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ارتقای تعامل کودک با مکان در 
فضای باز مجتمع های مسکونی*

گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز موردپژوهی سه 

مینو قره بگلو**1، علیرضا عینی فر2، عباسعلی ایزدی3
۱ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران.

۲ استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

۳ استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۱/۳۰، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۲/4/۸(

چکیده

در  تک خانواری  خانه های  خصوصی  باز  فضاهای  بجای  جمعی  باز  فضاهای  از  استفاده  غلبۀ  به  توجه  با 

تعامل  چگونگی  تبیین  برای  منعطف  چارچوبی  جست وجوی  پژوهش  این  هدف  ایران،  بزرگ  شهرهای 

با  کودک  تعامل  »ارتقای  برای  که  است  این  اساسی  پرسش  است.  مسکونی  محیط های  در  مکان  با  کودک 

محیط  و  کالبدی)عینی(  محیط  مولفه های  چارچوبی  چه  با  مسکونی،  مجتمع های  باز  فضای  در  مکان« 

روانشناختی)ذهنی( در تعادل قرار می گیرند؟ برای پاسخ  به این پرسش، با مرور سابقۀ موضوع رفتار تعاملی 

تحلیلی  چارچوب  تدقیق  برای  شد.  تحلیل  مرتبط  نظریه های  و  مفاهیم  مکان،  پژوهش های  و  کودکان 

پیشنهادی، معیارها و شاخص های استخراج شده، با استفاده از روش تحقیق ترکیبی، در پنج مجتمع مسکونی 

کنده و محیطی بر مبنای نمونه گیری هدفمند تحلیل شدند.  گونۀ خطی، پرا منتخب شهر تبریز، در قالب سه 

تعاملی در مکان های مطلوب  که همبستگی میان مولفه های محیطی و مولفه های  آزمون نشان داد  نتایج 

گونه محیطی الگویی متفاوت دارند. این همبستگی در  کنده، الگویی نسبتًا یکسان و در  گونه خطی و پرا دو 

گونه ها، تابع الگویی یکسان بود. درنتیجه، در فضای باز مجتمع های مسکونی، با  مکان های نامطلوب همه 

کودکان با محیط زندگی روزمره بهبود یافته و به  کالبدی و روانشناختی، تعامل  برقراری تعادل میان مولفه های 

کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقا می یابد. تبع آن بستر تعامل 

واژه های کلیدی

مکان، کودک، تعامل، فضای باز، مجتمع های مسکونی.

* این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری معماری نگارنده اول تحت عنوان "ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی" 
است که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در بهمن ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران دفاع گردیده است.
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ح موضوع طر

 از ُبعد نظری، این تحقیق مجالی برای بازاندیشــی و ارائه نظریۀ 
کــودکان در فضاهای باز مســکونی اســت.  حــس مــکان در مطالعات 
کــودکان در محیط های  بــا مطالعه ســابقه موضوع، در بحــث حضور 
مســکونی، عوامل متعددی چون تداخل رفت و آمد ســواره و پیاده ، 
کــودك بــا نحــوه طراحــی محیط و  مقیــاس، تناســب فعالیــت بدنــی 
مشــارکت در طراحــی جزء نگــر محیط مشــاهده می شــود که حکایت 
کاســتی نظــری در نــگاه جامــع و مانــع بــه مفهــوم هویت مــکان در  از 
کودکان در فضاهای مسکونی است. از ُبعد  حوزه مطالعات محیطی 
کاربردی، ضرورت این تحقیق به ضعف اقدامات صورت پذیرفته برای 
کــودکان در ایــران باز می گردد. بررســی  متناسب ســازی محیــط برای 
کودکان، نشــان  اجمالــی برنامه هــای متناسب ســازی محیــط بــرای 
کــه اغلب آنها، به دلیل شــناخت محدود از سرشــت در هم  می دهــد 
تنیده مسائل محیطی، با موضوع محیط متناسب کودکان برخوردی 
ابتدایــی داشــته اند. بنابراین، تغییــر رویکرد این برنامه هــا از مواجهه 
صوری با موضوع متناسب ســازی، نظیر اســتفاده از رنگ های شاد یا 
کارتونی، به ســمت رویکردی یکپارچه و کل نگر در  اســتفاده از تصاویر 
فرآیند متناســب سازی محیط برای حضورپذیری کودکان، احساس 
می شود. این تغییر رویکرد، انجام پژوهشی را ایجاب می کند که در آن 
کودك و مکان را در فضای  کل نگر، تعامل  کاربســت رویکرد یکپارچه و 

باز مجتمع مســکونی، برای ایجاد ارتبــاط عمیق توام با حس تعلق و 
دلبستگی به محیط مورد کنکاش قرار دهد. 

برای محدود کردن تحقیق از ســن و قشر اجتماعی به عنوان دو 
کودکی استفاده شده است.  عامل مهم تعامالت محیطی در دوران 
انتخاب سنین مخاطبین بر مبنای زمان آموزش رسمی یعنی از سن 
کنجکاوی( تا ۱۲ ســالگی )دوران پر جنب  6 ســالگی )شــروع تخیل و 
گرفتــه اســت. در مباحــث روانشناســی  و جــوش نوجوانــی( صــورت 
کودکــی میانــی«۱ نــام بــرده  رشــد، از ایــن ســنین به عنــوان »دوران 
می شــود. این دوران به عنوان سن »کودکان دبستانی« نیز شناخته 
کسب  کودکان در حال یادگیری و آموزش و  می شود. در این سنین، 
اطالعات از محیط پیرامون خود هســتند و آشــکارا حس ها و عالئق 
گر چه  خــود را به مــکان و  فعالیت های مرتبط با آن، ابــراز می کنند. ا
جمعیت ایران نســبتًا از لحاظ فرهنگ ، مذهــب و ارزش ها همگون 
گروه های متفاوت  کودکان در بین  هستند ولی نگرش ها نســبت به 
درآمــدی، حتــی در یک شــهر واحد نیــز به طرز چشــم گیری متفاوت 
کودکان خانواده های قشــر متوســط در شــهر  اســت. این تحقیق به 
کودکان  که  تبریز محدود شــده اســت. علت این انتخاب این اســت 
کم  کودکان متعلق به اقشار  متعلق به اقشار پردرآمد، در مقایسه با 
کمتری به محیط نزدیک به خانه دارند. امکان  درآمدتر، وابســتگی 

مقدمه
در جوامع معاصر، خانه ، مدرسه و فضاهای شهری برای آموزش 
کــودکان، واحدهــای اجتماعی مهمی محســوب  و اجتماعــی شــدن 
می شــوند. بــا توجه به اینکه خانه و محیط مســکونی زمینه یا بســتر 
مناسب رشد طبیعی کودکان را فراهم می کنند، فضاهای باز مسکونی 
باید پاسخ گوی نیازهای و فعالیت های کودکان با خواسته ها و سبك های 
متنوع زندگی باشند. کودکان برای اولین بار در فضاهای باز مسکونی 
گروه همســاالن و بزرگســاالن به  فضــای جمعــی را تجربه می کنند و با 
تعامالت اجتماعی می پردازند. با این پیش فرض، تعامالت اجتماعی 
کارآمد در فراهم  در فضای باز مجتمع های مسکونی، زمینه ای موثر و 
آوردن امــکان بــازی و فعالیت هایــی در راســتای رشــد و شــکل گیری 
کــودکان و افزایــش توانائی هــا و قابلیت هــای آنهاســت. شــخصیت 
در ســال های اخیــر تغییــر نگران کننــده ای در عــادات روزانــه 
کــودکان در بــازی و فعالیت هــای آزاد  کــودکان مشــاهده می شــود. 
کثر  کمتر شــرکت می کننــد و ا در فضاهــای بــاز و فضاهــای عمومــی 
کالس هــای فوق برنامــه و تحــت نظــارت  اوقــات خــود را درخانــه، 
مســتقیم والدیــن ســپری می کننــد. در بســیاری از شــهر ها تداخل 
رفت و آمدهای ســواره و پیاده و امنیت محیط، اســتفادۀ مستقل 
کم رنــگ  حضــور  دربــارۀ  می ســازد.  دشــوار  را  محیــط  از  کــودکان 
کــودکان در محــالت و فضاهای باز مســکونی، مطالعــات متعددی 
صــورت پذیرفتــه اســت )Prezza et al., 2005,438(، ولــی بیشــتر 

کــه در ایــن باره انجــام شــده، مبتنی بر جنبــه اجتماعی  مطالعاتــی 
کودك در فضاهای مســکونی اســت و مطالعــات اندکی  عــدم حضور 
کودکان در تغییر شــرایط درك فضا و محیط پیرامون  در مــورد نقــش 
صــورت پذیرفتــه اســت )Blinkert, 2004,100(. ایــن تحوالت بحث 
کودکــی مــدرن« را درپــی داشــته اســت  تــازه ای بــا عنــوان » دوران 
)Jones, 2002,18(. درســال های اخیــر، جنبش هایــی بــرای توجــه 
که  گرفته  کــودکان در محیط های زندگــی روزمره شــکل  بــه آســایش 
منجــر بــه پیدایــش نظریه هــای متعــددی بــرای جســتجوی امــکان 
کــودکان شــده اســت  ســازگاری محیــط زندگــی روزمــره بــرای حضــور 
کــه بحث های زیادی در مورد  )Chawl & Heft, 2002, 202(. هرچنــد 
کودك و شرایط سکونت جدید مطرح شده است،  مسئله قابل تامل 
ولــی به نظر می رســد که مســئله اصلــی، انفصال و نگاهــی جزء نگر به 
مفهــوم دوران کودکی و شــرایط ســکونتی شهرنشــینی جدید اســت.
کــودك در محیط های مســکونی  جســتجوی چگونگــی حضــور 
کل نگــر بــه محیــط  شــهرهای معاصــر، ریشــه در نگاهــی یکپارچــه و 
کــودك و محیط  زندگــی دارد. بــه ایــن ترتیــب نباید به پیونــد دوباره 
پیرامــون، نگاهــی آرمانی و دســت نیافتنی داشــت ، بلکــه باید به آن 
کــه براســاس آن، حضــور در   به منزلــۀ جریانــی اجتماعــی نگریســت 
محیط مسکونی، عالوه بر ایجاد حس مفید و موثر بودن در کودکان، 

