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 چکیده
های شهری و ارتقاء محلهنقش  وجود رابطه مثبت با محله تا حد زیادی به سالمت روانی و جسمانی ساکنین کمک می نماید. احیاء 

توجه به اهمیت محله در شکل دهی ی رابطه فرد با محله است. بااها در زندگی شهروندان در گرو شناختی عمیق از محتوجایگاه آن

های آتی، مقاله حاضر به بررسی فرایند دلبستگی کودکان به محله کان و همچنین تربیت نسلهای هویت مکان در کودپایه

برای این کار از شیوة عکاسی توسط ساکنین  برد.های کیفی برای دستیابی به هدف خود بهره میمقاله حاضر از روش پردازد.می

ها، افراد ها، ویژگیهایی از مکانها خواسته شد عکسودکان از آنگردد. به این ترتیب بعد از ارائه توضیحات الزم به کاستفاده می

ها خواسته شد راجع به هر عکس و یا هرچیز مورد عالقه خود در محله تهیه نمایند. سپس در جلسات مصاحبه عمیق انفرادی از آن

د بازی، طبیعت، خدمات و تسهیالت و دهتوضیحاتی ارائه دهند و زندگی خود  و خانواده در محله را شرح دهند. نتایج نشان می

منظر محله ارکان اصلی در مدل دلبستگی کودکان به محله هستند. همچنین می توان گفت ابعاد  اجتماعی و کالبدی در هر یک از 

به معنایی فوق به هم آمیخته بوده و قابل تفکیک نیستند. بنابراین، اقدامات شهرسازی در این محله باید -زمینه های موضوعی

زمان کودکان را هم با ابعاد کالبدی و هم با ابعاد اجتماعی درون محله درگیر نماید. حفظ و صورت همای صورت پذیرد که بهگونه

های مختلف این مفهوم را تجربه و زندگی کرده های کشور زمانی ممکن خواهد بود که کودکان در شهراحیاء مفهوم محله در شهر

 باشند.
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 بیان مساله

ای و تواند منجر به افزایش حضور در محله، مشارکت در امور محلی، ادراک باال از امنیت محلهدلبستگی به محله می

ترین مهم ریداهای سنتی معتقدند افزایش مدت سکونت و ریشههای دیگر کیفیت زندگی گردد. دیدگاهارتقاء شاخص

جایی و (. اما عصر حاضر به عنوان عصر جابهLewicka, 2014: 125ای است )عامل ایجاد دلبستگی و هویت محله

شود. ویژگی مهم این عصر حرکت در برابر سکون است؛ در چنین شرایطی فضای محیطی محالت ارتباطات شناخته می

جود می آورند که بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی ساکنین در آنها جدید نیز با نگاه عملکردگرایانه محیط هایی را به و

(. این محالت محیط مناسبی برای حضور کودک و درگیری او با محیط Gustafson, 2014: 103لحاظ نشده است )

گلسار  اجتماعی و کالبدی به وجود نیاورده و درنتیجه رشد فکری و اجتماعی او به شکلی مناسب شکل نمی گیرد. محله

رشت نیز که حاصل توسعه جدید بر اساس نگاه مدرنیستی در شهر رشت است در تامین بسیاری از نیازهای کودکان نا 

تر از خانه تقسیم بندی کارا به نظر می رسد. در چنین شرایطی دنیای کودک به دو بخش خانه و جهان بدون مرز بزرگ

عنوان مقیاسی میانی برای آماده سازی کودک برای ورود به جامعه ایفا می شود و محله قادر نخواهد بود نقش خود را به

 نماید.

اند در بزرگسالی نیز شانس کمتری برای ایجاد افرادی که در کودکی رابطه مثبتی با خانه و محله زندگی خود نداشته

(. بنابراین ایجاد Morgan, 2010: 18) تر مکانی مانند شهر و کشور خواهند داشتهای بزرگدلبستگی به مقیاس

دلبستگی مکانی میان کودک و محله یکی از مسائل اصلی شهرسازی است که در تربیت نسلی با هویت و دلبسته به شهر 

های های دلبستگی کودک به محله است تا با شناخت زمینهو کشور نیز دخیل است. مقاله حاضر به دنبال شناسایی فرایند

حله، نقاط برجسته و معانی مورد انتظار کودک در این رابطه را کشف نماید. شناسایی گیری رابطه کودک و ماصلی شکل

گذار بر حضور کودک در محله یا عوامل تر از عوامل تأثیرتواند منجر به شناخت عمیقفرایند دلبستگی کودک به محله می

رابطه دلبستگی کودک به محله در نهایت منجر  بازدارنده حضور او در محله نیز باشد. شناسایی فرایندها، معانی و موانع در

 ها استخراج نمود. توان اصول و معیارهای طراحی و برنامه ریزی محله مطلوب کودکان را از آنشود که میبه نتایجی می

ترین مسائل در این پژوهش این هستند که ارکان دلبستگی کودکان به محله گلسار چیست؟ معانی به طور خالصه  مهم

د دلبستگی کودکان در محله گلسار کدام است؟ کدام تجربیات و عوامل اجتماعی و کالبدی ایجاد کننده چنین معانی مور

 هستند؟ 

 پیشینه پژوهش

در مطالعات مکان بر این بوده است که یک مکان چقدر برای فرد با معناست و مطالعات   تا به حال بیشترین تمرکز

گردد که با تکیه در اینجا تحقیقاتی مرور می.(Lewicka, 2011: 224) اندتهکمتری به چیستی معنای مکان پرداخ

ویژه برای اند. روش های بصری بهویژه عکاسی درصدد بررسی معانی محله یا جامعه محلی بودههای کیفی و بهبر روش

می و همچنین بازخوانی های آسیب پذیر مانند سالمندان و کودکان کاربرد بیشتری دارند زیرا قابلیت های کالگروه

 ها نسبت به دیگران ضعیف تر است.خاطرات در میان آن

شهرک روستایی )به اندازه یک  4تحقیقی است که  دلبستگی به مکان را میان ساکنین سالمند  یکی از کارهای اولیه 

ی سالمندان و تمایل به محله( دچار فروکاهش اقتصادی و فرسایش کالبدی بررسی کرده است. محققین یافتند که دلبستگ

-Norris)های آن است تأثیر سه عامل هویت، میزان درآمد و میزان راحتی نسبت به هزینهادامه سکونت در خانه تحت

