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چکیده

یکی از مکانهاي داراي اهميت برای ایجاد تعامالت روزانه میان کودک و طبیعت فضاهای مسکونی است که به طور متداول کودک در

آن نادیده گرفته شده و هویتی برای کودک قائل نمی باشند .در صورتی که حضور طبیعت در خانه های سنتی ما همواره از توجه شایانی
برخوردار بوده است و موجبات افزایش تحریکات حسی و عملی و رشد ادراکی را فراهم میآورد .حضور طبیعت به صورت های متنوع
در عرصههای باز ،نیمه باز ،بسته در خانه های سنتی می تواند الهامبخش بيان مبانی نوینی برای طراحی مسکن های معاصر باشد که بستر
مناسبی برای رشد کودک و تعامل موثر وی با محیط زندگیاش را به ارمغان آورد .بازی زمینهای مناسب را برای رشد و یادگیری
لهای مختلف ،موجبات انجام و افزایش کیفیت بازی برای کودکان را فراهم مي نمايد .در
كودكان فراهم كرده و حضور طبیعت به شک 
اين پژوهش رابطه طبیعت ،کودک و مسكن بررسي شده و معیارهایی جهت توسعه پايدار در شهر تهران در نظر گرفته میشود .این مقاله
با هدف ارزیابی اثرات مؤلفه های مسکن دوستدار کودک در جهت توسعه پایدار منطقه یک شهر تهران می باشد .روش تحقیق از نظر
هدف کاربردی و از نظر روش شناسی تحلیلی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه می باشد .جامعه آماری مورد استفاده کارشناسان و خبرگان در
حوزه معماری و شهرسازی در منطقه یک شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه در اختیار  50نفر قرار
گرفت .یافته ها نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر خوانایی و آسایش محیطی ،که از متوسط میانگین باالتر بوده که در
افزایش و توسعه مسکن دوستدار کودک بسیار اهمیت دارد .با توجه به نتایج متغیر يادگيري و بازي آزاد با بتای  0.711بیشترین میزان
تأثیر را بر متغیر مسکن دارد .بر اساس این نتیجه یک انحراف استاندارد در متغیر يادگيري و بازي آزاد میزان مسکن را به میزان 0.711
انحراف استاندارد افزایش می دهد ،برعکس کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر يادگيري و بازي آزاد ،موجب کاهش انحراف
استاندارد در متغیر مسکن دوستدار کودک می شود.

واژگان کلیدی :طبیعت ،توسعه پایدار ،مسکن دوستدار کودک ،كالبد.
 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان مسکن دوستدار کودک با بهره گیری از طبیعت نمونه موردی شهر تهران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به
راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در حال انجام است.

( -2نویسنده مسؤل) bemanian@modares.ac.ir
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مقدمه
رشد سریع جمعیت شهرنشین و نحوه تفکیک اراضی ،موجب کاهش بارزی در فضاهای باز خانهها در محیطهای
مسکونی شده است .این عامل به همراه میزان ترافیک وسایل نقلیه ،دسترسی کودکان را به فضاهای باز موجود