به تعمیق آموخته های دوران مدرسه   منجر  شود. 
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ج از  اســتفادۀ اقشــار پردرآمد از امکانات تفریحی و اوقات فراغت خار
مجموعه های مسکونی بیشتر است.  محیط زندگی اقشار کم درآمد 
جامعه نیز به دلیل وضعیت فرهنگی و شــرایط مکان های سکونتی 

آنها،  معیارهای مورد نیاز این تحقیق را برآورده نمی کند.
کــودک بــا مــکان در  بــرای فراهــم آوری زمینــۀ ارتقــای تعامــل 
فضــای بــاز مجتمع هــای مســکونی، بــر اســاس اهــداف تحقیــق، 

کرد. ح  می توان پرسش های زیر را طر
مجتمع هــای  بــاز  فضــای  در  محیطــی  مولفه هــای  چــه   •
کودك با مکان را فراهم می آورند؟  مسکونی ، امکان ارتقای تعامل 
• مولفه هــای محیطــی در فضــای بــاز مجتمع های مســکونی، 
چگونه و به چه میزان در ارتقاء تعامل کودك با مکان سهیم هستند؟
ح دو  برای پاسخ گویی به این پرسش ها، ساختار تحقیق با طر

فرضیه زیر آغاز می شود:
کالبدی(  • مولفه هــای محیطــی عینی)کالبــدی( و ذهنی)غیر 
کنــار هم امــکان ارتقای  در فضــای بــاز مجتمع هــای مســکونی ، در 

کودك با مکان را فراهم می آورند.  تعامل 
مجتمع هــای  بــاز  فضــای  در  عینی)کالبــدی(  مولفه هــای   •
مســکونی نسبت به مولفه های ذهنی)غیرکالبدی( امکان   ارتقای 

کودك با مکان را بیشتر فراهم می آورند. تعامل 

پیشینۀ نظری موضوع

در پیشــینۀ نظــری موضــوع، مفاهیمــی چــون رفتــار تعاملــی 
کودکان با محیط  و طراحی فضای باز مجتمع های  کودکان، تعامل 
مســکونی قابل بررســی اســت. در مورد اول تمرکز مطالــب بر رابطۀ 
گروه هــای همســاالن اســت، در حالی کــه مــورد  کــودکان و  تعاملــی 
کــودکان بــا محیــط زندگــی روزمــره را مــورد نظــر دارد.  دوم تعامــل 
کودک  در مفهــوم ســوم، جــدا از رفتار تعاملــی بین فــردی و تعامل 
بــا محیــط زندگــی، چگونگی طراحی فضــای باز مســکونی و عناصر 

تشکیل دهندۀ آن موضوع بحث است. 

کودکان. بــا مرور منابــع متعــدد در رفتار  الــف. رفتــار تعاملــی 
 Hinde, 1976,13; Hartrup, 1991, 2-3 ; Doll,( کــودکان تعاملــی 
کــه در چارچــوب نظــری تحقیــق در مــورد نحــوۀ   )1996,171-172
کودکان )جدول ۲(  عملیاتی  کــردن تعاریــف برگرفته از رفتار تعاملــی 
کودکان، از یک  توضیح داده خواهد شــد، دربارۀ تعامل و دوســتی 

دسته بندی شش عنصری استفاده شده است. 
• عاطفــه و توجــه متقابــل: اولیــن معیــار تعامــل و دوســتی 
کــه به واســطه آن هــر فرد  کــودکان، عاطفــه و توجــه متقابــل اســت 
مســئولیت خــود را در قبــال توجه به دوســت خود از طریق نشــان 

.)Hinde, 1976,13(دادن مراقبت از وی آشکار می سازد
زمانــی  ســرمایه گذاری  مشــترک:  فعالیت هــای  و  عالیــق   •
کــودکان بــرای ســرگرم  شــدن، یکدیگــر را نشــان می دهنــد . الزمــه 
کودکی(  کودکــی )بویــژه اوایــل دوران  برقــرای دوســتی های دوران 
کــودکان از طریــق بــازی با  راحتــی برقــرای ارتبــاط اســت. معمــواًل 
یکدیگر دوســت می شــوند. ادامه ارتباط به بسط تعامل و دوستی 

به موقعیت ها و عالیقی بجز بازی نیز می شــود. انجام فعالیت های 
مشــترک هر چند کــه مهم تریــن مولفه الگوی دوســتی نیســت، ولی 
    Doll,( یکــی از مهم تریــن بخش هــای این الگو محســوب می شــود

.)1996,171-172; Hartrup, 1991, 2-3
• تعهــد: هدف دوســتی متقابــل، ادامۀ تعامــل در طول زمان 
و  ارتبــاط  ارتقــای  اســت )Hartrup, 1991, 2-3(. تعهــد متقابــل، 
تعامــالت بیــن دوســتان را در پــی دارد. ایــن تعهــد منجــر بــه درک 
عمیق تــر بــر پایــه تجــارب شــخصی شــده و در نهایــت بــه یکدلــی و 

.)Doll, 1996,171-172( کودکان ختم می شود اعتماد بین 
• وفــاداری: هــدف دوســتی متقابــل، حفــظ عالیــق و منافــع 

 .)Hinde, 1976,13(متقابل است
درک متقابل: به واسطه آن هر یک از طرفین در درک خاص طرف 
کی از  مقابل نقش ایفا می کنند)Hartrup, 1991, 2-3(. تحقیقات حا
کودکان ســنین دبســتان درک متقابل و  که بیش از %۳۰  این اســت 
وفاداری را به عنوان مشخصه های تعامل و دوستی بین خود عنوان 
کرده  انــد. حفــظ و ارتقــای صمیمیت بیــن دوســتان از طریق حفظ 
 .)Doll, 1996,171-172(  اســرار و رازهــای مشــترک میســر می شــود
• برابری: طرفین در ادامه تعامل و دوستی با  قدرت برابر نقش 
ایفــا می کننــد )Hinde, 1976,13(. این ُبعد از دوســتی، نشــان گر این 
است که چگونه دوستان قادرند، تعهد متقابل و انتظارات از یکدیگر 
را در حــدی متعــادل نگــه دارنــد. این تعــادل مانع از تبدیــل ارتباط 
دوســتان به شکل غالب - مغلوب می شــود. امکان برقرای تعادل و 
برابری در تعامل و دوستی از طریق آزادی برای برقراری ارتباط و ابراز 
 .)Doll, 1996,171-172(  عقاید بدون ترس از دیگران میسر می شود

کودکان با محیط.  مطالعــات انجام گرفته در مورد  ب. تعامــل 
گروه »دوست داشــتنی های  کــودکان بــه دو  اولویت هــای محیطی 
کــه دوســت ندارند  کالبــدی« و »چیزهایــی  کــودکان در فضاهــای 
که اغلب  یــا باعث ترس آنها می شــود«، تقســیم شــده اند. هر چنــد 
مطالعات بر جنبه های مثبت محیط های طراحی شده یا طبیعی 
کاملی از مکان مناســب  تمرکــز داشــته اند، ولــی بــرای درک تصویــر 
کــودکان دوســت ندارند  که  گاهــی از مکان هایــی  کــودکان، آ بــرای 
یــا حتی از آنها می ترســند نیز حائز اهمیت اســت. ایــن مکان ها نیز 
گروه پژوهش ها  کودکان هســتند. اولین  جــزء واقعیت های دنیای 
کــودکان اســتفاده  کــه بیشــتر توســط  بــر مکان هایــی تمرکــز دارنــد 
کودکان در مصاحبه ها به عنوان مکان   که  می شــوند یا مکان هایی 
کی از فهرستی از مکان های  جذاب ذکر می کنند. نتایج تحقیق حا
گونۀ  گسترده ای از 5۲  که شامل تنوع  کودکان است  مطلوب برای 
متفاوت از مکان ها است که برحسب اولویت طبقه بندی شده اند. 
برخــی از آنها عبارتند از؛ مکان هایی ُپر از فعالیت)Francis, 1987(؛ 
مکان هایی که در آنها تعامل با سایر کودکان و بزرگساالن امکان پذیر 
قابلیــت  و  تنــوع  بــا  مکان هایــی  )Muscovitch, 1980(؛  باشــد 
و  طبیعــی  عناصــر  دارای  مکان هــای  فــراوان)Zerner, 1977,23(؛ 
بکــر)Alexander, 1967,416-418; Francis, 1987; Hart, 1979(؛ 
مکان هایــی ایمــن، صمیمــی، محصــور و مخفــی و حتــی در برخی 
.)Zerner, 1977, 23-27( موارد مکان هایی هیجان انگیز و خطرناك

کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقای تعامل 
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که  نکته مشــترک در همه مطالعات صورت پذیرفته این است 
کــودکان و  کاربــرد مکان هــا در بین  تفاوت هــای ســنی در ارزیابــی و 
نوجوانان، متناســب با افزایش ســن تغییر می کند. در یک تحقیق 
کــودکان ۸ تــا ۱6 ســاله در یــک منطقــه مســکونی برای  کــه بــر روی 
گرفت، این  نتیجه  حاصل  آشنایی با رشد اولویت مکانی آنها انجام 
کم ســن و ســال تر مکان هــا را براســاس قابلیت ها  کودکان  کــه  شــد 
کــودکان بزرگ تــر تمایــل داشــتند  انتخــاب می کننــد، در حالی کــه 
گی هــای شــناختی خود و یــا خصوصیات  مکان هــا را بــه خاطــر ویژ
کنند )Moore,1986(. در مطالعه ای دیگر در  زیباشناختی انتخاب 
کودکی ، این  مورد خاطرات بزرگســاالن درباره فضاهای مهــم دوره 
که تقریبًا تمامی بزرگساالن محیط های بیرونی  نتیجه حاصل شد 
که بدون وســاطت بزرگساالن تجربه می کردند، به عنوان فضایی  را 
کودك۱۰ تا ۱۲  کردند. در مطالعه ای دیگر، بــا چندین  مطلــوب ذکــر 
کــه مکان هــای آرام  ســاله مصاحبــه شــد و این گونه مشــخص شــد 
و خلــوت بــرای تفکــر، بــه انــدازه برخــی از جاذبه هــا و قابلیت های 
کــودکان اهمیــت دارد. ایــن مطالعــه همچنیــن بــر  آشــکار، بــرای 
کودکان بیــش از همه از آن  کــه  که چیزی  کید داشــت  ایــن نکتــه تا
 Woolley( بیزارند، توهین به نظراتشــان در خصوص محیط است
et al., 1999, 292-295(. ابزارهای اســتفاده شده در این مطالعه، 
نقشــه نگاری شــناختی، یادداشــت برداری، مشــاهده مســتقیم و 
کنــدوکاو محیطــی و مهارت های مســیریابی اســت.  غیرمســتقیم، 
گرفتن نگرش ها و احساســات  کثریت این روش هــا نادیده  ضعــف ا
کودکان است درحالی که احساسات، باورها، نگرش ها و ارزش های 
.)Patton, 2001( کودکان عامل تاثیرگذار بر رفتار آنها تلقی می شود
کودک بــا محیــط پیرامون،  از دیگــر مفاهیــم مطــرح در تعامــل 
کــه از دو جنبۀ؛ طبیعت  موضوع هایــی چون مکان بازی آزاد اســت 
کودکان )Chawla , 2002( و  و ارزش آن در رشــد شــناختی و فیزیکی 
 Blinkert , 2004,104-106; Bjorklid,(تعادل بین نظم و بی نظمــی
1982( قابــل بررســی اســت. همچنیــن بــا تفکــر در خاطــرات دوران 
کوچه هــا و خیابان هــا به عنــوان فضــای  کودکــی، بی اختیــار فضــای 
مطلــوب بــازی در اذهان همه متجســم می شــود. واژه »وونرف«۲ یا 

کوچه و  که  »خیابــان بــرای زندگی« بر این پیش فرض اســتوار اســت 
کنان تعلــق دارد و به عنوان یــك نهاد اجتماعی  خیابــان به همه ســا
بــرای  کارکردهــای اجتماعــی ســازنده  موجــب ارتقــای تعامــالت و 
کــودکان می گــردد. ایــن تعامــالت به حس  کنان خصوصــًا  همــه ســا
تعلــق به محیط، نگهــداری و حفاظت از محیط و بــروز الگوی ثابت 
کودکان منجر  کتشــافی  کودکان و تشــویق فعالیت های ا بــازی برای 
 .)Pressman, 1987, 42; Abu-Ghazzeh, 1998, 800-803(می شود
کــودک با محیط، مشــارکت  از دیگــر مفاهیــم مطــرح در تعامــل 
کــودکان در ســاخت مــکان اســت. دریســکل۳  )۲۰۰۲، ۲7(، معتقــد 
کــودکان بایــد در فرآیندهــای توســعه محیــط پیرامــون  کــه  اســت 
کودکان از نزدیك با محیــط پیرامون خود  دخالــت داده شــوند، زیــرا 
در تمــاس هســتند و معمــواًل در مــورد چگونگــی تاثیــر تصمیمــات 
گاه ترنــد. وی معتقد بود مشــارکت  مرتبــط با محیــط پیرامونشــان آ
کــودکان بــا آموختــن  کــودکان در توســعه اجتمــاع می توانــد بــرای 
کسب درك بهتری از دیدگاه  مهارت های جدید و برای بزرگســاالن با 
کــودکان  کــودکان در مــورد محیــط محلــی، مفیــد باشــد. فهــم  نظــر 
به عنــوان ابــزاری بــرای معنــا دادن بــه محیــط متناســب و پذیــرای 
کــودك، از مفاهیــم پیچیــده و بغرنــج زمــان حــال اســت. مشــارکت 
واقعیت هــای  توصیــف  بــرای  ســاده  فرصــت  از  می توانــد  کــودکان 
زندگــی ، تــا دخالــت واقعــی در تصمیم گیــری و برنامه ریــزی عملــی، 
.)Heft Chawla &, 204 , 2002( گونــی به خــود بگیــرد گونا اشــکال 
که چاوال 4)۲۰۰4( در پروژه »رشد در شهرها«5 با  در مطالعه ای 
هدف نشان دادن چگونگی کاربرد و ادراك کودکان از محیط و نحوه 
تاثیــرات محیط بر آنهــا و نیز از بین بــردن دوگانگی ها و تفاوت های 
موجــود در بیــن حــرف و واقعیــت در اهمیــت درك احساســات و 
کــودکان در محیط انجام داد، با وجــود تنوع فرهنگی  نگرش هــای 

ج در نمودار ۱ رسید. و ابعاد بین قاره ای پژوهش به نتایج مندر

ج. طراحی فضای باز مجتمع های مسکونی. در دسته بندی 
کالبدی مجموعه های مســکونی،  عوامل اساســی مؤثــر در طراحی 
ســه مقیــاس عمــده قابل تشــخیص اســت )عینی فــر، ۱۳7۹، ۱۱۰(: 

کودکان 15-10 ساله.  نمودار 1- شاخص های محیطی GUIC بر مبنای ارزیابی 
)Chawla , 2002( :ماخذ
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مقیــاس اول پیوند بیرونی مجموعه های مســکونی با محیط های 
مجــاور اســت. مقیاس دوم روابــط درونی مجموعه هــا و ارتباطات 
ج از واحدهــای مســکونی را شــامل می شــود. مقیــاس ســوم  خــار
روابط و نســبت فضاهای درونی واحدهای مســکونی و هماهنگی 
کنین را مورد نظر قرار می دهد.  آنها با فرهنگ و ســنت ســکونت سا
کید این پژوهش بر فضای باز مجتمع های مسکونی  از آنجایی که تا
اســت، بنابراین دومیــن مقیاس یعنی »روابــط درونی مجموعه ها 
ج از واحدهای مســکونی« مد نظر اســت. مســائل  و ارتباطــات خار

مورد نظر طراحی در این مقیاس شامل موارد زیر است: 
• خلــوت و تعامــل اجتماعــی: در طراحــی مســکن، خلــوت و 
کید بیش از اندازه بر  تعامل اجتماعی، دو مفهوم متقابل هستند. تأ
ج از کنترل می تواند موجب  خلوت می تواند موجب انزوا و تعامل خار
از دست رفتن خلوت زندگی خصوصی شود. مطالعه رابطه انسان و 
کنترل انسان بر  که احساس خلوت بیشتر با  محیط نشان می دهد 
محیط زندگی خصوصی و احســاس اختیــار در برخوردهای متقابل 
کنترل  اجتماعــی به دســت می آیــد. در مقیــاس مجموعه ها، شــیوۀ 
خلوت زندگی، فراهم آوردن سلســله مراتبی تعریف شده از فضاهای 
بــاز »عمومــی«، »نیمه عمومــی«، »نیمه خصوصــی« و »خصوصی« 
اســت. این سلســله مراتب، مانع مزاحمت های ناخواسته می شود 
و فضاهای واســطه مابین واحدهای مســکونی و فضاهای مشترک 
کنترل بیشــتر برای ایجاد  دسترســی را تأمین می کند. هرچه امکان 
کنین داده شــود، احتمال دســت یافتن به  قلمــرو خصوصــی به ســا

خلوتی بهینه بیشتر می شود )عینی  فر، ۱۳7۹، ۱۱۲(.
• امنیت: ابعاد روان شــناختی احساس امنیت در محیط های 
مســکونی بایــد در هــر فرهنگــی مطالعــه و شــناخته شــوند. ایــن 
گی هــای  ویژ قبیــل  از  عوامــل  از  شــماری  تحت تأثیــر  جنبه هــا 
کنین، میــزان دسترســی فیزیکــی بــرای  اجتماعــی- فرهنگــی ســا
کنتــرل حریــم و قلمرو مســکن، میزان  مزاحمیــن بالقــوه، تعریــف و 
کــه از طریق  مراقبــت از مســیرهای دسترســی و دیگــر مکان هایــی 
آنهــا امــکان مزاحمــت وجود دارد، می باشــند. در حالی کــه بر نقش 
کــرد،  کالبــدی در اصــالح مســائل اجتماعــی نبایــد اغــراق  طراحــی 
کنین مراقبت  طراحی با همراهی مدیریت و مشارکت اجتماعی سا
بــا موفقیــت بیشــتری  را  امنیــت محیط هــای مســکونی  و حفــظ 
همــراه می کنــد )عینی  فــر، ۱۳7۹، ۱۱۳(. تعریف حریــم و قلمرو یکی 

که برای  از مهم ترین نکات طراحی مجموعه های مســکونی اســت 
کنترل قلمرو، در اختیار  تامیــن امنیت نقش مهمــی را ایفا می کند. 
گرفتــن فضــا از طریق تعریــف محدوده ای خاص اســت. در حالی که 
کنترل شده است  قلمرو »خصوصی« مسکن معمواًل تعریف شده و 
و نگهــداری آن معمواًل مطلوب تر اســت، قلمــرو »نیمه خصوصی« 
کنترل و نگهداری می شود  اغلب مبهم بوده و به شکل ضعیف تری 

)عینی  فر، ۱۳7۹، ۱۱4(.
• فعالیت هــا: فعالیت های جاری در فضاهای باز مســکونی در 
گروه فعالیت های الزم، انتخابــی و اجتماعی قابل طبقه بندی  ســه 
کــه ســطوحی از فعالیت هــای  هســتند. مطالعــات نشــان داده انــد 
کالبــدی را نســبتًا ثابــت نگــه می دارنــد.  کیفیــت فضــای  ضــروری، 
اصالحات در محیط به افزایش چشمگیر در سطوحی از فعالیت های 
انتخابی منتهی می شوند و این به نوبه خود به شواهدی از معاشرت 

 .) Gehl, 2006, 5-6( بیشتر در بین افراد منتهی خواهد شد
همچنین عناصر مرتبط با فضاهای باز مسکونی شامل مسیرهای 
کــودکان؛ اصــول و  پیــاده و ســواره، فضــای ســبز و فضاهــای بــازی 
معیارهایی را برای تبین بخشی از چارچوب نظری تحقیق فراهم  آورد.

