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  چکیده

هاي  با کاهش فعالیت خارج از خانه کودکان در شهرهاي امروزي، کشف رابطه عامل

مطالعات کیفی این حوزه با اتکا به تعاریف، . محیطی با تحرك مستقل کودکان مدنظر است

این در حالی است که در . هنجاري دارند ها و نظریات غیر اثباتی سعی در ارائه اصول مدل

هاي محیطی  محور با اتکا به مشاهدات رفتاري و داده -هاي محدوده پژوهش

. گیري، کشف اصول مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان میسر شده است اندازه قابل

هاي تحرك مستقل کودکان در شهر و  شود که؛ محدوده بنابراین این سؤاالت مطرح می

 -مکان رفتاري 1896با تحلیل . اند؟ ارتقاء دهنده تحرك مستقل کودکان کدماصول 

اصل مرتبط با ارتقاء تحرك مستقل  4محدوده منتخب تحرك مستقل کشف و  9ادراکی، 

هاي توسعه مسکن، توسعه فضاي سبز، مزیت  توجه به سیاست. اند شده کودکان استخراج

ها چهار اصل اکتشافی مؤثر بر ارتقاء  بريهاي بالاستفاده حاشیه شهر و تنوع کار زمین
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  .ادراکی، ایالم -محور، مکان رفتاري -تحرك مستقل کودکان، محدوده :هاي کلیدي واژه

  

                                               
  sru.ac.irhossein.bagheri@      ).نویسنده مسئول. (دکتري معماري دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران*

  e.zarghami@sru.ac.ir        .  ، ایراناستاد معماري دانشگاه شهید رجایی، تهران**



  

  

  

  

1400، بهار 16، سال ششم، شماره )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  84

  مقدمه

تحرك مستقل کودکان به معناي اجازه یا توانایی فعالیت آزادانه و بدون همراهی بزرگساالن 

بر اساس ). Hillman et al, 1990(شده است  ارانش مطرحاست که توسط هیلمن و همک

آمار مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی دو 

اي که  گونه به. وزن در کودکان ایرانی دو برابر شده است دهه گذشته شیوع چاقی و اضافه

 ,Amanollahi et al(دون تحرك دارنداي ب ساعت بازي رایانه 4تر از  کودکان روزي بیش% 25

بنابراین بروز و شیوع مشکالت روانی همچون پرخاشگري، انزواي اجتماعی و تمایل ). 2013

به بزهکاري و همچنین معضل چاقی در کودکان در چند دهه اخیر بیانگر اهمیت توجه هر 

ت جهانی، طبق گزارش سازمان بهداش. گذاران به تحرك کودکان است تر سیاست چه بیش

کودکان تحرك کافی ندارند و بر این اساس اقدام مشترك جهانی براي کاهش % 81

تحرکی کودکان تا سال  بی% 10تحرکی، خواستار کاهش  بیمارهاي غیرمستقیم حاصل از بی

 ,WHO(گانه این اقدام مشترك جهانی است  است که محیط یکی از ارکان سه 2025

ر روند تحرك کودکان مرتبط با ضعف طراحی شهرها، بخشی از این نابسامانی د). 2018

هاي مسکونی است که این مهم به عدم قابلیت  ها و فضاهاي باز مجتمع محالت، کوچه

لذا حل بخشی مهمی از مشکل کاهش تحرك مستقل . گردد هاي انسان ساخت بازمی محیط

  .کودکان، در حوزه تحقیقات مرتبط با محیط است

منظور تحلیل تحرك مستقل  گران رویکردهاي متفاوتی بههاي اخیر پژوهش در دهه

چاترجی با مطالعه اکتشافی محالت ). 1394نوروزیان ملکی، (اند  کودکان در محیط داشته

هاي حامی تحرك  اصل براي محیط 6درآمد، پرتراکم و با بافت مختلط در شهر دهلی، به  کم

ایجاد امکانی براي ارتقاء روحیه ) Chatterjee, 2006). 1(مستقل کودکان دست یافته است 

ارتقا تبادل معنادار بین محیط و کودك از طریق قابلیت ) 2حفاظت از مکان توسط کودکان؛ 

ایجاد فرصت یادگیري از محیط و توسعه صالحیت محیط از طریق ) 3فعال بودن در مکان؛ 

ي ساخت، کنترل و اجازه دادن به کودکان برا) 4هاي مستقیم در مکان؛  فراهم آوردن تجربه

مهیاکردن محیط براي ایجاد تجربیات شخصی و رازهاي ) 5حفاظت قلمرو از صدمات؛ 

هورلی نیز . اجازه دادن به کودکان براي بیان آزادانه خویش در محیط) 6طبیعی کودکانه؛ 

اصل هنجاري را معرفی کرده است که تعداد کمی از این اصول در نگرش سنجی  10

اصل هنجاري شامل؛ مسکن، خدمات اولیه،  10این . قی شده استکودکان معنادار تل

مشارکت، امنیت و ایمنی، خانواده، همساالن و جامعه، شهر و کیفیت محیط، تهیه و توزیع 
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 ,Horelli(شناسی، حس تعلق و تداوم، و حکومت خوب هستند  منابع و کاهش فقر، بوم

ل کودکان به ارائه اصول اکتفا برخی دیگر از مطالعات کیفی حوزه تحرك مستق). 2007

 ;Shaw et al, 2013(اند  هاي مرتبط با تحرك مستقل کودکان را تبیین کرده نکرده و عامل

Alparone & Pacilli, 2012; Ferreira et al, 2006 .(شده توسط  هاي مطرح گزاره

هاي  فرض و با مراجعه به محیط این رویکرد بدون پیش. محققان این رویکرد کیفی هستند

تجمع، فعالیت و بازي کودکان، در پی کشف اصول مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان 

هاي عمیق با کودکان و  نخورده مطالعه و مصاحبه توجه به رفتار واقعی، بستر دست. است

نتایج این مطالعات . والدینشان از مزایاي مطالعات اکتشافی تحرك مستقل کودکان است

. شده و نقش محقق در آنها بسیار مهم است ابعاد هنجاري بیان صورت اصول کیفی و به

هاي محقق  گیري گیري و جهت مداخله نظر خبرگان، نداشتن ابزارهاي سنجش و اندازه عدم

هاي مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان منجر به محدود شدن نتایج  در شناخت عامل

