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مقدمه و بیان مسئله
کالبدیاستکهبراساسنیاز،کنش ورفتارشهروندانشکل

شهرمجموعهایفرهنگي– 

هاوفضاهایمتکثرشهریموجوديتمييابد.


ارتباطمتقابلبینانسان
گیردودرنتیجه


مي
شوندکهدرمیانمسائلوآسیبهای


شهریمحسوبمي
کودکانبخشيازهمینجامعه 

متعدد شهری در ايران ناديده گرفته ميشوند .از حوزههای جديد در دهههای اخیر،
انسانشناسيشهری 2استکهقلمرویمطالعاتخودرااز
انسانشناسيدورانکودکي 1و  

.مطالعاتانسانشناختيتاکنون

درجوامعکوچکبهشهرگسترشدادهاند

مطالعه فرهنگ 

کمتربرمطالعاتفرهنگيوتأثیرمتقابلفضاو انسانمتمرکزشدهاستدرصورتيکهيکي
از موضوعات مهم در دنیای امروز ،مطالعه روابط متقابل گروههای متفاوت سني ،جنسي،
قوميو...درارتباطبافضاهایزندگياجتماعيدرشهراست .
درحالحاضرحذفموجوديتفهمانسانيازفرايندشهرسازیوتوجهبیشازاندازه
زيسته

جنبههای متنوع تجربه 
به سودانگاری فضا و کالبد شهری باعث شده است تا  
شهروندان ناديده گرفته شود .به تعبیر دورکیم ،عدم توجه به مسائل شهری بينظمي
اجتماعيوفرهنگيراتشديدوتقويتميکندوگستردهشدنآنشاهدیبرنیرویمحدود

برنامهريزانو
شونده قواعداخالقي واجتماعي است (دورکیم)160:1378،؛زيراتمرکز 

مجموعهای از فضاهای کارکردی -اقتصادی است که

مديران شهری به کالبد منطبق بر
شهریقرارميدهد .

رادرخدمتتوسعه

شهروندانوبهويژهکودکان
ارائهشده با رويکردی برساختي در حوزه شهری به موضوع برساخت درک
مقاله  

بزرگسالبر
ريزیومديريتجامعه  


هایبرنامه
کودکاناز فضایمسکونيدرشهر وپیامد
انسانشناختي)و
کودکانميپردازد.باتوجهبهچندوجهيبودندادهها(آماری،شهرسازی ،

بارويکردبرساختگراييوباموضوعیتکودکان

،پرسشهايي 

جهتتسهیلدرکموضوع
مطرحميشود .

يشناسندوتعريف
موقعیتاجتماعيوفضاييخوددرشهررابازم 

 .1کودکانچگونه
ميکنند؟

 .2درکالبدشهریبهدنبالبرطرفنمودنکدامنیازهایاساسيخودهستند؟
 .3واکنش آنها به عدم دسترسي به حداقل فضاهای مورد نیازشان چگونه بروز
ميکند؟

والننهادهایمرتبطوجامعهعلميدرمقابل

بزرگسالاعمازوالدين،مسئ
جامعه 

.4
واکنشکودکانازچهابزارهایکنترلياستفادهميکنند؟ 
دستآمده ،حاصل پژوهش میداني و اسنادی با هدف اهمیت
به 
يافتهها و نتايج  

بخشیدنبهفرهنگکودکانبهعنوانشهروندانحالوآيندهاستولزومجستجویداليل
اریهای رو به افزايش اين گروه سني در واکنش به محیط شهری را بیان
تنش و ناسازگ 

anthropology of Childhood
urban Anthropology

1
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ميکند .درحالحاضربسیاریازاينواکنشها ورفتارهایاجتماعيبابرچسباختاللو

بیماری رواني مواجه ميشوند؛ درحاليکه کودکان توانايي ارائه تعريفي درست از خانه و
؛نسبتبهتأمیننیازهایخوددرکالبدوجامعهشهری

محیطزندگيمطلوبخودرادارند
ميتوانندبابرداشتازخود،محیطزندگيمطلوبشانراترسیمکنندودرنهايتدر
آگاهاند؛ 

مقابلشرايطنامطلوبمحیطي،واکنشمنفينشاندهند .



مبانی نظری
بسیاری از پژوهشگران تأکید زيادی بر اهمیت تفسیر مردم از محیط اجتماعي و فیزيکي
وباطرحپرسشهاييازايندستکهچگونهمردمفعاالنهشرايطزندگي

پیرامونخوددارند
هاراچگونهميسازند،به

کنندوازساختارهاچهتأثیریميگیرندوياآن


خودراتفسیرمي
يکيازنظريههايي کهکمکشاياني بهاينمهم

تبیینکنشانسانومحیط ميپردازند .
1
ميکند ،رويکرد برساختگرايي اجتماعي است .اين رويکرد برگرفته از نظريههای کنش

برچسبزني( 2بکر،

متقابل ،پديدارشناسي و همچنین رويکرد جامعتر و پیشرفتهتر نظريه 
دربررسيمسائلاجتماعياست.فرضیه اصليدراينرويکردآناستکهمسائل

)1963
اجتماعي چیزی غیر از تعريف افراد درباره شرايط يا رفتاری که آن را مشکلآفرين يا
نیست.اقامهکنندگاندعوی،مخالفانو

دعویميکنند،

آناقامه

بینندودرباره


دارمي

مسئله
هااطالقميشود،از

کهموردهدفهستندوتعريفمسئله اجتماعيکهبرآن

مخاطباني 
عوامل اصلي برساخت اجتماعي واقعیتاند (اسپکتور و کیتسوز .)1987 ،در اين نظريه
های ذينفع،
واقعیتازراههایگوناگونيمانندتمايالتسیاسيوايدئولوژيکافرادياگروه 

انگیزه ناشي از عالقه  اجتماعي افراد ،ترجیح برخي شواهد يا واقعیات بر ديگر شواهد و

عقالنیت برساخته اجتماع تعريف و برساخت ميشود (بگوسیان .)2001 ،پژوهشگراني
همچونوبوهمکارانشبهبرساختاجتماعيوکیفیتکودکيهادرسراسرجهانتمرکز
اندونقشفعاالنهتریبهکودکانميدهند(وب .)2008،


کرده
وجودواقعیتاجتماعيکودکانناسازگاروناآرام،وابستهبهتعريفخاصيازرفتارهای
ا جتماعي کودکان است که در يک فرآيند کنش و واکنشي میان کودک و ديگری شکل
مي گیردوبااصطالحاتعامیانهمانندکودکشیطان،کودن،ناسازگارويااصطالحاتعلمي

گروههای ذينفع نیز به
برساخته اجتماعي ميشود و  

شفعال 
مانند افسرده ،پرخاشگر ،بی 
ترويج آن ميپردازند .مسئله  اصلي انکار وجود رفتار ناهنجار کودکان نیست ،بلکه هدف
ميخواهد بداند ،جامعه
بازشناسي و چگونگي ايجاد رفتارهای ناسازگار و ناآرام است و  
بزرگسال ،کودکان را در چه شرايط و موقعیتي قرار داده که آنان را ناگزير به واکنش

ایاستکهبهپرسشهاييپیرامون


دکيحوزه
.انسانشناسيدورانکو

ناسازگارانهکردهاست
کودکان و کودکي پاسخ ميگويد .کريستنسن و پروت از محققان انسانشناسي دوران
social constructionism
labeling theory
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پژوهشهای مربوط به کودکي و

کودکي در يک بررسي ،چهار رويکرد نظريهپردازی در 
کودکانراشناساييکردهاند(کريستنسنوپروت .)126-125:2002،

 .1کودک به  عنوان ابژه و موجودی منفعل که برای انسان شدن نیاز به آموزش
ديگراندارد.
 .2کودک به عنوان سوژه که در پي «بازشناسي کودک ،به عنوان يک شخص با
ذهنیتوبرداشتهایخود»ازجهانپیراموناست.