چارچوب نظری

تحلیــل رابطۀ مفاهیم اساســی مطرح در محیط هــای کودکان و 
فضاهای باز مجتمع های مسکونی در مطالعات حوزۀ مکان و مفاهیم 
کودکان در مطالعات حــوزه رفتار، به  اساســی مطرح در رفتــار تعاملی 
گردید. از مــدل مکان دیوید  تدویــن چارچــوب نظری تحقیق منجــر 
کالبدی-  که ترکیبی از ســه ســامانه جمعی- رفتــاری،  کنتــر6 )۱۹77(، 
کــی - دریافتــی اســت، به عنوان تعریف مکان اســتفاده  فضایــی و ادرا
کلیدی تحقیق در حوزه مطالعات  کاوی مفاهیم  شد. همچنین با وا
مکان، ســه متغیر عملکرد فضای باز مجتمع مســکونی، ویژگی های 
کودکان قابل اســتنباط اســت.  ک  کــودکان و نحــوه ادرا محیط هــای 
این ســه متغیر در تناظر با ســامانه پذیرفته شده برای مکان منجر به 
عملکرد، رفتار و تجارب کودکان - از مفاهیم اساسی برگرفته از ادبیات 
روانشناسی تعامل در حوزه مطالعات رفتار- می شود که مبنای ارزیابی 
ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مســکونی قرار 

گرفتند. نحوه ارتباط متغیرها در نمودار ۲ نشان داده شده است.

نمودار 2- چارچوب نظری الگوی ارتقاء تعامل کودک با مکان 
در فضای باز مجتمع های مسکونی.

کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقای تعامل 
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بر اساس هدف تحقیق و جهت پاسخ گویی به سواالت تحقیق، 
تاثیر مولفه های محیطی به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار تعاملی 
گرفته شد. در بررسی تطبیقی  کودکان به عنوان متغیر وابسته درنظر 
گروه  فضاهای باز مجتمع مسکونی،  مفاهیم اساســی مکان در ســه 
کالبدی و  کــودکان و هویــت مــکان، دو دســته عوامــل  محیط هــای 

گردید . غیر کالبدی و هفت معیار مطابق جدول ۱ استخراج 
در گام اول بر مبنای پیشینۀ موضوع، معیارها به اجزای خردتر 
تقسیم شدند. سپس برای هدایت پژوهش به سمت مفاهیم قابل 
کل به جزء ســطح بندی شــدند  ســنجش و اندازه گیــری معیارها از 
کــه در جریان خرد کــردن مولفه های  )نمــودار۳(. الزم به ذکر اســت 
محیطــی، دو مولفه غیر کالبدی زمان و تناســب بــا فضای فرهنگی 
کنترل شــد. ســپس  جامعــه، بعنوان متغیر مداخله گر شناســایی و 
براســاس تعاریف ارائه شــده در پیشــینه تحقیق بــرای این معیارها 
و تفســیر و بســط موضــوع، ســنجه های قابل اندازه گیــری هریک از 

مفاهیم بدست آمده و به عنوان متغیر مستقل تعیین شدند.
کــودکان، شــش  کاوی ادبیــات نحــوه تعامــل در  از بررســی و وا

جدول 1- مولفه های محیطی تاثیر گذار در بررسی تطبیقی پیشینۀ مفهوم مکان.

نمودار 3- سطح بندی شاخص های محیطی تاثیر گذار.

هویت 
مکان

محیط های 
کودکان

فضای باز 
مجتمع 

مسکونی

گذار  مولفه های محیطی تاثیر 
در بررسی ادبیات

معیار

* * * فرصت تعامل اجتماعی مولفه های 
*غیرکالبدی * * تناسب با  فضای فرهنگی 

جامعه
* * * زمان
* * * احساس امنیت

* * ایمنی و  آسایش مولفه های 
*کالبدی * * غنای مکان

* * * تناسب با توانایی های 
کودکان کی  شناختی و ادرا

که از تعاریف ارائه شده در پیشینه تحقیق برای  معیار استخراج شد 
این معیارها، پنج شــاخص خردتر اســتخراج شــد. سپس بر مبنای 
کودک  کــودک -  که در پیشــینه تحقیق به تعامل  ایــن شــاخص ها 
اشــاره داشــت، سیاســت هایی در جهت تبدیل این شاخص ها به 
کاوی پیشــینه موضــوع و نیــز  کــودک - محیــط از طریــق وا تعامــل 

گردید. تفسیر و بسط نگارنده از موضوع، مطابق جدول۲ وضع 
به عنــوان  زیــر  مولفــه  شــش  تحقیــق،  محدود کــردن  بــرای 
انتخــاب  رونــد  در  کــه  شــدند  شناســایی  مداخله گــر  کتورهــای  فا
نمونه هــا و انتخاب جمعیت مشــارکت کننده و زمان انجام تحقیق 

کنترل این مولفه ها تالش شد: برای 
• خصوصیــات اقلیمــی: بــا انتخــاب فصــل تابســتان به عنوان 

زمان انجام تحقیق؛
• خصوصیــات فرهنگی: با انتخاب نمونه های مورد مطالعه از 

مناطق سکونت قشر متوسط جامعه؛
که  کودکی میانی  گروه ســنی  • خصوصیــات فــردی: با انتخاب 
به صورت عام از جنبه خصوصیات رشــدی، شناختی، اجتماعی و 

روانشناختی پیرو یک الگو بودند؛
• خصوصیــات اقتصــادی، سیاســی و مدیریتــی:  بــا انتخــاب 

سایت های مورد مطالعه از مناطق سکونت قشر متوسط جامعه؛
• گذشت زمان و مدت اقامت: با انتخاب جمعیت مشارکت کننده 
که به اذعان خودشان قریب به سه سال در محل سکونت داشته اند.

روش تحقیق

کمی-کیفــی، فرصت هایی را بــرای درك  انتخــاب رویکرد ترکیبــی 
عمیق تر رفتار کودکان در مکان زندگی روزمره فراهم می کند. چارچوب 
نظری پژوهش با رویکردی کیفی و با هدف جستجوی مولفه های موثر 
گذشــته و پیشــینۀ  کودک با مکان در پژوهش های  در ارتقــای تعامل 
که  موضــوع تدوین شــده اســت. پاســخ گویی به ایــن ســوال پژوهش 
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»مولفه هــای مطــرح به چه میزان و چگونــه در ارتقای تعامل با مکان 
کّمی اســتفاده شــده  کیفی به  ســهیم هســتند؟« از تبدیل داده های 
است. طبق نظر کرسول7 )۲۰۰۹(، یکی از راه کارهای موثر برای شناخت 
کنان است. بنابراین در این  یك اجتماع محلی، زندگی و گفت وگو با سا
تحقیق از راهبردی که در پژوهش های اجتماعی و محیطی با نام »مردم 
نگاری«۸ شناخته می شود، استفاده شده است. در این روش، تحقیق 
با گزاره های کلی آغاز و از طریق جستجوی نامحدود و آشنایی عمیق با 
محیط، نظریه هایی جدید ایجاد می شوند که گزاره های اولیه را بازبینی 
نمــوده و بســط می دهنــد. در پژوهــش مردم نــگاری، دانــش، عقاید، 
سازمان اجتماعی، نحوه فعالیت در محیط کالبدی گروه مورد مطالعه، 
تا حصول به فهم کل نگر از موضوع، در ارتباط با هم مطالعه می شوند. 
ویژگی هایــی چــون نگاه کل نگر به جزئیات محیط، اتکا بــه داده های 
سازمان دهی نشده، تمرکز بر تعداد اندکی نمونه موردی و تحلیل مبتنی 
کارکردهای اعمال انســان) گروت و وانــگ، ۱۳۸4،  بــر اهمیت معانــی و 
۱۸۲-۱۸4(، تحقیق مردم نگاری را برای این پژوهش مناسب می سازد. 

کل نگر  بــرای انتخاب تدابیر تحقیق و دســت یافتــن به تحلیلی 
کنتــر )۱۹77(  و عینی/ذهنــی، از راهــکار تحلیــل مکان پیشــنهادی 
کالبدی، فعالیت ها و معانی نقش بسته در  شامل سه دسته متغیر 
کاربران، اســتفاده شــد. جدول ۳، به ارائه تدابیر پیشــنهادی  ذهن 
کنید بــه عینی فر،  بــرای انجــام پژوهش می پــردازد )همچنیــن نگاه 

ایزدی و قره بگلو، ۱۳۹۱، ۹7-۸۹(.

