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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. 

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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شهردوستدارکودک،  ها:کلید واژه
، مکان تیهوپذیری، محالت، انعطاف

 گیریشرکت در تصمیم

موجب شده  های شهری،محیط برای حضور کودکان در شهری فضاهای کمبود و ینیشهرنش افزایشِ: لهئمس بیان 

فضای  کودکان به نبود این فضاها، باعث گردیده تا حس تعلقِ کاهش یابد.روز روزبه عرصه این درها آن حضور تا است
 یریگشکل در نقش بنیادین محیط، که گونه بیان داشتاین توانیم رو،ی متفاوت ارزیابی گردد. ازایناگونهبه شهری

 یهایبستگدلای از عمده و یا بخش اجتماعی فرهنگی، عوامل تواندیم این طریق از که اشتهد کودک رشد و شخصیت
  بگیرد. شکل محله و خانواده بستر در کودک و مکانی محیطی

ی محیط، هویتِ مکانِ حضور کودک ریپذانعطافیی همچون هامؤلفهحاضر در تالش است تا میزانِ ارتباط  ةمطالع هدف:

 شدهتجربهی محیط، هیجان سازیبازیی مانند هامؤلفهی شهرسازی با هامؤلفه عنوانبهورپذیری محالت، و قابلیت حض
یک از  قرار دهد. پرسش اساسی این پژوهش، اثر و میزان هر موردسنجشگیری را کودک و مشارکت کودکان در تصمیم

 .باشدیمها بر دیگری مؤلفه

ی آورجمعی است. ابزار اسهیمقا_یعلَمی و راهبرد آن، توصیفی و از نوع ی، کشناسروش لحاظ ازاین کنکاش  روش:

تشکیل  یشهر بندرانزل ییابتدا مقطع آموزانِدانش 1222آماری آن را  ةجامعها، پرسشنامه محقق ساخت است که داده
و با استفاده از  موردمطالعه ،پاسخ _بستهصورت پرسشنامه مونه، بهن عنوانبهنفر  35۳ها آن از میان که دهدمی

 اند.قرارگرفته تحلیل مورد LISREL 12/1و  04SPSS هایافزارنرم

داشته که  ، در کودکان%31پذیری محیط، بیشترین ضریب اثر را با حاکی از آن است که انعطاف هاافتهتحلیل ی: هایافته

 .شودیمکودک آوردن بازی در محیط توسط  به وجودباعث ایجاد خالقیت در ساخت و 

، و سومی دوم هاردهدر درصد  13و هویت مکانِ حضور کودک با  درصد 34حضورپذیری محالت با : گیرینتیجه

 کردهکودکان در نتایج پرسشنامه کسب  شدهتجربهی و هیجان ریگمیتصمیرگذاری را به ترتیب بر شرکت در تأثبیشترین 
 است.

 نکات برجسته:
کردند یمها لحاظ گیرییمتصمنظرات کودکشان را در  هاآنی هاخانوادهحضور داشتند و  کودکانی که در فضای محله

یر بسزایی در مشارکت تأثدهد حضور در محله یمگیری داشتند. این موضوع نشان یمتصمتمایل بیشتری برای شرکت در 
پذیری کودکان شهری برای مشارکتی داشته و حرکت در مسیر بهبود فضاهای اخانوادهکودکان در امور محلی و درون 

 است.ثرتر ؤم

 
 ،شهرسازی دانش. شهر بندرانزلی در های شهر دوستدار کودکارزیابی ایجاد مؤلفه(. 5333. )آذری، امیررضا و پوررضا، سیدهادیاله، کریمیرشید کلویر، حجت مقاله:ارجاع به این 
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 لهئمس بیان 
زندگی  جهاندر  ۲1-۰ کودک نفر میلیارد 5 به ، قریب5۰۲7 سال در متحد ملل سازمان اینترنتی پایگاه در رسمی آمارهای طبق

 کودک میلیون ۲1 حدود سال، همان در کشور ایران . درگرددیممحاسبه  جهان کل جمعیت چهارمِیک میزان، این؛ که کنندیم
 حقوق پیمان میالدی ۲1۹1 سال در. استشده گزارش رسمی سازمان ملل متحد آمارهای در( کشور یتجمع چهارمحدود یک)

کنند  تالش خود کشور در آن اجرای برای شدند متعهدکشورها تمامی  ودرآمد  امضا به متحد ملل سازمان عمومی مجمع در کودک
 در شدن داده شرکت محافظت، زندگی، برای یاساس حقوقی کودکان اساس، این بر (.۲۹15 کربالیی حسینی غیاثوند و سهیلی،)

 و سالم شهرِ تبعیض، بدون یهاطیمح در کودکان که شودیم ادآوری حقوق، را خواهند داشت. این مختلف و همچنین مواردها بحث
 که کندیم شویقت را محلی حاکمان کودک، دوستدار شهرهای(. 5۰۲2، ۲هد )گوکمن و گوالی تاشچدارن زندگی و رشد حق امن؛

 در شاملِ ستیبایم اتخاذشدهتصمیمات . دهند انجامها آن سالمتی و کودکان تحققِ حقوق برای را هایریگمیتصم بهترین
 و دروناجتماعی  یهاتیفعالدسترس،  مناسب و در ونقلِحمل مختلف، یهاتیفعال برای شهر تجهیز سبز، فضای بودن دسترس

 (.5۰۲۹، 5تا، فاگرهولم، کی)بروبرگ باشد یامحله
 عرصه این درها آن است تا حضور شده باعث بازی کودکان و جهت حضور شهری فضاهای کمبود و ینیشهرنش افزایش 

 و هایباز نوع ی متفاوت ارزیابی گردد. البتهاگونهبه فضا کودکان به رفتار باعث گردیده تا حس تعلقِ گونهنیا یابد. کاهشروز روزبه
 مدرن دنیای در منطقی یهاحلراه پی در ستیبایم رونیازاو  بوده خود قبل نسل با متفاوتکامالً  امروز، کودکانِ زندگی روش

