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Highlights

— Children’s Independent Mobility (CIM) is affected by their interpersonal characteristics, the social environment, and 
the quality of the built environment.
— Based on the Grounded Theory, childhood obesity, regulations and controlling process, and social and urban situation 
introduce casual, contextual, and intervening conditions, respectively.
— CIM can be promoted by various spatial qualities such as walkability, safety and security, playfulness, health, 
attractiveness, and access to nature. 
— The social acceptance and awareness of the community play a role in promotion of children’s independent mobility.
— Promotion of CIM through effective planning and design guidelines results in higher degrees of mental and physical 
health among children.

Extended abstract
Introduction 
In the past few decades, the social conditions of cities have changed the children’s urban life and imposed a huge impact 
on their freedom of movement and independence in the public realm. Moreover, many parents are caught in “social 
traps,” and are consequently more likely to restrict their children’s independent, active movement in the public realm. 
While Children’s Independent Mobility (CIM) originally focused on their independent travel to and from school, the 
concept has further expanded to embrace their independent, active mobility and play around their neighborhoods without 
adult supervision or accompaniment. Thus, this paper attempts to study the shared spaces in residential complexes, 
providing a child’s first independent outdoor experience, and identify the qualities that can contribute to and improve 
(CIM) in such areas.

Theoretical Framework 
As an essential quality of a child-friendly environment, CIM is an indicator of children’s acceptance in the society, which 
provides them with the opportunity to be present in the public, play in the neighborhood without adult supervision or 

1 This research was funded by Tehran RPC (Research and Planning Center) as a project entitled “Development of Design Guidelines for 
Residential Complexes in Tehran with Child-Friendly City Approach”. The project was completed and approved in 2020.
2 Responsible author: m.mirsafa@guilan.ac.ir
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accompaniment, and interact with others and develop their social circles. It provides a wider variety of opportunities 
for socialization and hangouts among children and contributes to their sense of identity. Therefore, CIM is considered 
as an important quality that aids children’s physical, social, and cognitive development. The main factors that influence 
CIM include interpersonal characteristics, a sense of community and social environment, and the quality of the built 
environment.  
With regard to children’s interpersonal characteristics, one has to take into consideration the importance of age and sex 
in their mobility and play patterns in the public realm. Children aged 8 to 12 years are more likely to receive permission 
from their parents to go out and play than younger children. There are also clear differences in the ways that boys and 
girls use and experience urban neighborhoods and spaces; generally, boys enjoy greater freedom of mobility and are more 
visible in neighborhoods and playgrounds.  
The social environment of a neighborhood is influenced by the level of social cohesion, the existence of shared values and 
norms, a family’s mental image of their place of residence, their concerns about the presence of strangers, the likelihood 
of crime and delinquency, and child abuse in the area. In turn, it exhibits impacts on the level of independence that 
children might experience in their use of public spaces in the neighborhood.
The Physical characteristics affect CIM on two scales: the neighborhood where the residential complex is located and 
its shared spaces. At the larger scale of the neighborhood, the compact city form, which provides children with short 
distances between various destinations, increases their chances of active, independent mobility. Furthermore, such areas 
improve children’s sense of security in public spaces as they enjoy higher population density. In the shared spaces of 
residential complexes, the characteristics that are closely associated with CIM include density, pedestrian-friendliness, 
cleanliness, access to green spaces, and proximity to nature. One has to take into consideration that other environmental 
characteristics, including the climate conditions, air quality, and temperature affect the time for which children would 
like to stay and play in public areas.

Methodology
The research employed the grounded theory methodology to construct a theory from the collected data. Due to the 
necessity of obtaining insights from various groups of stakeholders, the data were collected through 107 semi-structured 
interviews to reach saturation. This included 53 children, 38 parents and caregivers, and 16 professionals. Given the 
importance of the physical qualities of the environment, direct field observations were also made in 15 selected residential 
complexes in Tehran. The qualitative data analysis was carried out through the MAXQDA software, where 74 concepts, 
25 principal codes, and 9 categories were extracted. The codes and categories were integrated and optimized, and their 
relationship with the core of the research was specified.

Results and Discussions
The results of the data analysis demonstrate that the causal and intervening conditions of children’s independent mobility 
include the inadequacy of the legal framework and the inefficiency in implementation of plans and their monitoring 
and evaluation systems. Moreover, CIM is affected by the qualities of the social environment where children live, and 
the social acceptance and awareness of the community can thus play a role in promotion of CIM strategies. The results 
further reveal that strategies used to improve the social atmosphere within the residential complex in favor of more 
independent, freer presence of children include improvement of the physical qualities of the environment, involving 
attempts made to keep children safe and secure from all possible risks and threats, to plan for playful spaces, to facilitate 
access to nature and green spaces, and to keep the spaces clean and healthy. As a consequence, the children will enjoy 
higher degrees of mental and physical health.

Conclusion
Social traps and lack of responsive quality control and evaluation systems for child-friendly residential complexes 
emphasize the necessity to develop a qualitative framework to promote opportunities for children’s independent mobility 
and unsupervised play in shared spaces in residential complexes, while meeting parents’ expectations from the quality of 
the built environment to permit CIM within these spaces.
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نکات برجسته
کودکان هستند. کالبدی محیط ساخته شده از عوامل مؤثر بر استقالل حرکتی  کیفیت های  ویژگی های فردی، محیط اجتماعی محله و   -

کنترلی و وضعیت اجتماعی و محیط شهری به ترتیب  معرف شرایط عّلی، زمینه ای و  کودکی، مقررات و فرایندهای  بر اساس نظریه زمینه ای، چاقی دوران   -
مداخله گر هستند.

کودکان  کیفیت های  فضایی مختلف مانند پیاده مداری، ایمنی و امنیت، بازی پذیری، سالمتی، جذابیت و دسترسی به طبیعت سبب ارتقای استقالل حرکتی   -
می شوند.

کودکان بازی می کنند. گاهی جامعه نقش مهمی در ارتقای استقالل حرکتی  پذیرش اجتماعی و آ  -
کودکان  کودکان از طریق دستورالعمل های برنامه ریزی و طراحی مؤثر منجر به تأمین سطوح باالتری از سالمت روانی و جسمی در میان  ترویج استقالل حرکتی   -

می شود.
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چکیده 
کیفیت  کودکان در جامعه است. این  کودک، نمایه ای از میزان پذیرش  کلیدی محیط های دوستدار  کیفیت  کودکان به عنوان یک  استقالل حرکتی 
کودکان فراهم می کند و در شکل گیری شخصیت اجتماعی و حس استقالل آنها نقش بسزایی دارد. عوامل  امکان بازی های آزادانه و متنوع را برای 
ج از خانه هستند. طی  کودکان در تحرک و بازی در محیط های خار فردی، اجتماعی و محیطی مؤثرترین عوامل در شکل گیری و ارتقای استقالل 
کودکان در محیط های عمومی و تبدیل آنها به تله های اجتماعی والدین، مفهوم  سال های اخیر، با افزایش مسائل اجتماعی محدودکننده حضور 
کودک بین خانه و محیط های پیرامون آن نیز  کودکان بین خانه و مدرسه، حرکت آزادانه  گسترده تر شده و عالوه بر حرکت  کودکان  استقالل حرکتی 
کودکان در عرصه های میانی مجتمع های مسکونی به عنوان فضای واسط بین خانه با محله و شهر  گرفته است. استقالل حرکتی  مورد توجه قرار 
کودکان در محیط های عمومی و شهری خواهدبود. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین مهمترین عوامل  زمینه ساز و تقویت کننده استقالل حرکتی 
کودکان، والدین، متخصصین  کودکان است. باتوجه به ماهیت موضوع و ضرورت نگاه به آن از دید  و شرایط اثرگذار بر استقالل حرکتی خانه محور 
و مدیران شهری از روش نظریه زمینه ای استفاده شده  و با 107 نفر از مشارکت کنندگان مذکور تا حد اشباع نظری مصاحبه شد. به دلیل اهمیت 
کالبدی محیط، مشاهده میدانی مستقیم در عرصه های میانی 15 مجتمع مسکونی منتخب در شهر تهران نیز انجام شد و یادداشت های  کیفیات 
کد محوری و ُنه مقوله اصلی  کیفی تحلیل شده و تعداد 74 مفهوم، 25  کیفی تهیه شد. داده های به دست آمده در نرم افزار Maxqda به صورت 
گردید. مدل مفهومی  کدها و مقوله ها انجام شده و سپس ارتباط آنها با مقوله هسته ای پژوهش تعیین  گردید؛ یکپارچه و بهینه سازی  استخراج 
حاصل نشان می دهد عوامل زمینه ای و مداخله گر شامل چارچوب های قانونی، ضوابط و مقررات، شیوه اجرا و نظارت، پذیرش جامعه نسبت به 
کیفیت های  کودکان در عرصه های میانی مجتمع های مسکونی دارای اهمیت قابل توجه هستند.  موضوع و فرهنگ سازی پیرامون حضور مستقل 
کودکان، دسترسی به بازی، دسترسی به طبیعت و فضای سبز و بهداشت می توانند موجب تعدیل و بهبود  کالبدی محیط نظیر ایمنی و امنیت 

گردند.  کودکان و دستیابی به سالمت روانی و جسمانی آنها  اتمسفر اجتماعی مجتمع و انسجام بیشتر آن به نفع حضور مستقل و آزادانه 

گان کلیدی: کودک، مجتمع مسکونی، استقالل حرکتی، عرصه های میانی، تهران. واژ
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میرصفا و دیگران
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1. مقدمه
از  بسیاری  در  اخیر  ســال هــای  کــودکــان 1طی  حرکتی  استقالل  مفهوم 
به  و  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کــودکــان  شهری  زندگی  حــوزه  در  کشورها 
عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری با نیازهای 
 Gaster, 1991;( این حوزه  گردیده است. تحقیقات در  کودکان مطرح 
کاهش چشمگیر  Gill, 2021; Riazi & Faulkner, 2018( نشان دهنده  
کشورهای مختلف در طی  کودکان  که  تعداد و تنوع مکان هایی است 
چند نسل متوالی به طور مستقل به آنها رفت وآمد می کرده اند. به عنوان 
نمونه، سفر مستقل کودکان به مدرسه در انگلستان طی دهه های 1970 
کودکان  از  ُنه درصد  یافته به طوری که تنها  کاهش  تا 1990، 71 درصد 
 .)Hillman et al., 1990( در دهه  90 به تنهایی به مدرسه می رفته اند 
که  ارقام منتشر شده توسط دولت انگلستان همچنین نشان می دهد 
در همین بازه  زمانی، میانگین مسافت دوچرخه سواری پسران حدود 
درصد  از 60  بیش  ساله  تا 15   11 دختران  دوچرخه سواری  و  درصد   40
کاهش یافته است )DoT, 2015(. پژوهش ها همچنین نشان دهنده  آن 
کشورهای ثروتمندتر، در سال های ابتدایی مدرسه  کودکان در  که  است 
درجات کمتری از استقالل حرکتی در فضاهای عمومی را تجربه می کنند 
گرایش آنها به  تحرک آزادانه در محیط های  و به تدریج با افزایش سن 

