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ارتقای تعامل کودک با مکان در
فضای باز مجتمعهای مسکونی*

موردپژوهی سه گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز
مینو قره بگلو** ،1علیرضا عینی فر ،2عباسعلی ایزدی
 1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2استاد دانشكده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3استادیار دانشكده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/1/30 :تاریخ پذیرش نهایی)92/4/8 :
3

چکیده
با توجه به غلبۀ استفاده از فضاهای باز جمعی بجای فضاهای باز خصوصی خانههای تکخانواری در
شهرهای بزرگ ایران ،هدف این پژوهش جستوجوی چارچوبی منعطف برای تبیین چگونگی تعامل
کودک با مکان در محیطهای مسکونی است .پرسش اساسی این است که برای «ارتقای تعامل کودک با
مکان» در فضای باز مجتمعهای مسکونی ،با چه چارچوبی مولفههای محیط کالبدی(عینی) و محیط
روانشناختی(ذهنی) در تعادل قرار میگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ،با مرور سابقۀ موضوع رفتار تعاملی
کودکان و پژوهشهای مکان ،مفاهیم و نظریههای مرتبط تحلیل شد .برای تدقیق چارچوب تحلیلی
پیشنهادی ،معیارها و شاخصهای استخراج شده ،با استفاده از روش تحقیق ترکیبی ،در پنج مجتمع مسکونی
منتخب شهر تبریز ،در قالب سه گونۀ خطی ،پرا کنده و محیطی بر مبنای نمونهگیری هدفمند تحلیل شدند.
نتایج آزمون نشان داد که همبستگی میان مولفههای محیطی و مولفههای تعاملی در مکانهای مطلوب
ً
دو گونه خطی و پرا کنده ،الگویی نسبتا یکسان و در گونه محیطی الگویی متفاوت دارند .این همبستگی در
مکانهای نامطلوب همه گونهها ،تابع الگویی یکسان بود .درنتیجه ،در فضای باز مجتمعهای مسکونی ،با
برقراری تعادل میان مولفههای کالبدی و روانشناختی ،تعامل کودکان با محیط زندگی روزمره بهبود یافته و به
تبع آن بستر تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمعهای مسکونی ارتقا مییابد.

واژههای کلیدی
مکان ،کودک ،تعامل ،فضای باز ،مجتم عهای مسکونی.
* این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری معماری نگارنده اول تحت عنوان "ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتم عهای مسکونی"
است که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در بهمن  1391در دانشگاه تهران دفاع گردیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09144111940 :نمابر.E-mail: minoo.gharehbeiglu@gmail.com ،۰۴۱۱-۵۳۳۹۲۰۰ :
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مقدمه
در جوامع معاصر ،خانه ،مدرسه و فضاهای شهری برای آموزش
و اجتماعــی شــدن كــودكان ،واحدهــای اجتماعی مهمی محســوب
میشــوند .بــا توجه به اینكه خانه و محیط مســكونی زمینه یا بســتر
مناسب رشد طبیعی كودكان را فراهم میکنند ،فضاهای باز مسكونی
بایدپاسخگوینیازهایوفعالیتهای كودكانباخواستههاوسبكهای
متنوع زندگی باشند .كودكان برای اولین بار در فضاهای باز مسکونی
فضــای جمعــی را تجربه میکنند و با گروه همســاالن و بزرگســاالن به
تعامالت اجتماعی میپردازند .با این پیش فرض ،تعامالت اجتماعی
در فضای باز مجتمعهای مسكونی ،زمینهای موثر و كارآمد در فراهم
آوردن امــكان بــازی و فعالیتهایــی در راســتای رشــد و شــكلگیری
شــخصیت كــودكان و افزایــش توانائیهــا و قابلیتهــای آنهاســت.
در ســالهای اخیــر تغییــر نگرانكننــدهای در عــادات روزانــه
كــودكان مشــاهده میشــود .كــودكان در بــازی و فعالیتهــای آزاد
در فضاهــای بــاز و فضاهــای عمومــی كمتر شــركت میكننــد و ا كثر
اوقــات خــود را درخانــه ،كالسهــای فوقبرنامــه و تحــت نظــارت
مســتقیم والدیــن ســپری میكننــد .در بســیاری از شــهرها تداخل
رفت و آمدهای ســواره و پیاده و امنیت محیط ،اســتفادۀ مستقل
کــودکان از محیــط را دشــوار میســازد .دربــارۀ حضــور کمرنــگ
كــودكان در محــات و فضاهای باز مســكونی ،مطالعــات متعددی
ص��ورت پذیرفت��ه اس��ت ( ،)Prezza et al., 2005,438ولــی بیشــتر

مطالعاتــی كــه در ایــن باره انجــام شــده ،مبتنی بر جنبــه اجتماعی
عــدم حضور كودك در فضاهای مســكونی اســت و مطالعــات اندكی
در مــورد نقــش کودکان در تغییر شــرایط درك فضا و محیط پیرامون
ص��ورت پذیرفت��ه اس��ت ( .)Blinkert, 2004,100ایــن تحوالت بحث
تــازهای بــا عنــوان «دوران كودكــی مــدرن» را درپــی داشــته اســت
( .)Jones, 2002,18درســالهای اخیــر ،جنبشهایــی بــرای توجــه
بــه آســایش كــودكان در محیطهای زندگــی روزمره شــکل گرفته كه
منجــر بــه پیدایــش نظریههــای متعــددی بــرای جســتجوی امــكان
ســازگاری محیــط زندگــی روزمــره بــرای حضــور كــودكان شــده اســت
( .)Chawl & Heft, 2002, 202هرچنــد كــه بحثهای زیادی در مورد
مسئله قابل تامل كودك و شرایط سكونت جدید مطرح شده است،
ولــی به نظر میرســد كه مســئله اصلــی ،انفصال و نگاهــی جزءنگر به
مفهــوم دوران كودكی و شــرایط ســكونتی شهرنشــینی جدید اســت.
جســتجوی چگونگــی حضــور كــودك در محیطهای مســکونی
شــهرهای معاصــر ،ریشــه در نگاهــی یكپارچــه و كلنگــر بــه محیــط
زندگــی دارد .بــه ایــن ترتیــب نباید به پیونــد دوباره كــودك و محیط
پیرامــون ،نگاهــی آرمانی و دســتنیافتنی داشــت ،بلكــه باید به آن
بهمنزلــۀ جریانــی اجتماعــی نگریســت كــه براســاس آن ،حضــور در
محیط مسکونی ،عالوه بر ایجاد حس مفید و موثربودن در كودكان،
به تعمیق آموختههای دوران مدرس ه منجرشود.

طرح موضوع
از ُبعد نظری ،این تحقیق مجالی برای بازاندیشــی و ارائه نظریۀ
حــس مــكان در مطالعات كــودكان در فضاهای باز مســکونی اســت.
بــا مطالعه ســابقه موضوع ،در بحــث حضور كــودكان در محیطهای
مســكونی ،عوامل متعددی چون تداخل رفت و آمد ســواره و پیاده،
مقیــاس ،تناســب فعالیــت بدنــی كــودك بــا نحــوه طراحــی محیط و
مشــاركت در طراحــی جزءنگــر محیط مشــاهده میشــود كه حكایت
از کاســتی نظــری در نــگاه جامــع و مانــع بــه مفهــوم هویت مــكان در
حوزه مطالعات محیطی كودكان در فضاهای مسکونی است .از ُبعد
کاربردی ،ضرورت این تحقیق به ضعف اقدامات صورتپذیرفته برای
متناسبســازی محیــط برای كــودكان در ایــران باز میگردد .بررســی
اجمالــی برنامههــای متناسبســازی محیــط بــرای کودکان ،نشــان
میدهــد كــه اغلب آنها ،به دلیل شــناخت محدود از سرشــت در هم
تنیده مسائل محیطی ،با موضوع محیط متناسب كودكان برخوردی
ابتدایــی داشــتهاند .بنابراین ،تغییــر رویکرد این برنامههــا از مواجهه
صوری با موضوع متناسبســازی ،نظیر اســتفاده از رنگهای شاد یا
اســتفاده از تصاویر كارتونی ،به ســمت رویکردی یکپارچه و كلنگر در
فرآیند متناســب سازی محیط برای حضورپذیری كودكان ،احساس
میشود .این تغییر رویکرد ،انجام پژوهشی را ایجاب میکند که در آن
کاربســت رویکرد یكپارچه و كلنگر ،تعامل كودك و مكان را در فضای