 محیط تواندیم خود حواس طریق از کودک است که معتقد ۹پیاژه ژان(. ۰۲۹1 ی،لیمنجینامعی، رضوانیدیسعابراهیمی، ) امروز بود
 نیچننیا توانیم بنابراین، ،(۲۹1۹ سیچانی،قاسمی  و روشکی)ن کند استفاده آن از خود، ادراکی یتوسعه جهت در و شناخته را

 است که نخستین محیطی خانواده از بعد و محله، داردکودک  رشد و شخصیت یریگشکل در اساسی نقش محیط، که بیان داشت
 هستند خود ساالن و سنباهم  اوقاتشان گذراندن و ماعاجت در ارتباط و خواهان کندیم شناسایی را آن ،گذاردیم پا آن در کودک

 عوامل ستیبایم شوند، کودکان پیشرفت جایگزین مناسبی برای شهرها آنکه ، برایرونیازا (.۲۹1۲کواکی،  زادهلیاسماع کیانی و)
ی مداخلهجهت  ایی گردد.اجر و یها بررسآنهمچنین عالیق  نیازها و ،هاخواسته کودکان، شخصیت یریگشکل با رابطه درمؤثر 

عرصه را بر آن  این پژوهشگران است که عواملی نیترمهم از کودک دوستدارِ وجود شهر شهری، یهایریگمیتصم در کودکان
ی هالیپتانسی بنیادین آنان معطوف کنند. شهر بندرانزلی با توجه به دارا بودن هایازمندینرا به این بخش از  خود داشت تا مطالعات

ی مطلوب، فضای وسیع ساحلی، مراکز شهری وهواآبقوه برای حضور کودکان در فضای شهری از این مهم مغفول مانده است. بال
پتانسیل یاد نمود.  عنوانبه هاآناز  توانیم نیقیبهاز آن موارد هستند که  زیانگخاطرهجهت تعامالت اجتماعی و بافت قدیمی 

این مطالعه در تالش  ی فضا ارتباط داشته باشد.سازمناسبضور کودکان در شهر و محله با است که ح روازآناهمیت این پژوهش 
 عنوانبهی محیط، هویت مکانِ حضور کودک و حضورپذیری در محالت ریپذانعطافیی مانند هامؤلفهاست تا میزان ارتباط 

قرار دهد.  موردسنجشی را ریگمیتصمو شرکت در  هشدتجربهی محیط، هیجان سازیبازیی مانند هامؤلفهی شهرسازی با هامؤلفه
 گردد:زیر مطرح می قراربهپژوهش  های پرسش، رونیازا

 سازی محیط دارد؟بر بازیثیری أتپذیری چه انعطاف 
 دارد؟ شده توسط کودکتجربه هیجان ی برریتأثچه  مکانِ حضور کودک هویت 
 در مشارکت کودکان برای تصمیم گیری در شهر دارد؟ثیری أتدکان چه پذیری محالت برای کوقابلیت حضور 
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 و همکاران رشید کلویر/  کودک دوستدار شهر هایمؤلفه ایجاد ارزیابی

 

 نظری مبانی
  کودک

 کودکان حقوق از حمایت قانون یک ماده در. است سال ۲۹ زیر افراد کودک از منظور کودک، حقوق کنوانسیون اول ةماد در
 گفت توانمی کلی صورتبه(. ۲۹1۰ دیگران، و ابراهیمی) ستا شدهتعیین کودک عنوانبه سال ۲۹ زیر سن نیز ۲۹۹۲ سال مصوب
 در و سالگی ۲2 تا ۲۹ بین پسرها در معموالً بلوغ اینکه به توجه با. است نرسیده بلوغ سن به که است کسی کودک از منظور

 دهدمی دست به را مناسبی مبنای کودک تعریف برای سال ۲5 از کمتر معیار انتخاب افتد،می اتفاق سالگی ۲1 تا ۲۲ بین دخترها
 (.۲۹15 سهیلی، و غیاثوند حسینی کربالیی)

  کودک دوستدار شهر
شده و نقش اصلی را خود گر کنوانسیون حقوق کودکان است. شهری که صدای کودکان در آن شنیدهشهردوستدارکودک نمایان

، ۲)یونیسف وابسته است هابرنامهو  بودجه، استیسانین، ی حقوقی، قوهاجنبهی تمامبه، شهردوستدارکودک رونیازا. کندیماو تعیین 
ی و ریگمیتصمی حضور و مشارکت در تمامی ابعاد اجازه، به کودکان زیبرانگنیتحسدر شهردوستدارکودک با حکمروایی (. 5۰۰1

ی امنی است که کودک امکان هامکانن وجود آوردبههدف از ایجاد فضاهای دوستدار کودک (. 5۰۰5، 5)ریگیو دهدیمرا  ندهایافر
(. شهر ۲۹12)فالحی و گمینی اصفهانی،  بازی، رفتار اجتماعی و آموزش از خود نشان دهد صورتبهمشارکت و فعالیت آزادانه را 

در آن  . شهرهایی کهکنندیمچگونه این شهرها را بر اساس عالیق کودکان اداره  مرداندولتدوستدار کودک به این معنا است که 
تنها شهر خوب برای  شودیم، حمایت اجتماعی، آموزش و فرهنگ رعایت ونقلحملنوعی حقوق اساسی کودکان همانند سالمت، 

(. این ۲۹1۹ی، خراسانمظلومی، بهمندختینوغان، مقدمیصفو) شودیمکودک نیست؛ بلکه شهری است که توسط کودکان ساخته 
(. ۲۹1۲کواکی،  زادهلیاسماع)کیانی و  برای شکل دادن در محیط اطرافشان استموضوع به معنی مشارکت دادن کودکان 
و شرایط اجتماعی، فرهنگی و معماری شهر  قرارگرفتهی کودک در اولویت هاخواستهشهردوستدارکودک شهری است که در آن 

و  اثوندیغینیحسییکربال) شودیممنعکس  هابودجهو  هابرنامه، قوانین، هااستیسبوده و حقوق کودکان در  هاآنهمسو با نیاز 
و امکان مشارکت در  حضورداشته(. در یک تعریف جامع و کلی، شهردوستدارکودک شهری است که کودکان در آن ۲۹15سهیلی، 

 سطوح محلی را دارا بوده و تعامل اجتماعی بین کودکان در شهر مشاهده شود.

