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Background: The absence of urban environment for children in the urban spaces
along with growing urban development have resulted in children’s decreased presence
in this area gradually. Because of these policies, the sense of belonging to the urban
environment in children is now differently assessed. Hence, it can be concluded that
the environment plays a significant role in the development of personality and child
growth; thereby forming the cultural, social factors as well as a great portion of the
child's environmental and spatial attachments in the family on neighborhood context.
Objectives: This study attempts to evaluate the relationship between components
such as environmental flexibility, location identity, and presence in neighborhoods as
components of urban planning with such factors as playing, experienced emotion, and
participation in decision making. The main question of this study is the effect and
extent of these components on each component.
Methodology: Methodologically, this study has a quantitative approach and a
descriptive and causal-comparative research strategy. The data collection tool is a
researcher-made questionnaire that 367 students were chosen through clustering
from each school, among 8000 students of Bandar Anzali. The outcomes were
analyzed through the software SPSS24 and LISREL8.80.
Results: The analysis of the results proved that the highest effect coefficient (95%) in
children was related to place flexibility, which causes creativity in the creation of a
game by the child.
Conclusion: The following grades of the most influence was for physical presence in
the neighborhoods with 94% and place identity with 89%, obtained from the
questionnaire filled by children.

KEYWORDS: Child friendly
city, neighborhoods,
flexibility, place identity,
participation in decision
making

Highlights:
The Children who were in neighborhood and whose families used their child's opinions
in decision-making were more likely to participate in decision-making. This shows that
being in neighborhood has a great impact on children's participation in local Area and
family affairs, and moving in the direction of improving urban spaces is more effective
for children's participation.
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بیان مسئله :افزایشِ شهرنشینی و کمبود فضاهای شهری برای حضور کودکان در محیطهای شهری ،موجب شده
است تا حضور آنها در این عرصه روزبهروز کاهش یابد .نبود این فضاها ،باعث گردیده تا حس تعلقِ کودکان به فضای
شهری بهگونهای متفاوت ارزیابی گردد .ازاینرو ،میتوان اینگونه بیان داشت که محیط ،نقش بنیادین در شکلگیری
شخصیت و رشد کودک داشته که از این طریق میتواند عوامل فرهنگی ،اجتماعی و یا بخش عمدهای از دلبستگیهای
محیطی و مکانی کودک در بستر خانواده و محله شکل بگیرد.
هدف :مطالعة حاضر در تالش است تا میزانِ ارتباط مؤلفههایی همچون انعطافپذیری محیط ،هویتِ مکانِ حضور کودک
و قابلیت حضورپذیری محالت ،بهعنوان مؤلفههای شهرسازی با مؤلفههایی مانند بازیسازی محیط ،هیجان تجربهشده
کودک و مشارکت کودکان در تصمیمگیری را موردسنجش قرار دهد .پرسش اساسی این پژوهش ،اثر و میزان هر یک از
مؤلفهها بر دیگری میباشد.
روش :این کنکاش از لحاظ روششناسی ،کمی و راهبرد آن ،توصیفی و از نوع علَی_مقایسهای است .ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامه محقق ساخت است که جامعة آماری آن را  1222دانشآموزانِ مقطع ابتدایی شهر بندرانزلی تشکیل
میدهد که از میان آنها  35۳نفر بهعنوان نمونه ،بهصورت پرسشنامه بسته_ پاسخ ،موردمطالعه و با استفاده از
نرمافزارهای  SPSS04و  LISREL 1/12مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
یافتهها :تحلیل یافتهها حاکی از آن است که انعطافپذیری محیط ،بیشترین ضریب اثر را با  ،%31در کودکان داشته که
باعث ایجاد خالقیت در ساخت و به وجود آوردن بازی در محیط توسط کودک میشود.
نتیجهگیری :حضورپذیری محالت با  34درصد و هویت مکانِ حضور کودک با  13درصد در ردههای دوم و سوم،
بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر شرکت در تصمیمگیری و هیجان تجربهشده کودکان در نتایج پرسشنامه کسب کرده
است.