Baker and Schidet, 1994: 181.) 
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می دهند.  مطالعات دیگری نیز بر سالمندان متمرکز شده اندکه تأثیر سن و سال بر دلبستگی به مکان را مورد تأکید  قرار

کند که عبارتند از: خانواده و دوستان، جامعه محلی، های عمده دلبستگی  برای سالمندان را استخراج میاین تحقیق زمینه

شیوه عکاسی توسط ساکنین برای مطالعه دلبستگی به مکان در جوامع   (.Ponzetti, 2003: 3)خدمات، تاریخ و  سرزمین 

بیعی نیز به کار رفته است. زمینه های موضوعی عکس های گرفته شده در این محلی واقع در مناطق حفاظت شده ط

 ,Amsden et al)مطالعات عبارتند از: محیط طبیعی، جامعه محلی، مناطق تفریحی گردشگری و مکان به عنوان خانه 

2011: 32; Stedman et al., 2004: 584.) ن در جوامع محلی همچنین محققین از این شیوه در مطالعه رابطه فرد مکا

دیگر نیز استفاده نموده اند. در این مطالعه طبیعت، تاریخ، جامعه محلی مهمترین زمینه های معنایی بر شمرده شده اند 

(et al., 2010: 380 Van Auken .) 

 این در حالی است که مطالعات کمتری به فرایند رابطه فرد مکان در سطح محالت شهری پرداخته اند. یکی از این

مطالعات به بررسی نحوه دلبستگی افراد به خدمات و تسهیالت تفریحی درون محله پرداخته و نشان داده  ابعاد اجتماعی 

. مطالعات عکس (Madgin et al., 2016: 1) و کالبدی مکان در دلبستگی به این تسهیالت غیر قابل تفکیک هستند

های بصری مانند اند. اما برخی از محققین با استفاده از سایر شیوهمحور کمتر به بررسی معانی محله نزد کودکان پرداخته

ای پدیدارشناسی درباره تجربیات دوران کودکی ترسیم نقشه روایت به بررسی رابطه کودک با محله پراخته اند. مطالعه

عبارت است از: های اصلی ارتباط کودک با محله پرداخت که افراد مختلف در یکی از محالت شهری به تعیین زمینه

با توجه به خالء موجود (. Simms, 2008: 78) بازی، ارتباط با همساالن، ارتباط با بزرگساالن و رابطه با محیط کالبدی

های بصری مقاله حاضر به بررسی معانی محله گلسار در مطالعه فرایند های رابطه کودک با محله با استفاده از روش

 وسط ساکنین می پردازد.ش عکاسی ترشت با استفاده از رو

 مفاهیم و مبانی نظری

 کودکی

قبل از ورود به حوزه نحوة تأثیر گذاری محله بر کودک در ابتدا الزم است تعریف کودکی و همچنین ابعاد تأثیر گذاری 

 کودکی به طور خالصه شامل سه دوره اصلی است که عبارتند از دوران نخستین، دوران پیشمحیط بر کودک مرور گردد.

ها ییتوانا نیدهد اینشان م عیگسترش سر یطفل در دوره سوم کودک یادراک یهاییتوانادبستانی و دوران دبستان. 

سالگی ارتباط اجتماعی بیشتری با  9کودک از  .( 240،  1375،  یمیعبارتند از احساس ، ادراک ، افکار و استدالل ) عظ

گروه با آنان و  لیگذارد و به تشک یبه همساالن احترام م شتریب سالگی  10تا  9او در دوره کند. همساالن خود برقرار می

. ( 499،  1387دهد ) ماسن ،  ینشان م یشتریعالقه ب یدسته جمع یها تیپردازد و به فعال یبخصوص با هم جنسان م

خود عالقه دارد و  طیو مح نیکند و به ملت، سرزم یرا م گرانیها مراعات حقوق د یباز در کودک یسالگ 12تا  11از 

 دایبه آن شد یاست که در نوجوان یدیعقا لیتشک یبنا ریشود که ز یجذب م یخاص یها شهیو اند دیبه سمت عقا

ساله، در این مقاله به مطالعه همین گروه  12تا  9با توجه به اهمیت محله  به ویژه برای کودکان  .(همانشود ) یم بندیپا

 از کودکان پرداخته می شود. 

 گذاری محیط بر کودکثیرتأ

گوید، کودکی و پرداختن به آن به طور خاص قدمت چندانی  ندارد.طبق آنچه که مارک دودک در معماری مهد کودک می

جان الک معتقد  .(Day et al., 2007: 21) میالدی صورت گرفته است 17ایده نگاه به کودکی از غرب و اواخر قرن 

گذارد. و بر همین اساس،بر نقش تربیت و اهمیت ا در زندگی بعدی او اثر میاست تجربه های نخستین آدمی عمیق

 می کند.پرورش تأکید 
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طور دیگری به این نتیجه رسید که کودکان در مقایسه با بزرگساالن جهان خود را به 1920های دهه پیاژه در سال

بر  .(Day et al., 2007: 26را بهبود بخشند ) دهند تا وضعیت خودشانبینند.کودکان محیط پیرامون خود را تغییر میمی

هایی از محیط، برای کودکان مهم است که بتوانند محیط کنند،جنبهخالف بزرگساالن که محیط را از طریق فرم درک می

های جزئی و تصادفی محیط توجه ها به ویژگیهای مختلفی که به آن می دهند، تغییر دهند. بچهرا بر اساس کاربری

 ند. کنمی

حاکی از توجه بیشتر کودکان به جزئیات کف،ویژگی های بدنه جاده و فضاهای بازی  1978مطالعات پوکاک و هادسون 

منبع الهام کودک محیطی است که در آن احاطه شده و منبع الهام بزرگسال، خود  (.161: 1386)لنگ، کودک دارد

یاد می گیرد و محیطی که کودک را احاطه کرده منبع  اوست.کودک اغلب از طریق بازی های کاوش گرایانه در محیط

 بزرگی برای تحریک افکار اوست.

