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 مسئله بیان و مقدمه
کنش–ایفرهنگيشهرمجموعه ورفتارشهروندانشکلکالبدیاستکهبراساسنیاز،

يابد.هاوفضاهایمتکثرشهریموجوديتميارتباطمتقابلبینانسانگیردودرنتیجهمي

هایشوندکهدرمیانمسائلوآسیبشهریمحسوبميکودکانبخشيازهمینجامعه

 ميشهمتعدد گرفته ناديده ايران در حوزه.شوندری جديداز دهههای اخیر،در های

از2شناسيشهریانسانو1شناسيدورانکودکيانسان استکهقلمرویمطالعاتخودرا

شناختيتاکنون.مطالعاتانسانانددرجوامعکوچکبهشهرگسترشدادهفرهنگمطالعه

کهيکيانسانمتمرکزشدهاستدرصورتيتقابلفضاوکمتربرمطالعاتفرهنگيوتأثیرم

موضوعاتمهم دنیایامروزاز مطالعهدر جنسي،روابطمتقابلگروه، هایمتفاوتسني،

.درشهراستدرارتباطبافضاهایزندگياجتماعي...قوميو

هشهرسازیوتوجهبیشازاندازفرايندحذفموجوديتفهمانسانيازدرحالحاضر

سود شدهانگاریبه باعث شهری کالبد و استفضا جنبهتا تجربههای زيستهمتنوع

 شهروندان گرفته بيناديده شهری مسائل به توجه عدم دورکیم، تعبیر به نظميشود.

کندوگستردهشدنآنشاهدیبرنیرویمحدوداجتماعيوفرهنگيراتشديدوتقويتمي

اجتمشونده استاعيقواعداخالقيو 1378)دورکیم، :160 تمرکز(؛  انوريزبرنامهزيرا

مديران شهری منطبق کالبد فضاهامجموعه بربه از ای است-کارکردیی کهاقتصادی

دهد.شهریقرارميرادرخدمتتوسعهشهروندانوبهويژهکودکان

حوزهرويکردباشدهارائهمقاله در برساختي شهریی موضوع درکبرساختبه

سالبربزرگريزیومديريتجامعههایبرنامهپیامدوشهردرفضایمسکونيانازکودک

(وشناختيانسانها)آماری،شهرسازی،پردازد.باتوجهبهچندوجهيبودندادهکودکانمي

پرسشجهتتسهیلدرکموضوع رويکردبرساختهايي، موضوعیتکودکانبا با گراييو

.شودمطرحمي

وتعريفشناسندياجتماعيوفضاييخوددرشهررابازمموقعیتکودکانچگونه .1

 کنند؟مي

 ؟درکالبدشهریبهدنبالبرطرفنمودنکدامنیازهایاساسيخودهستند .2

بروزهاآنواکنش .3 چگونه نیازشان مورد فضاهای حداقل به دسترسي عدم به

 کند؟مي

علميدرمقابلوالننهادهایمرتبطوجامعهسالاعمازوالدين،مسئبزرگجامعه .4

؟کنندواکنشکودکانازچهابزارهایکنترلياستفادهمي

يافته نتايج و پژوهشدستبهها حاصل آمده، و اهمیتبااسنادیمیداني هدف

ولزومجستجویداليلاستبهعنوانشهروندانحالوآيندهانبخشیدنبهفرهنگکودک

واکنشبهمحیطشهریاریناسازگوتنش سنيدر افزايشاينگروه به بیانهایرو را

                                                           
1 anthropology of Childhood  
2 urban Anthropology 
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ورفتارهایاجتماعيبابرچسباختاللوهادرحالحاضربسیاریازاينواکنشکند.مي

مي مواجه درحاليشوندبیماریرواني ارائهکودکانکه؛ خانهتعريفتوانايي ويدرستاز

شهری؛نسبتبهتأمیننیازهایخوددرکالبدوجامعهخودرادارندمحیطزندگيمطلوب

ودرنهايتدرمطلوبشانراترسیمکنندندگيخود،محیطزازتوانندبابرداشتمي؛اندآگاه

دهند.مقابلشرايطنامطلوبمحیطي،واکنشمنفينشان



 مبانی نظری
 محپژوهشگرانبسیاریاز از مردم اهمیتتفسیر فیزيکيتأکیدزيادیبر یطاجتماعيو

هاييازايندستکهچگونهمردمفعاالنهشرايطزندگيوباطرحپرسشخوددارندپیرامون

سازند،بههاراچگونهميگیرندوياآنکنندوازساختارهاچهتأثیریميخودراتفسیرمي

نظريهپردازند.تبیینکنشانسانومحیطمي بهاينمهمهاييکهکمکشايانييکياز

برساختمي رويکرد اجتماعيکند، 1گرايي رويکرد اين نظريهاست. از هایکنشبرگرفته

هم پديدارشناسيو جامعچنینرويمتقابل، پیشرفتهکرد و نظريهتر )بکر،2زنيبرچسبتر

فرضیه(1963 اصليدراينرويکردآناستکهمسائلدربررسيمسائلاجتماعياست.

چ دربارهاجتماعي افراد تعريف از غیر مشکلیزی را آن که رفتاری يا ياشرايط آفرين

کنندگاندعوی،مخالفانونیست.اقامه،کننددعویميآناقامهبینندودربارهدارميمسئله

اطالقميبرآنکهاجتماعيکهموردهدفهستندوتعريفمسئلهيمخاطبان ازها شود،

 برساخت اصلي واقعیتعوامل انداجتماعي کیتسوز، و نظريه1987)اسپکتور اين در .)

گروهواقعیتازراه ايدئولوژيکافراديا ذينفع،هایهایگوناگونيمانندتمايالتسیاسيو

عالقهانگیزه از وناشي شواهد ديگر بر واقعیات يا شواهد برخي ترجیح افراد، اجتماعي

برساخته عقالنیت تعريف مياجتماع برساخت شودو پژوهشگراني2001)بگوسیان، .)

هادرسراسرجهانتمرکزهمچونوبوهمکارانشبهبرساختاجتماعيوکیفیتکودکي

(.2008)وب،دهنديمتریبهکودکاناندونقشفعاالنهکرده

وجودواقعیتاجتماعيکودکانناسازگاروناآرام،وابستهبهتعريفخاصيازرفتارهای

ديگریشکلا واکنشيمیانکودکو کنشو يکفرآيند در جتماعيکودکاناستکه

گیردوبااصطالحاتعامیانهمانندکودکشیطان،کودن،ناسازگارويااصطالحاتعلميمي

ب پرخاشگر، افسرده، ميبرساختهفعالشیمانند اجتماعي ذيگروهوشود بههای نیز نفع

مي آن هدفهمسئلپردازند.ترويج بلکه نیست، کودکان ناهنجار رفتار وجود انکار اصلي

 است ناآرام و ناسازگار رفتارهای ايجاد چگونگي و بازشناسي جامعهميو بداند، خواهد

بزرگ که داده قرار موقعیتي شرايطو چه در را کودکان واکنشآنانسال، به ناگزير را

هاييپیرامونایاستکهبهپرسشدکيحوزهشناسيدورانکو.انسانناسازگارانهکردهاست

مي پاسخ کودکي و کودکان انسانگويد. محققان از پروت و دورانکريستنسن شناسي

                                                           
1 social constructionism 
2 labeling theory 
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نظريه رويکرد چهار يکبررسي، در کودکي در وهایپژوهشپردازی کودکي به مربوط

(.126-2002:125کريستنسنوپروت،)اندهکودکانراشناساييکرد

آموزشکودکبه .1 به نیاز شدن انسان برای که منفعل موجودی و ابژه عنوان

 ديگراندارد.

