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 چکیده

 ماورد توهاه   0891 ساا   از در اروپاا،  طور خاا  دوستداركودك، به شهرهاي درحوزۀ تحقيق 

 هاا پيرامون آن محيط تغيير يا و دادنشكل راستاي در كودكان براي فرصتی ايجاد قرارگرفته كه با هدف

بوده است. مسألۀ اساسی تحقيق حاضر بررسی مفهوم شهردوستدار كاودك و ارتاااآ آن باا احساا      

سا  شهر مشاهد   01الی  8روش تحقيق پيمايشی و هامعۀ آماري، كودكان ها است. شادي و نشاآ آن

اي به تصادف و با دقت اي چندمرحلهگيري خوشهفر با شيوۀ نمونهن 151اي با حجم بوده است و نمونه

است. ابزار سانج  متغيار مساتقل     انتخاب شده 1985( و ضريب اطمينان d=0.05احتمالی مطلوب )

شادۀ آكسافورد اساتفاده شاده     نامۀ استانداردساخته و براي متغير وابستۀ تحقيق از پرس تحقيق، محقق

درصد از كودكان از فضاي شاهر مشاهد رضاايت داشاته و آن را      51دهد یاست. نتايج تحقيق نشان م

( از تغييرات موهود 19.0كه ) دهداند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان میمورد پسند خود دانسته

در احسا  شادي كودكان، تابع متغيرهاي مستقل است. اين متغيرها كه به ترتيب، بيشترين تأثيرگذاري 

درصد،  19.0اند از: متغيرهاي مشاركت اهتماعی كودكان اند؛ عاارتشادي كودكان داشته را بر احسا 

درصد و برخورداري از خادمات   1900درصد، متغير احسا  امنيت .191احسا  تعلق به شهر مشهد 

درصد. در اين مد  مشاركت اهتماعی كودك، احسا  تعلق به شاهر مشاهد،    1901و امكانات شهري 

 كند.امنيت، برخورداري از امكانات و خدمات شهري، احسا  شادي را تقويت میمتغير احسا  

 شادي، احساا   كودك،احسا  اهتماعی كودك، مشاركت دوستدار شهر :واژه هاکلید

 شهر. به تعلق احسا  امنيت،

                                                           
 ، مشهدمدرس دانشگاه علمی کاربردی -0
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 . مقدمه 1

-شوند. انتقا  سانت هاي گذشته و آينده در هر هامعه محسوب میكودكان عامل پيوند نسل

بخ  و در صورت لزوم، اصاح  محايط   هاي هويتها، اعتقادات و باورها و پيشينه، فرهنگها

 یشاناخت هامعاه  منظر از یكودك مفهوماهتماعی نيز در هر هامعه از طريق كودكان ميسر است. 

 باه ، اناد بوده غفلت مورد كه يااندازه همان به كودكان .است زميمدرن دوران محصو  ،اسا در

-یما  ستهينگر ياندهيآ ساالنبزرگ عنوانهب كودكان كه معنا نه ايب ؛بودند شده رانده زين هيحاش

 .,Qvortro) (1993 ايفاا كنناد   را خواهناد یم يامروز ساالنبزرگ كه را ینقش يدبا هك شدند

 یتعاال  يبارا  يسااز ناه يزم ،یهمعا  گیزناد  کي به يو قيتشو و كودك موضوع داشتنتياهم

 یمساائل  ليتحل با درارتااآ یاهتماع و یفرهنگ مسائل نيب دنيبخشتااآار و او یتيترب و يفكر

شناساان در  ويژه در ابعاد اهتماعی، مسألۀ مهم است كه ماورد توهاه هامعاه   به كودك يبرا كه

 .قابل طر  است يشهروند حقوق و يشهروند نظر ازهوامع امروزي قرارگرفته است و 

وق كاودك و تعمايم مصاوّبات اعحمياۀ ههاانی در      رغم وهود قوانين مصوّب و گستردۀ حقا علی

ها، از گذشتۀ دور تا به امروز رعايت اين حقاوق باراي   هاي حمايت از حقوق آنكشور و اقدام سازمان

المللای  ترين نهااد باين  عنوان مهمبه0رو بوده است. صندوق كودكان سازمان مللبهكودكان، با ضعف رو

له، با تحليل شرايط نامناسب زيست محيطی كنونی كاه برآماده   مربوآ به كودكان، درحيطۀ وظايف محو

دليل تهديدي كه اين شرايط نسات به زندگی ساالم و توساعۀ كودكاان    از فقر، آلودگی و غيره است، به

نام نهاده و ههانيان را فراخوانده است تاا از كودكاان در مقابال    « اضطرار خاموش» به همراه داردۀ آن را

 حقاوق  يهاا هيا نظر امتاداد  در كاودك،  ارددوسات  شاهر  مفهاوم  يط حفاظت كنناد. نتايج منفی اين شرا

 دادن در راساتاي  تحقيقاات  اين . عمدۀشودیم يريگيپ 0881 سا  از كه است كودكان يبرا يشهروند

-طار   راساتا،  ايان  در بوده اسات.  هاآن نيازهاي و هاخواست به رسيدگی و كودكان به شهروندي حق

 ايان  شده است. تعريف «پسران و دختران براي شهرهايی» يا و «كودكان يی برايشهرها» عنوان با هايی

 ديگاران  همانناد  كودك آن در كه مشاركتی ريزيبرنامه (الف داشت: تأكيد اساسی فاكتور سه بر هاطر 

 هاا آن باه  كودكاان كاه   دارد. ب( مراكاز  اساسای  نقا   خود اطراف محيط به دادنساختار راستاي در

                                                           
1. UNICEF 
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 باه كودكاان در   دادنفرصت و ج( انگيزه دهد.می را هايشانخواسته به دادنشكل و ريآوهمع فرصت

 ;Qvortrob, 1993) ترهاا بازرگ  دادندخالات  بادون  محيطای  هااي گياري استقح  تصاميم  راستاي

UNICEF, 2005 :5-6).  
 شاهر » عناوان به يونيسف طرف از استراليا در« 0بنديگو شهر» ميحدي 1112 سا  در باراولين

 باه  را كاودك  دوستدار شهر يک هايويژگی و هاهناه تمام كه شهري اولين و« كودك دوستدار

 باراي  فاار   اساتان  در «اوز»شد. شاهر   رسميت شناخته به و معرفی بود، داده اختصا  خود

 است. شده انتخاب 0.98 سا  در كودك دوستدار شهر عنوانبه ايران، در باراولين

كودكان و بازنگري در مصوّبات در پرتو شارايط متحاو  اماروز، از     توهه مستمر به مسائل