کاهشداده است و باعث کاهش آزادی و حرکت کودکان شده است .این مقوله در تمامی نقاط جهان به چشم می-
خورد ( .).Giuliani & Rissotto, 2006: 25با بررسی طبیعت در معماری سنتی ایران شاهد ارتباط معنادار طبیعت با
مسکن در دوران قبل و بعد از اسالم می باشیم .به طور کلی طبیعت در معماری هر نقطه از ایران با توجه به اقلیم،
مصالح و شرایط آن محیط شکل گرفته و از بعد معنوی به عنوان بستری مناسب برای رشد انسان در نظر گرفته می
شود .دیدگاه ها و نظرات مختلف در ارتباط با طبیعت همگی به نقش و ضرورت وجود طبیعت در زندگی انسان
اشاره داشته و مطالعات در خصوص کودکان همگی نشان از حساس بودن آن نسبت به فضاهای اطراف خود بوده و
بیان می دارند که عمده ویژگی های شخصیتی انسان در سال های اولیه کودکی شکل می گیرد.
روانشناسان محیط معتقدند شرایط فیزیکی تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و افکار انسان دارد ،تا آنجا که بررسی
رفتارهای انسان بدون توجه به محیط و شرایط فیزیکی حاکم بر آن امکان پذیر نیست ( .)Nowzari, 2005, 46در
روانشناسی محیط ،رفتار در تعامل با ابعاد فیزیکی ،معماری و یا نمادی محیط قرار می گیرد (.)Mortazavi, 2001, 5
با توجه به نقش محیط بر انسان ،طراحی مسکن کودک باید بر اساس مبانی نظری مبتنی بر ویژگی ها و نیازهای
آنان ،چگونگی ادراک محیط توسط آنان و تاثیر محیط بر رشد همه جانبه کودکان صورت پذیرد .از آنجا که رشد و
یادگیری کودکان همراه با بازی صورت می گیرد توجه به عواملی که موجبات بازی کردن و افزایش کیفیت آن را به
دنبال دارد ،رشد و یادگیری آنها را افرایش می دهد .حضور طبیعت به شکل های متنوع برای تجربه کودکان به عنوان
کاوشگران دائمی ،محیط را پویا و غنی کرده و برای حضور ،فعالیت و یادگیری آزاد آنها شرایط را فراهم می آورد.
تجربه کودک در طبیعت به صورت فردی و یا جمعی ،ساختار نیافته و خودانگیخته متکی بر حواس پنجگانه کودک
است که موجب رشد ،تقویت خالقیت ،توانایی حل مسئله ،قدرت تخیل ،استعداد ،اعتماد به نفس ،دست ورزی و
توانایی های فیزیکی و شناختی و سالمت روانی آنان می شود .یکی از مهمترین عوامل رشد و بالندگی کودکان
ارتباط مستقیم آنان با فضای باز یا طبیعت زنده است که امکان رشد و پرورش استعدادها و تنفس و سالمت کودکان
را به همراه می آورد ( .)Sajadi ghaem maghami, et al, 2010, 82در دهههای اخیر توسعه شهری تاثیری منفی بر
تهای خارج از خانه کودکان داشته است ،این عوامل توسط محدود شدن قلمرو خانه و مسکن به وجود آمده
فعالی 
است ،که به صورت محدود شدن قلمروهای فیزیکی ،اجتماعی و پدیده های دیگری که به عنوان محبوس شدن
دورۀ کودکی مشخص می شود (.)Francis,1985: 37

یباشد که امروزه به صورت
حرکت آزادانه 1کودکان ،عبارتی است که ،نشان دهنده گردش و آزادی کودک م 

شاخصی در زندگی شهری کاهش یافته است ) .(Hillman & Adams, 1992: 11امروزه با توجه به مسکن های
Child Free Movement
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ساخته شده در شهرهای مختلف و عدم توجه به کودکان و بهره گیری از طبیعت مطالعات در این خصوص را بیش
از پیش الزم و ضروری می دارد .با مطالعه آثار معماری سنتی ،بومی و روستایی شناخت و وجود این رابطه ضروری
بوده و در کلیه سطوح زندگی و فضاهای مختلف جامعه قابل لمس می باشد .اصو ًالًال خانه روستایی در محیطی
استقرار می یافت که اهالی آن ،بستر زندگی و تولید را در ارتباط تنگاتنگ با محیط پیرامون و طبیعت فراهم می کردند
و به همین سبب است که بیشتر این خانه ها از دو بخش اصلی با کارکرد زیستی و معیشتی ،در ارتباطی دائمی و
دوسویه برخوردار بوده اند( .)Zargar, et al, 2017, 4کودکان نسل امروز به ندرت فرصتی برای بازی ،کسب تجربه،
طهای
يپذير در محی 
یآورند و دسترسی کودکان به فضاهای باز 
یادگیری و همچنين تغییر در محیط خود به دست م 
یدهد بسیاری از
مسکونی کاهش قابل مالحظهای یافته است .تحقیقات انجام شده در زمینه سالمت کودک نشان م 
یباشند
یهایی مانند اضافه وزن و چاقی مفرط م 
یبرند و در معرض بیمار 
کودکان از عدم شیوه مناسب زندگی رنج م 
).)Azizi, 2001( )Ayatollahi, 1993( (Hedley, 2004
بنابراین برای دست پیدا کردن به راهکار مناسب ،شناخت طبیعت و تاثیراتش بر کودک و مسکن ضروری به نظر می
رسد .تحقیقات بسیاری نشان می دهد که ارتباط مستقیم کودکان با طبیعت ،باعث سالمتی روحی روانی ،احساسی و
فیزیکی کودکان می شود و می تواند موجب افزایش عزت نفس و انعطاف پذیری در برابر سختی ها و استرس ،ارتقا
تمرکز ،یادگیری ،خالقیت ،همکاری ،انعطاف پذیری و خودآگاهی شود ( .)Kahn, Kellert: 2002در رابطه با
مقاومت کودکان در برابر استرس یا بحران ها ،حتی بین کودکان روستایی که همگی تا اندازه ای از طبیعت
برخوردارند باز هم کسانی که از فضای سبز غنی تر برخوردارند در وضعیت بهتری قرار دارند ( Wells & Evans,

