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تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان
بر مبنای نظریه رشد اریکسون
(مطالعه موردی  :مجتمع های مسکونی در تهران)

*

مهندس فاطمه مرتضاییمنش** ،دکتر کمال رهبریمنش*** ،دکتر مصطفی کیانی

****

تاریخ دریافت مقاله ، 1393/07/19 :تاریخ پذیرش نهایی1394/07/08 :

* این مقاله در راستای پایاننامه کارشناسیارشد معماری نگارنده با عنوان «طراحی مجتمعمسکونی با رویکرد روانشناسیمحیط و تأکید
بر نظریه رشد اریکسون» به راهنمایی دکتر کمال رهبریمنش و مشاوره دکتر مصطفی کیانی است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات قزوین ،ارائه گردیدهاست.
** دانشآموخته کارشناسیارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،قزوین ،ایران( .مسئول مکاتبات)
*** استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،قزوین ،ایران.
**** دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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واژههای کلیدی
روانشناسی محیط ،مجتمع مسکونی ،فضای باز مسکن ،بازی کودک ،اضطراب کودک
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چکیده
نظریه رشــد اریکســون بیانگر اهمیت محیط زندگی و نقش بازی در دوران رشــد کودک میباشــد .این درصورتی است که
فضاهای مســکونی امروز ما توانایی پاســخگویی به نیازهــای طبیعی کودکانمان را ندارند .ایــن پژوهش که با هدف تدارک
محیطها و فضاهای مسکونی کارآمدتر و سالمتر و به تبع آن رضایتمندی ساکنان از مجموعههای زیستی انجامشده ،به بررسی
اثر ویژگیهای فضایباز مجموعههای مســکونی به عنوان یکی از عوامل محیطی ،بر روی چگونگی رشــد کودک میپردازد .با
توجه به رویکرد بینرشــتهای تحقیق ،زمینه روانشناســیمحیطی برای تبیین فرضیه و آزمون آن مناسب تشخیص دادهشد .این
پژوهش در پی پاســخ به این پرسش است که؛ آیا مجتمعهای مسکونی آپارتمانی میتوانند فضای مناسبی برای رشد کودکان
فراهم کنند؟ روش تحقیق بهکار گرفتهشــده توصیفی از نوع علیمقایسهای میباشد .نتایج حاصل ازتحلیل واریانس یکراهه
و ضریب همبســتگی پیرسون نشــان میدهد که بین اضطراب کودکان و رضایت از فضای باز مجتمعهای مسکونی به لحاظ
آماری رابطه معنادار وجود ندارد.
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