باز مجتمع مســکونی ،برای ایجاد ارتبــاط عمیق توام با حس تعلق و
دلبستگی به محیط مورد كنكاش قرار دهد.
برای محدودکردن تحقیق از ســن و قشر اجتماعی به عنوان دو
عامل مهم تعامالت محیطی در دوران کودکی استفاده شده است.
انتخاب سنین مخاطبین بر مبنای زمان آموزش رسمی یعنی از سن
 6ســالگی (شــروع تخیل و کنجکاوی) تا  12ســالگی (دوران پر جنب
و جــوش نوجوانــی) صــورت گرفتــه اســت .در مباحــث روانشناســی
رشــد ،از ایــن ســنین بهعنــوان «دوران كودكــی میانــی» 1نــام بــرده
میشــود .این دوران بهعنوان سن «کودکان دبستانی» نیز شناخته
میشود .در این سنین ،کودکان در حال یادگیری و آموزش و کسب
اطالعات از محیط پیرامون خود هســتند و آشــکارا حسها و عالئق
خــود را به مــکان وفعالیتهای مرتبط با آن ،ابــراز میکنند .ا گر چه
ً
جمعیت ایران نســبتا از لحاظ فرهنگ ،مذهــب و ارزشها همگون
هستند ولی نگرشها نســبت به کودکان در بین گروههای متفاوت
درآمــدی ،حتــی در یک شــهر واحد نیــز بهطرز چش ـمگیری متفاوت
اســت .این تحقیق به کودکان خانوادههای قشــر متوســط در شــهر
تبریز محدود شــده اســت .علت این انتخاب این اســت که كودكان
متعلق به اقشار پردرآمد ،در مقایسه با کودکان متعلق به اقشار كم
درآمدتر ،وابســتگی كمتری به محیط نزدیک به خانه دارند .امکان
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اســتفادۀ اقشــار پردرآمد از امکانات تفریحی و اوقات فراغت خارج از
مجموعههای مسکونی بیشتر است .محیط زندگی اقشار كم درآمد
جامعه نیز به دلیل وضعیت فرهنگی و شــرایط مكانهای سكونتی
آنها،معیارهای مورد نیاز این تحقیق را برآورده نمیکند.
بــرای فراه ـمآوری زمینــۀ ارتقــای تعامــل کــودک بــا مــکان در
فضــای بــاز مجتمعهــای مســکونی ،بــر اســاس اهــداف تحقیــق،
میتوان پرسشهای زیر را طرح کرد.
• چــه مولفههــای محیطــی در فضــای بــاز مجتمعهــای
مسكونی ،امكان ارتقای تعامل كودك با مكان را فراهم میآورند؟
• مولفههــای محیطــی در فضــای بــاز مجتمعهای مســكونی،
چگونه و به چه میزان در ارتقاء تعامل كودك با مكان سهیم هستند؟
برای پاسخگویی به این پرسشها ،ساختار تحقیق با طرح دو
فرضیه زیر آغاز میشود:
• مولفههــای محیطــی عینی(کالبــدی) و ذهنی(غیر کالبدی)
در فضــای بــاز مجتمعهــای مســكونی ،در کنــار هم امــكان ارتقای
تعامل كودك با مكان را فراهم میآورند.
• مولفههــای عینی(کالبــدی) در فضــای بــاز مجتمعهــای
مســکونی نسبت به مولفههای ذهنی(غیرکالبدی) امکان ارتقای
تعامل كودك با مكان را بیشتر فراهم میآورند.

پیشینۀ نظری موضوع
در پیشــینۀ نظــری موضــوع ،مفاهیمــی چــون رفتــار تعاملــی
ط و طراحی فضای باز مجتمعهای
کودکان ،تعامل کودکان با محی 
مســکونی قابل بررســی اســت .در مورد اول تمرکز مطالــب بر رابطۀ
یکــه مــورد
تعاملــی کــودکان و گروههــای همســاالن اســت ،در حال 
دوم تعامــل کــودکان بــا محیــط زندگــی روزمــره را مــورد نظــر دارد.
در مفهــوم ســوم ،جــدا از رفتار تعاملــی بین فــردی و تعامل کودک
بــا محیــط زندگــی ،چگونگی طراحی فضــای باز مســکونی و عناصر
تشکیلدهندۀ آن موضوع بحث است.
الــف .رفتــار تعاملــی کودکان .بــا مرور منابــع متعــدد در رفتار
تعاملـ�ی کـ�ودکان (Hinde, 1976,13; Hartrup, 1991, 2-3 ; Doll,
 )1996,171-172کــه در چارچــوب نظــری تحقیــق در مــورد نحــوۀ
یکــردن تعاریــف برگرفته از رفتار تعاملــی کودکان (جدول )2
عملیات 
توضیح داده خواهد شــد ،دربارۀ تعامل و دوســتی کودکان ،از یک
دستهبندی شش عنصری استفاده شده است.
• عاطفــه و توجــه متقابــل :اولیــن معیــار تعامــل و دوســتی
کــودکان ،عاطفــه و توجــه متقابــل اســت کــه بهواســطه آن هــر فرد
مســئولیت خــود را در قبــال توجه به دوســت خود از طریق نشــان
دادن مراقبت از وی آشکار میسازد(.)Hinde, 1976,13
تهــای مشــترک :ســرمایهگذاری زمانــی
• عالیــق و فعالی 
کــودکان بــرای ســرگر م شــدن ،یکدیگــر را نشــان میدهن ـد .الزمــه
برقــرای دوســتیهای دوران کودکــی (بویــژه اوایــل دوران کودکی)
ً
راحتــی برقــرای ارتبــاط اســت .معمــوال کــودکان از طریــق بــازی با
یکدیگر دوســت میشــوند .ادامه ارتباط به بسط تعامل و دوستی

به موقعیتها و عالیقی بجز بازی نیز میشــود .انجام فعالیتهای
مشــترک هرچندکــه مهمتریــن مولفه الگوی دوســتی نیســت ،ولی
یک��ی از مهمتری��ن بخشه��ای این الگو محس��وب میش��ود (Doll,
.)1996,171-172; Hartrup, 1991, 2-3
• تعهــد :هدف دوســتی متقابــل ،ادامۀ تعامــل در طول زمان
اس��ت ( .)Hartrup, 1991, 2-3تعهــد متقابــل ،ارتقــای ارتبــاط و
تعامــات بیــن دوســتان را در پــی دارد .ایــن تعهــد منجــر بــه درک
عمیقتــر بــر پایــه تجــارب شــخصی شــده و در نهایــت بــه یکدلــی و
اعتماد بین کودکان ختم میشود (.)Doll, 1996,171-172
• وفــاداری :هــدف دوســتی متقابــل ،حفــظ عالیــق و منافــع
متقابل است(.)Hinde, 1976,13
درک متقابل :بهواسطه آن هریک از طرفین در درک خاص طرف
مقابل نقش ایفا میکنند( .)Hartrup, 1991, 2-3تحقیقات حا کی از
این اســت که بیش از  %30کودکان ســنین دبســتان درک متقابل و
وفاداری را بهعنوان مشخصههای تعامل و دوستی بین خود عنوان
کردهانــد .حفــظ و ارتقــای صمیمیت بیــن دوســتان از طریق حفظ
اس��رار و رازه��ای مش��ترک میس��ر میش��ود (.)Doll, 1996,171-172
• برابری :طرفین در ادامه تعامل و دوستی با قدرت برابر نقش
ایف��ا میکنن��د ( .)Hinde, 1976,13این ُبعد از دوســتی ،نشــانگر 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 میشــود .امکان برقرای تعادل و
برابری در تعامل و دوستی از طریق آزادی برای برقراری ارتباط و ابراز
عقاید بدون ترس از دیگران میسر میشود (.)Doll, 1996,171-172
ب .تعامــل کودکان با محیط .مطالعــات انجامگرفته در مورد
اولویتهــای محیطی كــودكان بــه دو گروه «دوستداشــتنیهای
كــودكان در فضاهــای کالبــدی» و «چیزهایــی کــه دوســتندارند
یــا باعث ترس آنها میشــود» ،تقســیم شــدهاند .هرچنــد که اغلب
مطالعات بر جنبههای مثبت محیطهای طراحی شده یا طبیعی
تمركــز داشــتهاند ،ولــی بــرای درک تصویــر كاملی از مكان مناســب
بــرای كــودكان ،آ گاهــی از مكانهایــی كه كــودكان دوســت ندارند
یــا حتی از آنها میترســند نیز حائز اهمیت اســت .ایــن مكانها نیز
جــزء واقعیتهای دنیای كودكان هســتند .اولین گروه پژوهشها
بــر مكانهایــی تمركــز دارنــد كــه بیشــتر توســط كــودكان اســتفاده
میشــوند یا مكانهایی كه كودكان در مصاحبهها بهعنوان مكان
جذاب ذكر میكنند .نتایج تحقیق حا کی از فهرستی از مكانهای
مطلوب برای كودكان است که شامل تنوع گستردهای از  52گونۀ
متفاوت از مكانها است که برحسب اولویت طبقهبندی شدهاند.
برخـ�ی از آنها عبارتند از؛ مكانهایی ُپر از فعالیت()Francis, 1987؛
مكانهایی كه در آنها تعامل با سایر كودكان و بزرگساالن امكانپذیر
باش��د ()Muscovitch, 1980؛ مكانهایــی بــا تنــوع و قابلیــت
فـ�راوان()Zerner, 1977,23؛ مكانهــای دارای عناصــر طبیعــی و
بکـ�ر()Alexander, 1967,416-418; Francis, 1987; Hart, 1979؛
مكانهایــی ایمــن ،صمیمــی ،محصــور و مخفــی و حتــی در برخی
موارد مكانهایی هیجان انگیز و خطرناك (.)Zerner, 1977, 23-27
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نکته مشــترک در همه مطالعات صورتپذیرفته این است که
تفاوتهــای ســنی در ارزیابــی و كاربــرد مکانهــا در بین كــودكان و
نوجوانان ،متناســب با افزایش ســن تغییر میکند .در یک تحقیق
کــه بــر روی كــودكان  8تــا  16ســاله در یــک منطقــه مســكونی برای
آشنایی با رشد اولویت مكانی آنها انجام گرفت ،این نتیج ه حاصل
شــد كــه كودكان كم ســن و ســالتر مكانهــا را براســاس قابلیتها
انتخــاب میكننــد ،در حالیكــه كــودكان بزرگتــر تمایــل داشــتند
مكانهــا را بــه خاطــر ویژگیهــای شــناختی خود و یــا خصوصیات
زیباشناختی انتخاب كنند ( .)Moore,1986در مطالعهای دیگر در
مورد خاطرات بزرگســاالن درباره فضاهای مهــم دوره كودكی ،این
ً
نتیجه حاصل شد كه تقریبا تمامی بزرگساالن محیطهای بیرونی
را كه بدون وســاطت بزرگساالن تجربه میکردند ،بهعنوان فضایی
مطلــوب ذ کــر کردند .در مطالعهای دیگر ،بــا چندین كودك 10تا 12
ســاله مصاحبــه شــد و اینگونه مشــخص شــد كــه مكانهــای آرام
و خلــوت بــرای تفكــر ،بــه انــدازه برخــی از جاذبههــا و قابلیتهای
آشــكار ،بــرای كــودكان اهمیــت دارد .ایــن مطالعــه همچنیــن بــر
ایــن نکتــه تا کید داشــت كه چیزی كــه كودكان بیــش از همه از آن
بیزارند ،توهین به نظراتشـ�ان در خصوص محیط است (Woolley
 .)et al., 1999, 292-295ابزارهای اســتفاده شده در این مطالعه،
نقش ـهنگاری شــناختی ،یادداش ـتبرداری ،مشــاهده مســتقیم و
غیرمســتقیم ،كنــدوكاو محیطــی و مهارتهای مســیریابی اســت.
ضعــف ا کثریت این روشهــا نادیده گرفتن نگرشها و احساســات
كودكان است درحالیکه احساسات ،باورها ،نگرشها و ارزشهای
كودكان عامل تاثیرگذار بر رفتار آنها تلقی میشود (.)Patton, 2001
از دیگــر مفاهیــم مطــرح در تعامــل کودک بــا محیــط پیرامون،
موضوعهایــی چون مکان بازی آزاد اســت کــه از دو جنبۀ؛ طبیعت
و ارزش آن در رشـ�د شـ�ناختی و فیزیکی کودکان ( )Chawla , 2002و
تعادل بین نظم و بینظمـ�ی(Blinkert , 2004,104-106; Bjorklid,
 )1982قابــل بررســی اســت .همچنیــن بــا تفكــر در خاطــرات دوران
كودكــی ،بیاختیــار فضــای كوچههــا و خیابانهــا بهعنــوان فضــای
مطلــوب بــازی در اذهان همه متجســم میشــود .واژه «وونرف» 2یا

