ارزيابي عوامل مؤثر در ايمني فضاهاي تفريحي براي كودكان
(مطالعه موردي :محله نياوران تهران)
دد)

دكتر اسماعيل شيعه

استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

چکیده

امروزه با رشد شهرنشینی و تحول الگوهای سکونتی شهروندان ،کیفیت
حضور کودکان در عرصههای عمومی و فضاهای تفریحی و تعامالت اجتماعی
با گروههای هم سن و سال به دلیل کمبود ایمنی این فضاها و افزایش ضریب
آسیبپذیری در این فضاها تحت تأثیر قرار گرفته و باعث حبس کودکان شهری
در محیط خانه شده است و کودک فرصت کمی برای کشف خود و تجربهی
محیطی در طبیعت دارد.
هدف از این تحقیق ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی برای
کودکان میباشد .محدوده مورد مطالعه این تحقیق محله نیاوران و پارک نیاوران
است .جامعه آماری این تحقیق ساکنین محله نیاوران میباشد که تعداد 9591
نفر را تحت پوشش قرار میدهد .محاسبات نمونه آماری این تحقیق با استفاده از
انحراف معیار و از طریق یکی از روشهای نمونهگیری ،به تعداد  95نفر(حدود
یک درصد از کل جامعه آماری) با توزیع پرسشنامه بین پاسخگویان انجام شد.
جهت رسیدن به اهداف تحقیق سه سؤال که عبارت بودند از :میزان تأثیر
نوع طراحی فضاهای بازی ،نوع تجهیزات فضاهای بازی و ویژگیهای محیطی
فضاهای بازی بر ایمنی کودکان تا چه حد میباشد؟ طراحی شد و متغیرهای
هریک در قالب سواالت با طیف لیکرت در پرسشنامه آورده شد.
نتایج نشان داد که نوع طراحی فضاهای بازی در ایمنی کودکان نقش
زیادی دارد .در این زمینه متغیرهای زوایای پنهان و ناامن ،تمایز زمین بازی،
نحوه تجهیز زمین بازی ،نورپردازی ،سطح زمین بازی تأثیر بیشتری دارند.
همچنین نوع تجهیزات فضاهای بازی و ایمنی وسایل بازی نقش زیادی در ایمنی
کودکان دارد .همچنین ویژگیهای محیطی فضاهای بازی تاحدودی در ایمنی
کودکان نقش دارند .در این خصوص نیز اعتماد به فضاهای بازی ،افزایش دید،
کاربریهای فعال حاشیه نقش بیشتری دارند.

واژههاي کلیدی :ایمنی ،فضای تفریحی ،کودکان ،طراحی محیطی ،نیاوران.

مقدمه

توسعه شهرها ،جلوههایی از زندگی جوامع کنونی محسوب میشود و در
پس این چهره رشد و توسعه ،مشکالت متعددی سالمت و رفاه شهروندان
را متأثر ساخته است .در حقیقت یکی از معضالت امروزی شهرها به مسائل
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شقايق شرفي

دانشجوي كارشناسي ارشد برنامهريزي شهري

ایمنی و سالمت اجتماعی مرتبط میباشد ( .)takano, 2007: 52موضوع
«امنیت و ایمنی محیط زندگی» و مصون ماندن افراد اجتماع از خطرات،
آلودگیها و نابهنجاریها در محیط زندگی یکی از مهم ترین عوامل سازنده
کیفیت مطلوب در زندگی انسان است (صادقي ناييني و همکاران.)33 :1389 ،
ایمنی و امنیت با عنایت به نظریه مازلو و هرم نیازهای بشر ،از جمله نیازهای
اولیه و پایه محسوب می شود ( )takano, 2007: 52و تا این نیاز برای او تأمین
نگردد نمیتواند از فضایی که در آن قرار گرفته ،برداشتی مطلوب داشته
باشد .با پیچیدگی جوامع بشری ،شرایط تأمین این نیاز مشکلتر شده است.
در گذشته و در جوامع ساده روستایی معاصر به لحاظ وجود روابط
چهره به چهره و حاکم بودن نظارتهای اجتماعی خودجوش این عامل
بیشتر وجود داشته است ،اما در جوامع شهری امروز و مخصوص ًا شهرهای
بزرگ که با ایجاد بزرگراههای شهری روابط چهره به چهره تبدیل به حرکت
تند سواره شده است ،ایمنی و امنیت سیمایی دیگر به خود گرفته است و
فقدان آن کام ً
ال حس میشود (منعام .)3 :1389 ،بطوری که ایمنی با معانی
آرامش و آسایش یکی از رویکردهای جدید در شهرسازی را با عنوان شهری
ایمن شکل میدهد.
با توجه به شهرگرایی و تمرکز شدید افراد در شهرها و کم شدن مساحت
منازل مسکونی و نیاز شدید شهروندان به تفریح و فراغت در خارج از منزل،
ایمنی فضاهای خارج از خانه برای شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار
میباشد و یکی از شرایط الزم در فضاهای تفریحی برای عملکرد مطلوب
آنها و تسهیل بروز رفتارهای مناسب در زمان تفریح ،وجود ایمنی و آسایش
جسمی و روانی و استفاده از این قابلیت توسط استفاده کنندگان از آن محیط
است ،به گونهای که محیط با دارا بودن این شرایط در سطوح مختلف روانی
تأمین کننده رفتارهای خاص در افراد است و همساختی رفتار و محیط را
تأمین خواهد کرد.
در این میان ایمنی فضاهای تفریحی و فراغتی گروههای آسیبپذیر
اهمیتی خاص دارد .کودکان به عنوان آسیبپذیرترین گروه در جامعه ،در
مقابل تنزل شرایط محیطی و اجتماعی ،نسبت به سایر گروهها در معرض
خطر بیشتری قرار دارند .امروزه خطرات محیطهای شهری ،عقبنشینی
افراد به محیط خانه و محدود کردن کودکان برای حضور در محیط شهر