کلید واژهها :شهردوستدارکودک،
محالت ،انعطافپذیری ،هویت مکان،
شرکت در تصمیمگیری

نکات برجسته:
کودکانی که در فضای محله حضور داشتند و خانوادههای آنها نظرات کودکشان را در تصمیمگیریها لحاظ میکردند
تمایل بیشتری برای شرکت در تصمیمگیری داشتند .این موضوع نشان میدهد حضور در محله تأثیر بسزایی در مشارکت
کودکان در امور محلی و درون خانوادهای داشته و حرکت در مسیر بهبود فضاهای شهری برای مشارکتپذیری کودکان
مؤثرتر است.
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بیان مسئله
طبق آمارهای رسمی در پایگاه اینترنتی سازمان ملل متحد در سال  ،5۰۲7قریب به  5میلیارد نفر کودک  ۲1-۰در جهان زندگی
میکنند؛ که این میزان ،یکچهارمِ جمعیت کل جهان محاسبه میگردد .در کشور ایران در همان سال ،حدود  ۲1میلیون کودک
(حدود یکچهارم جمعیت کشور) در آمارهای رسمی سازمان ملل متحد گزارششده است .در سال  ۲1۹1میالدی پیمان حقوق
کودک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به امضا درآمد و تمامی کشورها متعهد شدند برای اجرای آن در کشور خود تالش کنند
(کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی .)۲۹15 ،بر این اساس ،کودکان حقوقی اساسی برای زندگی ،محافظت ،شرکت داده شدن در
بحثها و همچنین موارد مختلف را خواهند داشت .این حقوق ،یادآور میشود که کودکان در محیطهای بدون تبعیض ،شهرِ سالم و
امن؛ حق رشد و زندگی دارند (گوکمن و گوالی تاشچه .)5۰۲2 ،۲شهرهای دوستدار کودک ،حاکمان محلی را تشویق میکند که
بهترین تصمیمگیریها را برای تحققِ حقوق کودکان و سالمتی آنها انجام دهند .تصمیمات اتخاذشده میبایست شاملِ در
دسترس بودن فضای سبز ،تجهیز شهر برای فعالیتهای مختلف ،حملونقلِ مناسب و در دسترس ،فعالیتهای اجتماعی و درون
محلهای باشد (بروبرگ ،کیتا ،فاگرهولم.)5۰۲۹ ،5
افزایش شهرنشینی و کمبود فضاهای شهری جهت حضور و بازی کودکان باعث شده است تا حضور آنها در این عرصه
روزبهروز کاهش یابد .اینگونه رفتار باعث گردیده تا حس تعلقِ کودکان به فضا بهگونهای متفاوت ارزیابی گردد .البته نوع بازیها و
روش زندگی کودکانِ امروز ،کامالً متفاوت با نسل قبل خود بوده و ازاینرو میبایست در پی راهحلهای منطقی در دنیای مدرن
امروز بود (ابراهیمی ،سعیدیرضوانی ،معانیمنجیلی .)۲۹1۰ ،ژان پیاژه ۹معتقد است که کودک از طریق حواس خود میتواند محیط
را شناخته و در جهت توسعهی ادراکی خود ،از آن استفاده کند (نیکروش و قاسمی سیچانی ،)۲۹1۹ ،بنابراین ،میتوان اینچنین
بیان داشت که محیط ،نقش اساسی در شکلگیری شخصیت و رشد کودک دارد و محله ،بعد از خانواده نخستین محیطی است که
کودک در آن پا میگذارد ،آن را شناسایی میکند و خواهان ارتباط در اجتماع و گذراندن اوقاتشان باهم سن و ساالن خود هستند
(کیانی و اسماعیلزاده کواکی .)۲۹1۲ ،ازاینرو ،برای آنکه شهرها جایگزین مناسبی برای پیشرفت کودکان شوند ،میبایست عوامل
مؤثر در رابطه با شکلگیری شخصیت کودکان ،خواستهها ،نیازها و همچنین عالیق آنها بررسی و اجرایی گردد .جهت مداخلهی
کودکان در تصمیمگیریهای شهری ،وجود شهر دوستدارِ کودک از مهمترین عواملی است که پژوهشگران این عرصه را بر آن
داشت تا مطالعات خود را به این بخش از نیازمندیهای بنیادین آنان معطوف کنند .شهر بندرانزلی با توجه به دارا بودن پتانسیلهای
بالقوه برای حضور کودکان در فضای شهری از این مهم مغفول مانده است .آبوهوای مطلوب ،فضای وسیع ساحلی ،مراکز شهری
جهت تعامالت اجتماعی و بافت قدیمی خاطرهانگیز از آن موارد هستند که بهیقین میتوان از آنها بهعنوان پتانسیل یاد نمود.
اهمیت این پژوهش ازآنرو است که حضور کودکان در شهر و محله با مناسبسازی فضا ارتباط داشته باشد .این مطالعه در تالش
است تا میزان ارتباط مؤلفههایی مانند انعطافپذیری محیط ،هویت مکانِ حضور کودک و حضورپذیری در محالت بهعنوان
مؤلفههای شهرسازی با مؤلفههایی مانند بازیسازی محیط ،هیجان تجربهشده و شرکت در تصمیمگیری را موردسنجش قرار دهد.
ازاینرو ،پرسشهای پژوهش بهقرار زیر مطرح میگردد:
 انعطافپذیری چه تأثیری بر بازیسازی محیط دارد؟
 هویت مکانِ حضور کودک چه تأثیری بر هیجان تجربهشده توسط کودک دارد؟
 قابلیت حضورپذیری محالت برای کودکان چه تأثیری در مشارکت کودکان برای تصمیم گیری در شهر دارد؟
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مبانی نظری
کودک
در مادة اول کنوانسیون حقوق کودک ،منظور از کودک افراد زیر  ۲۹سال است .در ماده یک قانون حمایت از حقوق کودکان