نمودار  -1شاخصهای محیطی  GUICبر مبنای ارزیابی كودكان  10-15ساله.
ماخذ)Chawla , 2002( :

«خیابــان بــرای زندگی» بر این پیشفرض اســتوار اســت كه كوچه و
خیابــان به همه ســا كنان تعلــق دارد و بهعنوان یــك نهاد اجتماعی
موجــب ارتقــای تعامــات و كاركردهــای اجتماعــی ســازنده بــرای
ً
همــه ســا كنان خصوصــا كــودكان میگــردد .ایــن تعامــات به حس
تعلــق به محیط ،نگهــداری و حفاظت از محیط و بــروز الگوی ثابت
بــازی برای كودكان و تشــویق فعالیتهای ا كتشــافی كودكان منجر
میشود(.)Pressman, 1987, 42; Abu-Ghazzeh, 1998, 800-803
از دیگــر مفاهیــم مطــرح در تعامــل کــودک با محیط ،مشــارکت
کــودکان در ســاخت مــکان اســت .دریســکل ،)27 ،2002( 3معتقــد
اســت كــه کــودکان بایــد در فرآیندهــای توســعه محیــط پیرامــون
دخالــت داده شــوند ،زیــرا كودكان از نزدیك با محیــط پیرامون خود
ً
در تمــاس هســتند و معمــوال در مــورد چگونگــی تاثیــر تصمیمــات
مرتبــط با محیــط پیرامونشــان آ گاهترنــد .وی معتقد بود مشــاركت
كــودكان در توســعه اجتمــاع میتوانــد بــرای كــودكان بــا آموختــن
مهارتهای جدید و برای بزرگســاالن با کسب درك بهتری از دیدگاه
كــودكان در مــورد محیــط محلــی ،مفیــد باشــد .فهــمنظــر كــودكان
بهعنــوان ابــزاری بــرای معنــادادن بــه محیــط متناســب و پذیــرای
كــودك ،از مفاهیــم پیچیــده و بغرنــج زمــان حــال اســت .مشــارکت
کــودکان میتوانــد از فرصــت ســاده بــرای توصیــف واقعیتهــای
زندگ ـی ،تــا دخالــت واقعــی در تصمیمگیــری و برنامهریــزی عملــی،
اش��كال گونا گون��ی بهخ��ود بگی��رد (.)Heft Chawla &, 204 , 2002
در مطالعهای که چاوال  )200۴(۴در پروژه «رشد در شهرها» ۵با
هدف نشاندادن چگونگی كاربرد و ادراك كودكان از محیط و نحوه
تاثیــرات محیط بر آنهــا و نیز از بینبــردن دوگانگیها و تفاوتهای
موجــود در بیــن حــرف و واقعیــت در اهمیــت درك احساســات و
نگرشهــای كــودكان در محیط انجام داد ،با وجــود تنوع فرهنگی
و ابعاد بین قارهای پژوهش به نتایج مندرج در نمودار  1رسید.
ج .طراحی فضای باز مجتمعهای مسکونی .در دستهبندی
عوامل اساســی مؤثــر در طراحی کالبدی مجموعههای مســکونی،
ســه مقیــاس عمــده قابل تشــخیص اســت (عینیفــر:)110 ،1379 ،
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مقیــاس اول پیوند بیرونی مجموعههای مســکونی با محیطهای
مجــاور اســت .مقیاس دوم روابــط درونی مجموعههــا و ارتباطات
خــارج از واحدهــای مســکونی را شــامل میشــود .مقیــاس ســوم
روابط و نســبت فضاهای درونی واحدهای مســکونی و هماهنگی
آنها با فرهنگ و ســنت ســکونت سا کنین را مورد نظر قرار میدهد.
از آنجاییکه تا کید این پژوهش بر فضای باز مجتمعهای مسکونی
اســت ،بنابراین دومیــن مقیاس یعنی «روابــط درونی مجموعهها
و ارتباطــات خارج از واحدهای مســکونی» مدنظر اســت .مســائل
مورد نظر طراحی در این مقیاس شامل موارد زیر است:
• خلــوت و تعامــل اجتماعــی :در طراحــی مســکن ،خلــوت و
تعامل اجتماعی ،دو مفهوم متقابل هستند .تأ کید بیش از اندازه بر
خلوت میتواند موجب انزوا و تعامل خارج از کنترل میتواند موجب
از دسترفتن خلوت زندگی خصوصی شود .مطالعه رابطه انسان و
محیط نشان میدهد که احساس خلوت بیشتر با کنترل انسان بر
محیط زندگی خصوصی و احســاس اختیــار در برخوردهای متقابل
اجتماعــی بهدســت میآیــد .در مقیــاس مجموعهها ،شــیوۀ کنترل
خلوت زندگی ،فراهم آوردن سلســلهمراتبی تعریف شده از فضاهای
بــاز «عمومــی»« ،نیمه عمومــی»« ،نیمه خصوصــی» و «خصوصی»
اســت .این سلســله مراتب ،مانع مزاحمتهای ناخواسته میشود
و فضاهای واســطه مابین واحدهای مســکونی و فضاهای مشترک
دسترســی را تأمین میکند .هرچه امکان کنترل بیشــتر برای ایجاد
قلمــرو خصوصــی به ســا کنین داده شــود ،احتمال دس ـتیافتن به
خلوتی بهینه بیشتر میشود (عینیفر.)112 ،1379 ،
• امنیت :ابعاد روانشــناختی احساس امنیت در محیطهای
مســکونی بایــد در هــر فرهنگــی مطالعــه و شــناخته شــوند .ایــن
جنبههــا تحتتأثیــر شــماری از عوامــل از قبیــل ویژگیهــای
اجتماعــی -فرهنگــی ســا کنین ،میــزان دسترســی فیزیکــی بــرای
مزاحمیــن بالقــوه ،تعریــف و کنتــرل حریــم و قلمرو مســکن ،میزان
مراقبــت از مســیرهای دسترســی و دیگــر مکانهایــی کــه از طریق
آنهــا امــکان مزاحمــت وجود دارد ،میباشــند .درحالیکــه بر نقش
طراحــی کالبــدی در اصــاح مســائل اجتماعــی نبایــد اغــراق کــرد،
طراحی با همراهی مدیریت و مشارکت اجتماعی سا کنین مراقبت
و حفــظ امنیــت محیطهــای مســکونی را بــا موفقیــت بیشــتری
همــراه میکنــد (عینیفــر .)113 ،1379 ،تعریف حریــم و قلمرو یکی

