 <--- 668/0 *** 582/7 202/0 528/1 به خدمات یدسترس 

q23 <--- 560/0 *** 688/7 129/0 989/0 به خدمات یدسترس 

 

است. نتایج  شدهیبررس به خدمات یمتغیر دسترس سؤاالتمرتبه اول  ییدیتأل عامل یج حاصل از تحلینتا( 7)در جدول 

 خاطرنشان. باید باشدیم 96/1بیشتر از  هاآن دارییمعنو سطح  5/0بیشتر از  سؤاالتبار عاملی تمامی  دهدیمنشان 

( ±96/1نباید بین ) دارییمعنو سطح  3/0بار عاملی باید باالی  سؤاالت یدتائبرای  ییدیتأکرد که در تحلیل عاملی 

 باشد.

اول  مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .9 شکل، راستانداردیغ حالت در به خدمات یاول دسترس مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل. 8شکل 

 استاندارد حالت در به خدمات یدسترس

 

 به خدمات یدسترس مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل برازش یهاشاخص. 8 جدول
 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 004/1 000/1 990/0 997/0 999/0 001/0 453/0 358/1 شاخص آمدهدستبهمقادیر 

 

 یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان( 8جدول )ل تحلیل عاملی مرتبه اول در برازش مد یهاشاخصنتایج 

 گردیدند. یدتائکودکان  یباز و یشهر یفضا سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول 
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 فرهنگ و اعتبار عاملی متغیر آموزش

 

 فرهنگ و آموزش مکنون ریمتغ یریگاندازه معادالت .9 جدول

ورد آبر 
 یراستانداردغ

خطای 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

 یمعن
 داری

 یبار عامل

q24 <--- 764/0    000/1 آموزش و فرهنگ 

q25 <--- 898/0 *** 939/18 072/0 363/1 آموزش و فرهنگ 

q26 <--- 783/0 *** 171/15 076/0 146/1 آموزش و فرهنگ 

q27 <--- 834/0 *** 290/16 078/0 272/1 آموزش و فرهنگ 

q28 <--- 756/0 *** 674/14 084/0 228/1 زش و فرهنگآمو 

q29 <--- 592/0 *** 095/11 089/0 991/0 آموزش و فرهنگ 

q30 <--- 632/0 *** 935/11 091/0 089/1 آموزش و فرهنگ 

 

است. نتایج نشان  شدهیبررسفرهنگ  و آموزش سؤاالتمرتبه اول  ییدیتأل عامل یج حاصل از تحلینتا( 9)در جدول 

کرد که  خاطرنشان. باید باشدیم 96/1بیشتر از  هاآن دارییمعنو سطح  5/0بیشتر از  سؤاالتبار عاملی تمامی  دهدیم

 باشد.( ±96/1نباید بین ) دارییمعنو سطح  3/0بار عاملی باید باالی  سؤاالت یدتائبرای  ییدیتأدر تحلیل عاملی 

 
 و اول آموزش مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .11شکل ، راستانداردیغ حالت فرهنگ در و اول آموزش مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .10شکل 

 استاندارد حالت فرهنگ در

 

 فرهنگ و آموزش اول مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل برازش یهاشاخص .10جدول 

 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 994/0 994/0 972/0 991/0 987/0 065/0 639/2 476/18 شاخص آمدهدستبهمقادیر 

 

 یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان (10)برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول در جدول  یهاشاخصنتایج 

 گردیدند. یدتائفرهنگ  و آموزش سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول 
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 کودک دوستدار اعتبار عاملی متغیر شهر

 