توسط والدین را در پی داشته است (.)Mckendrik, et. Al, 2000
لذا تحقيق حاضر در نظر دارد عوامل مؤثر بر ایمنی فضاهای تفریحی
برای کودکان را در یکی از محالت منطقه یک تهران بررسی نماید .پارک
نیاوران از بزرگترین و معروفترین پارکهای تهران و منطقه یک در محله
نیاوران قرار دارد .این پارک به دلیل وسعت و حوزه نفوذی که در این محله
و منطقه دارد ،جاذب تعداد زیادی از شهروندان تهرانی و ساکنین این محله
می باشد .بنابراین آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ایمنی کودکان در این پارک
می تواند گام مهمی در ارتقای سالمت این فضاها برای کودکان باشد.

سؤاالت تحقیق

میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان تا چه حد
میباشد؟
نوع تجهیزات فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان تا چه اندازه تأثیر دارد؟
تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان تا چه
میزانی میباشد؟

پيشينه تحقيق

فیزل و همکارانش ( )2005با بررسي ايمني زمينهاي بازي پاركها در
آمريکا اشارهميکنند که طبق گزارش كميسيون ايمني محصوالت امريكا از
سال  1990تا  147 ،2000گزارش فوت بچههاي زير  15سال در ارتباط با
وسايل زمينهاي بازي ثبت شده است.)Fiissel,D.G., et.al .2005( .
ريزوي و همکارانش ،سوئد را از اولين كشورهايي میدانند كه به اهميت
سالمت كودكان و پيشگيري از حوادث مرتبط با آنان ،توجه كرده است.
بطوری که  6دهه قبل ،ميزان مرگ و مير كودكان در سوئد ،بيش از آمريكا
بوده و ليكن امروزه كمترين ميزان حوادث كودكان متعلق به اين کشور است
(.)Rizvi,N.S., et al. 2006
الفورست و همکارانش با بررسي  ۱۰۲زمين بازي در پاركهاي كانادا
طي ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۵و مصاحبه با  ۱۲۸۶نفر از اولياي كودكان نشان دادند كه
 ۳۵درصد افتادنها از ريسك بااليي برخوردار بوده است .جنس سطح كف
ارتباط بيشتري نسبت به بلندي زمينهاي بازي و بلندي وسايل ،با ميزان
ريسك داشته و انتخاب موادي با توانايي ارتجاعي مناسب براي كف سازي
محيطي در كاهش آسيبها نقش دارد (.)Laforest, S. et.al, 2001
ميتچل و همکارانش در مطالعه خود با بررسی آمار بانك اطالعاتي
بيمارستاني در استراليا در ارتباط با آسيبديدگيهاي كودكان بستري شده
زير  ۱۴سال نشان داده اند که شيوع حادثه افتادن در هر  100هزار مورد
 106/6است .حوادث اندام فوقاني از شيوع باالتري برخوردار بوده است.
در اين بررسي مميزي ايمني و ارزيابي ريسك اعم از مالحظات ايمني
در تصميم گيريهاي مربوط ،از جمله اقدامات الزم در كنترل مشكالت
زمينهاي بازي كودكان شناخته شده است (.)Mitchell ,R., et al. 2007
صادقي نائيني و همكارانش در تحقيق شان که در بررسي ايمني كودكان
در زمينهاي بازي پاركهاي شهري (مورد خاص :پاركهاي محلي-
ناحيهاي تهران) انجام شده اشاره کردهاند که بيش از  %68وسايل بازي