مورد پژوهی

بــرای انتخــاب نمونه های مجتمع هــای مســکونی، در مرحله 
که  اول اطالعــات مجتمع هــای مســکونی در۱۰ منطقــۀ شــهر تبریز 
دو معیــار »در حــال بهره برداری بــودن« و »منفک  بــودن محــدودۀ 
مجتمع مســکونی از محیط شهری اطراف« را داشتند، جمع آوری 
شــد. ســپس بر مبنای نمونه گیری هدفمنــد، نمونه های موردنظر 

انتخاب شدند )جدول4(. 

جدول 2- معیارها، شاخص ها و سنجه های رفتار تعاملی به عنوان متغیر وابسته تحقیق.

جدول 4- روند انتخاب مجموعه ها بر مبنای نمونه گیری هدفمند.

جدول3-  تدابیر پیشنهادی سنجش تعامل کودکان با  مکان.

سنجه های رفتار تعاملیشاخص هامعیار

رفتار 
تعاملی 
کودکان

کیزگی محیطمسئولیت مراقبتعاطفه و توجه متقابل حفظ نظم و پا

نگهداری و مراقبت از محیط
کارهای تخریبیوفاداری عدم انجام 

حجم مراجعات)نفر در دفعه(سرمایه گذاری زمانیعالیق و فعالیت های مشترک
مدت توقف)ساعت(

گذشت زمانتعهد تکرار استفاده در طی زمان )میانگین در هفته(ادامه ارتباط با 
وجود قلمروهای مخفیحفظ اسرار و رازهای مشترکدرک متقابل

جدا کردن محدوده فعالیت ها با عناصر فیزیکیشخصی سازی فضا به عنوان قلمرو
امکان ابراز خود جهت ممانعت از تبدیل برابری

ارتباط به حالت غالب-مغلوب
ایجاد تغییرات در محیط

مسئولیت نگهداری عرصه های خصوصی 

روش
مکان

کانتر کودکان با  مکانروش شناخت مکان  روش پیشنهادی سنجش تعامل 

کودک( غیر خود سنجی )از طریق محقق(خود سنجی )از طریق 
نقشه رفتاری/مشاهده-نقشه رفتاریسامانه جمعی _ رفتاری

کی -مصاحبه سازمان دهی شدهتوصیف هاسامانه دریافتی _ ادرا
کالبدی _ فضائی کروکیسامانه  مشاهده، نقشه، عکس، کروکی-عکس و ترسیم 

انتخاب مجتمع های مسکونی مجتمع مسکونی حائز شرایط گونه شناخت دامنه موضوع از نظر  شناخت دامنه موضوع از نظر طبقات انتخاب مناطق هدف

کیفیت  انتخاب مجتمع هایی با 
از لحاظ طراحی فضای باز 

کندگی  )متناسب با نحوه پرا
گونه( و  در هر منطقه و در هر 
کن بیشترین تعداد خانوار سا

انتخاب مجتمع هائی با نسبت 
فضای باز به بسته بیش از %6۰ 

و بیشترین تعداد خانوار

گونه شناسی بر اساس شکل فضای باز در 
این مناطق

بررسی فراوانی مجتمع ها از نظر 
که مجتمع های زیر  تعداد طبقات 

6 طبقه دارای بیشترین فراوانی 
بودند.

مناطق متوسط 
شهر با بیشترین 

تعداد مجتمع 
مسکونی

معیار

مشاهده میدانی اطالعات جدول مشخصات 
مجتمع ها

مشاهده میدانی
Google  earth

مشاهده میدانی اطالعات 
میدانی

ابزار

استخراج نام پنج مجتمع مسکونی 
گونه  خطی  در  که   منتخب 
برابر  سه  تقریبًا  مجتمع ها  تعداد 
بود. کنده  پرا و  گونه محیطی  دو 

استخراج مجتمع های 
گونه  مسکونی دارای شرایط : 

کنده.  خطی، محیطی و پرا
گونه متمرکز حائز شرایط نشد. 

گونه:  گونه شناسی متشکل از 4   جدول 
کنده۱۱ و متمرکز۱۲ خطی۹، محیطی۱۰، پرا

جدول مشخصات مجتمع ها انتخاب منطقه 
۱، ۲، ۳ و 5

نتیجه

کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقای تعامل 
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مصاحبــه، طیفی از متغیرهای مســتقل و وابســته را پوشــش داد. 
انجــام مصاحبه هم زمان ســه هدف شــناخت مکان های مطلوب 
کــودکان، رتبه بندی متغییرهای مســتقل و  و نامطلــوب از دیــدگاه 
شــناخت و رتبه بندی سه متغییر وابسته را ممکن ساخت. نقشۀ 
کّمــی دو متغییــر وابســته تحقیــق را  رفتــاری، اندازه گیــری مقادیــر 
ح  هدف قرار داده اســت. در این قســمت هر یک از مکان های مطر
در مرحلــه اول مصاحبه هــا، از  نظــر متغیرهــای وابســته بــا نقشــه 
گرفــت. در نهایت از طریــق ایجاد ارتباط  رفتــاری مورد بررســی قرار 
کودکان با متغیرهای مستقل، به بررسی  میان مکان های منتخب 
کــودکان در مکان های مطلوب و نامطلوب پرداخته  میــزان تعامل 
 شد. در جدول 6، روند تحلیل داده ها به اختصار بیان شده است. 
مقایســه تطبیقــی و تحلیلــی یافته های حاصل از ســه رویۀ فوق  در 
کّمــی یافته هــای حاصــل از مصاحبــه با  دو مرحلــه شــامل بررســی 
نقشــه رفتاری با استفاده از آزمون همبســتگی پیرسون۱5 و تحلیل 
کّمی حاصل از پیمایش و مشــاهدات محقق با استفاده  کیفی آمار 

از استدالل منطقی، انجام شد. 

یافته های تحقیق

تحلیــل  بــرای  یافته هــا،  تطبیقــی  تحلیــل  راهبــرد  برمبنــای 
کّمــی یافته های حاصــل از مصاحبه با نقشــه  گونه هــا، بــه تحلیــل 
رفتاری، با اســتفاده از آزمون همبســتگی پیرســون پرداخته شــده 
کّمی بر مبنای مشــاهده درمکان های  کیفــی آمار  و ســپس تحلیل 
گرفته است )جدول 7(.  مطلوب مجتمع های منتخب مد نظر قرار 
نتایــج حاصــل از ارتبــاط یافته هــای نظــری و تجربــی تحقیــق 
بــه نســبت  الگویــی  از  کــی  در مکان هــای مطلوب)جــدول 7( حا
یکســان در همبستگی)مثبت و قوی( سطح اول و دوم مولفه های 
گونــۀ  محیطــی بــا مولفه هــای تعاملــی در مکان هــای مطلــوب دو 
کنــده اســت. این الگــو در ســطح اول و دوم مکان های  خطــی و پرا
کــه  بدین معنــا  دارد.  متفــاوت  گونــۀ محیطــی، شــکلی  مطلــوب 
کنــده، مولفه هــای  گونــۀ خطــی و پرا در مکان هــای مطلــوب دو 
همبســتگی)مثبت  کالبــدی  مولفه هــای  بــه  نســبت  غیر کالبــدی 

پــس از انتخــاب مجتمع هــای مســکونی براســاس نمونه گیری 
کن و به دلیــل عــدم  هدفمنــد، بــا اطــالع از تعــداد خانوارهــای ســا
گروه ســنی موردمطالعه، با اســتفاده  گاهــی از تعــداد دقیق افــراد  آ
کیفــی تحقیق و  از نمونه گیــری تصادفــی ســاده۱۳، به دلیل ماهیت 
کثــر خطــای مورد قبول ۰/۱ بــا فاصله اطمینــان ۹۰% اقدام به  حدا

گردید )جدول 5(.  استخراج جمعیت مشارکت کننده 
مطابــق چارچــوب نظری پیشــنهادی، بــرای تحلیــل یافته ها 
مــکان دیویــد  مــدل  از  کــودکان،  و شــناخت مکان هــای مد نظــر 
کنتــر)۱۹77( اســتفاده شــد)جدول ۳( ولی جهت تحلیــل تطبیقی 
عنــوان  تحــت  کــه  متفــاوت  تدبیــر  ســه  از  حاصــل  یافته هــای 
کیفی  مثلت بنــدی۱4 داده هــا جهت افزایش اعتبــار درونی پژوهش 
گردید. همچنین  مــی باشــد)Stake, 1980(، مطابق نموار 4 عمــل 
جهــت افزایش اعتبار درونی پژوهش با روش مثلث بندی داده ها، 
نتایــج حاصــل از تدابیر ســه گانه تحقیق، حداقل بــا دو تدبیر دیگر 
کــه از جانــب  کنتــرل شــدند و اطالعاتــی  تحقیــق به طــور متقاطــع 
حداقل دو تدبیر تحقیق اثبات نشدند، مورد استفاده قرار نگرفت.
هدف از مشــاهده، آشنایی با محیط مجموعه های مسکونی 
و تدقیــق  متغیرهــای مســتقل تحقیــق اســت. در ایــن مرحلــه، بــا 
کروکی و عالمت گذاری روی نقشــه از موقعیت های  عکاســی، تهیه 
متفــاوت، شناســایی اولیــه از مکان هــا در مجتمع هــای منتخــب 
معنــای  تحلیــل  و  شــناخت  مصاحبــه،  از  هــدف  شــد.  انجــام 
پرســش های  بــه  پاســخ  اســت.  کــودکان  نظــر  مــورد  مکان هــای 

نام 
منطقه

گونۀ مجتمع 
مسکونی

نام  مجتمع 
مسکونی

درصد 
فضای باز

تعداد 
خانوار

جمعیت 
مشارکت کننده

7۳4۹64۰%فرهنگ شهرخطی۱
6۰۲444۰%صائب5
6۹۱6۰۳۰%امیرکبیر۳
۸54444۰%شهید تجالییمحیطی۲
کنده۱ 7۰۸۰۳۰%آب منطقه ایپرا

180جمع

نمــودار 4- راهبــرد تحلیل تطبیقی یافته های حاصل از ســه 
تدبیر تحقیق.