.)2003: 320
یرسد ،نیز
عالوه بر عوامل محیطی نظارت شدید والدین که بیشتر به دلیل امنیت کودک بوده و مناسب به نظر م 
موجب کاهش فعالیتهای کودکان در همسایگی شده است و این مسئله زندگی و فعالیت کودک را هر چه بیشتر
ساختارگراتر ،محدود شدهتر و تحت کنترل کامل قرار داده است ( .)Devereaux, 1991: 111این موارد موجب
محدودیت آزادی ،تجربه و یادگیری کودک از فضاهای خارج از منزل شده و شانس کودک را در لذت بردن،
شادمانی و اکتشاف محیط اطراف خود کاهش می دهد (.)Rosenbaum, 1993: 31
روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ماهیت تحلیل و اکتشافی دارد .همچنین از نظر نوع داده ها این
پژوهش از نوع پژوهش کمی است ،داده های کمی از راه پرسشنامه جمع آوری می شود .طبق بررسی های انجام
گرفته و تکمیل پرسشنامه توسط  50نفر به طور تصادفی در منطقه یک شهر تهران با ابزار پرسشنامه انجام گرفته
است.
جمع آوري داده ها مورد نیاز پژوهش به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است .براي پایایی نیز از روش
پیش آزمون و سپس ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده که مقدار بدست آمده در پرسش نامه براي مؤلفه یادگیری
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 ، 0.88و کالبدی  0. 87اجتماعی  0.86بدست امده است .از این رو با توجه به ضریب بدست آمده می توان گفت که
ابزار سنجش (پرسش نامه) از پایایی مناسب برخوردار می باشد.
سوال تحقیق :مولفه های تاثیر گذار بر مسکن دوستدار کودک کدام ها هستند و هر یک از این مولفه ها چه تاثیری
در توسعه پایدار دارند؟
ادبیات تحقیق
طبیعت و کودک
انسان ها از ابتدای خلقت خویش با طبیعت و در آن بوده اند و اگرچه این بهره گیری در ابتدا غریزی بوده ولی بعد
از سپری شدن زمان این شناخت با درک و فهم همراه بوده و از ابعاد مختلف طبیعت بهره مند می شدند .تمامی
ادیان بر شناخت و درک طبیعت تاکید داشته و دانشمندان بسیاری از شرق و غرب با نظرات و دیدگاه های مختلف
به این امر اهمیت می دادند .شناخت طبیعت و قوانین طبیعی به معنای درک "اسالم" یا شیوه تسلیم در مقابل اراده

الهی است ( .)Aminzadeh, 2003, 103در قرآن کریم و بینش اسالمی ،طبیعت ،اجزاء ،قوانین و نظام حاکم بر آن
ارزشمند و مهم بوده و انسان را عالوه بر بهره بردن از طبیعت به تفکر و تعمق در آن و رشد روحی و معنوی ،درک
قدرت پروردگار و به نوعی عبادت فرا می خواند "قرآن تمام عالم را یکسره آیه و نشانه برای شناخت ماوراء طبیعت

میخواند" ( .)Motahhari, 1988, 137طبیعت به معنای  Natureاز ریشه  Natبه معنای زادن گرفته شده و معنای آن
از ویژگی مهم طبیعت که زایش همیشگی است ،گرفته شده است .واژه طبیعت در فرهنگ معین به معنای آن بخش
از جهان که ساخته دست بشر نیست و در فرهنگ دهخدا به معنای سرشتی که مردم بر آن آفریده شده ،معنا شده

است .تمامی معانی نشانده آن است که طبیعت می تواند منبعی ارزشمند برای خلق در زندگی انسان و کارهایی از
جمله هنر و طراحی استفاده نمود .از آنجا که ما بخشی از طبیعتیم برای آنکه به انسان هایی کامل تبدیل شویم باید با
آن تماس داشته باشیم ( .)Bell, 2003, 119ویلسون و همکارانش مدعی اند انسان ها دارای نوعی پیوند ذاتی با
طبیعت هستند و این پیوند ،احتماال مثل یک نیاز زیستی پایه ،با فرایند رشدمان درهم تنیده است(.)Louv, 2016, 73
كودكان تنها كي