در پاركها ميتواند مخاطره آميز بوده و آسيبهايي را براي كودكان به
همراه داشته باشد .عدم مراقب و نگهداري تجهيزات پاركي باعث شده كه
مخاطرات ناشي از حركت دويدن و راه رفتن روي كفپوشهاي نصب شده
در محوطههاي بازي وجود داشته باشد .همچنين نشان داده شد كه در 78
درصد موارد مشكالت ايمني باعث نگراني مادران از بازي كودكانشان در
پارك شده است( .صادقي نائيني و همکاران.)1389 ،
فارسي و همکارانش در بررسی وضعيت ايمني و استانداردهاي
فضاهاي تفريحي بوستانهاي تهران براساس استانداردهاي  CPSCو ASTM
و مؤسسه ملي استاندارد پرداختند .نتیجه آنکه بخش وسايل بازي کودکان
در مؤلفههاي مختلف بين  28تا  74درصد داراي استانداردها و ايمني بود
(فارسي و همکاران.)1390 ،

معرفي موقعيت جغرافيايي محدوده مورد پژوهش

محله تاريخي نیاوران كه موضوع طرح پيش روست در محدوده منطقه
يك در شمال شهر تهران واقع شده است .منطقه يك شهر تهران با مساحتي
حدود  4816هكتار از جنوب به بزرگراههاي مدرس ،صدر ،چمران و بابايي،
از شرق به جاده لشگرك و پارك جنگلي قوچك و از غرب به رودخانه
دركه منتهيميشود .با توجه به اين كه محله نیاوران در منطقه  1شهرداري
واقع شده است ،در دسته بنديهاي ناحيه اي و محله اي مشاور طرح
تفصيلي منطقه در ناحيه  4قراردارد كه با محالت جماران ،کاشانک و كامرانيه
همجوار است (طرح تفصیلی منطقه یک.)2 :1387 ،

مأخذ :دادههای شهرداری منطقه یک ،ترسیم :نگارنده

نگاره :1موقعیت محله نیاوران در ارتباط با سایر محالت منطقه یک
این محله متشکل از چندین آبادی بوده که در دوره قاجار و پهلوی اول
به عنوان ییالق تابستانی مردم مورد استفاده قرار میگرفتند.
با نقل مکان خانواده سلطنتی و سایر وابستگان به کاخ نیاوران به عنوان
محل زندگی در سال  1344در تمام طول سال ،بسیاری از خانوادههای مرفه
و نزدیکان دربار منازل خود را در مرکز شهر و در محالتی نظیر امیریه رها
نموده و به شمیران نقل مکان کردند.
از این زمان به بعد مجموعه آبادیهای شمیران رفته رفته وارد محدوده
قانونی شهر شده و سیر تبدیل شدن به محلههای شهری را به سرعت طی میکرد.
پیروزی انقالب اسالمی را باید عامل مهم دیگری در مسیر تغییرات
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ساختاری پهنه دانست .پس از وقوع انقالب ،جابجاییهایی درون شهری در يافتهها

پهنه مسکونی تهران ایجاد شد .در زمانی کوتاه پس از انقالب عده ای از ساکنان
مرفه شمال شهر تصمیم به مهاجرت از کشور گرفتند و به این ترتیب منازل
مسکونی شان خالی از سکنه شد .بسیاری از خانهها در اختیار دولت قرار
گرفت و به گروههای جدید اجتماعی و یا به ارگانهای مختلف دولتی واگذار
شد .در دهههای اخیر ،پهنه وسیع نیاوران موقعیت مکانی خود را به عنوان
محدوده شمالی شهر تهران تثبیت نموده است (سرای محله نیاوران.)11 :1391 ،
پارك نياوران در  1342ه.ش ،با مساحتي حدود شش هكتار ،با نقشه
طراحان انگليسي ،به دستور محمدرضا پهلوي و با معماري مهندس سردار
افخمي ساخته شده است .
این پارک در ابتداي خيابان شهيد باهنر واقع شده و از پاركهاي ويژه
منطقه و نيز تهران بزرگ است .در اين پارك كه از طبقات مختلف تشكيل
شده پلههاي متعددي ساخته شده است كه از مشخصات ويژه پارك محسوب
میشود .دو ورودي آن يكي در شمال خيابان پاسداران و ديگري در جنوب
خيابان پاسداران قرار دارد (همان منبع.)18 :

روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر ارتباط بین متغیرها ،تحقیق علی
و از نظر شیوه گردآوری دادهها بصورت میدانی و پیمایشی و با استفاده از
پرسشنامه در محله نیاوران منطقه یک تهران اجرا شده است .جامعه آماری شامل
ساکنین محله نیاوران می باشد .با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق (ساکنین
محله نیاوران) تعداد  9591نفر را تحت پوشش قرار میدهد ،با توجه به فرمول
زیر تعداد  95نفربه عنوان حجم نمونه محاسبه گردید(حدود یک درصد از کل
()1
جامعه آماری) و پرسشنامه بین پاسخگویان توزیع گردید.