 .)Rudner, 2012( شهری افزایش می یابد
موقعیت  کودکان،  شخصیتی  ویژگی های  همچون  متعددی  عوامل 
شهرها  کالبدی  و  اجتماعی  محیط  و  خــانــواده  اجتماعی_اقتصادی 
استقالل  محدودکننده   عوامل  اثرگذارند.  کودکان  حرکتی  استقالل  بر 
اتومبیل  از  فزاینده  استفاده   شامل  شهری  محیط های  در  حرکتی 
شخصی در شهر و وابستگی به ترافیک سواره، گذرگاه های غیرایمن برای 
کودک مانند  تا مقاصد مورد نظر  بین خانه  زیاد  پیاده، فاصله    عابران 
مدرسه، تله های اجتماعی و نگرانی والدین در خصوص خطرات موجود 
در محیط های عمومی ناشی از حضور بیگانگان و بزهکاری در فضاهای 
عمومی است. کاهش استقالل حرکتی کودکان فرصت های ایجاد روابط 
همه   )در  کودکان  رشد  بر  و  داده  کاهش  را  ایشان  اجتماعی  تعامل  و 
بسیاری  امــروزه  بدین ترتیب،  گذارده است؛  جا  به   منفی  تأثیر  جوانب( 
کیفیت های  الزم برای پرورش  از شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ، فاقد 

 .)Carroll et al., 2015( کودکان شناخته  می شوند
به نظر می رسد عالوه بر تغییرات در فرم و نحوه  عملکرد شهر، تغییر در 
کودکان شهری اثرگذار  عرصه  خصوصی زندگی خانواده ها نیز بر پرورش 
بوده است. رشد جمعیت شهری و متعاقبًا کاهش سرانه  مسکونی و رواج 
سکونت در مجتمع های آپارتمانی، محدودیت های فضایی بیشتری را 
کرده و موجب شده  کودکان، به ویژه بازی آنها ایجاد  برای فعالیت های 
خانه  خصوصی  فضای  در  کودکان  تحرک  و  جسمی  فعالیت  امکان  تا 
درصد   72.8 تهران،  شهر   1395 سال  آمــار  با  مطابق  شــود.  محدودتر 
کمتر از 100 مترمربع مساحت دارند و از این  واحدهای مسکونی تهران 
 Statistical( کمتر از 50 مترمربع  مساحت دارند مقدار حدود 12 درصد 
Center of Iran, 2019(. بدین ترتیب از یک سو شرایط زندگی در شهرهای 
کودکان در عرصه های نیمه عمومی  کاهش استقالل حرکتی  امروز سبب 
کوچک شدن واحدهای مسکونی  و عمومی شهر شده و از سوی دیگر، 
کودک در عرصه   منجر به محدود شدن امکان بازی و فعالیت جسمی 

1 Children Independent Mobility (CIM)

کامپیوتری  گرایش آنها به انجام بازی های فردی و   خصوصی زندگی و 
جسمی  سالمت  تهدید  و  کودکان  در  چاقی  نــرخ  افزایش  شــده اســت. 
از  گرچه نمی توان  ا آنان است.  کم تحرکی  پیامدهای  از مهم ترین  یکی 
الگوی  بعد خانوار، شیوه زیست،  تغییر  نظیر  تأثیر عوامل متعدد دیگر 
کشور ایــران، آمار دقیقی  کرد. در  تغذیه نیز در این زمینه چشم پوشی 
کودکان ثبت نشده است، اما بررسی آمارهای سایر  از فعالیت های بدنی 
کشورها نشان می دهد کمتر از 10 درصد کودکان و نوجوانان دارای تحرک 
 Riazi &( هستند شبانه روز  در  دقیقه(   60 )حداقل  شدید  تا  متوسط 
Faulkner, 2018(. شرایط نامناسب فضاهای عمومی شهرها از یک سو و 
کارآمدی دو  محدودیت فضایی در واحدهای مسکونی، نشان دهنده  نا
کودکان برای تشویق تحرک بدنی و  قلمروی عمومی و خصوصی زیست 
گذشته،  که طی پنج دهه   ارتقای سالمت آنهاست. این در حالی است 
تبدیل  تهران  الگوی غالب سکونت در شهر  به  مجتمع های مسکونی 
شده اند2؛ و بدین ترتیب قلمروی سومی )عرصه نیمه عمومی و یا میانی( 
کنان مجتمع های مسکونی شکل گرفته است که می تواند بستر  برای سا

کودکان به ویژه بازی آنها باشد.  مناسبی برای بسیاری از فعالیت های 
در  اغلب  حرکتی  استقالل  مفهوم  پژوهش ها  از  بسیاری  در  هرچند 
عرصه های عمومی شهر )به ویژه رفت وآمد بین مدرسه و خانه( مورد 
گرفته است، ولی در پژوهش های اخیر در این حوزه و با توجه  توجه قرار 
این مفهوم در  گذشته  کووید-19 طی سه سال  بیماری  به همه گیری 
کودکان  مقیاس مسکن و مجتمع های مسکونی3 نیز مطرح شده است. 
که بتوانند آزادانه و به دور از خطر در آنها حرکت  به فضاهایی نیاز دارند 
کودکان و حتی بزرگساالن  کنند، فعال باشند و روابط اجتماعی با سایر 
آنها  دادن  و مشارکت  اجتماع  با  کودکان  کردن  یکپارچه  برقرار سازند. 
کودکان و  در زندگی شهری از طریق ایجاد فضاهای امن و در دسترس 
تعریف فعالیت های مناسب برای ایشان در این فضاها امکان پذیر است. 
ساختمانی  پروانه های  مجموع  بررسی  موضوع،  این  اهمیت  باوجود 
کل  سطح  در  گانه  مناطق 22  در  زمانی 1388-1398  بــازه   در  صــادره 
کمتر  و 22، همواره  به جز مناطق 1، 3  که  تهران نشان می دهد  شهر 
از 10 درصد از پروانه های صادره دارای برنامه و طرح فضای ویژه  بازی 
کودکان بوده اند. بررسی های آماری نشان می دهد وضعیت اقتصادی 
کنین، میزان سود سرمایه گذاری در ساخت و قیمت زمین در احداث  سا
که  گونه ای  امکانات افزوده ای مانند زمین بازی نقش مهمی دارند. به 
این مقدار در برخی مناطق به صفر می رسد. نکته مهم دیگر وضعیت 
تحقق احداث فضای ویژه   بازی از زمان صدور پروانه  ساختمانی تا اجرا 
است؛ در برخی موارد )مجتمع مسکونی بررسی شده در منطقه   یک در 
این پژوهش( باوجود ذکر در پروانه، ساخت فضای بازی تحقق نیافته 
گردیده است. نمودار  و یا اجرای آن توسط سازندگان به آینده موکول 
شماره1 نشان دهنده درصد مجتمع های مسکونی دارای زمین بازی در 
کل پروانه های صادره به تفکیک مناطق  پروانه  ساختمانی نسبت به 

22گانه شهر تهران است.
بخش  کــودکــان4  سالمندی،  ســوی  به  کشور  جمعیت  حرکت  باوجود 

2 تصویب قانون تملک آپارتمان ها در تاریخ 1343/12/16 مشتمل بر یازده ماده و 
یک تبصره در مجلس شورا 

3 Home-based Children Independent Mobility 
4 بر اساس تعریف مرکز آمار ایران-کمتر از 15 سال
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قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ مطابق با آمار منتشره 
از  درصد  حدود 23.4  کودکان  سال 1395  در  ایــران  آمار  مرکز  سوی  از 
مرکز  این  جمعیتی  پیش بینی های  در  می دهند.  تشکیل  را  جمعیت 
که  و با فرض افزایش زاد و ولد این مقدار به 21.1 درصد خواهد رسید 
کشورهای توسعه یافته )16درصــد( همچنان قابل توجه  در مقایسه با 
است. این موضوع به همراه ضرورت سالمت و بهداشت جسمی_روحی 
و مجتمع  مسکونی  آینده  جامعه، تحقق محیط   بر  آن  تأثیر  و  کودکان 
کودک را به عنوان یک ضرورت جدی مطرح می سازد. تأمین  دوستدار 
کودکان به عنوان یکی از پیش نیازهای تأمین سالمت  استقالل حرکتی 
کیفیت های مورد انتظار در یک  کودکان از  و بهداشت جسمی_روحی 
کنونی مجتمع های مسکونی  کودک است. وضعیت  محیط دوستدار 
و  بازی  برای  اختصاص فضا  کاستی های جدی در  بیانگر  تهران،  شهر 
گاهی  که  کودک در مجتمع  مسکونی است؛ به گونه ای  حضور مستقل 
کودکان در عرصه های مشترک به عنوان عاملی نامطلوب و حتی  بازی 
مزاحم تلقی می گردد. ضعف در به کارگیری نتایج مطالعات موجود درباره  
کاستی های جدی در  کودک و  مفاهیمی مانند شهر و محیط دوستدار 
ضوابط و مقررات ساخت وساز به ویژه در مجتمع های مسکونی از علل 
کاستی ها هستند. پژوهش حاضر با تمرکز بر عرصه های  مهم بروز این 
کودک از حضور  میانی مجتمع های مسکونی به عنوان نخستین تجربه 
موجود  وضعیت  آسیب شناسی  با  می کوشد  خانه  از  ج  خــار محیط  در 
کودکان )5 تا 12 سال(،  این فضاها و با هدف افزایش استقالل حرکتی 
و طراحی فضاهای مشترک مجتمع های  برنامه ریزی  کیفی  چارچوب 

مسکونی را ارائه نماید. 

2. چارچوب نظری 
1 .2.  مجتمع مسکونی

گرایش های  نخستین  مسکونی  معماری  ه.ش،   1310 دهــه   اوایــل  در 
اواســط  از  و  رساند  ظهور  منصه  به  تهران  شهر  در  را  خــود  مدرنیستی 
سطح  بــا  مستأجرین  بــرای  آپارتمانی  خانه های  ساخت   1320 دهــه  
افزایش قیمت زمین  و  کنش به موج شهرنشینی  درآمــد مختلف در وا

شهری آغاز شد و تعداد زیادی واحدهای استیجاری در تهران با رشد 
طبقه متوسط و افزایش قیمت زمین ساخته شدند. در دهه  1330 با 
مسکونی  مجتمع های  با  تدریج  به  مرکزی  مناطق  شهر،  افقی  رشــد 
کوتاه مرتبه جای خود  آپارتمانی مشخص  شدند و خانه های حیاط دار 
مجتمع  ساخت  بخشیدند.  میان مرتبه  آپارتمانی  مجتمع های  به  را 
مسکونی سامان به عنوان نخستین مجتمع پرجمعیت شهر تهران در 
سال 1349، خیز بلندی برای ساخت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه 
قانون   1344 ســال  از  قبل  تا  که  حالی  در  مــی آیــد.  شمار  به  تهران  در 
تصویب  بــود،  مسکونی  آپارتمان های  احــداث  از  مانع  اراضــی  مالکیت 
و  گردید  آپارتمانی  بناهای  احــداث  مشوق  آپارتمان ها  مالکیت  قانون 
محبوبیت ساخت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه مانند آ.اس.پ )با 
389 واحد مسکونی( در سال 1354 و اسکان )با 270 واحد مسکونی( 
در سال 1356 با همکاری شرکت های خارجی تا انقالب اسالمی ادامه 