جدول 5- جمعیت مشارکت کننده در تحقیق در مجتمع های منتخب.
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و قــوی( بیشــتری با مولفه هــای تعاملــی دارند. دلیل ایــن امر این 
کنــده( فضای مابین بلوک ها  گونه)خطی و پرا که در این دو  اســت 
که قابلیتی جهت اجتماع پذیری  کســل کننده و یکنواخت  فضایی 
کــودکان را دارا نیســت. همچنیــن لبــه اتصــال بلوک هــا بــا محیــط 
کــه قابلیت ایجــاد ناامنی را  بیرونــی، خلــوت و دور از نظارت اســت 
گروه ســنی  کنده(،  دارا اســت. بنابراین در این دوگونه )خطی و پرا
مورد پیمایش به مســائل غیرکالبدی)ذهنی( نظیر آســایش روانی، 
گروه همســاالن  حس امنیت و امکان برقرای تعامالت اجتماعی با 
کودکان بیشــتر وقــت و انرژی خود را در  اهمیــت زیادی می دادند و 
که در تناسب با خواست و نیاز روانی آنها است، سپری  مکان هایی 
کنــده(، با  گونه)خطــی و پرا می کردنــد. به عبــارت دیگــر در ایــن دو 
بهبود شــاخص های متغیرهای غیر کالبدی، تامین کننده نیازهای 
کودکان نظیر احساس امنیت و برقراری تعامالت اجتماعی،  روانی 
مولفه هــای تعاملی بهبود می یابند. این افزایش به معنای ارتقای 

کودکان با مکان است.  تعامل 
کالبــدی  گونــۀ محیطــی، مولفه هــای  در مکان هــای مطلــوب 

همبســتگی)مثبت و قوی( بیشــتری بــا مولفه هــای تعاملی دارند. 
نظیــر  کالبــدی  مولفه هــای  محیطــی  گونــۀ  در  به عبارت دیگــر، 
قابلیت هــای متعــدد مــکان و حضــور طبیعــت تعامــل را افزایــش 
گونــۀ محیطــی به دلیل  کــه در  می دهنــد. شــاید دلیــل ایــن باشــد 
در معــرض دیــد  بــودن، خوانایــی، در دســترس بــودن فضــای بــاز 
کمتر، در انتخاب  حیــاط مرکــزی و ایجاد فضاهای خلوت و متروکه 
مکان هــای مطلــوب تاثیــر مولفه هــای غیرکالبــدی نظیــر امنیــت 
گونــه محیطــی به دلیــل  بــه حداقــل می رســد. به عبارت دیگــر در 
کــودکان )نظیــر حس امنیت  ارضــای خواســت ها و نیازهــای روانی 
گروه همســاالن( در مرحله  و امــکان برقــرای تعامالت اجتماعــی با 
کودکان قــرار می گیرند.  کالبــدی در اولویــت انتخــاب  اول، مســائل 
کالبدی  بــه بیان دیگــر بــا بهبــود ســطح شــاخص های متغیرهــای 
در مولفه هــای تعاملــی افزایــش مشــاهده می شــود. ایــن افزایــش 

کودکان با مکان شود. می تواند منجر به ارتقای تعامل 
کــه  کــی از ایــن اســت  همچنیــن نتایــج حاصــل از جــدول 7 حا
گونه ها،  غ از شکل پالن؛ در سطح دوم مکان های مطلوب همه  فار

جدول 6- راهبرد تحلیل داده ها در روند موردپژوهی.

استراتژی تحلیل داده هاتدابیر تحقیق و ماهیت اطالعاتشاخصه هامعیارمتغیر

ترافیکایمنی و آسایشمستقل
فراهم بودن شرایط ایمن

تقلیل آلودگی صوتی
تناسب با شرایط اقلیمی

تعدیل ازدحام

مشاهده : 
کالبدی مکان ها  شناخت موقعیت و خصوصیات 

از دیدگاه محقق

مصاحبه سازمان دهی شده: 
کودکان در ذیل  ۱. شناخت مکان ها از نقطه نظر 

متغیرهای مستقل 
۲. رتبه بندی متغیرهای مستقل از نقطه نظر 

کودکان در ذیل مکان های منتخب

مشاهده:
طبقه بندی بر مبنای متغیرهای مستقل چارچوب 

نظری

مصاحبه سازمان دهی شده: 
۱. معنای مکان ها بر مبنای متغیرهای مستقل در 

دو دسته مطلوب و نامطلوب 
کودکان بر مبنای  ح در پاسخ های  ۲. دالیل مطر

متغیرهای مستقل
کودکان در انتخاب مکان ها  ۳. تعداد ارجاع دالیل 
بر اساس شاخصه های سطوح پایین تر متغیرهای 

مستقل

طبیعتغنای مکان
انعطاف پذیری

امکان بازی
قابلیت های محیط

خرده محیط ها

تناسب با توانایی های 
کی شناختی و ادرا

خوانایی
مقیاس 

جهت یابی

نفوذ پذیری دیداریامنیت
امنیت و انسجام اجتماعی

خلوت و تعامل اجتماعیتعامل اجتماعی
گروه همساالن

عاطفه و توجه متقابلوابسته
مسئولیت مراقبتوفاداری

مصاحبه سازمان دهی شده:
کودکان در ذیل  ۱. شناخت مکان ها از نقطه نظر 

متغیر وابسته
کودکان در  ۲. رتبه بندی متغیر وابسته از نقطه نظر 

مکان های منتخب

کودکان بر مبنای  ۱. دالیل مطروح در پاسخ های 
متغیر وابسته

کودکان به مکان ها در پاسخ  ۲. تعداد ارجاع 
مصاحبه ها براساس سه متغیر وابسته

عالیق و فعالیت های 
مشترک

نقشه رفتاری:سرمایه گذاری زمانی
ثبت مقادیر دو متغیر وابسته در مکان های مطلوب 

و نامطلوب
جمع میانگین مقادیر در طی ایام هفته

گذشت زمانتعهد ادامه ارتباط با 

مصاحبه سازمان دهی شده:حفظ اسرار و رازهای مشترکدرک متقابل
کودکان در ذیل  ۱. شناخت مکان ها از نقطه نظر 

متغیر وابسته
کودکان در   .۲رتبه بندی متغیر وابسته از نقطه نظر 

ذیل مکان های منتخب

کودکان بر مبنای  ۱. دالیل مطروح در پاسخ های 
متغیر وابسته

کودکان به مکان ها در پاسخ  ۲. تعداد ارجاع 
مصاحبه ها براساس سه متغیر وابسته امکان ابراز خود جهت برابری

ممانعت از تبدیل ارتباط به 
حالت غالب_ مغلوب

کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقای تعامل 
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تکرار استفاده در طی زمانسرمایه گذاری زمانیمسئولیت مراقبتگونه

rسطح دومrسطح اولRسطح دومrسطح اولrسطح دومrسطح اول

۱- تناسب ۱-  غیرکالبدیخطی
با توانائی 

شناختی- 
کی ادرا

۱-تعامل ۱- غیرکالبدی۰.67۹
اجتماعی

۱- تعامل ۱-غیرکالبدی۰.6۳۰
اجتماعی

۰.64۲
۰.6۹4۰.6۳7۰.6۲۸

۰.6۰6۰.7۰۳۰.5۹۱۰.۸۱7۰.6۰۳۰.7۰6

۰.6۰۸۰.6۲۱۰.5۹۹

۲۰.6۲۱- امنیت۲۰.5۹۹۰.6۱۳- امنیت۲۰.65۱۰.74۸- امنیت۰.66۳
۰.6۱6۰.6۰۱۰.6۱6

۰.6۹۸۰.765۰.6۸۱

کالبدی ۳- تعامل ۲- 
اجتماعی

کالبدی۰.6۱5 ۳- تناسب ۲- 
با توانائی 

شناختی- 
کی ادرا

۳- ایمنی و ۲-کالبدی۰.5۸6
آسایش

۰.5۸6
۰.6۰۲۰.5۹7۰.5۹۸

۰.6۳7۰.677۰.6۱5

4- غنای 4۰.5۹۹۰.5۲۳- غنای مکان۰.55۸
مکان

4۰.56۰- غنای مکان۰.5۲4۰.55۳
۰.576۰.5۸۹۰.574۰.54۳۰.5۲۳۰.55۲
۰.5۸5۰.6۰۱۰.5۹۹۰.6۰۸۰.5۹7۰.6۰۱

5-ایمنی و 
آسایش

5- ایمنی و ۰.55۱
آسایش

5- تناسب با ۰.5۰۹
توانائی شناختی- 

کی ادرا

۰.5۳۹
۰.5۱۹۰.5۱۲۰.5۱۲

۰.5۸۸۰.5۱۸۰.575

۱-تعامل ۱-کالبدی۱۰.7۰5-غنای مکان۱-کالبدیمحیطی
اجتماعی

۱- تعامل ۱-کالبدی۰.64۹
اجتماعی

۰.6۸7

۲- تعامل ۰.6۱۹
اجتماعی

۲- غنای ۰.654۰.6۰۱
مکان

۲۰.64۹-غنای مکان۰.6۱۹۰.6۱۱

۳- ایمنی و 
آسایش

۳- ایمنی و ۰.6۳5
آسایش

۳- ایمنی و ۰.5۹۸
آسایش

۰.6۱۹

4۰.5۹۹- امنیت۲۰.547-غیر کالبدی4۰.5۲۸- امنیت۲۰.565-غیر کالبدی4۰.565- امنیت۲۰.556-غیر کالبدی
5- تناسب 