رابطه :1تعداد حجم نمونه بوسیله فرمول نمونه گیری
سؤاالت پرسشنامه به نحوی طراحی گردیده بود که در ابتدا سؤاالت
بستهای شامل مشخصات فردی (مانند سن ،جنسیت ،تحصیالت ،تاهل،
شغل ،درآمد و )...قرار داشت .سپس میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی،
نوع تجهیزات فضاهای بازی و ویژگیهای محیطی فضاهای بازی بر ایمنی
کودکان بصورت جداگانه آورده شده و از افراد خواسته شده بود تا نظرشان
در این زمینه را مشخص کنند.
پس از جمعآوری و استخراج اطالعات پرسشنامهها ،به کمک نرم افزار
 spssدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار گرفت .در
این تحقیق چون متغیرهای مورد مطالعه از نوع گسسته و دادههای جمعآوری
شده از نوع طبقهای و رتبهای مرتب شده هستند ،در قسمت آمار استنباطی ،با
در نظر گرفتن مفروضههای آماری و ماهیت دادههای جمع آوری شده برای
پاسخ دادن به سؤاالت تحقیق از آزمون مجذور خی استفاده شد.
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افرادی که در این تحقیق مشارکت کرده و به عنوان پاسخگو به سؤاالت
پرسشنامه پاسخ دادند از نظر ویژگیهای فردی دارای مشخصات زیر بودند:
از نظر سنی افراد بیشتر در گروه سنی  40-30سال بودند که 48/2
درصد را تشکیل میدادند .سپس  50-40سال بیشترین درصد بودند که
 31/2درصد را تشکیل میدادند .از نظر جنسیتی 61/6 ،درصد زن بودند.
از نظر میزان تحصیالت ،بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس
( 34/3درصد) و  31/1دیپلم بودهاند .از نظر وضعیت اشتغال شغل اصلی
بیشتر پاسخگویان خدمات (68/5درصد) و پس از آن کشاورزی با (28/1
درصد) بوده است .از نظر میزان حضور کودک در فضاهای بازی خارج از
خانه 44/2 ،درصد هر روز کودکان را به فضای بازی خارج از خانه میآورند.
 27/8درصد نیز دو روز در هفته آنها را بیرون میبرند.

معیارهای انتخاب پارک

اولین معیار برای انتخاب پارک نزديک بودن پارک به منزل با  49/1درصد می
باشد .داشتن وسايل بازي بيشتر در پارک با  25/2درصد در رده بعدي قرار
دارد .داشتن فضای سبز بیشتر در پارک با  19/7درصد ،آخرین معیار است.
نحوه رفت و آمد به فضای بازی (پارک) :همانطور که نتایج نشان میدهد بیشترین
تعداد با  47/4درصد افراد بصورت پیاده و  32/1درصد با اتومبیل شخصی به
پارک رفت و آمد میکنند .در درجه بعدی ،اتوبوس با  11/7درصد میباشد .این
مورد ،نشاندهندهی مراجعه بیشتر افراد نزدیک پارک به پارک میباشد.

میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان

از نظر تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی بر ایمنی کودکان ،همانطور که از
جدول شماره  1مشخص میباشد ،در بیشتر موارد ،پاسخگویان نقش عوامل
مذکور را زیاد می دانند .همانطور که مشخص است ،زوایای پنهان و ناامن
در فضاهای حاشیه فضاهای بازی باالترین رتبه را از نظر میانگین رتبه ای به
خود گرفته است و پاسخگویان نقش آن را در احساس ایمنی و امنیت زیاد
میدانند .در رتبه بعدی به ترتیب ،عدم تمایز زمین بازی کودکان از نوجوانان،
نحوه طراحی و تجهیز فضاهای بازی و نحوه نورپردازی فضاهای بازی
بیشترین نقش را در ایجاد احساس امنیت کودکان ایجاد میکنند.

ميزان تأثیر نوع تجهیزات فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان

از نظر تأثیر نوع تجهیزات فضاهای بازی بر ایمنی کودکان ،همانطور که
از جدول شماره 2مشخص میباشد ،بیشتر پاسخها در حد میانه و متوسط
میباشد .این امر نشانگر این است که والدین از نظر ایمنی کودکانشان
در فضاهای بازی و باالخص پارکها ،به تجهیزات نسبت به نوع طراحی
فضاهای بازی اهمیت کمتری می دهند.
با توجه به میانگین رتبهای هر یک از موارد ،مشخص است که نقش عدم
ایمنی وسایل بازی با  4/3بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
بنابراین والدین از نظر تجهیزات بیشتر نگران ایمنی تجهیزات میباشند .در
درجه بعدی نیز مناسب نبودن کفپوش زمین بازی بیشترین نگرانی را برای

جدول  :1میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی کودکان در ایجاد احساس ایمنی و امنیت کودک
میانگین رتبهای

انحراف استاندارد

ميانه (درصد)

عامل
نحوه طراحی و تجهیز فضاهای بازی

4/16

1/05

72

نورپردازی فضاهای بازی

4/13

0/949

79

عناصر محدود کننده ورود به فضاهای بازی کودکان مانند دیوار ،درخت ،و...