 کودک دوستدار شهر مکنون ریمتغ یریگاندازه دالتمعا .11 جدول

ورد آبر 
 یراستانداردغ

خطای 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

 یمعن
 داری

بار 
 یعامل

q31 <--- 692/0    000/1 شهر دوستدار کودک 

q32 <--- 765/0 *** 006/17 068/0 158/1 شهر دوستدار کودک 

q33 <--- 858/0 *** 208/15 090/0 370/1 شهر دوستدار کودک 

q34 <--- 867/0 *** 280/15 090/0 377/1 شهر دوستدار کودک 

q35 <--- 822/0 *** 475/14 090/0 306/1 شهر دوستدار کودک 

q36 <--- 710/0 *** 301/13 076/0 016/1 شهر دوستدار کودک 

q37 <--- 438/0 *** 926/7 099/0 786/0 شهر دوستدار کودک 

 

است. نتایج  شدهیبررسکودک  دوستدار شهر سؤاالتمرتبه اول  ییدیتأل عامل یل از تحلج حاصینتا( 11)در جدول 

 خاطرنشان. باید باشدیم 1 /96بیشتر از  هاآن دارییمعنو سطح  4/0بیشتر از  سؤاالتبار عاملی تمامی  دهدیمنشان 

( ±96/1نباید بین ) دارییمعنو سطح  3/0بار عاملی باید باالی  سؤاالت یدتائبرای  ییدیتأکرد که در تحلیل عاملی 

 باشد.

 
             کودک در دوستدار اول شهر مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .13شکل ، راستانداردیغ حالت در کودک دوستدار اول شهر مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل .12شکل 

 استاندارد حالت

 

 کودک دوستدار شهر اول مرتبه یدییتأ عاملی لیتحل مدل برازش یهاشاخص. 12 جدول

 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 992/0 992/0 962/0 987/0 985/0 069/0 829/2 803/19 شاخص آمدهدستبهمقادیر 

 

 یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان (12جدول )ل تحلیل عاملی مرتبه اول در برازش مد یهاشاخصنتایج 

 گردیدند. یدتائکودک  دوستدار شهر سؤاالتحلیل عاملی مرتبه اول برازش ت
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 راستانداردیغضرایب  حالت تحقیق در ساختاری مدل .14شکل 

 
 ضرایب استاندارد حالت درتحقیق  ساختاری مدل .15شکل 

 

 ساختاری مدل برازش یهاشاخص .13 جدول

 CMIN CMIN/DF RMSEA GFI NFI RFI CFI IFI شاخص

 957/0 957/0 888/0 908/0 885/0 045/0 787/1 01/979 شاخص آمدهدستبهیر مقاد

 

 آمدهدستبهنتایج  بنا بر. دهدیممتغیرهای تحقیق را نشان  سؤاالت( را برای هریک از λ، بارهای عاملی )(15شکل )

( P<05/0بود ) تربزرگ 96/1طه برش نیز از نق هاآنو مقدار آماره تی  3/0مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار از مقدار 

 زیادیتا حد  شدهینتدوکه مدل  دهندیمکلی برازش نشان  یهاشاخصهمچنین دارد.  سازهکه نشان از اطمینان به 
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ی اسکوئر مدل به درجه آزادی جزئی آن را بهبود بخشید. نسبت کااست هرچند ممکن است با برخی اصالحات  قبولقابل

 شاخص، 908/0برابر با  شده نرم برازندگی، شاخص 045/0برابر با  برآورد خطای مربعات نیانگیم هریش، 787/1برابر با 

این نتیجه است که مدل  ییدکنندهتأهمگی که  باشدیم 957/0برابر با  افزایشی شاخصو  957/0برابر با  قییتطب برازش

 نسبی برازش شاخص و 885/0برابر با  برازش ییکوین شاخص. همچنین شودیمتلقی  قبولقابلتا حد زیادی  شدهینتدو

 توانیماز معادالت ساختاری  آمدهدستبهمطابق با نتایج  که به مقدار مطلوب بسیار نزدیک است. باشدیم 913/0برابر با 

. همچنین مقدار باشدیم 244/0و سهولت تردد کودکان و شهر دوستدار کودک برابر با  یمنیگفت که ضریب مسیر بین ا

 یرتأثاست  ± 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 652/2این دو متغیر برابر با  )ضریب معناداری( برای tآماری 