.یینی برخوردار هستندتحقیق به بستر مطالعاتی شده و از تأیید پذیري پا

تنوع و تعداد . رویکرد دیگر شامل مطالعات نقشه محور تحرك مستقل کودکان است

کیتا و . سنجش باال است هاي کمی و قابل واسطه اتکا به داده تحقیقات این رویکرد به

هاي تحقیق خالقانه ارائه  اي با روش تاکنون مطالعات گسترده 1992همکارانش از سال 

(بندي استفاده از شبکه .اند داده
1

(Islam et al, 2014 افزار نرم)Broberg et al, 2013 (

)Soft GIS( مدل ،PPGIS )Gottwald et al, 2013(و ،)Hasanzade et al, 2018(NAS ،

. اند ابزارهاي نقشه محور ایشان جهت مطالعه تحرك مستقل کودکان در محیط بوده

گیري و  شده، مبتنی بر ابزارهاي اندازه نجاري مطرحتحقیقات ایشان در مقابل رویکرد ه

گیري فعالیت فیزیکی کودکان در  هاي اندازه روش NASدر مدل . هاي موجود است عینیت

شهري را توضیح داده و چگونگی  GISهاي  هاي اطراف خانه را با استفاده از نقشه محیط

مشابه . کند ن تشریح میتشکیل بانک اطالعات شهروندي را بر اساس تحرك مستقل کودکا

-Koohsari et al, 2010(هاي توان در پژوهش این رویکرد را می مرتبط با نقش ) 2017

در حوزه ابزارهاي ) Villanueva et al, 2001-2014(هاي شهري و تحقیقات  دسترسی

مزیت این رویکرد بر توسعه دانش و آگاهی محققان . سنجش فعالیت کودکان مشاهده نمود

صورت شفاف و با حذف دخالت محققان در حال  حوزه است و اصطالحاً مرز دانش بهدر این 

                                               
1. Mesh
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وسیله نگرش سنجی از طریق  ها ازجمله کودکان تنها به مطالعه رفتار انسان. پیشرفت است

بسیاري از محققان شناخت . شود هاي رفتاري و ترسیمات میسر نمی ها، نقشه پرسشنامه

هاي شهري بدون نظر  و ارزیابی طرح) Lin et al, 2017(رفتار بدون مشاهده رفتار شهري 

هاي اصلی تحقیقات  این مهم یکی از ضعف). 1397رضایی، (اند  مردم را ناقص مطرح کرده

.هنجاري در حوزه تحرك مستقل کودکان است

هدف از این تحقیق دستیابی به اصول مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان حاصل از 

اي از عوامل  محقق شدن این هدف منجر به دستیابی به مجموعه. ستمطالعه اکتشافی ا

تحقیق . اي خواهد شد رشته عنوان دانشی بین کالبدي مرتبط با تحرك مستقل کودکان به

هاي  ویژگی) 2اند؟؛  هاي تحرك مستقل کودکان کدم محدوده) 1شامل دو سؤال اصلی است؛ 

هاي  ؤال اول منجر به شناسایی محدودهپاسخ به س. اند؟ هاي منتخب کدم محیطی محدوده

هاي منتخب با  کشف محدوده. موردتوجه براي فعالیت خارج از خانه کودکان خواهد شد

با تحلیل . توجه به کاهش فعالیت خارج از خانه کودکان نیازمند صرف زمان بسیار است

هاي محیطی  هاي منتخب در واقع پاسخ سؤال دوم مبنی بر شناخت ویژگی محدوده

هاي منتخب  هاي محدوده ویژگی. هاي تحرك مستقل کودکان به دست خواهد آمد محدوده

.اصول مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان در تحقیق حاضر هستند

  

  چارچوب نظري تحقیق

هاي مسکونی بدون توجه به اثر زمینه و بستر  مطالعه تحرك مستقل کودکان در بافت

مثال ارتباط فاصله خانه کودك از  عنوان به. ار نخواهد بودقرارگیري از جامعیت کافی برخورد

به همین ). Oliver et al, 2014(مدرسه با فعالیت کودکان، موردنظر پژوهشگران بوده است 

رابطه . هاي مسکونی، تجاري، تفریحی نیز اثرگذارند ترتیب رابطه تراکم جمعیت، تعداد بلوك

باز در هر /، و تعداد فضاهاي سبز)پارك(اي سبز مساحت فضاهاي سبز، فاصله از خانه تا فض

ارتباط کودك با ). Broberg et al, 2013(شده است  محله با تحرك مستقل کودکان مطرح

اي دارد و دالیل انس کودك با محیط طبیعی و فضاهاي سبز  طبیعت زمینه نظري پر سابقه

از منظر کمی نیز . )Ramezani and Said, 2012(فراتر از روابط اثباتی موجود است 

تحقیقات بسیاري به همبستگی مثبت وجود فضاي سبز با تحرك مستقل کودکان اشاره 

دهد که در این  نتایج مطالعات نشان می). Kytta et al, 2012; Kytta et al, 2002(اند  کرده
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محور -حوزه سه رویکرد غالب مسیر
1

محور -، مکان
2

محور - ، و محدوده
3

. قابل تبیین است 

، )کوچه، خیابان و گذر(محور با هدف توجه به مسیرهاي دسترسی کودکان –کرد مسیر روی

، )تر هاي قدیمی در مدل(در نظام توسعه شهرهاي امروزي بخصوص مسیر خانه تا مدرسه 

ونقل عمومی براي کودکان، توسعه مسیرهاي پیاده محور، گسترش استفاده از دوچرخه  حمل

حوزه دانشی این رویکرد بیشتر در . شده است ان مطرحو افزایش تحرك فیزیکی در کودک

ونقل شهري و شهرسازي است و کمتر با واقعیت رفتار امروزي کودکان در  ارتباط با حمل

وآمد کودکان به  چرا که با یک مشاهده میدانی ساده، از نحوه رفت. شهر مطابقت دارد

در مسیر خانه تا مدرسه و  مدرسه، متوجه درصد بسیار پایین فعالیت بدون حضور کودکان

همچنان که در مطالعات پژوهشی نیز تغییر الگوهاي رفتاري کودکان . بالعکس خواهید شد

  ).1جدول (به اثبات رسیده است 

. پردازد هاي دوستدار کودکان می هاي کالبدي مکان محور به ویژگی - رویکرد مکان

، از ...شی، حیاط مدارس و ها، مراکز تفریحی و ورز ها، فضاهاي سبز، شهربازي پارك

هایی مانند رنگ، نور، بافت و  المان. اند هایی هستند که موردمطالعه قرارگرفته مکان

هاي  از سویی دیگر شیوه. اند بندي که در حوزه معماري داخلی هستند نیز مدنظر بوده ترکیب

