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 چکیده

 عنوانبدهرشدد شدنایتی  یمقولهاز سویی دیگر  .ابدییمرشته روانشناسی کودک تبلور  یطهیحاهمیت بررسی رشد در 

توجده بده ایدم امدر در  .داردان ددوچند ریتدث در فرآیند مسیریابی کودکان  و استرشد کودکان  نهیدرزم بخشیآگاهمنبع 

الگدوی مسدیریابی بدا  تحلیلهدف از ایم پژوهش  .شودمسیریابی موفق کودکان سهولت سبب  توانندیم فضاهای شهری

 راسدتا ایدم در .اسدت کداربردی حاضر پژوهش در تحقیق روش باشندیم سال 10تا  11کودکان بر رشد شنایتی  دیتثک

 یریگنمونده روش اسدت. شددهاستفاده محددوده د ازبازدیدو  پرسشدنامه مشاهدات میدانی، از هاداده گردآوری منظوربه

-11سنی  یبازهنفر از کودکانی در  111 توسط تکمیل پرسشنامهاست و کوکران  با استفاده از فورمول تصادفی صورتبه

الگدوی مسدیریابی  تحلیلبرای  هاداده تحلیل .تکمیل گردیده است 11-10 سنی یبازهدر  از کودکان نفر 111و  سال 11

لیدارل  افداارنرماستفاده از  اتحلیل عاملی باز روش  کمی صورتبهلشگر از رشد شنایتی در محله  یریرپذیتث کودکان با 

 ،هداداده یآورجمدع از پد ی ارتباط مابیم مسیریابی و رشد شنایت ارزیابی برای هاداده در تحلیل محاسبه گردیده است.

نتایج  اسمیرنف تحلیل گردیده است.-آماری آزمون تی وابسته، آزمون فرضیات کلموگروف یهاروش با حاصل اطلاعات

که فرم و  ییهاسایتمانبیشتر به رنگ نماها، فرم بنا و ، سال 11-11سنی  یبازهدر پژوهش حکایت از آن دارد که کودکان 

کده دارای کالبدد  شدای  یهانشانهبه  سال 11-10بازه سنی  در، همچنیم کودکان اندکردهاشارهعملکرد شایصی دارند 

 .اندداشتهمتمایا نسبت به سایر ابنیه در محله 

 .محله لشگر مسیریابی، رشد شنایتی، کودک، :هاکلیدواژه

                                                           
-7طراحی ییابان شهری در راستای تسهیل مسیریابی کودکدان بدا تاکیدد بدر رشدد شدنایتی کودکدان "با عنوان رسالهایم مقاله مستخرج از . 1

 .باشدمی، به راهنمایی نویسنده اول و مشاوره نویسنده دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد "ل )نمونه موردی محله ولیعصر سا11
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 مقدمه .0

 مدواردی بده تدوانیم اولیه، شنایتی یهامهارت از کنندیم پیشرفت هابچه طورمعمولبه زندگی، اول سال چند در

 مشدکلات حدل ،یبنددطبقه همانندد تردهیدچیپ یهدامهارت به همچنیم و اشیاء پایداری معلول، و علت درک همچون

 در کودکدان کده شدودیمد ایجداد هنگدامی طبیعی طوربه هامهارت ایم .نمود اشاره تکرارها و هایتوال یادآوری و ساده

 کودکدان بدرای هدامهارت ایدم در مستقیم بسیار یهاآموزش اغلب. کنندیم فعالیت شان سم ناسبم بازی یهاتیفعال

 هسدتند حدال رشدد در دیگدر یهداییتواندا و هدامهارت ندهیدرزم شدنایتی یهدامهارت. شودیم رشدباعث  معمولی

 از بهتددر درکبددرای  .کنندددیمدد تجربدده مسددیریابی در را یادهیددچیپ مشددکلات یردسددال کودکددان. (1117 ،1ج.سدومم)

 در را هدامهارتو  کدرد استفادهمختلفی  یهایاستراتژ از مهارت ایم بهبود برای توانیم مسیریابی پیشرفت یهاییتوانا

اسدت.  بدوده موردتوجده مختلفدی یهادهده در روانشناسان برای فضایی یهاییتوانا در پیشرفت .بخشد بهبود کودکان

 قرارگرفتده مورداسدتفاده فضدایی یهداییتواندادر  ،کشف پیشرفت مسدیر جهت بیمسیریا وظیفه مانند فضایی وظایف

 از مسدیر یدادآوری و یدادگیری تواندایی به و کندیم استفاده روز هر مردم اکثر که است فضایی توانایی است. مسیریابی

 و رماگدذاری ایبدر مختلفدی یهدایاسدتراتژ و اسدت موفقیدت با مسیرها یادگیری شامل ،کنندیم اشاره محیط طریق

: اسدت مهدم بسدیار کدودکی دوران اوایدل در شدنایتی رشدد .(1112 و همکداران، 1لینگدود) دارد وجود مسیر ردیابی

 و عملکدردی یندیبشیپ و سازگاری یهامهارت بر و است قرارگرفته موردتوجه فرد، عمر طول در رشد دوره میترمهم

بدا ا در  توانددیمدعواملی باشد که  ریتث د شنایتی ممکم است تحت . علاوه بر ایم رشگذاردیم تث یر تحصیلی موفقیت

 یهداطیمح در کودکدان مسدتقلجابجدایی  حرکت و کهییازآنجا(. 1117 ،3گوناالا) توزیع اجتماعی تعامل داشته باشد

 سدتقلالا دادن نشدان و تمدریم به نیاز کودکان شوندیم دور زندگی قلمروهای همه از کودکان ،است افتهیکاهش شهری

 در ییهدامهارت چندیم سدایت از توانددیمد شدهیطراح و شدهیایربرنامه محیط یک و دارندمردم عموم در را یود

 تحدرک قابلیدت تثمیم برای شهری محیط در اساسی مدایله یک عنوانبه تمرینات ایم ،کند پشتیبانی شهری یهاطیمح

با توجده بده اینکده چگدونگی مسدیریابی  .(1112 ،0سیجل) ردیگیم قرار مورداستفاده محیط با آشنایی و کودکان مستقل

اسدت پژوهشدگران علدوم شدنایتی و محیطدی معتقدندد  یایبرانگچدالش یمسئلهافراد در یک محیط ناآشنا و پیچیده 

ه شدنایتی ابداار دسدتیابی بد یهانقشهذهنی و  ریتصاو توانایی افراد در ادراک محیط و یافتم مسیر از هم متفاوت است.

نحدوه مسدیریابی  باشدندیمدجامعده  ریپذبیآسد. لذا با توجه به اینکه کودکان از اقشدار شودیمبازنمایی درونی محیط 

حدازا اهمیدت اسدت  اسدت اشمدرسدهیعنی مسیر یانده تدا  هاآنمسیر  میترمهمکودک در فضای شهری بخصوص 

کده کودکدان  اسدتسالگی مربوط به دوره سدنی  11 ات 7دوره رشد شنایتی پیاژه دوره  یهایبررسبا توجه به  رومیازا

بدا توجده بده میااندی شدنایتی نسدبت بده  ساله 11-7کودکان  .کنندیمو فضای شهری را به کامل درک  فاطرامحیط 

                                                           
1. G. Soman 

2. Lingwood 

3. González 

4. Segal 



  77...                                            سال با 10تا  11کودکان  یابیریمس یالگو لیتحل                               سال هشتم            
 

 مبدد  دونقطدهطراحی شود که بدون سردرگمی مسیر بدیم  هاآنبرای  یاگونهبهفضاهای شهری  ستیبایممحیط دارند 

متفداوتی در مسدیریابی کودکدان وجدود دارد کده ایدم  یهاشای نمایند. معیارها و  یابیجهتیی و و مقصد را شناسا

و  هدارنگباعث بهبود و سهولت مسیریابی شود که ایم عوامل شامل عوامل بصری، ادراکدی، معندایی،  تواندیممعیارها 

   .است هافرم

-مدورد بحدث قدرار دادهکودک در فضای شهری  حوزه کودک و نیازهایهای محتلف از جنبه های پیشیمپژوهش 