 و سهولت تردد کودکان بر شهر یمنی. به عبارتی اباشدیمو سهولت تردد کودکان بر شهر دوستدار کودک معنادار  یمنیا

چنین ضریب مسیر بین امنیت کودکان و شهر دوستدار کودک برابر با دارد. هم دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار

و چون این مقادیر  باشدیم 379/2این دو متغیر برابر با  )ضریب معناداری( برای t. همچنین مقدار آماری باشدیم 176/0

 امنیت کودکان بر شهر. به عبارتی باشدیمامنیت کودکان بر شهر دوستدار کودک معنادار  یرتأثاست  ± 96/1از بیشتر 

کودکان و شهر دوستدار کودک برابر  یباز و یشهر یدارد. ضریب مسیر بین فضا دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار

و چون این  باشدیم 107/2این دو متغیر برابر با  )ضریب معناداری( برای t. همچنین مقدار آماری باشدیم 225/0با 

. به عبارتی باشدیمکودکان بر شهر دوستدار کودک معنادار  یباز و یشهر یفضا یرتأثاست  ± 96/1از مقادیر بیشتر 

دارد. طبق نتایج ضریب مسیر بین دسترسی  دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار کودکان بر شهر یباز و یشهر یفضا

این دو متغیر  ب معناداری( برای)ضری t. همچنین مقدار آماری باشدیم 194/0به خدمات و شهر دوستدار کودک برابر با 

دسترسی به خدمات بر شهر دوستدار کودک  یرتأثاست  ± 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 689/2برابر با 

ضریب مسیر  یتدرنهادارد.  دارییمعنو کودک اثر مثبت  دوستدار به عبارتی دسترسی به خدمات بر شهر .باشدیممعنادار 

 )ضریب معناداری( برای t. همچنین مقدار آماری باشدیم 194/0گ و شهر دوستدار کودک برابر با بین آموزش و فرهن

آموزش و فرهنگ بر شهر دوستدار  یرتأثاست  ± 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 689/2این دو متغیر برابر با 

 دارد. دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار . به عبارتی آموزش و فرهنگ بر شهرباشدیمکودک معنادار 

در این بخش  در مناطق شهری شهر اهواز چگونه است؟ کودک دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبهسوم:  سؤال

قرار گرفت. بر این اساس  یموردبررستحقیق  یهانمونهطبق نظر  کودک دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبهوضعیت 

 قرار گرفت. یموردبررسدر کل شهر اهواز با استفاده از آزمون فریدمن  کودک داردوست شهر هایشاخص یبندرتبهابتدا 
 

 کودک دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه. 14جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

 43/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

384 828/66 5 001/0 

 18/3 کودکان تیامن

 38/3 کودکان یباز و یشهر یافض

 02/4 خدمات به یدسترس

 20/3 فرهنگ و آموزش

 79/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن کمتر از  آمدهدستبهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معناداری 

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  001/0درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ) 95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 
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پژوهش یکسان نبود. نتایج نشان داد  یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر شهری مناطق در کودک دوستدار شهر هایشاخص

کودک  دوستدار (، شهر02/4خدمات ) به ییر بود: دسترسپژوهش به ترتیب به شرح ز یهاشاخص بندییتاولوکه 

 ( و آموزش18/3کودکان ) تی(، امن38/3کودکان ) یباز و یشهر ی(، فضا43/3کودکان ) تردد سهولت و یمنیا (،79/3)

 (.20/3فرهنگ ) و
 

 1کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه .15 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی ی دوآماره خ تعداد میانگین رتبه متغیر

 82/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

44 664/15 5 008/0 

 66/2 کودکان تیامن

 70/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 03/4 خدمات به یدسترس

 28/3 فرهنگ و آموزش

 50/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن کمتر از  آمدهدستبهری نتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معنادا

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  008/0درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ) 95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 

نشان داد که  پژوهش یکسان نبود. نتایج یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 1منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص

کودکان  تردد سهولت و یمنی(، ا03/4خدمات ) به یپژوهش به ترتیب به شرح زیر بود: دسترس یهاشاخص بندییتاولو

کودکان  تی( و امن28/3فرهنگ ) و (، آموزش50/3کودک ) دوستدار (، شهر70/3کودکان ) یباز و یشهر ی(، فضا82/3)

(66/2.) 
 