 .3کودک به عنوان کنشگراجتماعي که رويکردی نسبتاً جديد است و کودکان به
عنوان فعاالن اجتماعي با تجربیات و درک از خودشان مطرح هستند ،کودکان در جامعه
دهند.يکمشخصهعمومي

ميکنندوزندگياجتماعيوفرهنگيخودراتغییرمي
مشارکت 
بزرگسالفرضکردهاست.
ازجامعه 

اينديدگاهتحقیقيآناستکهکودکانرامستقل
1
ميبیند.
ارکتکنندهوهمراهپژوهشگر 
 .4ديدگاهاخیرکهکودکرابهعنوانمش 
نگاهغالبدرجامعه  امروزايرانرويکرداولبهکودکاناستوکودکانراموجودات

بزرگسالباشندوموردتربیتوآموزشقرار
گیردکهبايدتابعجامعه  

منفعليدرنظرمي
گیرندتابرایحضوردراجتماعآمادهشوند.سهرويکردديگر بادرجاتيکودکانرافعالو
ارزشمند ميدانند و از موضوعیت يافتن کودک ،استفاده از تجربیات او نسبت به محیط
توسعهيافتهاند.اينپژوهشبهرويکردسومنزديک

اجتماعيتامشارکتفعالاودرتحقیق،
بزرگسالراثبتوتجربیاتکودکاندرارتباطبامحیط
کودکانازجامعهای 

تجربه
استتا 
واجبارهایاجتماعيجامعهبزرگتررابیانکند .

کودکانبهمانندديگرگروههایاجتماعيالزماستبررسيکنیمکهچگونهو

درباره 

تاچهحدکودکيبخشيازساختارجامعهراتشکیلميدهدوچطورکودکاندرکمکبه

حفظوتقويتجوامعازطريقهمکاریاقتصادیشانوفرآيندبیننسليمشارکتميکنند

(کورتروپ .)2009 ،کودکان به عنوان مردمي ارزشمند ديده ميشوند ،يعني کساني که
آنهازماني
کنند،همبستگيدارندودانشوتجربههمکاریاجتماعيرادارند ،


مشارکتمي
کنندکهبهرسمیتشناختهشوند.يکيازشیوههایمهمبرای


احساسارزشمندبودنمي
به حساب آوردن کودکان در فعالیتهای ارزشمند اجتماعي ،سپردن کارهای جدی در
جامعهبهآناناست(هلدزورث .)2005،



درباره حقوقکودک،حمايتشده ومخصوصاًبربخشهای
نامه حقوقبشر)  (CRC
اينديدگاهدرپیمان 

1
فعالیتها(شاملپژوهش)کهبر

کندکهدرهمه 


بیانمي
حقوقمشارکتيکودکانتأکیدکردهاست (CRC).
زندگيکودکاناثردارند،ب ايدکودکانبهعنوانموجودیانسانيوشهروندانيفعالديدهشوندواينعقیدهرا
که کودکان پیچیده ،مطلع ،همفکر و شنوا هستند؛ ترقي دهند (کريستنسن و پروت2002 ،؛ کاسترو و
کازمینسکي .)2010،
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روششناسی پژوهش
هایکیفيمردمنگاری،بهدادههايينوبرای


توانبرمبنایروش
انسانشناسيشهریمي
در 
بررسيکنشو واکنشانسانهاباهمو درارتباطبانهادهاومحیطشهریرسید مانند
نحوهادراکمردمازشهروتصويرذهنيمبهموواضحآنها
کوينلینچکهبهبررسيدرباره 
باروشمصاحبهعمیقوترسیمطرحشهربهوسیلهمردمپرداخت(لینچ .)16:1385،
جامعه آماریکودکان  7تا 12سالپسرساکن

جامعه نمونهازحدود 17هزارنفر 1

نمونهگیری متفاوت در چند مرحله انتخاب شدهاند.
منطقه يازده تهران ،با روشهای  

دادهها شامل مشاهده ،مصاحبه عمیق،
دادههای پژوهش بر اساس روشهای گردآوری  

بررسياسناد،درچندمرحلهازمشاهده عینيتا تعريفذهنيکودکانموردمطالعهقرار

عمیقترکودکانبود 
ایبرایمطالعه 


ازهرمرحلهمقدمه
دستآمده
به 
ودادههای 

گرفتند
مشاهده رفتاردرمیدانتحقیق:حضوردرفضاهایعموميونیمهعموميشهری

.1
(فضاهای سبز ،مدرسه) و مشارکت در بازی کودکاني که به عنوان ناسازگار و بیمار و
گیریخوشهایدرچندمرحله.

بازيگوششناختهميشدندتوسطنم 
ونه

بررسياسنادباالدستوکالبدمنطقه:بررسيطرحهایجامعوتفصیليتهرانو

.2
موردمطالعه،شرايطعینيکالبدشهریوارتباطشهروندانبامحیطهایعموميو

منطقه 

نیمهعموميشهرازطريقبررسياسنادیومیداني.
نمونهگیریتصادفي:
 .3مصاحبه غیرساختارمند بابیستنمونه ازکودکان ازطريق 
شفعالوناسازگاررااز
بهعنوانبچهکودن،پرخاشگروبی 

کودکانيکهانگاختاللرفتاری
سویخانواده،دوستانواولیایمدرسهدريافتکردهبودند،موردمالحظهقرارگرفتند.در
دان،امکاناتآموزشي،تفريحيوورزشي

اينمرحلهکودکانباتشريحنوعمسکن،تعدادفرزن
است،خواستونیازهایخود

کهخانواده،مدرسهومديريتشهریدراختیارآنانقرارداده
راتشريحوداليلرفتارناسازگارخودراروشنکردند.
مصاحبه ساختارمند با هفت نفر از مشاوران مدرسه ،روانشناسان ،والدين و

.4
کهتأثیرمحیطبررفتارکودکانراانکارنميکردند،اماعلت اصليرادر

مسئوالنآموزشي
دانستندوانجامفرآيندرواندرماني رابه

مشکالتخانوادگي(،خشونت،طالق،اعتیاد)مي
توصیهميکردند.

یکودکوخانوادهاو

عنوانتنهاراهحلپیشرو

کودکاندوره ابتدايي ازطريق

موردنقاشيومتننوشتهشدهتوسط

 .5بررسي نود
گیریخوشهای ودرخواستازآنان برای ترسیمنمایمحلزندگيخودخانهوشهر


نمونه
مطلوبشان.
نوشتهها با روش تحلیل محتوای کیفي متعارف به

يافتهها از تحلیل مصاحبه و 

.6
نتايجسرشمارینفوسومسکنسالهای1390-1385

دستآمدوبادادههایحاصلاز
شهرسازیمنطقهيازدهتهرانمقايسهشد.