 خالقیت

. باشدیمی ارتقای آن هاروششهر دوستدار کودک نام برد خالقیت و  ویژه بهدکان و در کو توانیمعواملی که  نیترمهماز 
ی خالقانه را در کودکان تحریک کنند. به همین دلیل داشتن تعریفی از هاتیفعالبایست قابلیت انجام ی شهری میهاطیمح درواقع

 واقع شود. مؤثر تواندیمخالقیت و اعمال آن در فضای شهر 
 تفکر از خارج سازدیم قادر یادگیرنده را که است نظریاتی برابر در حساسیت ی وریپذانعطاف ابتکار، قدرتِ از ترکیبی قیتخال

 باشد که فرآیندی تواندیم همچنین (.5۰1، ۲11۰، ۹رضایت است )آمابیل آن حاصل که شدیاندیب مولد و نتایج متفاوت به نامعقول
، 1واقع شود )استاین موردقبول بخشتیرضاو  عامل مفیدعنوان به زمانکی در گروهی توسط هک است ، کار متفاوتیآن نتیجه

یک فرد است که با استفاده از  نیروهای تخیلی و تعقلی یجهینت بیان داشت که خالقیت نیچننیا توانیم(. همچنین ۲۹، ۲171

حسینی، آذری، )کریمی گذاردیمسئله به نمایش ی پیشین خود و کشفیات جدیدش مسیری را جدید برای حل یک مدانسته
که  باشدیم حلراهرهیافتی جدید برای مسائل تکراری و یا بدون  جهینتنگارندگان، خالقیت  ازنظر(. ۲۹12، حسینی، پورصادقصالح

 خود به وجود آورده است. مسئلهبرای  منحصراًاین مسیر را  فرد طرح کننده با قوه تخیل و ابتکارِ خویش،
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 الگوهای روانشناسی محیطی

آن به  موردسنجش، سه الگوی روانشناسی محیطی انتخاب شد که متغیرهای شدهطرحدر این پژوهش جهت پیشبرد اهداف 
 است: شدهپرداخته د که به شرح هرکدامانشدهیبنددستهشناختی و رفتاری _الگوی هوش هیجانی، ادراکی

ست. ، دارا اهاآن یمناسب برا یو پاسخ گرانید جاناتیعواطف و ه صیتشخ ییمعناست که شخص توانا آنبه  یجانیهوش ه
(. ۲۹1۹، مفردنژاد ،یو آن را کنترل کند )اخوان تفت دهیو نظم بخش یآگاه ،شخص جاناتینوع هوش تالش دارد به ه نیدرواقع ا

ی ادراکی به محیط و هاواکنش: ردیگیمنظر چند فرایند درونی در  برحسبرویکرد امروز انسان رویکردی است که او را  نیترجیرا
 حساببه. در رویکرد رفتاری، انسان موجودی رفتارگرا بخشندیمی محیطی را درک کرده و با آن نظم هامحرکاینکه افراد چطور 

 مانندبهی ی محیطهاقیتشو. در این رویکرد بیشتر بر وابستگی و شودیم دیتأکی توجه به احساساتش به رفتارش جابهآمده و 
 (.527-522، 5۰۲5، ۲)آلتمنگردد یم دیتأکرفتار  ةکنندنییتععوامل 

 پژوهش ةپیشین
به نویسندگی  «های شهریسال در پارک ۲5تا  7 تأثیر عوامل کالبدیِ فضاهای بازی بر خالقیت کودکان» ةمقالبه  با توجه

توان بیان کرد که رسالت شهر دوستدار کودک، ارتقای خالقیت و شادکامی کودک خواهد بود؛ می( ۲۹12) زاده و حبیبکوپایی، نقی
های محیطی و خالقیت برقرار است و در میان ای معناداری میان مؤلفهآمده از این پژوهش بر این باور است که رابطهدستنتایج به

ترین عوامل؛ سرزندگی و تأثیرگذارتر بوده و بعدازآن، به ترتیب مهمتنوع در جزییات و مصالح( )های مختلف، مؤلفه تنوع مؤلفه
( بیان کردند تطابق از منظر ۲۹12های خالقیت دارند. مستغنی و اعتمادی )بیشترین تأثیر را بر مؤلفه پذیری کالبدیانعطاف

مشارکت، جهت دخل تصرف _یگیری حس مکان کودکان، حاکی از تأثیر به سزای عوامل و تعاملی در غالب بازچگونگی شکل
در  (۲۹1۹روش و قاسمی سیچانی )یکنباشد. مکان، توسط کودک و مشارکت او در طراحی فضاها و ایجاد قلمروهای شخصی می

بیان  «2بازشناسی جایگاه روح مکان در طراحی فضای کودکان؛ بر مبنای آراء پدیدار شناختی نوربرگ شولتز»پژوهش خود با عنوان 
بخش آن بوده که باعث ایجاد خاطرات و حس تعلق افراد به یک مکان ازجمله عوامل هویت انی، فرهنگ و تاریخِمعکردند که 

گردد. لذا یکی از وظایف اصلی معماران امروز، ایجاد معانی در می در دوران کودکی آنانگیری شخصیت شکل یجهمکان و درنت
آن کودکان بتوانند ارتباطی تنگاتنگ  یجهباشد تا درنتها از این طریق میها و هویت فرهنگی آنفضاهای کودکان و یادآوری سنت

خود با موضوع  یشدهانجام( در جستار ۲۹1۲) زاده کواکیهمچنین کیانی و اسماعیل. میان گذشته، حال و آینده خود برقرار نمایند
به این نتایج دست یافتند که نظر کودکان  ،«قوچان( )مطالعه موردی: ریزی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکانتحلیل و برنامه»

ها به داشتن فضای سبز و از آن %21آمده از کودکان، عملدر تحقیق به شهر دوستدار کودک در اولویت است. یبرنامهدر تدوین 
بز و بازی در سطحِ های خود، شهری را با فضای سوسایل بازیِ مخصوص کودک در محله معتقد بودند. بیشترِ کودکان در نقاشی