هشگران توسعه فضاهاي سبز طبیعی که با ذات کودکان در ارتباط هستند نیز مدنظر پژو

اما به جهت کنترل رفتار کودکان، تجربه ناقص و ایزوله از هستی در اختیار کودکان . اند بوده

چنین  محور این - رویکرد محدوده. اي کودکان است دهند که مشابه پرورش گلخانه قرار می

اند،  هایی که از پیش تعیین نشده اي از مسیرها و مکان تواند بیان شود که؛ مجموعه می

این محدوده دو . اًال محدوده موردتوجه براي تحرك و فعالیت آزادانه کودکان هستنداحتم

. اند هاي متفاوت مورد بررسی قرارگرفته وجه عینی و ذهنی دارد که توسط محققان به شیوه

  توان گفت که؛ چنین می هاي مذکور این با مطالعه مدل

هاي اثبات ده و اتکا به دادهپردازان هنجاري بو رویکرد نظریه. ها جامع نیستند مدل)1

پرداز بوده و کمتر به اثر  شده محدود به نظر نظریه هاي بیان عامل. شده کمتر مدنظر است

  .هاي کالبدي و غیر کالبدي توجه شده است توأمان مؤلفه

                                               
1. Path- base
2. Place- base
3. Zone- base
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در نظر ... نظر تمام ساکنین محله مانند؛ بزرگساالن، سالمندان، بانوان، والدین و )2

هاي تحرك مستقل و  هاي محدوده یابی در هر بستري، محدوده ین شیوها. اند گرفته نشده

دیگر توسعه  بیان به). عدم استانداردسازي(اي را ارائه خواهند داد  هاي کالبدي تازه ویژگی

پرداز به نیازهاي  هاي مذکور، با توجه به محدود شدن هدف نظریه محالت بر اساس نظریه

.کودکان، احتماالً ناپایدار است

تر در محدوده  در نهایت فرضیه تحقیق بر این است که تحرك مستقل کودکان بیش

مسکن و فضاهاي . خانه است و با اولویت مجاورت مکانی با محل سکونت هر کودك است

هاي حامی تحرك  ترین محیط ها مهم مجاور آن مانند فضاهاي سبز و باز عمومی و خیابان

  .مستقل کودکان هستند

  

  .هاي انسان ساخت دهاي مطالعه تحرك مستقل کودکان در محیطرویکر -1جدول 

اهداف  ها نمونه نظریهرویکرد
حوزه 

مطالعاتی

نمونه 

پژوهشگران

هاي  خیابان  محور-مسیر

پسند،  مردم

هاي قابل  خیابان

زیست، 

هاي سبز،  کوچه

مسیرهاي امن 

  محلی

  

توجه به مسیرهاي دسترسی 

کوچه، خیابان و (کودکان 

ظام توسعه ، در ن)گذر

شهرهاي امروزي بخصوص 

مسیر خانه تا مدرسه، 

ونقل عمومی براي  حمل

کودکان، توسعه مسیرهاي 

پیاده محور، گسترش 

استفاده از دوچرخه، افزایش 

تحرك فیزیکی

ونقل  حمل

شهري 

مطالعات 

طراحی 

  شهري

شهرسازي

)1385شیعه، (

  )1387باقري، (

(Koohsari et al, 
2013)  

(Villanueva et 
al., 2012)  

(Jiang, 2012)

شهر دوستدار   محور-مکان

کودکان، محیط 

دوستدار 

  کودکان،

محیط حامی 

  سالمت کودکان

هاي  این حوزه به ویژگی

هاي دوستدار  کالبدي مکان

ها،  پارك. پردازد کودکان می

ها،  فضاهاي سبز، شهربازي

مراکز تفریحی و ورزشی، 

، از ...حیاط مدارس و 

  معماري

طراحی 

  داخلی

ی طراح

منظر

) 1386عظمتی، (

  )1390قره بیگلو، (

ساالري پور و (

  )1396دیگران، 

)Sutton et al, 

2002)  
(Chatterjee, 
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که  هایی هستند مکان

. اند موردمطالعه قرارگرفته

هایی مانند رنگ، نور،  مؤلفه

بندي که در  بافت و ترکیب

حوزه معماري داخلی هستند 

از سویی . اند نیز مدنظر بوده

هاي توسعه  دیگر شیوه

فضاهاي سبز طبیعی که با 

ذات کودکان در ارتباط 

هستند نیز مدنظر 

.اند پژوهشگران بوده

2005&2006)  
)Black and et 

al, 2014(  

)Podolska, 

(2014(  

(Ekawati, 2015)

محدوده خانگی،   محور-محدوده

مناطق سکونت، 

سایت مسکونی 

  پایدار

  

اي از مسیرها و  مجموعه

هایی که از پیش تعیین  انمک

اند، احتماالً موردتوجه  نشده

براي تحرك و فعالیت آزادانه 

این محدوده . کودکان است

دو وجه عینی و ذهنی دارد 

که توسط محققان به 

هاي متفاوت مورد  شیوه

محدوده . اند بررسی قرارگرفته

مدنظر عموماً با محوریت 

خانه است و با عناوین 

ده محدو: متفاوتی مانند

فعالیت، محدوده خانه، قلمرو 

سکونتی، محدوده عمل، 

قلمرو خانگی، همسایگی و 

فضاي فعالیت محلی 

.شده است بیان

  معماري

طراحی 

محیط

)Scho¨nfelder 

and Axhausen, 
2004( ،)Botte 

2015( ،)Broberg 

et al., 2013( ،

)Dijst, 1999( ،

)Hamilton-

Baillie, 2000( ،

)Alidoust et al., 

2017( ،

)Hasanzadeh et 

al., 2018(،
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  روش تحقیق

فرض و با  محقق بدون پیش. روش انجام تحقیق حاضر، مکان محور و از نوع اکتشافی است

هاي حامی تحرك مستقل کودکان  هاي نقشه محور در تالش است محدوده اتکا به پرسشنامه

امعه موردمطالعه و هاي سنجش رفتاري، حجم باالي ج با توجه به پیچیدگی. را بیاید

روند . شده است عنوان محل تجمیع کودکان استفاده شوندگان، از مدارس به پراکندگی پرسش

  ).1تصویر (شده است  انجام تحقیق تا دستیابی به اصول اکتشافی تحقیق ارائه

  