3/1

1/07

49/4

زوایای پنهان و ناامن در فضاهای حاشیه فضاهای بازی

4/3

0/815

69

سطح نامناسب زمین بازی از قبیل بودن موانع یا نامناسب بودن شیب

4/06

1/02

73

جایگاه نامناسب زمین بازی که باعث عدم نظارت والدین می شود

2/91

0/956

61

عدم تمایز زمین بازی کودکان از نوجوانان یا حتی بزرگساالن

4/2

0/884

76

نامناسب بودن مسیرهای تردد (از نظر شیب ،وجود فراز و نشیب ،ایمنی جدا شدن
مسیر تردد از فضای سبز)

3/4

0/981

65

نبود مصالح مناسب در کفی مورد استفاده پارک

2/9

0/878

63

جدول  :2میزان تأثیر نوع تجهیزات فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان
میانگین رتبهای

انحراف استاندارد

ميانه (درصد)

مناسب نبودن کفپوش زمین بازی

3/6

0/760

60

عدم ایمنی وسایل بازی (از نظر استحکام در محل نصب ،و مقاومت اتصال دهندههای
وسایل بازی

4/3

0/580

74

عدم رعایت فاصله بین ابزار بازی در هر جهت از یکدیگر

3/3

0/891

56

مناسب نبودن روشهای دسترسی به تجهیزات (از قبیل سراشیبی ،پلکان ،نردبان)

3/5

1/03

69

عدم پوشش صحیح وسایل بازی (مانند میلههای فلزی)

3/2

0/941

65

نبود عالئم راهنمای سنی در کنار وسایل بازی

3/4

0/725

66

عامل

والدین ایجاد کرده است .پس از آن نیز مناسب نبودن روشهای دسترسی به
تجهیزات (از قبیل سراشیبی ،پلکان ،نردبان) عامل بعدی نگرانی والدین در
زمینه ایمنی کودکان میباشد.

میزان تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی کودکان بر
ایمنی کودکان

برای پاسخ به سؤاالت استفاده شده است .پس از محاسبه این آزمون از طریق
نرم افزار  SPSSچنانچه سطح معنیداری کوچکتر از  0/05باشد میتوان
قضاوت کرد که به احتمال  95درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد .در این
صورت فرض صفر که بر عدم رابطه تأکید میکند رد میشود .و اگر سطح
معنی داری محاسبه شده کوچکتر از 0/01باشد در این صورت به احتمال 99
درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد( .کالنتری.)100 :1385 ،

از نظر تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی بر ایمنی کودکان ،همانطور

که از جدول شماره  3مشخص میباشد ،بیشتر پاسخها در حد میانه و متوسط سؤال ا ّول :میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی کودکان
میباشد .بطوری که مشخص است ،پاسخگویان وجود آلودگی صوتی در اطراف بر ایمنی کودکان تا چه حد میباشد؟
پارک ( ،)3/9نزدیکی زمین بازی به جاده یا خیابان و عدم وجود حصار مناسب
( )3/7و افزایش دید به فضاهای حاشیه فضاهای بازی کودکان ( )3.6را مهمترین
عوامل تعیین کننده در زمینه عوامل محیطی مؤثر در ایمنی کودکان میدانند.

پاسخ به سؤاالت

باتوجه به اینکه متغیرهای مورد نظر کیفی بوده و دادههای جمع آوری
شده از مقیاس رتبهای برخوردار بودهاند ،از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر

با توجه به جدول  4ارتباط معناداری بین متغیرها (نوع طراحی فضاهای
بازی و احساس ایمنی و امنیت کودکان در فضاهای تفریحی) وجود دارد.
بطوری که مشخص است ،از نظر پاسخگویان بین همه متغیرهای مستقل (نوع
طراحی فضاهای بازی) با متغیر وابسته (احساس ایمنی و امنیت کودکان در
فضاهای تفریحی) با سطح اطمینان  99درصد ارتباط وجود دارد .همچنین با
توجه به پاسخهای جدول شماره  1میتوان دریافت که نوع طراحی فضاهای
بازی بر احساس ایمنی و امنیت کودکان در فضاهای تفریحی تأثیر زیادی

سوم ،شماره نودم 21 /
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جدول  :3میزان تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان.
میانگین رتبه ای

انحراف استاندارد

ميانه (درصد)

افزایش دید به فضاهای حاشیه فضاهای بازی کودکان

3/6

0/748

68

کاربریهای فعال حاشیه فضای بازی کودکان که سبب کنترل ورود غریبهها میشود

3/2

0/897

65

نزدیکی زمین بازی کودکان به خیابان  ،نهر یا ...