 11-2 یسدنبدر گدروه  دیتثکپژوهش یود به اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با  ( در1371) یرضوان یدیسع .اند

( به پژوهش یود به طراحی پایددار بدرای کودکدان از دیددگاه روانشناسدی 1371پردایته است. زنجانی در سال ) سال

مشدارکت در  یرگدذاریتث بازی بر رشد کودک و  یرگذاریتث پایدار پردایته است که شامل  محیطی با رویکرد معماری

اشاره نموده اسدت. ابدر  گرددیمتوجه به ادراک توسط کودک سبب تقویت نیروی ذهم کودک  نهیدرزمفعالیت رشد و 

پردایتده اسدت. ایادپنداه  بدر طراحدی مراکدا محلده دیتثکبررسی سهم کودکان از شهرسازی پایدار با  ( به1371قوزی )

متناسب در رشد کودکان در فضا و ارازده اصدول طراحدی فضداهای بدازی در  یهاتیفعال( در پژوهش یود به 1373)

 رفتداری_ادراکدی ریتدث ( در پژوهشی تحدت عندوان 1372همکاران )کودکان در شهر پردایته است. سیدباقرحسینی و 

 مدرسده و تدا از یانده دوچریده و مسدیرهای پیداده طراحدی - و یایرمدهبرنا، به کودکان سلامت در باز محله فضاهای

 آموزان پردایته است. روانی دانش و جسمی یهایژگیو با - یباز شهر فضاهای سازگاری

. از دیددگاه روانشناسدی نیدا پسر یا دیتر یردسال آورده شده است ،بچهبه معنای  در فرهنگ فارسی عمید کودک

 2/1تدا مداهگی  12و از  شدودیمدندوزاد نامیدده  یمداهگ 12کودک از تولد تدا ختلفی است: مراحل رشد شامل ادوار م

کودک است. میانده کدودکی نیدا دوران  یدبستانشیپسالگی دوران یردسالی یا  2 تا 2/1بیم و  کودک نوپاست یسالگ

 رسددیفرامدیا نوجدوانی فدرد سالگی به بعد دوران بلوغ  11گیرد و از  یدربرمسالگی را  11تا  یسالگششدبستانی یا 

ورده شدده آطفدل(  یدا دیتدر یا پسر) دهینرس بلوغ حد به که فرزندی و صغیر کوچک، معنای به کودک .(1371 آزموده،)

 اسدلامی، شدورای مجل  1311 مصوبه 1111 ماده یک تبصره در مدنی قانون که است ذکر به لازم .(1371 شیعه،است )

 .(1371 ،همکارانکاشانی جو و است ) کرده تعییم قمری سال نه دیتران برای و پاناده پسران برای بلوغ را سم

 و ارزشدیابی ،مشداهدهقابل رشدد .ردیدگیمد صدورت مشخصدی نهیدرزم مداوم و منظم طوربه کودک تکامل و رشد

در  کده یزمعلدا و آ دار .شدودیمد گرجلدوه رفتدار و فیایولوژیکی علازم طریق از سیستم اعصاب در و است یریگاندازه

 رشدد بررسدی. (1370 عموزاده یلیلدی،دهد )یم تشکیل را رشد میاان شای  ،شودیم مختلف رفتار ظاهر یهاجنبه

 کودکدان .اسدت مهم بسیار وی در پرورش تث یرگذار اجتماعی محیط یهامشخصه تعییم و بالغ انسان درک برای کودک

 ممکدم بشدری جامعة پیشرفت او، آموزش و کودک رشد به هبدون توج و دارند نسل هر حیات تجدید در بساایی نقش

روانشناسان کودک و محیط حاکی از آن است که رشد ذهنی و هوشی انسدان امدری  یهاافتهی. (1377 رشتچی،) ستین

کده بهبدود  گوندههمان .ردیدگیمدبا سایر ابعاد رشد انسان صدورت  جهتهماتفاقی و تصادفی نیست، بلکه هماهنگ و 

بددون شدک یکدی از . (1371 مظفدر و همکداران،) باشدد مؤ ربر رشد جسمانی فرد  تواندیماشتی و تغذیه شرایط بهد
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دوران کدودکی  ،ردیدگیمدشدده و شدکل  یایرهیدپافرد که در آن شخصیت  دوران زندگی آدمی میمؤ رترو  میترمهم

قبدت پداییم، فقدط بده توجده و مرا به ا بات رسیده اسدت کده کودکدان در سدنیم ریانکارناپذاست. امروزه ایم حقیقت 

وشدی را شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و ه هاآنتوجه باید همه ابعاد وجودی  م، بلکه ایجسمانی نیاز ندارند

 یگدذارهیپاشخصدیت یدک انسدان هسدتند کده از دوران کدودکی اساسدی  کنندهمییتععوامل  ،، ایم ابعادردیدر برگنیا 

اساسی رشدد بده  یهاضرورتپژوهشگران عصر حاضر در بیان  .(1370 رکنی و همکاران،) رندیگیمو شکل  شوندیم

: ضرورت درک محیط و گسدترش شدنایت، ضدرورت سدلامت، امنیدت جسدمی و گسدترش اندنموده مورداشارهسه 

بدر نقدش  یدیدتثک هاضدرورتایدم  هدااهیانگمحیط و گسترش  با وندیپ بدنی، ضرورت ارضای عواطف، یهامهارت

بددنی  یهدامهارت گسترش در ایم محیط جهت تحرک آزاد و مستقل، دسترسقابلط زندگی و کودک و امکانات محی

 کیفدی و کمدی اترتغیید شدامل کلی حالت در رشد .(1377 بیگلو، قرهاست )و ایجاد پیوندهای عاطفی و روحی با آن 

 رشدد بعدد سده در رشدد تقسدیم .شدودیمد حادث زنده موجود رفتار و سایت و طبیعت در زمان پیشرفت با که است

پیداژه دوران کدودکی را  .اسدت آن مراتدب و پدیده ایم تشریح برای فراگیر یبندطبقه یک و روانی ذهنی رشد و جسمی

ایم دوره شری نیست کده بایدد زودتدر آن را  تنهانهو معتقد است که  داندیمدوران مهم رشد هوش و شخصیت انسان 

گونداگون کدودک  یاسدتعدادهادر پرورش  دیراگذیم اریایتد از نیروهایی که رشد طبیعی در از یود دفع کرد، بلکه بای

 .(1370 احمدوند و همکاران،کرد )کمال لایق یود استفاده  یسوبه استعدادهاو هدایت ایم 

 دیگدری طوربده را جهدان ،سدالانبارگ بدا مقایسده کودکدان در که نتیجه رسید ایم به 1711دهه  یهاسال در پیاژه

 محیطدی کدودک الهدام منبدع .بخشند را بهبود یودشان وضعیت تا دهندیم تغییر را یود پیرامون محیط کودکان .نندیبیم

 حدوزه در تحقیدق .(73. ص ،1373 ،گدرانید و متیندی) اوست یود ،سالانبارگ الهام منبع و شدهاحاطه آن در که است

 در تحقیقدات ایدم عمدده .گرفدت قدرار موردتوجده بعد به 1771 یهاالس از اروپا، در ژهیوبه کودک، دوستدار شهرهای

 بدا تعریدف ییهداطرح راستا ایم در و بود هاآن نیازهای و هایواست به رسیدگی و هابچه به شهروندی حق میا راستای

 .(1373 دیگران، و عایای) شد

 بدرای در کودکدان علاقه ایجاد :کرد اشاره یموارد به توانیم کودک دوستدار شهر یهاپروژه در مهم اهداف دیگر از

مشدارکت  ندابرابری، و فقدر بدر غلبده راستای در فعالیت ،سالانبارگ و کودکان میان همکاری تمریم حقوقشان، پیگیری

 توسدعه ،حقدو  کودکدان از حمایدت و حفد  راسدتای در سالانبارگ تشویق یانواده، از حمایت معلول، کودکان دادن

 سدلامت، مثدل هابچده اساسدی حقو  در آن، که شودیم گفته شهرهایی به (.1377 نیا و حقیر، کاملتفریحی ) فضاهای