هاي ههانی است. اگر صحات از دوام و پاكی محيط زيست، در مقابل حجم ترين ضرورتمهم

ها در مقابال تاعايو و   ها است و اگر از عدالت و برابري انسانافزاي  آلودگی و نظاير آنبهرو

اانی بايد به صورت علمی از آغاز به نسل هديد آموخته شاود  نابرابري دفاع شود، ناگزير اين م

 (.9.: 0.99، سياه پوش  و )نوابخ

هااي قاديمی هااي بزهكاار،     در بافات شود كه مححظه میهاي فرسوده اي به بافتاشاره با

خاود را   گااه ين معناا كاه هماه هاي   ه اب ،معلوم بوده است انهاي كودك و همچنين معتمد محل

هاايی  هبا و در ايان هاا   ها شده استهبامروزه چنين چيزي نيست، همه چيز ها ولی ؛اندداشته

اي شهر باياد باه گوناه    .حذف شده استدر شهرها  هاو هاي آن اندناديده گرفته شده ،كودكان

و مشااركت   بلكه كودكان نيز در آن احسا  آرام  و امنيات  ؛ساالنمهيا شود كه نه تنها بزرگ

شادن  واقاع غفلات ماورد  گااهی باه دليال   . شادي و نشاآ داشته باشاند فعا ، همراه با احسا  

شاهري محاروم   در سيساتم   از زندگی سالم و صحيح ها، آنسالمندان، معلوالن، كودكان و زنان

هااي اهتمااعی از فضااهاي شاهري باه معنااي عادم امكاان         حذف هركادام از سان    مانند.می

گونه تاعيو و اهحاف منجار باه ايجااد    راست و ه خود ها از حقوق شهرونديبرخورداري آن

. اكثر فضاهاي شهري ناامنی و عدم تعاد  اهتماعی در هامعه خواهد شد ،نهايتنارضايتی و در

هاا و  تواند تهديدآميز باشد. فضااهاي عماومی، بازارهاا، پاارك    براي كودكان نامأنو  و نيز می

                                                           
1. Bendigo 
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-ودكان شهروند كامل به حساب نمای ترها تعلق دارد. اكثر كمراكز تفريحی وخريد نيز به بزرگ

 مانند.هاي اهتماعی باز میآيند و از ايفاي نق  فعا  و سازنده در عرصه

كودكاان تغييار دهايم. هاوهر اصالی نهضات       « براي»به هر حا ، كافی نخواهد بود كه ههان را    

-هاا باه  يم. شهرداريها تغيير دهآن« به همراه»و « با»ههانی كودكان ونوهوانان در اين است كه ههان را

ها بايد نق  مؤثرتري ايفاا كنناد.   بختی و رفاه و سحمت و شادكامی آنعنوان نمايندۀ مردم شهر در نيک

اي شااد و  (. شهر شااد هامعاه  0.98شدۀ زندگی شهري است )بابايی، شادابی و سرزندگی، حلقۀ مفقود

گشاي توسعۀ پايدار در هواماع اماروزي   تواند راهپرنشاآ را به همراه خواهد داشت كه اين امر مهم می

شهر از اين امر مستثنی نيست. يكای از وظاايف اساسای نهادهااي     عنوان يک كحنباشد. شهر مشهد به

اهتماعی در عرصۀ هامعه، تحش براي ايجاد فضاايی شااد در هامعاه اسات. تارويج شاادي در باين        

هااي  وندي، از تأثيرگاذارترين روش هاي آموزش شهرخصو  كودكان در كنار فعاليتشهروندان و به

اهرايی براي تعميق و ترويج فرهنگ شهروندي است؛ بنابراين در ايان مقالاه اشااره باه ماحا  شاهر       

 دوستدار كودك داشته و ارتااآ آن با احسا  شادي و نشاآ در شهر سنجيده شده است.

 . مبانی نظری تحقیق2

 کودک دوستدار شهر مفهوم بر . مروری1. 2

هااي  محايط  ها نفر از كودكان شهري در فقر شديد وامروزه ميليون ،(.111)يونيسف  شگزار به

هااي خاود   گياري   تصاميم أها بايد در رشهرداري ،در اين راستابرندپرخطر براي زندگی به سر می

 0كاو  گوتاام   «باين كودكاان شاهر    محروميت در فقر و»در گزارشی با عنوان  نند.كبه كودكان توهه 

بهداشات   ميليون كودك در شهرها از خادمات اهتمااعی اساسای نظيار آماوزش و      كه تاظهار داش

هاا را  به كسانی احتياج دارناد تاا آن   اين كودكان مستحق زندگی در محيط ايمن هستند و ند.امحروم

 (.000: 0.95 )منشادي، ندكها محافظت استفادهسوء استثمار و از

-بار  را شاهرها  اين چگونه مرداندولت كه معنی است اين به كل طور به «كودك دوستدار شهر» مفهوم

 مثال  كودكاان   اساسی حقوق در آن، كه شود می گفته شهرهايی به نيز و كنندمی اداره هاعحيق بچه اسا 

                                                           
1. Kulz Goutam 
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 عناوان باه كودكاان   ،اساا   ايان  بر  .شودمی رعايت فرهنگ و آموزش حمايت، نقل،وحمل سحمت،

 كاودك  دوساتدار  شاهر  كنند. ابراز  را نظراتشان حق دارند و دارند قیحقو كه اندهشد تعريف شهروندانی

 شاود مای  سااخته  انكودكا  ۀوسايل  كاه باه   اسات  شاهري  بلكه ؛نيست كودك براي خوب تنها يک شهر

 ( Riggio, 2002: 46 & Aitken, Stoneham, 2008:3.) 
گاذرد  يطشان میچه در محها از آنناآگاهی بچه»معتقد است  (0.90) به نقل از شيعه اسدي

گاذاري در  ثيرأت حق دخالات و  ،عنوان اعضاي رسمی و مستقل هامعهها به.آن«يک فاهعه است

كودكاان باياد آزاد    كردن امور داشاته باشاند.  اي در ادارهسازنده و بايد نق  فعا  را دارند وآن 

ساهيم   د،كننا ن زنادگی مای  آاي كه در هامعه باشند تا از طريق اظهار نظر در سرنوشت خود و

 ,Carci, 2004 UNICEF). :اسات  ايان شار   هاي شهر دوساتدار كاودك باه    باشند. ويژگی

2002; (Aitken & Stoneham, 2008:3;   
 