ش،اهدافوچشماندازواسناد

1

سرشمارینفوسومسکنسال 1385
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تشده وتلخیصياست
تحلیلمحتوایکیفيدارایسهرويکردمتمايزمتعارف،هداي 
هابهکارميرود.تفاوتسهرويکرددررمزگذاری


وبرایتفسیرمعناازمحتوایمتنداده
طرحها ،اساس رمزها و میزان قابلیت اطمینان آنها است (هسیه و شانون .)2005 ،در

ها،کدگذاریميشوندواز


هایحاصلازمصاحبهومتن

تحلیلمحتوایکیفيمتعارف،داده
اينروندبرچسبهاييبرایکدهادرنظر

آيد،باادامه 


میانآنمفاهیمکلیدیبهدستمي
انميدهدکهمستقیماًحاصلخودمتنو

گرفتهميشودکهيکياچندتفکرکلیدیرانش

طرحاولیه  کدگذاریاست.سپسکدهادرقالبمقوالتمنطقيودرارتباطباهمتدوين

ميشود (پاتون و مايرينگ .)2000 ،در اين روش دانش حاصل از اين تحلیل بر اساس

کنندهاستودردادههایحقیقيريشهدارد(لیندکويست،


هرمشارکت
منحصربهفرد

ديدگاه
  .)1981تحلیل محتوای کیفي ،در ارتباط با هدف اصلي مطالعه که تعريف يک پديده
مقولهها و مفاهیم تازه از
فرهنگي و اجتماعي در ارتباط با کودک است؛ راه را برای فهم  
ديدگاهکودکانبازميکندوکالبدشهریازنگاهآنهابازتعريفميشود .



موقعیت کودکان در فضاهای مسکونی و شهری منطقه یازده تهران 
بر اساس آخرين سرشماری در سال  ،1390جمعیت شهرهای ايران به  53646661نفر
درصدجمعیتايرانرادربرميگیرد.پیامدآشکار افزايشجمعیت

رسیدهاستکه 71/4
يافته مسکن و فضاهای عمومي برای هر فرد است که
شهرنشین ،کاهش سرانه اختصاص 
برنامهريزان شهری محسوب ميشود .الگوهای برنامهريزی جامع و
چالش مهمي برای  
شهریموردتوجهبرنامهريزانشهریقرارداردومديرانشهری

درفرآيندتوسعه 

تفصیلي1
االجرابهاطالعشهروندانميرسانندوبه مديرانشهریابالغ


آنرادرقالبطرحيالزم
ميکنند .تو جه به معیارهای کمي ،اصول عقالني و منطقي عمراني ،ايجاد کالبدهای

کارکردیباعثشدتازندگيشهرونداندردستمديرانعمرانيوشهرسازیقرارگیردو
يبیني و همسانسازی طرحهای شهری اين موضوع فراموش ميشود که گروههای
در کل 
متفاوت شهری نیازهای فرهنگي -اجتماعي متنوعي دارند .منطقه يازده شهر تهران با
درصدمساحتتهرانراشاملميشودو 3/5درصد

وسعتيحدود 12/6کیلومترمربع 8/1،
جمعیتمسکونيتهرانرادر 44/51درصداراضيخودجای دادهاست .کاربریاراضيدر
ميگیرد .
سطحمنطقهعموماًعملکردیفرامنطقهای2داردوحدود23درصداراضيرادربر 

1

طرحتفصیلي1391منطقه11مالکاينمقالهاست .
2
از ويژگيهای خاص منطقه  11وجود مراکز مـهم سیاسـي و نظامـي مانند بیت رهبـری ،نهـاد رياست
جمهـوری ،شـورای نگهبـان ،شورای عالـي امنیـت ملي ،سازمان بازرسـي کل کشـور و همچنین چند
سفارتخانهونیزوجودچندينپـادگاننظامـيکهدراينمنطقهاست.اينمنطقه ،مراکزمهماقتصادیو

يگیرد .
بازارهایتخصصيباعملکردفرامنطقهایوفراشهریرانیزدربرم 
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جدول:1مساحتکاربریزمیندرمنطقه11براساسطرحتفصیليسال 11391
کاربری زمین

مساحت (هکتار)

درصد از مساحت منطقه

مسکوني

 536/95

 44/51

هایفرامنطقهای

مجموعکاربر 
ی


 275/47

 22/83

ساختهنشدهوباير

 4/02

 0/33

معابر

 274/97

 22/79

ساير

 115/06

 9/54


نمونه مطالعاتي انتخاب شده است :مرکزيت آن
اين منطقه به چند دلیل به عنوان  
نسبتبهحدودتهران،ارتباطشهروندانبااينمحدودهبهدلیلوجودمراکزمهماداری،
طبقه متوسطشهری.
سیاسي،اجتماعي واقتصادی،تراکمجمعیتيومسکوني باال،زيست 
منطقه  11به لحاظ کاربری به سه ناحیه شمالي ،میاني و جنوبي 2تقسیم شده است،
فعالیت،سکونتوخدماتوابستهبهآنغالباًدرقسمتهایمیانيوجنوبيمنطقهاستقرار
ترکیبيازترکیبواختالطکاربریهای

دارند.بهطورکليالگویتوزيعکاربریزمینالگويي
متفاوتدرکنارهماست .
گیردوهدفبرنامهريزیو


تفکیکفضایشهریبهعلتمحدوديتزمینصورتمي
طراحيشهری  درنهايتکنترلفضااست.بدوندرنظرگرفتنفضاهایسیاسي،اداریو
باافزايشروبهرشدروندنوسازیبافتهایفرسوده

نظامي،بافتمسکونيمتراکماست و 
درمنطقه،اينتراکمدرارتفاع شکل ميگیرد .حدود 45درصداراضيمنطقهقابلسکونت
است و مديران شهری سعي دارند تا کمبود مسکن در اين منطقه را با افزايش تراکم
ساختمانيبدوندرنظرگرفتنسرانههایآموزشي،ورزشيوغیرهجبرانکنند .

در جدول  ،2ويژگي جمعیتي منطقه در مقايسه با شهر تهران بیان شده است.
سالهای  1390- 1385تحت تأثیر
جمعیت منطقه ،تعداد خانوار و بعد خانوار در فاصله  
افزايشجمعیتوکاهشبعدخانواردرتهرانبودهاست12/5.درصدجمعیتمنطقهشامل
کودکانبینسنین14-6است کهلزومتوجهبهمسائلاجتماعيوفرهنگياينجمعیترا
ميسازد.بعدخانواراز3/25به2/93کاهشيافته،اماتعدادخانواردرمنطقه
قابلمالحظه 
درحدود3/7باقيماندهاست.

1

ضوابطومقرراتطرحتفضیليجديدمنطقهيازدهتهران،ارديبهشت،1391معاونتشهرسازیومعماری،
شهرداریتهران .
2
چشماندازتوسعهشهریمنطقه11درطرحجامعشهریدرقالب3ناحیهمعرفيشدهبهاختصاربهصورت
 
زير تبیین شده است )1 :ناحیه جنوبي :پهنه سکونت اقشار کم و متوسط درآمد شهری ،ايمن و مقاوم،
برخوردار از معیارهای محیط پايدار ،دارای تسهیالت و خدمات عمومي در تناسب با جمعیت ساکن )2.ناحیه
ناحیه شمالي:بخشي از مرکز
فعالیتهای سیاسي ،مذهبي ،حکومتي ملي و فراملي  )3.

میاني :قلب وکانون 
فعالیتهایمتنوعمرکزیشهریوسکونت،پررونقازنظردادوستدکاالوتبادلاطالعات.