که .2 سوژه عنوان کودکبه يکشخصبا»يپدر عنوان به کودک، بازشناسي

 ازجهانپیراموناست.«هایخودذهنیتوبرداشت

اجتماعيکه .3 کودکانبهکودکبهعنوانکنشگر جديداستو رويکردینسبتاً

خودشانمطرحهستندعنوانفعا درکاز تجربیاتو جامعهالناجتماعيبا کودکاندر ،

عموميدهند.يکمشخصهميکنندوزندگياجتماعيوفرهنگيخودراتغییرميمشارکت

 .استکردهفرضسالبزرگازجامعهآناستکهکودکانرامستقلياينديدگاهتحقیق

1بیند.ميپژوهشگرکنندهوهمراهارکتهکودکرابهعنوانمشاخیرکديدگاه .4
 

امروزايرانرويکرداولبهکودکاناستوکودکانراموجوداتنگاهغالبدرجامعه

سالباشندوموردتربیتوآموزشقراربزرگگیردکهبايدتابعجامعهمنفعليدرنظرمي

درجاتيکودکانرافعالوباگیرندتابرایحضوردراجتماعآمادهشوند.سهرويکردديگر

مي کودک،ندانارزشمند موضوعیتيافتن از و تجربد از اتیاستفاده محیطنسبتبهاو

پژوهشبهرويکردسومنزديکاين.اندتوسعهيافته،اجتماعيتامشارکتفعالاودرتحقیق

محیطباطباتجربیاتکودکاندرارتراثبتوسالبزرگایکودکانازجامعهتجربهاستتا

.کندبیانتررابزرگواجبارهایاجتماعيجامعه

هایاجتماعيالزماستبررسيکنیمکهچگونهوکودکانبهمانندديگرگروهدرباره

دهدوچطورکودکاندرکمکبهتاچهحدکودکيبخشيازساختارجامعهراتشکیلمي

کنندوفرآيندبیننسليمشارکتميشانحفظوتقويتجوامعازطريقهمکاریاقتصادی

)کور 2009تروپ، مي(. ديده ارزشمند مردمي عنوان به کهکودکان کساني يعني شوند،

زمانيهاآنهمکاریاجتماعيرادارند،کنند،همبستگيدارندودانشوتجربهمشارکتمي

هایمهمبرایکنندکهبهرسمیتشناختهشوند.يکيازشیوهاحساسارزشمندبودنمي

فعالیت در کودکان آوردن حساب دربه جدی کارهای سپردن اجتماعي، ارزشمند های

(.2005جامعهبهآناناست)هلدزورث،







                                                           
درباره(CRC)حقوقبشرنامهاينديدگاهدرپیمان1 بربخششدهتيحماحقوقکودک، هایومخصوصاً

(کهبرپژوهشها)شاملفعالیتکندکهدرهمهبیانمي(CRC).حقوقمشارکتيکودکانتأکیدکردهاست

ايدکودکانبهعنوانموجودیانسانيوشهروندانيفعالديدهشوندواينعقیدهرازندگيکودکاناثردارند،ب

هم مطلع، پیچیده، کودکان که پروت، و )کريستنسن دهند ترقي هستند؛ شنوا و و2002فکر کاسترو ؛

.(2010کازمینسکي،











 31...رکودکاندرشهر:بررسيساختارفضاييومسکند

 شناسی پژوهش روش
ينوبرایهايبهداده،نگاریهایکیفيمردمتوانبرمبنایروششهریميشناسيانساندر

واکنشانسان هموبررسيکنشو با ومحیطشهریها نهادها ارتباطبا مانندرسیددر

هاادراکمردمازشهروتصويرذهنيمبهموواضحآننحوهررسيدربارهبهبکهکوينلینچ

(.1385:16)لینچ،باروشمصاحبهعمیقوترسیمطرحشهربهوسیلهمردمپرداخت

سالپسرساکن12تا7آماریکودکانجامعه1هزارنفر17نمونهازحدودجامعه

روشيازدهمنطقه با نمونههایتهران، در متفاوت گیری مرحله شدهچند اند.انتخاب

پژوهشداده روشهای اساس بر های مصاحبهدادهگردآوری مشاهده، شامل عمیق،ها

درچندمرحلهازمشاهده تعريفذهنيکودکانموردمطالعهقرارعینيتابررسياسناد،

دبوترکودکانعمیقایبرایمطالعهازهرمرحلهمقدمهآمدهدستبههایودادهندفتگر

رفتاردرمیدانتحقیق:حضوردرفضاهایعموميونیمهعموميشهریمشاهده .1

و بیمار و ناسازگار عنوان به که کودکاني بازی در مشارکت و مدرسه( سبز، )فضاهای

 .درچندمرحلهیاگیریخوشهونهنمتوسطشدندبازيگوششناختهمي

ایجامعوتفصیليتهرانوهبررسياسنادباالدستوکالبدمنطقه:بررسيطرح .2

هایعموميوموردمطالعه،شرايطعینيکالبدشهریوارتباطشهروندانبامحیطمنطقه

 .بررسياسنادیومیدانيازطريقنیمهعموميشهر

بیستغیرساختارمندمصاحبه .3 کودکاننمونهبا یتصادفي:ریگنمونهازطريقاز

وناسازگارراازفعالشیکودن،پرخاشگروببهعنوانبچهرفتاریکهانگاختاللکودکاني

درموردمالحظهقرارگرفتند.سویخانواده،دوستانواولیایمدرسهدريافتکردهبودند،

دان،امکاناتآموزشي،تفريحيوورزشياينمرحلهکودکانباتشريحنوعمسکن،تعدادفرزن

ونیازهایخوداست،خواستقراردادهآناندراختیارومديريتشهریمدرسه،کهخانواده

 کردند.وداليلرفتارناسازگارخودراروشنتشريحرا

هفتساختارمندمصاحبه .4 ازبا روانانمشاورنفر وانشناسمدرسه، والدين ،

اصليرادرعلتکردند،اماکهتأثیرمحیطبررفتارکودکانراانکارنميمسئوالنآموزشي

اعتیاد(مي )خشونت،طالق، انجامفرآيندروانمشکالتخانوادگي، بهيدرماندانستندو را

 کردند.توصیهمياویکودکوخانوادهروحلپیشعنوانتنهاراه

ازطريقابتداييکودکاندورهشدهتوسطموردنقاشيومتننوشتهنودبررسي .5

ترسیمنمایمحلزندگيخودخانهوشهربرایودرخواستازآنانایگیریخوشهنمونه

 .مطلوبشان

ازيافته .6 ها و روشتحلیلمحتوایکیفيمتعارفبههانوشتهتحلیلمصاحبه با

1390-1385هاینتايجسرشمارینفوسومسکنسالازایحاصلهدستآمدوباداده

 شد.مقايسهيازدهتهرانشهرسازیمنطقهواسناداندازش،اهدافوچشم

                                                           
1385سرشمارینفوسومسکنسال1
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وتلخیصياستشدهتيتحلیلمحتوایکیفيدارایسهرويکردمتمايزمتعارف،هدا

تفاوتسهرويکرددررمزگذاریهابهکارميوبرایتفسیرمعناازمحتوایمتنداده رود.