 خصوصیات شهر دوستدار کودک ها وویژگی -1جدول 

 UNICEF, 2002 Carci 2004,  (Aitken & Stoneham, 2008:3 ) :خذأم
 ر كودكخصوصيات شهر دوستدا ها وويژگی ديفر
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 يرگذار است.أثكودك در تصميمات مربوآ به شهر ت
 آن. ۀدرباررا  خود اظهار نظرو شهر  در مورد گيريتصميمتأثير 

 كند.خواهد بيان میچه از شهر میعقايدش را در مورد آن
 فرهنگی واهتماعی. زندگی اهتماعی شامل رويدادهاي خانواده، هامعه و در شركت
 و آموزش و پرورش وخدمات اهتماعی. هاي بهداشتیمراقات مانند ؛خدمات اساسی دريافت

 به فاضحب مناسب دسترسی دارد. آشامد وآب سالم می
 آزار محافظت شده است. هويی،خشونت ودر مقابل بهره

 رود.با استقح  خودش راه می ها وباايمنی در خيابان
 بهره مند است. ،دارد حيوانات وهود آن گياه و كه در از فضاهاي سازي

 عاري از آلودگی. محيط سالم و در زندگی
 ها.و بازي با آن دوستان محقات با

 احسا  تعلق و اتصا  به اهتماع.

  گيرند:شهر مورد پسند كودك نكات زير مورد توهه قرار می ۀدربار ،اسا اينبر

 ايمنی و امنيت كودكان •
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 داشتن كودكاحترام و ارزش احسا  •

 سحمت كودكان •

 تحرك مستقل و آزادانه •

 هاي متنوعدسترسی به خدمات و فعاليت •

 تما  با طايعت و فضاي سازو  هاي اكتشافی بازيفرصت • 

 نقش فضای سبز در شهرهای دوستدار کودک .2. 2

خاوبی از حا    ايان را باه   ،شاوند خواه متولد مای طايعت دوست وكودكان ذاتاً موهوداتی زيست   

: 0.99 )فار  پاور،   توان مشااهده كارد  شان میباكانهها در مواهه با طايعت و درگيري بیكنجكاوي آن

هاي مختلف رفتاري كودكاان  خصو  تأثيرات مؤثر فضاي ساز بر شاخصه تحقيقات مختلفی در (.91

 تاأمين رشاد و   رفتارهاي كودكان و )مانند فضاي ساز( در ادراكات و فضاي باز ها ومحيط وهود دارد.

تحقيقاات مختلاف ديگار     (.0.90، عظمتی،اقريحساينی،ب )مظفار و  ها نق  بسازايی دارد خحقيت آن

 دوساتدار كاودك   شاهر  در مهام  موضاوعات بسايار   مادار  از  كه فضاي ساز اين نكته دارده اشاره ب

ي طراحی آن از نگاه كودكاان از  هاايده توهه به فضاي ساز و ،از اين رو .(.1: 0115يونيسف، ) دهستن

هااي  برخای از شاخصاه  (. 28: 0.99 )كامل نياا،  هاي دوستدار كودك استاهداف مورد نظر در پروژه

 مورد توهه در طراحی شهر دوستدار كودك عاارت است از:

 های شهر دوستدار کودکشاخصه -2جدول 

(Corsi, 2002: 17)   مأخذ:
 محیطی فرهنگی سازمانی

 تن به حقوق كودكانداش. تعهد0
 . مشاركت كودكان1
 . آموزش و پرورش.
. خدمات رفااهی، اهتمااعی و   .

 بهداشتی
 هادهی مديريت. سازمان5

داشاات وقااايع فرهنگاای، . تشااويق گراماای0
 ها و نمايشگاهبرگزاري هشن

فرهنگای و   هاي تاريخیمكان كردن.تقويت1
گاذاري در  سارمايه  ميراث فرهنگی شاهرها، 

 شهر ۀتاريخچ هير وشناساندن مشا

محاايط هاااي كااردن آلااودگی.كاام0
 زيست

هاااي ههاادايت اكولوژيااک زبالاا .1
 )مديريت پسماند( خشک شهري

و  دسترساای فضااايی  و كاااركرد..
 ارتقاي فضاهاي ساز

تغيير نوع ارتااآ ميان موهاودات  ..
 زنده ومحيط زيست

 .تشويق به تغيير5
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دوستدار كودك را مطار    بتكار ايجاد شهروزارت محيط ايتاليا در شهر فانو ا 0889سا   در

تحشای باوده اسات در ههات      است وپرداخته  آن به اهميت فضاي ساز و نق  آن كرد كه در

 ,Unicef) گامی در ههت ارتقاي كيفيت زندگی شهري بوده است توهه به نيازهاي كودكان و

2005 & Corsi2002,.) تدار كاودك  هااي دوسا  هاي مربوآ باه طار   تحليل نظريه بررسی و

عناوان يكای از فاكتورهااي    بردن ميزان آن بهباال دهد كه توهه به فضاي ساز شهري ونشان می

 گياري و بهاود مشااركت اهتمااعی كاودك در تصاميم     اصلی در طراحی با اين رويكرد است؛

تواند احسا  تعلق كودكان به شاهر خاود   كه می استها كنفران  ها وطراحی از طريق انجمن

مادن بساترهاي   آوهاود هارتقااي فضااي سااز در شاهرها موهاب با       ،همچنينهد. اي  درا افز

 (.28: 0.99 )كامل نيا، شودهاي سنی در هامعه میديگر گروه و كودكانمشاركتی ميان 

شود كاه مفهاوم   شده در مورد شهر دوستدار كودك، نتيجه حاصل میبا توهه به مااح  مطر    

لق به شهر و برخورداري ازامكانات شهري قابل بح  و بررسای  مشاركت اهتماعی، امنيت، ح  تع

دارد كاه   نكتاه  ايان  به اشاره ولنگونگ، در( 1118) مالون گرفته توسط كارناست. تحقيقات صورت

 هامعاه  و هنجارهااي  عملكارد  و ياادگيري  معاشرت، مشااهده  براي مكانی بايد هاو شهرستان شهر

 باا  ارتاااآ  و همچناين  كنند اكتشاف طايعت در بتوانند آن در كودكان كه باشند، مكانی كودكان براي

 داشاته  ههاان  درباارۀ  و هساتجو  اكتشااف  باه  تشويق را كودك ها كهآن با و معاشرت ساالنبزرگ

 از بااالتري  ساطو   باا  آن و ارتاااآ  طايعات  با تعامل عدم به( 1110) لو ريچارد پژوهشی باشند. در

 باا ( 1110) پرياو  است، اشاره كرده اسات. تايم   همراه كانكود در اضطراب كه و استر  افسردگی،