مصوب سال  ۲۹۹۲نیز سن زیر  ۲۹سال بهعنوان کودک تعیینشده است (ابراهیمی و دیگران .)۲۹1۰ ،بهصورت کلی میتوان گفت
منظور از کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده است .با توجه به اینکه بلوغ معموالً در پسرها بین  ۲۹تا  ۲2سالگی و در
دخترها بین  ۲۲تا  ۲1سالگی اتفاق میافتد ،انتخاب معیار کمتر از  ۲5سال برای تعریف کودک مبنای مناسبی را به دست میدهد
(کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی.)۲۹15 ،
شهر دوستدار کودک
شهردوستدارکودک نمایانگر کنوانسیون حقوق کودکان است .شهری که صدای کودکان در آن شنیدهشده و نقش اصلی را خود
او تعیین میکند .ازاینرو ،شهردوستدارکودک بهتمامی جنبههای حقوقی ،قوانین ،سیاست ،بودجه و برنامهها وابسته است (یونیسف،۲
 .)5۰۰1در شهردوستدارکودک با حکمروایی تحسینبرانگیز ،به کودکان اجازهی حضور و مشارکت در تمامی ابعاد تصمیمگیری و
فرایندها را میدهد (ریگیو .)5۰۰5 ،5هدف از ایجاد فضاهای دوستدار کودک بهوجود آوردن مکانهای امنی است که کودک امکان
مشارکت و فعالیت آزادانه را بهصورت بازی ،رفتار اجتماعی و آموزش از خود نشان دهد (فالحی و گمینی اصفهانی .)۲۹12 ،شهر
دوستدار کودک به این معنا است که دولتمردان چگونه این شهرها را بر اساس عالیق کودکان اداره میکنند .شهرهایی که در آن
نوعی حقوق اساسی کودکان همانند سالمت ،حملونقل ،حمایت اجتماعی ،آموزش و فرهنگ رعایت میشود تنها شهر خوب برای
کودک نیست؛ بلکه شهری است که توسط کودکان ساخته میشود (صفویمقدم ،نوغانیدختبهمنی ،مظلومخراسانی .)۲۹1۹ ،این
موضوع به معنی مشارکت دادن کودکان برای شکل دادن در محیط اطرافشان است (کیانی و اسماعیلزاده کواکی.)۲۹1۲ ،
شهردوستدارکودک شهری است که در آن خواستههای کودک در اولویت قرارگرفته و شرایط اجتماعی ،فرهنگی و معماری شهر
همسو با نیاز آنها بوده و حقوق کودکان در سیاستها ،قوانین ،برنامهها و بودجهها منعکس میشود (کربالییحسینیغیاثوند و
سهیلی .)۲۹15 ،در یک تعریف جامع و کلی ،شهردوستدارکودک شهری است که کودکان در آن حضورداشته و امکان مشارکت در
سطوح محلی را دارا بوده و تعامل اجتماعی بین کودکان در شهر مشاهده شود.
خالقیت
از مهمترین عواملی که میتوان در کودکان و بهویژه شهر دوستدار کودک نام برد خالقیت و روشهای ارتقای آن میباشد.
درواقع محیطهای شهری میبایست قابلیت انجام فعالیتهای خالقانه را در کودکان تحریک کنند .به همین دلیل داشتن تعریفی از
خالقیت و اعمال آن در فضای شهر میتواند مؤثر واقع شود.
خالقیت ترکیبی از قدرتِ ابتکار ،انعطافپذیری و حساسیت در برابر نظریاتی است که یادگیرنده را قادر میسازد خارج از تفکر
نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیاندیشد که حاصل آن رضایت است (آمابیل .)5۰1 ،۲11۰ ،۹همچنین میتواند فرآیندی باشد که
نتیجه آن ،کار متفاوتی است که توسط گروهی در یکزمان بهعنوان عامل مفید و رضایتبخش موردقبول واقع شود (استاین،1
 .)۲۹ ،۲171همچنین میتوان اینچنین بیان داشت که خالقیت نتیجهی نیروهای تخیلی و تعقلی یک فرد است که با استفاده از
دانستهی پیشین خود و کشفیات جدیدش مسیری را جدید برای حل یک مسئله به نمایش میگذارد (کریمیآذری ،حسینی،
صالحصادقپور ،حسینی .)۲۹12 ،ازنظر نگارندگان ،خالقیت نتیجه رهیافتی جدید برای مسائل تکراری و یا بدون راهحل میباشد که
فرد طرح کننده با قوه تخیل و ابتکارِ خویش ،این مسیر را منحصراً برای مسئله خود به وجود آورده است.
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الگوهای روانشناسی محیطی
در این پژوهش جهت پیشبرد اهداف طرحشده ،سه الگوی روانشناسی محیطی انتخاب شد که متغیرهای موردسنجش آن به
الگوی هوش هیجانی ،ادراکی_شناختی و رفتاری دستهبندیشدهاند که به شرح هرکدام پرداختهشده است:
هوش هیجانی به آن معناست که شخص توانایی تشخیص عواطف و هیجانات دیگران و پاسخی مناسب برای آنها ،دارا است.
درواقع این نوع هوش تالش دارد به هیجانات شخص ،آگاهی و نظم بخشیده و آن را کنترل کند (اخوان تفتی ،مفردنژاد.)۲۹1۹ ،
رایجترین رویکرد امروز انسان رویکردی است که او را برحسب چند فرایند درونی در نظر میگیرد :واکنشهای ادراکی به محیط و
اینکه افراد چطور محرکهای محیطی را درک کرده و با آن نظم میبخشند .در رویکرد رفتاری ،انسان موجودی رفتارگرا بهحساب
آمده و بهجای توجه به احساساتش به رفتارش تأکید میشود .در این رویکرد بیشتر بر وابستگی و تشویقهای محیطی بهمانند
عوامل تعیینکنندة رفتار تأکید میگردد (آلتمن.)527-522 ،5۰۲5 ،۲