عضو اجتماعي از جامعه نيستند ،بلكه عامالني تأثيرگذار و داراي دانش و آگاهي بوده و طي زندگي

يكنند .كودكان اين دانش ،آگاهي و خودبازتابي عمدتًاًا براي گذران زندگي
روزانه بازتاب حضور خود را احساس م 
يبرند تا جه 
روزانه به كار م 
تگيري به سوي آينده و فرآيند بالغ شدن ( .)Alanen, 2000: 494کودک عضوی
ارزشمند برای جامعه بوده و دوران كود يك همانند رويدادی اجتماعي که ثابت و تکمیل کننده جامعه است ،تلقی می
شود .برخي سن معيني را به عنوان حد فاصل كود يك و بزرگسالي قرار داده اند و برخي ديگر قطعيت حصول
بزرگسالي را در سن معيني غيرممكن دانسته اند ( .)Asadi, 2007, 5اعالميه جهاني حقوق كودك ،در ماده كي

خود

يداند كه كمتر از هجده سال تمام سن دارد ،مگر آنكه قوانين داخلي كشوري ،سن ديگري را
كودك را كسي م 
مشخص كرده باشد .طبق تعريف قانون مدني جمهوري اسالمي ايران ،كودك كسي است كه بالغ نشده است .همين
قانون ،سن بلوغ را براي پسران پانزده سال تمام و براي دختران ،نه سال تمام تع يي ن كرده استThe Civil Code ( .
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 )1981 ،of the Islamic Republic of Iranكودكان به عنوان اعضای جامعه ،حق برآورده شدن نیازهایشان در محیط
اولیه زندگی خود را دارند .لذا شناخت نیازها و عوامل تاثیر گذار در رشد و سالمتی آنها و بهره گیری آن در محیط
هایی که کودک از آن استفاده می نماید ضروری و حایز اهمیت است .در این پژوهش کودکان  2تا  12سال مورد
مطالعه قرار می گیرد که دوره کودکی اول (  2تا  5سالگی) و میانه ( 6تا  12سالگی) محسوب می شوند .در دوره
اول کودک مفهوم بازی را یاد گرفته و خانه برای آن مرکز دنیا محسوب می شود .در این دوره بازی کردن یکی از
اساسی ترین فرآیندهای رشد دادن استعدادها و توانایی های گوناگون کودکان است و به نظر برخی از روانشناسان
کودک ،نظیر ژان پیاژه ،بازی در واقع کلید اصلی کشف دنیای اطراف کودک است و رشد شخصیت او از جنبه های
مختلف به بازی کردن وابسته است ( .)Karimi, 2008, 41سن  2تا  12سالگی یکی از دوران مهم در تئوری رشد
روسو محسوب شده و کودکان به تدریج به استقالل می رسند .در حين اين دوره كودكان صاحب نوعي منطق مي
شوند اما اين نوع منطق با رويدادهاي دور و يا تجربه ها سروكار ندارند ،بلكه اين ،منطقي شهودي است كه به طور
مستقيم در ارتباط با حركات بدني و حواس مي باشد (.)Abri, et al, 2011, 346
بازي كودكان عبارت است از تالش براي لمس و حس دنيا و تحت كنترل در آوردن و آشنا شدن با آن.
( )Gharehbaglou, 2010, 15و مهمترین عامل در شکوفایی ،بالندگی جسم و روان آنان می باشد .لذا فضاهای بازی،
نیازهای رشد کودکان را در تمامی زمینه ها فراهم می سازد .نظریه پردازان معاصر اهمیت بازی را به عنوان روشی
برای درک و فهم محیط و نشانۀ رشد شناختی کودک ارزیابی کردهاند ( .)Christensen, 2006: 3-4از دیدگاه

بارتلت 1توانایی های بالقوه یادگیری ،توسط محیطهای متنوع و گیرا در کودکان تقویت میشود .یادگیری در طی
فعالیت و بازی راهی برای کسب مهارتهای فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی مورد نیاز در زندگی کودک می باشد
( .)Bartlett, 2002: 11درک کودک از مکان و محیط اطراف ،به تعامل پویای او با محیط و در طی فعالیت های
گترين
متعدد و رفتارهای محیطی که از خود بروز می دهد ،حاصل می شود ( .)Murphy & Brendan, 2010: 5بزر 
شهاي بازي انفرادي و گروهي كودكان بايد در فضاهاي باز مسكوني و در بيرون خانه صورت گيرد ،زيرا اولين
بخ 