با توانائی 
شناختی- 

کی ادرا

5- تناسب ۰.5۰4
با توانائی 

شناختی- 
کی ادرا

5- تناسب با ۰.5۱۹
توانائی شناختی- 

کی ادرا

۰.547

کنده ۱-تناسب ۱- غیر کالبدیپرا
با توانائی 

شناختی- 
کی ادرا

۱-تعامل ۱- غیر کالبدی۰.7۲4
اجتماعی

۱- تعامل ۱- غیر کالبدی۰.6۸۲
اجتماعی

۰.6۳۱

۲۰.6۱۸- امنیت۲۰.6۲۸۰.6۱4- امنیت۲۰.65۱۰.65۲- امنیت۰.6۰۸
۳- تعامل 

اجتماعی
۳-تناسب ۰.6۱۹

با توانائی 
شناختی- 

کی ادرا

۳- ایمنی و ۰.6۰۸
آسایش

۰.6۰5

کالبدی  -۲
۰.557

کالبدی4۰.57۸- غنای مکان 4- غنای ۲۰.5۹۸- 
مکان

کالبدی۰.5۹7 4۰.5۹5- غنای مکان۲۰.54۲- 

5- ایمنی و 
آسایش

5- ایمنی و ۰.5۳4
آسایش

5- تناسب با ۰.57۸
توانائی شناختی- 

کی ادرا

۰.566

متغیرهای وابســته »سرمایه گذاری زمانی« و »تکرار استفاده در طی 
زمان« همبستگی)مثبت و قوی( بیشتری با متغییر مستقل »تعامل 
که امــکان برقرای  اجتماعــی« دارنــد. بدین معنا کــه در مکان هایــی 
گروه همســاالن بیشــتر فراهم اســت،  تعامالت اجتماعی و ارتباط با 
کودکان بیشــترین صرف زمان در آن مکان و اســتفاده از آن مکان را 
غ از شــکل پــالن؛ در ســطح دوم مکان های  داشــتند. همچنیــن فار

گونه ها، متغیرهای وابســته »حفــظ اســرار و رازهای  مطلــوب همــه 
مشــترک« و »امکان ابراز خود« همبســتگی)مثبت و قوی( بیشتری 
کــه در مکان هایی  بــا متغیــر مســتقل »امنیــت« دارنــد. بدین معنــا 
گوشــه های پنهــان و خلــوت، رفتارهــای  در معــرض دیــد و بــه دور از 
قلمروپایی کودکان و امکان ایجاد تغییر در محیط که از شاخصه های 

این دو متغیر وابسته هستند، بیشتر مشاهده می گردد.

جدول7- تعیین سلسله مراتب میزان همبستگی متغییرهای مستقل با متغییر وابسته، مکان های مطلوب.
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7۹

امکان ابراز خودحفظ اسرار و رازهای مشترک

rسطح دومrسطح اولRسطح دومrسطح اول

۱۰.6۹۳-امنیت۱-غیرکالبدی۱۰.6۳۲-امنیت۱-غیرکالبدی
۰.6۲۸۰.6۲۱

۰.5۹۳۰.۸۳۹۰.667۰.۸۰۱
۰.6۱۱۰.5۹۱

۲۰.6۳۱-تعامل اجتماعی۰.7۰۲۰.6۰۹۰.6۹7
۰.6۱۱۰.6۱۰

۰.75۹۰.765

۳- تناسب با توانایی ۲-کالبدی
کی شناختی- ادرا

۳- تناسب با توانایی ۲-کالبدی۰.5۹6
کی شناختی- ادرا

۰.6۱۱
۰.6۰۱۰.6۰۱

۰.65۹۰.7۱6

4۰.577-ایمنی و آسایش4۰.5۳۹۰.55۸- غنای مکان۰.5۰۸
۰.56۹۰.5۹7۰.5۲۱۰.55۱
۰.64۸۰.6۱۹۰.65۸۰.7۰4

5۰.5۰4- غنای مکان5۰.5۰۳- ایمنی و آسایش
۰.56۸۰.5۲۳
۰.5۹7۰.6۱۸

۱۰.6۹4- امنیت۱-کالبدی۱۰.67۱-امنیت۱-کالبدی
۲۰.65۹- غنای مکان۲۰.64۳۰.6۲۹- غنای مکان۰.6۳۸

۳۰.6۲۲- تعامل اجتماعی۳۰.5۹7- ایمنی و آسایش
4۰.6۱۱- ایمنی و آسایش۲۰.5۹7-غیر کالبدی4۰.5۳5-تعامل اجتماعی۲۰.5۸۳-غیر کالبدی

5- تناسب با توانایی 
کی شناختی- ادرا

5- تناسب با توانایی ۰.5۲۱
کی شناختی- ادرا

۰.55۹

۱- غیر کالبدی۱۰.7۰7- امنیت۱- غیر کالبدی

۰.7۳۸

۱۰.7۹۲-امنیت

۲۰.7۱۹-تعامل اجتماعی۲۰.6۸۸- تعامل اجتماعی۰.666
۳- تناسب با توانایی 

کی شناختی- ادرا
۳-تناسب با توانایی ۰.675

کی شناختی- ادرا
۰.64۳

کالبدی کالبدی4۰.655- غنای مکان۲۰.5۸5-  4۰.6۰۱-ایمنی و آسایش۲۰.564- 
5۰.5۹5- غنای مکان5۰.6۰۲- ایمنی و آسایش

کّمی بر مبنای مشاهدات  کیفی آمار  در مرحله دوم، به تحلیل 
محقــق درمکان هــای نامطلــوب مجتمع هــای منتخــب پرداختــه 
شــده است )جدول ۸(. نتایج حاصل از ارتباط یافته های نظری و 
گونه های منتخب)جدول  تجربی تحقیق در مکان های نامطلوب 
کــی از الگویــی یکســان در مطالعــه همبســتگی متغیرهــای  ۸(، حا
ســطح اول و دوم بــا مولفه هــای تعاملــی اســت. معنــی ایــن نــوع 

همبســتگی  غیر کالبــدی  مولفه هــای  کــه  اســت  ایــن  همبســتگی 
معکوس)منفــی و قوی( بیشــتری بــا مولفه های تعاملــی دارند و با 
بهبــود ســطح شــاخص های مولفه هــای غیر کالبــدی نظیــر امنیت 
کاســته  و تعامــل اجتماعــی در مکان هــا، از نامطلــوب بــودن آنهــا 
می شــود. به عبــارت دیگــر بــا بهبود شــاخص هایی چــون تعامالت 
گوشه های پنهان،  اجتماعی در فضا، نفوذ پذیری دیداری و حذف 

کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی ارتقای تعامل 
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱۸  شماره۲  تابستان ۱۳۹۲

۸۰

حفظ اسرار و رازهای مشترکتکرار استفاده در طی زمانسرمایه گذاری زمانیگونه

Rسطح دومrسطح اولrسطح دومrسطح اولrسطح دومRسطح اول

۱-تعامل ۱- غیرکالبدیخطی
اجتماعی

۱-تعامل ۱-غیرکالبدی۰.66۲-
اجتماعی

۱-تعامل ۱-غیرکالبدی۰.764-
اجتماعی

-
-۰.6۲۸-۰.7۰۸-۰.6۹۸

-۰.6۰5-۰.657-۰.6۲5-۰.6۹4--
-۰.6۲۰-۰.6۰۹-۰.6۳۸

۲-تناسب با ۰.6۳۳-
توانایی 

کی شناختی- ادرا

۲-تناسب با ۰.5۹6-۰.6۲۹-
توانایی 

شناختی- 
کی ادرا

۲- غنای -۰.6۳۲-
مکان

-
-۰.6۰۱-۰.65۹-۰.6۱۸
-۰.6۱۱-۰.6۲5-

کالبدی ۳- ایمنی ۲-کالبدی۰.6۲۲-۳- غنای مکان۲-کالبدی۰.56۱-۳- غنای مکان۲- 
و  آسایش

-
-۰.5۹۸-۰.6۱۹-۰.5۹5
-۰.5۹۹-۰.57۸-

-4- امنیت۰.557-4- امنیت۰.544-4- امنیت
-۰.5۲4-۰.5۸7-۰.547-۰.5۹۹--۰.5۸۸
-۰.5۱۹-۰.577-۰.5۳۰-۰.56۳-۰.54۳-

-۰.54۲-۰.57۱-
5- ایمنی و 

آسایش
5- ایمنی و ۰.5۲7-

آسایش
-۰.5۲4

-۰.55۹-۰.575
-۰.5۲7-۰.5۳4

۱-تعامل ۱-غیر کالبدیمحیطی
اجتماعی

۱-تعامل ۱-غیر کالبدی۰.67۹-
اجتماعی

۱- تعامل ۱-غیر کالبدی۰.7۰۲-
اجتماعی

-۰.6۳4

۲- غنای ۰.665-۰.6۸6-۲- امنیت۰.6۱۲-۰.655-۲- امنیت۰.6۳۱-
مکان

-۰.6۲۱

۳- ایمنی و 
آسایش

۳-ایمنی و ۰.6۳۹-
آسایش

۳-ایمنی و ۰.64۹-
آسایش

-۰.6۰۰

کالبدی کالبدی۰.5۹5-4 - غنای مکان۲-۰.5۸۹-  کالبدی۰.6۱۲-4- غنای مکان۲-۰.576-  ۰.5۸۹-4- امنیت۲-۰.6۰4- 
5- تناسب 