 در( ويكتورياا  در خاانواده  022) هاا والادين آن  ساا  و  01-01 كودكان آن در كه مطالعه يک انجام

 هاا، آمد در خيابانورفت مورد كودكان، در گرفتند، قرار پرس  مورد هايشاننگرانی ترينبزرگ مورد

 .باود  هاا آن نگرانی سومين سنگين، ترافيک و بود هاآن نگرانی االترينب ها،هاده ايمنی و غرياه خطر

 در كاودك  و امنيت ايمنی به اشاره است، گرفته صورت( 1112) لئونارد توسط كه ديگري تحقيق در

 عناوان باه  كودكان ايمنی است. داشته پرمخاطره هايو محيط (ها و غيرهها، خيابانشهر )پارك فضاي

 ساا   در ريگگياو  توساط  ديگاري  تحقياق  در. است آمده پديد هوامع در غالب يهانگرانی از يكی

 و نيااز  ماورد  قاانونی  مؤسسات و بودهه امكانات، دوستداركودك، شهرهاي دربارۀ ايمقاله (،1111)
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يافته، اشاره داشته است. با توهاه باه ايان نكتاه      گسترش كودك، دوستدار شهر مفهوم چگونه كهاين

-، مشاركت كودكان و امنيت در فضاي شاهر از مؤلفاه  0(cfc)امۀ حقوق كودك و نكه از مفاد اسا 

واقع، فضااي شاهري بازتاابی    درهاي كليدي و توسعۀ پايدار در شهر و هوامع امروزي مطر  است. 

شدن افاراد نقا  بسازايی دارناد. اگار      طوركلی، شهرها در روند اهتماعیاز فرهنگ هامعه است، به

مقابال، حا  تعلاق    توان انتظار داشت كاه در ها مورد توهه قرار گيرد، میمشاركت كودكان در شهر

ها خود را هزيی از يک كل تصاور كنناد و احساا     ها به محل سكونتشان نيز افزاي  يافته و آنآن

توان بيان كرد اگر شاهري ساالم و ايمان داشاته باشايم،      تعهد و تعلق به شهر خود داشته باشند و می

اي كه افراد شاد داشاته باشاد و   سعۀ پايدار را براي آيندۀ آن هامعه رقم زد. هامعهتوان شادي و تومی

تمام افراد احسا  آرام  و نشاآ داشته باشند، به همان ميزان، توسعه باه هماراه آن هامعاه، رشاد     

 .اسات  شاده  توهاه  نشااآ و شاادي   همله از انسان مثات احساسات به باستان عهد خواهد كرد. از

 وقاايع  و ثاروت  ساحمتی،  با را نشاآ و ارسطو سقراآ، افحطون همچون باستان يونان بزرگ علماي

 نيسات؛  زماان  از لحظه يک به مربوآ و نشاآ شادي بودند و معتقد انددانسته مرتاط روزمره زندگی

 ايان  بر( 1110) 1گايلآرهيلز و  (.0.92، بهادران سيادت،، هعفري)است  زندگی كل به مربوآ بلكه

 را پاسا   ناوع  دو هاچيست، آن شادكامی از كه منظور شودمی پرسيده مردم از كه هنگامی هك باورند

 .كنندمی مطر 

 كنند. بيان را لذت مانند ؛مثاتی هيجانی حاالت است ممكن (الف

 .بدانند آن را شادكامی هايهناه بيشتر يا و كلی طورهب زندگی از بودنراضی( ب

 كاه  اسات  ايان  اهازا  اين از يكی .انددانسته مختلف اهزاي داراي را آن نشاآ تعريف در   

 .كنناد می ارزيابی زندگی طو  در يا و زمان از ايلحظه در را آن و نداليقا زمانی وهه آن براي

 او شادابی و نشاآ ارزشيابی محك توانمی فرد از زندگی را رضايت ارزيابی موارد از بعضی در

 ارزياابی  مثات كلی طوربه را آن افراد كه دانست زندگی كيفيت از ايدرهه را آن و كرد قلمداد

 .است خوب زندگی تعريف دناا ه ب زندگی كيفيت به راهع هايپژوه  .كنندمی

                                                           
1. Child Friendly City 

2. Hills, Peter &  Michael Argyle 
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كاه در   شااداب اسات   مطلاوب و  شادابی كودكان در گرو فضاهاي عمومی هذاب، نشاآ و

بدون  بار وكسالت آور، فضاي اهتماعی شهر را مح اكثر كودكان محيط فيزيكی و ،حا  حاضر

 سايادت،  ، هعفاري ) دانناد آور مای در برخی ماواد خفقاان   شادمانی و شادي و پويايی، تحرك،

 (.1.: 0.92، بهادران

تواناد ساحمتی   مای  ،ی كساب آن گصرف نظار از چگاون   ،شاديكه  دهدتحقيقات نشان می

تار  آساان  كنناد، مای  احسا  امنيات بيشاتري   ،افرادي كه شاد هستند هسمانی را بهاود بخشد.

كنناد، بيشاتر   ها زندگی میمشاركتی دارند و نسات به كسانی كه با آن ۀگيرند، روحيتصميم می

 (.1111 ،0)مايرز كننداحسا  رضايت می

 چارچوب نظری -3جدول 

 

                                                           
1 .Myers 
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 روش تحقیق. 3

شادۀ  ناماه اساتاندارد  . براي سنج  متغيار وابساته از پرسا    پيمايشی است ،روش پژوه  حاضر

ناماه  در پرسا  و پايايی آن، توسط ساير محققاان تأيياد شاده اسات.      استفاده شده كه روايی0كسفوردآ

آزماودنی باه دسات     010را باراي   1992(، آلفااي  0881شادي اكسفورد در بررسی فارنهايم وبروينگ )

                                                           
1. http://coachingtohappiness.com 

http://coachingto/
http://coachingto/
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ت. ديگاري اساتفاده شاده اسا     0شدۀنامۀ استاندارد. براي سنج  متغير مستقل نيز از پرس آورده است

در ايان پاژوه    نهايت، بر پايۀ اهداف و متغيرهاي تحقيق، سؤاالت ديگري نيز اضافه شاده اسات.   در

ناماه، ضاريب   ، از اعتاار صوري استفاده شده است و ارزيابی ميازان پاياايی پرسا    1براي كسب روايی

شاهر مشاهد   « ساا   01تا  8» هامعۀ آماري، كودكان بوده است.1990آلفاي كرونااخ متغير وابستۀ تحقيق 