مكان برخورد مستقل كودك با جهان خارج از خانه است ( .)Behrouzfar, 2001, 24گروس 2در کتاب "بازی

انسان" بینش هایش در مورد بازی حیوانات را برای انسان ها نیز گسترش داد .او اشاره کرد که انسان ها ،به دلیل نیاز
بیشتر به یادگیری در مقایسه با سایر حیوانات ،بسیار بیشتر از آنها به بازی کردن می پردازند .در حقیقت ،بچه های
انسان در همه جا ،زمانی که به حال خود رها گذاشته می شوند ،در بازی هایشان انواع مهارت هایی را تمرین می
کنند( )Karimzadeh,2020که برای ترقی کردن هنگام بلوغ باید از آنها برخوردار باشند ( .)Gray, 2013, 152فرایند
رشد توانایی های ذهنی کودک به کمک آمیزه ای از تجربیات مستقیم ،غیر مستقیم و نمادین از طبیعت پیشرفت می
کند ،و به تقویت و تحکیم ماهیچه های شناختی که به آن ذهن گفته می شود و تکوین و تقویت ظرفیت های کودک
برای مشاهده تجربی ،بررسی تحلیلی و استدالل مبتنی بر شواهد می انجامد (.)Kahn, Kellert, 2002, 107
Bartlett
)Groos (1901

1
2
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یها
شکل  -1انواع باز 

Source: Gray, 2013, 153

محدوده مورد مطالعه
تهران داراي  22منطقه مي باشد .بنا بر طرح محله محوري هر منطقه به نواحي و هرناحيه به واحدهاي كوچكتري به
نام محله تقسيم شده است .منطقه كي

تهران بخش اصلي محدوده قديمي "شميرانات" را شامل مي شود .اين منطقه

با توجه به موقعيت استقرار در اراضي كوهپايه اي البرز مركزي از قابليتهاي طبيعي كم نظيري برخوردار مي باشد.
براين اساس طي چند دهه اخير و تحت تاثير اهميت روز افزن شهر تهران و گسترش كالبدي و جمعيتي آن منطقه
شميرانات از جايگاه منحصر به فردي در نظام گردشگري و يي الق نشيني در ارتباط با تهران بررخوردار شده است.
در حال حاضر اين منطقه عالوه بر تبديل به مهمترين قطب گردشگري طبيعي ،تاريخي و اجتماعي كالنشهر تهران،
از مطلوبيت ويژه سكونتي(سكونت -يي القي) نيز برخوردار بوده و باالترين حجم سرمايه گذاري هاي اين بخش را به
خود اختصاص داده است .ساير عملكرد هاي ويژه اين منطقه كه از استقرار بازار تجريش ،مراكز آموزش عالي و
موسسات درماني ،استقرار سفارتخانه ها و سازمانهاي جهاني مقيم ايران ناشي مي شود ،نقش عملكردهاي منحصر به
فرد منطقه را در مقياس شهري و جايگاه آن را در مقياس ملي تقويت و تثبيت نموده است .طي ساليان اخير به دليل
هجوم سرمايه گذاري هاي بخش مسكن و افزايش روز افزون تقاضا براي سكونت در منطقه و ونيز مالحظات
گسترده ارگان ها و ونهادهاي ذي نفوذ ،روند توسعه پايدار شهري -محيطي بطور همه جانبه مورد تهديد قرار گرفته
و تعادل نسبي بين توسعه شهري و توان ها و ظرفيت هاي محيطي منطقه به مخاطره افتاده است و اين در حالي است
كه انبوه ساختمانهاي آماده و در حال ساخت ،در آينده اي نزد كي
رساند .منطقه كي

جمعيت منطقه را به مرز پانصد هزار نفر خواهد

در شمالي ترين نقطه تهران بزرگ در دامنه هاي جنوبي رشته كوه هاي البرز مركزي قرار گرفته

است .اين منطقه داراي  10ناحيه و  26محله مي باشد.
منطقه كي

شهرداري ،در بلنداي تهران و با وسعتي حدود 64

يك لومترمربع بر اساس داده هاي آماري حدود 3 79962

نفر جمعيت را در خود جاي داده است .اين در حالي است كه انبوه ساختمان هاي آماده و نيمه وقت در آينده اي
نزد كي

جمعيت منطقه را به مرز  500هزار نفر خواهد رساند .مختصات جغرافيا يي اين منطقه از طرف شمال محدود

به ارتفاعات  1800متري دامنه جنوبي كوههاي البرز ،از جنوب به بزرگراه شهيد چمران حد فاصل دو راهي هتل
آزادي و بزرگراه مدرس و پل آيت اهلل صدر و از غرب به اراضي رودخانه دركه و از شرق نيز به انتهاي بزرگراه

مسکن دوستدار کودک با تاكيد982 ...