هایشان به تصویر کشیده خطر را در نقاشیهای امن و بیمحله و بدون آلودگی به تصویر کشیدند. همچنین بیشترِ کودکان، محیط
عالوه بر آن، مکانی همچون سینمایی مختص کودکان را هایشان بود. ها در محلههای فعلی آنبودند که حاکی از ناامن بودن مکان

 کنندگان فیلم خود کودکان بودند.مشخص کردند که تهیهدر شهر 

ی تخصیص فضای سبز در طراحی هاروشوتحلیل یهتجز»ی تحت عنوان امقالهدر نتایج  (5۰۲7) 3مواشنگ لی و جینشو لی

تحقیقات  گونه شهرهاینابرای تخصیص فضای سبز در  که دارندیمبیان  گونهنیا، «4موردی چانگشا نمونهشهر دوستدار کودک، 
با پرسشنامه، مصاحبه با کودک و تحلیل نقش  توانیمی محیطی و رفتاری کودکان الزم است که شناسروان دربارهابتدایی و پایه 

گوکمن و  در تحقیق دیگری به قلم .افتیدستهای شخصیتی او در استفاده از فضای سبز در هنگام بازی؛ به نتیجه مطلوب یژگیو
نتیجه  نیچننیا؛ نویسندگان «موردی ازمیر نمونهشهر دوستدار کودک:  دربارهدیدگاه کودکان »با موضوع  (5۰۲2) گوالی تاشچه

  یدگاه کودکان از یک شهر دوستدار کودک؛ فعالیت بدون تهدید برخورد با خودرو، همراه است.دگرفتند که 

                                                           
1 Altman, 2012 
2 Christian Norberg-Schulz 
3 Li & Li, 2017 
4 Changsha 
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. آنان خواهانِ اندداشتهاشاره  آنکه کودکان به  دباشیماز دیگر مواردی  ورزشی ین فضاهای آموزشی، بازی و فضاهای بازهمچن

پژوهش  بر اساسی در سطح شهر هستند. سواردوچرخهیرهای مسو وجود  بخشلذت، فضای بازی پاکیزه، فضاها گوناگونی رنگِ
و تحت نظر مشروط بر ایمن بودن  باشندیمکودکان  موردعالقهی هامکان هاکوچهو  ابانیخ (5۰۲2) قنبری آذرنیر و همکاران

ی مسطح و یا با شیب آهسته و بدون پله را ترجیح داده و خواهان آن هستند که هاکوچهکودکان،  طورنیهموالدین.  میرمستقیغ
 ی بوده و همچنین دارای عناصر طبیعی باشد.آموزشاماکن فرهنگی و  جدارهبا  در ارتباطو یا  هاخانهدر محله میان  هاآنفضاهای بازی 

 پژوهش روش
 نیدر ای است که اسهیمقا_یعلَی، این پژوهش دارای رویکردی کمی و راهبردِ پژوهش، توصیفی و از نوع شناسروش ازلحاظ

با استفاده از منابع موجود،  گام نخستپرداخته شد. در پژوهشگران دیگر نظرات  لیمرتبط، به تحل هایپژوهش یراستا، با بررس
 یپرسشنامه محقق ساخت طراح ،پژوهش موضوعبه بدیع بودن  با توجه .(۲ جدول)گردید  استخراجشهر دوستدار کودک  هایمؤلفه

 ینهیفعال درزمروانشناسی و شهرسازیِ  و متخصصان نظراننفر از صاحب ۹با مشورت (، ستیل)چک سندگانینوتوسط  دهیگرد
، عیتوز ،ییآزمون ابتدا عنوانبهپرسشنامه  ۹۰ ،یدشد. در گام بع ییو نها بندیدسته ی نیمه ساختاریافتهمصاحبهصورت ، بهقیتحق
در گام است.  شدهمحاسبه 1۲5/۰ آنکرونباخ  یکه مقدار آلفا د؛یگرد یابیارز ی هدف،جامعهتوسط کودکان  آن ییایو پا ییروا

ی در ریضور پذح_مکان تیهو_یریپذانعطافهای کالبدی شامل: )ترین مؤلفهی با استفاده از مهممدل مفهوم یارائهبعدی؛ 
. پس از تحلیل نتایج پرسشنامه، انجام شدی( ریگمیتصمشرکت در _شدهتجربهجانیه_یسازیبازمحالت( و روانشناسی )شامل: 

است را شناسایی کرده؛ و سپس به تحلیل متغیرهای با  آمدهدستبهی کودکان هاپاسخمتغیر با امتیاز باال که از نتایج  ۹نگارندگان 
نفر  ۹27 ان،یگرفته شد که از آن م نظر در یشهر بندرانزل ییابتدا مقطع آموزدانش ۹۰۰۰شامل  ،یجامعه آمار پرداختند.امتیاز باال 

 منحصراً، پرسشنامهدقیق  جینتاجهت دست یافتن به قرار گرفت.  موردمطالعه ،پاسخ _بستهصورت پرسشنامه مونه، بهن عنوانبه
 پسران نیعدد ب ۲۹۹دختران و  نیپرسشنامه ب ۲۹1تعداد  ان؛یم نیقرار گرفتند. در ا یابیمورد ارز لسا ۲5تا  ۲۰آموزان دانش

درک دقیق  جهت ۹۰/۹LISRELو  51SPSS هایافزارنرمبا استفاده از  ،حاصل از پرسشنامه جیشد. نتاتوزیع  یاخوشه صورتبه
 مؤلفهطیف لیکرت بود که هر  صورتبه سؤال 7۹ه شامل پرسشنام سؤاالت. است شدهمحاسبه گریکدیبر  هاداده تأثیرگذاری زانیم

متغیر با  ۹به دست آمد و  ۹۹۹/۰، آلفای کرونباخ پرسشنامه هاپرسشنامهپس از تحلیل  مشخص شد.جداگانه در آن  صورتبه
 باالترین امتیاز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 مطالعه مورد ةمحدود
 دوستدار شهرهای یلپتانسدلیل دارا بودن بهوهش در استان گیالن و در شهر بندرانزلی بوده است که پژ موردسنجشِ ةمحدود