 کده اندشددهفیتعر شدهروندانی عنوانبده هابچده اساس ایم بر .شودیم رعایت فرهنگ و حمایت، آموزش ،ونقلحمل

 بلکده نیست، هابچه برای یوب شهر یک تنها کودک دوستدار شهر کیکنند  ابراز را نظراتشان دارندحق و دارند حقوقی

 .(1371 کواکی، زادهلیاسماعکیانی و شود )یم سایته کودکان لهیوسبهکه  است شهری

ملموسدی  نسدبتاًاحساس  نظریه پیاژه، یادی بریوردار است، از اهمیت بسیار زرشد شنایتی یمطالعهقش پیاژه در ن

، بدا درک شدهودی و نیدا یداطرات مدا از دوران کدودکی کنددیمتوصیف . آنچه او کندیمتفکر کودکان ارازه  یدرباره
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و همچندیم رفتدار مسدیریابی بده کودکان در فرآیندد رشدد و رشدد شدنایتی  .(17 ص. ،1377 یرازی،) کندیمتطبیق 

 .دهندیم، استدلال و توجه اهمیت یدهسازماندرک شهودی، یادگیری،  ازجملهمواردی 

. از هسدتند و اجدرا یایربرنامده ،یواندن، نوشتم تکلم، ادراک، حافظه، یادگیری،ه، فرآیندهای شنایتی شامل توج 

زبانی استفاده نمایدد. رشدد  یهامهارتنماید از  ادراک یاد بگیرد، شودیمطریق فرآیندهای شنایتی است که آدمی قادر 

چهدار  در کودکدان شدنایتی یهایی( توانا1377 شنایتی کودک تابع دو عامل ورا ت و محیط است. )عبدالحسیم زاده،

و  1دوهرتدی) نددیآیمد دسدت بده دقیدق محدرک و تصویری پذیرش پذیرنده، زبان بیان، زبان: انددهیرس  بت به حالت

 حدل یدا و اسدتدلال زبدان، حافظده، ،یبنددطبقه یادگیری، شنایتی تابع عواملی همچون ادراک، رشد .(1117همکاران،

ک کودکان توسط اشیاء و نمادها سبب افاایش تجربیات ادراکدی و رشدد شدنایتی تحری .(1،1112برویلت) است مسئله

 .(1112و همکاران، 3آندرده) گرددیم

 شدد معرفدی "شدهر تصویر" نام به یود کتاب در 1711 سال در لینچ کویم معمار توسط ابتدا "مسیریابی" اصطلاح

 کننددیمد اسدتفاده شدهر مورد در تصاویرشان یدهسازمان برای مردم که اصلی عنصر پنج که کرد مشخ  او آن در که

 ییسروصددا بده متکدی و مؤ ر ارتباطات مورد در عمدتاً مسیریابی هاگره و هالبه مناطق، ،هانشانه مسیرها،: از اندعبارت

 یدک اسدت. بویدایی و لمسی شنوایی، بصری، عناصر از افراد حسی سیستم طریق از شده دریافت یهاامیپ ارتباطات از

 کاادر بدرای تلداش بدا را یدود راه . مدردمکننددیم پیشرفت آن در یود زندگی طول در مردم که است طبیعی مهارت

 (.1112، 0)ماکری. ندینمایم پیدا آن یدهسازمان چگونگی و محیطی

هدایتمراقب اجتمداعی، هایفعالیت تفریح، غذا، برای جستجو مانند مدرن روزمره زندگی فرایندهای از بسیاری برای

 .اسددت ضددروری جدیددد مقصددد یددک از بازگشددت مقصددد بدده سددفر یددا یریددد، بددرای جدیددد یاندده پاشددکی، 

نیازمندد اسدتفاده از  که است پیچیده بسیار کار یک حقیقت در اما ،نظر برسد به ساده فرآیند مسیریابی است ممکم اگرچه

 توصدیف یابیریمسد (.2،1117تلکسد) حافظه برای یادگیری مسیر و بازگشت به سفر یا معکدوس کدردن سدفر اسدت

 اجداای مشدخ ، سده بدر مبتندی کده تواندایی .است فضایی مقصد به رسیدن برای فرد، رفتاری و شنایتی یهاییتوانا

، 1،1770پاسدینی) اسدت فضدایی مسدئله حدل تواندایی اسداس، بدر اطلاعات پردازش و یریگمیتصم اجرا ،یریگمیتصم

 .دارد دیگدری مکدان بده شددهشنایته مکدان یدک از راه کردن پیدا به نیاز فرد یک کهدارد  فرایندی به اشاره .(120.ص

 یهدامراقبت و تفدریح تحصدیل، کدار، غدذا، بده دسترسدی امکدان که است روزمره زندگی از ضروری فعالیت کیمیا

 و ذییدره دازش،پدر شناسایی، برای شنایتی پردازش به نیاز مسیر، در موفقیت برای ،حالمیباا. کندیم فراهم را پاشکی

 پیددا بده کمدک برای ابااری ایجاد شامل مسیریابی. (1117کستل،است ) سفر طول در محیط از مربوطه اطلاعات بازیابی

                                                           
1. .Doherty  

2. Barrouillet 

3. Andrade 

4. Makri  

5. castell 

6. Passini 
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 تعریدف و یدهسدازمان داندش مسیریابی .است شهری فضاهای و هاسایتمان طریق از دکنندگانیبازد به یود راه کردن

 .1،1111آسدلا و رافازدل) اسدت مسدیریابی فدرد ترویج برای شدهیطراح ارتباطی رعناص و شدهارسال یهاامیپ از یادنباله

 .(1ص 

 تحدت هداآن فضدایی داندش کسدب و مسیریابی رفتار ابندییم را ناآشنا فضایی محیط سالانبارگ و کودکان وقتی

 بدرای محیطدی ویژگدی یدک عنوانبه تواندیم نیا رنگ ،هانشانه رازیغبه. ردیگیم قرار هانشانه مانند محیطی عوامل ریتث 

 مسدیر، نادیدک یهانشدانه بده توجه برای ساله 11 و 1 کودکان به نمودن شود. توصیه استفاده فضایی فضاهای سایتار

 یهانشدانه از تواننددیمد تربارگ کودکان تنها اما کنند، پیگیری موفقیت با را مسیر تا کندیم کمک سنی گروه دو هر به

 دارندد، فضدایی داندش به نیاز که وظایفی در کودکان کارکرد در رشد نمایند. بهبود استفاده دارند قرار ردورت مسیر در که

پدژوهش حاضدر بده دنبدال شناسدایی معیارهدا و  .(1،1110اوسمان و وینبور) است شنایتی یهاییتوانا سم به مربوط

 .باشندیمدر سهولت مسیریابی کودکان  رگذاریتث ی هاشای 

عداد بالای مراکا آموزشی و فرهنگی در ایدم محددوده مسدیریابی کودکدان و یواندایی ایدم محلده بدرای به دلیل ت

ایم پژوهش ابتدا به بررسی ادبیات نظری پیرامون کودکان، رشدد شدنایتی و مسدیریابی  در کودکان حازا اهمیت است.

