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طراحی محیط هاي بازي کودکانحس امنیت دربررسی راهکارهاي ایجاد
  

  

  1ربابه فردي

Robabefardi@yahoo.com

: چکیده

کودکان بیش از هر امر دیگر وقت خود را به بازي اختصاص . زندگی کودکان استز اپذیرتفکیک ناء جز بازي 

 بنابراین ضروریست. اهاي بازي اولین مکان برخورد مستقل کودك  با جهان خارج از خانه استفض .می دهند

نیازهاي  همه هاطراحی آنرد که بصورت تخصصی براي کودکان طراحی شده باشد و ه شودمحیط هایی درنظرگرفت

یکی از ایجاد حس آرامش و امنیت . روحی و جسمی، کودکان بصورت کامال دقیق مطالعه و لحاظ شود

کودك باید بتواند با فضایی که در اختیار اوقرار می دهیم . فاکتورهاي اصلی در طراحی محیط هاي کودکان است

تا در آن بازي کند، ارتباط برقرار کند و در آن حس امنیت داشته باشد همانند حسی که در خانه و درکنار مادر 

در . حس امنیت در کودکان در محیط هاي بازي استدارید بررسی مقوله مهم  هدف پژوهشی که پیش رو. دارد

این راستا به بیان عوامل تاثیر گذار بر ایجاد حس امنیت  و ایجاد آرامش در کودکان از جهات مختلف خواهیم 

در . پرداخت و راهکارههاي طراحی موثر بر ایجاد امنیت در بازي گاههاي کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم

تحلیلی براي رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شده است و روش گردآوري  -روش توصیفیتحقیق حاضر از 

.اطالعات ، اسنادي و کتابخانه اي است و در نهایت با استفاده از فاکتورهاي طراحی به نتیجه گیري می پردازد

.کودك، بازي، محیط، احساس امنیت: واژه هاي کلیدي 

  

  

مقدمه-1

                                                          
مرکز بازي و بازي درمانی کودکان رشت با رویکرد (سراي کودکی "این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماري با عنوان 

د اسالمی قزوین واحد باشد که توسط سرکار خانم ربابه فردي در دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه آزا می ")روانشناسی محیط

  .علوم وتحقیقات دردست انجام است

1
واحد علوم تحقیقات- اسالمی قزوین دانشجوي کارشناسی ارشد معماري دانشگاه آزاد: نویسنده مسئول 
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همین فضا به طور  .ی هایش در شکل گیري شخصیت افراد نقش موثري را ایفا می کندفضا با تمام ویژگ

عاملی که می بایست تاثیر مثبتی بر رشد جسمی و . خاص تر براي رشد کودکان عامل مهمی محسوب می شود

ی خانه فضای. مهمترین فضایی که هر کودك در وهله اول تجربه می کند خانه است". عقلی کودك داشته باشد

بعد از ) 1391:26آزموده( ".است که در آن اصلی ترین دریافت هاي هر کودك، به شکل طبیعی به دست می آید

فضاهاي بازي اولین مکان برخورد مستقل کودك  با جهان خارج از خانه . آن کودك وارد فضاي بازي می شود

ي کودکان طراحی شده باشد که بصورت تخصصی برا ه شودمحیط هایی درنظرگرفت بنابراین ضروریست. است

  .روحی و جسمی، کودکان بصورت کامال دقیق مطالعه و لحاظ شودنیازهاي  همه هاطراحی آنرد و

امروزه ایجاد امنیت و . یکی از نیازهاي اصلی انسان ها بعد از نیازهاي فیزیولوژیکی نیاز به احساس امنیت است

کودکان با توجه به شرایط روحی و جسمی خاصی . تاحساس آن یکی از مهمترین دغدغه هاي جوامع بشري اس

که دارند بیش از هر گروه دیگر سنی نیازمند شرایط محیطی مناسب از نظر امنیت و آرامش می باشند، بدون 

شک کیفیت وکمیت فضاي زندگی و رشد کودك به صورت مستقیم در رشد جسمی و شکل گیري شخصیت 

این بازي ها به دو ، وقت خود را در کودکی با بازي کردن میگذرانندکودکان بیشتر .او تاثیرگذار خواهد بود

بازي هاي دسته جمعی . دسته انفرادي که معموال در خانه انجام می شود و بازي هاي دسته جمعی تقسیم میشوند

زه بنابراین می توان نقش فضاي بازي گاه هاي کودك را به اندا. اولین بهانه براي ورود کودك به اجتماع است