3/3

0/697

66

وجود برجستگی یا فرورفتگی در زمین بازی ( به دلیل احداث فاضالب یا )...

3/2

0/785

65

لُخت بودن سیمهای برق در محدوده پارک

2/8

0/789

56

عدم وجود تابلو هشدار دهنده کنار شیر آبهای غیر قابل آشامیدنی

3/2

0/662

62

وجود آلودگی صوتی در اطراف پارک

3/9

0/411

80

ورود موتور سیکلت و دوچرخه به پارک

3/1

0/861

56

جدول  :4میزان تأثیر نوع طراحی فضاهای بازی در ایجاد ناامنی محیط بازی کودکان از نظر والدین
موارد

کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معناداری

نحوه طراحی و تجهیز فضاهای بازی کودکان

45/795

12

0/000

معنادار با اطمینان%99

نورپردازی مناسب فضاهای بازی کودکان

37/416

16

0/002

معنادار با اطمینان%99

عناصر محدود کننده ورود به فضاهای بازی کودکان

53/893

16

0/000

معنادار با اطمینان%99

زوایای پنهان و ناامن در فضاهای حاشیه فضاهای بازی

31/691

16

0/01

معنادار با اطمینان%95

سطح نامناسب زمین بازی از قبیل بودن موانع یا نامناسب بودن شیب

33/984

16

0/003

معنادار با اطمینان%99

جایگاه نامناسب زمین بازی که باعث عدم نظارت والدین میشود

24/709

16

0/011

معنادار با اطمینان%95

عدم تمایز زمین بازی کودکان از نوجوانان یا حتی بزرگساالن

40/289

16

0/001

معنادار با اطمینان%99

نامناسب بودن مسیرهای تردد

42/649

16

0/000

معنادار با اطمینان%99

نبود مصالح مناسب در کفی مورد استفاده پارک

44/268

16

0/000

معنادار با اطمینان%99

دارد .البته مقدار تأثیر هرکدام از شاخصها با هم متفاوت است .بطوری که
از نظر پاسخگویان نورپردازی مناسب فضاهای بازی کودکان با  79درصد
بیشترین و عناصر محدود کننده ورود به فضاهای بازی کودکان با 49/4
درصد کمترین تأثیر را دارد.
با توجه به این موارد میتوان گفت که نوع طراحی فضاهای بازی بر
ایمنی کودکان تأثیر زیادی دارد و بنابراین می توان گفت که به سؤال اول
تحقیق پاسخ دادهایم.

سؤال د ّوم :نوع تجهیزات فضاهای بازی کودکان تا چه اندازه
بر ایمنی کودکان تأثیر دارد؟

معناداری

وجود دارد .همچنین با توجه به پاسخهای جدول شماره  2میتوان دریافت
که نوع تجهیزات فضاهای بازی بر ایمنی کودکان در فضاهای تفریحی تأثیر
زیادی دارد .البته مقدار تأثیر هرکدام از شاخصها با هم متفاوت است.
بطوری که از نظر پاسخگویان عدم ایمنی وسایل بازی با  74درصد بیشترین
و عدم رعایت فاصله بین ابزار بازی در هر جهت از یکدیگر با  56درصد
کمترین تأثیر را دارد.
با توجه به این موارد میتوان گفت که نوع تجهیزات فضاهای بازی بر
ایمنی کودکان در فضاهای تفریحی تأثیر زیادی دارد و بنابراین میتوان گفت
که به سوال دوم تحقیق پاسخ دادهایم.

همانطور که مشاهده می شود با توجه به جدول  5ارتباط معناداری بین سؤال سوم :تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی کودکان
متغیرها (نوع تجهیزات فضاهای بازی کودکان و ایمنی کودکان در فضاهای بر ایمنی کودکان تا چه میزانی میباشد؟

تفریحی) وجود دارد .بطوریکه مشخص است ،از نظر پاسخگویان بین همه
متغیرهای مستقل (نوع تجهیزات فضاهای بازی) با متغیر وابسته (ایمنی
کودکان در فضاهای تفریحی) با حداقل سطح اطمینان  95درصد ارتباط