از مهمترین نکات طراحی مجموعههای مســکونی اســت که برای
تامیــن امنیت نقش مهمــی را ایفا میکند .کنترل قلمرو ،در اختیار
گرفتــن فضــا از طریق تعریــف محدودهای خاص اســت .درحالیکه
ً
قلمرو «خصوصی» مسکن معموال تعریفشده و کنترل شده است
ً
و نگهــداری آن معموال مطلوبتر اســت ،قلمــرو «نیمه خصوصی»
اغلب مبهم بوده و به شکل ضعیفتری کنترل و نگهداری میشود
(عینیفر.)114 ،1379 ،
• فعالیتهــا :فعالیتهای جاری در فضاهای باز مســكونی در
ســه گروه فعالیتهای الزم ،انتخابــی و اجتماعی قابل طبقهبندی
هســتند .مطالعــات نشــان دادهانــد كــه ســطوحی از فعالیتهــای
ً
ضــروری ،كیفیــت فضــای کالبــدی را نســبتا ثابــت نگــه میدارنــد.
اصالحات در محیط به افزایش چشمگیر در سطوحی از فعالیتهای
انتخابی منتهی میشوند و این بهنوبه خود به شواهدی از معاشرت
بیشتر در بین افراد منتهی خواهدشد (.) Gehl, 2006, 5-6
همچنینعناصرمرتبطبافضاهایباز مسکونیشاملمسیرهای
پیــاده و ســواره ،فضــای ســبز و فضاهــای بــازی کــودکان؛ اصــول و
معیارهایی را برای تبین بخشی از چارچوب نظری تحقیق فراهمآورد.

چارچوب نظری
تحلیــل رابطۀ مفاهیم اساســی مطرح در محیطهــای کودکان و
فضاهایباز مجتمعهایمسکونیدر مطالعاتحوزۀمکانومفاهیم
اساســی مطرح در رفتــار تعاملی کودکان در مطالعات حــوزه رفتار ،به
تدویــن چارچــوب نظری تحقیق منجــر گردید .از مــدل مکان دیوید
کنتــر ،)1977( ۶که ترکیبی از ســه ســامانه جمعی -رفتــاری ،کالبدی-
فضایــی و ادرا کــی  -دریافتــی اســت ،بهعنوان تعریف مکان اســتفاده
شد .همچنین با وا کاوی مفاهیم کلیدی تحقیق در حوزه مطالعات
مکان ،ســه متغیر عملکرد فضای باز مجتمع مســکونی ،ویژگیهای
محیطهــای کــودکان و نحــوه ادرا ک کودکان قابل اســتنباط اســت.
این ســه متغیر در تناظر با ســامانه پذیرفتهشده برای مکان منجر به
عملکرد ،رفتار و تجارب کودکان  -از مفاهیم اساسی برگرفته از ادبیات
روانشناسیتعاملدر حوزهمطالعاترفتار-میشود کهمبنایارزیابی
ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمعهای مســکونی قرار
گرفتند .نحوه ارتباط متغیرها در نمودار  2نشان داده شده است.

نمودار  -2چارچوب نظری الگوی ارتقاء تعامل کودک با مکان
در فضای باز مجتمعهای مسکونی.
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بر اساس هدف تحقیق و جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق،
تاثیر مولفههای محیطی بهعنوان متغیرهای مستقل و رفتار تعاملی
کودکان بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد .در بررسی تطبیقی
مفاهیم اساســی مکان در ســه گرو ه فضاهای باز مجتمع مسکونی،
محیطهــای کــودکان و هویــت مــکان ،دو دســته عوامــل کالبدی و
غیرکالبدی و هفت معیار مطابق جدول  1استخراج گردید.
در گام اول بر مبنای پیشینۀ موضوع ،معیارها به اجزای خردتر
تقسیم شدند .سپس برای هدایت پژوهش به سمت مفاهیم قابل
ســنجش و اندازهگیــری معیارها از کل به جزء ســطحبندی شــدند
(نمــودار .)3الزم بهذکر اســت کــه در جریان خر دکــردن مولفههای
محیطــی ،دو مولفه غیرکالبدی زمان و تناســب بــا فضای فرهنگی
جامعــه ،بعنوان متغیر مداخلهگر شناســایی و کنترل شــد .ســپس
براســاس تعاریف ارائهشــده در پیشــینه تحقیق بــرای این معیارها
و تفســیر و بســط موضــوع ،ســنجههای قابل اندازهگیــری هریک از
مفاهیم بدست آمده و بهعنوان متغیر مستقل تعیین شدند.
از بررســی و وا کاوی ادبیــات نحــوه تعامــل در کــودکان ،شــش
جدول  -1مولفههای محیطی تاثیر گذار در بررسی تطبیقی پیشینۀ مفهوم مکان.

مولفههای محیطی تاثیر گذار
در بررسی ادبیات
معیار

فضای باز
مجتمع
مسكونی

مولفههای فرصت تعامل اجتماعی
غیرکالبدی تناسب با فضای فرهنگی
جامعه

محیطهای هویت
مكان
كودكان

*

*

*

*

*

*

زمان

*

*

*

احساس امنیت

*

*

*

مولفههای ایمنی و آسایش
کالبدی
غنای مكان
تناسب با تواناییهای
شناختی و ادرا كی كودكان

*

*

*

*

*

*

*

*

نمودار  -3سطحبندی شاخصهای محیطی تاثیرگذار.

معیار استخراج شد که از تعاریف ارائهشده در پیشینه تحقیق برای
این معیارها ،پنج شــاخص خردتر اســتخراج شــد .سپس بر مبنای
ایــن شــاخصها که در پیشــینه تحقیق به تعامل کــودک  -کودک
اشــاره داشــت ،سیاســتهایی در جهت تبدیل این شاخصها به
تعامــل کــودک  -محیــط از طریــق وا کاوی پیشــینه موضــوع و نیــز
تفسیر و بسط نگارنده از موضوع ،مطابق جدول 2وضع گردید.
بــرای محدودکــردن تحقیــق ،شــش مولفــه زیــر بهعنــوان
فا کتورهــای مداخلهگــر شناســایی شــدند کــه در رونــد انتخــاب
نمونههــا و انتخاب جمعیت مشــارکتکننده و زمان انجام تحقیق
برای کنترل این مولفهها تالش شد:
• خصوصیــات اقلیمــی :بــا انتخــاب فصــل تابســتان بهعنوان
زمان انجام تحقیق؛
• خصوصیــات فرهنگی :با انتخاب نمونههای مورد مطالعه از
مناطق سکونت قشر متوسط جامعه؛
• خصوصیــات فــردی :با انتخاب گروه ســنی کودکی میانی که
بهصورت عام از جنبه خصوصیات رشــدی ،شناختی ،اجتماعی و
روانشناختی پیرو یک الگو بودند؛
• خصوصیــات اقتصــادی ،سیاســی و مدیریتــی :بــا انتخــاب
سایتهای مورد مطالعه از مناطق سکونت قشر متوسط جامعه؛
• گذشت زمان و مدت اقامت :با انتخاب جمعیت مشارکتکننده
که به اذعان خودشان قریب به سه سال در محل سکونت داشتهاند.

روش تحقیق
انتخــاب رویكرد ترکیبــی کمی-کیفــی ،فرصتهایی را بــرای درك
عمیقتر رفتار کودکان در مکان زندگی روزمره فراهم میکند .چارچوب
نظریپژوهشبارویکردی کیفیوباهدفجستجویمولفههایموثر
در ارتقــای تعامل کودک با مکان در پژوهشهای گذشــته و پیشــینۀ
موضــوع تدوین شــده اســت .پاســخگویی به ایــن ســوال پژوهش که
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بــرای انتخاب تدابیر تحقیق و دســت یافتــن به تحلیلی كلنگر
و عینی/ذهنــی ،از راهــکار تحلیــل مکان پیشــنهادی کنتــر ()1977
شامل سه دسته متغیر کالبدی ،فعالیتها و معانی نقش بسته در
ذهن کاربران ،اســتفاده شــد .جدول  ،3به ارائه تدابیر پیشــنهادی
بــرای انجــام پژوهش میپــردازد (همچنیــن نگاه کنید بــه عینیفر،
ایزدی و قرهبگلو.)97-89 ،1391 ،

«مولفههــای مطــرح به چه میزان و چگونــه در ارتقای تعامل با مکان
ســهیم هســتند؟» از تبدیل دادههای کیفی به ّکمی اســتفاده شــده
است .طبق نظر کرسول ،)2009( ۷یكی از راهكارهای موثر برای شناخت
یك اجتماع محلی ،زندگی و گفتوگو با سا کنان است .بنابراین در این
تحقیقاز راهبردی كهدر پژوهشهایاجتماعیومحیطیبانام«مردم
نگاری» ۸شناخته میشود ،استفاده شده است .در این روش ،تحقیق
با گزارههای كلی آغاز و از طریق جستجوی نامحدود و آشنایی عمیق با
محیط،نظریههاییجدیدایجادمیشوند كه گزارههایاولیهرابازبینی
نمــوده و بســط میدهنــد .در پژوهــش مردمنــگاری ،دانــش ،عقاید،
سازماناجتماعی،نحوهفعالیتدر محیط کالبدی گروهموردمطالعه،
تا حصول به فهم کلنگر از موضوع ،در ارتباط با هم مطالعه میشوند.
ویژگیهایــی چــون نگاه کلنگر به جزئیات محیط ،اتکا بــه دادههای
سازماندهینشده،تمرکزبرتعداداندکینمونهموردیوتحلیلمبتنی
بــر اهمیت معانــی و کارکردهای اعمال انســان(گروت و وانــگ،1384 ،
،)184-182تحقیقمردمنگاریرابرایاینپژوهشمناسبمیسازد.