ارتش – كارخانه سيمان و منبع نفت شمال شرق تهران محدود مي شود .اين منطقه به لحاظ طراحي شهري داراي
بافتي روستايي است و مي توان آن را باغ شهر ناميد .شميرانات كه در دامنه كوهپايه هاي البرز جنوبي واقع است به
دليل نيمه كوهستاني بودن و ساختاري ويژه كه آميزه اي از شهرسازي مدرن و سنتي است ،اگرچه عرصه مشكالت
بيشتري در فعاليتهاي عمراني است اما به عنوان ساختگاهي قديمي ،با اهميت و داراي ويژگي هاي آب و هوا يي ،
زمينه و اقتضاي كارهاي عمراني بيشتري را داشته و دارد .ناگفته پيداست كه منطقه كي  ،به دليل جذابيتهاي گوناگون،
در سالهاي اخير آماج ساخت و سازهاي فراوان بوده و هجوم سرمايه گذاران عمده بخش ساختمان به اين منطقه،
مشكالت فراواني را براي ساكنان قديمي شميران از كي

سو و متوليان شهرداري از سوي ديگر به بارآورده است .از

آنجا كه بازده سرمايه گذاران بخش ساخت و ساز در اين منطقه به مراتب بيشتر و باالتر بوده رو كي رد آنان به منطقه
كي

روندي جدي و بيشتر از حدود متعارف داشته است .این واقعيت ،سبب ساز بحث ها و جدال هاي بسياري در

منطقه كي

بوده ،چرا كه شهرداري ملزم به اجراي قوانين و آ يي ن نامه هاي مربوط به گسترش شهر بوده و انبوه

سرمايه گذاران بخش ساختمان نيز در موارد بسيار ،مايل به ناديده گرفتن مقررات و كسب سود بيشتر بوده اند .از
اين رو شهرداري منطه كي

در اين اواخر به ويژه بعد از دستور توقف فروش مازاد تراكم از سوي شهرداري وقت

تهران بيشتر درگير مسائل حاشيه اي بوده است.

با اين همه مجموعه شهرداري منطقه كي

درگير و دار تمامي اين مشكالت وظايف عمراني و بهسازي منطقه را با

جديت دنبال كرده است .براي برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني هماهنگي ،همكاري و همفكري با نهادهاي
منطقه از جمله فرمانداري ،شركت آب و فاضالب ،آموزش و پرورش ،مخابرات ،برق و گاز و ديگر ارگانها در
دستور كار منطقه قرار داشته و دارد چرا كه اين نوع هماهنگي ها كه ضرورت كارهاي عمراني است ،بسياري از
مشكالت بعدي را از ميان بر مي دارد و طرحها را از جامعيت بيشتر برخوردار مي سازد.

جلب مشاركت عمومي و برخورداري از ديدگاه هاي مردم به ويژه متخصصان و صاحبنظران يكي ديگر از محورهاي
مورد توجه شهرداري منطقه كي

بوده كه به جزئيات آن اشاره خواهد شد (.)http://region1.tehran.ir/

منطقه  ۱شهرداری تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در منتهیالیه شمال شرقی این شهر واقع شدهاست و
شمالی ترین نقطه شهر تهران به حساب می اید .این منطقه از شمال به رشتهکوه البرز ،از غرب به رودخانه درکه ،از
یشود .منطقه  ۱شهرداری تهران
تاهلل صدر و از شرق به لواسانات محدود م 
کوی و آی 
جنوب به بزرگراههای پار 
یآید .این منطقه همچنین با نام شمیران نیز خوانده م 
بخشی از شهرستان شمیرانات بهحساب م 
یشود.
جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال  ۱۳۹۵ایران ۴۸۷ ٬ ۵۰۸ ،نفر (  ۱۶۶ ٬ ۸۸۱خانوار) شامل  ۲۳۸ ٬ ۶۹۳مرد و
یباشد.
 ۲۴۸ ٬ ۸۱۵زن م 