طرح میزان و اساسرمزها آنها، قابلیتاطمینان ها شانون، و 2005است)هسیه در(.

شوندوازها،کدگذاریميهایحاصلازمصاحبهومتنتحلیلمحتوایکیفيمتعارف،داده

هاييبرایکدهادرنظراينروندبرچسبآيد،باادامهمیانآنمفاهیمکلیدیبهدستمي

قیماًحاصلخودمتنودهدکهمستانميشودکهيکياچندتفکرکلیدیرانشگرفتهمي

کدگذاریاست.سپسکدهادرقالبمقوالتمنطقيودرارتباطباهمتدوينطرحاولیه

مي مايرينگ، و )پاتون 2000شود روش(. اين اساسدر بر تحلیل اين از دانشحاصل

)لیندکويست،دهایحقیقيريشهدارکنندهاستودردادههرمشارکتفردمنحصربهديدگاه

1981 يکپديده(. تعريف که مطالعه اصلي هدف با ارتباط در کیفي، محتوای تحلیل

کودکاست؛ ارتباطبا اجتماعيدر برایفرهنگيو را ازمقولهفهمراه مفاهیمتازه و ها

شود.ميفيبازتعرهاکندوکالبدشهریازنگاهآنديدگاهکودکانبازمي



تهران یازده  نطقهشهری ممسکونی و ر فضاهای موقعیت کودکان د
 سال اساسآخرينسرشماریدر 1390بر به ايران جمعیتشهرهای نفر53646661،

دربرمي4/71رسیدهاستکه پیامدرصدجمعیتايرانرا افزايشجمعیتدآشکارگیرد.

اختصاصکاهششهرنشین، يافتهسرانه فردفضاهایمسکنو ستکهاعموميبرایهر

برایمهمچالش ميانريزبرنامهي محسوب شودشهری برنامه. والگوهای جامع ريزی

ريزانشهریقرارداردومديرانشهریشهریموردتوجهبرنامهدرفرآيندتوسعه1تفصیلي

قالبطرحيالزم در بهاطالعشهروندانميآنرا بهمديرانشهریابالغاالجرا رسانندو

مي کالبدهایتوکنند. ايجاد عمراني، منطقي و عقالني اصول کمي، معیارهای به جه

کارکردیباعثشدتازندگيشهرونداندردستمديرانعمرانيوشهرسازیقرارگیردو

کل همسانينیبيدر فراموشميسازیطرحو اينموضوع گروههایشهری که هایشود

فرهنگي نیازهای شهری متنوعي-متفاوت دارنداجتماعي . منطقه بايازده تهران شهر

درصد5/3شودودرصدمساحتتهرانراشاملمي1/8،لومترمربعیک6/12وسعتيحدود

کاربریاراضيدردادهاست.درصداراضيخودجای51/44جمعیتمسکونيتهرانرادر

گیرد.ميدرصداراضيرادربر23وحدوددارد2ایسطحمنطقهعموماًعملکردیفرامنطقه
 

                                                           
ست.مالکاينمقالها11منطقه1391طرحتفصیلي1
ويژگي2 از بیترهبـری11هایخاصمنطقه نظامـيمانند سیاسـيو مـهم مراکز رياست،وجود نهـاد

نگهبـان،جمهـوری امنیـت،شـورای عالـي  ملي،شورای کشـور کل بازرسـي سازمان چندچنینهمو

اينمنطقه،چندينپـادگاننظامـيکهدراينمنطقهوجودخانهونیزسفارت مراکزمهماقتصادیواست.

.ردیگيبرمرانیزدرایوفراشهریبازارهایتخصصيباعملکردفرامنطقه
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13911براساسطرحتفصیليسال11مساحتکاربریزمیندرمنطقه:1جدول



بهچنددلیلبهعنوان است:نمونهاينمنطقه يتآنمرکزمطالعاتيانتخابشده

 بهدلیلوجودنسبتبهحدودتهران، اينمحدوده مراکزمهماداری،ارتباطشهروندانبا

.متوسطشهریطبقهباال،زيستتراکمجمعیتيومسکونيواقتصادی،سیاسي،اجتماعي

 11منطقه کاربری لحاظ ناحیهبه سه جنوبيبه و میاني است،2شمالي، شده تقسیم

جنوبيمنطقهاستقرارهایمیانيوسکونتوخدماتوابستهبهآنغالباًدرقسمت،فعالیت

هایترکیبيازترکیبواختالطکاربریييبهطورکليالگویتوزيعکاربریزمینالگودارند.

متفاوتدرکنارهماست.

ريزیوگیردوهدفبرنامهتفکیکفضایشهریبهعلتمحدوديتزمینصورتمي

بدوندرنظرگرفتنفضاهایسیاسي،اداریوطراحيشهری درنهايتکنترلفضااست.

هایفرسودهباافزايشروبهرشدروندنوسازیبافتواستنظامي،بافتمسکونيمتراکم

درصداراضيمنطقهقابلسکونت45حدود.گیردميشکلارتفاعدرمنطقه،اينتراکمدر

افزايشتراکم با را منطقه اين در مسکن کمبود تا دارند سعي شهری مديران و است

کنند.جبرانغیرههایآموزشي،ورزشيوساختمانيبدوندرنظرگرفتنسرانه

جدول ويژگي2در بی، تهران شهر با مقايسه در منطقه شدجمعیتي است.هان

فاصله در بعدخانوار و خانوار تعداد تحتتأثیر1390-1385هایسالجمعیتمنطقه،

منطقهشاملدرصدجمعیت5/12افزايشجمعیتوکاهشبعدخانواردرتهرانبودهاست.

کهلزومتوجهبهمسائلاجتماعيوفرهنگياينجمعیترااست14-6کودکانبینسنین

اماتعدادخانواردرمنطقهته،کاهشياف93/2به25/3بعدخانوارازسازد.ميقابلمالحظه

 باقيماندهاست.7/3درحدود



                                                           
1
،معاونتشهرسازیومعماری،1391ضوابطومقرراتطرحتفضیليجديدمنطقهيازدهتهران،ارديبهشت 

شهرداریتهران.
صورتهباختصاربهشدهمعرفيناحیه3درقالبدرطرحجامعشهری11همنطقشهریتوسعهاندازچشم2

ستاشدهتبیینزير مقاوم،وايمنشهری،درآمدمتوسطوکماقشارسکونتپهنه:جنوبيناحیه(1:

ناحیه(2.ساکنجمعیتباتناسبدرعموميخدماتوتسهیالتدارایپايدار،محیطمعیارهایازبرخوردار

فرامليومليحکومتيمذهبي،سیاسي،هایفعالیتوکانونقلب :میاني مرکزازبخشيي:شمالناحیه(3.