کالنشهرباترکیب
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شاخصهایجمعیتيمنطقه11وشهرتهرانبراساسآمارنفوسومسکنسال1385و

جدول:2
1390
منطقه 11

شاخص
جمعیتی/

شهر تهران

 1385

درصد 

 1390

درصد 

 1385

درصد 

 1390

درصد 

جمعیت 

 275241

 3/5

 288884

 3/5

 7855142

-

 8154051

-

کودکان-6
14سال 

 34661

 12/5

-

-

 908970

 11/57

 971506

 11/91

تعدادخانوار   84745

 3/7

 98556

 3/7

 2281650

-

 2597731

-

-

 2/93

-

 3/44

-

 3/14

-

مسکونی

بعدخانوار 

3/25

نکته ديگر،زيربنایمسکونيبرایخانوارهایشهریاست.متراژبناارتباطنزديکيبا

يافته  خصوصي به هر فرد دارد تا بتواند نیازهای رواني و جسمي خود را
اختصاص 

سرانه 

مرتفع سازد .بر اساس نتايج سرشماری سال  1385حدود  95درصد فضای مسکوني زير
150مترمربعوحدود65درصدزيربنایمسکونيزير80مترمربعوغالباًبايکاتاقخواب
.همینرونددرسالهایمابین1392-1386ادامهداردوآمار

(فضایکامالًخصوصي)است
هایصادرشدهنشانميدهدکهواحدهایمسکوني


شهرداریتهراندرتعدادپروانه
ساالنه 

ديگری با همین متراژ در دستساخت هستند و میانگین زيربنا در سالهای آتي تغییر
خاصينخواهدداشت.
شاخصهای مسکونيمنطقه11براساسآمارنفوسومسکنسال1385و1390

جدول:3
کمتراز80-50
متر 

مسکن
معمولي
براساس
 54002
زيربنا 

 65/7

150-81متر 

-301بیشاز
300-151متر 
500متر 

جمع 

 100  82171  0/46  381  4/4  3649  29/3  24139

صيافته موردنیازکودکاننشانميدهدکهدرمقايسه
جدولتوصیفياراضيتخصی 
با میزان افزايش جمعیت ،تخصیص فضايي عادالنهای صورت نگرفته است و کاربریهای
آموزشي،تفريحي،ورزشيوفضایسبزبرایجمعیتساکنوکودکانمنطقهکافينیست،
آموزتشکیلميدهندوسهم

بهعنواننمونه 12/5درصدجمعیتمنطقهراکودکاندا 
نش
آنهاازفضایآموزشيتنها 1/78درصد است.اينفقرفضاييدرموردامکاناتتفريحي،
ورزشيوغیرهبیشازاينهاستحالآنکهدرمرکزمنطقه،اراضيوسیعيباکاربرینظامي
ایقرارداردکهميتواندبرایتسهیلامکاناتشهریمناسبباشد .


وفرامنطقه
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جدول:4کاربریاراضيدرمنطقه11تهران 1
کاربریهای ارضی منطقه  11بر اساس طرح تفصیلی  1391منطقه  11تهران
نوع

سرانه

نوع کاربری

مساحت

درصد

سرانه

مسکوني 

 44/51  536/95

 22/37

درماني 

 19/5

 1/61

 0/81

آموزشي 

 21/55

 1/78

 0/89

تفريحي 

4

 0/33

 0/16

فرهنگي 

 7/21

 0/6

 0/3

ورزشي 

 3/02

 0/25

 0/12

مذهبي 

 6/41

 0/54

 0/26

فضایسبز 

 25/44

 2/11

 1/06

کاربری

مساحت

درصد


در کنار واقعیت کاربریهای اختصاصيافته در اراضي منطقه ،طرح جامع منطقه
انداز،اهدافتوسعهوراهبردهایتوسعهراتبیینميکند؛ارتقایکیفیت


)کهچشم
(1385
فضاييعناصر  ساختاریمنطقه،کنترلتراکمجمعیتوارتقاءکیفیتواحدهایمسکوني،
طزيستدرمحالتوبافتهایمسکونيبهعنواناهدافتوسعه
حفظوارتقایکیفیتمحی 
مطرح شده اند اما در واقعیت امر ،روند نوسازی متراکم مسکوني منطقه ،کمبود اراضي
رکردفرامنطقهایبخشيازمنطقه،جاييرا

غیرمسکونيوتملکنظامياراضيشهری،کا
برایتحققاهدافطرحجامعشهریبازنگذاشتهاست .


کودکان و تعریف موقعیت خود در شهر
بهواسطه موقعیتي

لنسييکيازمحققاندورانکودکيايننکتهرايادآوریميکندکه«

تعريفکردهايم؛...کودکان

کهدردورانمعاصربرایفرزندانمانبهعنوان«افرادتحتتکفل»
را در يک فرآيند يادگیری قرار ميدهیم و سپس آنها را وارد جامعه ميکنیم زيرا همه
انسانهانیازدارندتا«بهعنوانيکشهروندشايستهوموفق»کارکردتمامابزارهایفرهنگي
رابدانند» (لنسي.)5:2008،تجربیاتکودکانقابلمقايسهبامسائلوتجربیاتاجتماعي
جنسیتياست.شايديکيازعواملبرجستهایکهباعث

ديگرگروههایاجتماعي،قومیتيو
کهمانعازآنميشودديگرانصدای

شدهکودکانموردتبعیضقرارگیرند؛عاملسناست
خودآگاهاندودرصورتيکه

يکه کودکاننسبتبهمحیطپیرامون
آنهارابشنوند؛درحال 
ساختار اجتماعي و فرهنگي کودکان را تحت فشار قرار دهد ،نسبت به آن واکنش نشان
يافتههایبهدستآمدهازمیانمصاحبه،متونوتصاويرباهدفنشاندادندرک
ميدهند .

کودکان از ساختار فضايي و کالبدی شهر در چند مقوله مهم دستهبندی شدهاند تا به
بازنماييموقعیتکودکاندرفضایفردی،مسکونيوشهریبپردازند .

1

ضوابطومقرراتطرحتفضیليجديدمنطقهيازدهتهران،ارديبهشت،1391معاونتشهرسازیومعماری،
شهرداریتهران .
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شکل گرفتن فردیت کودک با ایجاد فضای خصوصی
عرصه عموميوخصوصيدرمطالعاتشهریيکيازمباحثموردتوجهپژوهشگران است.