  .نقش خانه مهم و تاثیرگذار خواند

در دوره معاصر متخصصان و برنامه ریزان شهري در سراسر دنیا بخصوص کشورهاي توسعه یافته توجه ویژه    

اي به مقوله طراحی فضاهاي کودکان دارند و طراحی فضاهاي تخصصی آموزشی، نگهداري و بازي آنان با 

ی کودك و در نظر گرفتن ویژگیهاي روحی و جسمی کودکان دقت و حساسیت بیشتري نسبت به روانشناس

بنابرین ضرورت آن دیده شد تا از طریق پژوهش حاضر به بررسی مقوله مهم حس امنیت در  .انجام می پذیرد

در این راستا به بیان عوامل تاثیر گذار بر ایجاد حس امنیت  و . کودکان در محیط هاي بازي کودکان بپردازیم 

در کودکان از جهات مختلف میپردازیم  و راهکارههاي طراحی موثر بر ایجاد امنیت در بازي  ایجاد آرامش

.گاههاي کودکان را مورد بررسی قرار می دهیم

  

ضرورت وجود امنیت در محیط هاي بازي -2

همانند بسیاري از مفاهیم دیگر در حوزه علوم اجتماعی، امنیت نیز تعریف واحدي ندارد و می توان براي 

بر اساس نظریه هاي مختلف اندیشمندان . نبه هاي مختلف عینی و ذهنی امنیت تعاریف متفاوتی در نظر گرفتج

امنیت کودك  .و رهایی از تردید بیان کردو متفکران دراین ضمینه می توان مفهوم امنیت را فراغت از تهدید ها
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شدت از روابطش با دیگران و محیط شامل آنچه درون او وجود دارد و شامل حاالت درونی او است که به 

  ) 1؛1391فتح اللهی، (. اطراف تاثیرپذیر است

، روانشناس مشهور آمریکایی در هرم سلسله مراتب نیازها، دومین نیاز فرد را نیاز به امنیت نشان وابرهام مازل

  .میدهد و به خوبی ناامنی را توضیح می دهد، وي ناامنی را احساس پیچیده و مرکب می داند

یکی از چالش هاي اصلی که امروزه در مدیریت شهري جوامع بشري مطرح می شود ایمنی و ایجاد امنیت    

گسترش احساس عدم امنیت یا بهتر بگوییم تشدید این رنج در . اجتماعی کودکان در محیط هاي شهري است

  .بین کودکان باعث شده تا این موضوع از حساسیت ویژه اي برخوردار باشند

در مطالعه خود درباره ادراکات و تجربیات کودکان درباره امنیت و خطرات فضاهاي  )2000(اردنجنی ه

نشان داده  "تمایز عرصه عمومی و خصوصی در تئوري پردازي هاي ریسک و ایمنی کودکان"شهري با عنوان

کند و می  است که کودکان مکان ها و موقعیت هاي فیزیکی و کالبدي را برحسب ایمنی و ریسک تعریف می

  .شناسد

. کودکان هر جامعه بیش از هرگروه دیگر در فضاهاي خصوصی و عمومی شهر احساس ناامنی می کنند

پارك ها و زمین هاي بازي فضاهایی هستند تا کودك اجازه پیدا می کند بدون هیچ محدودیتی انرژي و 

یر محیطی است که در آن قرار می رفتار کودکان به شدت تحت تاث. استعدادهاي خود را در آنجا تخلیه کند

گیرند ضروري است که این محیط ها بتوانند ارتباط مناسبی را با کودك برقرار کنند و اعتماد کودك را نسبت 

کودك .محیط هاي بازي باید از هرگونه تهدید هاي اجتماعی، فیزیکی و روانی به دور باشند. به خود جلب کنند

هنگامی که محدودیت هاي  فیزیکی و . ببینند تا با خیال آسوده به بازي بپردازدباید خود را از هر لحاظ درامان 

و در . روانی  توسط محیط به به کودك تحمیلتحمیل شود کودك احساس عدم استقالل و آزادي خواهد کرد

زي بدون شک وقتی فرآیند با. نتیجه فرصتی براي کشف و پرورش توانایی هاي درونی او به بوجود نخواهد آمد

این اعتماد از طریق . در محیط مورد اعتماد کودکان انجام پذیرد به رشد شخصیتی و بالندگی کودك می انجامد

  .که در بخش بعد به بیان آن ها خواهیم پرداخت. عوامل متعدد درمحیط به کودك القا می شود