 .اطالعاتتبادلوکاالدادوستدنظرازپررونقسکونت،وشهریمرکزیمتنوعهایفعالیتترکیبباشهرکالن

 درصد از مساحت منطقه مساحت )هکتار( کاربری زمین

95/53651/44 مسکوني

47/27583/22 ایهایفرامنطقهیمجموعکاربر

02/433/0 رينشدهوباساخته

97/27479/22 معابر

06/11554/9 ساير











 2،شماره6شناسيايران،دورههایانسانپژوهش34

و1385وشهرتهرانبراساسآمارنفوسومسکنسال11هایجمعیتيمنطقهشاخص:2جدول

1390 

  شاخص

/ جمعیتی

 مسکونی

 شهر تهران 11منطقه 

درصد1390درصد1385درصد1390درصد1385

-8154051-2752415/32888845/37855142جمعیت

-6کودکان

الس14
346615/12--90897057/1197150691/11

-2597731-847457/3985567/32281650تعدادخانوار

-14/3-44/3-93/2- 25/3بعدخانوار

 

هایشهریاست.متراژبناارتباطنزديکيباديگر،زيربنایمسکونيبرایخانوارنکته

رايافتهاختصاصسرانه جسميخود نیازهایروانيو بتواند تا دارد فرد هر خصوصيبه

اساسنتايجسرشماریسال بر 1385مرتفعسازد. درصدفضایمسکونيزير95حدود

بايکاتاقمترمربعوغالب80درصدزيربنایمسکونيزير65مترمربعوحدود150 خواباً

وآمارادامهدارد1392-1386هایمابین.همینرونددرسالاست)فضایکامالًخصوصي(

دهدکهواحدهایمسکونيهایصادرشدهنشانميشهرداریتهراندرتعدادپروانهساالنه

ديگر دستی در متراژ همین زيربنابا میانگین و سالساختهستند آتيدر تغییرهای

 اصينخواهدداشت.خ

 
 1390و1385براساسآمارنفوسومسکنسال11منطقهمسکوني هایشاخص:3جدول

مسکن

معمولي

براساس

زيربنا

80-50کمتراز

متر
متر300-151متر81-150

بیشاز-301

متر500
جمع

540027/65241393/2936494/438146/082171100

 

دهدکهدرمقايسهموردنیازکودکاننشانميافتهيصیضيتخصجدولتوصیفيارا

عادالنه تخصیصفضايي افزايشجمعیت، میزان کاربریبا استو نگرفته هایایصورت

،نیستآموزشي،تفريحي،ورزشيوفضایسبزبرایجمعیتساکنوکودکانمنطقهکافي

دهندوسهمآموزتشکیلمينشدرصدجمعیتمنطقهراکودکاندا5/12بهعنواننمونه

آن ازفضایآموزشيتنها اينفقرفضاييدرموردامکاناتتفريحي،درصد78/1ها است.

درمرکزمنطقه،اراضيوسیعيباکاربرینظاميهاستحالآنکهورزشيوغیرهبیشازاين

شد.تواندبرایتسهیلامکاناتشهریمناسبباایقرارداردکهميوفرامنطقه
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1تهران11کاربریاراضيدرمنطقه:4جدول



کاربری واقعیت کنار اختصاصدر منطقهافتهيهای جامع طرح منطقه، اراضي در

کند؛ارتقایکیفیتانداز،اهدافتوسعهوراهبردهایتوسعهراتبیینمي(کهچشم1385)

کنترلتراکمجمعیتوارتقاءکیفیتواحدهایمسکوني،فضاييعناصر ساختاریمنطقه،

هایمسکونيبهعنواناهدافتوسعهدرمحالتوبافتستيزطیمححفظوارتقایکیفیت

شده اراضيمطرح کمبود منطقه، مسکوني متراکم نوسازی روند امر، واقعیت در اما اند

کا جاييرارکردفرامنطقهغیرمسکونيوتملکنظامياراضيشهری، ایبخشيازمنطقه،

برایتحققاهدافطرحجامعشهریبازنگذاشتهاست.



 کودکان و تعریف موقعیت خود در شهر
يادآوریمي موقعیتيبهواسطه»کندکهلنسييکيازمحققاندورانکودکيايننکتهرا

ايم؛...کودکانتعريفکرده«کفلافرادتحتت»کهدردورانمعاصربرایفرزندانمانبهعنوان

مي يادگیریقرار يکفرآيند در سپسآنرا ميدهیمو جامعه وارد را همهها زيرا کنیم

کارکردتمامابزارهایفرهنگي«بهعنوانيکشهروندشايستهوموفق»هانیازدارندتاانسان

مسائلوتجربیاتاجتماعيتجربیاتکودکانقابلمقايسهبا(.2008:5)لنسي،«رابدانند

ایکهباعثجنسیتياست.شايديکيازعواملبرجستهوهایاجتماعي،قومیتيديگرگروه

ديگرانصدایودشکهمانعازآنمياستشدهکودکانموردتبعیضقرارگیرند؛عاملسن

بشنوند؛درحالآن صورتيکهاندودرخودآگاهپیرامونکودکاننسبتبهمحیطکهيهارا

آنواکنشنشان نسبتبه دهد، قرار تحتفشار فرهنگيکودکانرا اجتماعيو ساختار

نشاندادندرک،متونوتصاويرباهدفمصاحبهازمیانهایبهدستآمدهيافتهدهند.مي

ساختار از کودکان کالبدی و مقولهفضايي چند در دستهشهر شدهمهم بندی بهاند تا

عیتکودکاندرفضایفردی،مسکونيوشهریبپردازند.بازنماييموق
 

                                                           
1
،معاونتشهرسازیومعماری،1391ضوابطومقرراتطرحتفضیليجديدمنطقهيازدهتهران،ارديبهشت 

یتهران.شهردار

 تهران 11منطقه  1391بر اساس طرح تفصیلی  11های ارضی منطقه  کاربری

نوع 

 کاربری
 سرانه درصد مساحت نوع کاربری سرانه درصد مساحت

5/1961/181/0درماني95/53651/4437/22مسکوني

433/016/0تفريحي55/2178/189/0آموزشي

02/325/012/0ورزشي21/76/03/0فرهنگي

44/2511/206/1فضایسبز41/654/026/0مذهبي
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 شکل گرفتن فردیت کودک با ایجاد فضای خصوصی
است.پژوهشگرانعموميوخصوصيدرمطالعاتشهریيکيازمباحثموردتوجهعرصه