است و در بخش سوم با اسدتفاده از  شدهپردایتهپردایته و در قسمت دوم به بررسی مسیریابی کودکان در محله لشگر 

به بررسی ارتباط مسدیریابی و رشدد شدنایتی کودکدان از طریدق تحلیدل کمدی و تحلیدل  هاپرسشنامهی هاافتهتحلیل ی

 در ایم رابطه پرسش های اصلی  پژوهش ایم است که: است. شدهپردایتهمفهومی نقاشی کودکان در محله لشگر 

 گذار در سهولت مسیریابی کودکان چه بوده است؟ .معیارها و شای  های تا یر1

 .چه رابطه ای بیم مسیریابی و مولفه های رشد شنایتی وجود دارد؟1

 متدولوژی .1

روش  اسدت. شددهگرفتهتوصیفی بهره  -با توجه به ماهیت و ابعاد موضوع تحقیق، در ایم پژوهش از روش تحلیل

اطلاعدات  یآورجمدعبده  یاکتابخانه درروش. استو روش میدانی  یاکتابخانهگردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات 

مشداهده مسدتقیم، در ایدم مرحلده بدا  قیاز طرمیدانی  درروشاست و  شدهپردایتهپیرامون مسیریابی و رشد شنایتی 

از  نفدر 111 در میدان اسدت. پرسشدنامه شددهپردایتهبه محاسبه تعداد افراد در جامعه آمداری  کوکباناستفاده از فرمول 

گردیده اسدت. بدا توجده بده  یآورجمع سال 10-11سنی  یبازهدر  ونفر  111سال و  11-11سنی  یبازهکودکان در 

و تحلیدل  موردمحاسدبهلیدارل  تحلیدلاست و با اسدتفاده از  شدهپردایته هاعاملمبانی نظری و بررسی آن به استخراج 

-فرضدیات کلمدوگروف آزمدون ،tآزمدون تحلیل آماری  یهاروشاز برای تحلیل اطلاعات با استفاده  است. قرارگرفته

بدا اسدتفاده از روش تحلیدل  هداآنکودکان پیرامون مسیریابی  یهاینقاش .است شدهاستفاده spss رافاانرمدر  اسمیرنف،

                                                           
1. Asla & Raphael 

2. Osmann& Wiedenbauer 
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تددا، تعدداد در اب .صورت گرفته اسدت آزمونشیپتعییم پایایی پرسشنامه  منظوربه است. قرارگرفتهمحتوی مورد تحلیل 

ایدم مقددار  771/1 شددهادراکبدرای ارزش  کرونبدا شدد. آلفدای  پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گدردآوری 01

است که مسدیر یانده تدا مدرسده را بده شدکل  شدهیواسته. در بخش نقاشی از کودکان استنشانگر پایایی بالای اباار 

 محددوده ذهنی کودکدان اسدتخراج شددند. عناصر و ارتباطات هاینقاشاندازی  همیروکروکی و نقاشی ترسیم کنند. با 

 جمعیدت اسدت واقدع 11 منطقه ،1 ناحیه در مشهد شهر غربی شمالی حوزه در که لشگر محله پژوهش در موردمطالعه

 .است نفر 211مرد  و 222دیتر  محدوده ایم سال 10 تا سال 11 جمعیت. است نفر 1111 شامل 1372 سال در آن

 
 وهشژمعرفی محدوده پ .0 شکل

 
 چارچوب نظری پژوهش. 1شکل 
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 هاافتهی .9

کودکان توانایی فضایی کودکان در سدنیم مختلدف بده لحدات انتخداب  یهاینقاشصورت گرفته در  یهایبررسبا 

با توجه به آشنایی کودکدان تواندایی شدنایتی  آنان قابل مشهود است. لذا یهاینقاششهری در  یدر فضاجهت و مسیر 

-11فضای شدهری وجدود دارد. کودکدان  یدهندهلیتشککودک به لحات بازیوانی محیط و یادآوری محیط و عناصر 

بدر مدوارد  علداوه .پردازنددیمدبده مسدیریابی  اسدت، مسجد یفروشهیاغذنظیر  هایکاربر یرماگذاراز طریق  ساله 11

همچون بارگدراه امدام علدی، میددان  ندینمایمایفا  که در سطح محدوده نقش لبه را ییهاابانییایم کودکان به  ذکرشده

 هداابانییو  هداگرهنیا بده عناصدری همچدون  سال 10-11. کودکان اندنمودههاشمی مهنه و همچنیم محله الهیه اشاره 

ن امکدا سداله 11-11کودکدان  .نددینمایمدو علدازم اسدتفاده  هداابانییو در فرآیند مسیریابی از معابر و  اندنمودهتوجه 

در محدیط بیشدتر  هداحضدور آندارند. افرادی که تعداد دفعات  ساله 10-11بازیوانی محیط بیشتری نسبت به کودکان 

. کودکان در مسیریابی یود با توجه بده ادراک آندان از گرددیمعناصر بیشتری بازیوانی  هاآن بلندمدتاست در حافظه 

 یسدازرهیذی. نددینمایمداسدتفاده  هاسدایتمانیانه، نوع شکل  موجود در مسیر مدرسه و یهایکاربرمحیط از معابر، 

 یالحظده طوربدهبا توجده بده اینکده لامسه  ،چشایی، بویایی ،بینایی، شنوایی ،ی به لحات استفاده از حواس مختلفحس

بده  اسدت. بدا توجده رگدذاریتث جدول ذیل  در شدهمطرح یهاتیفیکدر مسیریابی کودکان با توجه به  شودیمتحریک 

تا بتوانند با حضدور در محدیط حد  صدلاحیت و شایسدتگی را ادراک  باشندیماینکه کودکان به دنبال تعامل با محیط 

کودکدان  یهداینقاشدمعیارها در مسیریابی استراتژی مسدیر اسدت در اغلدب  میترمهمنمایند. با توجه به اینکه یکی از 

 .باشندیمعنصر اصلی  عنوانبهمسیرها و معابر 

 

 فردی در رشد شناختی و مسیریابی یهایژگیوارتباط . 0ول جد
 رشد شناختی ریتأثو  تحلیل الگوی مسیریابی کودکان

حافظه  فردی یهایژگیو

 بلندمدت
 توانایی فضایی توانایی شناختی رمزگذاری یادآوری مدتکوتاهحافظه 

      11-11 

      10-11 

 (1377های پژوهش، مثیذ: )یافته

 

کودکان که نمودی از تصویر ذهنی کودکدان از محدل زنددگی و مسدیر  یهاینقاشصورت گرفته در  یهایبررسبا 

لذا با توجه به اینکه پیچیدگی مسیرها در محدیط سدبب تحدریم حد  کنجکداوی کودکدان  باشندیممدرسه  وآمدرفت

در هنگدام مسدیریابی  چیدرپچیپدر استفاده از معابر سعی  باشندیم سال 10-11سنی  یبازه. لذا کودکانی که در گرددیم

 ادراک کدودک دارد،در  ییااسدبده  ریتث . با توجه به اینکه راز آمیای در محیط ندینمایمبه محل زندگی و مدرسه یود 

 امنیت برای کودکان ایم کیفیت دارای اهمیت است. لذا از ایدم لحدات کودکدانی کده آشدنایی کمتدری بدا نظرازنقطهلذا 
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فضداهای  میهمچند موجود در مسیر، یهایکاربردر  تنوع محیط ندارند. یایراز آممحیط دارند توجه زیادی به کیفیت 

. بدا توجده استمشهود در نقاشی کودکان  یهاتیفیک ازجملهمتنوع محلات با توجه به شنایت کودک و انتخاب مسیر 

با توجه بده اینکده کودکدان علاقده  شودیمی و فیایکی به اینکه بازی کودک سبب رشد کودک به لحات شنایتی، ادراک

آندان مسدیرها و بسدترهای مناسدب و  یهداینقاششهری همراه با دوستان یود بازی نمایند لذا در  یهاطیمحدارند در 

علاقده  سدال 10-11و  سدال 11-11. کودکدان در سدنیم شدودیمدر محیط دیده  یبازآبمنعطف جهت بازی فوتبال، 

بده مدواردی همچدون  تدوانیمدکودکان به عناصر شای  موجود در محله کده  توجه محیط بازی نمایند. دارند که در

حرکدت کودکدان  ریدر مسدموجدود  سوپرمارکتمسجد حضرت فاطمه الاهرا، مرکا درمانی موجود در ییابان فاطمیه، 

در هنگدام مسدیریابی بده محدل  هاآنکه در  شودیمکودکان دیده  یهاینقاشدر  بردهنام عناصر شای اشاره نمود. لذا 

کودکان نوعی انسجام بده لحدات  یهاینقاشدر  شدهاشاره یهایکاربر .ندینمایمعناصر استفاده  میاز ازندگی و مدرسه 

. در ادامده بدا توجده بده اینکده دهددیمدکودکدان را نشدان  وآمددرفتدارد که مسیر مشخصی از محل  هانشانهانسجام 

کیفیدت  در کندار. لذا کودکدان استدر فضای شهری سبب رشد اجتماعی و شنایتی کودک  یازپردالییکنجکاوی و 