  بستر مطالعاتی -1

  تحقیق در شهر ایالم مرکز استان ایالم طی سه فصل پاییز، زمستان و بهار سال

 22هزار نفر در مساحت تقریبی  580158شهر ایالم با جمعیت . شده است انجام 1397- 8

مرکز (سال است  14-10نفر کودك در محدوده سنی  20,945هزار کیلومترمربع شامل 

هاي کشور ایران  این در حالی است که شهر ایالم مشابه اغلب مراکز استان). 1395آمار، 

با اجراي طرح تفصیلی . هاي توسعه شهري شده است یاستدستخوش تغییرات حاصل از س

هاي مسکونی  واحدهاي حیاط دار به مجتمع 1395-1385هاي  در بازه زمانی سال

طبقه و  6یا  5(3بندي کاربري مسکونی در شهر ایالم شامل سطح  سطح. اند شده تبدیل

، است و )و پارکینگ طبقه 2یا  1(1، و سطح )طبقه و پارکینگ 3یا  4(2، سطح )پارکینگ

این در حالی است که تعریض معابر و توسعه . متغیر است% 80-60درصد سطح اشغال بین 

کاهش تحرك فضاهاي سبز و باز متناسب با تراکم ساختمانی رشد نداشته است، بنابراین

  .مستقل کودکان در شهر ایالم دور انتظار نخواهد بود
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  .مراحل انجام تحقیق -1شکل 

  

  آوري داده و حجم نمونه جمع -2

ترین نیاز به تحرك مستقل و تجربه  ، بیش)سالگی 15- 7(کودکان در مقطع میانی 

جامعه آماري تحقیق حاضر کودکان ). Hart, 1979(زندگی اجتماعی خارج از خانه را دارند 

مدرسه مقطع  37از بین . آموزان دوره متوسطه اول است ساله بوده که شامل دانش 12-14

. مدرسه پسرانه انتخاب شدند 6مدرسه دخترانه و  6مدرسه دولتی شامل  12سطه اول، متو

ها  مدرسه با انجام پیمایش 8هاي درخواست همکاري به مدارس ارسال شد و تعداد  نامه

در هر مدرسه صورت اتفاقی یک کالس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته . موافقت کردند

دختر است  45پسر و  57به همکاري شدند که شامل کودك حاضر  102درمجموع . است

ها در  طور میانگین، پیمایش شده در هر کالس به با توجه به تعداد نفرات بررسی). 2جدول (

  .دقیقه به طول انجامید 90-60هر کالس 
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  اطالعات پیمایش میدانی در مدارس منتخب شهر ایالم -2جدول 

کد 

  مدرسه
  جنسیت  نام مدرسه

تعداد 

نامه پرسش

  توزیعی

تعداد 

پرسشنامه 

  بررسی قابل

درصد همکاري 

شوندگا پرسش

  ن

  ناظر تحقیق

A93%  13  14  دخترانه  هاجر  
خانم 

  محمدزاده

B  
شهید 

  کمالی نسب
  75%  12  16  پسرانه

آقاي علی 

  بیگی

C  73%  11  15  پسرانه  آزادگان  
آقاي 

  رشیدنیا

D   خانم باقري  52%  9  17  دخترانه  1عصمت  

E  خانم تاراج  61%  8  12  انهدختر  فرزانه  

F  آقاي ادیب  90%  19  21  پسرانه  شهدا  

G
شهید 

  طهماسبی
  آقاي تندر  78%  15  19  پسرانه

H71%  15  21  دخترانه  علم و ادب  
خانم 

  آبساالن

محقق با مراجعه به هر مدرسه با کمک ناظر تحقیق که یکی از معاونین مدارس بوده 

هاي رفتاري به تمام  وضوع تحقیق و نحوه کار با نقشهابتدا در مورد م. وارد کالس شده است

آموز پس از پر کردن پرسشنامه براي  هر دانش. شده است آموزان توضیح تصویري داده دانش

هاي رفتاري مورد سؤال در هر  مکان. هاي رفتاري به محقق مراجعه کرده است تکمیل نقشه

این . گذاري شده است المتتوسط محقق ع GISآموز روي نقشه  پرسشنامه توسط دانش

صورت انفرادي و در محیطی توأم با آرامش و بدون عجله و  آموزان به فرایند براي تمام دانش

افزاري در خصوص محدوده تحرك مستقل هر کودك،  محاسبات نرم. استرس بوده است

هاي رفتاري، توسط  ترین فاصله از خانه و سایر متغیرهاي محاسباتی از طریق نقشه بیش

  .شده است ها در مدارس انجام محقق و پس از اتمام پیمایش
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  هاي تحرك مستقل کودکان کشف محدوده -3

تـوان از   هـاي موردتوجـه بـراي تحـرك مسـتقل کودکـان مـی        منظور کشف محدوده به

هاي داده رفتـاري شـهروندان اسـتفاده     هاي رفتاري و بانک ابزارهاي مصاحبه، مشاهده، نقشه

. شهر ایـالم فاقـد بانـک اطالعـات رفتـار شـهروندي اسـت       ). 1398قري، ضرغامی و با(نمود 

هاي باز، نیازمند صـرف زمـان، هزینـه و اسـتفاده از      هاي ساده و مصاحبه استفاده از مشاهده

هاي رفتاري به کمک  ترسیم نقشه. گروه محققان است که براي این تحقیق میسر نبوده است

هـاي شـهري، سـهولت اسـتفاده      العات عینی نقشهپرسشنامه از کودکان به جهت اتکا به اط

هـاي تحـرك مسـتقل کودکـان،      بندي توزیع محـدوده  براي کودکان و حذف محقق از جمع

 -هـاي رفتـاري   هاي نقشه محـور جهـت اخـذ نقشـه     بنابراین از پرسشنامه. شده است انتخاب

ه محـور  پرسشـنامه نقشـ  . شـده اسـت  اسـتفاده  ArcGIS v.10.1افزار  ادراکی در محیط نرم

شـرط عـدم همراهـی     آموز بـه  هاي رفتاري و ادراکی است که هر دانش شامل لیستی از مکان

  ).2تصویر (گذاري کرده است  بزرگساالن، آن مکان را به کمک محقق روي نقشه عالمت
  

  
هاي مستقل از والدین  ادراکی و شیوه ثبت فعالیت -هاي رفتاري اي از نقشه نمونه - 2شکل 