امرخصوصيپنهانوفردیاستوامرعموميآشکاروجمعياستو هرچقدربهسمت
عموميبودنآنبیشترميشود(شارعپور.)225:1387،

دجنبه 

فضاهایعموميپیشرو
راپاپورتفضایشهریرابراساسمیزانتعامالتاجتماعيبهسهدستهفضایعمومي(در
مهخصوصي (بااستفادهکنندگانخاص)وفضای
دسترسهمگان)،فضاینیمهعمومييانی 
اشخاصاشغالميشودتقسیمکردهاست(راپاپورت .)289:1977:

خصوصيکهبهوسیله

اينمسئلهرامطرحميکند«:مسکنبايداجتماعافرادخانوادهراممکن

لوکوربوزيه 1
ساخته،ضمناًاستقاللهرکدامراحفظکندتاهمگانازهمزندگيجداومجزاييداشته
يزميسازد)1«:

باشند».کندی 2سهنوعفعالیتعمدهرادرگروهخانوادگيازيکديگرمتما
فعالیتهایعمليخانواده)2 ،فعالیتعملياجتماعي و )3فعالیتعمليشخصي»کهدر

ميسازد وافرادرا
نهايتاينفعالیتهانیازهایمتنوعاعضایاجتماعخانوادگيرافراهم 

برایحضوردراجتماعآمادهميکند(توسلي .)164- 165:1375،کودکاننیازبهداشتن
فضای خصوصي را با اين هدف که استقالل خود را بازيابند و روابط خود با ساير اعضای
خانوادهتنظیمکنند،خواستارند .آلتمنخلوترابهعنوانيکفرآيندتعديلمحدودهیپويا
ومناظرهایمالحظهميکند که خلوتکنترليايستانیست بلکه «يککنترلانتخابياز
دسترسيبهخودياگروهديگریاست»(آلتمن.)18:1975،کنشکودکاندرفضایشهر
نشان مي دهد که نیاز به داشتن حداقلي از فضای خصوصي و تعلق فرد به فضای
هایزندگيدرجامعه شهریاست.حدود 65درصدفضای


ازجملهخواست
اختصاصيافته 

مسکونيومتراکمشهریدرمنطقه11بامتراژیزير80مترمربعوغالباًبايکاتاقخواب
باعثتعارضباساير

استوفضایشخصيبرایاعضایخانوادهوجودندارد؛همینموضوع
هایناسازگاردرکودکانميشود .


وبروزواکنش
اعضایخانواده

اشارهشدهتوسطکودکاندرارتباطبالزوموجودفضایخصوصي 
جدول:5برخيمقولههای 
نمونه(خود) 

نتیجه 

مقوالت 

منخانهیخودرادوستدارمچوندرآنراحتهستم.مندر

دهام .
اينخانهيکاتاقدارمکهتماميلوازمخودرادرآنچی 

شخصي 

يک اتاق جداگانه داشته باشم که هر وقت دلم خواست در آن نیازبهفضای
اتاق درس بنويسم و هر وقت دلم خواست کارهای خصوصي خصوصي 
وکارخصوصيراانجامميدهم .

يروم
انجامدهم،بهاتاقمم 

شکلگرفتنفرديتباايجادفضای

مندوستدارمدريکخانهبسیاربزرگزندگيکنمويکاتاق

مخصوص برای خودم داشته باشم و اگر دوست نداشتم کسي
وارداتاقمنشود،اجازهبهاونميدادم .


Le Corbusier
Candi

1
2
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دوستدارمدرخانهای زندگيکنمکهاتاقزيادداشتهباشدو

منهمبرایخودماتاقجداگانهایداشتهباشموبابرادرمدعوا

نکنم .

ارتباط
کودکبا
ديگری 

مسکن مطلوب و متناسب با نیاز کودک
درک کودکان از کمیت و کیفیت فضای مسکوني موجود با دادههای عیني شهرسازی و
تراکممسکونيمنطقههمخوانيدارد.مشکالتمسکنازجملهمتراژپايین،تراکممسکوني،
نوعساختبنا،فقدان فضایبازیازجملهبیشترينمواردیاستکهکودکانرا همچون
درمسائلآپارتماننشینيساختهاست .

بزرگساالندرگیر

به دلیل بيتوجهي به نیازهای رواني و جسمي کودکان ،آنها ناچار به سازگاری با
داستفادهميکنند.درغالب

شرايطناسازگارفضایمسکونيشدهوازحداقلفضایموجو
توصیفاتازمسکنمطلوبتمايلبهداشتنخانهایبزرگوزيباذکرشدهاست.اينمسکن

واقعيتايکنمونهآرمانيوخیاليقابلتصوراست.خانهتوسطکودکانگاهي

ازيکنمونه

يکفضایمستقلکوچکودورازشهروگاهيبهعنوانيکواحدمستقلوتامماننديک
يشودکهفضاهاييباکارکردعموميدرداخلفضایخصوصيجایميگیرند
شهرترسیمم 
تاپاسخگویبسیاریازنیازهایجسميوروانيکودکباشند .کودکاندرتوصیفمحیط
زندگيمطلوبخودبهکمیتوتخصیصفضايي،بازی،تفريح،زيباييوسرسبزیوديگر
عناصرکالبدیتوجهدارند.دادههانشانميدهدکهفاصلهزيادیازمسکنموجودتامسکن
بزرگسالمجبوربهاستفادهازمسکن
اگرجامعه 

مطلوبدرمیانکودکانتهرانوجوددارد.
يخواهندازفضایمسکوني
کهدغدغه تأمینمسکنراندارند وم 

حداقلياست اما کودکان 
سببهرهبرند،دچارچالشميشوند .

متنا

:نمونهایازنمایبیرونيوتخصیصفضایدرونيدرمسکنموجود

تصوير1





تصوير :2
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خانههاييکهدرروندنوسازیشهربهسرعتتخريب
نمونهایازنقاشيخانهمطلوب ،
تصوير :2
ميشوند .












استخراجشدهازصحبتهایکودکانراجعبهمسکنموجودوايدهآل 

جدول:6مقولههای
مقوالت

نمونه(مسکنموجود)
تمانيخوشمنميآيد

منازخانههایآپار

زيرادرآنفضاکماست

اندازهفضای
زندگي 

آپارتمانماکوچکاستومنوبرادرم
بیشتردراتاقمانبازیميکنیم.وليگاهي

خواهیمدوچرخهسواریکنیم


اوقاتکهمي
بهپارکینگميرويم،تازهاگردرپارکینگ

ماشیننباشد.

اندازهی
فضایبازی 
رفتارهای
درونفضا 

خانهمحلآسايشوآرامشاستوقتيما
خستهازمدرسهبهخانهميرويم،دوست

داريمبهخانهایواردشويمکهماراآرام

کند.دورازشلوغيوهیاهویخیابانو
سروصدایماشینباشد .
خانهیماخوباست.حیاطداردو

پارکینگشمالخودماناستوهیچکس
کندوانباریدارد.خانهما


آنجاپارکنمي
دومشکلدارديکايناستکهآنتن
نميدهدودوايناستکهجلویپارکینگ

ماماشینپارکميکنند.

خانهیمايکچیزبدیکهدارد،طبقهاول

هستیمومشکالتزيادیداريم،مانند
صدایدرموقعبستهشدنوبازکردن،

کالبدفیزيکي
مسکن ،
کارکردفضا ،
رويدادهاو
ويژگيهای
رفتارهایدرون
آسايشي 
فضا ،
يهای
ويژگ 
آسايشيو
امکانات 
امکانات 
فضایباز 

ويژگيهای
آسايشي 
رفتارهای

نتیجه 

عدمتناسب
تخصیصفضای
مسکونيبانیاز
کودکان 
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موقعدويدندرراهپلهصدابهپايین
ميآيد.


درونفضا 

نمونه(مسکنمطلوب)
مناينخانهراخیليدوستدارم.اين
خانهبسیارزيبااستوبسیاربزرگاست.
مندراينخانهخاطراتبسیاریدارم.

مقوالت
اندازهفضای
خانه 


خانهماحیاطيکوچکوتمیزويک

باغچهکوچکوحوضيزيباداشتهباشد .کمیتفضای

وقتيکههواخوباستزيرسايهدرختان سبزخانه 


باغچهياآالچیقبنشینیموتکالیف
مدرسهمانراانجامدهیم.