 . )Bani-Masoud, 2020(یافت
در بررسی نمونه ها، اسناد، مصوبات، ضوابط و دستوالعمل های موجود، 
تعاریف مختلفی از مجتمع مسکونی ارائه شده و در اغلب این مدارک 
عمومی  خدمات  وجود  نظیر  ویژگی هایی  به  اتکا  با  مسکونی  مجتمع 
کنان در مجتمع، وجود بلوک های ساختمانی چندگانه در  مورد نیاز سا
قطعه، حد مساحت عرصه و تعداد واحد مسکونی موجود در مجتمع 
تعریف و تحدید شده است. در بین اسناد مصوب و ابالغ شده "ضوابط و 
مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی_ویرایش 
سوم" مصوب سال 1398، مجتمع مسکونی را ساختمان های مسکونی 
که دارای بیش از چهار واحد مسکونی در یک طبقه و یا بیش از هشت 
قلمرو مکانی  به  توجه  با  باشند، معرفی می کند.  واحد در چند طبقه 
و  ضوابط  بــراســاس  مسکونی  مجتمع  تعریف  تهران  شهر  در  پژوهش 
مقررات طرح تفصیلی )مصوب 1391ویرایش تابستان 1398( براساس 
اختصاص فضاهای مشترک و حداقل شش واحد مسکونی در نظر گرفته 
شده است. فضاهای مشترک )مشاع( فضاهایی هستند که بین همه 
کنین مشترک اند ولی در عین حال غیر قابل تقسیم شدن هستند  سا
امــروزه،  برای مالکین آپارتمان ها قائل شد.  و نمی توان سهمی از آنها 

گانه شهر  کل پروانه های صادره برای مجتمع مسکونی )درصد( در مناطق 22  نمودار شماره1: نسبت مجتمع های مسکونی دارای زمین بازی در پروانه ساختمانی نسبت به 

تهران، ماخذ: شهرداری تهران، 1398
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دوگانگی بین دو مفهوم خصوصی و عمومی که بر اساس پارادایم های 
مدرن مالکیت، بنا شده، در فردیت انسان پدیدار گشته است. در این 
بستر است که فضاهای مشاع دارای موقعیتی بینابینی هستند: از طرفی 
قوانین و مقررات، این فضاها را در تصرف مالکان مختلف در نظر می گیرد، 
کاربرد این فضاها در بین استفاده کنندگان، محدود به چند عملکرد  اما 
که تحت تملک  مشخص شده است. مشاع فضایی است که در عین آن 
همه مالکین است، از تسلط همگان به دالیل نظارتی و کنترلی مقررات، 
ج شده و در تملک هیچکس نیست)Abbasi et al., 2015( . براساس  خار
کاربرد واژه  کارکرد بینابینی این دسته از فضاها،  این تفاسیر و با توجه به 
کافی دارد. این عرصه ها، به عنوان فضایی  "عرصه های میانی" تناسب 
مشترک با مالکیت حقوقی، به فضایی غالبًا و صرفًاوابسته به ضوابط 
تبدیل شده اند. در پژوهش حاضر منظور از عرصه های میانی، فضاهای 
کودکان و فضاهای  باز مانند فضاهای سبز، حیاط، بام، فضاهای بازی 
بسته مانند البی، پارکینگ، فضاهای ورزشی، سالن اجتماعات، راهروها 

و فضاهای نیمه باز مانند پیلوت است.

کودکان 2. 2. استقالل حرکتی 
در  بزرگساالن  نظارت  و  همراهی  بدون  کودکان  مستقل  سفر  و  حرکت 
تحرک  ایــن  می شود.  خوانده  حرکتی  استقالل  شهر  یا  و  محله  سطح 
به   )... و  دوچــرخــه ســواری  ــیــاده روی،  )پ فعال  صــورت  دو  به  می تواند 
و  همساالن  و  دوستان  همراه  به  مدرسه  و  زمین بازی  ــارک،  پ مقصد 
 Gill,( باشد  عمومی(  حمل ونقل  سیستم  از  استفاده  )بــا  غیرفعال  یا 
Qiu & Zhu, 2021; Riazi & Faulkner, 2018 ;2021(. استقالل حرکتی 
برای حضور در فضا  و حرکت  آنها  که  آزادی است  کودکان و نوجوانان 
کنوانسیون حقوق  در قلمروی عمومی بدون نظارت بزرگساالن دارند. 
را برای استراحت  کودک سازمان ملل متحد1 حقوق افراد زیر 18 سال 

مشارکت  و  تفریحی  فعالیت های  و  بــازی  در  شرکت  فــراغــت،  ــات  اوق و 
آزادانه در زندگی فرهنگی به رسمیت می شناسد. در پژوهش های اخیر 
گونه  اصلی  کودکان بین خانه و مدرسه  عالوه بر موضوع حرکت مستقل 
گونه  دیگری نیز با مقاصد سفری به جز مدرسه معرفی شده است. این 
کودک در محدوده های پیرامون خانه و غالبًا  بر سفر و حضور مستقل 
با هدف بازی تعریف شده است )Qiu & Zhu, 2021(. چگونگی طراحی 
کودکان و جوانان در جابه جایی بین  مجتمع های مسکونی بر توانایی 
کردن و ایجاد روابط اجتماعی تأثیر می گذارد.  فضاهای سکونتی، بازی 
از  را  کــودکــان  بـــازی  فضاهای  و  فعالیت ها  مطلوب،  فیزیکی  محیط 
همان ابتدا به عنوان عناصر ضروری در نظر می گیرد و امکانات رسمی 
ایجاد می کند و مسیرهای حرکتی  برای سنین مختلف  را  و غیررسمی 
ایمن به امکانات رفاهی در مقیاس بزرگ تر را ایجاد می کند. تحقیقات 
در مورد استقالل حرکتی کودکان در انواع مختلف مسکن در لندن نشان 
از داخلی و  اعم  کیفیت فضاهای مشاع،  کثر رساندن  که به حدا داده 
بین  نوجوانان  و  کودکان  ایمن  و  مستقل  حرکت  تسهیل  در  خارجی، 
نشان  بین المللی  مقایسه های   .)DoT, 2015( اســت ضــروری  فضاها 
می دهد که استقالل حرکتی کودکان با سطح رفاه کلی آنها مرتبط است. 
که »مجوز تحرک«  کشورهایی  کودکان در  کشور نشان داد  مطالعه   16 
کرده اند )مثاًل بدون همراه به مدرسه می روند(،  مستقل را زودتر دریافت 
 Shaw et( کرده اند کسب  در زمینه  معیارهای سالمت نیز امتیاز بیشتری 
al., 2015(. شهرداری لندن در مطالعه  ای با هدف تبدیل لندن به شهر 
دوستدار کودک اتخاذ رویکردی یکپارچه و جامع که دربرگیرنده  اقدامات 
مختلف شامل سیاستگذاری، طراحی، مدیریت و مشارکت است را برای 
کودکان ضروری می داند )GLA, 2020( )تصویر  ترویج استقالل حرکتی 

شماره1(.
که بتوانند پرتحرک و فعال بوده،  کودکان به فضاهای امنی نیاز دارند 

)GLA, 2020( ،کودکان در تحقق شهر دوستدار کودک تصویر شماره1: اقدامات چهارگانه شهرداری لندن با هدف ارتقای استقالل حرکتی 

1 UN Convention on the Rights of the Child
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کودکان و شاید  استقالل حرکتی داشته باشند و روابط اجتماعی با سایر 
بزرگساالن برقرار کنند. این فرصت ها نه تنها بر سالمت کودکان در دوران 
داشت.  خواهد  فرد  عمر  کل  در  ماندگار  اثری  بلکه  است،  مؤثر  کودکی 
ج از خانه باعث شکل گیری  به عالوه حضور در فضاهای عمومی و خار
کــودکــان  در  شخصی  هــویــت  و  محیط  بــه  تعلق  حــس  مــکــان،  حــس 
کافی در  استقالل  دارای  که  کودکانی   .)Carroll et al., 2015( می شود 
ک محیط،  عملکردهای خود باشند، می توانند قابلیت هایی نظیر ادرا
استقالل  دهند.  ارتقا  خود  در  را  محیط  در  مسیر  یافتن  و  جهت یابی 
کودکان در محیط های عمومی منجر به حس خودباوری و عزت نفس 
گسترش قلمرو و شبکه   کودکان موجب  بیشتر می گردد. تماس با افراد و 
گردید )Churchman, 2003(. وولی1 و همکاران  کودک خواهد  ارتباطی 
کودکان  که محیط های شهری به دلیل رشد استقالل  )1999( معتقدند 
در آنها بخشی از هویت شخصی و اجتماعی آنها می شود و دلبستگی به 
 Woolley et al.,( است  مهم  بسیار  آنها  شخصی  هویت  برای  مکان ها 
حرکتی  استقالل  هنگام  در  که  اجتماعی  ارتباطات  همچنین   .)1999
کودکان در محیط های عمومی شکل می گیرد، سرمایه اجتماعی جوامع 

 .)Carroll et al., 2015( را تقویت می کند
حرکتی  فضای  بــرای  دامنه  سه   ،)2017( مــور2  توسط  شده  ارائــه  مدل 
از محدوده  کودک عبارت است  عــادات3  تعریف می کند. دامنه   کودک 
از ساعات  ج  فعالیت های خار برای  روزانــه  به صورت  که  پیرامون خانه 
که وسیع تر از دامنه  کودک  مدرسه از آن استفاده می شود. دامنه مکرر4 
کودک مکررًا  که  کودک است و شامل فضاهای اجتماعی است  عادات 
را  آنها  به  دسترسی  بــرای  الزم  زمــان  و  آزادی  و  دارد  دسترسی  آنها  به 
لبه  دامنه   و  که حد  کودکان است  گاه به گاه5  دارد. دامنه سوم، دامنه 
که  می شود  شامل  را  فضاهایی  می دهد.  نشان  را  کودکان  استقالل 
کودک از طریق حمل ونقل عمومی به آنها دسترسی پیدا می کند و فراتر 
کودک  از قلمرو و محدوه  حرکت پیاده است )Moore, 2017( . با رشد 
قلمروهای  می شود.  بزرگ تر  و  می یابد  گسترش  قلمروهایش  محدوده  
ک  ادرا و  شخصیت  جنس،  ســن،  مانند  عواملی  با  متناسب  کودکان 
 Moore براساس مدل  متنوع است.  و  متفاوت  اغلب  از محله  والدین 
اغلب فعالیت های روزانه کودکان در محدوده های دامنه  عادات و دامنه  
توسط  اغلب  فضاها  این  و  می گیرد  صورت  کودکان  مکرر  فعالیت های 
می گیرد  قــرار  استفاده  مــورد  دوچرخه  با  یا  و  پیاده  به صورت  کودکان 

.)Loebach & Gilliland, 2019(

3 .2. عوامل مؤثر بر استقالل حرکتی کودکان  براساس سطوح رویکرد 
کولوژیک6 اجتماعی_ا

کشورهای مختلف، عوامل مختلف مؤثر بر  پژوهش های انجام شده در 
کودکان را معرفی می کنند. از جمله Gill 7)2021(، سه  استقالل حرکتی 
عامل اساسی مکان، زمان و نگرش بزرگساالن را مورد توجه قرار می دهد 