این منطقه از طرف شمال محدود به ارتفاعات  ۱۸۰۰متری دامنه جنوبی کوههای البرز ،از جنوب به بزرگراه چمران
تاهلل صدر و از غرب به اراضی رودخانه درکه و از شرق
حد فاصل دو راهی هتل آزادی و بزرگراه مدرس و پل آی 
یشود.
نیز به انتهای بزرگراه ارتش – کارخانه آسفالت و منبع نفت شمال شرق تهران محدود م 
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این منطقه به لحاظ طراحی شهری دارای بافتی شبه روستایی است و میتوان آن را «باغ شهر» نامید .شمیران که در
دامنه کوهپایههای البرز جنوبی واقع است ،به دلیل نیمه کوهستانی بودن و ساختاری ویژه که آمیزهای از شهرسازی
مدرن و سنتی است ،اگرچه عرصه مشکالت بیشتری در فعالیتهای عمرانی است ،اما به عنوان ساختگاهی قدیمی ،با
یهای آب و هوایی ،زمینه و اقتضای کارهای عمرانی بیشتری را داشته و دارد.
اهمیت و دارای ویژگ 

شکل -2موقعیت شهر تهران

Source:Research findings

یافته های تحقیق
در این تحقیق از  17متغیر در قالب  3مؤلفه استفاده گردیده است .جدول  1متغیرها و مولفه های به کار رفته در
یدهد.
تحقیق و آمار توصیفی هر کدام از متغیرها را نشان م 
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

مؤلفه

میانگین

 1xامكان حضور گروه هاي مختلف سني 14 3.

يادگيري و بازي آزاد

محيط و کالبد

اجتماع و فرهنگ

 2xبازي پذير بودن

2 3.6

 3xنحوه دسترسي به همسايگي و محله

3.69

 4xگوناگوني

44 3.

 5xخوانا يي

4.30

 6xنفوذ پذيري

3.18

 7xشرايط آسايش محيطي

94 3.

 8xمصالح و تز يي نات

3.37

 9xنحوه چيدمان فضا

3.24

 10 xچگوتگي حضور طبيعت

3.6 0

 11 xانعطاف پذيري

3.78

 12 xتناسبات بصري

2 3.3

 13 xامنيت و ايمني

3.23

 14 xمشاركت پذيري

3.59

 15 xاجتماع پذيري

3.19

 61xغناي حسي

3.76

 17 xسرزندگي

Source:Research findings

3.27
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یدهد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر خوانایی و آسایش محیطی ،که از متوسط میانگین باالتر
جدول  1نشان م 
بوده که در افزایش و توسعه مسکن دوستدار کودک بسیار اهمیت دارد.
عمده ترین مفروضات در تحلیل مسیر
 -1روابط بین متغیرهای موجود در مدل خطی ،جمع پذير و علی هستند و روابط انحنایی و تعاملی ملحوظ نمی
گردند.
 -۲متغیر های باقیمانده با همدیگر و با متغیر هایی که قبل از آن در مدل قرار گرفته اند همبسته نیستند.
 -۳جریان علیت در دستگاه یک طرفه است و علیت متقابل بین متغیرها ملحوظ نمی شود.
در این روش  17متغیر را مورد بررسی قرار گرفت ،يادگيري و بازي آزاد ،محيط و کالبد ، ،اجتماع و فرهنگ.
با توجه به نتایج متغیر يادگيري و بازي آزاد با بتای  11 7 0.بیشترین میزان تأثیر را بر متغیر مسکن دارد .بر اساس این
نتیجه یک انحراف استاندارد در متغیر يادگيري و بازي آزاد میزان مسکن را به میزان  11 7 0.انحراف استاندارد افزایش
می دهد ،برعکس کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر يادگيري و بازي آزاد ،موجب کاهش انحراف استاندارد در
متغیر مسکن دوستدار کودک می شود( .جدول  ،2شکل .)2
جدول -2بررسی رابطه هویت با متغیرهای تحقيق

Model
)(Constant
يادگيري و بازي آزاد

Standardized
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
Beta Std. Error
B
82 0 0.
54 0.3

T

Sig

24 7.

000.0

11 7 0.

11.834

000.0

4.827

000.0

26 7 7.

000.0

63 6 0.

045.0

محيط و کالبد

0.314

33 0 0.