 محله

توان گفت اغلب مرزهای محله در بسیاری موارد به صورت دقیق خالف خانه و شهر که مرزهای مشخصی دارند میبر

شناسان شهری مطرح گردید عنوان یک واحد فضایی و  اجتماعی برای اولین بار توسط جامعهمشخص نیست. محله به

(Tuan, 1975: 158).ویا اقتصادی یا فرهنگی یا اجتماعی بافت دارای که است انسانی زیستگاه ازیک جزئی محله 

 روزانه نیازهای برآوردن برای خدماتی عناصر حداقل ودارای است زمان از مشخصی برشِ در همگن تقریبا کالبدی

هایی هستند که ساکنین به آن احساس دلبستگی پیدا خود متشکل از مکان حالت. م(1388:9است )دانشپور،  ساکنین

های پیاده، محوطه های بسته و گوشه و کنار محله نقاطی هستند که انسان با آنها کنند. بلوک های مسکونی، مسیرمی

داد می کند. این تجانس ای متجانس قلمارتباط بر قرار کرده و نسبت به آن احساس پیدا می کند. گالستر محله را ناحیه

های محیطی، دسترسی به  خدمات و اشتغال، تعامالت هم در نوع ساختمانها، زیرساختها، ترکیب جمعیتی، ویژگی

 (.Glaster, 2001: 2118اجتماعی و ویژگی های معنایی مشهود است )

نها از محله ممکن است یک مردم بر حسب محل سکونتشان ممکن است تعاریف مختلفی از محله ارائه بدهند. تعریف آ

منطقه یا بخش از شهر باشد. تفاوت در تعاریف چندان مهم نیست. نکته مهمتر این است که محله مقیاس فضایی است 

که انسان ها در آن احساس در خانه بودن دارند و می توانند در زندگی روزمره با سایر ساکنین تعامل چهره به چهره داشته 

درصد از  75شده محله بیشترین تحقیقات در عرصه مکان را به خود اختصاص دهد. تقریبا  باشند این موضوع باعث

تحقیقات مرتبط با مکان در مقیاس محله کار شده اند. این موضوع اشاره به اهمیت محله و جامعه محلی در رابطه فرد 

 .(Lewicka, 2014: 133محیط دارد )

ی ابعاد مختلف کالبدی و اجتماعی است و هریک از اندیشمندان با توجه دهد که محله داراجمع بندی تعاریف نشان می

به حوزه مطالعاتی خود بر ابعادی از آن تأکید بیشتری دارند. تحقیق حاضر به دنبال تحمیل تعریف خود از محله به کودک 

 بود بلکه در مقابل به دنبال آن است که بداند معنای محله برای کودک چیست.نخواهد 

 ی به مکان دلبستگ

ای است، که بر سطوح مختلفی متمرکز بوده و تعاریف متعددی دارد. مفهوم دلبستگی به مکان چند وجهی و میان رشته

بسیاری آن را هم مثبت و هم قوی تلقی می کنند. برای جغرافیدانان انسانی، پیوند انسان با فضاهای معنادار ارتباطی 

 .(Relph, 1976: 42)زهای اساسی انسان است جهان شمول است که بر آورده کننده نیا

های رفتاری، دلبستگی به مکان دربردارنده ی پیوندهای تجربی مثبت با مکان است که در طول زمان بر اساس گره

آید. این پیوندها چارچوبی برای وجود میشان بهاجتماعی -ها با محیط کالبدیاحساسی و شناختی میان اشخاص یا گروه
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 Brown) های پویایی و پایایی هستندفردی و اشتراکی هویت به وجود می آورند و دارای هر دو دسته ویژگیجنبه های 

& Perkins, 1992: 284). 

( ارائه شده باشد که سه مولفه برای دلبستگی به 2010و جیفورد )ترین مدل دلبستگی به مکان توسط اسکنل شاید جامع

در دلبستگی به مکان که به ویژگی های شخصی یا اجتماعی تاثیر گذار  بر مکان فرض می کنند: الف( مولفه فرد 

گردد. ج( مؤلفه مکان گردد. ب( مولفه روانی که شامل عناصر احساسی، رفتاری و شناختی دلبستگی میدلبستگی باز می

عناصر اجتماعی و  های مکان مورد دلبستگی تأکید دارد که شامل: مقیاس فضایی، خاص بودن و برجستگیکه بر ویژگی

 (.Scannell & Gifford, 2010: 1) کالبدی )هر دو محیط طبیعی و انسان ساخت( می شود

فرض عمومی این است که دلبستگی به مکان به آهستگی در طول سالیان دراز ایجاد می گردد، اما  مطالعه براون و 

ی مناسب در سکونتگاه های محلی تماعاج-نشان می دهد که محیط کالبدی (Brown et al, 2004: 370) دیگران

 تواند تاثیر زیادی بر شکل گیری دلبستگی به مکان در مدت زمان کوتاه تر داشته باشد. می

 معنای مکان و اهمیت آن

معانی ( Stedman,2014: 239) عنوان بیانات نمادین  درباره ماهیت و محتوی مکان شناختمعانی را می توان به

فات توصیفی  )مثال محله من محیطی دوستانه است( تا توصیفات بسیار نمادین باشند ) مثال اینجا توانند طیفی از صمی

دهیم  وابسته خانه است(. ما به نمادهایی که به مکان هایمان )خانه،  مفر، محیط دوستانه ، محیط خطرناک ( نسبت می

 .(Stedman, 2008: 76) تیمشویم و به دنبال نگهداری از معانی ارزشمند و مقوم دلبستگی هسمی

خود را بر اساس مکان تعریف کرده و همچنین از  فردشود و انباشت تجربیات در مکان باعث می  سکونت بلند مدت

جایی باید اما نظریات دلبستگی به مکان در عصر جابه (.Lewicka, 2011: 215)تأثیر آن قرار گیرد لحاظ احساسی تحت

فرد می تواند  (.Gustafson, 2014: 98)جاد دلبستگی به مکان در مدت زمان کوتاهتری باشند هایی برای ایبه دنبال راه

از طریق انتخاب مکان سکونت، رجوع به تاریخ مکان یا مطالعه احوال شخصی خود به صورتی فعاالنه در شکل دهی 

ی و هم در نوع فعال خود بر دلبستگی هم در نوع سنت (.Lewicka, 2014: 130)دلبستگی به مکان نقش داشته باشد 

گی سریعتر و فعال تر فراهم تواند راهکارهایی را برای کمک به دلبستپایه معانی مکان است و مطالعه معانی مکان می

 آورد.