مورد پژوهی
بــرای انتخــاب نمونههای مجتمعهــای مســکونی ،در مرحله
اول اطالعــات مجتمعهــای مســکونی در 10منطقــۀ شــهر تبریز که
دو معیــار «در حــال بهرهبرداریبــودن» و «منفکبــودن محــدودۀ
مجتمع مســکونی از محیط شهری اطراف» را داشتند ،جمعآوری
شــد .ســپس بر مبنای نمونهگیری هدفمنــد ،نمونههای موردنظر
انتخاب شدند (جدول.)4

جدول  -2معیارها ،شاخصها و سنجههای رفتار تعاملی بهعنوان متغیر وابسته تحقیق.

معیار
رفتار
تعاملی
کودکان

عاطفه و توجه متقابل

شاخصها

سنجههای رفتار تعاملی

مسئولیت مراقبت

حفظ نظم و پا کیزگی محیط
نگهداری و مراقبت از محیط

وفاداری

عدم انجام کارهای تخریبی

عالیق و فعالیتهای مشترک سرمایهگذاری زمانی

حجم مراجعات(نفر در دفعه)
مدت توقف(ساعت)

تعهد

ادامه ارتباط با گذشت زمان

تکرار استفاده در طی زمان (میانگین در هفته)

درک متقابل

حفظ اسرار و رازهای مشترک

وجود قلمروهای مخفی

برابری

امکان ابراز خود جهت ممانعت از تبدیل ایجاد تغییرات در محیط
ارتباط به حالت غالب-مغلوب

شخصیسازی فضا بهعنوان قلمرو

جداکردن محدوده فعالیتها با عناصر فیزیکی

مسئولیت نگهداری عرصههای خصوصی

جدول -3تدابیر پیشنهادی سنجش تعامل کودکان با مکان.

روش
مکان

روش شناخت مکان کانتر

سامانه جمعی _ رفتاری

نقشه رفتاری

روش پیشنهادی سنجش تعامل کودکان با مکان
خود سنجی (از طریق کودک)

غیر خود سنجی (از طریق محقق)

-

نقشه رفتاری/مشاهده

سامانه دریافتی _ ادرا کی

توصیف ها

مصاحبه سازماندهی شده

-

سامانه کالبدی _ فضائی

عکس و ترسیم کروکی

-

مشاهده ،نقشه ،عکس ،کروکی

جدول  -4روند انتخاب مجموعهها بر مبنای نمونهگیری هدفمند.

هدف انتخاب مناطق شناختدامنهموضوعاز نظرطبقات شناخت دامنه موضوع از نظر گونه
معیار مناطق متوسط بررسی فراوانی مجتمعها از نظر
شهر با بیشترین تعداد طبقات که مجتمعهای زیر
تعداد مجتمع  6طبقه دارای بیشترین فراوانی
بودند.
مسکونی
ابزار

اطالعات
میدانی

مشاهده میدانی

نتیجه انتخاب منطقه جدول مشخصات مجتمعها
 3 ،2 ،1و 5

مجتمع مسکونی حائز شرایط انتخاب مجتمعهای مسکونی

گونهشناسی بر اساس شکل فضای باز در انتخاب مجتمعهائی با نسبت انتخاب مجتمعهایی با کیفیت
فضای باز به بسته بیش از  %60از لحاظ طراحی فضای باز
این مناطق
(متناسب با نحوه پرا کندگی
و بیشترین تعداد خانوار
در هر منطقه و در هر گونه) و
بیشترین تعداد خانوار سا کن
مشاهده میدانی
Google earth

اطالعات جدول مشخصات
مجتمعها

مشاهده میدانی

استخراجنامپنجمجتمعمسکونی
جدول گونهشناسی متشکل از  4گونه :استخراج مجتمعهای
خطی ،۹محیطی ،۱۰پرا کنده ۱۱و متمرکز ۱۲مسکونی دارای شرایط  :گونه منتخب که در گونه خطی
ً
تعداد مجتمعها تقریبا سه برابر
خطی ،محیطی و پرا کنده.
گونه متمرکز حائز شرایط نشد .دو گونه محیطی و پرا کنده بود.
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پــس از انتخــاب مجتمعهــای مســکونی براســاس نمونهگیری
هدفمنــد ،بــا اطــاع از تعــداد خانوارهــای ســا کن و بهدلیــل عــدم
آ گاهــی از تعــداد دقیق افــراد گروه ســنی موردمطالعه ،با اســتفاده
از نمونهگیــری تصادفــی ســاده ،۱۳بهدلیل ماهیت کیفــی تحقیق و
حدا کثــر خطــای مورد قبول  0/1بــا فاصله اطمینــان  %90اقدام به
استخراج جمعیت مشارکتکننده گردید (جدول .)5
مطابــق چارچــوب نظری پیشــنهادی ،بــرای تحلیــل یافتهها
و شــناخت مکانهــای مدنظــر کــودکان ،از مــدل مــکان دیویــد
کنتــر( )1977اســتفاده شــد(جدول  )3ولی جهت تحلیــل تطبیقی
یافتههــای حاصــل از ســه تدبیــر متفــاوت کــه تحــت عنــوان
مثلتبنــدی ۱۴دادههــا جهت افزایش اعتبــار درونی پژوهش کیفی
مـ�ی باشـ�د( ،)Stake, 1980مطابق نموار  4عمــل گردید .همچنین
جهــت افزایش اعتبار درونی پژوهش با روش مثلثبندی دادهها،
نتایــج حاصــل از تدابیر س ـهگانه تحقیق ،حداقل بــا دو تدبیر دیگر
تحقیــق بهطــور متقاطــع كنتــرل شــدند و اطالعاتــی كــه از جانــب
حداقل دو تدبیر تحقیق اثبات نشدند ،مورد استفاده قرار نگرفت.
هدف از مشــاهده ،آشنایی با محیط مجموعههای مسکونی
و تدقیــق متغیرهــای مســتقل تحقیــق اســت .در ایــن مرحلــه ،بــا
عکاســی ،تهیه کروکی و عالمتگذاری روی نقشــه از موقعیتهای
متفــاوت ،شناســایی اولیــه از مکانهــا در مجتمعهــای منتخــب
انجــام شــد .هــدف از مصاحبــه ،شــناخت و تحلیــل معنــای
مکانهــای مــورد نظــر کــودکان اســت .پاســخ بــه پرس ـشهای
جدول  -5جمعیت مشارکتکننده در تحقیق در مجتمعهای منتخب.

گونۀ مجتمع نام مجتمع
نام
مسکونی
منطقه مسکونی
1

خطی

فرهنگ شهر

تعداد
درصد
فضای باز خانوار
%73

جمعیت
مشارکتکننده

496

40

5

صائب

%60

244

40

3

امیرکبیر

%69

160

30

444

40

80

30

2

محیطی

شهید تجالیی %85

1
جمع

پرا کنده

%70

آب منطقهای

نمــودار  -4راهبــرد تحلیل تطبیقی یافتههای حاصل از ســه
تدبیر تحقیق.
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مصاحبــه ،طیفی از متغیرهای مســتقل و وابســته را پوشــش داد.
انجــام مصاحبه همزمان ســه هدف شــناخت مکانهای مطلوب
و نامطلــوب از دیــدگاه کــودکان ،رتبهبندی متغییرهای مســتقل و
شــناخت و رتبهبندی سه متغییر وابسته را ممکن ساخت .نقشۀ
رفتــاری ،اندازهگیــری مقادیــر ّکمــی دو متغییــر وابســته تحقیــق را
هدف قرار داده اســت .در این قســمت هر یک از مکانهای مطرح
در مرحلــه اول مصاحبههــا ،از نظــر متغیرهــای وابســته بــا نقشــه
رفتــاری مورد بررســی قرار گرفــت .در نهایت از طریــق ایجاد ارتباط
میان مکانهای منتخب کودکان با متغیرهای مستقل ،به بررسی
میــزان تعامل کــودکان در مکانهای مطلوب و نامطلوب پرداخته
شد .در جدول  ،6روند تحلیل دادهها به اختصار بیان شده است.
ق در
مقایســه تطبیقــی و تحلیلــی یافتههای حاصل از ســه رویۀ فو 
دو مرحلــه شــامل بررســی ّکمــی یافتههــای حاصــل از مصاحبــه با
نقشــه رفتاری با استفاده از آزمون همبســتگی پیرسون ۱۵و تحلیل
کیفی آمار ّکمی حاصل از پیمایش و مشــاهدات محقق با استفاده
از استدالل منطقی ،انجام شد.