خانهما70مترباشدونمایبیرونآن

مرمرسفیدومشکيوپنجرههایآنشبیه

نقالهباشد.رنگشیشههایآنمشکيمات

باشد .
سقفهایآنشیروانيودورازدسترسي

هاوآدمهاوتنهایتنهاباشم.


ماشین

شکلفضا 

کالبدفیزيکي
مسکن 
رويدادهاو
رفتارهایدرون
فضا 


مندوستدارمخانهماسهخوابداشته

باشدوحدود150مترباشد.چونمنيک
فضایسبزو
برادردارمومادودوستداريم.بوستان
امکانات 
کوچکينزديکآنباشد.پارکینگو
فضاهای
انباریداشتهباشدويکبالکنياتراس
مهباز 
نی 
داشتهباشیمچونمنبهگلوگیاهعالقه
دارم.
هایجداگانهایداشتهباشد؛


خانهاتاق
ماننداتاقکتابخانه،اتاقدرس،اتاقبازی،
اتاقديدنيها،

اتاقمهمانها،

اتاقورزش،
درآنجاراحتباشيوبتوانيباآرامشو
خوبدرسبخواني.مطالعهکنيوبا
آرامشبخوابي.
درخانهایکهدرآنانسانآرامش،راحتي

واحساسشادبودنداشتهباشد.

نتیجه

کارکردفضا 
ويژگيهای
آسايشي 



يهای
ويژگ 
آسايشيو
امکانات 
خیالورويا 
ارتباطات
خانوادگي 

فضایمطلوباز
حداقل
خواستههاتا

رؤياها 
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منازکودکيدوستداشتمآنخانهایرا

خودمميديدمبه

کهدرذهنورؤياهای
واقعیتتبديلکنم.علممعماریو
ساختمانسازیهنوزآنقدرپیشرفت

نکردهکهخانهذهنيمندرهمهجاديده

شود.اتاقمنروبهآفتاباست،من
دوستندارمروزهایتعطیلصبحزودآنجا
روشنشودودلمميخواهدبازدنيک

کلیدجهتاتاقعوضشود.ياازآشپزخانه

آيد.دوستدارمهمه


خیليشلوغبدممي
امکاناتآنجالیزریباشد.لیزریکهدر
همهکارهابهمنکمککند.البتهاين

خانهنیازبهيکباغوامکاناتورزشيو
تفريحينیزدارد.

امکاناتو 
عناصر
فضايي 




کودکان در شهری کارآمد
نیاز به برقراری ارتباط اجتماعي کودک با ديگران همچون اقوام ،همساالن و جامعه از
فضایعموميامکانپذيراست.کودکانيکهاز

مواردیاستکهباتوسعه وايجادامنیتدر

يکطرفبامسکننامناسبوازطرفديگرباکمبودفضایعموميدرشهرمواجهاند ،در

برقراری تعامل اجتماعي ناموفق ظاهر ميشوند و مهارتهای اجتماعي -ارتباطي را به
شودتادرمحیطهایهنجارمندمانندمدرسهکه


گیرند،همینامرباعثمي

درستييادنمي
ميسازد،رفتارهایپرتنشيازخودنشاندهد .
فردراتابعمقرراتخاصي 
عرصه عمومي ميتواند اين پیامدهای ناخواسته و منفي را کاهش دهد؛ زيرا
توسعه  

هامحیطاجتماعيوفضایپیرامونخودرادرکميکنندوفعاالنهمحیطمطلوب


انسان
خويشرادرمیانساختارهایفضاييواجتماعيميسازند.پژوهشگرانبراينامرتأکید

دارندکه اگربخواهیمدرکيازروابطاجتماعي،فرآيندهایاجتماعيونیزروابطکودکان با
مردم به عنوان موجوداتي انساني ،پويا و فعال داشته باشیم بايد به نقش ذهني و کنش
بازيگراناجتماعيتوجهکنیم .کنشمتقابل میانمردمتأثیربسیاریبرروابطاجتماعي،
سیاسي و اقتصادی ميگذارد (کسل1387 ،؛ ديکنز .)1377 ،کودکان با محیط طبیعي
پیرامونشان کنش متقابل دارند .اين کنش متقابل ،برآيند نیازهای آنان است و به واسطه
محیط و تغییر در فضا برای رسیدن به فضای مطلوب شکل ميگیرد .کودکان در فضای
عمومي شهر به دنبال برقراری ارتباط اجتماعي با همساالن ،همسايگان و خويشاوندان
هستند ،سهولت دسترسي به امکانات شهری ،افزايش کاربری فضای سبز و کاهش
ستمحیطي از مواردی است که احساس امنیت جسمي و رواني را برای
آلودگيهای زي 

کودکانبههمراهدارد .
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ربانيبهنقلازريشاردمينويسد«:فضاتولیدیاجتماعياستکهدارایحدودوثغور

خاص خويش است» .در اين مفهوم فضا به محدودهای گفته ميشود که «دارای عنصری
اساسيباشدوبهکمکآنبتوانبینبخشهایمختلفارتباطبرقرارکرد»(رباني:1381،

 .)36ارتباطي اساسي میان فضا و جامعه وجود دارد .اين ارتباط پیچیده است و باعث به
وتنوعفضاييميشود.يکيازفضاهایعموميمهم

وجودآمدنانواعمختلفجوامعکوچک
ها،باغچهها،نوارسبز

شاملپارکها 
باغ

برایکودکان،فضاهایسبزشهریاست.فضایسبز
خیابانهاوکوچهاست .

حاشیه

باتوجهبهشاخصهایکالبدیوجمعیتي،حداقلالگوهایفضایسبزدرمنطقه11

به کار رفته است .جمعیتي در حدود  3/5درصد جمعیت تهران در  44/51درصد فضای
مسکونيساکنهستندوبرایاينتعدادازشهروندانتنها 2/11درصدفضایسبزوجود
درصداراضيراتشکیلميدهدکهحجمقابل

هایفرامنطقهای22/83


مجموعکاربری
دارد،
توجهيازآنامکانتبديلشدنبهمکانيعموميبرایشهروندانوکودکانرادارد.
:درايننقاشيکودکسعيداردموقعیتفضاييکوچهومشکلکمبودجایپارکماشین

تصوير3
راترسیمکند .

جامعه شهری مانند آلودگيهای

رويارويي با پیامدهای ناشي از پیچیدهتر شدن 
خدماتشهری،تراکمساختوساز

شهری،کاهشسرانه

حملونقل
ستمحیطي،ترافیکو 
زي 
جامعه شهری وازهمهبیشترکودکان رادرمعرض

شهریهمهازمسائلياستکهافراد 
خطر قرار ميدهد؛ بنابراين توسعه شهری با هدف بهبود وضعیت زندگي شهرنشیني،
واصالحجنبههایسیاسي،اجتماعيوفرهنگيشهروندانبايدبهاينپیامدها

طزيست
محی 
توجهداشتهباشد .
کارآمدیوتوسعهشهری،دسترسيبهامکاناتوخدماتموردنیاز

ازجملهمعیارهای
درتقسیماتدرونمنطقه ایاست.بهاعتقادلگیتسواستاوت،ازاصولحاکمبرطراحي

کیبيازانواعفعالیتهامانندمسکوني،تفريحي،

يکمحلهايدهآلايناستکه درمحلهتر
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خدماتي و ...وجود داشته باشد (لیگاتس و استوت )2003 ،اما نابرابری فضايي موجود و
کاهش دسترسيبهتسهیالت آموزشي،تفريحيموردنیاز شهریاز مسائلکودکانساکن
درمرکزشهراست .