 2کودک در منطقه  داردوست شهر هایبندی شاخص .16 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

 71/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

41 999/22 5 001/0 

 94/2 کودکان تیامن

 48/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 40/4 خدمات به یدسترس

 73/2 فرهنگ و آموزش

 74/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن کمتر از  آمدهدستبهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معناداری 

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  001/0وجود دارد ) تفاوتدرصد اطمینان  95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 

پژوهش یکسان نبود. نتایج نشان داد که  یهانمونهاز دیدگاه  اهواز هرش 2منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص

 (،74/3کودک ) دوستدار (، شهر40/4خدمات ) به یپژوهش به ترتیب به شرح زیر بود: دسترس یهاشاخص بندییتاولو

 و وزش( و آم94/2کودکان ) تی(، امن48/3کودکان ) یباز و یشهر ی(، فضا71/3کودکان ) تردد سهولت و یمنیا

 (.73/2فرهنگ )
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 3کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه .17 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

11/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا  

53 292/12 5 031/0 

 11/3 کودکان تیامن

 43/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 00/4 خدمات هب یدسترس

 39/3 فرهنگ و آموزش

 95/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن کمتر از  آمدهدستبهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معناداری 

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  031/0درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ) 95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 

پژوهش یکسان نبود. نتایج نشان داد که  یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 3منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص

(، 95/3کودک ) دوستدار (، شهر00/4خدمات ) به یپژوهش به ترتیب به شرح زیر بود: دسترس یهاشاخص بندییتاولو

 تی( و امن11/3کودکان ) تردد سهولت و یمنی(، ا39/3فرهنگ ) و آموزش (،43/3کودکان ) یباز و یشهر یفضا

 (.11/3کودکان )
 

 4کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه .18جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

 89/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

50 287/12 5 031/0 

 89/2 کانکود تیامن

 55/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 36/3 خدمات به یدسترس

 32/3 فرهنگ و آموزش

 99/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن کمتر از  آمدهدستبهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معناداری 

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  031/0درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ) 95وهش در سطح میانگین رتبه متغیرهای پژ

پژوهش یکسان نبود. نتایج نشان داد که  یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 4منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص

کودکان  تردد سهولت و یمنیا (،99/3کودک ) دوستدار پژوهش به ترتیب به شرح زیر بود: شهر یهاشاخص بندییتاولو

کودکان  تی( و امن32/3فرهنگ ) و (، آموزش36/3خدمات ) به ی(، دسترس55/3کودکان ) یباز و یشهر ی(، فضا89/3)

(89/2.) 
 

 5کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه. 19 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

 97/2 کودکان تردد سهولت و یمنیا

39 162/22 5 001/0 

 35/3 کودکان تیامن

 78/2 کودکان یباز و یشهر یفضا

 21/4 خدمات به یدسترس

 42/3 فرهنگ و آموزش

 27/4 کودک دوستدار شهر
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بین میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در  یجهدرنت، باشدیم 05/0تر از از آزمون فریدمن کم آمدهدستبهسطح معناداری 

 در کودک دوستدار شهر هایشاخص یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  001/0درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ) 95سطح 

پژوهش به  یهاشاخص بندییتاولوپژوهش یکسان نبود. نتایج نشان داد که  یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 5منطقه 

 تی(، امن42/3فرهنگ ) و (، آموزش21/4خدمات ) به ی(، دسترس27/4کودک ) دوستدار ترتیب به شرح زیر بود: شهر

 (.78/2کودکان ) یباز و یشهر ی( و فضا97/2کودکان ) تردد سهولت و یمنی(، ا35/3کودکان )
 