  

هاي کودك ایمن ویژگی-3

ترین مشخصه کودکی است که  ویژگی مهم این :برقراري ارتباط با دیگران و اعتماد به آنهاقدرت -

و رافتن راه حل در هنگام بروز  براي برقراري روابط اجتماعیکند، احساس اعتماد کافی  احساس امنیت می

کودك از طریق قرار گرفتن در محیط هاي بازي که اولین محیط اجتماعی خارج از خانه . مشکالت و تنش ها

.گروهی می تواند مهارت برقراري ارتباط را کسب نماید است و هم بازي شدن و انجام بازي هاي
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نشان دادن احساسات و عواطف بدون استفاده از   توانایی :ها توان در میان گذاشتن احساسات و خواسته-

توان اظهار عواطف و پاسخگویی به آنها با عالئم عاطفی . ها براي برقراري ارتباط است ترین روش کلمات از مهم

روند، آموخته شود؛ از محبت و شادي  ما به شمار می  هاي انسانی ص تمام احساساتی که از جنبهباید درخصو

اي وسیع از  کودك برخوردار از امنیت روانی قادر است گستره. گرفته تا قاطعیت، خشم، شکست، ترس و غیره

صاص می دهیم باید به در محل هایی که براي بازي کودکان اخت .عواطف انسانی را تجربه، ابراز و درك کند

کودك اطمینان کامل دهیم که در این مکان هیچ محدودیتی براي ابراز احساسات و انجام حرکات فیزیکی او 

. وجود ندارد

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار امنیت بر شخصیت کودك توانایی حل :توانایی حل مشکالت-

ببیند در مقابل کنش هاي دنیاي بیرون احساس وقتی کودك در خود مهارت  حل مشکالت را . مشکالت است

راه حل این است تا کودك را یاري دهیم تا با اعتماد به نفس کامل و استواري در احساستش . امنیت خواهد کرد

ماجراجویی و انجام بازي هاي با اهداف خاص . وارد جامعه شود و آن را با همه مشکالت و پیامد ها پذیرا باشد

این درواقع تمرینی است که کودك از طریق بازي میتواند به توانایی . ا در این ام یاري دهدمیتواند کودکان ر

بدون تردید این هدف بدون در نظر گرفتن مکانی امن از نظر فیزیکی و روانی به . حل مشکالت برسد

.ماجراجویی و کشف حقیقت  بپردازد 

 

ی کند بیش از دیگران درباره دنیاي اجتماعی کودکی که احساس امنیت م :توانایی و تفکر و استدالل-

این امر تا حد زیادي به روش برخورد والدین با کودك البته  .و عاطفی خود می اندیشد و استدالل می کند

اگر والدین در برخورد با موضوعی سختگیري نشان دهند، کودك از بحث کردن خودداري . بستگی دارد

هاي او گوش دهند، به حال  تباط خوبی داشته باشند و باعالقه به خواستهکند، اما اگر والدین با کودك ار می

.کودك مفید خواهد بود

  

   عوامل موثر بر ایجاد امنیت در محیط هاي بازي  -4

 )بعد عینی (امنیت به معناي حفاظت در برابر خطر. طبق تعاریف موجود، امنیت دو بعد اصلی را در بر میگیرد 

بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که عوامل  .می باشد) بعد ذهنی ( یی از تردید واحساس ایمنی بودن و رها

تاثیر گذار بر ابعاد مختلف امنیت در کودکان متفاوت خواهد بود،امنیت عینی کودك در فضاي بازي شامل همه 

همچنین  .ستموارد و امکاناتی خواهد شد که کودك به هنگام بازي، بصورت فیزیکی با آن ها در ارتباط ا
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امنیت ذهنی کودك را میتوان شامل احساس آرامش قلبی، حس صمیمیت با فضا و احساس ایمن بودن دانست 

  .که از طریق همه دریافت هاي ذهنی او از محیط اطرافش انجام می پذیرد

تقسیم عوامل متعددي در ایجاد حس امنیت درکودکان تاثیرگذار است ،این عوامل را میتوان به سه دسته کلی 

  کرد

از محیط دریافت میکند؛ کودکان همه چیز را با دقت  آنچه که کودك از طریق حواس پنجگانه،-

وقتی کودك براي اولین بار وارد . میبینند و با لمس کردن استشمام کردن سعی در شناخت دنیاي خود دارند