سوم ،شماره نودم
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همانطور که مشاهده می شود با توجه به جدول  6ارتباط معناداری
بین متغیرها (ویژگیهای محیطی فضاهای بازی و احساس ایمنی و امنیت
کودکان) وجود دارد .بطوریکه مشخص است ،از نظر پاسخگویان بین

جدول  :5میزان تأثیر نوع تجهیزات فضاهای بازی کودکان بر ایمنی کودکان.
سطح معناداری

معناداری

کای اسکوئر درجه آزادی

موارد
مناسب نبودن کفپوش زمین بازی

22.667

12

0/000

معنادار با اطمینان%99

عدم ایمنی وسایل بازی

26.133

12

0/016

معنادار با اطمینان%95

عدم رعایت فاصله بین ابزار بازی در هر جهت از یکدیگر

42.368

16

0/000

معنادار با اطمینان%99

مناسب نبودن روشهای دسترسی به تجهیزات

23.467

16

0/004

معنادار با اطمینان%99

عدم پوشش صحیح وسایل بازی (مانند میلههای فلزی)

26.667

16

0/004

معنادار با اطمینان%99

نبود عالئم راهنمای سنی در کنار وسایل بازی

36.133

16

0/001

معنادار با اطمینان%99

جدول  :6میزان تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی کودکان بر ناامنی محیط بازی کودک.
موارد

کای اسکوئر

درجه آزادی سطح معناداری

معناداری

افزایش دید به فضاهای حاشیه فضاهای بازی کودکان

41.239

12

0.000

معنادار با اطمینان%99

کاربریهای فعال حاشیه فضای بازی کودکان که سبب کنترل ورود غریبهها
میشود

38.109

16

0.000

معنادار با اطمینان%99

نزدیکی زمین بازی کودکان به خیابان  ،نهر و...

34.587

16

0.002

معنادار با اطمینان%99

وجود برجستگی یا فرورفتگی در زمین بازی

42.413

16

0.00

معنادار با اطمینان%99

لُخت بودن سیمهای برق در محدوده پارک

29.130

16

0.013

معنادار با اطمینان%95

عدم وجود تابلو هشدار دهنده کنار شیر آبهای غیر قابل آشامیدنی

40.133

16

0.000

معنادار با اطمینان%99

وجود آلودگی صوتی در پارک

37.600

16

0.001

معنادار با اطمینان%99

ورود موتور سیکلت و دوچرخه به پارک

25.667

16

0.025

معنادار با اطمینان%95

همه متغیرهای مستقل (ویژگیهای محیطی فضاهای بازی) با متغیر وابسته
(احساس ایمنی و امنیت کودکان در فضاهای تفریحی) با حداقل سطح
اطمینان  95درصد ارتباط وجود دارد .همچنین با توجه به پاسخهای جدول
 3میتوان دریافت که ویژگیهای محیطی فضاهای بازی بر احساس ایمنی
و امنیت کودکان در فضاهای تفریحی تأثیر زیادی دارد .البته مقدار تاثیر
هرکدام از شاخصها با هم متفاوت است .بطوری که از نظر پاسخگویان
وجود آلودگی صوتی در پارک با  80درصد بیشترین و لُخت بودن سیمهای
برق در محدوده پارک و ورود موتور سیکلت و دوچرخه به با  56درصد
کمترین تأثیر را دارد .با توجه به این موارد میتوان گفت که ویژگیهای
محیطی فضاهای بازی بر ایمنی کودکان تأثیر زیادی دارد .بنابراین به سؤال
سوم تحقیق پاسخ دادهایم.

نتیجهگیری

در این تحقیق که با هدف شناسایی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای
تفریحی برای کودکان انجام شد ،پس از انجام مطالعات و تحقيقات خارجي
و داخلي ،این عوامل به سه دسته کلی نوع طراحی فضاهای بازی ،نوع
تجهيزات فضاهای بازی و ویژگیهای محیطی فضاهای بازی تقسيم شدند.
سپس پرسشنامه شناسايي عوامل مؤثر بر ایمنی کودکان طراحی و بین