پیشینة پژوهش
با توجه به مقالة «تأثیر عوامل کالبدیِ فضاهای بازی بر خالقیت کودکان  7تا  ۲5سال در پارکهای شهری» به نویسندگی
کوپایی ،نقیزاده و حبیب ( )۲۹12می توان بیان کرد که رسالت شهر دوستدار کودک ،ارتقای خالقیت و شادکامی کودک خواهد بود؛
نتایج بهدستآمده از این پژوهش بر این باور است که رابطهای معناداری میان مؤلفههای محیطی و خالقیت برقرار است و در میان
مؤلفههای مختلف ،مؤلفه تنوع (تنوع در جزییات و مصالح) تأثیرگذارتر بوده و بعدازآن ،به ترتیب مهمترین عوامل؛ سرزندگی و
انعطافپذیری کالبدی بیشترین تأثیر را بر مؤلفههای خالقیت دارند .مستغنی و اعتمادی ( )۲۹12بیان کردند تطابق از منظر
چگونگی شکلگیری حس مکان کودکان ،حاکی از تأثیر به سزای عوامل و تعاملی در غالب بازی_مشارکت ،جهت دخل تصرف
مکان ،توسط کودک و مشارکت او در طراحی فضاها و ایجاد قلمروهای شخصی میباشد .نیکروش و قاسمی سیچانی ( )۲۹1۹در
پژوهش خود با عنوان «بازشناسی جایگاه روح مکان در طراحی فضای کودکان؛ بر مبنای آراء پدیدار شناختی نوربرگ شولتز »2بیان
کردند که معانی ،فرهنگ و تاریخِ یک مکان ازجمله عوامل هویتبخش آن بوده که باعث ایجاد خاطرات و حس تعلق افراد به
مکان و درنتیجه شکلگیری شخصیت آنان در دوران کودکی میگردد .لذا یکی از وظایف اصلی معماران امروز ،ایجاد معانی در
فضاهای کودکان و یادآوری سنتها و هویت فرهنگی آنها از این طریق میباشد تا درنتیجه آن کودکان بتوانند ارتباطی تنگاتنگ
میان گذشته ،حال و آینده خود برقرار نمایند .همچنین کیانی و اسماعیلزاده کواکی ( )۲۹1۲در جستار انجامشدهی خود با موضوع
«تحلیل و برنامهریزی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان (مطالعه موردی :قوچان)» ،به این نتایج دست یافتند که نظر کودکان
در تدوین برنامهی شهر دوستدار کودک در اولویت است .در تحقیق بهعملآمده از کودکان %21 ،از آنها به داشتن فضای سبز و
وسایل بازیِ مخصوص کودک در محله معتقد بودند .بیشترِ کودکان در نقاشیهای خود ،شهری را با فضای سبز و بازی در سطحِ
محله و بدون آلودگی به تصویر کشیدند .همچنین بیشترِ کودکان ،محیطهای امن و بیخطر را در نقاشیهایشان به تصویر کشیده
بودند که حاکی از ناامن بودن مکانهای فعلی آنها در محلههایشان بود .عالوه بر آن ،مکانی همچون سینمایی مختص کودکان را
در شهر مشخص کردند که تهیهکنندگان فیلم خود کودکان بودند.
مواشنگ لی و جینشو لی )5۰۲7( 3در نتایج مقالهای تحت عنوان «تجزیهوتحلیل روشهای تخصیص فضای سبز در طراحی
شهر دوستدار کودک ،نمونه موردی چانگشا ،»4اینگونه بیان میدارند که برای تخصیص فضای سبز در اینگونه شهرها تحقیقات
ابتدایی و پایه درباره روانشناسی محیطی و رفتاری کودکان الزم است که میتوان با پرسشنامه ،مصاحبه با کودک و تحلیل نقش
ویژگیهای شخصیتی او در استفاده از فضای سبز در هنگام بازی؛ به نتیجه مطلوب دستیافت .در تحقیق دیگری به قلم گوکمن و
گوالی تاشچه ( )5۰۲2با موضوع «دیدگاه کودکان درباره شهر دوستدار کودک :نمونه موردی ازمیر»؛ نویسندگان اینچنین نتیجه
گرفتند که دیدگاه کودکان از یک شهر دوستدار کودک؛ فعالیت بدون تهدید برخورد با خودرو ،همراه است.