هرچقدربهسمتتوامرخصوصيپنهانوفردیاستوامرعموميآشکاروجمعياس

(.1387:225شود)شارعپور،عموميبودنآنبیشترميدجنبهفضاهایعموميپیشرو

)درراپاپورتفضایشهریرابراساسمیزانتعامالتاجتماعيبهسهدستهفضایعمومي

فضایکنندگانخاص(و)بااستفادهيخصوصمهیفضاینیمهعموميياندسترسهمگان(،

(.1977:289ردهاست)راپاپورت:کشودتقسیماشخاصاشغالميخصوصيکهبهوسیله

مسکنبايداجتماعافرادخانوادهراممکن»کند:اينمسئلهرامطرحمي1لوکوربوزيه

ومجزاييداشته استقاللهرکدامراحفظکندتاهمگانازهمزندگيجدا ساخته،ضمناً

2کندی.«باشند
(1»:سازديزميسهنوعفعالیتعمدهرادرگروهخانوادگيازيکديگرمتما 

کهدر«فعالیتعمليشخصي(3وفعالیتعملياجتماعي(2،هایعمليخانوادهفعالیت

فراهمنهايتاينفعالیت نیازهایمتنوعاعضایاجتماعخانوادگيرا افرادراميها و سازد

کودکاننیازبهداشتن.(164-1375:165)توسلي،کندميبرایحضوردراجتماعآماده

 را استقاللخود اينهدفکه با اعضایابنديبازفضایخصوصيرا ساير با روابطخود و

یپوياآلتمنخلوترابهعنوانيکفرآيندتعديلمحدودهخانوادهتنظیمکنند،خواستارند.

مناظره ایمالحظهميو يککنترلانتخابياز»بلکهستینکندکهخلوتکنترليايستا

کنشکودکاندرفضایشهر(.1975:18)آلتمن،«گروهديگریاستدسترسيبهخوديا

مي فضاینشان به فرد تعلق و خصوصي فضای از حداقلي داشتن به نیاز که دهد

درصدفضای65شهریاست.حدودهایزندگيدرجامعهازجملهخواستافتهياختصاص

خوابمربعوغالباًبايکاتاقمتر80بامتراژیزير11مسکونيومتراکمشهریدرمنطقه

باسايرباعثتعارض؛همینموضوعاعضایخانوادهوجودنداردفضایشخصيبرایواست

شود.هایناسازگاردرکودکانميوبروزواکنشاعضایخانواده


توسطکودکاندرارتباطبالزوموجودفضایخصوصيشدهاشارههای:برخيمقوله5جدول

نتیجهمقوالت(نمونه)خود

بسیاربزرگزندگيکنمويکاتاقمندوستدارمدريکخانه

باشم داشته کسيمخصوصبرایخودم دوستنداشتم اگر و

دادم.وارداتاقمنشود،اجازهبهاونمي

نیازبهفضای

خصوصي

ل
شک


ی
ضا
دف
جا
اي
با
ت
دي
فر
ن
رفت
گ

ي
ص
شخ



باش داشته وقتدلمميکاتاقجداگانه هر آنکه خواستدر

خصوصي کارهای خواست دلم وقت هر و بنويسم درس اتاق

دهم.وکارخصوصيراانجامميروميانجامدهم،بهاتاقمم

یخودرادوستدارمچوندرآنراحتهستم.مندرمنخانه

.امدهیاينخانهيکاتاقدارمکهتماميلوازمخودرادرآنچ

                                                           
1 Le Corbusier  
2 Candi 
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زندگيکنمکهاتاقزيادداشتهباشدوایدوستدارمدرخانه

یداشتهباشموبابرادرمدعواامنهمبرایخودماتاقجداگانه

نکنم.

ارتباط

کودکبا

ديگری

 

 و متناسب با نیاز کودک مسکن مطلوب
 کیفیتفضای کمیتو از دادهونيموجودمسکدرککودکان عینيشهرسازیوبا های

جملهمتراژپايین،تراکممسکوني،نيدارد.مشکالتمسکنازهمخوامنطقهتراکممسکوني

 همچونفضایبازیازجملهبیشترينمواردیاستکهکودکانرافقداننوعساختبنا،

ساختهاست.نشینيدرمسائلآپارتمانساالندرگیربزرگ

دلیلبي جسميتوجهيبه نیازهایروانيو آنبه سازگاریهاکودکان، به باناچار

داستفادهميشرايطناسازگارفضایمسکونيشدهوازحداقلفضایموجو درغالبکنند.

اينمسکنایبزرگوزيباذکرشدهاست.توصیفاتازمسکنمطلوبتمايلبهداشتنخانه

آرمانيوخیاليقابلتصوراست.خانهتوسطکودکانگاهيواقعيتايکنمونهازيکنمونه

ماننديکوتامبهعنوانيکواحدمستقليگاهلکوچکودورازشهرويکفضایمستق

گیرندجایميعموميدرداخلفضایخصوصييباکارکردفضاهايکهشوديمترسیمشهر

کودکاندرتوصیفمحیطد.نتاپاسخگویبسیاریازنیازهایجسميوروانيکودکباش

ازی،تفريح،زيباييوسرسبزیوديگرزندگيمطلوبخودبهکمیتوتخصیصفضايي،ب

تامسکنموجودمسکنازفاصلهزيادیدهدکههانشانميعناصرکالبدیتوجهدارند.داده

مسکنتفادهازسمجبوربهاسالبزرگاگرجامعه.تهرانوجوددارددرمیانکودکانمطلوب

خواهندازفضایمسکونييومتأمینمسکنراندارندکهدغدغهانکودکاماحداقلياست

شوند.سببهرهبرند،دچارچالشميمتنا


 ایازنمایبیرونيوتخصیصفضایدرونيدرمسکنموجود:نمونه1تصوير









:2تصوير
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هاييکهدرروندنوسازیشهربهسرعتتخريبخانه،نقاشيخانهمطلوبازاینمونه:2تصوير

شوند.مي


















 

 
آلهایکودکانراجعبهمسکنموجودوايدهازصحبتشدهاستخراجهای:مقوله6جدول

نتیجه مقوالت موجود(مسکننمونه)

آيدتمانيخوشمنميرهایآپامنازخانه

 زيرادرآنفضاکماست
فضایاندازه

زندگي

کالبدفیزيکي

مسکن،

رويدادهاو

رفتارهایدرون

فضا،

یهايژگيو

وآسايشي

امکانات

عدمتناسب

تخصیصفضای

مسکونيبانیاز

کودکان

آپارتمانماکوچکاستومنوبرادرم

یم.وليگاهينکبیشتردراتاقمانبازیمي

کنیمیسوارخواهیمدوچرخهاوقاتکهمي

تازهاگردرپارکینگ،رويمبهپارکینگمي

 ماشیننباشد.

یاندازه

فضایبازی

رفتارهای

درونفضا

خانهمحلآسايشوآرامشاستوقتيما

رويم،دوستخستهازمدرسهبهخانهمي

ایواردشويمکهماراآرامداريمبهخانه

کند.دورازشلوغيوهیاهویخیابانو

ماشینباشد.یسروصدا

کارکردفضا،

هایويژگي

آسايشي

یماخوباست.حیاطداردوخانه

ستوهیچکسپارکینگشمالخودمانا

ماکندوانباریدارد.خانهآنجاپارکنمي

دومشکلدارديکايناستکهآنتن

دهدودوايناستکهجلویپارکینگنمي

 کنند.ماماشینپارکمي

امکانات

فضایباز

یمايکچیزبدیکهدارد،طبقهاولخانه

هستیمومشکالتزيادیداريم،مانند

شدنوبازکردن،صدایدرموقعبسته

هایويژگي

آسايشي

رفتارهای
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موقعدويدندرراهپلهصدابهپايین

 آيد.مي
درونفضا

 نتیجه مقوالت نمونه)مسکنمطلوب(

مناينخانهراخیليدوستدارم.اين

خانهبسیارزيبااستوبسیاربزرگاست.