 روش پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی کیفی  است که با تکیه بر شیوه عکاسی توسط کودکان به دنبال ایجاد فرصتی برای کودکان 

های خود را انتقال دهند. این شیوه که اخیرا مورد توجه محققین مکان قرار گرفته ها و نمادوسیله عکاسی حرفاست تا به 

است دوربین را به همراه توضیح معیارهای الزم برای گرفتن عکس در اختیار مشارکت کننده قرار می دهد. در مرحله بعد 

. (Van Auken, 2010: 375) ه مصاحبه تحلیل می گردندعکس ها توسط محققین و با حضور مشارکت کننده در جلس

ای سرشار از اطالعات مفید برای تحلیل موضوع هستند. غنی بودن متن مرتبط تن های به دست آمده از چنین مصاحبهم

 ,Burke & Dollinger) با یک عکس به خاطر توان باالی تصاویر در استخراج حافظه و اندیشه های خود بازتابی است

2005: 536.) 

گیری در مطالعات کمی بسیار متفاوت است. های نمونهاکتشافی با تکنیک -گیری در مطالعات کیفیهای نمونهتکنیک

های نمونه گیری احتمالی در مطالعات کیفی کاربرد ندارند زیرا قانون کمی مشخصی برای تعیین حجم نمونه در تکنیک

 برای تعیین روش نمونه گیری در مطالعات کیفی قانون تولید نظریه استاین مطالعات وجود ندارد. تنها قانون ثابت 

(Marshal, 1996: 523.)  در نتیجه اعتبار سنجی مطالعات کیفی نیز بر اساس میزان اطمینان آماری حاصله بر اساس
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جی ( و اثبات بین روش های کمی استوار نیست بلکه اعتبار این تحقیقات نوعا از طریق استدالل استقرایی )و نه استنتا

 (. Golafshani, 2003: 604)االذهانی قابل تحصیل است

نفر در  26تا  12های خاص هر مطالعه است اما عموما نمونه ای بین حجم نمونه در تحقیقات کیفی وابسته به ویژگی

 (.Luborsky and Rrubinstein, 1995: 91) مطالعات کیفی عمیق یافته های این تحقیقات را قابل اتکاء می سازد

گردد که در این صورت محقق به گاهی تعداد نمونه برای مصاحبه عمیق بر اساس اصل اشباع نظری مشخص می

 دهد. مصاحبه عمیق با افراد نمونه تا رسیدن به نقطه اشباع نظری و تولید نظریه ادامه می

یری هدفمند بوده و از میان داوطلبین، تعداد گیری در این پژوهش بر اساس تکنیک نمونه گبا توجه به نکات فوق، نمونه

اند. سااله  از یک دبستان در محدوده برای انجام عکاسی و مصاحبه عمیق انتخاب شده 12تا  9دانش آموز دبستانی  15

 ها، افراد و مناظر و یا هرچیزعکس از مکان 5نفره از کودکان خواسته شد حدودا  6تا  3های در جلسات توجیهی در گروه

 دیگر در محله شان تهیه نمایند که باعث می شود آنها محله شان را دوست داشته باشند. 

ها و حذف عکس های تکراری ،جلسات انفرادی مصاحبه عمیق برگزار شد. در طول مصاحبه عالوه بعد از دریافت عکس

های مختلف تجربیات زندگی آنها بر سوال درباره دالیل گرفته شدن هر عکس، از کودکان سواالت متعددی درباره جنبه 

ساعت طول کشید و متن به دست آمده از اجرای 5/1دقیقه تا  40و خانواده شان در محله پرسیده شد. هر مصاحبه بین 

مورد تحلیل محتوی کیفی قرار گرفته اند  NVivoصفحه شد. متن مصاحبه ها با کمک نرم افزار  120مصاحبه ها حدود 

 ررسی می گردد.که نتایج آن در ادامه ب

 محدوده مورد مطالعه

هکتار در شمال غرب  608ای مثلث مانند با مساحتی حدود هشود، در  محدودهای که امروزه گلسار نامیده  میمحدوده

انزلی  –این مثلت و بلوار شهید انصاری که در امتداد جاده رشت  شهر رشت واقع شده است. رودخانه زرجوب، لبه غربی

دهد. وتر شمالی این محدوده هم به موازات دیوار فرودگاه رشت قرار ه شرقی این محدوده را تشکیل  میقرار دارد، لب

ریزی شده رشت  میباشد. سابقه ایجاد این محله به دهه پنجاه هجری  دارد. این محله جزء  بافتهای منظم و  برنامه

 .(1385 )گزارش طرح جامع شهر رشت، شمسی  برمیگردد

 
 ه موقعیت محله گلسار در شهر رشتنقش -1 شکل

 های پژوهش و تحلیل آن هایافته

 محله و نقش آن در دلبستگی کودکانمعانی 

چهار زمینه موضوعی شامل   دهد که معانی مرتبط بابررسی اولیه عکس ها و همچنین تحلیل مصاحبه عمیق نشان می  

گونه که در ین نقش را در ایجاد دلبستگی دارند. همانتربازی ، طبیعت، خدمات و تسهیالت و همچنین منظر محله مهم
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بر  1ها را نمی توان به طور کامل از یکدیگر جدا نمود. اما اعداد ارائه شده در جدول ادامه مالحظه خواهد شد این زمینه

. ها صورت گرفته و نشان دهنده قصد اصلی کودک در گرفتن هر عکس استها و مصاحبهاساس تحلیل همزمان عکس

 های تکراری قبل از تحلیل حذف گردیده اند.الزم به ذکر است عکس
 

 های گرفته شده توسط کودکان در هریک از موضوعات تعداد عکس -1 جدول

 درصد ها تعداد عکس زمینه موضوعی

 1/29 16 بازی و مکان های بازی

 5/25 14 طبیعت

 20 11 خدمات و تسهیالت

 5/14 8 منظر محله

 9/10 6 سایر موضوعات

 100 55 جمع
 منبع: پژوهشگر

 

 شود.ها پرداخته میها و معانی شکل گرفته در آندر ادامه به تشریح هریک از این زمینه

 های بازیبازی و مکان

های جسمی و ها در طی بازی قابلیتبازی برای کودکان تنها به معنای سرگرمی و گذران اوقات فراغت نیست. آن

فکری، اخالقی و اجتماعی خود را نیز پرورش می دهند. کودکان در طی بازی با همساالن خود  همچنین قابلیت های

دوست شده و این رابطه دوستی تبدیل به عاملی محکم برای دلبستگی آنها به محله شان می گردد و در صورت نقل 

 از آن یاد می کنند:  مکان به محله ای جدید، یا تغییر بافت اجتماعی و کم شدن همبازی، کودکان با حسرت

االن اون بافت اجتماعی  ما بچه بودیم مسابقه دوچرخه سواری اونجا میذاشتیم... همبازی داشتیم...»