1

Altman, 2012
Christian Norberg-Schulz
3 Li & Li, 2017
4 Changsha
2
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همچنین فضاهای آموزشی ،بازی و فضاهای باز ورزشی از دیگر مواردی میباشد که کودکان به آن اشاره داشتهاند .آنان خواهانِ
گوناگونی رنگِ فضاها ،فضای بازی پاکیزه ،لذتبخش و وجود مسیرهای دوچرخهسواری در سطح شهر هستند .بر اساس پژوهش
قنبری آذرنیر و همکاران ( )5۰۲2خیابان و کوچهها مکانهای موردعالقه کودکان میباشند مشروط بر ایمن بودن و تحت نظر
غیرمستقیم والدین .همینطور کودکان ،کوچههای مسطح و یا با شیب آهسته و بدون پله را ترجیح داده و خواهان آن هستند که
فضاهای بازی آنها در محله میان خانهها و یا در ارتباط با جداره اماکن فرهنگی و آموزشی بوده و همچنین دارای عناصر طبیعی باشد.

روش پژوهش
ازلحاظ روششناسی ،این پژوهش دارای رویکردی کمی و راهبردِ پژوهش ،توصیفی و از نوع علَی_مقایسهای است که در این
راستا ،با بررسی پژوهشهای مرتبط ،به تحلیل نظرات پژوهشگران دیگر پرداخته شد .در گام نخست با استفاده از منابع موجود،
مؤلفههای شهر دوستدار کودک استخراج گردید (جدول  .)۲با توجه به بدیع بودن موضوع پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخت طراحی
گردیده توسط نویسندگان (چکلیست) ،با مشورت  ۹نفر از صاحبنظران و متخصصان روانشناسی و شهرسازیِ فعال درزمینهی
تحقیق ،بهصورت مصاحبهی نیمه ساختاریافته دستهبندی و نهایی شد .در گام بعدی ۹۰ ،پرسشنامه بهعنوان آزمون ابتدایی ،توزیع،
روایی و پایایی آن توسط کودکان جامعهی هدف ،ارزیابی گردید؛ که مقدار آلفای کرونباخ آن  ۰/1۲5محاسبهشده است .در گام
بعدی؛ ارائهی مدل مفهومی با استفاده از مهمترین مؤلفههای کالبدی شامل( :انعطافپذیری_هویت مکان_حضور پذیری در
محالت) و روانشناسی (شامل :بازیسازی_هیجانتجربهشده_شرکت در تصمیمگیری) انجام شد .پس از تحلیل نتایج پرسشنامه،
نگارندگان  ۹متغیر با امتیاز باال که از نتایج پاسخهای کودکان بهدستآمده است را شناسایی کرده؛ و سپس به تحلیل متغیرهای با
امتیاز باال پرداختند .جامعه آماری ،شامل  ۹۰۰۰دانشآموز مقطع ابتدایی شهر بندرانزلی در نظر گرفته شد که از آن میان ۹27 ،نفر
بهعنوان نمونه ،بهصورت پرسشنامه بسته_ پاسخ ،موردمطالعه قرار گرفت .جهت دست یافتن به نتایج دقیق پرسشنامه ،منحصراً
دانشآموزان  ۲۰تا  ۲5سال مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این میان؛ تعداد  ۲۹1پرسشنامه بین دختران و  ۲۹۹عدد بین پسران
بهصورت خوشهای توزیع شد .نتایج حاصل از پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزارهای  SPSS51و  LISREL۹/۹۰جهت درک دقیق
میزان تأثیرگذاری دادهها بر یکدیگر محاسبهشده است .سؤاالت پرسشنامه شامل  7۹سؤال بهصورت طیف لیکرت بود که هر مؤلفه
بهصورت جداگانه در آن مشخص شد .پس از تحلیل پرسشنامهها ،آلفای کرونباخ پرسشنامه  ۰/۹۹۹به دست آمد و  ۹متغیر با
باالترین امتیاز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
محدودة مورد مطالعه
محدودة موردسنجشِ پژوهش در استان گیالن و در شهر بندرانزلی بوده است که بهدلیل دارا بودن پتانسیلهای شهر دوستدار
کودک از لحاظ دسترسی به دریا ،فضاهای تفریحی وسیع ،آب و هوای مطلوب جهت حضور کودکان در شهر بهعنوان نمونه
پژوهش انتخاب شد .با این توصیف که نقش حضور کودکان در این شهر به گونه مناسبی مورد توجه قرار نگرفته است .شکل ۲
تصویری از دو مرکز محلهی مهمِ بافت قدیمی (محله امامزاده صالح تصویر سمت راست و محله خیابان سپه تصویر سمت چپ) در
بندرانزلی را به خوبی نشان میدهد .این موضوع بیان میکند که باوجود پتانسیلهای فضایی جهت ایجاد محیط انسانی ،این فضاها
در تصرف خودروها بوده و سهم کودکان که بهعنوان نشاط محیطی محسوب میشود دیده نشده است .شکل  5مراحل گسترش
کالبدی بندرانزلی را بهمنظور درک مناسب از شهر موردمطالعه به تصویر کشیده است.
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شکل .۲تصویری از مراکز دو محله مهم در بندرانزلی

شکل  .5مراحل گسترش کالبدی شهر بندرانزلی .منبع :آرشیو شهرداری بندرانزلی

مؤلفههای شهر دوستدار کودک
با توجه به موضوع بحث و ادبیات تحقیق ،ضروری است تا اصولی جهت تبدیل شهرهای حاضر به شهر دوستدار کودک ،خصوصاً
شهر بندرانزلی تدوین شود .همچنین به نظر میرسد بررسی این موضوع که چه متغیرهایی در دیدگاه کودکان در رابطه با شهر مورد
عالقهشان تأثیر داشته ،ضروری است .در این راستا ،با بررسی پیشینة تحقیق ،با توجه به مفاهیم و مؤلفهها 55 ،متغیر استخراجشده
است (جدول .)۲
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جدول ۲

مؤلفههای اصلی شهر دوستدار کودک
نوع متغیر

مؤلفههای اصلی شهر دوستدار کودک
فضاهای موردعالقه کودکان
فرم کالبدی
ویژگیهای محیط

متغیرهای کالبدی (معماری و شهرسازی) (مستقل)

کیفیت محیط

اهم منابع
کربالییحسینیغیاثوندGhanbari azarneir and others, 2015 – ۲۹15 ،

کوپایی ،نقی زاده و حبیب-Ghanbari azarneir and others, 2015 - ۲۹12 ،
کشانی همدانی و همکاران۲۹11 ،
ابراهیمی ،سعیدیرضوانی و معانی منجیلی- Yao and Xiaoyan, 2017 - ۲۹1۰ ،
Price and Reis, 2010 – Fadzila aziz and Said, 2012
Gokmen and Gulay Tasci, 2016

کوپایی ،نقی زاده و حبیب - ۲۹12 ،ابراهیمی ،سعیدیرضوانی و معانی منجیلی- ۲۹1۰ ،
انعطافپذیری