دارندد  ایانگالیدی. کودکان علاقه بسیار زیادی به فضداهای پیچیدده و اندنمودهراز آمیای به حف  امنیت و ایمنی اشاره 

کودکان فضداهای راز آمیدا و پیچیدده در  رازنظه باشد شتوجود دا هاآنبرای  ایانگجانیه یهایبازکه امکان مکاشفه و 

 .استضمم داشتم امنیت بسیار جذاب 

 

 تحلیل الگوی مسیریابی کودکان در محیط. 1جدول 

 شدهساختهتحلیل الگوی مسیریابی کودکان در محیط 
 فردی یهایژگیو

 پیچیدگی یزیراز آم تنوع یریپذانعطاف خوانایی انسجام

      11-11 

      10-11 

 (1377های پژوهش، مثیذ: )یافته

 

 کودکان از فرایند مسیریابی یهاینقاشتحلیل عناصر مشترک در . 0 .9

کودکدان  یهداینقاشد، با توجه بده اینکده در تمدامی 11کودکان منطقه  یهاینقاشصورت گرفته در  یهایبررسبا 

 شددهاشارهعناصر شدای   ازجملهکودکان  یهاینقاشررسی بو ده است لذا در ب توجهقابلشده در ذیل  بردهنامعناصر 

، میددان شدهید هاشدمی آبادقاسدمبه مسجد فاطمیه محدوده ییابان فاطمیه، مرکا درمانی و بهداشت، پارک آبی  توانیم

یدب کامپیوتری اشاره نمود. لذا بده ترت یهایبازو کلوپ  مدرسه ،سوپرمارکتچهارده معصوم،  مسجد الهیه، محله مهنه،

 کودکدان بده رندگ آبدی، یهداینقاشدبه مسدجد فاطمیده اشداره نمدود کده در  توانیمکودکان  یهاینقاشدر  تیاولو

 تیدنهایبدرنگ آبی به معندی دور شدونده و سدو  بده  یشنایتروانبه اینکه از دید  با توجهگردیده است.  یایآمرنگ

. ایدم عنصدر در نقاشدی کودکدان انددنمودهنقاشدی یود مسجد فاطمیه به رندگ آبدی  یهاینقاشلذا کودکان در  است
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عنصدر شدای  اسدتفاده  عنوانبهاست. لذا در هنگام مسیریابی از ایم نشانه  شدهمطرح عنصر شای نشانه و  عنوانبه

فاطمیده کده در ییابدان  یروزشدبانهبده دارویانده  توانیمکودکان  یهاینقاشموجود در  یهانشانه ازجمله .ندینمایم

 یاقهدوهبا توجه به اینکه رندگ  اندنموده یایآمرنگ یاقهوهقرار دارد اشاره نمود ایم عنصر را کودکان به رنگ  فاطمیه

 یهداینقاشدنشدانه در مسدیریابی کودکدان در  عنوانبهلذا ایم عنصر  استکننده ح  امنیت و ح  گرما  القاء رنگی،

آبدی و تفریحدی  یهداپارکبده  توانیمکودکان  یهایقاشنعناصر شای  موجود در  ازجمله است. مشاهدهقابلآنان 

ایدم رندگ احسداس آرامدش بده  انددنموده یایآمرندگی آبدبه رنگ  را اشاره نمود لذا ایم عناصر آبادقاسمموجود در 

که در مسیریابی کودکدان نقدش  استعنصر شای  در جهت یوانایی محیط  عنوانبه. ایم نشانه دینمایمکودکان القاء 

فضدایی موجدود در نقاشدی کودکدان دانسدت. میددان  یبنداستخوانعنصر اصلی  عنوانبهو  دینمایمبسیار اساسی ایفا 

 شددهاشارهکده در نقاشدی کودکدان  استمسیرهایی  ازجملههاشمی مهنه و همچنیم بارگراه آیه الله هاشمی رفسنجانی 

مدواردی اسدت کده در اغلدب  ازجمله. محله الهیه اندنمودهتوسط کودکان رنگ مشکی معابر به رنگ مشکی  میا است.

با توجه به اینکه کودکان نتوانستند مرز مشخ  ایم محلده را ترسدیم نمایندد امدا  یوردیمکودکان به چشم  یهاینقاش

جده بده دیددگاه روانشناسدی . بدا توانددنمودهبه ایم محله با رنگ مشکی اشداره  ی آنهاهاینقاشنوشتاری در  صورتبه

لذا ایم امر نشانگر ایم است که کودکان محلده زنددگی یدود  استنماد قدرت  عنوانبهپیرامون رنگ مشکی ایم رنگ 

در نقاشدی  توجدهقابلمدوارد  ازجملده آندان دارد. یهداینقاشدو نقش بسیار پررنگدی در  آورندیمبه یاطر  ییوببهرا 

هاشمی مهنده واقدع گردیدده اسدت ایدم عنصدر  دیشهکه در بلوار  استن فاطمیه کودکان مسجد چهارده معصوم ییابا

توجده کودکدان بده  اسدتو آسایش  آرامش با توجه به اینکه رنگ سبا نماد طبیعت، آمیای شده است سبارنگ بارنگ

ه یدود مختلدف را بد یهدازمانیک کاربری فعدال در  عنوانبهایم عنصر ح  امنیت در محیط را در هنگام مسیریابی 

کده را رندگ  است سوپرمارکتمشاهده است  قازلکودکان  یهاینقاشاغلب  درعنصری که  ازجمله جلب نموده است.

است لذا کودکان با توجه به اینکده ایدم کداربری تجداری  آورجانیهقرما نمایان شده است با توجه به اینکه رنگ قرما 

یود توجه بسیار زیادی به وجدود سدوپر در طدی فرآیندد  یهاینقاشدر  استو مرکا فروش انواع مواد یوراکی  است

یدود را  دیدتثکبا بارگنمایی آن  کهیطوربهکودکان است  یهاینقاشعنصر حاکم در  مدرسه عنصر .اندنمودهمسیریابی 

ی ترسدیم از مدرسه دورتر بوده است مسیر یانه تا مدرسده را طولدان هاآنلذا افرادی که یانه  انددادهبر ایم عنصر نشان 

بدرای  یترکوتداه ریمسدنشانگر ایم است کده  انددهیکشرا نادیک به یکدیگر  شانمدرسهاما کسانی که یانه و  اندنموده

 انددنمودهآمیدای  رنگیآبیود اغلب مدرسه را به رنگ قرما و  یهاینقاش. کودکان در ندینمایمرسیدن به مدرسه طی 

. در بعضدی از مدوارد اسدتبدرای کودکدان  ایانگجدانیهمحیطی جدذاب و  لذا رنگ قرما نشانگر ایم است که مدرسه

 ازجملده. اسدتبدرای کودکدان  بدانظمو  که نشانگر محلی امم اندنمودهآمیای  رنگیآب بارنگکودکان مدرسه یود را 

سدنی  یبدازهر به بوستان چهارده معصوم اشاره نمود با توجه به اینکه کودکان د توانیمتوسط کودکان  شدهاشارهموارد 

فضا به ترتیدب کالبدد را در ذهدم نگهدداری  یهایژگیوتمام  باشندیمعینی از رشد شنایتی  یمرحلهدر  سال 11-11

 .ندینمایم یبندطبقهذهنی در ذهم یود  یبازهرا در ایم  هایژگیولذا ایم  ندینمایم
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 ابیکودکان از فرایند مسیری یهاینقاشتحلیل عناصر مشترک در  .9جدول 

 توضیحات
استراتژی 

 مسیریابی
 شدهاستفادهعناصر  رنگ الگوی مسیریابی

 مشخ  و محدوده مرز

 انسجام نشانه
 و یوانایی هانشانهتوجه به  نشانه

 مسجد فاطمیه آبی

 یروزشبانهدارویانه  یاقهوه

 آبادقاسمپارک آبی  آبی و انسجام هانشانهتوجه به  نشانه شبکه فضای سبا

 مسیر ارتباطی نظام شبکه
توجه به شبکه معابر و انسجام در 

 شبکه فضایی
 میدان هاشمی مهنه مشکی

 محله الهیه مشکی حوزه در محدوده عنوانبهتوجه  نشانه مرز و محدوده مشخ 

 نشانه شای 

 هانشانهانسجام 
 مسجد چهارده معصوم سبا توجه به نشانه و انسجام پیمایشی

 سوپرمارکت قرما نشانه در شبکه فضایی عنوانبهتوجه  نشانه نشانه شای 

انسجام نشانه و نشانه 

 شای 

مسیر، 

 پیمایشی، نشانه
 نشانه و مسیر عنوانبهتوجه 

 قرما

 آبی
 مدرسه

 ( 1377های پژوهش،مثیذ: )یافته

 