 6کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه .20 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد انگین رتبهمی متغیر

 36/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

51 236/5 5 388/0 

 25/3 کودکان تیامن

 37/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 89/3 خدمات به یدسترس

 35/3 فرهنگ و آموزش

 76/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن بیشتر از  آمدهدستبهنشان داد که سطح معناداری  نتایج آزمون فریدمن

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  388/0درصد اطمینان تفاوت وجود ندارد ) 95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 

 پژوهش یکسان بود. یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 6منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص
 

 7کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه .21 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

 44/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

47 742/3 5 587/0 

 51/3 کودکان تیامن

 38/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 89/3 ماتخد به یدسترس

 24/3 فرهنگ و آموزش

 53/3 کودک دوستدار شهر

 

بین  یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن بیشتر از  آمدهدستبهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معناداری 

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  587/0درصد اطمینان تفاوت وجود ندارد ) 95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 

 پژوهش یکسان بود. یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 7منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص
 

 8کودک در منطقه  دوستدار شهر هایشاخص یبندرتبه. 22 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو تعداد میانگین رتبه متغیر

 20/3 کودکان تردد سهولت و یمنیا

59 700/25 5 001/0 

 61/3 کودکان تیامن

 25/3 کودکان یباز و یشهر یفضا

 44/4 خدمات به یدسترس

 86/2 فرهنگ و آموزش

 63/3 کودک دوستدار شهر
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 بین یجهدرنت، باشدیم 05/0از آزمون فریدمن کمتر از  آمدهدستبهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که سطح معناداری 

 یتاولو یگردعبارتبه؛ (p=  001/0درصد اطمینان تفاوت وجود دارد ) 95میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 

پژوهش یکسان نبود. نتایج نشان داد که  یهانمونهاز دیدگاه  اهواز شهر 8منطقه  در کودک دوستدار شهر هایشاخص

(، 63/3کودک ) دوستدار (، شهر44/4خدمات ) به یدسترس پژوهش به ترتیب به شرح زیر بود: یهاشاخص بندییتاولو

 و ( و آموزش20/3کودکان ) تردد سهولت و یمنی(، ا25/3کودکان ) یباز و یشهر ی(، فضا61/3کودکان ) تیامن

 (.86/2فرهنگ )
 

 کودک دوستدار شهر هایشاخص ازنظرشهر اهواز  گانههشتی مناطق بندرتبه .23جدول

 دوستدار شهر
 کودک

 و موزشآ
 فرهنگ

 به یدسترس
 خدمات

 و یشهر یفضا
 کودکان یباز

 تیامن
 کودکان

 سهولت و یمنیا
 کودکان تردد

 شاخص
 منطقه

 1منطقه  82/3 66/2 70/3 03/4 28/3 50/3

 2منطقه  71/3 94/2 48/3 40/4 73/2 74/3

 3منطقه  11/3 11/3 43/3 00/4 39/3 95/3

 4طقه من 89/3 89/2 55/3 36/3 32/3 99/3

 5منطقه  97/2 35/3 78/2 21/4 42/3 27/4

 6منطقه  36/3 25/3 37/3 89/3 35/3 76/3

 7منطقه  44/3 51/3 38/3 89/3 24/3 53/3

 8منطقه  20/3 61/3 25/3 44/4 86/2 63/3

 بندیرتبه 

 1رتبه  4منطقه  8منطقه  1منطقه  8منطقه  5منطقه  5منطقه 

 2رتبه  1منطقه  7منطقه  4منطقه  2ه منطق 3منطقه  4منطقه 

 3رتبه  2منطقه  5منطقه  2منطقه  5منطقه  6منطقه  3منطقه 

 

 
 شهر دوستدار کودک یهاشاخصمقایسه مناطق هشتگانه شهر اهواز به لحاظ برخورداری از  .16شکل 

 