جدول:7ويژگيهایشهرکارآمدازنظرکودکانمنطقه 11
نمونه (شهر کارآمد)

مقوالت

خانهایکهدرآنساختمانيباشدتادرآنساختمانبتوانمبا

دوستانساختمانيامبازیکنمواگروقتيکسينبودبرای

سرگرميپیشهمسايهبروم.

ارتباطبا
دوستان 


درخانهایدوستدارمزندگيکنمکهقديميباشدومردمآن

محلخوبوباادبباشندتاچیزهایخوبيبهمنيادبدهند.

یخانههاويالييبودچونديگر


شدهمه
یکاش 
مي
ا
هابهماگیرنميدادند


همسايه
خانهعمويمباشدچونمن
مخانهماننزديک 

دوستدار
عمويمراخیليدوستدارم.
مانرادوستدارمچوننزديکخانهیمادربزرگاست.

خانه

ارتباطبا 
همسايگان 


تعاملو
مشارکت
اجتماعي 

ارتباطبا 
خويشاوندان 

مندوستدارمدرخانهایزندگيکنمکهآنخانهقشنگ

باشد،دراطرافآنپارکوفضایسبزوجودداشتهباشد.
دوستدارمجلویخانهیمايکپارکزيباباشدتاوقتي

یآپارتمانبازميشود،زيباييپارکمارابهنشاط


پنجره
بیاورد.

نتیجه

انواعفضای
سبز 

افزايشکاربری
فضایسبز
عمومي 

دريککوچهخلوتوساکتوپرازدرختباشد.

خانهما
يشدوديگراينهمه
یکاشتعدادتهرانازنظرنفراتکمم 
ا
آلودگيرانیزحسنميکرديموديگرهیچکسمريضيريهرا

نیزنداشت.
تراکمجمعیت 
مندوستندارمکهدريکخیابانشلوغباشموخانهمانآنجا

باشد.مندوستدارمدريککوچهساکتخانهداشتهباشیم.

مندوستداشتمکهخانماندرطبیعتباشدوازآلودگي
فرارکنم.درطبیعتهوایکثیفيوجودنداردومندرآنجا
هادوستشدهامبازیکنم.

ميتوانمبادوستانخوبيکهباآن


آلودگيهوا 

خانهمادرشهریباشدکههواتمیزوآلودهنباشد.نزديک

خانهیماکوهقشنگيباشد.

دوستدارمدرخانهایجاداروآرامزندگيکنم.اينجاصدای

هابسیاراستونميتوانمبخوابم.

اتومب 
یل
دوستدارمدرجلویمنزلمانخیابانباشداماترافیکنباشد

آلودگيصوتي 

کاهش
آلودگيهای

زيستمحیطي 
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ماشینهامارااذيتنکند.

وسروصدای
کوچهماخیليخیليکوچکاستاماجایدوماشینرادارد.


معابر 

خانهمانزديکمدرسهبودچوناگربادوستانم
یکاش 
ا
بخواهمقراربگذارم،بتوانم.
خانهمانبهمدرسهنزديکباشدوبهبیمارستانهمنزديک

باشد؛وديگرپدرمانمارابهمدرسهنبرد.خودمانبهمدرسه
ميرويموهرکسيکچیزششد،ديگربهماشیناحتیاج

نداريموماآنپسریکهمريضشدهاستخودمانبه
بیمارستانبرويم.

دسترسيبه
مراکزآموزشي
ودرماني 

دسترسيبه
امکاناتو
تسهیالت
شهری 

ازخانهمانخوشمميآيدچونبهمدرسهخیلينزديکاست.
منازخانهمانراضيهستمچونتقريباًيککیلومتراز

مدرسهفاصلهدارد.



بازی به مثابه فرهنگ کودکی
بهنظرپژوهشگران داليلکافيبرایدرنظرگرفتنبازیبهعنوانفرهنگدورانکودکي
بازیهای کودکان ارائه شده که نشان ميدهد
وجود دارد .مجموعه بزرگي از آثار درباره  
کودکان دارای يک فرهنگ مجزا و بادوام هستند .مورخان انگلیسي پیتر و ايونا اپي 1که
هایکودکانتحقیقکردهاند،فهرستيازصدهابازیمخصوصکودکانراارائه


پیرامونبازی
2
مينويسد« :بازی مجالي برای
دادهاند (پستمن .)2 :1378 ،کندريک به نقل از فرانکلین  

شده خودازاجتماعرابسازند».
هایتصوریودرک 

کودکان فراهم کردهاستتاموقعیت
4
تکمیلميکندومينويسد؛ازآنجاکه

اينجملهراباجمله ديگریازديسون 

کندريک 3
وکنشهایواقعيآزادندبهراستيصدایخودشانهستند».

بههمپیوسته
کودکان«ازقیود 
هامنظور،مفاهیم،اهدافوکنشهایخودراالقاميکنند(.کندريک،

آنهادرمیان  
بازی
 )2005
بازیضرورتزندگيکودکانهاستاماسبکزندگيدرشهرومسکنحداقلي،امکان
تحرکراازکودکانميگیرد .تمايلکودکانبه بازی محوراصليدرترسیمفضایمطلوب

وقتيکودکاننمي توانندازفضایعموميگستردهدرمدرسهومحلهاستفاده

زندگياست.
بازیبهخانه مطلوبشاناست.خانوادهومديران

شانورودعرصه 

کنند ،ناچارتصورايدهآل
عرصه عموميدرپاسخبهايننیازمهمدرکودکاندوراهدارند)1:تبديلمسکنحداقلي

مديرانعرصه

بهحداکثریتوسطخانواده)2،گسترشفضایبازیدرمدرسهوشهرتوسط
عمومي .
1

peter & iona opie
Franklin, 1983; Vygotsky, 1978
3
Kendrick, 2005
4
Dyson, 1997: 13
2
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استقاللفردیدرفضایخصوصيواحساسآرامشورضايتباايجادفرصتبازیو
تحرکمعناپیداميکند.بههمیندلیلآندستهاز کودکانيکهامکانبازیوحضوردر
نسبتبهبازیپیداميکنندوبههر

یناپذير
اجتماعرابهمانندديگرانندارند،احساسسیر 
ممکنسعيميکنندفضایزندگيخودراآنگونهکهدوستدارندبسازند؛حتياگر

وسیله

منجربهگرفتنانگاختاللوبیماریبهعنوانکودکشرورشوند .

جدول:8نمونههایفرهنگکودکانمنطقه 11
نمونه (فرهنگ کودکان)
ندوچرخهسواری

جابرایتفريحداشتهباشیم،مثالًبتوانیمدرآ
کنیم.
مندوستدارمخانهامانيکذرهبزرگترباشدوبتوانمبهراحتي

بدوموبازیکنم.

مقوالت

نتیجه

بازیو
ورزش 

گيکنمکههمسايهپايینينداشتهباشیم

دوستدارمدرخانهایزند

راحتيبتوانیمدرخانهمانهرجوریکهدلمان

ومنوبرادرمبه
ميخواهدبازیکنیم.