 
 مشترک در نقاشی کودکان عناصر .9شکل 
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 کودکان در سنین مختلف یهاینقاش. 1شکل 

 

یدواهیم پردایدت. بدرای  آمدهدستبههای داده لیوتحلهیتجابه  ،های تحقیقآوری دادهپ  از جمعبخش  در ایم

است ابتدا آمار توصدیفی مربدوط بده  شدهاستفادههای آمار توصیفی و آمار استنباطی تو ماً ها از روشداده لیوتحلهیتجا

های تحقیدق ارازده یواهدد شدد، در ایدم مربوط به فرضدیهها و متغیرهای اصلی تحقیق و سپ  آمار استنباطی آزمودنی

 شوند.تحلیل میلیارل همبستگی و های تحقیق با آزمونی هاراستا فرضیه

 مسیریابیمتغیرهای  تحلیل .1 .9

 های توصدیفی، یافتدهشدهیآورجمع یهادادهو تلخی   یموردبررسدر ایم قسمت برای شنایت بیشتر متغیرهای 

 ،متغیرهدای اصدلی تحقیدق میانگیم، انحراف معیدارمتغیرهای جمعیت شنایتی،  مانند جداول فراوانی حاصل از بررسی

 :شودارازه می

 

 متغیر آمار توصیفی متغیر جنسیت و سن. 1جدول 
 متغیرها عنوان تعداد فراوانی درصد فراوانی

 دیتر 27 7/20
 جنسیت

 پسر 07 7/00

 سال 11تا  11  27 7/20
 سم

 سال 10تا  11 07 7/00

 (1377های پژوهش،مثیذ: )یافته
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 توصیفی زیر شاخص متغیر رشد شناختی یهاآماره. 5جدول 

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین تعداد گویه ها

 2 1 03/1 31/1 111 آیا دوست دارید در هنگام برگشت به یانه صداهای مختلف بشنوید

 2 1 12/1 71/1 111 برگشت به یانه با دوستان و مردم حرف بانید؟ آیا دوست دارید در هنگام

 2 1 11/1 00/1 111 آیا دوست دارید تنها به مدرسه بروید و بازگردید

 2 1 01/1 117/1 111 باشد؟ لآیا دوست دارید مسیر بازگشت به یانه موزیکا

 2 1 32/1 137/1 111 ؟دیانمودهآیا در هنگام بازگشت به یانه بوی یاصی را استشمام 

 (1377های پژوهش، مثیذ: )یافته

 

( ییتنهابدهعامل استقلال )رفدتم و بازگشدتم از مدرسده  و نمودار بالا در متغیر رشد شنایتی جدول اطلاعات مطابق

 .است( 00/1دارای بالاتریم میانگیم )

 

 یابیریمستوصیفی زیر شاخص متغیر  یهاآماره .0جدول 

 ینمیانگ تعداد هاگویه
انحراف 

 معیار

کمترین 

 مقدار
 بیشترین مقدار

 2 1 11/1 03/1 111 ؟دیینمایمتوجه  هاسایتمانو  هاراهآیا در هنگام برگشت به یانه به 

 2 1 17/1 71/1 111 آیا دوست دارید در مسیر برگشت به یانه پیاده بازگردید یا با وسیله نقلیه؟

 2 1 27/1 11/1 111 ؟دیکنیمه مدرسه یا یانه استفاده مقدار از تابلوهای راهنما برای رسیدن ب

 2 1 17/1 12/1 111 ؟دیشناسیمرا  آبادقاسمچقدر 

 2 1 77/1 71/1 111 نمایید؟ یریگمیتصم دیتوانیم یراحتبهآیا برای پیدا نمودن مسیر منال 

 2 1 17/1 12/1 111 ؟دیشویمرا یادآور  هاسایتمانییلی از  دیکنیمکه به محل زندگی فکر  الآن

 2 1 37/1 11/1 111 است؟ شدهواقع آبادقاسمکه مدرسه شما در کدام قسمت از  یدانیمآیا 

 2 1 21/1 27/1 111 ؟دیکنیمچقدر در هنگام راه رفتم به جهات توجه 

 2 1 37/1 11/1 111 اعتماد دارید؟ دیکنیممسیری که حرکت  یدرستبهت چقدر در هنگام حرک

 (1377های پژوهش،: )یافتهمثیذ

 

در متغیر مسیریابی عامل توجه به جهات )شمال، جندوب، شدر  و غدرب( دارای بالداتریم  جدول اطلاعات مطابق

در هدر دو متغیدر اصدلی تحقیدق )مسدیریابی و رشدد شدنایتی( دارای  جددول اطلاعات مطابق .است( 27/1میانگیم )

 .باشندیم 17/1میانگیم یکسان 
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 توصیفی زیر شاخص متغیرهای اصلی تحقیق یهامارهآ. 7جدول  

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 0 1 72/1 17/1 111 رشد شنایتی

 11/0 1 17/1 17/1 111 مسیریابی

 (1377های پژوهش، مثیذ: )یافته

 

 و رشد شناختی مسیریابی یهاشاخصتحلیل . 9 .9

پردایدت. در ادامده ه آزمون فرضیات ایم پژوهش یدواهیمآماری مناسب ب یهاآزمونا استفاده از در ایم بخش و ب

بنابرایم با توجه به اینکه سطح معنداداری آزمدون نتایج ایم آزمون را برای فرضیات ایم پژوهش گاارش یواهیم نمود. 

 یهداآزموناز  جدهیدرنت. شدودینمدرد  فرضیه نرمال بودن مشاهدات فرض صدفر است 12/1 در تمام متغیرها بیشتر از

 .شودیمبررسی فرضیات استفاده  منظوربهپارامتریک 
 

 اسمیرنف-نتایج آزمون کلموگروف .8جدول 

آزمون یآماره تعداد نام متغیر  سطح معناداری 

37/1 111 رشد شنایتی  120/1  

یابیریمس  111 731/1  071/1  

 (1377های پژوهش، مثیذ: )یافته

 

 رابطده اسدت. شددهپردایته رشد شدنایتی و مسدیریابی یهامؤلفهارتباط به بررسی  هادادهسمت از تحلیل در ایم ق

شدامل مدوارد  یبار عامل. ضریب مسیر و وجود دارد یمعناداررابطه  یابیریمسرشد شنایتی و میان  رسدیمبه نظر  اول

 :استزیر 

 
و مسیریابی یرشد شناختارتباط  .5 شکل  
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 مسیریابی و رشد شناختی Tج آزمون نتای .0 شکل

 

درصدد تدث یر مسدتقیم دارد  72از جدول رشد شنایتی بر مسیریابی در سدطح اطمیندان  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

بندابرایم ؛ اسدت 17/1( و شدت ایم تث یر برابر با 71/1تی بیشتر از  مقدار آمارهو  است 12/1کمتر از  یداریمعن)سطح 

واحددهای شدنایتی بدر اسداس نظریده پدردازش  ازجملدهبا توجه به اینکده  .مسیریابی رابطه وجود داردبیم رشد شنایتی و 

لذا الگوهای موجود در ذهم کودک از فضای شهری کمدک زیدادی بده مسدیریابی او در  استو تصویر ذهنی  وارهطرحاطلاعات 

 .کندیمفضای شهری 
 

 . ارتباط مسیریابی و رشد شناختی8جدول 
ب مسیرضری مؤلفه داریمعنیسطح  T-VALUEمقدار    نتیجه 

یابیریمس ←رشد شنایتی   10/1  10/13  111/1  تثیید 

 (1377های پژوهش، مثیذ: )یافته

 

 رابطدهه بررسدی ایدم آزمون بد بر اساسدر ادامه  رابطه وجود دارد. یابیریمسعامل شنیداری و  میان رسدیمبه نظر 

 است. شدهپردایته

 
مل شنیداری و مسیریابیارتباط عا .7 شکل  



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             71

 

 
 مسیریابی و عامل شنیداری میان Tنتایج آزمون  .8 شکل

 

درصدد تدث یر مسدتقیم دارد  72از جدول عامل شنیداری بر مسیریابی در سطح اطمینان  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

بندابرایم  ؛اسدت 17/1رابر با ( و شدت ایم تث یر ب71/1تی بیشتر از  آماره مقدارو  است 12/1کمتر از  یداریمعن)سطح 

و  شدودیمدحسی همانند صدا در ذهدم بازسدازی  یرهایتث  ازجمله بیم عامل شنیداری و مسیریابی رابطه وجود دارد.