با توانایی 
کی شناختی- ادرا

5- تناسب ۰.56۳-
با توانایی 

شناختی- 
کی ادرا

-۰.5۹۲

کنده ۱-تعامل ۱- غیر کالبدیپرا
اجتماعی

۱-تعامل ۱- غیر کالبدی۰.6۸۸-
اجتماعی

-۰.674 -۱
غیر کالبدی

۱-تعامل 
اجتماعی

-۰.6۳5

۲- غنای ۰.6۰6-۰.6۲6-۲- غنای مکان۰.6۸۱-۰.64۳-۲-غنای مکان۰.66۹-
مکان

-۰.5۹۸

۳-تناسب ۰.6۲۰-۳- امنیت
با توانایی 

شناختی- 
کی ادرا

۳- ایمنی ۰.5۹7-
و آسایش

-۰.574

کالبدی 4-تناسب ۲-۰.5۹۱- 
با توانایی 

کی شناختی- ادرا

کالبدی۰.6۰5- کالبدی۰.56۹-4- امنیت۲-۰.5۹5-  ۰.554-4- امنیت۲-۰.56۱- 

5- ایمنی و 
آسایش

5- ایمنی و ۰.55۱-
آسایش

-۰.5۰7

کودکان با  مولفه هــای تعاملــی افزایــش می یابد و در نتیجه تعامــل 
کاهش ســطح نامطلوبیت در  مــکان ارتقا می یابد. به عبارت دیگر، 
مولفه هــای غیر کالبدی بهبــود مولفه های تعاملی را درپی دارد. در 
گونه هــا، دو رفتار تعاملی »مســئولیت  تمــام مکان هــای نامطلوب 
مراقبــت« و »امــکان ابــراز خود« دیده نمی شــود. همچنیــن نتایج 
غ از شــکل پالن؛  کــه فــار کــی از ایــن اســت  حاصــل از جــدول ۸ حا
گونه هــا در متغیرهــای  در ســطح دوم مکان هــای نامطلــوب همــه 
اجتماعــی«  »تعامــل  مســتقل  متغیــر  ســنجش،  قابــل  وابســته 

همبســتگی معکوس)منفی و قوی( بیشتری با مولفه های تعاملی 
دارا هســتند. بدین معنا کــه با فراهم آمدن بســتر اجتماع پذیری در 

کودکان با مکان ارتقا می یابد.  مکان ها، تعامل 
در  کــه  ســوم(  ســطح  تحلیل گر)شــاخص های  سیاســت های 
گردیده اســت، در مکان های مطلوب و نامطلوب  نمودار۳ تشــریح 
گونه نیز پیرو الگوی  گونه ها و حتی مجتمع های داخل یــک  همــه 
گونه ها مختص مکان  یکســانی نیســتند. این شــاخص ها در تمام 
گی های هــر مکان از الویت های  گونه می باشــد و با توجه به ویژ هــر 

جدول 8- تعیین سلسله مراتب میزان همبستگی متغییرهای مستقل با متغییر وابسته در مکان های نامطلوب.
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۸۱

مختلفی برخوردار هستند و به شکل های مختلفی بروز می کنند.
پژوهــش،  اول  فرضیــۀ  کــه  می دهــد  نشــان  تحلیــل  نتیجــۀ 
و  عینی)کالبــدی(  دســته  دو  بــر  مشــتمل  محیطــی  »مولفه هــای 
کالبــدی( در فضای باز مجتمع های مســکونی ، امکان  ذهنی)غیــر 
کــودك با مــکان را فراهــم می آورند«، مــورد پذیرش  ارتقــای تعامــل 
و تاییــد قــرار   می گیــرد. در آزمون فرضیه دوم پژوهــش »مولفه های 

عینی)کالبــدی( در فضــای بــاز مجتمع هــای مســکونی نســبت بــه 
کــودك بــا  مولفه هــای ذهنی)غیرکالبــدی( امــکان ارتقــای تعامــل 
گونۀ مجتمع مسکونی  که بسته به  مکان را بیشــتر فراهم می آورند 
گونه  که در دو  این میزان متفاوت اســت«، این نتیجه بدســت آمد 
گونــه  کنــده چنیــن ارتباطــی معنــادار نیســت، ولــی در  خطــی و پرا

محیطی این فرضیه تائید می شود.

هویــت مکانــی، ســامانه ای برای تعریــف و ابراز هویت شــخصی 
فــرد اســت. بدیــن ترتیب هویــت  مکانی فــرد از لحاظ میــزان تمایز، 
پیچیدگی، جزئیات و انســجام به سبب تفاوت هایی سنی، شغلی، 
ســطح هــوش و قشــر و اجتماعــی متفــاوت اســت. هویــت فضاهای 
گاهانه احساسات، باورها،  گاهانه و ناآ سکونتی، الگوهایی از عقاید آ
گرایش های رفتاری و مهارت ها است  ترجیحات، ارزش ها، اهداف، 
گونــۀ فضای ســکونتی مرتبط می ســازد. واژه ی  کــه هویت فــرد را به 
کنان  که با ویژگی های سا »فضای سکونت« ساختاری ذهنی است 
کودکان( تغییر می کند. مکان های ســکونتی از فضای  )بزرگســاالن و 
کــه تجربه یا  عینــی و محیــط درهم تنیــده بــا آن تشــکیل می شــوند 
تصــور ذهنی فرد از محیط عینی اســت. داده های آماری، اطالعاتی 
از محیط عینی ارائه می کنند ولی تصورات ذهنی یا تفاسیر محیطی 
کــودکان( محیــط  را به »مکانی« بــرای زندگی  کنان)بزرگســاالن و  سا
کنان )بزرگساالن  تبدیل می سازد. بنابراین بهره گیری از تصورات سا
کــودکان( از فضاهــای ســکونتی، به اندازه گیــری و ارزیابی بهتری از  و 

تعامل آنها با محیط مسکونی منجر می شود.
کــودک بــا مــکان، نشــان دهندۀ تاثیرپذیــری    نحــوه ی تعامــل 
کالبدی و غیرکالبدی محیط زندگی  تصویر ذهنی وی از ویژگی های 
روزمره وی است. با شناخت خصوصیات کودکان از یک سو و محیط 
پیرامونشان از سوی دیگر که تعیین کنندۀ نحوۀ تعامل آنها با محیط 
اســت، می توان به تصویــری قابل قبول از تأثیــرات محیطی و مکان 
زندگــی آنها دســت یافــت. در این پژوهش، جنبــه ای از اولویت های 
کودکان بــرای تعامل در محیط های زندگی روزمره  جســتجو  مکانــی 
کودکان از  که شــامل طیفی از دالیل مرتبط است: اول،  شــده است 
طریق تعامل با مکان، پایه های هویت شخصی خود را بنا می کنند. 
گاهانه  کاربــرد آ کــودکان، از طریق  دوم، رشــد شــخصی و اجتماعــی 
کارآمــد محیــط محلــی ) فضاهــای ســکونتی( محقق می شــود. در  و 

نتیجه

کودکان در روند زندگی، به درك چگونگی عملکرد  نهایت، مشــارکت 
مکان هــای زندگی روزمره وابســته  اســت. نحوه مشــارکت اجتماعی 
کودکان در اســاس با رشــد شــناخت از خود، رشد هویت اجتماعی و 
حق شهروندی ارتباط مستقیم دارد. نتایج این پژوهش نشان داد 
کالبدی( و مولفه هــای ذهنی)محیط  کــه مولفه هــای عینی)محیط 
روانشــناختی( فضــای باز مجتمع های مســکونی با محقق ســاختن 
پتانسیل ها و قابلیت های مکان، متناسب با خواست ها و نیازهای 
کودك باعــث ارتقای تعامل  کاربرد روزمره توســط  کودك و به واســطه 
کــه متناســب بــا طراحــی مختلــف  کــودك بــا مــکان می شــود  میــان 
فضاهــای ســکونتی، الگویــی متفــاوت به خــود می گیــرد. بنابرایــن 
فضاهای باز مجتمع های مسکونی به منزله حیاط خانه، در ارتقای 

کودکان با محیط زندگی روزمره نقش مهمی دارند. تعامالت 
کودکان با وضعیت   ارتباطی قوی میان پرورش، رشد و مشارکت 
کودکان به محیط انسان ســاخت  مــکان  زندگی وجــود دارد؛ بنابراین 
که فضاهای مسکونی  منسجم و قابل فهم تری نیاز دارند. از آنجایی 
نقش مهمی در زندگی روزمره کودکان ایفا می کنند،  به توجه بیشتری 
نیاز دارند. بنابراین نباید با برنامه ریزی یا سیاست های کلی و تنها به 
کنار  کودکان می توانند با »وضع موجود  که به نظر می رســد  این  دلیل 
بیایند« نسبت به نیازهای آنها بی اعتنا بود. برنامه های مناسب سازی 
کــودکان، نیازمند توجــه همزمان به ابعــاد »نظری« و  محیــط زندگی 
کاربردی، اهداف و  »کاربردی« اســت. با اهمیت دادن بیشتر به ابعاد 
معیارها از وضوح بیشتری برخوردار می شوند و  ارزیابی و بهبود اعمال 
نیــز ارتقــا می یابد. حاصل این پژوهش می توانــد در مقیاس کالن، به 
تدویــن سیاســت ها و راهبردهای برنامه ریــزی؛ در مقیاس میانی، به 
تدویــن راهکارهــای اجرایــی و در مقیــاس ُخرد، بــه طراحی مبتنی بر 
نیازهای کودکان کمک نماید و در نهایت، بستر تعامل کودک با مکان 

در فضای باز مجتمع های مسکونی را ارتقا بخشد.
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱۸  شماره۲  تابستان ۱۳۹۲

۸۲

  ۱۰

۱۱

۱۲

13                N z² ∂²   
 n=
                  N d²+ z² ∂² 
14 Triangulation.
15  Pearson Correlation.

که در جریان تحلیل استراتژی  چون هر دو متغیر مستقل و وابسته همان گونه 
کیفی به  داده هــای مصاحبــه و نقشــه رفتــاری توضیح داده شــد، طی یک رونــد 
کّمی تبدیل شــدند، آزمون همبســتگی پیرســون مناسب ترین آزمون  داده های 

آماری جهت انجام تشخیص داده شد.
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