دیدن  محیط و . تعلق پیدا کند فضایی می شود به دنبال عالیم و نشانه هایی است که نسبت به آن محیط احساس

کودك از طریق دیگر حواس خود نیز سعی در . عالیم آشنا به کودك احساس امنیت و آرامش می دهد

برقراري ارتباط با محیط را دارد و با دریافت هایی که از طریق این حواس میگیرد در محیط احساس امنیت یا 

، دوراهی در مسیر هاي ایجاد شده، عالیم نا آشنا، حجم  وجود صداهاي مبهم و نا آشنا. عدم امنیت می کند

.عظیمی از درختان و گیاهان در فضاي بازي آن ها باعث به وجود آمدن حس ناامنی در کودکان خواهد شد

بدون شک کودك بیشترین دریافتهاي درونی خود را از  ؛آنچه که کودك از والدین دریافت می کند-

در نگاه نخست این امر گیج کننده : می گوید ) 1950(  اریکسون  .حاالت والدین  بویژه مادر کسب می کند

کودك دارد شاید در این جا اریکسون اندیشه هایی مشابه با روانپزشک  است که اطمینان والد چه ربطی به 

کودك نوع ویژه اي  در نخستین ماه هاي زندگی ،  ر ذهن داشته است سالیوان معتقد بود کهسالیوان د معروف ، 

به طور خودکار حالت تنش مادر را احساس  از هم حسی بدنی با مادر یا جانشین او دارد ، به نحوي که کودك 

احساس آرامش کودك نیز احساس اضطراب می کند و اگر مادر  اگر مادر احساس اضطراب کند ، . می کند 

.احساس آرامش می نماید کند ، کودك هم 

کودك  نیاز دارد احساس کند که رابطه با دیگران براي " آنچه کودك از اطرافیان دریافت می کند؛-

همبازي ها در فضاي بازي نقش موثري در ایجاد  ) 1؛1390فتح اللهی، ( ".او کامال مطمئن و بی خطر خواهد بود

هنگامی که کودك در فضایی قرار میگیرد که کاربران دیگر آن . ه نفس در کودك داردحس امنیت و اعتماد ب

فضا نیز کودکان و همساالن خود او هستند،  احساس آزادي عمل بیشتري خواهد کرد و در نتیجه بهره برداري 

ازي هاي آنها همچنین کودك از اینکه کامال در معرض دید باشد و حرکات و ب. الزم از فضا به عمل خواهد آمد

آنها معموال می خواهند فضاهاي دنج و خلوتی را براي . از طرف افراد ناشناس و  رهگذر نظاره گردد بیم دارند

. بازي هاي خود پیدا کنند تا در هنگام بازي احساس استقالل داشته باشند
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محیط و  با توجه به مطالعات در ضمینه روانشناسی ؛آنچه که کودك از محیط دریافت می کند -

رفتار  .تاثیرپذیري اجتناب ناپذیر انسان از محیطی که در آن زندگی میکند اهمیت این موضوع روشن می شود

محیط کودك به صورت هاي مختلف  .کودکان به شدت تحت تاثیر محیطی است که در آن قرار می گیرند

یا تابش شدید و . نی خواهد کردکودك در فضاي تاریک احساس ناام. رفتارهاي او را تحت تاثیر قرار میدهد

.کودکان در هواي سرد احساس ناامنی می کنند. مستقیم نور خورشید به او حسی از عدم آسایش خواهد داد

  

  

  

         

  

  عوامل موثر بر ایجاد امنیت در محیط هاي بازي -)1( نمودار

  

  راهکارهاي ایجاد حس امنیت در محیط هاي بازي-5

نگام طراحی براي فضاي کودکانه همه عواملی که میتواند بر احساس امنیت در کودکان الزم است به ه

تاثیرگذار باشند مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند تا بتوان راهکارهاي معمارانه مناسبی براي طراحی این فضاها 

  .ارائه داد

آنها فضا با رنگ هاي  .معموالکودکان  توجه بیشتري نسبت به رنگ هاي اصلی و خالص دارند :رنگ-

شاد و گرم را دوست دارند،این رنگ ها به فضا خاصیت کودکانه می دهند و فضاي بازي را براي کودکان به 

وقتی در طراحی فضاهاي کودکان از رنگهایی مانند قرمز، زرد، آبی، سبز . صورت صمیمی تعریف می کنند

ه فضایی که در آن قرار گرفته اید مختص آنهاست و استفاده می شود این اطمینان به آنها داده خواهد شد ک