 است. رگذاریتث کودک  یابیریمسآگاهانه در رشد کودک و فرایند ادراک و 

 

 ارتباط مسیریابی و عوامل شنیداری .01جدول 

داریمعنیسطح  T-VALUE مقدار ضریب مسیر مؤلفه  نتیجه 

مسیریابی ←امل شنیداری وع  17/1  11/17  110/1  تثیید 

 (1377های پژوهش،مثیذ: )یافته

 

 است. شدهپردایته ارتباطدر ادامه به بررسی ایم  رابطه وجود دارد. یابیریمسعامل گفتاری و  میان رسدیمبه نظر 
 

 
 سیریابیارتباط عامل تکلم و صحبت کردن و م. 1 شکل
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 امل گفتاریوعمسیریابی و . 01 شکل

 

درصدد تدث یر مسدتقیم دارد  72از جدول عامل گفتاری بر مسیریابی در سدطح اطمیندان  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

بندابرایم ؛ اسدت 11/1( و شدت ایم تث یر برابر با 71/1تی بیشتر از  مقدار آمارهو  است 12/1کمتر از  یداریمعن)سطح 

 .مل گفتاری و مسیریابی رابطه وجود داردبیم عا

 بدا د.آمدوزیمدرا  جدید تجارب درک و یادگیری برای لازم یهامهارت جیتدربه کودک شنایتی، رشد فرآیند طی در

در رشد کدودک عامدل تکلدم و صدحبت  مؤ رعوامل  ازجمله .کندیم پیدا محیط با بیشتری تعامل کودک تکلم، پیشرفت

پرسدیدن پیرامدون یکدی از  سدؤال. نددینمایمبرقرار  تا عملسطح ادراک و شنایتشان از محیط کردن است کودکان در 

 بر سهولت مسیریابی است. رگذاریتث عوامل 

 

ارتباط مسیریابی عوامل گفتاری .00 جدول  

داریمعنیسطح  T-VALUEمقدار  ضریب مسیر مؤلفه  نتیجه 

مسیریابی ←امل گفتاری )تکلم( وع  11/1  17.22 111/1  تثیید 

 (1377های پژوهش،مثیذ: )یافته

 

 است. شدهپردایتهدر ادامه به بررسی ایم فرضیه  رابطه وجود دارد. یابیریمسبیم عامل استقلال و  رسدیمبه نظر 
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ارتباط عامل استقلال و مسیریابی. 00شکل  

 
 مسیریابی و استقلال فردی عواملارتباط . 01 شکل

 

و درصدد تدث یر مسدتقیم دارد  72از جدول عامل استقلال بر مسیریابی در سطح اطمینان  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

بندابرایم ؛ اسدت 31/1و شدت ایم تث یر برابدر بدا  71/1تی بیشتر از  مقدار آمارهو  است 12/1کمتر از  یداریمعنسطح 

، بده نسدبت اسدترشد فدردی کودکدان  یهاهجنب میترمهماستقلال از  عامل .بیم عامل استقلال و مسیریابی رابطه وجود دارد

 حضور یابند. توانندیمدر فضای شهری  ترراحتو  ابدییمافاایش سم کودک رشد او نیا تکامل 

 

ارتباط مسیریابی و عامل استقلال .01 جدول  

داریمعنیسطح  T-VALUEمقدار  ضریب مسیر مؤلفه  نتیجه 

مسیریابی ←عامل استقلال   31/1  11/17  111/1 یدتثی   

 (1377های پژوهش،مثیذ: )یافته

 

در ادامده بده بررسدی رابطده میدان ایدم دو عامدل  رابطه وجدود دارد. یابیریمسبیم عامل بویایی و  رسدیمبه نظر  

 است. شدهپردایته
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ارتباط عامل بویایی و مسیریابی. 09 شکل  

 
 مسیریابی و حس بویایی انیم T نتایج آزمون. 01 شکل

 

درصدد تدث یر مسدتقیم دارد  72از جدول عامل بویایی بر مسدیریابی در سدطح اطمیندان  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

بندابرایم ؛ اسدت 21/1( و شدت ایم تث یر برابر با 71/1تی بیشتر از  مقدار آمارهو  است 12/1کمتر از  یداریمعن)سطح 

در سدهولت مسدیریابی کودکدان  رگدذاریتث عوامل  عامل بویایی از حمله بیم عامل بویایی و مسیریابی رابطه وجود دارد.

 است.

 

ارتباط مسیریابی و حس بویایی. 05جدول   

داریمعنیسطح  T-VALUE مقدار  ضریب مسیر مؤلفه  نتیجه 

مسیریابی ←عامل بویایی   21/1  21/10  111/1  تثیید 

 (1377های پژوهش،مثیذ: )یافته
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 بحث .1

شهر نسدبت بده کودکدان پردایتده اسدت و در ایدم  یهاتیمسئولش یود به ( در پژوه1377) گلویبقره از دیدگاه 

فضداهای  و احدداثو محدیط  کنندگاناسدتفادهبدیم  احساسی ایجاد ارتباط و بافرهنگمنطبق  محیط طراحی پژوهش به

 ادهایرشد اسدتعد عامل محیط - با کودک ( به تعامل1372مظفر )فرهنگ و  بازی سازگار با کودکان اشاره نموده است.

یلاقیدت  و شدکوفایی رشدد بدا تناسدب شدهری در یهابوسدتانطراحدی  و معیارهای اصول و روانی و به ارازه جسمی

 کودکدان دوسدتانه رویکدرد یک پیشنهاد شهری کودکان برای ( طراحی1117) 1کودکان پردایته است. از دیدگاه ورایت

 .دیدنمایمد کمدک نمایند استفاده آن از جامعه افراد مهه که موفق شهرهای سایتم جهت مادر به شهری، یایربرنامه به

 و یایربرنامده بدرای مدنظم و منسجم رویکرد کیمی. ااست ظهور حال در حوزه یک کودکان برای شهری یایربرنامه

یی آزادانده کودکدان جاجابده .بخشدیم بهبود راها فرصت به دسترسی و سلامت کودکان، رشد که است شهرها طراحی

ای تحدت ( در مقالده1377) مهداجرو همکداران اسر دنیا به علت فقدان امنیت و ایمنی در حدال کداهش اسدت.در سرت

 شدهر سدال 11 تدا 7 کودکدان موردی نمونه کودکان شنایتی هاینقشه گیریشکل در شهری عناصر نقش عنوان بررسی

 کودکدان اجتمداعی توانمندسدازی راستای در محیط کیفیت ارتقاء به منجر پردایته است که هاییمؤلفه به شنایت رشت

شود پردایته است. در ایم پژوهش به مطالعه و شناسایی عناصر کالبدی مشخ  از نقاشدی کودکدان بدا توجده بده می

 رندگ، فدرم، کداربری، ندوع ابعاد، که است ایم های ایم پژوهش نشانگر،است. یافته شدهپردایتهتکرار عناصر شای  

  بدت در مدؤ ر عوامدل تدریممهم عنوانبده کودکدان مقصدد نقداط از فاصله و کودکان نیازهای با هاکاربری ارتباط میاان

 ای تحدت عندوان بررسدی( در مقالده1117) . رضدایی و همکداراناسدت کودکان ذهم در شهری بافت عناصر موقعیت

به بررسدی تدث یر عوامدل ایران  شمال رشت، در سال 11 تا 7 کودکان آموزشی فضای مسیریابی در مؤ ر فیایکی عوامل

هدای و داده اسدتکیفدی  -ایم پژوهش با روش کمی فیایکی بر مسیریابی کودکان در فضاهای آموزشی پردایته است.