  براي هر کودك
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اجتماعی، سه سؤال وجود دارد  -در پرسشنامه پس از سؤاالت مرتبط با اطالعات فردي

یک از  به کدام) 2محل مدرسه و خانه خودتان روي نقشه کجاست؟ ) 1که به ترتیب شامل؛ 

هاي  محل هر یک مکان) 3اید؟ و  بدون همراهی والدین مراجعه کرده 2هاي جدول  مکان

در واقع راستی آزمایی توان تشخیص مکان  1به سؤال  پاسخ. منتخب روي نقشه کجاست؟

آموز براي محقق  روي نقشه است توسط کودك است، چراکه محل مدرسه و خانه هر دانش

با کمک محقق پاسخ  1که مشابه سؤال  3و  2سؤاالت . از قبل مشخص بوده است

اند را مشخص  بودههاي رفتاري و ادراکی کودك که بدون همراهی والدین  اند، مکان شده داده

ادراکی محدودیتی وجود نداشته است و  -هاي رفتاري در انتخاب تعداد مکان. کرده است

ادراکی خارج از سؤاالت محقق وجود نداشته  - گزارشی مبنی بر اضافه کردن مکان رفتاري

  ).3جدول (آمده است  3هاي رفتاري و ادراکی پرسشنامه در جدول  لیست مکان. است

  

  هاي رفتاري و ادراکی پرسش شده از هر کودك موعه مکانمج - 3جدول 

  مجموع  مکان

رفتار

  ي

، )دکان، مغازه، فروشگاه مواد غذایی(خانه، مدرسه، خانه دوستان، خرید جزئی 

نانوایی، کافه، ساندویچی، فالفلی، فست فودي، پارك، فضاي سبز، محل تجمع، 

مین چمن بازي، زمین موسسه آموزشی، کتابخانه، باشگاه ورزشی، گیم نت، ز

  سواري، اسکیت، ماشین برقی خاکی بازي، زمین آسفالت بازي، محل دوچرخه

22  

ادراک

  ي

هاي  بازي در محله، مکان ، مکان آب)گل بازي(بازي  مکان امن محله، مکان خاك

شوم،  هایی که پنهان می روم، مکان هاي ممنوعه که می با آرامش محله، مکان

هایی که آنجا  روم، مکان خواهم تنها باشم آنجا می وقتی میهایی از محله که  مکان

  شوم مشغول به ساختن چیزي با نوشتن متنی روي دیوار می

8  

  

ضلعی  شود مربع قرمزرنگ نشانگر خانه، پنج مشاهده می 2طور که در تصویر  همان

، بازي، هاي رفتاري روزمره شامل خرید رنگ نشانگر مکان زردرنگ نشانگر مدرسه، دایره آبی

هاي ادراکی با آرامش، دنج، ممنوعه و  رنگ نمایانگر مکان تجمع و آموزش و دایره بنفش

هاي رفتاري و ادراکی هر کودك  با مشخص شدن مکان). 2تصویر (اند  شده مخفی تعیین

 Cost Distanceترین فاصله تحرك مستقل کودك از خانه با دستور  روي نقشه، اوالً بیش

شده است که با  تشکیل Polygonهاي رفتاري  همچنین از اتصال مکان .آمده است دست به

اما این . شده است محدوده تحرك مستقل هر کودك با محوریت خانه محاسبه Areaدستور 
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شونده کارایی دارد و  شیوه محدوده یابی که هندسی است تنها براي تحلیل منفرد هر پرسش

هاي دوستدار  آمده، محدوده دست به محدوده تحرك مستقل 102توان از مجموع  نمی

در اغلب تحقیقات پیشین محدوده تحرك مستقل کودکان با . کودکان را تشخیص داد

با مشخص شدن خانه ). Bagheri and Zarghami, 2020(شده است  محوریت خانه تعیین

ود ر هایی که بدون حضور والدین بدانجا می اي از مقاصد یا محل در نقشه، هر کودك مجموعه

محدوده تحرك مستقل . آید را مشخص کرده و محدوده تحرك مستقل کودکان به دست می

در این تحقیق با توجه به هدف شناسایی . دستیابی است کودکان به چند شیوه قابل

شده است  استفادهبندي هاي موردتوجه براي کودکان در مقیاس شهر، از شیوه شبکه محدوده

هاي کودکان  ربردترین شیوه مطالعه محدوده محور فعالیتپرکا 4بندي  شبکه). 3تصویر (

  .که براي مطالعات با مقیاس شهري مناسب است) Broberg et al, 2013(است 

  

  
هاي موردتوجه براي تحرك مستقل  بندي نقشه شهر براي یافتن محدوده شبکه -3شکل 

  کودکان
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  نهاي منتخب تحرك مستقل کودکا نمونه تحلیل محدوده - 4شکل 

  

مبناي ابعاد . متر متفاوت است 1000تا  250ها در تحقیقات پیشین از  ابعاد مربع

. بندي نیز در هر تحقیق با اتکا با شیوه توزیع نرمال رفتار بر مساحت شهر بوده است شبکه

مشارکت کودکان، مجموعاً % 62ادراکی و  -نقشه رفتاري 102در تحقیق حاضر با تحلیل 

 - مکان رفتاري 1896با فرض توزیع نرمال . شده است راکی ثبتاد -مکان رفتاري 1896

دهد که به ازاي هر مربع  هزار کیلومترمربع، نشان می 22ادراکی در سطح شهر با مساحت 

هایی با بیشترین توزیع  محدوده). 3تصویر (مکان ثبت خواهد شد  355متري،  250با ابعاد 

هاي دوستدار تحرك مستقل کودکان  دودهعنوان مح ادراکی به - هاي رفتاري نرمال مکان

هاي متنوع، فضاي باز و  محاسبه مساحت کاربري). 4تصویر (اند  انتخاب و تحلیل قرارگرفته

ها و فواصل مقاصد  روها، ارتفاع ساختمان و محاسبه عرض معابر، پیاده Areaسبز توسط ابزار 

ها  تعداد تقاطع. است شده انجام Cost Distanceتحرك مستقل کودکان از طریق ابزار 

هاي محیطی  ادراکی شاخصه -نقشه رفتاري 102در نهایت پس از تحلیل . شده است شمارش

  .بندي شده است مؤثر بر تحرك مستقل کودکان جمع
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  نتایج