 .است شده انتخاب نفر 151 حجم به اينمونه آن داخل از بوده كه

 ی تحقیقهایافته. 4

 .بودند ها كودكان دخترآن درصد .19. و پسر كودكان درصد از 5890 پژوه  هاييافته به توهه با

 هاي پژوه  مطر  شده است.هاي شاخصدر هداو  زيرآماره
 

 

 اخص مشارکت اجتماعی کودکان در شهر مشهدهای توصیفی شآماره -4جدول 

 فراوانی مشاركت اهتماعی كودك

 

 درصد فروانی

 

 فراوانی تجمعی درصد معتار

 9098 9098 .2.9 090 زياد

 8992 0092 0591 9. متوسط

 01191 .09 091 . كم

  01191 8199 112 كل

   891 .1 بی پاس 

 01191 151 كل

شاخص مشاركت اهتماعی 

 كودك

(011-0نگين)ميا  انحراف معيار 

29925 09900 
 

 

درصد از كودكاان شاهر مشاهد، در ساطح زياادي مشااركت        2.92شود در هدو  فوق مححظه می

درصاد از   0591اناد و  درصد از كودكان در حد كام مشااركت اهتمااعی داشاته     091اند و اهتماعی داشته

اند. بوآ به محيط خود مشاركت اهتماعی داشتهطور متوسط در مسائل شهري و اهتماعی مركودكان نيز به

                                                           
1. www.Child Friendly City.org 

2. validity 

http://www.child/
http://www.child/
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دهنادۀ ميازان   ( بوده كه از حد متوسط باالتر اسات كاه نشاان   29925ميانگين شاخص مشاركت اهتماعی )

 ((sig=0.07دار بوده است درصد معنی190در سطح  مشاركت باالي كودكان در شهر مشهد است و رابطه

 شاخص احساس تعلق کودک به شهر مشهد -5جدول

 فراوانی تجمعی درصد معتار درصد فروانی فراوانی احسا  تعلق به شهر مشهد

 5095 5095 .99. 010 زياد

 8098 .19. 991. 85 متوسط

 01191 990 290 08 كم

  01191 8.91 1.5 كل

 01191 151 كل
 

 شاخص تعلق به شهر مشهد
 

(011-1ميانگين)   انحراف معيار 

00995 11901 

درصد از كودكان مشهدي بياان داشاته كاه در حاد      5095شود، هدو  فوق مححظه میتوهه به  با

درصاد از   990دانناد و  زيادي احسا  تعلق به شهر مشهد دارند و خود را هزيی از شهروندان شهر می

شدن شرايط بهتار شاهر   ها در حد كمی احسا  تعلق به شهر مشهد داشته و حتی حاضرند با فراهمآن

نشان داده كه ميانگين شاخص تعلق كاودك باه شاهر مشاهد از      tآزمون  ،همچنين .كنندمشهد را ترك 

 (. sig=0.00درصد بوده است ) 1915داري در سطح معنی ( و 00995حد متوسط باالتر )
 

شاخص امنیت کودک در شهر مشهد -6جدول   
 فراوانی تجمعی درصد معتار درصد فروانی فراوانی امنيت كودك درشهر

 .009 .009 0.99 2. زیاد

 .209 5590 5191 015 متوسط

 01191 1990 1091 05 کم

 01191 151 کل

شاخص احساس 
 امنیت

 انحراف معيار (011-1ميانگين)

58910 12999 

 5590هاي امنيت كودك در شهر مشاهد اسات،   هاي هدو  فوق كه از تركيب گويهبه يافتهبا توهه 

اناد كاه   درصد نياز اعاحم كارده   .009طور متوسط در شهر احسا  امنيت داشته و هدرصد از كودكان ب



 411                          ...بررسی شهر دوستدار كودك واحسا  شادي                             اول شمارة

 

درصد از كودكان در فضاهاي عمومی شهر احساا    1990 ،امنيت در شهر مشهد زياد است و همچنين

نشان داده كاه مياانگين     tآزمون  ۀنتيج .اند كه امنيت در شهر مشهد كم استكردهبيان  كنند وناامنی می

در ساطح   ( و رابطاه ..599)   امنيت كودك در شهر از حد متوسط كمتار باوده اسات   شاخص احسا

   .(sig= 0.00داري بوده است )معنی
 
 

 مشهد خدمات در شهر شاخص ارزیابی از برخورداری از امکانات و -7جدول 
برخورداري كودكان از امكانات و 
 خدمات در فضاي شهر مشهد

 درصد معتار درصد فروانی فراوانی
وانی فرا

 تجمعی

 92.. 92.. 1099 02 زیاد

 9298 .5.9 91.. 019 متوسط

 01191 0190 890 .1 کم

 01191 151 کل

برخورداری از امکانات  شاخص
 شهری

(011-1ميانگين)  انحراف معيار 
599.. 11950 

مكاناات  اند كه از اطور متوسط بيان كردهدرصد از كودكان به .5.9هاي هدو  فوق با توهه به يافته

اند كه امكانات در شهر مشاهد باراي   درصد بيان كرده 0190و خدماتی در مشهد برخوردارند و در مقابل

ز نيا ميانگين شاخص برخاورداري از امكاناات شاهري    نشان داده كه   tنتيجۀ آزمون  .كودكان كم است

 ار بوده است.درصد معناد 1910از حد متوسط كمتر بوده است و رابطه در سطح ( بوده كه  ..599)
 
 

شاخص احساس شادی کودک -.8جدول  

 فراوانی تجمعی درصد معتار درصد فروانی فراوانی احسا  شادي ونشاآ

 5091 5091 091. 29 زياد

 8092 599. 1991 21 متوسط

 01191 .9. 191 5 كم

  01191 0091 .05 كل

پاس بی  82 .999   

 011 151 كل

 شاخص احسا  شادي
(110-1ميانگين)  انحراف معيار 

09911 08901 
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درصد كودكان شهر مشهد كه در حد زيااد   50شاخص احسا  شادكامی كودكان بيانگر اين است كه 

طاور  درصاد از كودكاان باه    599.درصد از كودكان در حد كام و  .9.اند و احسا  شادي و نشاآ داشته

ميانگين شاخص احسا  شادي نيز اده كه نشان د tاند. نتيجۀ آزمون متوسط احسا  شادي و نشاآ داشته

 درصد معنادار بوده است. 1910از حد متوسط باالتر بوده است و رابطه در سطح ( بوده كه  09911) 
 

 

مقایسۀ میانگین شاخص کمی احساس امنیت در بین دختران و پسران -9جدول   
 

011-1ميانگين  خطاي استاندارد ميانگين خطاي استاندارد  هنسيت 
 .190  دختر .98.. 11901 