1 Wolley
2 Moore
3 Habitual Range
4 Frequented Range
5 Occasional Range
6 Socio ecological Framework
7 Gill

گرچه از این سه عامل، دو مورد نخست  _مکان و زمان  )Gill, 2021(؛ ا
_ ملموس تر هستند، اما نگرش بزرگساالن نیز حائز اهمیت است. حتی 
کافی برای بازی برخوردار  کودکان از فضای فیزیکی مناسب و زمان  گر  ا
باشند، بزرگساالن بی توجه می توانند فرصت های بازی را از بین ببرند. 
که »مثلث بازی«  کودکان دیگر هستند  عامل چهارم مؤثر در این معادله 
کیدی بر این موضوع است  را به یک هرم تبدیل می کنند. این عامل تأ
گرچه  ا اســت.  اجتماعی  مقوله   یک  معمول  طــور  به  کودکان  بــازی  که 
در  حداقل  )کودکان  نیست  منطقی  ضــرورت  یک  کودکان  سایر  حضور 
کودکان  بــازی  اوقــات  بیشتر  می کنند(،  بــازی  تنهایی  به  مواقع  برخی 
کودکان دیگر است و باید به عنوان پیش نیازی برای این  شامل تعامل با 
کثری فراهم شود، مورد توجه  که شرایط بازی آزادانه کودکان به طور حدا
بر  که در ادامه بیان می شود، حاصل نگاهی جامع  گیرد. عواملی  قرار 
پژوهش های انجام شده و شرایط موجود در محدوده زمانی و مکانی 

پژوهش است. 
دیدگاه  کــودک:  جنسیت  و  سن  مانند  کودکان  فــردی8  گی های  ویژ
کودک در محیط های عمومی تا حد زیادی  والدین به حضور مستقل 
بین  مــعــنــاداری  تــفــاوت هــای  اســـت.  ایــشــان  و جنسیت  از ســن  متأثر 
کمتر از 11 سال و بین 11 تا 15 سال، از نظر  کودکان در سن  توانایی های 
توانایی مدرسه رفتن به صورت مستقل و یا فعالیت های بدنی در محیط 
کودکان در فاصله سنی 8 تا 12 سال،  کلی  عمومی وجود دارد.  به طور 
مجوزهای بیشتری برای حضور مستقل و تحرک در فضای عمومی از 
والدین خود دریافت می کنند. هرچند بسیاری از والدین به دنبال آزادی 
حرکتی برای دختران و پسران در عرصه های عمومی هستند؛ ولی غالبًا 
پسران در محیط های عمومی محالت دیده می شوند و نمی توان تأثیر 

گرفت.  کودکان را نادیده  جنسیت بر آزادی حرکتی 
ارزش هــا  وجــود  اجتماعی،  انسجام  میزان  از  متأثر  اجتماعی  محیط 
سکونت  محل  از  خــانــواده هــا  ذهــنــی  تصویر  مشترک،  هنجارهای  و 
خویش، نگرانی ها بابت حضور غریبه ها، میزان جرم و بزهکاری، میزان 
 Marzi( است تأثیرگذار  کودکان  حرکتی  استقالل  میزان  بر  کودکان  آزار 
روابط  میان  این  در   .)& Reimers, 2018; Riazi & Faulkner, 2018
اجتماعی با همسایگان در ایجاد محیط اجتماعی مطلوب برای زیست 
کودک نقش بسزایی دارد. تحقیقات نشان می دهد کودکانی که از آزادی 
حرکتی بیشتری برخودارند، از نظر اجتماعی با همسایگان خود ارتباط 
بیشتر و بهتری برقرار می کنند. حس همبستگی اجتماعی بر احساس 
مانند  اجتماعی  تهدیدهای  به  نسبت  آنها  والدین  و  کودکان  نگرانی 

  .)Rudner, 2012( حضور غریبه ها مؤثر است
میانی  عرصه های  در  کالبدی  محیط  ویــژگــی هــای  کالبدی:  محیط 
استقالل  بر  پژوهش  مستقل  متغیر  عنوان  به  مسکونی  مجتمع های 
کوتاه بودن  حرکتی تأثیر بسیار مهمی دارد. فرم شهری فشرده به دلیل 
فرمی  حرکتی  استقالل  نظر  از  کودکان  مقصد  و  مبدأ  بین  مسیرهای 
کم  مطلوب خواهد بود. همچنین فرم شهری فشرده با برخورداری از ترا
کودکان برای  جمعیتی بیشتر در عرصه های عمومی، حس امنیت در 
حرکت مستقل را ارتقا می دهد. فرم شهری از نظر نوع مسکن و شیوه 
کن  کودکان سا کودکان نیز مورد توجه است؛ به عنوان مثال  سکونتی 
در آپارتمان ها )به دلیل فقدان حیاط خصوصی و مستقل( نسبت به 

8 Individual Correlates
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بیشتری  حرکتی  استقالل  دارای  ویالیی  خانه های  در  کن  سا کودکان 
کودکان برای بازی و فعالیت نیاز به آزادی حرکتی  که این  هستند؛ چرا
 Runder,از نقل  به   Hillman et al., 1990; Weir et al., 2006( دارنــد 
مانند  سکونتی  محدوده های  در  نیمه خصوصی  عرصه های   .)2012
کودکان بسیار مهم و مفید  مجتمع های مسکونی برای آزادی حرکتی 
خواهد بود. کودکان و والدین آنها بسیاری از نگرانی ها و ترس ها را نسبت 
 Runder, به نقل از Prezza et al., 2001( به این عرصه ها نخواهند داشت
کیزگی، وجود فضای  کم، پیاده مداری، پا 2012(. سایر ویژگی ها نظیر ترا
کافی، دسترسی به طبیعت و ... نیز در شکل گیری استقالل حرکتی  سبز 
 Riazi & Faulkner,( بود خواهد  مؤثر  عمومی  عرصه های  در  کودکان 
کیفیت هوا،  که ویژگی های طبیعی مانند اقلیم،  2018(.  عالوه بر این 
دما و غیره می تواند تحت تأثیر عامل زمان بر میزان استقالل و تحرک 
کودکان اثر بگذارد، مواردی مانند آلودگی هوا و محیط نیز بر نگرانی های 
ج از خانه خواهد افزود  کودکان در محیط های خار والدین برای حضور 

 .)Ayllón et al., 2021(

3. روش پژوهش 
کاربردی  ماهیت پژوهش از نظر هدف، توصیفی_تحلیلی، از نظر نتایج، 
یا نظریه   کیفی و بر بستر رویکرد داده بنیان1 و  است و فرایند انجام آن 
زمینه ای است. دالیل استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای در این تحقیق 

عبارتند از: 1. عدم وجود نظریه های مشخص درباره موضوع استقالل 
گروه های اجتماعی  حرکتی خانه محورکودکان، 2. مشارکت هرچه بیشتر 
کودکان و والدین آنها، 4.  مرتبط با موضوع، 3.مشاهده  موضوع از نگاه 
روش  زمینه ای  )نظریه  آن  بودن  چندبعدی  نظر  از  موضوع  پیچیدگی 
مناسبی برای مطالعه شرایط و عوامل مؤثر به طور همزمان است( و 5. 
بسط دانش تجربی در این موضوع. بنابر این دالیل، نظریه  زمینه ای 
گام اصلی  کوربین و استراوس2 )شامل تحلیل داده ها در سه  با رویکرد 
پذیرفته  انجام  انتخابی(  کدگذاری  و  محوری  کدگذاری  باز،  کدگذاری 

است. مراحل اصلی انجام شده در این پژوهش به شرح زیر است: 
داده هــای  ــردآوری  گـ مستلزم  زمینه ای،  نظریه   ارائــه  نخست-  مرحله 
متنی مصاحبه ای عمیق است؛ مصاحبه  عمیق غالبًا به عنوان مصاحبه  
کلیت  گرچه  ا نوع مصاحبه  این  نیمه ساختاریافته معرفی می شود. در 
سئواالت از پیش تعریف شده است، مصاحبه شونده در شرح دادن و 
ایجاد سویه های جدید در مصاحبه آزاد است. تدوین سئواالت مصاحبه 
)پرسشنامه نیمه ساختاریافته( نخستین مرحله در انجام پژوهش است. 
بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از مرور ادبیات موضوع )مجتمع های 
کودکان3( ابعاد  کودک و استقالل حرکتی خانه محور  مسکونی دوستدار 
گردیده  کودکان شناسایی  اصلی و مؤلفه های اثرگذار بر استقالل حرکتی 

و پرسش های تحقیق پیرامون آنها تدوین می شوند )جدول شماره1(.
انجام  ــرای  بـ نمونه گیری  و  مشارکت کنندگان  دوم-تــعــیــیــن  مرحله 

جدول شماره1: ابعاد و مؤلفه های استقالل حرکتی کودک در مجتمع مسکونی

ابعاد استقالل حرکتی 
کودک در مجتمع مسکونی

منبعمؤلفه ها

ی
بد

کال
ط 

حی
م

عملکردی

کودکان در برابر خطرها (Freeman & Tranter, 2012; Loebach & Gilliland, 2019; Pallucchi, 2010; Rakhimova, 2011)محافظت از 
کودک کالبد  (Loebach & Gilliland, 2019)تناسب با فیزیک و 

(Cilliers & Cornelius, 2018; Loebach & Gilliland, 2019; McAllister, 2008)حفاظت در برابر وسایل نقلیه موتوری
کودکان (Rowlands et al., 1999)بهداشت و سالمت 

کودکان (Elias et al., 2018; McAllister, 2008)رفاه و راحتی 
(Runder, 2012 به نقل از Gibson, 1986)فضاهای چندمنظوره

(Chawla, 2016; Freeman & Tranter, 2012; Gill, 2021; Loebach & Gilliland, 2019)دسترسی به بازی
(Sutton & Kemp, 2002; UNICEF, 2005)آموزندگی محیط

(Runder, 2012; Qiu & Zhu, 2021 به نقل از Hillman et al., 1990; Weir et al., 2006)دسترسی  و مجاورت پیرامونی

محیط زیست

(Ayllón et al., 2021)آسایش حرارتی
کودک با طبیعت (Carrus & Pirchio, 2019; Freeman & Tranter, 2012; Weir et al., 2006)ارتباط 
(Ayllón et al., 2021)آلودگی هوا ،محیط و ...

