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3. Methodology

The paper reports part of a larger observational research on the social life in Malaysian low cost flats.
It explores the relationship between the different configurations of common low cost flats configurations 
and children use of the outdoor spaces. For that purpose, systematic behavioral observation was applied to 
three selected sites utilizing behavioral checklist. Age, ethnicity and gender of the observed participants 
and their behaviors are recorded and mapped by two observers around predetermined routes. Reliability 
test (158 predetermined events) was done with 88.5% agreement on the behavior observed and 94.9% 
agreement on the event activity type’s categorization. 22 observations were conducted in each site 
covering every hour from 8 am to 6 pm on both weekends and weekdays. Each observation lasts 30-40 
minutes and is distributed into 8 to 10 minutes in each block. Descriptive analysis is presented to paint the 
portrait of the children outdoor social life in the housing area. 

3. روش  شناسی
مقاله حاضر بخشی از تحقیق مشاھداتی بزرگتر پیرامون زندگی اجتماعی در فلت ھای ارزان قیمت مالزی را 

گزارش می کند . مقاله موجود ارتباط بین پیکره بندیھای مختلف فلت ھای ارزان قیمت معمولی و استفاده 
کودکان از فضاھای باز راکشف می کند. برای این منظور، از مشاھده رفتاری سیستماتیک برای سه محل 

انتخابی استفاده گردید که از چک لیست رفتاری استفاده می کنند. سن، قومیت و جنسیت شرکت کنندگان 
و رفتارھای آنھا ثبت و توسط دو ناظر حول مسیرھای از پیش تعیین شده نگاشته شد.  تست اعتبارو پایایی 

(158 رویداد از پیش تعیین شده) با 5. 88 درصد موافقت روی رفتار مشاھده شده و 9. 94 درصد موافقت روی 
طبقه بندی تیپ فعالیت رویداد انجام شد. درھر محل 22 مشاھده صورت گرفت که ساعت ھای مختلف از8 

صبح تا 6 بعد از ظھر در طول روزھای ھفته و آخر ھفته ھا را پوشش می دھد. ھر مشاھده 40- 30 دقیقه به 
طول انجامیده و ظرف مدت 8 تا 10 دقیقه در ھر بلوک توزیع می شود. برای رنگ کردن تصویر و عکس زندگی 

د.   اجتماعی کودکان در محیط باز منطقه مسکونی، از تحلیل توصیفی استفاده می شو
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