 پسر .5898 029.8 0951

شود، ميانگين احسا  امنيت در پسران بيشاتر از دختاران   گونه كه در هدو  فوق مححظه میهمان

(. مقايسۀ خطاي ميانگين نياز حااكی از آن اسات كاه مقادار ايان       .98..در برابر درصد  .5898است )

 (.095 در برابر .190شاخص در بين دختران بيشتر از پسران است )
 

نمقایسۀ میانگین شاخص احساس شادی در بین دختران و پسرا -11جدول   

011-1ميانگين  خطاي استاندارد ميانگين خطاي استاندارد  هنسيت 

 دختر .0092 119.1 1919
 پسر 09985 09900 0921

اوت دهد، ميانگين احسا  شاادي در باين دختاران و پساران باا انادكی تفا       هدو  فوق نشان می

درصاد احساا    09985درصد احسا  شادي داشته و پساران   .0092درصد( است. دختران  1)حدود 

 اند.شادي داشته

 رگرسیون خطی چندگانه

ضرایب همبستگی و ضریب تعیین -11جدول   
 

واتسون–آماره دوربين  فتهضريب تعيين تعديل يا   Rضريب هماستگی R2ضريب تعيين  

0929 19..0 19.00 1901a 

a. :بين)امنيت كودك، مشاركت اهتماعی، برخورداري از امكانات شهري، احسا  تعلق به شهر مشهد(هاي پي متغير 

b.)متغير وابسته )احسا  شادكامی : 
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( باوده   = r 1901با توهه به نتايج تحليل رگرسيونی، ضريب هماستگی چندگاناه در ايان تحقياق )   

مام متغيرهااي مساتقل )احساا  امنيات، تعلاق باه       دهد كه تاست. بررسی متغيرهاي مستقل نشان می

اي در متغيار وابساته   كنناده شهر، برخورداري از امكاناات شاهري، مشااركت اهتمااعی( نقا  تاياين      

( باا متغيار وابساته     1901شود كاه ايان ساه متغيار باه ميازان )      )احسا  شادكامی( دارند. مححظه می

از تغييارات موهاود در احساا      19.0 است كاه حاصل نيز بيانگر آن  0هماستگی دارند. ضريب تعيين

 1واتساون باه    -ها كاه مقادار آماارۀ دورباين    شادي كودكان، تابع متغيرهاي مستقل مزبور است. از آن

هاا نياز در تحليال رگرسايونی     -ماناده فرض استقح  باقیتوان اطمينان داشت كه پي نزديک است می

 .حاضر رعايت شده است

 ها بر متغیر وابسته )احساس شادی(شده در رگرسیون و ضرایب تأثیر آنواردمتغیرهای مستقل  -12جدول 

 متغيرهاي مستقل
ضرايب استاندارد 

 (Betaرگرسيون)

 

 Sigسطح معنی داري tكميت 

 19110 95.5.  مقدار ثابت

 19111 595.2 19.05 مشاركت اهتماعی كودك

 19112 .1925 191.2 در كودكاناحسا  تعلق به شهر

 19000 09015 .1900 امنيت كودك در شهراحسا  

 ..190 09.2 19011 برخورداري از امكانات شهري

 متغیر وابسته: احساس شادی

دهاد.  نتايج مندرج در هدو  باال شدت و ههت تأثير متغيرهاي مساتقل را بار وابساته نشاان مای     

امكاناات شاهري(    زمتغيرهاي مستقل )مشاركت اهتماعی، امنيت، تعلق به شاهر مشاهد، برخاورداري ا   

)ضارايب اساتاندارد رگرسايون( حااكی از آن اسات كاه        Betaاند. نتاايج  وارد معادلۀ رگرسيون شده

( و 19.0بيشترين تأثيري كه بر روي متغير وابسته بوده، متغيرهاي مشاركت اهتماعی كودكان به ميازان ) 

متغيار احساا  امنيات     ( است كه در ههت مثات تأثيرگذار اسات. .191احسا  تعلق به شهر مشهد )

( و ههت آن مستقيم بوده است و متغير برخورداري از امكانات شاهري نياز   1900نيز داراي تأثير بوده )

                                                           
1. R2 
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واقع، متغيرهاي )مشاركت اهتماعی، احسا  تعلق باه شاهر، احساا  امنيات و     ( بوده است. در1901)

واقاع، ساطح   بوده اسات. در  برخورداري از امكانات شهري( تأثيرگذار بر روي احسا  شادي كودكان

بخشای باه هامعاۀ    قابليت تعميم ،(sig= 0.001داري اين دو متغير كه در ابتدا آورده شده است )معنی

 دهد.آماري را نشان می

 تحلیل مسیر

 تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق -13جدول 

 
 

درصاد   1900ان شود كه احسا  امنيت باه مياز  با توهه به نتايج حاصل از تحليل مسير مححظه می

و مشااركت اهتمااعی    .191و در مسير مستقيم تأثيرگذار بر احسا  شادمانی است و تعلاق باه شاهر    

در مسير مستقيم و تأثيرگذار بر احساا  شاادكامی اسات. احساا  امنيات نياز در ياک رابطاۀ          19.0

يات در ياک رابطاۀ    ( از طريق متغير تعلق به شهر، نيز داراي تأثير بوده و همچناين امن .191غيرمستقيم )

( نياز داراي تاأثير باوده اسات. برخاورداري از امكاناات       1901غيرمستقيم از طريق مشاركت اهتماعی )

( تأثيرگاذار بار احساا  نشااآ     1901شهري نيز در يک رابطۀ غيرمستقيم از طريق مشاركت اهتماعی )

(، بار  1910ه شاهر ) طور غيرمستقيم از طريق احسا  تعلق با مشاركت اهتماعی به همچنين است. بوده

 نشاآ و شادي كودكان تأثيرگذار بوده است.