والدینی که کودکان شان را برای بازی و تفریح به پارک آورده بودند ،توزیع
گردید و از آنان خواسته شد در صورت تمايل ،پرسشنامه را تکميل کنند.
سپس پرسشنامهها جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج بدست آمده از این تحقیق بصورت خالصه و تیتروار بصورت
زیر می باشد:
از میان موارد تأثیر نوع تجهیزات فضاهای بازی بر ایمنی کودکان،
مناسب نبودن کفپوش زمین بازی با (میانگین رتبهای ،)3/6 :عدم ایمنی
وسایل بازی با (میانگین رتبهای ،)4/3 :عدم رعایت فاصله بین ابزار بازی
در هر جهت از یکدیگر با (میانگین رتبهای ،)3/3 :مناسب نبودن روشهای
دسترسی به تجهیزات با (میانگین رتبهای ،)3/5 :عدم پوشش صحیح وسایل
بازی با (میانگین رتبهای ،)3/3 :نبود عالئم راهنمای سنی در کنار وسایل
بازی با (میانگین رتبهای )3/4 :میباشد.
در این میان عدم ایمنی وسایل بازی با باالترین میانگین رتبهای بوده و
عدم رعایت فاصله بین ابزار بازی در هر جهت از یکدیگر و عدم پوشش
صحیح وسایل بازی پایین ترین میانگین رتبهای را دارد.
از میان موارد تأثیر ویژگیهای محیطی فضاهای بازی بر احساس ایمنی
و امنیت کودکان ،آرامش روحی و روانی و اعتماد به فضاهای بازی کودکان
با (میانگین رتبهای ،)3/8 :افزایش دید به حاشیه فضاهای بازی کودکان
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با (میانگین رتبهای ،)3/6 :کاربریهای فعال حاشیه که سبب کنترل ورود
با (میانگین رتبهای ،)3/2 :نزدیکی زمین بازی به جاده یا خیابان و عدم
وجود حصار مناسب با (میانگین رتبهای ،)3/7 :نزدیکی زمین بازی کودکان
به حوض ،نهر یا دریاچه و عدم وجود حصار مناسب با (میانگین رتبهای:
 ،)3/3وجود برجستگی یا فرورفتگی در زمین بازی با (میانگین رتبه ای:
 ،)3/2لخت بودن سیمهای برق در محدوده پارک با (میانگین رتبه ای،)2/8 :
عدم روشنایی کافی برای استفاده شبانه در زمین بازی با (میانگین رتبه ای:
 ،)3/6عدم وجود تابلو هشدار دهنده کنار شیر آبهای غیر قابل آشامیدنی با
(میانگین رتبهای ،)3/3 :وجود آلودگی صوتی در پارک با (میانگین رتبهای:
 ،)3/9ورود موتورسیکلت و دوچرخه به پارک با (میانگین رتبهای،)3/1 :
وجود پلههای زیاد در پارک با (میانگین رتبهای )2/5 :می باشد.
در این میان وجود آلودگی صوتی در پارک ،آرامش روحی و روانی و
اعتماد به فضاهای بازی کودکان باالترین میانگین رتبهای را دارد .وجود پلههای
زیاد در پارک ،لخت بودن سیمهای برق در محدوده پارک پایینترین میانگین
رتبهای را دارد.

پیشنهادات
پیشنهادات در نوع طراحی فضاهای بازی

 عالیم راهنمای به کار گرفته شده در پارک واضح شده و عالوه بر آن طرح
کلی پارک هم خوانا باشد تا کودکان را مستقیم ًا به سوی مناطق پرجمعیت
پارک هدایت کند ولی در کنار آن آزادی کودکان را در بازدید از مسیرها و
محدودههای مورد عالقه شان محدود ننماید.
 ورودی زمین نباید در مجاورت بزرگراه و خیابانهای اصلی باشد.
 زمین بازی حتیاالمکان در محدودهای احداث گردد که در مسیر تابش
مستقیم نور خورشید و وزش باد نباشد،
 با کاشت درختان بادگیر و سایبان از اثرات نامساعد این عوامل کاسته شود.

پیشنهادات در نوع تجهیزات فضاهای بازی

 آموزش صحيح استفاده از وسايل بازي به کودکان
 افزايش وسايل بازي و تنوع وسايل بازي
 استفاده از وسايل ايمن و استاندارد و افزایش ایمنی وسایل بازی موجود
 کنترل مستمر وسايل بازي موجود از نظر ایمنی
 نصب برچسب سني براي هر وسيله بازي

پیشنهادات در ویژگیهای محیطی فضاهای بازی کودکان

 به مسیرهای اصلی موجود در پارک ،اطراف پارک و نیز مسیرهای موجود
میان پارک و خیابان اصلی (خیابان پاسداران) توجه شود.
 احداث محوطههای بازی در محله متناسب با نیازها و مشکالت فرهنگی،
اجتماعی گوناگون.
 احداث محوطههای بازی در محله متناسب با شرایط اقلیمی (میزان تابش
نور خورشید ،وزش باد و .)...
 احداث محوطههای بازی در محله متناسب با تعداد و سن نسبی کودکان و
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خردساالن و نوجوانان که از آن محوطه استفاده خواهند نمود.
 در نظر گرفتن طرح مراقبت از پارک به گونهای که افراد خاصه و ساکن
در اطراف پارک را تشویق به مراقبت و پاییدن از پارک نماید.
 در نظر گرفتن روشی جهت کاهش اثرات منفی و مخرب ناشی از استفاده
از زمینهای پارک و یا زمینهای نزدیک پارک.
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