.  میتوانند آزادانه در آن بازي کنند 

قرارگیري در محیط آشنا و دیدن تصاویر و عالیمی که کودك ذهنیت قبلی درمورد : عالیم و نشانه ها-

دهد به  قتی کودك موقعیت خود را در فضا تشخیصو. آنها دارد به او احساس آرامش و امنیت خواهد داد

این . راحتی خواهد توانست خود را با محیط جدید تطبیق دهد و در نتیجه احساس امنیت و آرامش خواهد کرد

)1تصویر (.کار از طریق استفاده ازاحجام، تصاویر و شخصیت هاي  شناخته شده توسط کودکان انجام می پذیرد

کودك و احساس 

محیطاطرافیانوالدینحواس پنجگانه
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  (www.turizmtatilseyahat.com)استفاده از شخصیت هاي کارتون  -1تصویر 

صداهایی که کودك در محیط می شنود در برقراري ارتباط صمیمی او با فضا نقش موثري  :موسیقی-

. باشد به همین دلیل الزم است در فضاي بازي صدایی که از بلندگوها پخش می شود،صداهاي آشنا باشد. دارد

تا محیط بازي براي کودك دلچسب و می توان از موسیقی متن کارتون هاي مورد عالقه کودکان استفاده کرد 

پخش موسیقی آشنا براي کودك در برقراري ارتباط او با محیط و احساس آرامش و . دوست داشتنی گردد

.امنیت کودك  بسیار ضروري می باشد

بدون شک وجود گیاهان و درختان در محیط هاي بازي کودکان، موجب شادابی و صمیمیت  :گیاهان-

توان از رنگ و بوي گلهاي مختلف در قسمتهاي مختلف فضاي بازي براي صمیمی تر  می. در فضا خواهد شد

.جلوه دادن فضاي بازي استفاده کرد

بازي گاهها محل جنب جوش و تحرك بی وقفه کودکان است بنابراین نوع مصالح مورد  :مصالح-

را به کودك بدهد حائز اهمیت استفاده در طراحی فضاي بازي و وسایل بازي که بتواند امنیت فیزیکی و روحی 

استفاده از چوب . تقریبا چوب ایمن ترین مصالح مورد استفاده در پارك ها و فضاهاي کودکان است.  است

.موجب ایجاد امنیت عینی و ذهنی در کودك خواهد شد

 به صورتی. احساسات کودکان مستقیما از والدین آنها بخصوص مادر تاثیر می پذیرد :اضطراب والدین-

از . که وقتی مادر احساس اضطراب می کند این حس به صورت احساس ناامنی به کودك منتقل خواهد شد

بهتر است والدین به کودك اعتماد بنفس دهند و . طرفی والدین قابل اعتمادترین افراد در زندگی کودك هستند

بازي کودکان باعث آرامش و  آرامش والدین به هنگام. آنها را به بازي کردن و دویدن در فضا تشویق کنند

.احساس امنیت در خود کودکان خواهد شد
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بهتر است نظارت والدین به صورت غیر مستقیم انجام شود تا کودك در عین حال که  :نظارت والدین-

از حضور پدرو مادر در نزدیکیخود احساس امنیت می کند احساس آزادي عمل و استقالل نیز داشته باشد به 

ضاي بازي را مختص بازي خود بداند نه فضایی مانند خانه که در آن محدودیت هاي بسیاري گونه اي که ف

. وجود سرسراي انتظار که به تا حدودي به فضاي بازي کودك اشراف دارد می تواند مناسب باشد. وجود دارد

 بازي هاي گروهی و  قرار گرفتن کودك درکنار همساالن او سبب تقویت مهارت :هم بازي ها-

بهتر است شرایط بازي . برقراري ارتباط با اجتماع و در نتیجه باال رفتن حس اعتمادبنفس و امنیت دراو می شود

)2تصویر ( .ن با یکدیگر فراهم گرددخورد و صحبت کردن کودکاهاي گروهی و همچنین یر

  (www.avapsy.com)کودك و بازي هاي گروهی  -2تصویر

براي اینکه کودك خود را از آسیب افراد ناشناس در امان بداند بهتر است محیط بازي در  :افراد ناشناس-

محدوده مشخصی قرار گیرد تا از وروود افرادي که حضور آن ها می تواند براي کودکان از نظر روحی و 

ست براي محیط بازي کودکان حریم قایل به عبارت دیگر بهتر ا.. فیزیکی خطرآفرین باشند جلوگیري گردد