 نمونه عنوانبهی مطلوب جهت حضور کودکان در شهر هوا و آبدسترسی به دریا، فضاهای تفریحی وسیع،  لحاظ از کودک
 ۲. شکل استقرار نگرفته  توجه موردگونه مناسبی  بهشهر نقش حضور کودکان در این  که. با این توصیف شد انتخابپژوهش 

زاده صالح تصویر سمت راست و محله خیابان سپه تصویر سمت چپ( در ی مهمِ بافت قدیمی )محله امامتصویری از دو مرکز محله
اد محیط انسانی، این فضاها ی فضایی جهت ایجهالیپتانس باوجودکه  کندیمدهد. این موضوع بیان بندرانزلی را به خوبی نشان می

مراحل گسترش  5دیده نشده است. شکل  شودیمنشاط محیطی محسوب  عنوانبهدر تصرف خودروها بوده و سهم کودکان که 
 به تصویر کشیده است. موردمطالعهدرک مناسب از شهر  منظوربهکالبدی بندرانزلی را 
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 درانزلیتصویری از مراکز دو محله مهم در بن .۲شکل

 

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

 

 کودک دوستدار شهری هامؤلفه
 خصوصاًتوجه به موضوع بحث و ادبیات تحقیق، ضروری است تا اصولی جهت تبدیل شهرهای حاضر به شهر دوستدار کودک، با

 موردشهر در رابطه با  بررسی این موضوع که چه متغیرهایی در دیدگاه کودکان رسدیمر شهر بندرانزلی تدوین شود. همچنین به نظ
 شدهستخراجمتغیر ا 55ا، همؤلفهتحقیق، با توجه به مفاهیم و  ةنیشیپداشته، ضروری است. در این راستا، با بررسی  ریتأث شانعالقه

 (.۲است )جدول 
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 ۲ جدول
 شهر دوستدار کودکهای اصلی مؤلفه

 اهم منابع ی اصلی شهر دوستدار کودکهامؤلفه نوع متغیر
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 Ghanbari azarneir and others, 2015 – ۲۹15غیاثوند، حسینیکربالیی کودکان موردعالقهفضاهای 

 فرم کالبدی
 -Ghanbari azarneir and others, 2015 - ۲۹12کوپایی، نقی زاده و حبیب، 

 ۲۹11کشانی همدانی و همکاران، 

 ی محیطهایژگیو
 - Yao and Xiaoyan, 2017 - ۲۹1۰رضوانی و معانی منجیلی، ابراهیمی، سعیدی

Fadzila aziz and Said, 2012 – Price and Reis, 2010 

 Gokmen and Gulay Tasci, 2016 کیفیت محیط

 یریپذانعطاف
 - ۲۹1۰رضوانی و معانی منجیلی، ابراهیمی، سعیدی - ۲۹12یی، نقی زاده و حبیب، کوپا

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

 ۲۹12عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض،  طباطبائیان، - 2015

 عوامل طبیعی
 Li and Li, 2017 – Broberg, Kytta and – ۲۹۹۹کامل نیا و حقیر، 

Fagerholm, 2013 –  ،۲۹12فالحی و گمینی اصفهانی - Price and Reis, 

2010 

 هویت مکان
ابراهیمی،  - ۲۹1۹روش و قاسمی سیچانی، نیک – ۲۹12مستغنی و اعتمادی، 

 ۲۹1۰رضوانی و معانی منجیلی، سعیدی

 Yao and Xiaoyan, 2017 - Ghanbari - ۲۹15غیاثوند، حسینیکربالیی ایمنی

azarneir and others, 2015 
 Yao and Xiaoyan, 2017- Price and Reis, 2010 ونقلحمل

 – Aarts and others, 2011 – ۲۹1۰رضوانی و معانی منجیلی، ابراهیمی، سعیدی محالت
Minh and others, 2017 

 Nikku and Pokhrel, 2013 محیط محلی
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 خالقیت
Karimi azeri and others, 2015 -  ،کوپایی، نقی  - ۲۹12مستغنی و اعتمادی

کریمی آذری و  – ۲۹1۲کواکی،  زادهلیاسماعکیانی و  – ۲۹12زاده و حبیب، 
 ۲۹12عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض،  طباطبائیان، - ۲۹12همکاران،

 ۲۹12بیب، کوپایی، نقی زاده و ح - Gehl, 2010 سرزندگی

 ۲۹12عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض،  طباطبائیان، ی یادگیریهاجنبه

 )باورها در رابطه با محیط( هافراشناخت
کشانی همدانی و همکاران،  – ۲۹12عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض،  طباطبائیان،

۲۹11 

 سازیبازی
 ۲۹1۰رضوانی و معانی منجیلی، دیابراهیمی، سعی - ۲۹1۲زاده کواکی، کیانی و اسماعیل

 ,Fadzila aziz and Said – ۲۹12عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض،  طباطبائیان، -

2012 

 Yao and Xiaoyan, 2017 توانایی ادراک

 ۲۹12عباسعلی زاده رضا کالیی و فیاض،  طباطبائیان، شدههیجان تجربه

 احساس امنیت
 Nikku and – ۲۹1۲کواکی،  زادهلیاسماعکیانی و  -۲۹15غیاثوند، حسینیکربالیی

Pokhrel, 2013 - Karimi azeri and others, 2015 

 ایفعالیت درون محله
Fadzila aziz and Said, 2012 - رضوانی و معانی منجیلی، ابراهیمی، سعیدی

۲۹1۰ - Broberg, Kytta and Fagerholm, 2013 

 گیریشرکت در تصمیم
 Yao and – ۲۹1۲کواکی،  زادهلیاسماعکیانی و  - ۲۹15غیاثوند، سینیحکربالیی