(Ayllón et al., 2021)تنوع زیستی
(Pallucchi, 2010) ;(Mc Allister, 2008 به نقل از Vandenberg et.al, 2007)فضای سبز و طبیعی

کالبدیـ  بصری
(Alraouf, 2008)جذابیت و زیبایی محیط

(Hillman et al., 1990; Weir et al., 2006)چشم اندازهای داخلی و خارجی 

کی ادرا
( ;Churchman, 2003 Carroll et al., 2015)خوانایی

(Carroll et al., 2015; Churchman, 2003)حس تعلق به محیط

عی
ما

جت
ط ا

حی
اجتماع م

کنان سا

کنین و خانوارها Carroll et al., 2015) (Loebach & Gilliand, 2019; Runder, 2012)تنوع سا
کنین (Carroll et al., 2015; Hart, 2002)پذیرش سا

(Riazi & Faulkner, 2018)محیط اجتماعی متنوع
(Whitzman & Mizrachi, 2012)تعامالت همسایگی

جامعه پیرامون
(Weitch et al., 2006 به نقل از Mc Allister, 2008; Corsi, 2002; Riazi & Faulkner, 2018)امنیت اجتماعی

(,Carrus & Pirchio, 2019; Collins & Kearns, 2001; Marzi & Reimers, 2018; Pallucchi مجاورت ها
(2010; Riazi & Faulkner, 2018; Tranter & Pawson, 2001

1 Grounded Theory2 Corbin & Strauss
3 Home-based CIM
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مصاحبه ها و مشاهده  میدانی در سطح مجتمع های مسکونی منتخب 
گروه  در شهر تهران. روش نمونه گیری در این تحقیق هدفمند است. در 
که طی  کثر تنوع1 و ناهمگن است  متخصصین نمونه گیری نظری با حدا
و متفاوت  متنوع  دارای دیدگاه های  که  انتخاب می شوند  افــرادی  آن 
نمونه گیری  والــدیــن  و  کــودکــان  ــروه  گ در  هستند.  مــوضــوع  بــه  نسبت 
کثریت جامعه پژوهش  که نماینده  ا هدفمند و از نوع موارد عادی2 است 
باشند )Tabibi et al., 2015(. برای نمونه گیری از مجتمع های مسکونی 
تعریف  بر  توافق  وجــود  عــدم  به  توجه  با  تهران  شهر  سطح  در  موجود 
و  نظر مساحت  از  گسترده  بسیار  و همچنین طیف  مجتمع مسکونی 
تعداد نمونه در مجتمع های مسکونی موجود، نمونه ها با روش هدفمند 
برای شناسایی  از موارد مشابه  )انتخاب نمونه  یا همگن3  و  متجانس 
عمیق( انتخاب شده اند. وجه مشترک مجتمع های مسکونی منتخب 
عرصه   از  مسکونی  واحــد  هر  ــرخــورداری  ب )مــیــزان  قدرالسهم  شاخص 
مجتمع مسکونی( است. مجتمع های مسکونی نمونه در این پژوهش 
غ از تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و منطقه شهرداری، دارای  فار
مجتمع های  در  مشاهده  هستند.  مترمربع   60 تا   30 بین  قدرالسهم 

مسکونی منتخب از نوع مشاهده میدانی مستقیم است و شاخص های 
مشاهده در قالب چک لیست مستخرج از مرور ادبیات موضوع انجام 
کار بین 30  شده است. تعداد مشارکت کنندگان در مصاحبه در ابتدای 
گرفته  تا 50 نفر و تعداد مجتمع های مسکونی نیز 15 مجتمع، در نظر 
شد )Sandelowski, 1995(. نمونه گیری از مشارکت کنندگان و مشاهده 
نظرات،  تعداد  که  است  یافته  ادامــه  جایی  تا  مسکونی  مجتمع های 
صحبت ها و داده های مشابه و تکراری، زیاد شود. پس از این وضعیت که 
اشباع نظری خوانده می شود )Creswell, 2007(، برای اطمینان بیشتر، 
گردید. در این  مصاحبه ها به تعداد دو نفر ادامه یافت و سپس متوقف 
کودک  تحقیق تعداد مشارکت کنندگان مجموعا 107 نفر شامل 53 نفر 
کن در  5 تا 12 سال )30 نفر پسر و 23 نفر دختر(، 38 نفر از والدین سا
مجتمع های مسکونی شهر تهران و 16 نفر متخصص )در دیسیپلین های 
معماری، طراحی شهری و روانشناسی کودک و مدیران شهری در زمینه 
ضوابط و مقررات معماری( هستند. مختصات مجتمع های مسکونی 

نمونه به شرح زیر است )جدول شماره2(.
گردآوری داده های مصاحبه ای و متنی، اقدام به  مرحله سوم- پس از 

گی های مجتمع های مسکونی منتخب پژوهش  جدول شماره2: ویژ

منطقه شهرداریردیف
مساحت عرصه 

)مترمربع(
تعداد 
واحد

تعداد
طبقات

کن  جمعیت سا
)نفر(

مقدار قدرالسهم هر واحد 
)مترمربع(

کودکان  فضاهای ویژه 

ندارد350065526054یک1
ندارد80015126053سه2
ندارد5200108940049چهار3
ندارد9502456040پنج4
ندارد8502468036شش5
فضای بازی و تجهیزات وابسته 7500221970035هفت6
ندارد3600126711033هشت7
ندارد6101875234ده8
ندارد400085820447دوازده9
ندارد42001321250032چهارده10
فضای بازی و تجهیزات وابسته 6800183970038پانزده11
ندارد9000160480056شانزده12
ندارد5500150570037هفده13
ندارد8400256980033هجده14
ندارد 7500180560042بیست15

کدگذاری  فرایند  گردید.  نمونه گیری  با  امتداد  در  کدگذاری  و  تحلیل 
 ،maxqda نرم افزار  و محوری( در  انتخابی  )آزاد،  داده هــا در سه مرحله 
داده بنیان  نظریه سازی  در  نظام مند  رهیافت  با  و  داده هــا  کلیه  بــرای 
انجام شده است )تصویر شماره2(. این رهیافت بر تدوین الگوی منطقی 
 .)Creswell, 2007( دارد کید  تأ شده  تولید  نظریه  از  بصری  توصیف  یا 
کدگذاری، مقوله های فرعی، اصلی و  در این روش با انجام سه مرحله  

هسته ای از داده ها استخراج می شوند )تصویر شماره 3(. 

در مرحله  کدگذاری باز، شناسایی مفاهیم از تحلیل سطربه سطر داده ها 
انجام  موضوع  ادبیات  با  آنها  قیاس  و  ارزیابی  و  کلمه به کلمه(  گاه  )و 
می شود. پس از آن مفاهیم مشابه و مرتبط با یکدیگر و در محور یک 
مقوله با یکدیگر مرتبط می شوند و مقوله های پژوهش در سطح ابعاد 

موضوع حاصل می شوند )کدگذاری محوری(.

در مرحله بعدی الزم است مقوله های اصلی پژوهش یکپارچه سازی و 

1 Maximum Variation Sampling
2 Typical Case Sampling
3 Homogenous Sampling
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پاالیش شوند و طرح نظری کالن را ایجاد نمایند )کدگذاری گزینشی(. در 
این مرحله مقوله های اصلی پژوهش در قالب مدل پارادایمی زمینه ای 
  )Strauss &کانونی و یا هسته ای به یکدیگر مرتبط می شوند حول مقوله  
کدهای آزاد به دست آمده عبارتند از:  کمی  )Corbin, 1998. ویژگی های 
کدهای آزاد به دست آمده از مشاهده مجتمع های مسکونی  مجموع 

)349 کد(، مصاحبه با کودکان )473 کد(، مصاحبه با والدین )331 کد( 
کد  که 25  کد(؛ در مجموع 74 مفهوم،  و مصاحبه با متخصصین )443 

محوری و ُنه مقوله اصلی را تشکیل داده اند )نمودار شماره 2(.

اعتبار نتایج پژوهش با کسب نظر خبرگان در دو مقطع پژوهش )تدوین 

maxqda تصویر شماره2: شکل گیری کدها از تحلیل مصاحبه ها در نرم افزار

گرام کدگذاری محوری و مقوله های اصلی در تحلیل محتوا  تصویر شماره3: دیا
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مرور ادبيات موضوع، مستندات، مصاحبه ها، 
يادداشت هاي ميداني در مشاهده مجتمع هاي 

مسكوني 

تحليل داده ها گردآوري داده ها 

:كدگذاري باز
مفهوم سازي 1
 يادداشت تحليلي.2
كشف مقوله ها. 3

:كدگذاري محوري
ندن مقوله ها براساس ابعاد موضوع 1 پرورا
  ارزيابي و مقايسه مفاهيم و مقوله ها.2
برقراردي ارتباط بين مقوله ها. 3

:كدگذاري گزينشي
 تعيين مقوله هسته و كانوني. 1
 پااليش و يكپارچه كردن نظريه. 2

نظريه زمينه اي  اعتبارسنجي نظريه 

گردآوری و تحلیل داده ها در انجام پژوهش  نمودار شماره2: فرایند 

پرسش ها و چک لیست های مشاهدات میدانی و نتایج نهایی( و اصالح 
گرفت.  کسب مجدد نظرات )سه مرتبه( مورد سنجش قرار  خروجی ها و 
و  بــرای مطالعه  )تــالش  نظری  تکنیک سه سویه سازی  که  بــرآن  عــالوه 
گاه متناقض( و سه سویه سازی محقق _ داده ها  پوشش نظریات متکثر و 
انجام مشاهده ها در دو مرحله و توسط دو برداشت کننده متفاوت  با 
زمان های  در  مختلف  پژوهشگر  نفر  چهار  توسط  مصاحبه ها  انجام  و 

گردید. مختلف، در فرایند پژوهش اجرا 

4. بحث و یافته ها
داده هــا،  تحلیل  فرایند  در  آمده  دست  به  کدهای  گستردگی  دلیل  به 
وضعیت کلی کدهای آزاد، مقوله ها و مقوله های اصلی به دست آمده در 
جدول شماره3 بیان شده  و سپس ارتباط آنها در قالب نقش ها تعریف 

شده است. 
کدهای آزاد به دست آمده، مقوله  استقالل حرکتی  در این مرحله از بین 

جدول شماره3: معرفی کدها و مقوله های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مشاهدات میدانی ←

کتبی میدانی ردیف ج از مصاحبه ها و یادداشت های  مقوله های اصلیمقوله هاکدهای آزاد مستخر

کلیه فضاهای دارای خطر 1 16مدیریت مناسب در جهت قفل نگه داشتن 

179ایمنی کودکان

عملکرد عرصه 
های میانی 

360

18نصب نرده و حصارها در فضاهای مورد نیاز عرصه های میانی2

کودکان و خانواده ها درخصوص نحوه عملکرد مواقع بحران3 13آموزش به 

کودکان در برابر آتش سوزی 4 18مقاومت فضاها و تجهیزات مورد استفاده 

کودکان و والدین آنها 5 9 آموزش نقاط و فضاهای امن مجتمع به 

کف، بدنه ها و تجهیزات مستقر در فضاها 6 30کاربرد مصالح ایمن در 

کلیه نرده ها و حصارها در عرصه های میانی 7 17کنترل و استانداردسازی 

کودکان8 کلیه تأسیسات و دریچه های مربوطه برای حفظ ایمنی  18پوشش مناسب 

کلیه فضاهای ورزشی و استخرهای موجود در مجتمع مسکونی 9 40ایمن سازی 

کودکان در محوطه پارکینگ های بسته مجتمع مسکونی10 30حذف بازی و فعالیت 

پیاده مداری محیط 
مجتمع 

91

کلیه مسیرهای پیاده و سواره در محوطه  باز عرصه های میانی11 9جدایی 

کودکان 12 10طراحی عرض مناسب  برای مسیرهای ویژه پیاده و دوچرخه ویژه 

7نصب عالئم و هشدارهای الزم در عرصه های میانی13

کنترل سرعت وسایل نقلیه سواره درون مجتمع مسکونی 14 35کاهش و 

کودکان در طراحی عرصه های میانی15 16اندازه ها و ابعاد متناسب با بدن 
22ارگونومی کودکان

کودکان در طراحی داخلی و منظرسازی محوطه16 6توجه به ارتفاع جشم 

کودکان 17 26پیش بینی و اختصاص فضاهایی با عملکردهای ویژه 

آسایش و راحتی 
کودکان

47
11شعاع دسترسی مناسب از واحد مسکونی تا زمین های بازی و فضاهای ویژه18

کن در مجتمع19 کودکان سا کودکان با جمعیت  5تناسب مساحت زمین های بازی 

کودکان در عرصه های میانی و زمین 20 5وجود خدمات و تسهیالت مورد نیاز 

4موقعیت در شهر از نظر قیمت اراضی و مسائل اقتصادی 21
6موقعیت در شهر 

2مکان مجتمع در شهر از نظر امدادرسانی و یا ایجاد آلودگی ها 22

کودکان23 گیری فعالیت های خودجوش  15انعطاف پذیری15طراحی فضاهای  منعطف برای شکل 
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← ادامه جدول شماره3: معرفی کدها و مقوله های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مشاهدات میدانی 