مکان  1896دهد که درمجموع  کودکان نشان می 102ادراکی  - هاي رفتاري تحلیل نقشه

ادراکی روي  - هاي رفتاري شاهده نقشه توزیع مکانبا م. شده است رفتاري و ادراکی ثبت

تصویر (اند  شده تر تحرك مستقل کودکان مشخص هایی با تمرکز بیش نقشه شهر، محدوده

5.(  

شده  مربع تقسیم 355متر، نقشه شهر به  250شده با ابعاد  بندي انجام بر اساس شبکه

2,5، با در نظر گرفتن میانه ادراکی در هر مربع -هاي رفتاري با شمارش تعداد مکان. است

)N≥2.5 (215تر و مساوي  هر محدوده با تعداد مکان بزرگ)N≥215( معنادار تلقی شده ،

با . آمده است دست محدوده موردتوجه براي تحرك مستقل کودکان به 9است که تعداد 

خب انجام محدوده منت 9هاي اولیه، یک نمونه تحلیل از  توجه به رعایت اختصار در ارائه داده

  .شده است و نتایج مربوط بدان ارائه

  

  
  هاي منتخب تحرك مستقل کودکان نقشه محدوده -5شکل 
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  7محدوده شماره تحلیل محدوده منتخب تحرك مستقل کودکان؛ 

محله پاسداران هسته اولیه شهر بوده و . در محله قدیمی پاسداران شهر ایالم قرار دارد 

% 60هاي حیاط دار با سطح اشغال حداکثر  الگوي خانه. یی استهاي با قدمت باال داراي خانه

واسطه سابقه این محله، مراکزي همچون مسجد جامع شهر،  به. بر این محله حاکم است

دستی و  هاي فروش صنایع هاي هنري و مغازه مراکز فرهنگی، اولین کتابخانه شهر، کافه

عرض و پرشده  دسترسی ارگانیک، معابر کمنظام . اند هاي محلی در این محله قرارگرفته حرفه

  ).6تصویر (هاي این محدوده تحرك مستقل کودکان است  از چنارهاي بلند از شاخصه

  

  
واسطه حضور پارك در مرکز محله، محدوده موردتوجه براي  که به 7محدوده شماره  -6شکل

  تحرك مستقل کودکان است

  

بوده است، وجود پارك محلی کودك  ترین مرکز تمرکز فعالیت کودکان آنچه که مهم

. ادراکی در آن به ثبت رسیده است -مکان رفتاري 342در مرکز این محله است که تعداد 

% 50شود که بیش از  با بررسی تحلیلی نقشه محدوده تحرك مستقل کودکان مشخص می

ر محدوده مذکو. اند فضاي محدوده منتخب را پارك و فضاهاي سبز و باز آن تشکیل داده

هاي گروهی پسران و یک کوچه بازي  کوچه محل بازي 3بست دارد که  کوچه بن 5تعداد 

ها  هاي انسانی، سرعت اتومبیل واسطه عرض کم معابر و تراکم فعالیت به. دختران بوده است

روي در محدوده پارك  کیلومتر بر ساعت است که بر افزایش پیاده 20الی  10طور متوسط  به

هاي متنوع شامل گیم نت، فست فود، رستوران، اداري،  وع کاربريتن. کمک کرده است

خدماتی، ایستگاه پلیس، کافه کتاب، گالري و مسجد همگی حضور پذیري کودکان در این 
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هاي این محله حیاط دار هستند و کودکان فرصت  خانه% 85. محدوده را افزایش داده است

  %).26(ند ا تحرك مستقل کودکان در محدوده خانگی را داشته

ادراکی، مشخص  -هاي رفتاري هاي محیطی بر اساس نقشه پس از تحلیل شاخصه

محدوده مذکور شامل . شده در پارك میانه محله است هاي ثبت فعالیت% 71شود که  می

متري، بیانگر عدم  100ها خارج از شعاع  شود و مطالعه تراکم فعالیت از پارك می 100شعاع 

هاي متنوع اطراف نیز بر این  ن جانمایی پارك نسبت به کاربريهمچنی. حضور کودکان است

. مزیت افزوده است و حضور پذیري کودکان بدون حضور والدین را افزایش داده است

ترین عامل شکل محدوده تحرك مستقل  بنابراین وجود پارك محلی در مرکزیت محله مهم

هاي  سبز شهري در محدودهحضور پارك و فضاي . کودکان در محله پاسداران بوده است

بر این اساس وجود . نیز عامل اصلی براي انتخاب توسط کودکان بوده است 8و  5شماره 

عنوان یک اصل اکتشافی  عنوان تسهیل گیر تحرك مستقل کودکان به فضاي سبز و پارك به

منظور کشف  هاي تحرك مستقل کودکان به در نهایت تحلیل محدوده. شده است پذیرفته

بندي شده براي  صورت جمع شده است و به مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان انجاماصول 

).4جدول (شده است  گانه ارائه 9هاي منتخب  محدوده

  

محدوده منتخب تحرك مستقل کودکان 9هاي محیطی  بندي ویژگی جمع -4جدول  

  

هاي  ویژگی

  محیطی

  هاي منتخب محدوده

محدود

  1ه 

محدود

  2ه 

محدود

  3ه 

دودمح

  4ه 

محدود

  5ه 

محدود

  6ه 

محدود

  7ه 

محدود

  8ه 

محدود

  9ه 

                    خانه حیاط دار

                    خانه بدون حیاط

هاي کم  ساختمان

  )8<(ارتفاع 
                  

هاي  ساختمان

میان ارتفاع 

  )20<ارتفاع<8(

                

هاي  ساختمان

  )20>(بلندمرتبه 
                  

هاي  کوچه

  بست بن
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هاي  ویژگی

  محیطی

  هاي منتخب محدوده

محدود

  1ه 

محدود

  2ه 

محدود

  3ه 

دودمح

  4ه 

محدود

  5ه 

محدود

  6ه 

محدود

  7ه 

محدود

  8ه 

محدود

  9ه 

                    هاي آزاد کوچه

                    )8<(عرض معبر

<(عرض معبر

16(  
                  

  عرض معبر

>عرض >24(

16(  

                  

ها  تعداد تقاطع

)>2(  
                  

ها  تعداد تقاطع

  )5<تعداد<2(
                  

ها  تعداد تقاطع

)<5(  
                  

ها  ظرفیت خیابان

تعداد (

  )100<اتومبیل

                  

ها  ظرفیت خیابان

تعداد <100(

  )500<اتومبیل

                  

ها  ظرفیت خیابان

تعداد (

  )500>اتومبیل

                  