 و هداپارک سدال 7 تدا 7 سدنی گدروه در کده دهددمی نشدان تحقیدق ایدم های. یافتهاستکیفی شامل نقاشی کودکان 

تابلوهدای  و ورودی علدازم سدال، 11-11 سدنی گدروه در و سدبا ایفضد سال 11 تا 7 سنی گروه در بازی، هایزمیم

 از اسدتفاده انددازه، تغییدر مانندد هاییمؤلفده .بودند آموزشی فضاهای به مسیریابی کودکان در نشانه تریممهم مسیریابی،

ا توجده بده بررسدی بد.باشددمی مؤ ر بالا سنیم در کودکان مسیریابی در هانشانه و علازم متمایا، معماری شاد، هایرنگ

های صورت گرفته در نتایج تحقیقات مختلف در زمینه مسیریابی و رشد شنایتی کودکان یافته هدای ایدم پدژوهش بدا 

نتایج سایر مقالات بررسی شده موافق است و کودکان یا افداایش سدم مسدیریابی راحتدی تدری را بدا توجده بده رشدد 

ژوهش حاضر می توان بده جنبده ی جدیدد بدودن موضدوع از حیدث از جمله نوآوری پشنایتی آنان تجربه می نمایند.

 بررسی مولفه های رشد شنایتی و مسیریابی کودکان در سنیم مختلف اشاره نمود.

                                                           
1  . Wright. 
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 گیرینتیجه .5

سال در فرآیند مسدیریابی نتدایج حکایدت  11-10سال و  11-11تحلیل رشد شنایتی میان دو گروه سنی  بر اساس

 11-10سدنی گدروه در مسیریابی در دو گروه سنی تفاوت دارندد و  مورداستفادهراهنما و  از آن دارد که عناصر بررسی

تعیدیم مسدیر  یایراز آمو توجه به  یجستجوگر صورتبهسال  11-11هم تحلیل گری دارند و در مقابل گروه ذسال 

سدفرهای  هداینقاشددر  سدال 11-10ولی گدروه  شودیمدیده  شدهمیترس یهاینقاشدر هر دو گروه نظم در . کنندیم

 یایربرنامدهسدال سدفرهای  11-11، ایم در حالی است که برای گروه سنی اندکردهترسیم  گامبهگامو  شدهیایربرنامه

 دارای اهمیت است. بیشترنشده و اتفاقی 

 

 
 سال 01-01سال و  01-01فرآیند مسیریابی با توجه به رشد شناختی در دو گروه سنی . 05شکل 

 

سفر دارند و با دقت بیشدتر سدفر را  یریگمیتصمو  یایربرنامهسال قدرت استدلال بیشتری در  11-10سنی گروه 

ذاتدی و  یهدامهارتبالاتر و با اسدتفاده از  نف اعتمادبه. ایم گروه منطق بیشتری در رفتار دارند و با کنندیم یایربرنامه

تجربیدات  ازهستند و بدا اسدتفاده  گراآرمانسال  11-11روه سنی . ایم در حالی است که گکنندیمشنایتی تعییم مسیر 

 نف اعتمادبدهشدنایتی و عداطفی  یهدایژگدیویشتری توانایی تعییم مسیر دارند. ایم افراد به دلیدل گذشته با سرعت ب

   :گرددبا توجه به آنچه بیان گردید، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارازه می .کمتری در تعییم مسیر به موفقیت دارند

 ؛آسایش روانی با ایجاد شبکه یکپارچه از مسیرهای ارتباطی ایمم در جهت سهولت مسیریابی کودک میتثم -

 ؛حضور کودک با ایجاد پاتو  و فضاهای همگانی برای کودکان منظوربهارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی  -

 ؛افاایش تحرک و استقلال آزادانه کودک در مسیریابی -

 ؛شاد یهارنگبا استفاده از  هانشانهبر  دیتثکافیت و یوانایی محله با افاایش شف -



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             77

 

 ؛کودکان برای حرکت آسان در محیط نف اعتمادبهافاایش  منظوربهو ابعاد فضاها  اندازهبه دیتثک -

 ؛در انتخاب مسیر استفاده از عناصر شای  متمایا به دلیل قابلیت شناسایی آسان کودکان -

 .راهنما در فرآیند انتخاب مسیر جستجوگری کودکان عنوانبهشکال با ابعاد و رنگ شای  استفاده از ا -

 نامهکتاب

فلسدفه بدازی و نقدش آن در رشدد عقلدانی (. 1370احمدوند، ک، هدایت احمدی، ح.، و غلامی هره دشدتی، س. ) .1
 .27-11،07، فصلنامه فلسفه و کلام، فلسفه و کودک،  P4Cکودکان براساس برنامه 

 .13-11. تهران: انتشارات علم و دانش،معماری و طراحی برای کودکان(. 1371زموده، م. )آ .1

(. بررسی نظریه ی ویگوتسکی از دیدگاه روان شناسدی و ارتبداط آن بدا مبدانی نظدری آمدوزش 1377رشتچی، م. ) .3

 .11-3ه ی اول،، سال اول، شمارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فلسفه به کودکان، تفکر و کودک.

(، بررسی ا ر بخشی نقاشی درمانی بر یلاقیت و رشد اجتمداعی 1370نژاد، ش. )رکنی، م.، زاده محمدی، ع.، نوابی .0

، فصلنامه علمی، پژوهشی، ابتکار و یلاقیت در علوم انسانی، دوره پنجم، شدماره سدوم، دوره "ساله 1تا  0کودکان 

 .173-171، زمستان، 2

. تهددران: انتشددارات جهدداد روان شناسددی رشددد شددنایتی(. 1377) .، مارتددا، و یددرازی، س.ک.زیگلددر، ر.، واگنددر، آ .2

 دانشگاهی.

 تهران. شهر نشر تهران: ،تهران بررسی مورد نمونه کودکان برای شهر سازی آماده (.1371ا. ) شیعه، .1

، پیوندد تربیتدی –نشدریه ماهانده آموزشدی (. نقش والدیم در رشد شدنایتی کودکدان. 1377عبدالحسیم زاده، ع. ) .7
 .307-302، 17شماره

 .32-03، 31، هنر آموزش رشد معماری، و کودکان. هنر نقاشی در فرم (. بررسی1371ع.  ) یوسفکند، عایای .7

حرکتی کودکان در مهدکودک های شهری و روسدتایی سدمنان  -(. مقایسه رشد شنایتی1370عموزاده یلیلی، م. ) .7

 .71-73(، 07)12، مازندران پاشکی علوم شگاهدان پژوهشی–مجله علمی  .1371در سال 

-10(، 11)1، ماهنامده منظدرکودکان.  بازی محل به نسبت شهر هایمسئولیت کودک و (. شهر1377م. ) بیگلو، قره .11

17. 

(. بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضدای شدهری بدرای 1371جو،  .، هرزندی، س.، و فتح العلومی، ا. )کاشانی .11

 .13-107، 11، شماره معماری و شهرسازی آرمان شهرمحله نظامیه تهران.  کودکان نمونه موردی
-77(،1377)1(. الگوهای طراحی فضای سبا در شهر دوستدار کودک، بداغ نظدر، 1377نیا، ح.، و حقیر، س. )کامل .11

77 . 

 فصلنامهکودکان.  دیدگاه از کودک دوستدار شهر ریای برنامه و (. تحلیل1371) ع. کواکی، زادهاسماعیل ع.، کیانی، .13

 .12-7(، 11)7 ،نظر باغ پژوهشی علمی

 دوسدتدار شدهر رویکدرد بر مبتنی محلات طراحی (. معیارهای1373، احمدیان، ر. ).م.، سعیدی رضوانی،ن متینی، .10

 .71-111 ،12 ،یشک مناطق جغرافیایی مطالعات ،مشهد فرهنگ محله -موردی  مطالعه کودک
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