کتبی میدانی ردیف ج از مصاحبه ها و یادداشت های  مقوله های اصلیمقوله هاکدهای آزاد مستخر
گیاهی در عرصه های میانی باز مجتمع مسکونی24 8سایه انداری پوشش 

آسایش اقلیمی 
کودکان

26

محیط زیست و 
کودکان

175

کودکان در برابر شرایط جوی، آلودگی ها و مخاطرات طبیعی 25 6محافظت از 
گیاهی در عرصه های میانی باز مجتمع 26 12سایه انداری پوشش 
گیاهی متنوع در محوطه باز مجتمع مسکونی27 17پوشش 

38ارتباط با طبیعت کودکان 28 گیاهان مخصوص  کاشت  گرفتن فضای ویژه برای  2در نظر 
19کاربرد عناصر طبیعی مانند آب و شن و ... در طراحی عرصه های میانی29
کودکان 30 10تنوع زیستی10در نظر داشتن فضای ویژه نگهداری حیوانات خانگی 
کودکان در مجتمع مسکونی31 کافی فضاهای سبز در دسترس  54تعداد و مساحت 

82فضای سبز
کودکان32 28کاربردی بودن فضاهای سبز برای حضور 
ک در محیط مجتمع مسکونی 33 6آلودگی هوا، اب و خا

19آلودگی ها 
13وجود آلودگی های محیطی در عرصه های میانی 34
کودکان 35 گروهی  20وجود فضایی برای تجمع و فعالیت های 

کودکان 119بازی 
دسترسی کودکان 

به بازی و شادی
145

75طراحی زمین های ورزشی در ترکیب با زمین های بازی36
کودکان در رده های سنی مختلف 37 24نصب تجهیزات بازی متنوع برای 
17وجود فضای بازی سرپوشیده برای مواقع اضطراری آلودگی هوا 38

26فضاهای بازی پذیر
9استفاده از پتانسیل بام مجتمع مسکونی برای تحرک39
کودکان 40 4کاربرد هندسه و فرم های جذاب برای 

14زیبایی محیط
زیبایی شناسی 
کی کالبدی - ادرا

51
کودکان41 10کاربرد رنگ های جذاب برای 
کودکان در مسیریابی درون مجتمع 42 24توانایی 

37خوانایی
کودکان 43 13طراحی نشانه های خاطره انگیز برای 
کودک44 7عدم زنگ زدگی و خوردگی تجهیزات و وسایل 

64بهداشت کودکان

173سالمت کودکان

کودکان در عرصه های میانی 45 کلیه فضاهای مورد استفاده  24تهویه مناسب  
کودکان در زمان عملیات های سم پاشی و ... 46 6توجه به حضور 
کیزگی عرصه های میانی 47 27بهداشت مناسب و پا
کودکان48 گذاری مناسب بین  19امکان فاصله 

109سالمت کودکان گروه دختران نوجوان49 کودکان به ویژه  48چاقی 
کودکان در عرصه های میانی 50 42تحرک آزادانه و فعالیت بدنی 
کنین مجتمع مسکونی 51 10توافق سا

انسجام اجتماعی 33پیوند همسایگی 
کنین مجتمع  سا

مسکونی
137

کنان52 کودکان و پیشگیری از مزاحمت برای سا 9تعدیل سروصدای بازی 
14ارتباط و آشنایی با همسایه ها 53
کنین و 49حساسیت والدین نسبت به موضوع54 پذیرش سا

والدین
104

55فرهنگ سازی در مورد استقالل حرکتی در رسانه ها 55
کور و فاقد نظارت56 کلیه فضاهای  18حذف 

81نظارت پذیری

اتمسفر اجتماعی 
مجتمع مسکونی

211

44امکان نظارت غیرمستقیم از پنجره ها 57
10نصب دوربین ها و تجهیزات نظارت غیرمستقیم 58
9نظارت و حضور نگهبانی و یا سرایداری59
کودکان60 56حس امنیت 

130امنیت
22تأمین حداقل روشنایی های مورد نیاز در شب 61
48عدم حضور آزادانه غریبه ها و افراد ناشناس در عرصه های میانی مجتمع62
4نبود بزهکاری و پایین بودن آمار بزهکاری در محدوده پیرامون 63
کودکان64 36حس شادی 

کودک رشد 
177

شکوفایی و رشد 
کودک

177

33شکوفایی شخصیتی 65
30افزایش خالقیت کودکان66
کودک67 23حس استقالل 
کودک با سایرین68 36تقویت ارتباطات 

کودک و محیط
کودکان نسبت به محیط سکونتشان69 19حس تعلق 
کیفیت محیط 70 15کمی بودن ضوابط و عدم توجه به 

ضوابط و مقررات 
موجود

نظام هدایت و 96
کنترل کیفیت 

عرصه های میانی 
166

گیر 71 20عدم توجه به مفهوم طراحی فرا
61قدیمی بودن ضوابط و مقررات موجود 72
کار مطلوب برای مدیریت مجتمع های مسکونی 73 34عدم تعریف ساز و 

70شیوه های مدیریتی 
کودک74 36فقدان ضمانت اجرا برای فضاهای پیش بینی شده 
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کودکان در فضاهای مشترک مجتمع مسکونی به عنوان مقوله اصلی 
مرتبط  آن  به  مقوله ها  سایر  و  شــده  گرفته  نظر  در  پژوهش  کانونی  و 
انجام  مقوله ها  بهبودبخشی  انتخابی،  کدگذاری  مرحله  در  می شوند. 
می گیرند.  خود  به  اصلی  مقوله  با  ارتباط  در  نقشی  هریک  و  می شود 
مقوله های اصلی مرتبط با پدیده اصلی مورد پژوهش عبارتند از: شرایط 
عّلی1 شامل عوامل اثرگذار بر مقوله  اصلی، راهبردها به عنوان کنش هایی 

و  زمینه ای2  شرایط  و  هسته ای  مقوله   به  پاسخ  یا  و  دستیابی  ــرای  ب
مداخله گر3 شامل عوامل خاص و عمومی مؤثر بر راهبردها و پیامدها4 به 
کارگیری راهبردها. غالبًا این مرحله با  عنوان خروجی های حاصل از به 
کدگذاری همراه است و روابط بین این مقوله های  ترسیم نمودار الگوی 
موضوع  مقوله های  بین  روابــط  شماره3  نمودار  می گردد.  بیان  اصلی 

پژوهش را نشان می دهد.

:شرايط مداخله گر

موقعيت مجتمع مسكوني در شهر
پذيرش ساكنين

:شرايط زمينه اي

ضوابط و مقررات موجود
شيوه هاي مديريتي 

:مقوله هسته

استقالل حركتي كودكان در عرصه هاي مياني 
مجتمع مسكوني 

:راهبردها

پياده مداري
ارگونومي كودك
انعطاف پذيري
آسايش اقليمي

ارتباط با طبيعت
تنوع زيستي
فضاي سبز

زيبايي محيط
خوانايي

ايمني كودك
آسايش و راحتي  كودكان

زمين هاي بازي
فضاهاي بازي پذير
بهداشت كودكان
پيوند همسايگي
نظارت پذيري

امنيت

:پيامدها

سالمت جسمي كودكان
حس تعلق 

: شرايط علي

توجه به موضوع چاقي كودكان
اهميت برنامه ريزي و طراحي فراگير

فقدان زمينه هاي تحقق استقالل حركتي 
در شرايط موجود

نمودارشماره3: روابط بین مقوله های فرعی با مقوله  اصلی پژوهش 

ی
ّ

1 . 4. شرایط عل
شهری  جوامع  در  اصلی  دغدغه ها ی  از  یکی  کودکان"  "چاقی  مسئله  
کودکان و ایجاد شرایط الزم  که بر توجه به موضوع تحرک  معاصر است 
کید می کند.  برای تحقق استقالل حرکتی آنها از والدین و بزرگساالن تأ
کودکان و نوجوانان  که بر روی 65 میلیون نفر از  طبق پژوهش های اخیر 
گردید باوجود  سرتاسر جهان از جمله ایران انجام شده است، مشخص 
سال های  فاصله  در  ایرانی  نوجوانان  و  کودکان  قد  مناسب  افزایش 
کننده است. در بین  گروه نگران  1985 تا 2019، اضافه وزن در بین این 
دختران اضافه وزن از شش درصد به 26 درصد و پسران از سه درصد 
از   .)Rodriguez-Martinez et al., 2020( است رسیده  درصــد   24 به 
عنوان  )به  گیر  فرا شهرهای  طراحی  و  برنامه ریزی  رویکرد  دیگر  سوی 
از  یکی  عنوان  به  را  کودکان  پایدار5(،  توسعه  اهــداف  مهمترین  از  یکی 
که نیازهای  استفاده کنندگان اصلی محیط های شهری معرفی می کند 
آنها، به ویژه نیاز به بازی، می بایست به منظور زمینه سازی برای حضور 
این عرصه ها  در  بیشتر  بدنی  تحرک  و  از خانه  ج  در فضاهای خــار آنها 
گیر در ادبیات پژوهشی  گیرد. هرچند مفهوم طراحی فرا مورد توجه قرار 
کشور مورد اقبال و توجه بوده است؛ ولی در مورد زیرساخت های الزم 
مانند ضوابط و مقررات، راهنماهای طراحی، فرایندهای اجرایی و ... 

برای تحقق پذیری آن، ضعف ها و کاستی های جدی وجود دارد. عوامل 
از ماهیت اجتماعی  تأثیرگذارند  بر شکل گیری مقوله  اصلی  که  دیگری 
کالبدی برخوردارند. از جمله مهمترین این عوامل )با لحاظ نمودن  و 
کدهای به دست آمده در فرایند تحلیل محتوا(، فقدان ایمنی  فراوانی 
کودکان و عدم حفاظت آنها در برابر آسیب های جسمی، ضعف امنیت 
و  والدین  نگرانی  و  حساسیت ها  مسکونی،  مجتمع های  در  اجتماعی 
کودکان برای حضور در عرصه های میانی )به ویژه بازی های  بی انگیزگی 
کتبی حاصل  یادداشت های  در  به عنوان مثال  دارای تحرک( هستند. 
کودکان وضعیت  از مشاهدات میدانی در مورد وضعیت ایمنی حضور 

اینگونه توصیف شده است: 
بلوک های  پشت  در  کودکان  بــازی  فضای   ،14 منطقه  امید،  مسکونی  مجتمع  در 

کودکان  از سوی  امنیت  ساختمانی احــداث شده  است و به دلیل عدم احساس 

کوشک،  مسکونی  مجتمع های  در  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  کمتر  خانواده ها  و 

منطقه 12 و فرهنگیان، منطقه 9، علی رغم وجود فضای بازی، به دلیل قدیمی بودن 

تجهیزات و عدم تعمیر و به روزرسانی مناسب، این فضاها فاقد استانداردهای الزم 

کودکان )کف پوش آسفالت، تجهیزات بازی فرسوده و زنگ زده(  برای استفاده  ایمن 

کودکان  هستند. در موارد متعدد مجتمع های مسکونی فاقد فضای ویژه برای بازی 

یا  و  همکف  طبقه   بــاز،  )محوطه   پارکینگ  در  کودکان  مجتمع ها  ایــن  در  هستند. 