فعالیت در زمین 

  خالی
                  

فعالیت در زمین 

  خاکی
                  

فعالیت در فضاي 

  سبز
                

                    فعالیت در پارك

                  فعالیت در 
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هاي  ویژگی

  محیطی

  هاي منتخب محدوده

محدود

  1ه 

محدود

  2ه 

محدود

  3ه 

دودمح

  4ه 

محدود

  5ه 

محدود

  6ه 

محدود

  7ه 

محدود

  8ه 

محدود

  9ه 

ساختمان 

  کاره نیمه

فعالیت در گیم 

  نت
                  

فعالیت در 

  کاربري تجاري
                  

فعالیت در 

  کاربري تفریحی
                  

فعالیت در 

  کاربري آموزشی
                  

  

معناداري وجود نداشته است  شده در متغیرهاي محیطی تفاوت محدوده بررسی 9بین 

گیري اصول  اما در هر محدوده ویژگی محیطی شاخصی وجود داشته است که مبناي شکل

هاي موردتوجه براي کودکان و سایر  در واقع بین محدوده. اصلی این تحقیق است

ها معنادار است که منتج از تحلیل هر محدوده منتخب تحرك  هاي شهر، تفاوت محدوده

صورت  اصول مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان در هر محدوده به. ن استمستقل کودکا

  ).5جدول (شده است  بندي شده ارائه جمع
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  هاي منتخب تحرك مستقل کودکان اکتشاف اصول حاصل از تحلیل محدوده - 5جدول 

محدوده   تعریفاصل

  منتخب

  2و 1  هاي توسعه مسکن توجه به سیاست  اول

هاي بالاستفاده براي بازي کودکان ساکن  بازشناسی مزیت زمین  دوم

  حاشیه شهر

  9و  4و  3

  6ها در سطح شهر توجه به تنوع کاربري  سوم

  8و  7و  5  ها و فضاهاي سبز شهري توسعه پارك  چهارم

  

هاي توسعه مسکن و جانمایی واحدهاي همسایگی در  اصل اول توجه به سیاست

هاي بالاستفاده دوم به مزیت بازشناسی زمیناصل . محالت مسکونی است
1

در محالت  

ها در شهر  اصل سوم در ارتباط با تنوع کاربري. حاشیه شهر براي بازي کودکان اشاره دارد

هاي تفریحی و ورزشی بر تحرك مستقل کودکان این  اي که وجود مجموعه گونه است به

ها در سطح  عه فضاهاي سبز و پاركاصل چهارم در ارتباط با توس. تحقیق تأثیر داشته است

کودکان براي دسترسی به فضاهاي سبز نیاز به سفر شهري نداشته و مستقل از . شهر است

.والدین به آنجا بروند

  

  بحث و بررسی

محور، وجه اثباتی دارند و در ارائه  -سنجش محدوده هاي قابل نتایج تحقیق با اتکا به داده

شده نه هنجاري هستند و نه اثباتی،  ین اصول مطرحاصول کیفی، وجه هنجاري، بنابرا

ترین مزیت تحقیقات  شده مهم ویژگی مطرح. حال هم اثباتی هستند و هم هنجاري درعین

محور در حوزه طراحی محیط هستند که در این تحقیق براي مطالعه تحرك  -محدوده

حدوده بیانگر سنجش در هر م هاي قابل تحلیل شاخصه. شده است مستقل کودکان استفاده

اصل هنجاري  4گر رابطه  نتایج حاصل از مطالعه اکتشافی بیان. یک اصل مهم محیطی است

  .با تحرك مستقل کودکان است

  

  

                                               
1. Wasteland
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  هاي توسعه مسکن اصل اول؛ توجه به سیاست

این اصل منتج از تحلیل دو محدوده مسکونی با دو سیاست توسعه مسکن متفاوت 

هاي مسکونی آپارتمانی مسکن مهر و محدوده شماره  شامل مجتمع 1محدوده شماره . است

هاي  در سایت مسکن مهر بلوك. طبقه حیاط دار است 2-1هاي  واحد همسایگی با خانه 2

اند و تنها  مقیاس حول فضاي باز قرارگرفته مسکونی پرتراکم با واحدهاي مسکونی کوچک

سکونت در . استها بوده  فرصت تحرك مستقل کودکان واحد همسایگی بین ساختمان

هاي آپارتمانی، فاصله عمودي کودك تا فضاي باز را افزایش داده و  طبقات باالي مجتمع

، )2محدوده شماره (هاي حیاط دار  تحرك مستقل کودکان نسبت به کودکان ساکن در خانه

ها به حیاط مشترك بین  واحد همسایگی بین خانه 2در محدوده شماره . کمتر بوده است

ها مکان موردتوجه براي تحرك مستقل  شده و حیاط خانه سکونی تبدیلچند واحد م

  .کودکان نبوده است

، به نظریه تعادل بین قابلیت محیط و شایستگی کودکان )2004(در این خصوص کیتا 

واسطه تراکم  هاي آپارتمانی، به در محدوده خانه. کند بر اساس نظریه گیبسون اشاره می

قابلیت (ها  ، و محدودیت فضاي باز بین ساختمان)ي کودکانشایستگی باال(جمعیتی باال 

عنوان محدوده تحرك  هاي بلندمرتبه آپارتمانی به ، محدوده بین مجتمع)پایین محیطی

هاي حیاط دار، تراکم جمعیتی  در خصوص محدوده خانه. شده است مستقل کودکان ثبت

قابلیت باالي (ها مطلوب ، و فضاي باز بین ساختمان)شایستگی پایین کودکان(پایین 

رابطه منفی . ، عامل دوست داشته شدن محیط براي تحرك مستقل کودکان است)محیطی

شده است  زمان و محدوده تحرك مستقل کودکان نشان داده بین تراکم ساختمانی و مدت

)Bagheri and Zarghami, 2020a .( در واقع سیاست توسعه مسکن با تنظیم تراکم

ي باز به بسته و جانمایی واحدهاي همسایگی بر تحرك مستقل کودکان جمعیتی، سطح فضا

  .مؤثر بوده است

  

هاي بالاستفاده براي بازي کودکان ساکن  اصل دوم؛ بازشناسی مزیت زمین

  حاشیه شهر

هاي خالی  هاي توسعه شهري داراي زمین واسطه عدم اجراي کامل برنامه شهر ایالم به

هاي تحرك مستقل  ترین محدوده لی یکی از محبوبزمین خا. در محالت مسکونی است

بین  5هاي بالاستفاده  اي که نظریه زمین گونه کودکان تا چند دهه پیش بوده است به
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واسطه  اما به. هاي آمریکا اجرا شد میالدي در بسیاري از ایالت 2000تا  1990هاي  سال