Karimi azeri and others, - Ghanbari azarneir and others, 2015

 - 2015طباطبائیان ،عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض۲۹12 ،
کامل نیا و حقیرBroberg, Kytta and – Li and Li, 2017 – ۲۹۹۹ ،

عوامل طبیعی
هویت مکان
ایمنی
حملونقل
محالت

 – Fagerholm, 2013فالحی و گمینی اصفهانیPrice and Reis, - ۲۹12 ،
2010

مستغنی و اعتمادی – ۲۹12 ،نیکروش و قاسمی سیچانی - ۲۹1۹ ،ابراهیمی،
سعیدیرضوانی و معانی منجیلی۲۹1۰ ،
کربالییحسینیغیاثوندGhanbari - Yao and Xiaoyan, 2017 - ۲۹15 ،
azarneir and others, 2015
Price and Reis, 2010 -Yao and Xiaoyan, 2017

ابراهیمی ،سعیدیرضوانی و معانی منجیلی– Aarts and others, 2011 – ۲۹1۰ ،
Minh and others, 2017

محیط محلی

Nikku and Pokhrel, 2013

خالقیت

 - Karimi azeri and others, 2015مستغنی و اعتمادی - ۲۹12 ،کوپایی ،نقی
زاده و حبیب – ۲۹12 ،کیانی و اسماعیلزاده کواکی – ۲۹1۲ ،کریمی آذری و
همکاران - ۲۹12،طباطبائیان ،عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض۲۹12 ،

سرزندگی

 - Gehl, 2010کوپایی ،نقی زاده و حبیب۲۹12 ،

جنبههای یادگیری

طباطبائیان ،عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض۲۹12 ،

متغیرهایانسانی (روانشناسی) (وابسته)

فراشناختها (باورها در رابطه با محیط)
بازیسازی

طباطبائیان ،عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض – ۲۹12 ،کشانی همدانی و همکاران،
۲۹11
کیانی و اسماعیلزاده کواکی - ۲۹1۲ ،ابراهیمی ،سعیدیرضوانی و معانی منجیلی۲۹1۰ ،
 طباطبائیان ،عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاضFadzila aziz and Said, – ۲۹12 ،2012

توانایی ادراک

Yao and Xiaoyan, 2017

هیجان تجربهشده

طباطبائیان ،عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض۲۹12 ،

احساس امنیت

کربالییحسینیغیاثوند -۲۹15 ،کیانی و اسماعیلزاده کواکیNikku and – ۲۹1۲ ،
Karimi azeri and others, 2015 - Pokhrel, 2013

شرکت در تصمیمگیری

 - Fadzila aziz and Said, 2012ابراهیمی ،سعیدیرضوانی و معانی منجیلی،
Broberg, Kytta and Fagerholm, 2013 - ۲۹1۰
کربالییحسینیغیاثوند - ۲۹15 ،کیانی و اسماعیلزاده کواکیYao and – ۲۹1۲ ،
Nikku and - Gokmen and Gulay Tasci, 2016 - Xiaoyan, 2017

حریم و قلمرو

کامل نیا و حقیر۲۹۹۹ ،

فعالیت درون محلهای

Pokhrel, 2013
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طبق جدول شماره  ،۲مؤلفههای بهدستآمدة شهر دوستدار کودک؛ با متخصصین روانشناسی بهصورت مصاحبه نیمه ساختار
یافته مورد بررسی قرار گرفت که پس از جمعبندی آرا و نظرات آنها ،مورد دستهبندی قرار گرفت .با تعیین دستهبندی؛ عوامل به
سه دسته الگوهای شناختی ،هیجانی و رفتاری تقسیمبندی گردید (جدول .)5
جدول 5

الگوهای سهگانهی شهر دوستدار کودک بهعنوان فرضیههای پژوهش
روانشناسی
هدف نهایی

الگو

الگوهای سهگانه جهت تدوین اصول
شهردوستدارکودک در بندرانزلی

الگوهای شناختی

الگوهای هیجانی
الگوهای رفتاری

معماری و شهرسازی

(متغیرهای انسانی)

عوامل مداخلهگر

(متغیرهای کالبدی)

متغیر وابسته
خالقیت
سرزندگی
جنبههای یادگیری
فراشناختها (باورها نسبت به محیط)
بازیسازی
توانایی ادراک
هیجان تجربهشده
احساس امنیت
فعالیتهای درون محلهای
شرکت در تصمیمگیری
حریم و قلمرو

میزان عالقه و ترجیح
تنوع و پیچیدگی
تمایل به حضور
شخصیت و احساس
حس کنجکاوی
شناخت
احساس دوست داشتن محیط
آرامش روانی
نوع دسترسی (روابط فضایی)
فشردگی و تراکم محیط
رفتارها

متغیر مستقل
فضاهای موردعالقه کودکان
فرم و بافت کالبدی
ویژگیهای محیط (محیط سالم)
کیفیت محیط (خوانایی محیط)
انعطافپذیری
عوامل طبیعی
هویت مکان
ایمنی
حملونقل (نوع حملونقل)
محالت (حضور پذیری)
محیط محلی