Xiaoyan, 2017 - Gokmen and Gulay Tasci, 2016 - Nikku and 

Pokhrel, 2013 
 ۲۹۹۹کامل نیا و حقیر،  حریم و قلمرو
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 ساختارنیمه  مصاحبه صورتبهن روانشناسی شهر دوستدار کودک؛ با متخصصی ةآمددستبههای ، مؤلفه۲ طبق جدول شماره

ی؛ عوامل به بنددستهی قرار گرفت. با تعیین بنددسته، مورد هاآنی آرا و نظرات بندجمعی قرار گرفت که پس از بررس مورد افتهی
 (.5ی گردید )جدول بندمیتقسالگوهای شناختی، هیجانی و رفتاری  دستهسه 

 
 5 جدول

 های پژوهشعنوان فرضیهر دوستدار کودک بهی شهگانهسهالگوهای  
 معماری و شهرسازی

گرعوامل مداخله )متغیرهای کالبدی(  

 روانشناسی

 هدف نهایی الگو )متغیرهای انسانی(

 متغیر وابسته متغیر مستقل

 خالقیت میزان عالقه و ترجیح فضاهای موردعالقه کودکان
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 سرزندگی تنوع و پیچیدگی فرم و بافت کالبدی

 های یادگیریجنبه تمایل به حضور های محیط )محیط سالم(ویژگی

 ها )باورها نسبت به محیط(فراشناخت شخصیت و احساس کیفیت محیط )خوانایی محیط(

 سازیبازی حس کنجکاوی پذیریانعطاف

 توانایی ادراک شناخت عوامل طبیعی

 شدههیجان تجربه احساس دوست داشتن محیط هویت مکان
 الگوهای هیجانی

 احساس امنیت آرامش روانی ایمنی

 ایهای درون محلهفعالیت نوع دسترسی )روابط فضایی( ونقل(ونقل )نوع حملحمل

 گیریشرکت در تصمیم و تراکم محیط فشردگی محالت )حضور پذیری( الگوهای رفتاری

 حریم و قلمرو رفتارها محیط محلی

 مدل مفهومیةارائ
دست آمد. این مدل به ۹ها؛ مدل مفهومی در شکل شماره با توجه به رویکردِ پژوهش و تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته

متغیر مطابق با نتایج تحلیل پرسشنامه،  نیترتیبااهم از هر الگو، باشد.بندی خود میتهکاربردی هر متغیر در دس ةحوز دهندهنشان
 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

 
 های پژوهشعنوان فرضیهشهردوستدارکودک و پارامترهای برگزیده به گانهسهالگوهای  .۹ شکل
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 و همکاران رشید کلویر/  کودک دوستدار شهر هایمؤلفه ایجاد ارزیابی

 

 و بحث هایافته
 یمعادالت ساختار لیافزار تحلبا استفاده از نرم یاز مدل معادالت ساختار ها،ریمتغ گریبر د ریهر متغ زانیاثر و م افتنی یبرا

(SEMاستفاده ) .یاآلف زانیپرسشنامه م ییایو پا ییروا زانیسنجش م یبرانیز  یدییعامل تأ لیاز تحلقدر مسلم، شده است 
 .بهره برده شدکرونباخ 

 مقدار توان گفتیم ابزارهای پژوهش، تأییدی عامل تحلیل یریگاندازه یهامدل برازندگی در یهاشاخص نتایج، به توجهبا
2K نسبت همچنین، معنادار است. درصد 2 خطای سطح در یریگاندازه یهامدلتمامی  در /df2K یریگاندازه یهامدل همه در 

 یریگاندازه یهامدل همه در RMSEA شاخص مفهومی است. مقدار یهامدل مناسب برازش به مالک مدنظر، بیانگر توجه با

 مقادیر است. ابزارها یریگاندازه یهامدل در قبولقابل مقدار خطای گویای این امر نیز دارد و قرار قبولقابل دامنه در

 مطلوب ارزیابی مدنظر مالک به توجه با نیز ابزارها یریگاندازه یهامدلدر همه  PGFIو  CFI ،GFI ،AGFI یهاشاخص

 گفت توانیم یری،گاندازه یهامدلنتایج  به توجه با بنابراین، یری است.گاندازه یهامدل مناسب برازش دهندهنشان که شدند

 دارند. قبولقابل و مناسب پژوهش برازش ابزارهای همه

 اول ةیفرضبررسی 
 یر دارد:تأثسازی محیط یبازبر  یریپذانعطاف 

سازی یباز یشبرافزایری پذانعطاف متغیر اثر ضریبردد، طبق نتایج پرسشنامه، گیممشاهده  2و  1که در شکل  طورهمان
 دهدیم نشان یافته یناست. ا شدهزدهتخمین  T ،12/1 مقدار پارامتر این برای همچنین است. آمدهدستبه، درصد 12 معادل محیط

سازی یبازیری، پذانعطافاری داشته که با افزایش رابطه مثبت و معناد سازی محیطیبازیری بر پذانعطاف متغیر دو بین رابطه
 .شودیم پذیرفته فرضیه ا اینلذ یابد و برعکس.یمنیز افزایش  محیط

 

 قیاول تحق هیمربوط به فرض یعامل یمقدار بارها .1شکل 

 

 قیاول تحق هیضرایب فرض داریمعنیبرای بررسی  Tمقدار . 2 شکل
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 دوم ةیفرضبررسی 

 ِیر دارد:تأثکودک  ةشد تجربهحضور کودک بر هیجان  هویت مکان 

هویت مکانِ حضور کودک بر هیجان  متغیر اثر ضریبگردد، طبق نتایج پرسشنامه یممشاهده  7و  2که در شکل  طورهمان
 یافته ایناست.  شدههزدتخمین  T ،2۰/7مقدار  پارامتر این برای همچنین است. آمدهدستبهدرصد  ۹1 معادلی کودک شده تجربه

کودک رابطه مثبت و معناداری بوده که با افزایش  شدهتجربه جانیهو  هویت مکانِ حضور کودک دو بینی رابطه دهدیم نشان
 شود.یم پذیرفته تحقیق دوم فرضیه لذا یابد و برعکس.یمنیز افزایش  شدهتجربه جانیه، مکان تیهو

 

 

 قیتحق دوم هیط به فرضمربو یعامل یمقدار بارها. 2 شکل

 