.شویم تا میزان احساس امنیت در کودك به هنگام بازي را افزایش دهیم

همانطور که گفته شد آب و هواي یک منطقه در شکل گیري شخصیت مردم آن منطقه  :آب و هوا-

. ا شدن فرد می شودبعنوان مثال سردي هوا موجب احساس ناامنی و در نتیجه باعث درونگر. تاثیرگذار است

تامین نور کافی در فضاهاي . کودکان در فضاهاي تاریک احساس ترس و ناامنی می کنند  :روشنایی-

طراحی فضاها با روشنایی طبیعی و مصنوعی متناسب با . بازي براي انجام فعالیت هاي کودك نیز الزم است

.ي حس امنیت کمک خواهد کردفعالیت کودکان براي محیط هاي  بازي آنان در خوانایی و القا
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کودك . درجه سانتی گراد می باشد 24تا  16درجه حرارت الزم در محیط هاي کودکان بین  :حرارت-

.در فضاهاي با دماي باال احساس آشفتگی و پریشانی می کند

  

      

  

  

  

  

  

  ط بازيراهکارهاي ایجاد حس امنیت در محی -2نمودار

  جمع بندي و نتیجه گیري -6

به نظر می رسد براي بوجود آوردن محیطی امن و صمیمی براي بازي کودك باید به طراحی محیط بازي او    

بیشترین توجه را داشت و تمامی نیازهاي درونی او براي ایجاد حس امنیت در محیط او را مد نظر داشت و براي 

  .زم را اتخاذ کردپاسخگویی به این نیازها تدابیر ال

در نتیجه براي ایجاد حس امنیت در محیط هاي بازي در وهله اول فضا را براي کودك ملموس و آشنا جلوه 

کرد تا کودك بتواد در نگاه اول با محیط ارتباط صمیمی برقرار کند و از دور شدن از والدین هراسی نداشته 

لحاظ کردن همه این . مناسب براي طراحی این فضاها استنکته مهم بعدي استفاده از رنگ، نور و مصالح . باشد

موارد در هنگام طراحی براي کودك باعث خواهد شد تا یک محیط گرم و صمیمی طراحی شود که کودك با 

  . آغوش باز این محیط را براي ماندن و بازي کردن انتخاب کند و در آن احساس امنیت کند

کودك و احساس امنیت

محیطاطرافیانوالدینحواس پنجگانه

رنگ

عالیم و نشانه ها

موسیقی

گیاهان

مصالح

اضطراب والدین

نظارت والدین

همبازي ها

افراد ناشناس

آب و هوا

روشنایی

درجه حرارت
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  :مراجع

  :مقاله

بررسی عوامل موثر براحساس امنیت با تاکید بر نقش پلیس، فصلنامه مطالعات اجتماعی ،)1388(باباخانی،فرهاد،-

، بررسی احساس امنیت و عوامل موثر برآن در کشور، چهارمین کنفرانس برنامه )1391(حسینی نثار،مجید و قاسمی،علی،-

1391ریزي و مدیریت شهري،بهار 

احی پارك کودك،مجموعه مقاالت درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ،احساس امنیت در طر)1391(فتح اللهی،امیرحسین،-

1391معماري دانشگاه آزاد اسالمی قزوین،شماره نهم،بهار

جغرافیايپژوهشیعلمیفصلنامهتهران،شهرمختلفمناطقدرشهروندانامنیتیاولویت ،)1389(نوید نیا، منیژه، -

8913بهاردوم،شمارهدوم،انسانی،سال

  :کتاب

،معماري و طراحی براي کودکان،تهران،علم و دانش)1391(موده،مریم،آز-

در تناسب با شرایط جسمی و روانی  ،مبانی طراحی فضاهاي باز نواحی مسکونی)1380(بهروزفر،فریبرز،-

کودکان،تهران،مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

،نشرنی،تهران)زینب توفیق(،روانشناسی کودك،)1976(پیاژه،ژان و اینهلدر،باربل،-

،آماده سازي شهر براي کودکان،تهران،سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران،نشرمهر)1385(شیعه،اسماعیل،-

،مبانی روانشناسی رشد کودك،مفاهیم،نظریه هاو کاربردها،تهران،آگه سازان)1378(صفاري نیا،مجید و صابري،مسعود،-

،تهران،گنج مهر)المیرا میررحیمی احمد خوشنویس و(،معماري براي کودکان،)1385(کرونر،والتر،-
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