ارائةمدل مفهومی
با توجه به رویکردِ پژوهش و تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابستهها؛ مدل مفهومی در شکل شماره  ۹بهدست آمد .این مدل
نشاندهنده حوزة کاربردی هر متغیر در دستهبندی خود میباشد .از هر الگو ،بااهمیتترین متغیر مطابق با نتایج تحلیل پرسشنامه،
مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شکل  .۹الگوهای سهگانه شهردوستدارکودک و پارامترهای برگزیده بهعنوان فرضیههای پژوهش
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یافتهها و بحث
برای یافتن اثر و میزان هر متغیر بر دیگر متغیرها ،از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار تحلیل معادالت ساختاری
( )SEMاستفادهشده است .قدر مسلم ،از تحلیل عامل تأییدی نیز برای سنجش میزان روایی و پایایی پرسشنامه میزان آلفای
کرونباخ بهره برده شد.
باتوجه به نتایج ،شاخصهای برازندگی در مدلهای اندازهگیری تحلیل عامل تأییدی ابزارهای پژوهش ،میتوان گفت مقدار
 K2در تمامی مدلهای اندازهگیری در سطح خطای  2درصد معنادار است .همچنین ،نسبت  K2/dfدر همه مدلهای اندازهگیری
با توجه به مالک مدنظر ،بیانگر برازش مناسب مدلهای مفهومی است .مقدار شاخص  RMSEAدر همه مدلهای اندازهگیری
در دامنه قابلقبول قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابلقبول در مدلهای اندازهگیری ابزارها است .مقادیر
شاخصهای  AGFI ،GFI ،CFIو  PGFIدر همه مدلهای اندازهگیری ابزارها نیز با توجه به مالک مدنظر مطلوب ارزیابی
شدند که نشاندهنده برازش مناسب مدلهای اندازهگیری است .بنابراین ،با توجه به نتایج مدلهای اندازهگیری ،میتوان گفت
همه ابزارهای پژوهش برازش مناسب و قابلقبول دارند.
بررسی فرضیة اول
 انعطافپذیری بر بازیسازی محیط تأثیر دارد:
همانطور که در شکل  1و  2مشاهده میگردد ،طبق نتایج پرسشنامه ،ضریب اثر متغیر انعطافپذیری برافزایش بازیسازی
محیط معادل  12درصد ،بهدستآمده است .همچنین برای این پارامتر مقدار 1/12 ، Tتخمین زدهشده است .این یافته نشان میدهد
رابطه بین دو متغیر انعطافپذیری بر بازیسازی محیط رابطه مثبت و معناداری داشته که با افزایش انعطافپذیری ،بازیسازی
محیط نیز افزایش مییابد و برعکس .لذا این فرضیه پذیرفته میشود.

شکل  .1مقدار بارهای عاملی مربوط به فرضیه اول تحقیق

شکل  .2مقدار  Tبرای بررسی معنیداری ضرایب فرضیه اول تحقیق
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بررسی فرضیة دوم
 هویت مکانِ حضور کودک بر هیجان تجربه شدة کودک تأثیر دارد:
همانطور که در شکل  2و  7مشاهده میگردد ،طبق نتایج پرسشنامه ضریب اثر متغیر هویت مکانِ حضور کودک بر هیجان
تجربه شدهی کودک معادل  ۹1درصد بهدستآمده است .همچنین برای این پارامتر مقدار  7/2۰ ،Tتخمین زدهشده است .این یافته
نشان میدهد رابطهی بین دو هویت مکانِ حضور کودک و هیجان تجربهشده کودک رابطه مثبت و معناداری بوده که با افزایش
هویت مکان ،هیجان تجربهشده نیز افزایش مییابد و برعکس .لذا فرضیه دوم تحقیق پذیرفته میشود.

شکل  .2مقدار بارهای عاملی مربوط به فرضیه دوم تحقیق

شکل  .7مقدار  Tبرای بررسی معنیداری ضرایب فرضیه دوم تحقیق

بررسی فرضیة سوم
 حضورپذیری محالت بر مشارکت کودکان در تصمیمگیری شهر تأثیر دارد:
همانطور که در شکل  ۹و شکل  1مشاهده میگردد ،طبق نتایج پرسشنامه ،ضریب اثر متغیر محالت بر شرکت در تصمیمگیری
معادل  11درصد بهدستآمده است .همچنین برای این پارامتر مقدار ۹/11 ، Tتخمین زدهشده است .این یافته نشان میدهد رابطه
بین دو متغیر محله (حضور در محله) و مشارکت کودکان در تصمیمگیری رابطه مثبت و معناداری بوده که با محله محور کردن
شهر ،مشارکت کودکان در تصمیمگیری شهر افزایش مییابد و برعکس .لذا فرضیه سوم تحقیق نیز پذیرفته میشود.
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شکل  .۹مقدار بارهای عاملی مربوط به فرضیه سوم تحقیق

شکل  .1مقدار  Tبرای بررسی معنیداری ضرایب فرضیه سوم تحقیق

همانطور که در شکلهای  2 ،1و  ۹نشان داده شد ،نتایج بهدستآمده نشان داد ،تمامی روابط بین سازههای تحقیق برقرار
است .همچنین مقدار شاخصهای برازش در جداول  1،۹و  2آمده است که نشاندهنده برازش مناسب مدل است.
جدول ۹

نتایج برازش مدل برای فرضیه اول تحقیق
معیارهای برازش مدل
نسبت کای دو به درجه آزادی
ریشه میانگین مجذورات
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعدیلیافته

شاخص
K2/df
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

اعداد بهدستآمده
۰/۲
۰/۰۰
۰/۰۰5
۲/۰۰
۲/۰۹
۲/۰۲
۲/۰۰
۲/۰۰
۲/۰۰
۲/۰۰

مقدار مجاز
کمتر از ۹
کمتر از ۲
نزدیک صفر
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1

نتیجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

25
دانش شهرسازی ،دوره  ،4شماره  ،51-15 ،3پاییز 5311

جدول 1

نتایج برازش مدل برای فرضیه دوم تحقیق
معیارهای برازش مدل
نسبت کای دو به درجه آزادی
ریشه میانگین مجذورات
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعدیلیافته

شاخص
K2/df
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

اعداد بهدستآمده
۲/21
۰/۰2
۰/۰۹1
۰/1۲
۰/11
۰/12
۰/۹7
۰/12
۰/12
۰/1۲

مقدار مجاز
کمتر از ۹
کمتر از ۲
نزدیک صفر
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1

نتیجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
قابلقبول
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

جدول 2

نتایج برازش مدل برای فرضیه سوم تحقیق
معیارهای برازش مدل
نسبت کای دو به درجه آزادی
ریشه میانگین مجذورات
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعدیلیافته

شاخص
K2/df
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

اعداد بهدستآمده
5/۰۰
۰/۰۹
۰/۰11
۰/12
۰/12
۰/17
۰/1۹
۰/17
۰/11
۰/۹1

مقدار مجاز
کمتر از ۹
کمتر از ۲
نزدیک صفر
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1
باالتر از ۰/1

نتیجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
قابلقبول

نتیجهگیری
تحلیلها نشان داد انعطافپذیری محیط بیشترین ضریب اثر را با  12درصد در کودکان داشته است که سبب بازیسازی در
محیط توسط آنان میشود .حضور فیزیکی در محالت با  11درصد و هویت مکانِ حضور کودک با  ۹1درصد در ردههای بعدی قرار
داشته و بیشترین تأثیرگذاری از دیدگاه کودکان در دستهبندیهای مربوطه را کسب کردهاند .در خصوص تبیین یافتهها ،میتوان
اینگونه بیان داشت که انعطافپذیری محیطِ محلی (محیط محله زندگی کودک) از طریق حس کنجکاوانه و پرسشگری که در
کودک ایجاد میکند سبب ایجاد بازیهای جدید با استفاده از فضا میشود 11 .درصد از کودکان که در فضای محله حضور داشتند
و خانوادههای آنها نظرات کودکشان را در تصمیمگیریها لحاظ میکردند؛ تمایل بیشتری برای شرکت در تصمیمگیری در حالت
کلی داشتند .این موضوع نشان میدهد ،حضور در محیط محله تأثیر بسزایی در مشارکت کودکان در امور محلی و درون خانوادهای
داشته و حرکت در مسیر بهبود فضاهای شهری؛ برای کودکان مؤثرتر بوده و در جذب آنان به محیط و حضور در آن مؤثرتر خواهد
بود .همچنین میتوان اینچنین بیان داشت که هویت مکانِ حضور کودک از طریق ایجاد حس تعلق و دوست داشتن محیط که در
کودک ایجاد میکند ،منجر به هیجانی در او خواهد شد که قابل تجربه در ذهن اوست .درواقع خواستهها و احساسِ افتخار کودک
نسبت به محیط محلی زندگی خود ،هویت کودکی اوست که نتیجه آن تجربه هیجان در کودک ،توسط حس درونی او در دوران
زندگی اوست.
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یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مهمترین مؤلفه از میان  ۲۲مؤلفهای که مربوط به ویژگیهای شهر دوستدار کودک
است؛ انعطافپذیری محیطی و منجر شدن آن به ساخت بازی ،حضور در محالت جهت مشارکت اجتماعی و همچنین هویتمندی
مکان به لحاظ افتخار نسبت به شهر خود ،از اولویتهای آن شمار میرود .در صورتی که بر طبق پیشینیة پژوهش در زمینة شهر -
دوستدار کودک مهمترین مؤلفه ،امنیت محیطی بود که اکثر کودکان خواستار محیط ایمن برای حضور در محیط محله بودند.
همچنین مولفههایی مانند تخصیص فضای سبز ،تنوع در جزییات مصالح و شرکت دادن کودکان در تصمیمگیریها از اولویتهای
دیگر شهر دوستدار کودک بر طبق نظر کودکان بودهاست.
ازاینرو ،جهت اولویتهای انتخابشده توسط کودکان ،پیشنهادهایی جهت مناسبسازی فضای شهری شهر بندرانزلی (از
دیدگاه کودکان) میتوان ارائه داد که شامل این موارد است :ایجاد فضاها و امکانات تعاملی همانند قابلتغییر بودن نیمکتها و
صندلیهای کوچکِ مخصوص کودکان در پارکها ،کفپوشهای نورانی دارای حسگرِ تغییر رنگ ،فوارههای آب تعاملی که با
نزدیک شدن کودکان عملکردهای متفاوتی از خود نشان دهد ،ایجاد سرای محله مخصوص کودکان بهصورت فضای باز و مرتبط با
محله ،برگزاری نظرسنجیها برای پرسش کردن در مورد مشکالت محله ،پروژههای بازآفرینی شهری در مقیاس شهر و محله و
تورهای آشنایی با امکانات موجود در شهر .درواقع ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد حرکت در مسیر بهبود فضاهای شهری؛ در
جذب کودکان به محیط و حضورشان در آن ،مؤثر است.
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