یافته های تحقیق
برمبنــای راهبــرد تحلیــل تطبیقــی یافتههــا ،بــرای تحلیــل
گونههــا ،بــه تحلیــل ّکمــی یافتههای حاصــل از مصاحبه با نقشــه
رفتاری ،با اســتفاده از آزمون همبســتگی پیرســون پرداخته شــده
و ســپس تحلیل کیفــی آمار ّکمی بر مبنای مشــاهده درمکانهای
مطلوب مجتمعهای منتخب مد نظر قرار گرفته است (جدول .)7
نتایــج حاصــل از ارتبــاط یافتههــای نظــری و تجربــی تحقیــق
در مکانهــای مطلوب(جــدول  )7حا کــی از الگویــی بــه نســبت
یکســان در همبستگی(مثبت و قوی) سطح اول و دوم مولفههای
محیطــی بــا مولفههــای تعاملــی در مکانهــای مطلــوب دو گونــۀ
خطــی و پرا کنــده اســت .این الگــو در ســطح اول و دوم مکانهای
مطلــوب گونــۀ محیطــی ،شــکلی متفــاوت دارد .بدینمعنــا کــه
در مکانهــای مطلــوب دو گونــۀ خطــی و پرا کنــده ،مولفههــای
غیرکالبــدی نســبت بــه مولفههــای کالبــدی همبســتگی(مثبت
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و قــوی) بیشــتری با مولفههــای تعاملــی دارند .دلیل ایــن امر این
اســت که در این دو گونه(خطی و پرا کنــده) فضای مابین بلوکها
فضایی کس ـلکننده و یکنواخت که قابلیتی جهت اجتماعپذیری
کــودکان را دارا نیســت .همچنیــن لبــه اتصــال بلوکهــا بــا محیــط
بیرونــی ،خلــوت و دور از نظارت اســت کــه قابلیت ایجــاد ناامنی را
دارا اســت .بنابراین در این دوگونه (خطی و پرا کنده) ،گروه ســنی
مورد پیمایش به مســائل غیرکالبدی(ذهنی) نظیر آســایش روانی،
حس امنیت و امکان برقرای تعامالت اجتماعی با گروه همســاالن
اهمیــت زیادی میدادند و کودکان بیشــتر وقــت و انرژی خود را در
مکانهایی که در تناسب با خواست و نیاز روانی آنها است ،سپری
میکردنــد .بهعبــارت دیگــر در ایــن دو گونه(خطــی و پرا کنــده) ،با
بهبود شــاخصهای متغیرهای غیرکالبدی ،تامینکننده نیازهای
روانی کودکان نظیر احساس امنیت و برقراری تعامالت اجتماعی،
مولفههــای تعاملی بهبود مییابند .این افزایش به معنای ارتقای
تعامل کودکان با مکان است.
در مکانهــای مطلــوب گونــۀ محیطــی ،مولفههــای کالبــدی

همبســتگی(مثبت و قوی) بیشــتری بــا مولفههــای تعاملی دارند.
بهعبارتدیگــر ،در گونــۀ محیطــی مولفههــای کالبــدی نظیــر
قابلیتهــای متعــدد مــکان و حضــور طبیعــت تعامــل را افزایــش
میدهنــد .شــاید دلیــل ایــن باشــد کــه در گونــۀ محیطــی بهدلیل
در معــرض دیــد بــودن ،خوانایــی ،در دســترس بــودن فضــای بــاز
حیــاط مرکــزی و ایجاد فضاهای خلوت و متروکه کمتر ،در انتخاب
مکانهــای مطلــوب تاثیــر مولفههــای غیرکالبــدی نظیــر امنیــت
بــه حداقــل میرســد .بهعبارتدیگــر در گونــه محیطــی بهدلیــل
ارضــای خواســتها و نیازهــای روانی کــودکان (نظیــر حس امنیت
و امــکان برقــرای تعامالت اجتماعــی با گروه همســاالن) در مرحله
اول ،مســائل کالبــدی در اولویــت انتخــاب کودکان قــرار میگیرند.
بــه بیاندیگــر بــا بهبــود ســطح شــاخصهای متغیرهــای کالبدی
در مولفههــای تعاملــی افزایــش مشــاهده میشــود .ایــن افزایــش
میتواند منجر به ارتقای تعامل کودکان با مکان شود.
همچنیــن نتایــج حاصــل از جــدول  7حا کــی از ایــن اســت کــه
فار غ از شکل پالن؛ در سطح دوم مکانهای مطلوب همه گونهها،

جدول  -6راهبرد تحلیل دادهها در روند موردپژوهی.

متغیر

معیار

مستقل ایمنی و آسایش

غنای مکان

شاخصهها

تدابیر تحقیق و ماهیت اطالعات

ترافیک
فراهم بودن شرایط ایمن
تقلیل آلودگی صوتی
تناسب با شرایط اقلیمی
تعدیل ازدحام

مشاهده :
شناخت موقعیت و خصوصیات کالبدی مکانها
از دیدگاه محقق

مشاهده:
طبقهبندی بر مبنای متغیرهای مستقل چارچوب
نظری

مصاحبه سازماندهی شده:
 .1شناخت مکانها از نقطه نظر کودکان در ذیل
متغیرهای مستقل
 .2رتبهبندی متغیرهای مستقل از نقطه نظر
کودکان در ذیل مکانهای منتخب

مصاحبه سازماندهی شده:
 .1معنای مکانها بر مبنای متغیرهای مستقل در
دو دسته مطلوب و نامطلوب
 .2دالیل مطرح در پاسخهای کودکان بر مبنای
متغیرهای مستقل
 .3تعداد ارجاع دالیل کودکان در انتخاب مکانها
بر اساس شاخصههای سطوح پایینتر متغیرهای
مستقل

طبیعت
انعطاف پذیری
امکان بازی
قابلیت های محیط
خرده محیط ها

تناسب با توانایی های خوانایی
مقیاس
شناختی و ادرا کی
جهت یابی
امنیت

نفوذ پذیری دیداری
امنیت و انسجام اجتماعی

تعامل اجتماعی

خلوت و تعامل اجتماعی
گروه همساالن

وابسته عاطفه و توجه متقابل
وفاداری

مسئولیت مراقبت

استراتژی تحلیل داده ها

 .1دالیل مطروح در پاسخهای کودکان بر مبنای
مصاحبه سازماندهی شده:
 .1شناخت مکانها از نقطه نظر کودکان در ذیل متغیر وابسته
 .2تعداد ارجاع کودکان به مکانها در پاسخ
متغیر وابسته
 .2رتبهبندی متغیر وابسته از نقطه نظر کودکان در مصاحبهها براساس سه متغیر وابسته
مکانهای منتخب
نقشه رفتاری:
ثبت مقادیر دو متغیر وابسته در مکانهای مطلوب جمع میانگین مقادیر در طی ایام هفته
و نامطلوب

عالیق و فعالیتهای
مشترک

سرمایهگذاری زمانی

تعهد

ادامه ارتباط با گذشت زمان

درک متقابل

 .1دالیل مطروح در پاسخهای کودکان بر مبنای
حفظ اسرار و رازهای مشترک مصاحبه سازماندهی شده:
 .1شناخت مکانها از نقطه نظر کودکان در ذیل متغیر وابسته
 .2تعداد ارجاع کودکان به مکانها در پاسخ
متغیر وابسته
امکان ابراز خود جهت
2.رتبهبندی متغیر وابسته از نقطه نظر کودکان در مصاحبهها براساس سه متغیر وابسته
ممانعت از تبدیل ارتباط به
ذیل مکانهای منتخب
حالت غالب_ مغلوب

برابری

78
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  18شماره ۲تابستان ۱۳۹۲

مطلــوب همــه گونهها ،متغیرهای وابســته «حفــظ اســرار و رازهای
مشــترک» و «امکان ابراز خود» همبســتگی(مثبت و قوی) بیشتری
بــا متغیــر مســتقل «امنیــت» دارنــد .بدینمعنــا کــه در مکانهایی
در معــرض دیــد و بــهدور از گوشــههای پنهــان و خلــوت ،رفتارهــای
قلمروپایی کودکان و امکان ایجاد تغییر در محیط که از شاخصههای
این دو متغیر وابسته هستند ،بیشتر مشاهده میگردد.