  گیرییجهنت

ایمنی و شاخص ) 6توزیع( در  شکل اکندگی،در ابتدا اعتبار عاملی متغیرها اصلی پژوهش )گرایش به مرکزی، پر

کودکان، دسترسی به خدمات، آموزش و فرهنگ، شهر دوستدار  یشهرباز، امنیت کودکان، فضای کودکانسهولت تردد 
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 در شد. قرارگرفته یموردبررسمعادله ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش  یسازمدلبا استفاده از رویکرد  کودک( را

 برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که یهاشاخصایمنی و سهولت تردد کوکان نتایج  شاخص ارتباط با

گردیدند. در مورد  یدتائو سهولت تردد کودکان  یمنیا سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول  یهاشاخصتمامی 

 یهاشاخصن داد که تمامی نشا برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول یهاشاخصشاخص دوم امنیت کودکان نتایج 

کودکان نتایج  یشهربازگردیدند. در مورد شاخص فضای  یدتائت کودکان یامن سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول 

برازش تحلیل عاملی  یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشانبرازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول  یهاشاخص

 یهاشاخصگردیدند. در ارتباط با دسترسی به خدمات نتایج  یدتائکودکان  یباز و یشهر یفضا سؤاالتمرتبه اول 

برازش تحلیل عاملی مرتبه اول  یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشانبرازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول 

برازش مدل  یهاشاخصشاخص آموزش و فرهنگ نتایج  در گردیدند. یدتائکودکان  یباز و یشهر یفضا سؤاالت

 و آموزش سؤاالتبرازش تحلیل عاملی مرتبه اول  یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشانتحلیل عاملی مرتبه اول 

برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول  یهاشاخصگردیدند. در شاخص شهر دوستدار کودک نتایج  یدتائفرهنگ 

 گردیدند. یدتائکودک  دوستدار شهر سؤاالتاول برازش تحلیل عاملی مرتبه  یهاشاخصاین است که تمامی  دهندهنشان

و سهولت تردد کودکان  یمنیگفت که ضریب مسیر بین ا توانیماز معادالت ساختاری  آمدهدستبههمچنین طبق نتایج 

این دو متغیر برابر با  )ضریب معناداری( برای t. همچنین مقدار آماری باشدیم 244/0و شهر دوستدار کودک برابر با 

و سهولت تردد کودکان بر شهر دوستدار کودک  یمنیا یرتأثاست  ± 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 652/2

دارد. ضریب  دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار و سهولت تردد کودکان بر شهر یمنی. به عبارتی اباشدیممعنادار 

 )ضریب معناداری( برای t. همچنین مقدار آماری باشدیم 176/0مسیر بین امنیت کودکان و شهر دوستدار کودک برابر با 

امنیت کودکان بر شهر دوستدار  یرتأثاست  ± 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 379/2این دو متغیر برابر با 

ریب مسیر بین دارد. ض دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار . به عبارتی امنیت کودکان بر شهرباشدیمکودک معنادار 

این  )ضریب معناداری( برای tآماری  مقدار .باشدیم 225/0کودکان و شهر دوستدار کودک برابر با  یباز و یشهر یفضا

کودکان بر شهر  یباز و یشهر یفضا یرتأثاست  ± 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 107/2دو متغیر برابر با 

 دارییمعنکودک اثر مثبت و  دوستدار کودکان بر شهر یباز و یشهر یه عبارتی فضا. بباشدیمدوستدار کودک معنادار 

. همچنین مقدار باشدیم 194/0دارد. طبق نتایج ضریب مسیر بین دسترسی به خدمات و شهر دوستدار کودک برابر با 

 یرتأثاست  ± 96/1از ر بیشتر و چون این مقادی باشدیم 689/2این دو متغیر برابر با  )ضریب معناداری( برای tآماری 

کودک اثر  دوستدار دسترسی به خدمات بر شهر . به عبارتیباشدیمدسترسی به خدمات بر شهر دوستدار کودک معنادار 