 مندراينخانهخاطراتبسیاریدارم.

اندازهفضای

خانه



کالبدفیزيکي

مسکن

رويدادهاو

رفتارهایدرون

فضا



یهايژگيو

آسايشيو

امکانات

خیالورويا

ارتباطات

خانوادگي

فضایمطلوباز

حداقل

هاتاخواسته

اهايرؤ

ماحیاطيکوچکوتمیزويکخانه

کوچکوحوضيزيباداشتهباشد.باغچه

درختانوقتيکههواخوباستزيرسايه

غچهياآالچیقبنشینیموتکالیفبا

 مانراانجامدهیم.مدرسه

کمیتفضای

سبزخانه



مترباشدونمایبیرونآن70ماخانه

آنشبیهیهامرمرسفیدومشکيوپنجره

هایآنمشکيماتنقالهباشد.رنگشیشه

باشد.

هایآنشیروانيودورازدسترسيسقف

 تنهاباشم.اوتنهایههاوآدمماشین

شکلفضا

ماسهخوابداشتهمندوستدارمخانه

مترباشد.چونمنيک150باشدوحدود

برادردارمومادودوستداريم.بوستان

کوچکينزديکآنباشد.پارکینگو

انباریداشتهباشدويکبالکنياتراس

داشتهباشیمچونمنبهگلوگیاهعالقه

 دارم.

فضایسبزو

امکانات

فضاهای

بازمهین

ایداشتهباشد؛هایجداگانهخانهاتاق

،اتاقبازی،اتاقدرس،ماننداتاقکتابخانه

،هااتاقديدني،هااتاقمهمان،اتاقورزش

درآنجاراحتباشيوبتوانيباآرامشو

خوبدرسبخواني.مطالعهکنيوبا

 آرامشبخوابي.
آرامش،راحتيایکهدرآنانساندرخانه

 واحساسشادبودنداشتهباشد.

کارکردفضا

هایويژگي

آسايشي
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ایرامنازکودکيدوستداشتمآنخانه

ديدمبهخودمميیاهايکهدرذهنورؤ

واقعیتتبديلکنم.علممعماریو

قدرپیشرفتسازیهنوزآنساختمان

جاديدهنکردهکهخانهذهنيمندرهمه

بهآفتاباست،مناتاقمنروشود.

دوستندارمروزهایتعطیلصبحزودآنجا

خواهدبازدنيکروشنشودودلممي

کلیدجهتاتاقعوضشود.ياازآشپزخانه

آيد.دوستدارمهمهخیليشلوغبدممي

یکهدرزرامکاناتآنجالیزریباشد.لی

کارهابهمنکمککند.البتهاينهمه

ازبهيکباغوامکاناتورزشيوخانهنی

 تفريحينیزدارد.

امکاناتو

عناصر

فضايي





 کودکان در شهری کارآمد
به اجتماعيبرقرارینیاز ارتباط ديگرانکودک ازبا جامعه و همساالن اقوام، همچون

پذيراست.کودکانيکهازفضایعموميامکاندرامنیتايجادومواردیاستکهباتوسعه

درند،ايکطرفبامسکننامناسبوازطرفديگرباکمبودفضایعموميدرشهرمواجه

مي ظاهر ناموفق اجتماعي تعامل مهارتشوندبرقراری اجتماعيو به-های را ارتباطي

هایهنجارمندمانندمدرسهکهشودتادرمحیطگیرند،همینامرباعثميدرستييادنمي

هایپرتنشيازخودنشاندهد.،رفتارسازدميخاصيتابعمقرراترافرد

کاهشدهدپیامدهایناخواستهاينتواندعموميميعرصهتوسعه منفيرا زيراو ؛

درکميانسان فضایپیرامونخودرا محیطاجتماعيو فعاالنهمحیطمطلوبها کنندو

درمیانساختارهایفضاييواجتماعيمي خويشرا شگرانبراينامرتأکیدپژوهسازند.

باکودکاناگربخواهیمدرکيازروابطاجتماعي،فرآيندهایاجتماعيونیزروابطدارندکه

عنوانموجودات به کنش،انسانييمردم نقشذهنيو به بايد باشیم داشته فعال و پويا

اجتماعي،کنشمتقابلمیانمردمتأثیربسیاریبرروابطکنیم.بازيگراناجتماعيتوجه

مي اقتصادی و سیاسي )کسل، 1387گذارد ؛ طبیعي(.1377ديکنز، محیط با کودکان

اينکنشمتقابل دنیازهاآينبر،پیرامونشانکنشمتقابلدارند. واسطهیآناناستو به

فضایمطلوب برایرسیدنبه فضا در تغییر فضای.گیردشکلميمحیطو کودکاندر

بر دنبال به شهر خويشاوندانعمومي و همسايگان همساالن، با اجتماعي ارتباط قراری

کاهش و سبز فضای کاربری افزايش شهری، امکانات به دسترسي سهولت هستند،

آلودگي برایطیمحستيزهای را رواني و امنیتجسمي احساس که است مواردی از ي

کودکانبههمراهدارد.
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لیدیاجتماعياستکهدارایحدودوثغورفضاتو»نويسد:ربانيبهنقلازريشاردمي

خاصخويشاست بهمحدوده«. اينمفهومفضا ایگفتهميدر که دارایعنصری»شود

:1381،)رباني«هایمختلفارتباطبرقرارکرداساسيباشدوبهکمکآنبتوانبینبخش

ايارتباط(.36 اينارتباطپیچیده دارد. جامعهوجود و باعثبهاساسيمیانفضا ستو

.يکيازفضاهایعموميمهمشودوتنوعفضاييميکوچکوجودآمدنانواعمختلفجوامع

،نوارسبزهاها،باغچهباغهاشاملپارکبرایکودکان،فضاهایسبزشهریاست.فضایسبز

است.هاوکوچهخیابانحاشیه

11فضایسبزدرمنطقههایکالبدیوجمعیتي،حداقلالگوهایباتوجهبهشاخص

 است. رفته کار به حدود درصد5/3جمعیتيدر درصدفضای51/44جمعیتتهراندر

درصدفضایسبزوجود11/2مسکونيساکنهستندوبرایاينتعدادازشهروندانتنها

دهدکهحجمقابلدرصداراضيراتشکیلمي83/22ایهایفرامنطقهمجموعکاربریدارد،

 شهروندانوکودکانرادارد.بهمکانيعموميبرایازآنامکانتبديلشدنتوجهي

 
ومشکلکمبودجایپارکماشین:درايننقاشيکودکسعيداردموقعیتفضاييکوچه3تصوير

راترسیمکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیچیده از ناشي پیامدهای با شدنرويارويي آلودگيجامعهتر مانند هایشهری

وسازخدماتشهری،تراکمساختشهری،کاهشسرانهونقلحملمحیطي،ترافیکوستزي

وازهمهبیشترکودکانشهریجامعهافرادشهریهمهازمسائلياستکه درمعرضرا

مي قرار توسعهدهد؛خطر بنابراين هدفشهری وضعیتبا شهرنشیني،زندگيبهبود

پیامدهااين،اجتماعيوفرهنگيشهروندانبايدبههایسیاسيواصالحجنبهستيزطیمح

توجهداشتهباشد.