متغیرهای وابســته «سرمایهگذاری زمانی» و «تکرار استفاده در طی
زمان» همبستگی(مثبت و قوی) بیشتری با متغییر مستقل «تعامل
اجتماعــی» دارنــد .بدینمعن اکــه در مکانهایــی که امــکان برقرای
تعامالت اجتماعی و ارتباط با گروه همســاالن بیشــتر فراهم اســت،
کودکان بیشــترین صرف زمان در آن مکان و اســتفاده از آن مکان را
داشــتند .همچنیــن فار غ از شــکل پــان؛ در ســطح دوم مکانهای

جدول -7تعیین سلسلهمراتب میزان همبستگی متغییرهای مستقل با متغییر وابسته ،مکانهای مطلوب.

گونه

مسئولیت مراقبت
سطح اول

خطی

r

 -1غیرکالبدی
0.606
0.608

سرمایهگذاری زمانی
سطح دوم

r

 -1تناسب
با توانائی
شناختی-
ادرا کی

 -1 0.679غیرکالبدی
0.694
0.591
0.703

 -2 0.663امنیت

0.651
0.616
0.698

 -3تعامل
اجتماعی

0.615
0.602
0.637

 -2کالبدی

 -4 0.558غنای مکان
0.576
0.585

محیطی

-1کالبدی

پرا کنده

0.608

 -2کالبدی

0.557

 -2کالبدی

0.599
0.589
0.601

سطح دوم R
-1تعامل
اجتماعی

 -2 0.748امنیت 0.599
0.601
0.765
 -3تناسب -2 0.586کالبدی
با توانائی 0.597
شناختی0.677 -
ادرا کی
 -4 0.523غنای
 0.574مکان
0.599

-1غنای مکان

0.651
0.619

 -4غنای مکان

 -2 0.578کالبدی

 -5ایمنی و
آسایش

0.534

0.603

0.613

-1تعامل
-1 0.705کالبدی
اجتماعی
 -2 0.601غنای
0.654
مکان
 -3ایمنی و
0.635
آسایش
-2 0.565غیرکالبدی  -4 0.565امنیت
 -5تناسب
0.504
با توانائی
شناختی-
ادرا کی

-1تناسب
با توانائی
شناختی-
ادرا کی
 -2امنیت
 -3تعامل
اجتماعی

-1غیرکالبدی

0.621

-5ایمنی و
آسایش

 -1 0.724غیرکالبدی

0.630
0.637
0.817

سطح اول

r

0.599

0.551
0.519
0.588

 -2 0.619تعامل
اجتماعی
 -3ایمنی و
آسایش
-2غیرکالبدی  -4 0.556امنیت
 -5تناسب
با توانائی
شناختی-
ادرا کی
 -1غیرکالبدی

سطح اول

r

تکرار استفاده در طی زمان

0.524
0.543
0.608

-1تعامل
اجتماعی

 -1تعامل
اجتماعی

0.642
0.628
0.706

 -2امنیت

0.621
0.616
0.681

 -3ایمنی و
آسایش

0.586
0.598
0.615

 -4 0.553غنای مکان
0.523
0.597

 -5ایمنی و 0.509
0.512
آسایش
0.518

0.560
0.552
0.601

0.539
 -5تناسب با
توانائی شناختی0.512 -
0.575
ادرا کی

-1 0.649کالبدی
0.619

سطح دوم

r

0.611

 -1تعامل
اجتماعی
-2غنای مکان

0.687
0.649
0.619

 -3ایمنی و
0.598
آسایش
0.599
-2 0.528غیرکالبدی  -4 0.547امنیت
0.547
 -5تناسب با
0.519
توانائی شناختی-
ادرا کی
 -1 0.682غیرکالبدی

 -2 0.652امنیت 0.628
-3تناسب 0.608
با توانائی
شناختی-
ادرا کی
 -4 0.598غنای  -2 0.597کالبدی
مکان
 -5ایمنی و 0.578
آسایش

0.614

 -1تعامل
اجتماعی

0.631

 -2امنیت
 -3ایمنی و
آسایش

0.618
0.605

 -4 0.542غنای مکان
 -5تناسب با
توانائی شناختی-
ادرا کی

0.595
0.566
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در مرحله دوم ،به تحلیل کیفی آمار ّکمی بر مبنای مشاهدات
محقــق درمکانهــای نامطلــوب مجتمعهــای منتخــب پرداختــه
شــده است (جدول  .)8نتایج حاصل از ارتباط یافتههای نظری و
تجربی تحقیق در مکانهای نامطلوب گونههای منتخب(جدول
 ،)8حا کــی از الگویــی یکســان در مطالعــه همبســتگی متغیرهــای
ســطح اول و دوم بــا مولفههــای تعاملــی اســت .معنــی ایــن نــوع
حفظ اسرار و رازهای مشترک
سطح اول

r

-1غیرکالبدی

امکان ابراز خود

سطح دوم

R

-1امنیت

-1 0.632غیرکالبدی
0.628
0.667
0.839
0.591
-2 0.697تعامل اجتماعی
0.609
0.611
0.759

0.593
0.611
0.702

-2کالبدی

سطح اول

r

 -3تناسب با توانایی -2 0.596کالبدی
0.601
شناختی -ادرا کی
0.659
0.508
0.569
0.648

همبســتگی ایــن اســت کــه مولفههــای غیرکالبــدی همبســتگی
معکوس(منفــی و قوی) بیشــتری بــا مولفههای تعاملــی دارند و با
بهبــود ســطح شــاخصهای مولفههــای غیرکالبــدی نظیــر امنیت
و تعامــل اجتماعــی در مکانهــا ،از نامطلــوب بــودن آنهــا کاســته
میشــود .بهعبــارت دیگــر بــا بهبود شــاخصهایی چــون تعامالت
اجتماعی در فضا ،نفوذپذیری دیداری و حذف گوشههای پنهان،

 -4غنای مکان

0.539
0.597
0.619

 -5ایمنی و آسایش

0.503
0.568
0.597

سطح دوم

r

-1امنیت

0.693
0.621
0.801
0.631
0.610
0.765

 -3تناسب با توانایی 0.611
شناختی -ادرا کی 0.601
0.716
-4 0.558ایمنی و آسایش
0.521
0.658
 -5غنای مکان

0.577
0.551
0.704
0.504
0.523
0.618

0.694
 -1امنیت
-1 0.671کالبدی
-1امنیت
-1کالبدی
0.659
 -2 0.629غنای مکان
0.643
 -2 0.638غنای مکان
 -3تعامل اجتماعی 0.622
 -3ایمنی و آسایش 0.597
-2غیرکالبدی -4 0.583تعامل اجتماعی -2 0.535غیرکالبدی  -4 0.597ایمنی و آسایش 0.611
 -5تناسب با توانایی 0.559
 -5تناسب با توانایی 0.521
شناختی -ادرا کی
شناختی -ادرا کی

 -1غیرکالبدی

 -1امنیت

 -1 0.707غیرکالبدی

 -2 0.666تعامل اجتماعی 0.688
 -3تناسب با توانایی 0.675
شناختی -ادرا کی

 -2کالبدی

 -4 0.585غنای مکان
 -5ایمنی و آسایش

 -2 0.655کالبدی
0.602

-1امنیت
0.738

0.792

-2تعامل اجتماعی 0.719
-3تناسب با توانایی 0.643
شناختی -ادرا کی

-4 0.564ایمنی و آسایش
 -5غنای مکان

0.601
0.595
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همبســتگی معکوس(منفی و قوی) بیشتری با مولفههای تعاملی
دارا هســتند .بدینمعناکــه با فراهمآمدن بســتر اجتماعپذیری در
مکانها ،تعامل کودکان با مکان ارتقا مییابد.
سیاســتهای تحلیلگر(شــاخصهای ســطح ســوم) کــه در
نمودار 3تشــریح گردیدهاســت ،در مکانهای مطلوب و نامطلوب
همــه گونهها و حتی مجتمعهای داخل یــک گونه نیز پیرو الگوی
یکســانی نیســتند .این شــاخصها در تمام گونهها مختص مکان
هــر گونه میباشــد و با توجه به ویژگیهای هــر مكان از الویتهای

مولفههــای تعاملــی افزایــش مییابد و در نتیجه تعامــل کودکان با
مــکان ارتقا مییابد .بهعبارت دیگر ،کاهش ســطح نامطلوبیت در
مولفههــای غیرکالبدی بهبــود مولفههای تعاملی را درپی دارد .در
تمــام مکانهــای نامطلوب گونههــا ،دو رفتار تعاملی «مســئولیت
مراقبــت» و «امــکان ابــراز خود» دیده نمیشــود .همچنیــن نتایج
حاصــل از جــدول  8حا کــی از ایــن اســت کــه فــار غ از شــکل پالن؛
در ســطح دوم مکانهــای نامطلــوب همــه گونههــا در متغیرهــای
وابســته قابــل ســنجش ،متغیــر مســتقل «تعامــل اجتماعــی»

جدول  -8تعیین سلسلهمراتب میزان همبستگی متغییرهای مستقل با متغییر وابسته در مکانهای نامطلوب.