. باشدیم 194/0ضریب مسیر بین آموزش و فرهنگ و شهر دوستدار کودک برابر با  یتدرنهادارد.  دارییمعنمثبت و 

 96/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 689/2این دو متغیر برابر با  ریب معناداری( برای)ض tهمچنین مقدار آماری 

 دوستدار . به عبارتی آموزش و فرهنگ بر شهرباشدیمآموزش و فرهنگ بر شهر دوستدار کودک معنادار  یرتأثاست  ±

هایی چه شاخص سؤال در جواب توانیم هآمددستبهکه  هایییلتحلطبق نتایج و  دارد. دارییمعنکودک اثر مثبت و 

، امنیت کودکان، فضای کودکانایمنی و سهولت تردد  یهاشاخص گفت توانیمکنند، یمشهر دوستدار کودک را تعریف 

هستند که شهر دوستدار  ییهاشاخصکودکان، دسترسی به خدمات، آموزش و فرهنگ، شهر دوستدار کودک را  یشهرباز

 .ندکنیمکودک را تعریف 
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شهر اهواز دارای  2و  1، 4شاخص ایمنی و سهولت تردد کودکان، مناطق  ازنظرنتایج تحقیق نشان داد که  درمجموع

 ازنظر؛ 5و  7، 8شاخص امنیت کودکان، مناطق  ازنظرنسبت به بقیه مناطق شهر است. همچنین  یترمطلوبوضعیت 

و از نهایتاً  5و  2، 8اخص دسترسی به خدمات، مناطق ؛ ازنظر ش2و  4، 1شاخص فضای شهری و بازی کودکان، مناطق 

ی نسبت به مابقی مناطق این شهر برخوردار ترمطلوباز وضعیت  6و  3، 5ازنظر شاخص آموزش و فرهنگ، مناطق 

ی شهر دوست دار کودک هامؤلفهدارای مطلوبیت بیشتری ازنظر  3و  4، 5یان، مناطق گوپاسخهستند. در کل، ازنظر 

 هستند.

( 1395تایج این پژوهش از حیث تأیید اهمیت شاخص ایمنی و سهولت تردد کودکان با تحقیق شهری زاده و مویدفر )ن

 یباز و یشهر یعدم مطلوبیت فضا ازنظر که اذعان بر اهمیت ایمنی و امنیت کودکان در شهر یزد نمودند، همسو است.

 ( در شهر اردبیل است.1396تایج تحقیق ایمانی و همکاران )کودکان در اکثر مناطق اهواز، نتایج این پژوهش همسو با ن

رد کعمل یریادگی و مشاهده و معاشرت یبرا یانکم دیها باشهرستان که شهر و( بر این نکته تأکید نمود 2008) مالون

رتباط با ا نیهمچن اکتشاف کنند و عتیطب در که کودکان در آن بتوانند یانکم کودکان باشند. یجامعه برا یهنجارها و

در این پژوهش نیز  جستجو درباره جهان داشته باشند. و اکتشاف به قیرا تشو کها که کودمعاشرت با آن و ساالنبزرگ

 مهم سنجش شهر دوستدار کودک نیز تبیین و تحلیل شد. یهاشاخصیکی از  عنوانبهفرهنگ  و شاخص آموزش

کودکان شهری بدون تهدید برخورد با خودرو معرفی  نظراز( شهر دوستدار کودک را 2016گوکمن و گوالی تاشچه )

 .کندیمکودکان تأکید  تردد سهولت و یمنی. پژوهش حاضر نیز بر شاخص اکندیم

خدمات، مناطق هشتگانه شهر اهواز نیز از حیث مطلوبیت این شاخص  به یدسترسدر این پژوهش ضمن تبیین شاخص 

ی از بردارنقشه باهدف( که 2019پری هانتینی و کورنیاواتی )ظر با تحقیق قرار گرفت که از این ن وتحلیلتجزیهمورد 

میزان توسعه « شدن سمارانگ )اندونزی( به شهر دوستدار کودکیلتبدی دوستدار کودک جهت هاپارکدسترسی به 