 

 

 قیتحق دوم هیضرایب فرض داریمعنیبرای بررسی  Tمقدار  .7 شکل

 سوم ةیفرضبررسی 
 یر دارد:تأثگیری شهر یمتصممشارکت کودکان در  حضورپذیری محالت بر 

گیری یمتصمشرکت در  برمحالت  متغیر اثر ضریبگردد، طبق نتایج پرسشنامه، یممشاهده  1و شکل  ۹که در شکل  طورهمان
 رابطه دهدیم نشان یافته ایناست.  شدهزدهتخمین  T ،11/۹ مقدار پارامتر این برای همچنین است. آمدهدستبهدرصد  11 معادل

گیری رابطه مثبت و معناداری بوده که با محله محور کردن یمتصممشارکت کودکان در  ومحله )حضور در محله(  متغیر دو بین
 شود.یم پذیرفتهنیز  تحقیق سوم فرضیه لذا یابد و برعکس.یمگیری شهر افزایش یمتصمارکت کودکان در شهر، مش

 
 



2۲ 

 

 

 

 و همکاران رشید کلویر/  کودک دوستدار شهر هایمؤلفه ایجاد ارزیابی

 

 

 قیتحق سوم هیمربوط به فرض یعامل یمقدار بارها .۹ شکل

 

 قیتحق سوم هیضرایب فرض داریمعنیبرای بررسی  Tمقدار  .1 شکل

 
 برقرار ی تحقیقهاسازه بین روابط داد، تمامی نشان آمدهدستبه نتایج شد، داده نشان ۹و  2، 1ی هاشکل در که طورهمان

 است. مدل مناسب برازش دهندهنشان که است آمده 2و  1،۹در جداول  ی برازشهاشاخص است. همچنین مقدار
 

 ۹ جدول
 نتایج برازش مدل برای فرضیه اول تحقیق

آمدهدستبهاعداد  شاخص معیارهای برازش مدل زمقدار مجا   نتیجه 

K2/df ۲/۰ نسبت کای دو به درجه آزادی ۹کمتر از    برازش مناسب 
RMSEA ۰۰/۰ ریشه میانگین مجذورات ۲ کمتر از   برازش مناسب 

هاماندهریشه مجذور   RMR ۰۰5/۰  برازش مناسب نزدیک صفر 
NFI ۰۰/۲ شاخص برازش هنجار شده 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

NNFI ۰۹/۲ شاخص نرم برازندگی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
CFI ۰۲/۲ شاخص برازش تطبیقی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

RFI ۰۰/۲ شاخص برازش نسبی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
IFI ۰۰/۲ شاخص برازش اضافی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

GFI ۰۰/۲ شاخص برازندگی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
یافتهیلعدتشاخص برازندگی   AGFI ۰۰/۲ 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
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 1 جدول

 نتایج برازش مدل برای فرضیه دوم تحقیق 
آمدهدستبهاعداد  شاخص معیارهای برازش مدل  نتیجه مقدار مجاز 

K2/df 21/۲ نسبت کای دو به درجه آزادی ۹کمتر از    برازش مناسب 
RMSEA ۰2/۰ ریشه میانگین مجذورات ۲ کمتر از   برازش مناسب 

هاماندهریشه مجذور   RMR ۰۹1/۰  برازش مناسب نزدیک صفر 
NFI 1۲/۰ شاخص برازش هنجار شده 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

NNFI 11/۰ شاخص نرم برازندگی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
CFI 12/۰ شاخص برازش تطبیقی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

RFI ۹7/۰ شاخص برازش نسبی 1/۰باالتر از   قبولقابل   

IFI 12/۰ شاخص برازش اضافی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
GFI 12/۰ شاخص برازندگی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
یافتهیلتعدشاخص برازندگی   AGFI 1۲/۰ 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

 
 

 2 جدول
 نتایج برازش مدل برای فرضیه سوم تحقیق 

دلمعیارهای برازش م آمدهدستبهاعداد  شاخص   نتیجه مقدار مجاز 
K2/df ۰۰/5 نسبت کای دو به درجه آزادی ۹کمتر از    برازش مناسب 

RMSEA ۰۹/۰ ریشه میانگین مجذورات ۲ کمتر از   برازش مناسب 
هاماندهریشه مجذور   RMR ۰11/۰  برازش مناسب نزدیک صفر 

NFI 12/۰ شاخص برازش هنجار شده 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
NNFI 12/۰ شاخص نرم برازندگی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

CFI 17/۰ شاخص برازش تطبیقی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
RFI 1۹/۰ شاخص برازش نسبی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 

IFI 17/۰ شاخص برازش اضافی 1/۰باالتر از    برازش مناسب 
GFI 11/۰ شاخص برازندگی 1/۰از  باالتر   برازش مناسب 
یافتهیلتعدشاخص برازندگی   AGFI ۹1/۰ 1/۰باالتر از   قبولقابل   

 گیرینتیجه
سازی در یبازداشته است که سبب  در کودکاندرصد  12یری محیط بیشترین ضریب اثر را با پذانعطافها نشان داد یلحلت

ی بعدی قرار هاردهدر درصد  ۹1هویت مکانِ حضور کودک با  ودرصد  11شود. حضور فیزیکی در محالت با یممحیط توسط آنان 
 توانیم، هاافته. در خصوص تبیین یاندکردههای مربوطه را کسب یبنددستهیرگذاری از دیدگاه کودکان در تأثداشته و بیشترین 

ی که در گرپرسشوانه و زندگی کودک( از طریق حس کنجکا محلهیری محیطِ محلی )محیط پذانعطافبیان داشت که  گونهنیا
درصد از کودکان که در فضای محله حضور داشتند  11شود. یمهای جدید با استفاده از فضا یبازکند سبب ایجاد یمکودک ایجاد 

گیری در حالت یمتصمکردند؛ تمایل بیشتری برای شرکت در یمها لحاظ گیرییمتصمنظرات کودکشان را در  هاآنی هاخانوادهو 
ی اخانوادهیر بسزایی در مشارکت کودکان در امور محلی و درون تأثدهد، حضور در محیط محله یمشتند. این موضوع نشان کلی دا