شهری،دسترسيبهامکاناتوخدماتموردنیازکارآمدیوتوسعهازجملهمعیارهای

ازاصولحاکمبرطراحيدرتقسیماتدرونمنطقه بهاعتقادلگیتسواستاوت، ایاست.

هامانندمسکوني،تفريحي،کیبيازانواعفعالیتدرمحلهترايناستکهآلهيکمحلهايد
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باشد داشته وجود و... خدماتي استوت، 2003)لیگاتسو اما وموجودنابرابریفضايي(

مسائلکودکانساکنیازشهرازیآموزشي،تفريحيموردنتسهیالتدسترسيبهکاهش

.درمرکزشهراست


11انمنطقههایشهرکارآمدازنظرکودک:ويژگي7جدول

 نتیجه مقوالت )شهر کارآمد( نمونه

ایکهدرآنساختمانيباشدتادرآنساختمانبتوانمباخانه

امبازیکنمواگروقتيکسينبودبرایدوستانساختماني

 سرگرميپیشهمسايهبروم.

ارتباطبا

دوستان





وتعامل

مشارکت

اجتماعي

قديميباشدومردمآنایدوستدارمزندگيکنمکهدرخانه

ارتباطبا ادبباشندتاچیزهایخوبيبهمنيادبدهند.محلخوبوبا

همسايگان هاويالييبودچونديگریخانهشدهمهميکاشیا

 دادندهابهماگیرنميهمسايه

عمويمباشدچونمنخانهکيماننزدمخانهردوستدا

 عمويمراخیليدوستدارم.
اطباارتب

خويشاوندان
 یمادربزرگاست.مانرادوستدارمچوننزديکخانهخانه

ایزندگيکنمکهآنخانهقشنگمندوستدارمدرخانه

 باشد،دراطرافآنپارکوفضایسبزوجودداشتهباشد.

انواعفضای

سبز

افزايشکاربری

فضایسبز

عمومي

باباشدتاوقتيیمايکپارکزيدوستدارمجلویخانه

شود،زيباييپارکمارابهنشاطیآپارتمانبازميپنجره

 بیاورد.

 خلوتوساکتوپرازدرختباشد.دريککوچهخانهما

وديگراينهمهشديتعدادتهرانازنظرنفراتکممکاشیا

وديگرهیچکسمريضيريهراکرديمآلودگيرانیزحسنمي

تراکمجمعیت نیزنداشت.

کاهش

هایآلودگي

محیطيزيست

مانآنجامندوستندارمکهدريکخیابانشلوغباشموخانه

 ساکتخانهداشتهباشیم.باشد.مندوستدارمدريککوچه

مندوستداشتمکهخانماندرطبیعتباشدوازآلودگي

اومندرآنجفرارکنم.درطبیعتهوایکثیفيوجودندارد

آلودگيهوا امبازیکنم.هادوستشدهتوانمبادوستانخوبيکهباآنمي

مادرشهریباشدکههواتمیزوآلودهنباشد.نزديکخانه

 یماکوهقشنگيباشد.خانه

صداینجايایجاداروآرامزندگيکنم.ادوستدارمدرخانه

ودگيصوتيآل توانمبخوابم.هابسیاراستونميیلباتوم

درجلویمنزلمانخیابانباشداماترافیکنباشددوستدارم
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 کودکی فرهنگبه مثابه بازی 

يفرهنگدورانکودکبازیبهعنوانداليلکافيبرایدرنظرگرفتنپژوهشگرانبهنظر

درباره آثار از بزرگي مجموعه دارد. بازیوجود شده ارائه کودکان های ميکه دهدنشان

 و بادوامکودکاندارایيکفرهنگمجزا و انگلیسيپیتر مورخان اپياهستند. که1يونا

ارائهرااند،فهرستيازصدهابازیمخصوصکودکانهایکودکانتحقیقکردهپیرامونبازی

)پسداده تماند 1378ن، :2 فرانکلین(. نقلاز بازیمجاليبرای»نويسد:مي2کندريکبه

موقعیت استتا بسازندشدههایتصوریودرککودکانفراهمکرده اجتماعرا از .«خود

باجمله3کندريک ازآنجاکهکندوميتکمیلمي4ديگریازديسوناينجملهرا نويسد؛

«هایواقعيآزادندبهراستيصدایخودشانهستند.وکنشهوستیپهمبهازقیود»کودکان

اهدافوکنشبازیانیهادرمآن مفاهیم، منظور، القاميها )کندريک،کنندهایخودرا .

2005)

امکان،مسکنحداقليسبکزندگيدرشهروبازیضرورتزندگيکودکانهاستاما

محوراصليدرترسیمفضایمطلوببازیتمايلکودکانبه.گیردتحرکراازکودکانمي

استفادهتوانندازفضایعموميگستردهدرمدرسهومحلهوقتيکودکاننمياست.زندگي

ايدکنند تصور ناچار بازیبهخانهشانورودعرصهآله، مديرانمطلوبشاناست. و خانواده

(تبديلمسکنحداقلي1د:ارندوراهدعموميدرپاسخبهايننیازمهمدرکودکانعرصه

مديرانعرصهشهرتوسطبازیدرمدرسهوگسترشفضای(2بهحداکثریتوسطخانواده،

عمومي.
                                                           
1 peter & iona opie 
2 Franklin, 1983; Vygotsky, 1978 
3 Kendrick, 2005 
4 Dyson, 1997: 13 
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باايجادفرصتبازیوورضايتاحساسآرامشوفضایخصوصياستقاللفردیدر

بههمیندلیلتحرکمعناپیدامي کهامکانبازیوحضوردريکودکانآندستهازکند.

کنندوبههرنسبتبهبازیپیداميريناپذیریاجتماعرابهمانندديگرانندارند،احساسس

حتياگر؛گونهکهدوستدارندبسازندفضایزندگيخودراآنکنندممکنسعيميوسیله

.دنمنجربهگرفتنانگاختاللوبیماریبهعنوانکودکشرورشو


11منطقهنهایفرهنگکودکا:نمونه8جدول

 نتیجه مقوالت نمونه )فرهنگ کودکان(

یسوارندوچرخهآجابرایتفريحداشتهباشیم،مثالًبتوانیمدر

بازیو کنیم.

ورزش

بهبازی

مثابه

فرهنگ

کودکي

ترباشدوبتوانمبهراحتيمندوستدارمخانهامانيکذرهبزرگ

 بدوموبازیکنم.