 «دچاره تحول شد یه سریا رفتن... اونام که هستن دیگه بزرگ شدن.

ازی مورد اشاره بازی عالوه بر دوستی و دوستیابی حامل تجربیات و معانی دیگری برای کودکان است. مهمترین ب

کودکان فوتبال است که برای آنها به معنای قرارگیری در تیم و رقابت گروهی است. بازی فوتبال در محله اغلب برای 

آنها لذت بخش تر است. زیرا این بازی خودانگیخته  بوده و بدین معناست که سازماندهی بازی و تنظیم مقررات آن 

 کودکی به تشریح علت عالقه مندی بیشتر به بازی در محله می پردازد: توسط خودشان شکل می باید. برای مثال

هستش. یا مثال دو تا کاپیتان قرعه کشی و انتخاب میکنیم... زنگ  2به  2یا  3به  3تیم کشی معموال »

ورزش  تو مدرسه آزادی کمتری هست خونه  بهتره چون آزادی هر کاری بخوای می تونی بکنی دست 

 «و بیشتر دوست دارم... وقت بیشتری داریم آزادیم...خودته... اینجار

هدایت تیم برایشان غرور آفرین است اما اغلب موفقیت تیم، احترام به همساالن، رعایت عدالت برایشان اهمیت بیشتری 

تمرین ها همان قابلیت های الزم برای مراحل بعدی زندگی اجتماعی است که بازی جمعی در محله قابل کند. اینپیدا می

 ساله احساسات و مسئولیت های خود در هنگام هدایت تیم را اینگونه شرح می دهد:   10هستند. پسری 

وقتی به آدم میگن کاپیتان باش و تیم کشی کن احساس غرور به ادم دست میده... مثال تو انتخاب »

ر مدرسه (کاپیتان تیم بازیکن یه کاری میکنم ضعیف و قوی باهم قاطی باشن که نا عادالنه نباشه... )د

همایونه هرچند ولی من بازیم خیلی ازون بهتره)با خنده(.. امسال قهرمان شدیم..همایون کاپیتانه بخاطر 

 «اینکه بیشتر می تونه ارامش خودش رو حفظ کنه..
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ان و عوامل محدود کننده متفاوتی برای بازی جمعی کودکان وجود دارد. محیط کالبدی نامناسب، اعتراض همسایگ  

دلیل عدم احساس امنیت اغلب موضوعاتی بودند که کودکان از آن گالیه های اعمال شده توسط والدین بهمحدودیت

دو عکس توسط کودک در کنار یکدیگر گذاشته شده است( نشان دهنده یک مکان در دو ) 2داشتند. شکل شماره 

که او به علت پارک ماشین در حیاط نمی تواند بازی کند. موقعیت متفاوت است. زمانی که او می تواند بازی کند و زمانی

 بازی برای کودکان محور نگرش به همسایه، محیط و حتی خانواده است. 

 کودک تأیید کننده مسائل فوق است:و توضیحات  2شکل 

 
یعنی می تونه ماشینا جاش اونجا مثال اونجا خالیه می تونم اونجا بازی کنم ولی اینجا پره و نمی تونم اونجا بازی کنم  ... -2 شکل

 نباشه در اصل هم نباید جاش اونجا باشه کسی نگفته اونجا بذارن.. خب این برای همسایه ها جای پارکینگ نیس

 

های تیمی و گروهی هستند. اما در حال حاضر محیطی چندان مناسبی مند به انجام بازیکودکان در درجه اول عالقه

محله گلسار وجود ندارد. در این حالت در صورت عدم محدودیت والدین، کودکان در حد  جمعی کودکان در برای بازی

آورند. در صورت وجود محیط مناسب، امن و سرسبز و همچنین سواری روی میهای انفرادی مانند دوچرخهامکان به بازی

شوند.)شکل های انجام آن دلبسته میهای انفرادی نیز لذت برده و به مکانهمراهی خانواده، کودکان از این نوع بازی

 (3شماره 

 
 عکس گرفته شده توسط کودک: برای نشان دادن محیط مناسب برای دو چرخه سواری -3 شکل

 

ها با محله را در جهت منفی شود و رابطه آنگیری تجربیات و خاطرات تلخ میاما در مقابل، محیط نامناسب موجب شکل

 در محله را بدین شکل شرح می دهد:ربه تلخ خود از دوچرخه سواری برد. یکی از کودکان تجپیش می

 «الستیک دوچرخه من یکبار پنچر شد من برگشتم نصف پام پاره شد.»

-توجه و دوست داشتن قرار می هر گونه شرایط اجتماعی و کالبدی که انجام بازی را تا حدی تسهیل کند به شدت مورد

 گیرند. آن مورد بیزاری کودکان قرار می گیرد و در مقابل عوامل محدود کننده
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ها به دست رسید. به نظر می رسد زندگی در بازی برای های بسیار اندکی)فقط یک عکس( از وسایل بازی در پارکعکس

کنند ) با که بزرگساالن قواعد بازی را مشخص میکودک بسیار ارزشمندتر از بازی برای گذران فراغت است. زمانی

بازی ، یا به طور ساده زنگ ورزش در مدرسه ( کودک نمی تواند به صورت خود انگیخته بازی کند و در طراحی وسایل 

نتیجه  لذت کمتری از بازی می برد. بازی مهمترین بستر برای تربیت کودک و تنظیم ارتباط او با محیط و اجتماع است. 