خواهد  مؤثرتربوده و در جذب آنان به محیط و حضور در آن  مؤثرترداشته و حرکت در مسیر بهبود فضاهای شهری؛ برای کودکان 
شت که هویت مکانِ حضور کودک از طریق ایجاد حس تعلق و دوست داشتن محیط که در بیان دا نیچننیاتوان یمبود. همچنین 
و احساسِ افتخار کودک  هاخواسته درواقعکند، منجر به هیجانی در او خواهد شد که قابل تجربه در ذهن اوست. یمکودک ایجاد 

در کودک، توسط حس درونی او در دوران هیجان  تجربهیجه آن نتنسبت به محیط محلی زندگی خود، هویت کودکی اوست که 
 زندگی اوست. 
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کودک  شهر دوستدارهای یژگیوای که مربوط به مؤلفه ۲۲میان  از مؤلفهین ترمهمهای پژوهش حاکی از آن است که یافته
ندی میتهویری محیطی و منجر شدن آن به ساخت بازی، حضور در محالت جهت مشارکت اجتماعی و همچنین پذانعطافاست؛ 

-شهر  ةزمینپژوهش در  ةپیشینیرود. در صورتی که بر طبق یمی آن شمار هاتیاولومکان به لحاظ افتخار نسبت به شهر خود، از 

، امنیت محیطی بود که اکثر کودکان خواستار محیط ایمن برای حضور در محیط محله بودند. لفهؤمترین کودک مهم دوستدار
های از اولویتها گیریتصمیمهایی مانند تخصیص فضای سبز، تنوع در جزییات مصالح و شرکت دادن کودکان در ین مولفههمچن

 است.دیگر شهر دوستدار کودک بر طبق نظر کودکان بوده
ی شهر بندرانزلی )از ی فضای شهرسازمناسبتوسط کودکان، پیشنهادهایی جهت  شدهانتخابهای یتاولو، جهت رونیازا 

ها و یمکتنییر بودن تغقابلارائه داد که شامل این موارد است: ایجاد فضاها و امکانات تعاملی همانند  توانیمدیدگاه کودکان( 
ی آب تعاملی که با هافوارهی نورانی دارای حسگرِ تغییر رنگ، هاپوشکف، هاپارکهای کوچکِ مخصوص کودکان در یصندل

فضای باز و مرتبط با  صورتبهکودکان عملکردهای متفاوتی از خود نشان دهد، ایجاد سرای محله مخصوص کودکان  نزدیک شدن
ی بازآفرینی شهری در مقیاس شهر و محله و هاپروژهها برای پرسش کردن در مورد مشکالت محله، ینظرسنجمحله، برگزاری 

حرکت در مسیر بهبود فضاهای شهری؛ در  دهدیمنشان  آمدهدستبهتایج ، ندرواقع. شهرتورهای آشنایی با امکانات موجود در 
 است. مؤثرجذب کودکان به محیط و حضورشان در آن، 

 منابع
 2(. تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تأکید برگروه سنی ۲۹1۰آرزو. ) ،معانی منجیلی ،نوید ،سعیدی رضوانی ،حمیدرضا ،ابراهیمی
 .15-۹۲(، ۲1) ۹ ،باغ نظر(. عه موردی: رشتمطال)سال  ۲5تا 
 در کودکان شادی واحساس کودک دوستدار شهر بررسی(. 5۰۲2) .خراسانی، محمد بهمنی، محسن و مظلوم دخت مقدم، مریم، نوغانی صفوی

 .۲22-۲1۹ (،۲5)۲، اجتماعی علوم. مشهد شهر
راحی معماری فضاهای دوستدار کودک در فرآیند بازسازی پس از زلزله بم. (. برنامه ریزی و ط۲۹12فالحی، علیرضا و گمینی اصفهانی، هدیه. )

 .72-2۹، ۲2۹، مسکن و محیط روستا
باغ )نمونه موردی: شهر دوستدار کودک بم(. « شهر دوستدار کودک»الگوهای طراحی فضای سبز در (. ۲۹۹۹کامل نیا، حامد و حقیر، سعید. )

 .۹۹-77(، ۲5) 2، نظر
های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان )مطالعه (. بررسی ویژگی۲۹15) جمال الدین. ،سهیلی ؛ابوالفضل ،ثوندکربالیی حسینی غیا

 .2۹-21(، 1) ۹، فصلنامه مطالعات شهری .موردی:منطقه دو شهرداری قزوین(
(. مقایسه تطبیقی پارامترهای ۲۹11). احمد ،شاهیوندی و ساالر ،فرامرزی ،عبدالهادی ،دانشپور ،محمود ،قلعه نویی ،مینا ،کشانی همدانی

  .۹۰-۲1(، ۲1) 1، فصلنامه مطالعات شهری. زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگساالن )مطالعه موردی: شهر اصفهان(
ال در پارکهای س ۲5تا  2. تاثیر عوامل کالبدی فضاهای بازی بر خالقیت کودکان (۲۹12) فرح. ،حبیب و محمد ،نقی زاده ،گلرخ ،کوپایی

 .2۰-۹1(، 5۲) 2. فصلنامه مطالعات شهری .شهری
(، 5۰) 1، باغ نظر .دیدگاه کودکاناز « )CFC (شهر دوستدار کودک» ریزی (. تحلیل و برنامه۲۹1۲) علی. ،زاده کواکیاسماعیل و اکبر ،کیانی

2۲-25. 
 .۲۲۹-۲۰۹، ۲7، معماری و شهرسازی آرمان شهردر کودکان.  چگونگی شکل گیری حس مکان(. ۲۹12مستغنی، علیرضا و اعتمادی، شهرزاد. )

بر مبنای آراء پدیدارشناختی  (. بازشناسی جایگاه روح مکان در طراحی فضای کودکان؛۲۹1۹) مریم. ،قاسمی سیچانی و ریحانه ،نیک روش
 .۲75-۲12(، ۲) 7، ای در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان .نوربرگ شولتز
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