بازیبه
مندوستدارمدرخانهایزندگيکنمکههمبهمدرسهنزديک

مثابه
ماشینهاودود

باشموهماينکهخارجازشهرباشدزيراسروصدای
فرهنگ
محدوديتو
اماخودتانبیشترميدانیدکه

فراوانهمیشهدرذهنمناست
کودکي 
بیشترخانههابهآپارتمانتبديلشدهاست؛وفکرشرابکنیدمااآلن مشکالت

بازیکودکان 
درونطبقهچهارميکآپارتمانزندگيميکنیمواينخیليبد

است،چونمنديگرنميتوانمدرخانهفوتبالبازیکنم.چون

ترسمهمسايهپايینيماازدستمانناراحتشود؛بنابراينمجبورم


مي
سروصدابازیکنم.مثلکامپیوتربازیامامشکل
هایبي 


بازی
کهکامپیوتربههمهچيصدمهميزندمثلچشم،روحو

اينجاست
باعثخمشدنکمروچاقيميشود.

نطور
روانوهمی 

نتیجهگیری
پژوهشهایبیشتر

شهریميتواندراهرابرای

رجامعه

طرحبحثپیرامونفرهنگکودکيد
روانکودکانآسیبميزندرا

قطعيوبرساختشدهایکهبهسالمتو

بازکندونظريههای
تعديلکندتاپژوهشگران اجتماعيوشهرسازانرامتوجهنیازهایگوناگون کودکان مانند
امنیتوسالمترواني وارتقایسطحزندگي و فرهنگ آنانکند.درحالحاضراينادعا
وجود دارد که در طرحهای توسعه شهری ،انسان هدف قرار گرفته است؛ اما مطالعات
صورتگرفته نشان ميدهد که رضايت از مسکن و ارتباط فضايي میان عرصه خصوصي و

يکيازشاخصهای کیفیتزندگي،مطلوبومتناسببا

عرصه عموميدرشهربهعنوان

بهکودکاندرمنطقه

اختصاصيافته 

روندشهرسازیوسرانههایواقعي 

نیاز کودکاننیست .
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هایتوسعهفاصلهزيادیدارد.ايندرحالياستکه


ازواهدافطرح
باچشماند

يازدهتهران
کودکانبهخوبيمتوجهخواستههایخودازمسکنوشهرهستند.اينموضوعدرجدول8
و9نمايشدادهشدهاست.
جدول:9ويژگيهایمسکن موردتوجهکودکانمنطقه 11
فردی -ذهنی

رفتاری

فیزیکی-کالبدی
رفتارهای
فردی 

بازی،درس
خواندن،دويدنو
 ...

آرامش 

ارتباطبا فضایسبز،گلوچمن ،رفتارهای
ديگران 
حیوان 
طبیعت 

جمعشدناعضای
خانواده 

شادی،گرميولذت 

شرايط
آسايش 

نورطبیعي 
سهولتدسترسي 
امکانات 
دوریازسروصدا 
پاکیزگي 

کنترلارتباطات 

زيبايي 

شکلفضا 
مصالحساختمان 

حريمشخصي 

فضایزندگي 
فضایبازی 

ابعادفضا 

امنیت 

ديدومنظر 

ترجیحدادن
حس
خانهبر
مالکیت 
آپارتمان 

مصالحفضا 

رؤياييبودنخانه 

باز -بستهبودنفضا 




درک کودکان از مسکن ،آن را با ويژگيهای ذهني ،کالبدی و رفتاری شناسايي
هایکالبدیورفتاریتوصیفميکند.

ميکندامادررابطهباشهر،آنراعموماً باويژگي

ابعادواندازه  فضاها،موضوعبسیارمهمياستکهبهخوبيتوسطکودکانشرحدادهشده
است.ايندرحالياستکهت وصیفاتشرايطموجوددرمنطقهنیزفقدانفضایکافيرا
نمايشميدهد .

جدول:10ويژگيهایشهرکهکودکانمنطقه11موردتوجهقراردادهاند 
فیزیکی-کالبدی
ابعادواندازه
فضاهایشهری 

فضایبازیبادوستان 
فضایکوچهوپارکینگو ...

ارتباطبا
طبیعت 

ديدومنظر 

رفتاری
تعاملو
مشارکت 

بازیبادوستان 
ارتباطباهمسايهو
خويشاوندان 
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پاکیزگي
طزيست 
محی 

هوایپاک 
دوریازسروصدا 

شرايطآسايش 

ترافیککم 
تراکمجمعیتکم 

یها 
همجوار 


سهولتدسترسيبهمدرسهو
خانهخويشاوندان 




بزرگسال با برچسب اختالل و بیماری به
اعمال کنترل اجتماعي توسط جامعه  
هایروانيوروانپزشکيبهجایحذف


مشاوره
کودکانوبهواسطه هنجارهایاجتماعيو

موانع و محدوديتهای کالبدی اثرات جبرانناپذيری را بر ذهن آنان باقي ميگذارد .در
هایمتقابلومیان ذهنیتفردباديگریومحیط از


رفتارکودکاندرمیانکنش
نهايت،
ونگرشهایاجتماعي

آسیبهایرفتاری

مفاهیمبرساختهشکلميگیردوبهتدريجموجب
و فرهنگي متفاوت و متعارض در بزرگسالي آنان ميشود .به بیاني روشنتر اين امر يک
پرتحرکوسیریناپذيرازبازیکودکان،

بارفتارهای

پديدهفراگیرشدهاستکهدربرخورد
شفعال،شیطانوشرور و کودنشنیده شود؛بدونآنکهبهاينامرتوجهکنیم که
لفظبی 
رفتارکودکاننتیجهموقعیتنامتناسببامحیطواقتضایشرايطسنيآناناست .

غالب
همانگونهکهنشاندادهشد،کالبدمرکزیشهر تهران،امکانحرکتونشاطرااز
کودکان گرفته ،فضای عمومي را برای کودکان تنگ کرده و فضای خصوصي را با هدف
چنینروندیانواعواکنشهای

بهحداقلخودرسانیدهاست.نتیجه 

تأمینمسکن متراکم
رفتاری کودکان مانند خشونت ،گوشهگیری و انزوا ،عدم يادگیری ،بيقراری و تنشهای
عصبي،تمايلبیشازاندازهبهبازیو غیره نسبتبهمحیطوخانوادهوهمساالن است .از
مشاورههای رواني و روانپزشکي جای خود را به

طرف ديگر ،عدم آگاهي جامعه از لزوم 
حليروانشناسانهداده

تحلیلهرپديده فرهنگيورفتاریبهمشکليدرروانو بیانراه

شناسانه مردم قرار

است .کودکان شهری به طرز افراطي تحت تسلط تحلیلهای روان
ميگیرند،درحالي کهبخشقابلتوجهيازرفتارهایپرتنشوبهتعبیرعمومناسازگاربه

کالبدشهری،فضایمسکونيونیازهایجسميوروانيمتناسببافرهنگکودکيکودکان
کودکانيکهبههردلیليتحترواندرمانيومصرفداروقرار

يگردد.روندروبهافزايش
بازم 
بيمسئولیتوضعیفدر
بپذير ،
ميشودکهبهافرادیآسی 
ميگیرنددرطوالنيمدتباعث 

بهترينراهحلتغییرواصالحکالبدشهریومسکونياستکه

بزرگساليتبديلشوند؛اما

با ايجاد فضای کامالً خصوصي در زندگي کودکان ،افزايش حضور کودکان در فضاهای
مکانپذيراست .
عمومي،افزايشزمانورزش،بازیوغیرها 
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