 413                          ...بررسی شهر دوستدار كودك واحسا  شادي                             اول شمارة

 

 و پیشنهادها گیریتیجه. ن5

-برناماه  اهاراي  باراي  هديدي موضوع شد، مطر  نظري ماانی قسمت در كه نوينی رويكردهاي   

 در بناديگو  شاهر  مايحدي  1112ساا    در باار اولاين  اسات. « كودك دوستدار شهر»ماتنی بر هايیريزي

هااي  ويژگای  و هاا هنااه  تمام كه شهرياولين و كودك شهر دوستدار عنوانبه يونيسف طرف از استراليا

-باه  كودكاان  حقوق شهر اين در شد. شناخته رسميت به و معرفی دارا بوده، را كودك دوستدار شهر يک

 از هدها  يک حدود زمانی نظر دارد. از قرار مورد توهه رويكردها تمام در اساسی و اصلی اولويت عنوان

 بيشاتري  هااي پاژوه   هناوز  رو، ايان  از گذرد،می (CFC)0كودك  دوستدار اصطح  شهر گسترش

 ارتاااآ  در كاودك  دوستدار شهر هايشاخص به توهه .است نيازمند كودك دوستدار شهر تحقق ههت

 و نيازهاا  باه  توهاه  و مشاركت كودكان اهداف با كه هايیپروژه در ويژهبه كودك دوستدار هايمحيط با

 باا  كودكان، هايخواسته بر منطاق كردن محيطیفراهم بر عحوه تواند،می است همگام آنها هايخواست

 هااي آگااهی  افازاي   موهاب  آنهاا،  باه  اهتماعی نق  تخصيص به كودكان و مشاركت فرصت ايجاد

-هار  شاهرداري مشاهد باياد    راستا، اين باشد. در هامعه در خحق و توسعۀ مشاركت واقعی و اهتماعی

 افازاي   و ساازمانی  بين همكاري بر تأكيد با را دوستدار كودك عملياتی شهر و اهرايی مسير بيشتر،چه

 بخشد. تحقق كودكان ويژهبه و شهروندان مشاركت

-داند و معتقاد اسات چناان   ( حضور و مشاركت كودكان را كليد توسعۀ هامعه می.088هارت )   

الگوي مشاركت هامعه نيز متحو  خواهاد شاد. گساترش     چه الگوي مشاركت آنها دچار تحو  شود،

دادن هارم و ويرانگاري نيسات؛ بلكاه     تفاوتی آنها يا كاه مشاركت آنها تنها به منظور هلوگيري از بی

تواناد باه ايجااد حا  مساؤوليت باراي       دادن كودكان و نوهوانان در ادارۀ اماور هامعاه مای   مشاركت

برناد، باشاد   كان در آن مشاركت دارند و از نتايج آن بهره میهايی كه كودحفاظت از دستاوردهاي طر 

هااي اهتمااعی و فاردي از    و حقوق ديگران را شناسايی و محترم شمرده و همچناين ارتقااي مهاارت   

دهاد،  طور كه نتايج پژوه  حاضار نشاان مای   هاي واقعی را ياد بگيرند. همانطريق مشاركت در طر 

( درصاد بار   19.0غير مشاركت اهتمااعی كودكاان باه ميازان )    كند كه متتحليل رگرسيون مشخص می

بزرگسااالنه   ۀشناساان معماري شاهرها براساا  اصاو  زيااايی    احسا  شادي كودك تأثيرگذار است. 

                                                           
1. Child friendly city 
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در شامو  آن   شكل گرفته و هدف آن ارتقاي كيفيت زنادگی شاهروندانی اسات كاه كودكاان عمادتاً      

 اه كاودك در شاهر چيسات و ديادگاه كودكاان در     كاه هايگا  ا  از اينؤنيستند و بر اين اسا  حتی س

 ۀبنابراين اغلاب ايجااد و توساع    ؛شدهقابل درك تلقیو  االتی فاقد معناؤس ،خصو  شهر چگونه است

شاود، اگار هام هاايی باراي      از كودك انجام می يگونه برداشت شهروندفضاهاي شهري در غياب هر

اسات كاه    هاي كسانی طراحای شاده  آرمان ها وو شادمانی باشند، بدون شک بر اسا  ارزش آساي 

تارين سان    دهند كه كودكاان وهاود دارناد و بازرگ    اين اتفاقات در حالی رخ می ۀهمد، كودك نيستن

اي كاه مطار  شاد، متغيار     براساا  فرضايه   .دهناد ماا را تشاكيل مای    ۀهمعيتی هوامعی مثل هامعا 

كاودك در شاهر مشاهد تأثيرگاذار     ( درصد بر شادي و نشاآ 1901برخورداري از امكانات شهري نيز )

 بوده است.

راه نااشد كه وضعيت كودكان و نوهوانان را در دنياي مدرن مشابه وضعيتی تلقای كنايم   شايد بی   

ديوانگاان را   ،كه فوكو براي ديوانگی و ديوانگان به تصوير كشيده است. اگر استيحي گفتمان عقحنيات 

ساالی نياز   امعه و شهر زندانی كرد، اساتيحي گفتماان بازرگ   از هامعه هدا و در دارالمجانينی هدا از ه

هااي  تار از هماه شارارت، از عرصاه    هايی همچون نادانی، ناتوانی و مهمكودكان و نوهوانان را به بهانه

تحات  غياره   ها و مدار  وكودكاي نظير مهدشدههاي محافظتحيات اهتماعی هدا كرد و در محيط

ريازي شاهري كشاور ندارناد. ايان      هيچ هايگاهی در ذهنيت نظام برناماه  كودكان تقريااً .گرفت كنتر 

نظران برآنناد كاه وضاعيت كودكاان و نوهواناان در      وضعيت به نحوي بارز است كه برخی از صاحب

ها معتقدناد كاه رهااورد مدرنيتاه باراي      آن مدرن بوده است. ۀدوران ماقال مدرن به مراتب، بهتر از دور

 .محدوديت بيشتر بوده استكودكان و نوهوانان فقط 

امنيت شاهرها شاده و    ۀدر قرن حاضر فضاهاي شهري تاديل به يكی از عوامل اصلی تهديدكنند   

اند. بسياري از كارشناسان معتقدند شاهرها باراي   مشكحت بسياري را براي امنيت شهروندان ايجاد كرده

هااي  ريزان شاهري باياد تفااوت   برنامه هاي سنی ساخته شوند وگروه ۀكه ايمن باشند بايد براي هماين

روز شاهري  ماا روزباه   ۀكاه هامعا  حاالی در، مورد توهه قرار دهناد  سازوسنی و هنسيتی را در ساخت

كيد بار همعيات، سان و طاقاه توهاه      أبايد به نيازهاي ملمو  و محسو  شهروندان نيز با ت ،شودمی

بلكاه   ؛اند شرايط نابرابري اقتصادي را مهيا كناد توهاي شهري نه تنها میريزيوساز و برنامهكرد. ساخت
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طوري كاه گااهی   به ؛دهدثير قرار میأاقشار مختلف هامعه را نيز در استفاده از فضاهاي عمومی تحت ت

كودكان و زنان از زندگی سالم و صاحيح شاهري محاروم     به دليل ناود توهه كافی، سالمندان، معلوالن،