تعیین قطعاتی از زمین برای بازی کودک اکتفا نمود بلکه بنابراین نباید در هنگام طراحی و برنامه ریزی محالت تنها به 

نشان  4باید به دنبال ایجاد فرایندهایی برای تبدیل محله به محیطی برای بازی خودانگیخته کودک بود. شکل شماره 

 ها به دست آمده است.دهنده فرایند شکل گیری بازی کودکان در محله است که بر اساس تحلیل متن مصاحبه
 

 
 یند دلبستگی به محله از طریق بازی و مکان های آنافر -4 شکل

 منبع: پژوهشگر

 طبیعت

ها نیست. طبیعت برای کودکان با معانی چون زیبایی، سرسبزی، شادابی، سالمتی و آرامش مرتبط است اما محدود به این

ستایند و پرورش و مراقبت از ه را میها حضور طبیعت در خانطبیعت پیوندی عمیق با خانه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. آن

ها و گیاهان در ها از طبیعت مربوط به حضور گلانگارند. به همین دلیل بیشترین عکسآن را به معنای آباد کردن می

 خانه و یا مجاورت خانه است. 

کهای عمومی در ها پرداخته اند. این موضوع نشان دهنده کارکرد ضعیف پارکودکان کمتر به موضوع طبیعت در پارک

و توضیحات کودک درباره طبیعت در حیاط خانه به خوبی نشان  5فرایند رابطه کودک با طبیعت است. شکل شماره 

 دهنده احساس آنها به طبیعت است:
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ریم. و یه تصویر حیاطه یعنی اینکه طبیعت ماست.. ما می تونیم طبیعت رو تو خونه خودمونم پرورش بدیم مثال گیاه بکا -5 شکل

محیط خونه رو آباد کنیم. مثال اونایی که ویالیی هستن می تونن درخت بکارن.. مثال االن مشکل بزرگ بشر الودگی هوا هستش که 

 گی به بشر بکنیم ..بشر دوستانس...ما اینجوری می تونیم کمک بزر
 

دهند که توسط خودشان کاشته ان میاز میان عناصر مختلف طبیعی، کودکان بیشترین دلبستگی را به گلها و گیاهانی نش

کند. کودکان به عالوه می دار و خانه را آبادریشه شده اند و یا مراقبت و نگهداری می شوند. کودک با کاشتن گیاه خود را 

به درختان ثمرده دلبستگی عمیق تری دارند. دیدن تغییرات درخت از زمان شکوفه دادن تا به محصول رسیدن، یا انتظار 

-به ثمر نشستن یک درخت برایشان بسیار شیرین است. در نتیجه طبیعت برای کودکان بازتاب هویت خودشان بهبرای 

 عنوان یک انسان و یک کودک است. 

های ویالی زندگی می کردند به علت شرایط خاص محیطی ارتباط بیشتری با طبیعت داشتند. اما کودکانی که در خانه

های زیادی از حضور طبیعت و گیاهان در مجاورت خانه ارائه دشان نیز بیشتر است، عکسکودکان آپارتمان نشین که تعدا

 و توضیحات آن مربوط به یکی از همین کودکان است: 6دادند. شکل 
 

 
یه درخته. که بغل خونمونه. اینو میبینم دوست دارم حس خوشحالی به من دست میده. بخاطر اینکه چندتا هستن و به  -6 شکل

 میدم. خیلی خوشم میاد ... زیبایی میدن... منم بهش آب خونمون
 

ها نسبت به همسایگان نیز تأثیر گذار است. کودکی عالقه خود به عناصر طبیعی در کنار این موضوع حتی بر نگرش آن

 خانه همسایه را بدین شکل شرح می دهد: 

بیرون از خونش کاشته.. بغل ساختمونشون گل کاشتن سیکاس کاشتن تا محیط خوشکل بمونه. این »

دوس داشتم بقیه هم اینکارو میکردن... مثال خونه ویالیی ها جلوش یه باغچه بود و کلی درخت داشتن. 

 «وقتی این گل و گیاهارو میبینم خوشحال میشم. 
عث زیباتر طبیعت برای آنها یادآور نظم نیز هست. آنها به رعایت نظم و ترتیب در کاشت درختان توجه داشته و آن را با

 به همراه توضیحات کودک نمونه ای از این عالقه مندی است:  6شدن محیط می بینند. تصویر 
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 اینکه درختا همه با یه نظمی کاشته شدن این خیلی خوبه نظم خیلی خوبه... منظمه و زیباست. -7 شکل

 

سب میان کودک و طبیعت صرفا از طریق توان نتیجه گیری نمود که رابطه مناهای فوق میها و متنتوجه به عکسبا

گسترش فضاهای سبز قابل برقراری نیست. کودکان به نگهداری و مراقبت از طبیعت عالقه مند هستند و این موضوع 

باعث تامین نیازهای حسی عاطفی آنها می شود. بنابراین، مشارکت کودک در ایجاد و نگهداری از طبیعت در شهر و 

فرایند  8 ها و به وجود آمدن حس تعلق به شهر و محله می گردد. شکلبستگی او به این مکانمحله اش باعث تقویت دل

 دلبستگی کودکان به عناصر طبیعی را نشان می دهد.
 

 
فرایند دلبستگی کودکان به عناصر طبیعی درون محله، سطحی که با نقطه چین نشان داده شده است سطح مطلوبی  -8 شکل

 قریبا وجود ندارداست که در حال حاضر ت
 منبع: پژوهشگر

 

 خدمات و تسهیالت

های گذران اوقات فراغت است که عمدتا در اینجا منظور از تفریح آن دسته از فعالیتخدمات و تسهیالت تفریحی: 

ل هایی از این دست هستند. تجربه تفریح حامگیرد. رفتن به رستوران، استخر و  خرید فعالیتبه همراه خانواده صورت می

معانی چون سرگرمی، لذت، شادی و همراهی با خانواده است. دلبستگی کودک به مکان های تفریحی و گذران فراغت در 

( مجاورت مکان های تفریح و گذران 1محله یا شهر را می توان تحت تاثیر سه عامل مهم و با هم مرتبط دانست. 

( تداوم و تکرار تجربه تفریح در یک مکان: انباشت 3ه. ( الگوی گذران اوقات فراغت خانواد2فراغت با محل سکونت. 

تجربه تفریح و شادمانی حاصل از آن و این انتظار که آن تفریح و شادی دوباره تکرار خواهد شد موجب تشدید دلبستگی 

 کودکان به آن مکان ها می شود.
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عوامل تشدید دلبستگی کودک به مکان تداوم و تکرار، انتظار برای تکرار شادی و تفریح و همچنین همراهی خانواده 

 های تفریحی است.