اند  ستدار کودکان بودههاي خالی کمتر دو هاي تجاوز و بزه علیه کودکان، زمین گزارش

)McDonald, 2011 .( در این تحقیق یک استثناء وجود دارد که کودکان ساکن حاشیه

محله  3هاي تحرك مستقل کودکان در  ترین محدوده هاي خالی محبوب زمین. شهر است

هاي خالی  هاي گروهی و با شدت متوسط و باال در زمین فعالیت. اند حاشیه شهر ایالم بوده

تمایل . ها به ثبت رسیده است موارد براي پسران بوده، در این محدوده% 90بیش از که در 

هاي خالی و بالاستفاده در  کودکان روستایی و حاشیه شهرهاي بزرگ به بازي در زمین

  .اما گزارشی از کودکان ساکن مراکز شهري وجود ندارد. تحقیق تبیین شده است

  

سطح شهر ها در اصل سوم؛ توجه به تنوع کاربري

. شده است ورزشی ارائه - هاي تفریحی اصل سوم در تحقیق حاضر با تمرکز بر کاربري

واسطه مجاورت با مجموعه ورزشی، تمایل باالیی براي تحرك  به 6کودکان محدوده شماره 

در تحقیقات بسیاري رابطه فعالیت فیزیکی با تحرك مستقل . اند مستقل از خود نشان داده

 ,Davis and Jones 1996; Guldberg, 2009; Page et al(رسیده است  کودکان به اثبات

دوره میانی کودکی و انگیزه کودك براي مواجهه مستقیم با محیط پیرامون خود، ). 2010

مجتمع ورزشی موجود در محدوده حاضر، در مرکز شهر . تسهیل گر فعالیت فیزیکی است

 - خدماتی و مسکونی، وجود مرکز تفریحی هاي اداري، است و در میان انبوهی از ساختمان

  .تري را بدون حضور والدین پیمایش کنند هاي طوالنی ورزشی باعث شده تا کودکان مسافت

  

  ها و فضاهاي سبز شهري اصل چهارم؛ توسعه پارك

ها به طبیعت و فضاهاي سبز شهري مختص به گروه خاص جمعیتی  گرایش انسان

در سه محدوده که پارك و . اند از این تمایل مستثنا نبوده نبوده و کودکان نیز در این تحقیق

 %).61(شده است  ادراکی ثبت - مکان رفتاري 764فضاي سبز شهري وجود داشته مجموعاً 

اند و با مطالعه نقشه  کودکان به فعالیت مستقل از والدین در فضاهاي سبز گرایش داشته

وجود داشته، تحرك مستقل  شود که هرکجا پارك و فضاي سبز شهري شهر مشخص می

 Oliver(شده است  مشابه این نتیجه در تحقیقات دیگر مطرح. کودکان به ثبت رسیده است

et al., 2014; Christian et al, 2015 .(ها و  بنابراین در تحقیق حاضر اثر توسعه پارك

  .شده است فضاهاي سبز شهري بر تحرك مستقل کودکان نشان داده
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  گیري نتیجه

هاي  منظور مطالعه تحرك مستقل کودکان ضمن اتکا به داده محور به - ت محدودهتحقیقا

گذاري،  منظور سیاست گیري، منجر به شناخت رفتار واقعی کودکان به اندازه محیطی قابل

در تحقیق حاضر به روش . ریزي و طراحی براي نیازهاي کودکان در شهر خواهد شد برنامه

هاي موردتوجه براي تحرك  ادراکی، محدوده - هاي رفتارياکتشافی و با استفاده از نقشه

توجه . هاي رفتاري منتخب به دست آمدند مستقل کودکان و اصول منتج از تحلیل محدوده

هاي بالاستفاده براي بازي کودکان  هاي توسعه مسکن، بازشناسی مزیت زمین به سیاست

فضاهاي سبز شهري چهار اصل  ها و توسعه پارك و ساکن حاشیه شهر، توجه به تنوع کاربري

  .اند مؤثر بر ارتقاء تحرك مستقل کودکان بوده

هاي  دهد که همچنان اثرات سیاست نشان می 1400- 1395مطالعه طرح جامع مسکن 

این در حالی است که در تحقیق . شود توسعه مسکن بر زندگی اجتماعی نادیده گرفته می

اکم جمعیتی در محالت تا چه حد بر تحرك تبع آن توزیع تر حاضر شیوه توسعه مسکن و به

ریزي براي  هاي تفصیلی شهري و عدم برنامه این معضل در طرح. مستقل کودکان مؤثر است

شاید واژه زمین بالاستفاده براي بسیاري از . هاي بالاستفاده شهري نیز وجود دارد زمین

اما نتایج تحقیق نشان  .گذاران معنی نداشته و الزامًا کاربري برایشان تعریف شود سیاست

توان در حاشیه شهرها و تبع آن در محالت مسکونی داخل شهر نیز،  دهد که می می

در خصوص توسعه فضاهاي . هایی را براي ارتقاء تحرك مستقل کودکان اختصاص داد زمین

شود با در نظر گرفتن نیاز تحرك  ها نیز پیشنهاد می سبز شهري و توجه به تنوع کاربري

ها تا  ورزشی و پارك -نظام توزیع و فاصله مراکز تفریحی. ودکان تجدیدنظر شودمستقل ک

  .محالت مسکونی براي تسهیل دسترسی کودکان بدون همراهی والدین بازبینی شوند

محور بدون اتکا به نظر متخصصین و  -واسطه مطالعه اکتشافی نقشه تحقیق حاضر به

بنابراین . شده است کودکان و والدین انجاماجتماعی  -هاي ادراکی و فردي همچنین ویژگی

توان این پژوهش را حجم نمونه باالتر، نگرش سنجی کودکان، والدین و متخصصین  می

شده به دلیل اینکه مستخرج از مطالعه تحرك  همچنین چهار اصل ارائه. تعمیق بخشید

مستقل  ها و متغیرهاي مرتبط با تحرك تواند با کشف عامل مستقل کودکان بوده، می

هاي سنجش  بایست روش این مطالعه پیشنهادي جنبه اثباتی داشته و می. کودکان ادامه یابد

  .تحرك مستقل کودکان نیز ارائه شوند
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