1 Causal Conditions
2 Contextual Conditions
3 Intervening Conditions

4 Consequences
5 Sustainable Development Goals (SDGs)
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زیرزمین( بازی می کنند که باتوجه به آلودگی محیط پارکینگ و ایمنی پایین آنها برای 

استفاده کودکان مناسب نیستند.

کن  شناخت متقابل و وجود پیوندهای اجتماعی بین خانوارهای سا
کلیدی اطمینان خاطر والدین برای  در یک مجتمع مسکونی، عامل 
که  مــی آیــد  شمار  بــه  مسکونی  واحــد  از  ج  خــار در  کودکانشان  حضور 
و  اعتماد  گردید.  طرح  والدین  با  شده  انجام  مصاحبه های  اغلب  در 

اطمینان نسبت به اتمسفر اجتماعی مجتمع مسکونی باعث می شود 
تا  نگرانی هایشان  و  شوند  گرفتار  اجتماعی  تله های  در  کمتر  والدین 
کودکان در  کاهش  یابد. شناسایی شرایط عّلی استقالل حرکتی  حدی 
عرصه های میانی مجتمع مسکونی، این موضوع را به عنوان یک پدیده 

با ابعاد اجتماعی مهم و اثرگذار معرفی می کند )جدول شماره4(.

ی تحقق استقالل حرکتی کودکان در عرصه های میانی مجتمع مسکونی
ّ

جدول شماره4: شرایط عل

ی
ّ عل

ط 
رای

ش

مفاهیم مرتبطمقوله های اصلی

موضوع چاقی و کم تحرکی کودکان
1.  افزایش آمار چاقی کودکان 2. عدم توجه به نیازهای دختران در گروه سنی نوجوان و شیوع چاقی در بین آنها 3. تغییر در نگرش 

کودک طی دهه اخیر کودک و مفهوم شهر دوستدار  به محیط های دوستدار 

کودکان و ضرورت توجه  اهمیت 
به آنها در فرایند طراحی

کودکان در جمعیت  گیر به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار و ضرورت توجه به آن 2. سهم قابل توجه  1. معرفی طراحی فرا
که باعث عدم تحقق استقالل حرکتی  کیفیت فضاهای مشاع در اغلب مجتمع های مسکونی  شهری ایران 3. وضعیت نابسامان 

کودکان می گردد.

2 .4. شرایط زمینه ای
مجموعه شرایطی هستند که به عنوان روندهای کالن موجود در محیط 
فراتر از محدوده  مطالعاتی پژوهش وجود دارند و در نتیجه به صورت 
کودکان  گذارند. در موضوع استقالل حرکتی  غیرمستقیم بر موضوع اثر 
مجموعه شرایطی که برای تحقق آن در عرصه های مشترک مجتمع های 
گروه متخصصین و مدیران شهری دارای  مسکونی شهر تهران از سوی 
اهمیت تشخیص داده شده اند، عبارتند از: عدم وجود ضوابط و مقررات 
مجتمع های  مشترک  و  میانی  عرصه های  برای  کیفیت محور  و  کارآمد 

اجرایی،  پشتوانه های  فقدان  و  موجود  ضوابط  بودن  کّمی  مسکونی، 
آن  متنوع  مقیاس های  و  مسکونی  مجتمع  تعریف  سر  بر  توافق  عدم 
با  مطابق  مسکونی  واحــد  شش  از  تهران  شهر  در  وسیع  بسیار  )طیف 
ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1398 تا مجتمع های بسیار بزرگ در حد 
مشترک  فضاهای  مــورد  در  موجود  قوانین  بــودن  قدیمی  و  شهرک ها( 
مقاومت  و  اســت(   1343 سال  مصوب  موجود  قانون  )تنها  مجتمع ها 
شهری،  مدیریت  طــرف  از  مــوجــود  ضــوابــط  و  فرایندها  تغییر  بــرابــر  در 

برنامه ریزان، طراحان و سازندگان )جدول شماره5(.

 جدول شماره5: شرایط زمینه ای اثرگذار برتحقق استقالل حرکتی کودکان در عرصه های میانی مجتمع مسکونی

شرایط 

زمینه ای

مفاهیم مرتبطمقوله های اصلی

ضوابط و مقررات موجود
کّمی بودن ضوابط و عدم توجه  1. قدیمی بودن ضوابط و مقررات موجود در زمینه فضاهای مشاع مجتمع های مسکونی 2. 

به کیفیت محیط  

شیوه های مدیریتی
کار مطلوب  1. فقدان ضمانت اجرا برای فضاهای پیش بینی شده ویژه  کودکان در پروانه ساختمانی صادره 2. عدم تعریف ساز و 

برای مدیریت مجتمع های مسکونی 

3 .4. شرایط مداخله گر
که  هستند  عمومی  زمینه ای  مقوله های  شامل  شرایط  از  دسته  این 
شده  ارائــه  راهبردهای  و  اصلی  پدیده   بر  مؤثر  علت های  و  زمینه ها  بر 
مجتمع   قرارگیری  موقعیت  می نمایند.  تعدیل  را  آنها  و  می گذارند  اثر 
ک، مقدار و  شیوه های سرمایه گذاری  مسکونی در شهر از نظر قیمت امال
در  ک عمل  مال اســتــانــداردهــای  همچنین  و  طراحانه  راه حــل هــای  بــر 
گرفته  راهبردها تأثیر بسیار مهم دارند. در مشاهده های میدانی صورت 
اقتصادی،  بنیه   شد  مشخص  مختلف  مناطق  وضعیت  مقایسه  با  و 
کمتر  فقدان فضای در دسترس در مناطق  و  زمین  ریزدانگی قطعات 
برخوردار شهر تهران باعث چشم پوشی طراحان و سازندگان از احداث 
اولویت  و  کیفیت شده  با یا عرصه های میانی  و  کودکان  فضاهای ویژه 

آنها تأمین تعداد پارکینگ مورد نیاز مطابق با ضوابط است )باوجود این 
کودکان در فضاهای مشترک مجتمع های مسکونی در چنین  موضوع، 
از  متأثر  کنین  سا پذیرش  میزان  دارنـــد(.  پررنگ تری  حضور  مناطقی 
محیط و اتمسفر اجتماعی مجتمع مسکونی و پیرامون آن هم در تحقق 
کودکان در عرصه های میانی مؤثر  راهبردهای ارتقای استقالل حرکتی 
گرفته در برخی موارد فضاهای  است. در مشاهده های میدانی صورت 
مختلف  زمــان هــای  در  مسکونی  مجتمع های  در  شــده  طراحی  بــازی 
نمی گیرند  قرار  کودکان  استفاده  مورد  کنین(  سا اظهارات  با  مطابق  )و 
والدین هم موارد  با  گرفته  )تصویر شماره4(. در مصاحبه های صورت 
تنهایی در فضاهای  به  کودکان  با حضور  آنها  از مخالفت  قابل توجهی 

گردید )جدول شماره6(. مشاع ثبت 

جدول شماره6: شرایط مداخله گر در تحقق استقالل حرکتی کودکان در عرصه های میانی مجتمع مسکونی

شرایط مداخله گر

مفاهیم مرتبطمقوله های اصلی

موقعیت در شهر
1. مکان مجتمع در شهر از نظر امدادرسانی و یا ایجاد آلودگی ها 2. موقعیت در شهر از نظر قیمت اراضی و مسائل اقتصادی )و 

سرمایه گذاری(

کنین و والدین گروه های مرتبطپذیرش سا کاهش حساسیت ها 2.آموزش همه  1.فرهنگ سازی در مورد استقالل حرکتی و تالش برای 
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کودکان از فضاهای بازی طراحی شده در مجتمع های مسکونی  تصویر شماره4: نمونه های عدم استفاده  

جدول شماره7: راهبردهای مؤثر در تحقق استقالل حرکتی کودکان در عرصه های میانی مجتمع مسکونی

ها
رد

هب
را

مفاهیم مرتبطمقوله های اصلی

پیاده مداری
کودکان و بزرگساالن در عرصه های میانی 3.  کنترل سرعت وسایل نقلیه سواره داخل مجتمع 2.نصب عالئم و هشدارهای الزم برای  1.کاهش و 
کلیه  مسیرهای پیاده و سواره در محوطه های باز عرصه های  کودکان 4. جدایی  طراحی عرض مناسب  برای مسیرهای پیاده و دوچرخه ویژه  

میانی
کودک در طراحیارگونومی کودک کودک در طراحی داخلی و منظرسازی محوطه .2توجه به اندازه و ابعاد بدن  1. توجه به ارتفاع چشم 
1. طراحی فضاهای منعطف با هدف شکل گیری فعالیت های خودجوشانعطاف پذیری

آسایش اقلیمی
طبیعی  مخاطرات  و  آلودگی ها  جوی،  شرایط  برابر  در  کودکان  از  مجتمع 2. محافظت  میانی  عرصه های  در  کودکان  اقلیمی  آسایش  تأمین   .1

گیاهی در عرصه های میانی باز مجتمع .3سایه اندازی پوشش 

ارتباط با طبیعت
گیاهان مخصوص  کاشت  گرفتن فضای ویژه   کودکان 2.در نظر  ک و ... برای بازی و تحرک هرچه بیشتر  1.کاربرد عناصر طبیعی مانند آب و خا

گیاهی در عرصه های میانی مجتمع مسکونی کودکان 3. تنوع پوشش 
کودکانتنوع زیستی 1. در نظر داشتن فضای ویژه نگهداری حیوانات خانگی 
کودکان در مجتمعفضای سبز کافی فضاهای سبز در دسترس  کودکان 2. تأمین تعداد و مساحت  1.کاربردی بودن فضاهای سبز برای حضور 

کودکانزیبایی محیط کاربرد هندسه و فرم های جذاب برای  کودکان در طراحی و ساخت فضاها 2.  کاربرد رنگ های جذاب برای   1.
کودک بر عرصه های میانی و ارتباطات افقی و عمودی خوانایی کامل  کودکان 2. تالش برای اشراف  1. طراحی نشانه های خاطره انگیز برای 

ایمنی کودک

پارکینگ های بسته مجتمع 2.ایمن سازی فضاهای ورزشی و استخرهای موجود در  کودکان در محوطه  1. تاحدامکان حذف بازی و فعالیت 
کف، بدنه ها و تجهیزات مستقر در فضاها  مجتمع 3.کنترل و استانداردسازی نرده ها و حصارها در عرصه های میانی 4.کاربرد مصالح ایمن در 
کودکان و والدین آنها 7.  کودکان 6.آموزش نقاط و فضاهای امن مجتمع به  5.پوشش مناسب تأسیسات و دریچه های مربوطه برای حفظ ایمنی 
کودکان و خانواده ها درخصوص نحوه  عملکرد پروتکل عملکرد  کودکان در برابر آتش سوزی 8. آموزش  مقاومت فضاها و تجهیزات مورد استفاده 
کلیه فضاهای تأسیسات و انجام  در شرایط بحران 9. نصب نرده و حصارها در فضاهای مورد نیاز 10. مدیریت مناسب به منظور قفل نگه داشتن 