 کودکی با تهیه عکس از  تابلوی یک استخر)به نام آرنا( به ارائه توضیحات می پردازد:

این عکس رو من برای اینکه جمعه ها با بابا و دایی بزرگم میرم اینجا و توی استخرش شنا »          

کال خیلی دوسش دارم... دوست دارم باشه تو محلمون... این میکنم از این مکان خیلی خوشم میاد و 

سرگرمی برام لذت بخش تره... مثال من دوسال پیش کالس فوتبال اینجارو میرفتم شنارم به احتمال 

 «زیاد میخوام برم... و هرجمعه هم، بیشتر جمعه ها آرنا میرم...

ها و یا مسیرهای سبز پیاده روی اطراف ی تفریحی، پارکهاهای لوازم بازی و سرگرمی ، مجتمعها، فروشگاهرستوران

محله از نقاط دیگری هستند که کودکان از آن عکس تهیه کرده بودند. وجود تنوع )در غذا یا اجناس (، زیبایی نمای 

ساختمانی این مکان ها و همچنین رابطه خوب با فروشندگان آنها عوامل دیگری بودند که به تشدید دلبستگی می 

 تاثیر عوامل فوق را نشان می دهد. 9 جامیدند. توضیحات کودک در مورد شکلان
 

 
این ساخته شد یکی از برج گلسار. خودم میخواستم عکس بگیرم نشد رفتم از اینستاگرامش برداشتم... بعد که  -9 شکل

بقه باالش فود کورت داره مثال هر یه های دور ما اینجا مغازه گرفت یه دلیل که انجارو دوس دارم واسه اونه...مثال طخانواده

بخشش یه غذا داره واسه این تنوع داره ولی اگه یه جا دیگه بخوایم بریم فقط یه نوع داره تنوع کمتره... یک دلیل که ازش عکس 

صال گرفتم نماشه نماش خیلی خوشکله خیلی خوب کار کردن خیلی وقت گذاشتن ولی مثال اگه نماش این نبود شاید خوب نبود ا

 من نمی دونستم فودکورت داره...
 

هایی از سایر خدمات و تسهیالت شهری موجود در محله نیز توسط کودکان تهیه عکس سایر خدمات و تسهیالت:

دهد که  در اغلب موارد عملکرد این خدمات مورد توجه کودکان نیست به گونه ای شدند. تحلیل متن مصاحبه نشان می

وزمره کودک یا حتی خانواده اش چندان اهمیت ندارد. این خدمات به این دلیل مورد توجه و که این خدمات در زندگی ر

دلبستگی کودک قرار می گیرند که در واقع نشانه ای از مزیت و برتری محله شان است. در این راستا هر چقدر این 

عث افتخار کودک به محله می شود. خدمات و تسهیالت خاص تر بوده و مرکزیت بیشتری برای محله ایجاد کند بیشتر با

 برای مثال یکی از کودکان عکسی از تابلو یک مرکز توانبخشی تهیه نموده و اینگونه توضیح می دهد:

این یکی از امکانات خیلی خوبیه مرکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری مثال افرادی که »

جا در مرکز شهر...این جز نکات مثبت محلمه و من نمی تونن و یا مشکل خاصی دارن می تونن بیان این

 «دوسش دارم...

های روانی کودکان و حتی بزرگساالن در رابطه با محل زندگی است؛کودکان نیازمند مثال فوق  نشان دهنده یکی از نیاز

ر ارتباط است. افتخار به محله و حس غرور نسبت به آن هستند. نیاز به افتخار به محله با یک مفهوم مکانی دیگر د
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های شود فرد به آن مکان افتخار نموده و در جهت نمایش و ارائه ویژگیاحساس ریشه داری در یک مکان منجر می

 مثبت آن کوشش نماید. 

در گذشته تأمین نیازها در محله، وسعت و عمق روابط اجتماعی، وجود اتفاقات و مراسمات مشترک و همچنین منافع 

ان ها وابستگی بیشتر به محله خود پیدا کنند. در نتیجه زمینه های مختلفی برای ریشه دار مشترک باعث می شد انس

شدن در محله و افتخار به آن وجود داشت. در حال حاضر محالت تا حد کمی تامین کننده این نیازها هستند، این موضوع 

 ت و تسهیالت است.فرایند دلبستگی به خدما 10 آیندگان را دچار بحران هویت خواهد کرد. شکل
 

 
فرایند دلبستگی کودکان به خدمات و تسهیالت درون محله، سطح نقطه چین در گذشته در محالت ایرانی اسالمی  -10 شکل

 وجود داشته اما در حال حاضر به شدت تضعیف شده است
 منبع: پژوهشگر

 منظر محله و نماهای ساختمانی

سار از منظر محله شامل مسیر های بازگشت به خانه است. دالیل های تهیه شده توسط کودکان محله گلاغلب عکس

توصیف شده برای گرفتن این عکس ها عبارتند از: زیبایی و هماهنگی نما و ارتفاع ساختمانها، وجود درختان،  تناسبات 

که عبارت بصری و دلبازی خیابان. اما تحلیل موقعیت عکس ها و متن مصاحبه ها منجر به کشف عامل دیگری می شود 

 است از بعد ناخودآگاه در خانه بودن و تاثیر آن بر ادراک منظر محله.

عکسی است که کودک از منظر خیابان گرفته است. همانطور که متن مصاحبه نشان می دهد عکس از  11شکل شماره 

 است که مسیر برگشت به خانه است. منظر خیابان در زاویه و جهتی تهیه شده
 

 
ساختمونا چون بلوار زیبایی کنارشه... مثال نمای خوبی داره ساختمونا. تو خیابونا اشغال نریختن چاله و چوله  ...این -11شکل 

نداره خیابونا درخت زیاد داره ولی من اینجا عکس گرفتم درختاش نیفتاده...)و در پاسخ به این سوال که از این خیابان به عنوان 

 گشت از کالس فوتبال. هفته ای دو جلسه کالس فوتبال میرم.چه مسیری استفاده می کنی؟( برگشت. بر
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در نتیجه،تداوم، آشنا بودن و احساس در خانه بودن عوامل مهمی هستند که بر ادراک کودکان از مناظر محله تاثیر گذار 

 هستند.