گونه

سرمایهگذاری زمانی
سطح اول

خطی

R

تکرار استفاده در طی زمان
سطح دوم

r

سطح اول

 -1غیرکالبدی

-1تعامل
اجتماعی

-0.662
-0.628
-0.657

-1غیرکالبدی

-1تعامل
اجتماعی

 -2کالبدی

 -3غنای مکان

-0.561
-0.598
-0.599

-2کالبدی

 -3غنای مکان -0.622
-0.619
-0.578

 -4امنیت

-0.544
-0.587
-0.577

 -5ایمنی و
آسایش

-0.527
-0.559
-0.527

-0.605
-0.620
-0.596
-2 -0.633تناسب با
-0.601
توانایی
شناختی -ادرا کی -0.611

-0.524
-0.519
-0.542

-1تعامل
محیطی -1غیرکالبدی
اجتماعی
 -2 -0.631امنیت

-0.679
-0.655
-0.639

 -2کالبدی

 -3ایمنی و
آسایش
 - 4 -0.589غنای مکان -0.595
-0.563
 -5تناسب
با توانایی
شناختی -ادرا کی

-1تعامل
پرا کنده  -1غیرکالبدی
اجتماعی
-2 -0.669غنای مکان
 -3امنیت

 -2کالبدی

-0.688
-0.643

-4 -0.591تناسب
با توانایی
شناختی -ادرا کی
-0.551
 -5ایمنی و
آسایش

سطح دوم

r

-1 -0.764غیرکالبدی
-0.708
-0.694
-0.638
 -2غنای -
-0.632
-0.618
-0.659
مکان
-0.625

-0.625
-0.609
-2 -0.629تناسب با
توانایی
شناختی-
ادرا کی

-0.547
-0.530
-0.571

سطح اول

r

سطح دوم R
-1تعامل -
اجتماعی -0.698
-

 -4امنیت

-0.557
-0.599
-0.563

 -5ایمنی و
آسایش

-0.524
-0.575
-0.534

-2کالبدی

 -3ایمنی -
و آسایش -0.595
 -4امنیت -
-0.588
-0.543
-

 -1تعامل -0.634
-1 -0.702غیرکالبدی
-1تعامل
-1غیرکالبدی
اجتماعی
اجتماعی
 -2 -0.665غنای -0.621
-0.686
 -2 -0.612امنیت
مکان
-3ایمنی و -0.600
-0.649
-3ایمنی و
آسایش
آسایش
 -2کالبدی  -4 -0.576غنای مکان  -2 -0.612کالبدی  -4 -0.604امنیت -0.589
-0.592
 -5تناسب
با توانایی
شناختی-
ادرا کی
-1 -0.674
-1تعامل
 -1غیرکالبدی
غیرکالبدی
اجتماعی
 -2 -0.681غنای مکان -0.626

-0.620

-0.605

r

حفظ اسرار و رازهای مشترک

 -2کالبدی

-3تناسب
با توانایی
شناختی-
ادرا کی
 -4 -0.595امنیت
 -5ایمنی و
آسایش

-0.597

-0.569
-0.507

-0.635

-1تعامل
اجتماعی
 -2 -0.606غنای -0.598
مکان
 -3ایمنی -0.574
و آسایش

 -2کالبدی  -4 -0.561امنیت -0.554
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مختلفی برخوردار هستند و به شکلهای مختلفی بروز میکنند.
نتیجــۀ تحلیــل نشــان میدهــد کــه فرضیــۀ اول پژوهــش،
«مولفههــای محیطــی مشــتمل بــر دو دســته عینی(کالبــدی) و
ذهنی(غیــر کالبــدی) در فضای باز مجتمعهای مســكونی ،امكان
ارتقــای تعامــل كــودك با مــكان را فراهــم میآورند» ،مــورد پذیرش
و تاییــد قــرار میگیــرد .در آزمون فرضیه دوم پژوهــش «مولفههای

عینی(کالبــدی) در فضــای بــاز مجتمعهــای مســکونی نســبت بــه
مولفههــای ذهنی(غیرکالبــدی) امــکان ارتقــای تعامــل كــودك بــا
مكان را بیشــتر فراهم میآورند که بسته به گونۀ مجتمع مسکونی
این میزان متفاوت اســت» ،این نتیجه بدســت آمد که در دو گونه
خطــی و پرا کنــده چنیــن ارتباطــی معنــادار نیســت ،ولــی در گونــه
محیطی این فرضیه تائید میشود.

نتیجه
هویــت مكانــی ،ســامانهای برای تعریــف و ابراز هویت شــخصی
ت مكانی فــرد از لحاظ میــزان تمایز،
فــرد اســت .بدیــن ترتیب هوی ـ 
پیچیدگی ،جزئیات و انســجام به سبب تفاوتهایی سنی ،شغلی،
ســطح هــوش و قشــر و اجتماعــی متفــاوت اســت .هویــت فضاهای
سکونتی ،الگوهایی از عقاید آ گاهانه و ناآ گاهانه احساسات ،باورها،
ترجیحات ،ارزشها ،اهداف ،گرایشهای رفتاری و مهارتها است
کــه هویت فــرد را به گونــۀ فضای ســکونتی مرتبط میســازد .واژهی
«فضای سکونت» ساختاری ذهنی است كه با ویژگیهای سا كنان
(بزرگســاالن و كودكان) تغییر میكند .مکانهای ســکونتی از فضای
عینــی و محیــط درهمتنیــده بــا آن تشــكیل میشــوند كــه تجربه یا
تصــور ذهنی فرد از محیط عینی اســت .دادههای آماری ،اطالعاتی
از محیط عینی ارائه میكنند ولی تصورات ذهنی یا تفاسیر محیطی
سا کنان(بزرگســاالن و کــودکان) محیــطرا به «مكانی» بــرای زندگی
تبدیل میسازد .بنابراین بهرهگیری از تصورات سا كنان (بزرگساالن
و کــودکان) از فضاهــای ســکونتی ،به اندازهگیــری و ارزیابی بهتری از
تعامل آنها با محیط مسکونی منجر میشود.
نحــوهی تعامــل کــودک بــا مــکان ،نشــاندهندۀ تاثیرپذیــری
تصویر ذهنی وی از ویژگیهای کالبدی و غیرکالبدی محیط زندگی
روزمره وی است .با شناخت خصوصیات کودکان از یکسو و محیط
پیرامونشان از سویدیگر که تعیینکنندۀ نحوۀ تعامل آنها با محیط
اســت ،میتوان به تصویــری قابلقبول از تأثیــرات محیطی و مکان
زندگــی آنها دســت یافــت .در این پژوهش ،جنبــهای از اولویتهای
مکانــی کودکان بــرای تعامل در محیطهای زندگی روزمر ه جســتجو
شــده است که شــامل طیفی از دالیل مرتبط است :اول ،کودکان از
طریق تعامل با مکان ،پایههای هویت شخصی خود را بنا میکنند.
دوم ،رشــد شــخصی و اجتماعــی کــودکان ،از طریق كاربــرد آ گاهانه
و كارآمــد محیــط محلــی (فضاهــای ســکونتی) محقق میشــود .در

نهایت ،مشــاركت کودکان در روند زندگی ،به درك چگونگی عملكرد
مكانهــای زندگی روزمره وابســت ه اســت .نحوه مشــاركت اجتماعی
کودکان در اســاس با رشــد شــناخت از خود ،رشد هویت اجتماعی و
حق شهروندی ارتباط مستقیم دارد .نتایج این پژوهش نشان داد
کــه مولفههــای عینی(محیط کالبدی) و مولفههــای ذهنی(محیط
روانشــناختی) فضــای باز مجتمعهای مســكونی با محققســاختن
پتانسیلها و قابلیتهای مکان ،متناسب با خواستها و نیازهای
كودك و بهواســطه کاربرد روزمره توســط كودك باعــث ارتقای تعامل
میــان كــودك بــا مــکان میشــود کــه متناســب بــا طراحــی مختلــف
فضاهــای ســکونتی ،الگویــی متفــاوت بهخــود میگیــرد .بنابرایــن
فضاهای باز مجتمعهای مسکونی به منزله حیاط خانه ،در ارتقای
تعامالت کودکان با محیط زندگی روزمره نقش مهمی دارند.
ارتباطی قوی میان پرورش ،رشد و مشاركت كودكان با وضعیت
ن زندگی وجــود دارد؛ بنابراین كودكان به محیط انسانســاخت
مــكا 
منسجم و قابل فهمتری نیاز دارند .از آنجایی كه فضاهای مسکونی
نقش مهمی در زندگی روزمره كودكان ایفا میكنند،به توجه بیشتری
نیاز دارند .بنابراین نباید با برنامهریزی یا سیاستهای کلی و تنها به
ایندلیل كه بهنظر میرســد كودكان میتوانند با «وضع موجود کنار
بیایند»نسبتبهنیازهایآنهابیاعتنابود.برنامههایمناسبسازی
محیــط زندگی کــودکان ،نیازمند توجــه همزمان به ابعــاد «نظری» و
«کاربردی» اســت .با اهمیت دادن بیشتر به ابعاد کاربردی ،اهداف و
معیارها از وضوح بیشتری برخوردار میشوند و ارزیابی و بهبود اعمال
نیــز ارتقــا مییابد .حاصل این پژوهش میتوانــد در مقیاس کالن ،به
تدویــن سیاس ـتها و راهبردهای برنامهریــزی؛ 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 مجتمعهای مسکونی را ارتقا بخشد.
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