-فضاهاي شهري به معناي عدم امكاان برخاورداري آن   اهتماعی ازهاي حذف هركدام ازسن  مانند.می

 ،نهايات گونه تاعيو و اهحاف منجر باه ايجااد نارضاايتی و در   شان است و هرها از حقوق شهروندي

 شاود كاه  باتوهه به فرضيۀ تحقيق خود آشكار مای  .ناامنی و عدم تعاد  اهتماعی در هامعه خواهد شد

( درصد بر نشاآ كودكان تأثيرگذار بوده وتوانساته  1900د به ميزان )احسا  امنيت كودك در شهر مشه

 بينی كند.احسا  شادي كودك را پي 

هااي اصالی   مين نشاآ، شادي و سرزندگی شهري به يكی از دغدغاه أامروزه به داليل گوناگون ت   

دگی شاهري  مين سارزن أيافته تاديل شده است. تا ويژه در كشورهاي توسعههاي مديريت شهري بهنظام

 ،شاود كاه خاود   مثابه آرمانی مشروع در صدر بسياري از اسناد رسامی شهرساازي مشااهده مای    نيز به

 .مثابه يک هدف و يک وسيله استبرخاسته از اهميت سرزندگی شهر به

در تحقيق حاضر به اين مسأله پرداخته شد كه شهر مشهد تاچه اندازه مورد پساند كودكاان باوده       

اساا  شااخص   بار  ها تأثيرگذار باوده اسات.  بودن چه ميزان بر احسا  شادي آنراست واين دوستدا

درصاد از كودكاان از شاهر مشاهد رضاايت       51رضايت كودك از فضاي شهر مشهد مشاهده شد كاه  

اند. با توهه به هدف اصلی تحقيق كه به بررسی رابطۀ باين شاهر   داشته و آن را مورد پسند خود دانسته

درصاد   0.شاود كاه   احساا  شاادي كودكاان پرداختاه شاد، مححظاه مای        داشتنی كودك ودوست

هاي شهر دوستدار كودك واحسا  شاادي وهاود دارد و باا توهاه باه مثاات و       هماستگی بين مؤلفه

ها باشد، باه  توان نتيجه گرفت هرچه شهر براي كودكان مورد پسند و دوستدار آنبودن رابطه میمستقيم

 كان در شهر نيز افزاي  خواهد يافت و بالعك .همان ميزان شادي و نشاآ كود

-درصد دختار باوده   .19.درصد از كودكان پسر و  5890دهد، هاي توصيفی پژوه  نشان میيافته

اهتمااعی   درصد از كودكان در شهر مشاهد، مشااركت   2.92اسا  شاخص مشاركت اهتماعی، بر.اند 

 اند.بااليی داشته
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ادي احسا  تعلق به شهر مشاهد داشاته و خاود را هزيای از     درصد از كودكان در حد زي 5095   

درصد از كودكاان نياز    990هايی به شهرهاي ديگر را ندارند و بهدانند و تمايل به هاشهروندان شهر می

 شدن شرايط شهر مشهد را ترك خواهند كرد.  در حد كمی تعلق به شهر مشهد داشته و با فراهم

اند كه شاهر  وسط در شهر مشهد احسا  امنيت داشته و بيان كردهطور متدرصد از كودكان به 5590

 1990اند كه امنيت زيااد اسات و   درصد نيز اعحم كرده .009طور متوسط امن تلقی می شود و مشهد به

اناد كاه امنيات در شاهر     كنند و بيان كردهدرصد از كودكان در فضاهاي عمومی شهر احسا  ناامنی می

 مشهد كم است.

درصاد   0190طور متوسط از امكانات و خدمات در مشهد برخوردارناد ، رصد ازكودكان بهد .5.9  

اناد  درصد از كودكاان بياان كارده    92..اند كه امكانات در شهر مشهد براي كودكان كم است. بيان كرده

 كه در حد زياد از امكانات در شهر مشهد برخوردارند.

درصاد از   599.نشاآ در شهر مشاهد داشاته و    درصد از كودكان در حد زياد احسا  شادي و 50

 اند.طور متوسط احسا  شادي و نشاآ داشتهكودكان به

-ميانگين احسا  امنيت در بين دختاران و پساران، مححظاه مای    ، از مقايسۀ  tبا توهه به آزمون   

ناد.  كندرصد( احسا  امنيت مای  98..در شهر مشهد بيشتر از دختران ) درصد( 5898شود كه پسران )

درصاد( اسات. دختاران    1ميانگين احسا  شادي در بين دختران و پسران با انادكی تفااوت )حادود    

 اند.درصد احسا  شادي داشته 09985درصد و پسران  .0092

تاوان گفات رابطاۀ باين دو متغيار مساتقل )شاهر        ( میsig=0.001داري )براسا  سطح معنی   

دار بوده است و قابليت تعميم به هامعاۀ آمااري را   نیدوستدار كودك( و وابسته )احسا  شادكامی( مع

 خواهد داشت.

 طور خحصه نتايج رگرسيون چندگانۀ پژوه  به شر  ذيل است:  به  

درصد براحسا  شادي كودكان تأثيرگاذار اسات و باا توهاه باه       0.مشاركت اهتماعی كودك    

تاوان نتيجاه   قرار دارد می 1915% >(p((، sig = 0.000)داري بودن رابطه و همچنين سطح معنیمثات

 گرفت:
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مشاركت اهتماعی كودكان در فضاي شهر مشهد و احسا  شاادكامی كودكاان رابطاه    الف( بين    

 وهود دارد.

كاه   اسات درصد تأثيرگذار  بر احسا  شادي كودك  01برخورداري از امكانات شهري به ميزان    

 اين رابطه در ههت مثات است.  

ت و خدمات در فضاهاي عمومی در شهر مشهد افزاي  يابد، احساا  نشااآ   ب( هرچه امكانا   

 يابد.كودكان نيز افزاي  می

-درصد بر احسا  شادكامی كودك تأثيرگذار است و در سطح معنای  00احسا  امنيت كودك    

 است. 0.05) >(p(، sig = 0.010) داري

-احساا  شاادكامی و نشااآ مای     ج( هرچه امنيت كودك در شهر بيشتر باشد، كودكان در شهر   

 كنند.

گاذارد و در ساطح   درصد بر احسا  شادكامی كودك تأثير می 1.احسا  تعلق به شهر مشهد     

 ( است.= sig 19112داري )معنی

آ كاودك نياز افازوده    شود، به احسا  شادكامی و نشاا د( هرچه تعلق كودك به شهر بيشتر می   

 عك .رخواهد شد و ب
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