نماهای ساختمانی برای  عالوه بر این، کودکان به عکاسی از نماهای ساختمانی در مجاورت خانه نیز پرداخته اند. زیبایی

کودکان به معنای رعایت هماهنگی، استفاده از رنگ های روشن و استفاده از مصالح سنگ و رعایت جزییات در طراحی 

دهد که در الیه زیرین معنایی، کودک به صورتی ناخودآگاه می خواهد نشان ها نشان میاست. به عالوه، تحلیل مصاحبه

جا قرار گرفته خانه های زیبایی قرار دارد و این موضوع باعث افتخار او به کوچه و محله بدهد جایی که خانه اش در آن

 ها توضیح می دهد:اش می شود. کودکی در شرح یکی از عکس

میشه عکس یه ساختمون. اینم نزدیک به خونمونه....با اینکه برای اولین بار یا دومین باره میبینم زیاد »...

 «دوسش دارم...

گفت عالوه بر معیار زیبایی توجه کودکان به نماهای ساختمانی به شدت تحت تاثیر معانی افتخار به محله است. می توان 

 فرایند دلبستگی به منظر محله را نشان می دهد. 12 شکل
 

 
 فرایند دلبستگی کودک به منظر محله و نماهای ساختمانی  -12 شکل

 منبع:پژوهشگر 

 نتیجه گیری

های تواند، نقشی تأمین کننده در تربیت نسلی خالق و پویا و با هویت داشته باشد. پایهمحله می دلبستگی کودکان به

هویت شهری از اولین ارتباطات کودک با محیط کالبدی و اجتماعی محله شکل می یابد. معیارها و عوامل دلبستگی به 

ارتباط با محیط مسکونی است. محالت سنتی در  محله به خوبی نمایشگر تجربیات، عواطف و نیازها و خواسته های او در

گذشته صحنه حضور کودک و خانواده بوده اند؛ جایی که در آن کودک با همساالن خود ارتباط برقرار نموده و در اوقات 

فراغت خود به بازی با آنها مشغول می گشته است. همچنین مسیر خانه به مدرسه نیز غالبا به صورت پیاده یا با دوچرخه 

طی می شده که فرصتی بزرگ برای درگیری عملی کودک با محیط و ارتباط با اقشار اجتماعی بوده است. عالوه بر این 

عنوان مثال در برگزاری اعیاد یا مراسم عزاداری اند؛ بهتری داشتهکودکان در عرصه های مختلف اجتماعی حضور پررنگ

ع باعث تقویت حس مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس به سهم خود به بزرگساالن کمک می کردند، این موضو

ها می گشته است. در چنین شرایطی کودکان به محیط محله و افراد درون آن دلبسته شده و محله را جزیی از خود آن

های گاهمی پندارند. اما با افزایش توان جابه جایی متکی به وسایل حمل و نقل جدید، همچنین افزایش تراکم در سکونت

 انسانی و تغییرات سبک زندگی نقش و جایگاه خود را در زندگی شهروندان به خصوص کودکان از دست داده اند.
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در حال حاضر فشارهای مختلف بر روی کودکان برای حضور در محله وجود دارد. محله تنها یک واحد تقسیمات شهری 

یرد و این تنها محتاج تامین فضاهای کالبدی نیست.  ادراک نیست. محله جایی است که باید تجربه زندگی در آن شکل گ

والدین از امنیت، سبک زندگی خانواده و سایر عوامل اجتماعی تاثیر زیادی بر نحوه تجربه محله توسط کودکان دارد. 

بر هم  ارتباط کودکان با هریک از زمینه های اصلی بازی، طبیعت، خدمات و تسهیالت و منظر محله نیز بر اساس نحوه

گردد. سطوح باالی ارتباطی محتاج توجه و درگیری کنش این شرایط اجتماعی با شرایط کالبدی محله سطح بندی می

صورت فعاالنه است که نتیجه آن نیز دلبستگی فعال است. در این راستا خانواده ها و متخصصین کودک با محیط محله به

 اشفه کودک در محله دارند.نقش مهمی در ایجاد شرایط الزم برای حضور و مک

های کمی برای بررسی آن توان از روشتوجه به ترکیب به هم پیچیده عوامل اجتماعی و کالبدی در معانی محله نمیبا

تر از آن تجربه های زیادی ایجاد نمود. حضور عکس ها و مهماستفاده کرد. در مقابل روش عکاسی توسط ساکنین مزیت

تر ها است، باعث طوالنیشامل تفکر عمیق درباره انتخاب مکان عکس و گزینش عکس کودک از عکس انداختن که

ها شدند. در نتیجه  ابعاد ناخودآگاه رابطه کودک محله به شکل بهتری کشف ها و همچنین غنای بیشتر آنشدن مصاحبه

ق خاصی در جلسه مصاحبه حضور ها پرداخته بودند و با اشتیاگردید. کودکان با عالقه و انگیزه زیادی به تهیه عکس

یافتند. درگیری فکری و فیزیکی آنها با محله از طریق عکاسی منجر به افزایش دلبستگی آنها به محله شد که ناشی که 

 از تفکر راجع به چیستی محله و ارتباط آن با کیستی خود است. 

 پیشنهادها

های ت که متأسفانه کودکان محله گلسار در عکسمسجد یکی از ارکان اصلی محالت در شهرهای ایرانی اسالمی اس

رسد شرایط متعدد کالبدی و اجتماعی در این موضوع دخیل باشد. بهتر است مطالعات خود به آن نپرداخته اند. به نظر می

به  آتی به بررسی جایگاه مساجد در زندگی خانواده ها و کودکان پرداخته و به آسیب شناسی در این مورد بپردازند. ضمنا

نظر می رسد ارائه راهکارهای صرفا کالبدی برای برجسته سازی نقش مسجد در محله پیش از انجام چنین آسیب شناسی 

 به نتیجه دلخواه نخواهد رسید.

تواند بسیاری از نیازهای کودکان را در جهت تربیت جسمی تامین عنوان اولین واحد اجتماعی بعد از خانواده میمحله به

اهمیت محالت در جنبش نوشهرگرایی و طرح موضع محالت سنتی در این رویکرد خود مؤید نقش  نماید. شناخت

برجسته این واحد فضایی و اجتماعی در کیفیت زندگی انسان است. بنابراین برنامه ریزان و طراحان محیطی باید نسبت به 

در آن به دنبال ایجاد محالتی دوست محله حساس بوده و با شناخت فرایندها و معانی موجود -تحوالت رابطه کودک

 داشتنی برای کودکان باشند. 
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