 ست.، همسو اانددادهی قرار موردبررسهای بازی، دسترسی و برخورداری از امکانات را ینزمشهری، تعداد 

که مسئولین توجه کافی به  شودیمپیشنهاد ایجاد شهر دوستدار کودک،  در ارتباط باتحقیق  این هاییافتهبا توجه به 

یک از فاکتورهای اصلی در بعد  عنوانبهاصلی و مهم برای شهر بدانند، فضای سبز  فاکتور عنوانبه سبزفضای  یجادا

میزان تعامل و مشارکت  توانیمبسترهای مناسبی است که در آن  . فضای سبز یکی ازباشدیمفضایی و فرم شهر 

داشتن فعالیت یا توان انجام مستقل کار منجر  کهییازآنجا .بردیممحیطی باال  هایسازییمتصمکودکان را در ارتباط با 

از طریق  تواندیم شدههساختمحیط  شودیمبرای اقدام مستقل در زندگی روزمره کودکان  هایتظرفو  هاکنترل یاپارهبه 

 موارد زیر در تجربه کودکان از فعالیت سهیم باشد:

  اجتماعی مناسب کودکان در  هاییتفعالفراهم کردن امکان دسترسی مستقل کودکان به طیف متنوعی از خدمات و

در محیط  فعالایجاد ظرفیتی برای کوکان برای سالم بودن و دستیابی به مهارت از طریق مشارکت  تمامی سنین

 هاییزیربرنامهمحور مرکزی  عنوانبهمختلف شهر، دبستان  یهامحلهکه در  شودیمپیشنهاد  جامعه محلی

 شهری در نظر گرفته شود.

  توجه ویژه داشته  دهدیمفیزیکی که به نیازهای خالص و مسائل بچه پاسخ  هاییطمحمسئولین به  شودیمپیشنهاد

 مناسب کودکان. یبهداشتبازی ایمن و واحدهای  یهامکانمدرسه،  درراهمانند نواحی عبور ایمن ؛ باشند

  و فراهم آوردن  جوارهمو بهبود محیط  یابیدر ارزکودکان را  شودیمبه برنامه ریزان و متولیان شهری پیشنهاد

 مشارکت دهند. گیرییمتصمامکان ابراز عقیده در فرایندهای 
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  شودیمزیر ارائه  یشنهادهایپه برنامه ریزان شهری کودک ب دوستداربرای حرکت به سمت شهر: 

 مناسب و ایجاد یا نگهداری پاکیزه و  یزیآمرنگوسایل خاص کودکان،  خصوصبهمان شهری ی مبلاستانداردساز

 ؛بهداشتی هاییسسرومناسب 

 و رعایت  بهداشتی و سایر تجهیزات متناسب با شرایط سنی کودکان هاییسسروو  هاسالنحیاط،  یسازمناسب

 ؛استاندارها در این خصوص

 ؛عایت این موازین حین اجرار معماری مدارس و ضوابط مربوط هنگام صدور پروانه و یاستانداردساز 

  ؛معابر کودکان سازییمنااجرای پروژه اتوبوس پیاده مدرسه و 

  ن در کودکان کار و خیابا مخصوصاًو مراکز حمایت از کودکان  مشق یهاخانهو  یبازاسباب یهاخانهتعداد افزایش

 مناطق محروم شه؛

  شهر دوستدار کودک؛ فرهنگی و اجتماعی در ساخت هایینهزمدر نظرگیری 

 هست، باید در این زمینه دقت زیاد  کارشناسانشهر دوستدار کودک عدم آشنایی و فقدان عالقه نسبی در  ینهدرزم

 شود؛ کار گرفتهبه  رادارنددر ارتباط با کودکان  داشته باشند که از کارشناسانی که حساسیت و شناخت کافی

 آشنایی شهروندان با شهر و جامعه دوستدار کودک ینهدرزم یسازفرهنگو  یرساناطالع. 

 

 قدیر و تشکرت

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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