پايینينداشتهباشیمگيکنمکههمسايهایزنددوستدارمدرخانه

مانهرجوریکهدلمانراحتيبتوانیمدرخانههومنوبرادرمب

 خواهدبازیکنیم.مي

محدوديتو

مشکالت

بازیکودکان

ایزندگيکنمکههمبهمدرسهنزديکمندوستدارمدرخانه

هاودودماشینیباشموهماينکهخارجازشهرباشدزيراسروصدا

دانیدکهاماخودتانبیشترميفراوانهمیشهدرذهنمناست

شدهاست؛وفکرشرابکنیدمااآلنليهابهآپارتمانتبدبیشترخانه

کنیمواينخیليبددرونطبقهچهارميکآپارتمانزندگيمي

توانمدرخانهفوتبالبازیکنم.چوناست،چونمنديگرنمي

پايینيماازدستمانناراحتشود؛بنابراينمجبورمترسمهمسايهمي

وصدابازیکنم.مثلکامپیوتربازیامامشکلسرهایبيبازی

زندمثلچشم،روحوکهکامپیوتربههمهچيصدمهمينجاستيا

 شود.باعثخمشدنکمروچاقيميطورنیروانوهم

 

 گیری نتیجه
بیشترهایپژوهشتواندراهرابرایشهریميرجامعهفرهنگکودکيدطرحبحثپیرامون

رازندروانکودکانآسیبميوایکهبهسالمتقطعيوبرساختشدههایهبازکندونظري

مانندکودکاننیازهایگوناگونرامتوجهاجتماعيوشهرسازانکندتاپژوهشگرانتعديل

آنانکند.درحالحاضراينادعاهنگفروارتقایسطحزندگيوسالمتروانيوامنیت

 که دارد طرحوجود توسعهدر است؛های گرفته قرار هدف انسان مطالعاتشهری، اما

نشانميصورت گرفته مسکندهدکهرضايتاز خصوصيوفضاييمیانعرصهارتباطو

هایيکيازشاخصبهعنوانعموميدرشهرعرصه بامطلوبومتناسبکیفیتزندگي،

بهکودکاندرمنطقهافتهياختصاصهایواقعيروندشهرسازیوسرانه.یستکودکاننازین
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.ايندرحالياستکهزيادیداردهایتوسعهفاصلهازواهدافطرحاندباچشمتهرانيازده

8هایخودازمسکنوشهرهستند.اينموضوعدرجدولکودکانبهخوبيمتوجهخواسته

 دادهشدهاست.نمايش9و

 
11موردتوجهکودکانمنطقه هایمسکن:ويژگي9جدول

 رفتاری کالبدی-فیزیکی ذهنی -فردی
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فضایزندگي

فضایبازی

رفتارهای

فردی

بازی،درس

خواندن،دويدنو

...

آرامش
ارتباطبا

طبیعت
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ديگران

اعضایجمعشدن

خانواده
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شرايط

آسايش

نورطبیعي

سهولتدسترسي

امکانات

سروصدادوریاز

پاکیزگي

 زيباييکنترلارتباطات
شکلفضا

مصالحساختمان

ديدومنظرامنیت

حس

مالکیت

ترجیحدادن

خانهبر

آپارتمان

مصالحفضا

بستهبودنفضا -بازييبودنخانهايرؤ



ويژگيدر با را آن مسکن، از کودکان شناساييک رفتاری و کالبدی ذهني، های

مي آنرا دررابطهباشهر، کند.هایکالبدیورفتاریتوصیفميباويژگيعموماًکنداما

فضاها،موضوعبسیارمهمياستکهبهخوبيتوسطکودکانشرحدادهشدهابعادواندازه

ايندرحالياستکهت وصیفاتشرايطموجوددرمنطقهنیزفقدانفضایکافيرااست.

دهد.نمايشمي


اندموردتوجهقرارداده11هایشهرکهکودکانمنطقه:ويژگي10جدول
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پاکیزگي

ستيزطیمح

هوایپاک

سروصدادوریاز

 شرايطآسايش
ترافیککم

تراکمجمعیتکم

هایجوارهم
سهولتدسترسيبهمدرسهو

خانهخويشاوندان



 اجتماعي کنترل جامعهاعمال سالبزرگتوسط اختالل برچسب بیماریبا بهو

يبهجایحذفپزشکهایروانيوروانمشاورههنجارهایاجتماعيوکودکانوبهواسطه

محدوديت و جبرانموانع اثرات کالبدی ميهای باقي آنان ذهن بر را درناپذيری گذارد.

ازیومحیطذهنیتفردباديگرهایمتقابلومیانرفتارکودکاندرمیانکنشنهايت،

اجتماعيهایونگرشیرفتارهایآسیبگیردوبهتدريجموجبمبرساختهشکلميمفاهی

بزرگ متعارضدر فرهنگيمتفاوتو آنانمييسالو بیانيروشنشود. اينامريکبه تر

ناپذيرازبازیکودکان،پرتحرکوسیریهایبارفتاربرخوردپديدهفراگیرشدهاستکهدر

کهکنیمبدونآنکهبهاينامرتوجه؛شوددهیکودنشنووشرور،شیطانفعالشیلفظب

.استاقتضایشرايطسنيآنانمحیطونامتناسبباموقعیترفتارکودکاننتیجهغالب

ازتهرانشهرهمانگونهکهنشاندادهشد،کالبدمرکزی ،امکانحرکتونشاطرا

تنگک برایکودکان را عمومي فضای گرفته، هدفکودکان با را فضایخصوصي و رده

نتیجهمتراکمتأمینمسکن هایچنینروندیانواعواکنشبهحداقلخودرسانیدهاست.

خشونت مانند کودکان رفتاری گوشه، و گیری بيانزوا، يادگیری، تنشعدم و یهاقراری

ازاست.خانوادهوهمساالنمحیطونسبتبهغیرهعصبي،تمايلبیشازاندازهبهبازیو

 طرفديگر، لزوم از آگاهيجامعه روانيروانهایمشاورهعدم بهیجايپزشکو را خود

بیانراهتحلیلهرپديده روانو رفتاریبهمشکليدر شناسانهدادهحليروانفرهنگيو

 طرز به شهری کودکان تحلیليافراطاست. تسلط روانتحت قرارمردمشناسانههای

درحگیرندمي بهالي، کهبخشقابلتوجهيازرفتارهایپرتنشوبهتعبیرعمومناسازگار

کودکانمتناسببافرهنگکودکيجسميوروانيونیازهایکالبدشهری،فضایمسکوني

قرارداروومصرفيدرمانکودکانيکهبههردلیليتحتروانروندروبهافزايش.گردديبازم

مسئولیتوضعیفدربي،ريپذبیآسیافرادشودکهبهميثمدتباعدرطوالنيگیرندمي

تغییرواصالحکالبدشهریومسکونياستکهحلبهترينراهاما؛تبديلشونديسالبزرگ

ا جاديبا در خصوصي کامالً فضای کودکان، زندگي فضاهایافزايش در کودکان حضور

است.پذيرمکاناوغیرهبازیش،عمومي،افزايشزمانورز
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