کنترل های الزم
آسایش و راحتی  

کودکان
کودکان با جمعیت  کودکان 2.تناسب مساحت زمین های بازی  کودکان در عرصه های میانی و زمین بازی  1. وجود خدمات و تسهیالت مورد نیاز 

کودکان  کن در مجتمع 3. شعاع دسترسی مناسب از واحد مسکونی تا زمین های بازی و فضاهای ویژه  کودکان سا

زمین های بازی
کودکان  کودکان در رده های سنی مختلف 2.طراحی زمین های ورزشی در ترکیب با زمین های بازی و تشویق  1. نصب تجهیزات بازی متنوع برای 

کودکان گروهی  به تحرک بیشتر 3. وجود فضایی برای تجمع و فعالیت های 

فضاهای بازی پذیر
1. استفاده از پتانسیل بام مجتمع مسکونی برای ایجاد فرصت های بازی و تحرک 2.وجود فضای بازی سرپوشیده برای مواقع اضطراری آلودگی 

هوا 

بهداشت کودکان
کلیه  فضاهای  کودکان در زمان عملیات های سم پاشی و ....3تهویه  مناسب   کیزگی عرصه های میانی .2توجه به حضور  1. بهداشت مناسب و پا

کودکان در عرصه های میانی  کودکان در عرصه های میانی بسته 4. عدم زنگ زدگی و خوردگی تجهیزات و وسایل مورد استفاده   مورد استفاده  
کنان پیوند همسایگی کودکان و پیشگیری از مزاحمت برای سا  .1ارتباط و آشنایی با همسایه ها 2. تعدیل سروصدای بازی 

نظارت پذیری
کنترل عرصه های میانی .2نصب دوربین ها و تجهیزات نظارت غیرمستقیم .3امکان نظارت غیرمستقیم از  .1 حضور نگهبانی و یا سرایداری برای 

کور و فاقد نظارت در عرصه های میانی پنجره ها به عرصه های میانی باز مجتمع .4حذف فضاهای 

امنیت
1. نبود بزهکاری و پایین بودن آمار بزهکاری در محدوده  پیرامون مجتمع 2.عدم حضور آزادانه  غریبه ها و افراد ناشناس در عرصه های میانی 

کلیه  عرصه های میانی مجتمع  مجتمع .3تأمین حداقل روشنایی مورد نیاز در شب در 

4. 4. راهبردها
که از مقوله  اصلی پژوهش  کنش و اندرکنش هایی است  راهبردها شامل 
و  عّلی  زمینه ای،  شرایط  از  ترکیبی  مــی گــردد.  منتج  آن  به  پاسخ  در  و 
مؤثر  رویکرد  یک  تحقق  برای  راهبردها  تدوین  در  می توانند  مداخله گر 
باشند. اغلب راهبردهای ارائه شده در خالل داده های جمع آوری شده 

به ویژه در مصاحبه با متخصصین حوزه  طراحی و روانشناسی، معطوف 
به کیفیت محیطی عرصه های میانی و با محوریت محیط های دوستدار 
کودک بوده اند. مهمترین راهبردها در تحقق استقالل حرکتی کودکان در 

مجتمع مسکونی به شرح جدول شماره7 است.  

5 .4. پیامدها
پیامدها به عنوان نتیجه و ماحصل مقوله هسته ای پژوهش )استقالل 
داده های  در  مسکونی(  مجتمع  میانی  عرصه های  در  کودکان  حرکتی 
قرار  اصلی  دسته  چند  در  پیامدها  مهم ترین  شــده انــد.  نمایان  کیفی 
که  کودک  می گیرند؛ دسته نخست پیامدهای مرتبط با سالمت روانی 

گرفته اند،  قــرار  اشــاره  مــورد  کــودک  روان شناسان حــوزه  از سوی  اغلب 
با  مقابله  در  خوداتکایی  کــودکــان،  شخصیت  مثبت  رشــد  از:  عبارتند 
شرایط سخت و پیش بینی نشده، کسب مهارت حل مسئله، رفع موانع 
بدون دخالت والدین، افزایش مسئولیت پذیری آنها، توانایی کار گروهی 
و عضویت در جمع، حس شادی در برابر انزوای حاصل از در خانه ماندن 
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جدول شماره8: پیامدهای تحقق استقالل حرکتی کودکان در عرصه های میانی مجتمع مسکونی

پیامدها

مفاهیم مرتبطمقوله های اصلی
کودکسالمت روانی کودکان کودکان 4. حس استقالل  کودکان 2.شکوفایی شخصیتی 3. افزایش خالقیت  1. حس شادی 

کودکان 3.کودکان و در نهایت شهروندان سالمسالمت جسمی کودکان کودکان 2.افزایش تحرک و فعالیت های بدنی  کاهش چاقی   .1
کودک و سایرین در مجتمع مسکونی حس تعلق به مجتمع  .1 احساس مسئولیت نسبت به محیط 2.شکل گیری و تقویت روابط بین 

نظام هدايت و كنترل

تدوين ضوابط و مقررات، اصالح و پايش آنها، آموزش و 
فرهنگ سازي در مورد پيامدهاي استقالل حركتي 

كودكان 
ساكنين مجتمع هاي مسكوني، : گروه هاي هدف

والدين، مديران شهري، طراحان، سازندگان و سرمايه 
 گذاران

محيط كالبدي
برنامه ريزي و طراحي در جهت مناسب سازي عرصه هاي 

مياني براي حضور مستقل كودكان

محيط اجتماعي 
پذيرش ساكنين براي حضور كودكان، نگراني ها و حساسيت 
والدين نسبت به حضور مستقل كودكان در عرصه هاي مياني 

مرتبط  پیامدهای  دوم  دسته  آن.  از  ناشی  حرکتی  محدودیت های  و 
جسمی  رشــد  چاقی،  از  پیشگیری  مانند  کودکان  جسمی  سالمت  با 
کم تحرکی  برابر سکون و  کودکان در  کودکان، تحرک هرچه بیشتر  بهتر 
کامپیوتری و حضور در فضای  حاصل از تماشای تلویزیون، بازی های 
مجازی خواهند بود که در نهایت شهروندان سالم تری در آینده خواهند 
کودک و محیط به وجود  ارتباط  که در  از پیامدها  بود. دسته دیگری 

به  نسبت  آنها  مسئولیت  احساس  و  خاطر  تعلق  شامل  آمد  خواهند 
کودکان می تواند  محیط زندگی شان است. شکل گیری این پدیده ها در 
در  مطلوب  فضاهای  تحقق  و  طراحی  در  کودکان  مشارکت  جهت  در 
مقیاس خانه، محله و شهر مورداستفاده قرار بگیرد و سطوح باالیی از 

کودک را محقق سازد )جدول شماره8(. محیط های دوستدار 

نمودار شماره4: ارتباط بین محورهای اصلی مؤثر بر مفهوم هسته ای استخراج شده از پژوهش

5. نتیجه گیری
شرایط اجتماعی، وجود تله های اجتماعی متعدد، فقدان نظام هدایت 
کمبود  و  کودک  دوستدار  مسکونی  مجتمع های  برای  کیفی  کنترل  و 
الزامات قانونی برای طراحی همه شمول باعث شده تدوین چارچوب 
کودکان  آزادانــه  بازی  و  ارتقای فرصت های حضور مستقل  برای  کیفی 
در عرصه های میانی مجتمع های مسکونی شهر تهران حول دو محور 
کالبدی مجتمع  کیفیات محیط اجتماعی و محیط  اصلی شکل بگیرد: 
و  گیر  فرا محور  به عنوان  مدیریت  و  کنترل  و  هدایت  نظام  مسکونی. 
به سوی تحقق پذیری مطرح  این دو محور  تکمیلی در جهت هدایت 

می گردد )نمودارشماره 4(. 
برخورداری از محیط اجتماعی مطلوب در مجتمع مسکونی شرط الزم 
کودک  برای صدور مجوز از طرف والدین برای حضور مستقل و آزادانه  
نظیر  عواملی  اســت.  و همساالن  گــروه دوســتــان  با  بــازی  و  در محیط 
کنین و میزان شناخت  موقعیت مجتمع مسکونی در شهر، فرهنگ سا
کیفیت محیط اجتماعی مجتمع مسکونی تأثیرگذار  ایشان از یکدیگر بر 
و  فضا  بر  نظارت پذیری  افزایش  همسایگی،  پیوندهای  تقویت  است. 
که در تأمین  ارتقای حس امنیت در محیط از مهم ترین مواردی است 
استقالل  ترغیب  نتیجه  در  و  مطلوب  اجتماعی  محیط  کیفیت های 

کودکان مؤثر است.  حرکتی 
کالبدی مجتمع مسکونی به برخوردار بودن مجتمع از  کیفیت محیط 
کیفیت برای بازی و تحرک کودک و پاسخ به نیازهای  فضای الزم و واجد 
کودکان در  تأمین استقالل حرکتی  برای  کافی  اشــاره دارد و شرط  وی 
کیفیت های محیط کالبدی در  بررسی  بود.  مجتمع مسکونی خواهد 

مجتمع های مسکونی شهر تهران از یک سو نشان دهنده  ضعف ضوابط 
زمینه  طراحی فضاهای مشاع مجتمع مسکونی  و مقررات موجود در 
کودکان و از سوی دیگر فقدان ضمانت اجرای  باتوجه به نیازهای ویژه  
فضاهای پیش بینی شده ویژه  کودکان در پروانه های ساختمانی صادره 
پیاده مداری،  بر  کید  تأ برابر مخاطرات،  کودک در  ایمنی  تأمین  است. 
با  ارتباط  بر  کید  تأ اقلیمی،  آسایش  تأمین  کــودک،  ارگونومی  به  توجه 
طبیعت، افزایش تنوع زیستی و ارتقای کیفیت فضاهای سبز در مجتمع، 
ایجاد  محیط،  خوانایی  ارتــقــای  محیط،  زیبایی  و  جذابیت  افــزایــش 
که  فضاهای انعطاف پذیر، ایجاد فضاهای بازی مناسب و یا فضاهایی 
کودکان و سرانجام  قابلیت بازی پذیری دارند، تأمین آسایش و راحتی 
تأمین  در  که  اســت  مـــوارد ی  از  کــودکــان  بهداشت  و  سالمت  تضمین 
کودکان در  کالبدی مطلوب برای استقالل حرکتی  کیفیت های محیط 

عرصه های میانی مجتمع مسکونی ضروری است.
مؤثر  ابــالغ  و  مقررات  و  ضوابط  تدوین  قانونی،  چارچوب های  تدوین 
کیفیت های محیط  آنها، پایش و اصالح ضعف های احتمالی در بهبود 
کالبدی اثرگذار خواهند بود و به دنبال آن از نگرانی ها و حساسیت های 
گروه های مختلف  کاست. آموزش و فرهنگ سازی در  والدین خواهند 
مسکونی،  مجتمع های  کنین  سا والــدیــن،  )شامل  موضوع  با  مرتبط 
بسیار  عاملی  شهری(  مدیران  و  سرمایه گذاران  سازندگان،  طراحان، 
زمینه های  پیش بینی  براین اساس  بــود.  خواهد  تسریع کننده  و  مهم 
الزم برای تدوین ضوابط و راهنماهای برنامه ریزی و طراحی، آموزش و 
فرهنگ سازی و به روزرسانی قوانین موجود در مورد عرصه های میانی 

کودکان موارد ضروری به نظر می رسند. پذیرای حضور آزادانه و تحرک 
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