0.363

اجتماع و فرهنگ

96 4 0.

840 0.

13 2 0.

Source:Research findings

شکل  -3نمودار ترسیمی برای متغیر مسکن دوستدار کودک
Source:Research findings

در مرحله دوم متغیر یادگیری به صورت متغیر وابسته در نظر گرفته می شود و  2متغیر محيط و کالبد
اجتماع و فرهنگ به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند .جدول  34ضرایب بتا را که با استفاده از روش
رگرسیون به شیوه  Enterمحاسبه شده را نشان می دهد.
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جدول -3بررسی رابطه متغیر یادگیری و بازی آزاد

Model
)(Constant

Standardized
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
Beta Std. Error
B
57 0 0.
23 1 0.

محيط و کالبد

55 1 0.

030.0

76 1 0.

اجتماع و فرهنگ

36 1 0.

84 0 0.

061.0

Source:Research findings

T

Sig

2.387

19 0 0.

94 2.8

000.0

91 2 2.

23 0 0.

شکل  -3نمودار ترسیمی رگرسیون یادگیری
Source:Research findings

در مرحله آخر متغیر محیط و کالبد را به صورت متغیر وابسته و متغیر اجتماع و فرهنگ به عنوان متغیر مستقل در
نظر گرفته می شوند .جدول  4ضرایب بتا را که با استفاده از روش رگرسیون به شيوه  Enterمحاسبه شده را نشان
می دهد.
جدول -4بررسی رابطه متغیر محيط و کالبد

Model
)(Constant
اجتماع و فرهنگ

Standardized
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
Beta Std. Error
B
58 0 0.
54 0.3
39 4 0.

020.0

094.0

Source:Research findings

T

Sig

82 4 5.

000.0

5134

000.0

نتیجه گیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
بازی گروهی یک از انواع بازی های مهم در دوران کودکی بوده و موجب شده تا نحوه همکاری با دیگران و مهار
هیجانات را از کودکی بیاموزد .انواع بازی های گروهی برای کودکان بسیار با ارزش است و آنها توافق کردن ،مذاکره
نمودن با دیگران را از ابتدا یاد می گیرند .در مواردی که کودک در فعالیتهای گروهی شرکت می کند ،بازی موجب
رشد اجتماعی و عاطفی او می شود ،او تقسیم کردن و هماهنگی ،احترام به دیدگاههای دیگران را تجربه کرده و می-
تواند ایدهها ،احساسات و نیازهای خود را بدون دخالت و بازداری افراد بزرگسال بیان کند ( Mussen, et al, 2003,

 .)485, 502در این زمان است که هویت کودک به تدریج ساخته می شود و کودک مقایسه و ارزیابی خود را در
رابطه با دیگران یادگرفته و با دیگران تعامل میکند .در این نوع بازی کودک مهارتهای اجتماعی و سالمت عاطفی
شهای
را آموزش میبیند که برای رشد مناسب ضروری است ( .)Busic, 2007: 23از نظر پیتر گری که پژوه 
بسیاری درخصوص یادگیری و بازی کودک انجامداده است ،انواع عمومی بازیهای کودکان بازی فیزیکی ،بازی
زبانی ،بازی اکتشافی ،بازی ساخ 
تمحور ،بازی تخیلی ،بازی گروهی میباشد (.)Gray, 2013, 153
به طور کلی طبیعت در معماری هر نقطه از ایران با توجه به اقلیم ،مصالح و شرایط آن محیط شکل گرفته و از بعد
معنوی به عنوان بستری مناسب برای رشد انسان در نظر گرفته میشود( .)Zhian,2019پژوهشهای مختلف در
خصوص محیطهای طبیعی نشان میدهد که این محیطها نقش مهمی در سالمت جسمی و روانی انسانها و به
خصوص کودکان دارد .چرا که این دوران مهمترین و حساسترین دوران زندگی است و شخصیت فرد در این سنین
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شکل میگیرد ( .)Tabatabaian, etal, 2016, 92در دوران قبل از انقالب صنعتی این معماری با نگرش طبیعت ساز
وجود داشته که نشان دهنده رابطه مناسب و روبه کمال انسان و معماری با طبیعت است .در مسکن های گذشته که
با توجه به اقلیم هر منطقه شکل می گرفت با طراحی سه عرصه باز ،نیمه باز و بسته تعامل با طبیعت را به گونه ای
حفظ می کردند .این تنوع شکلی بسترهایی با قابلیت های متفاوت برای انجام فعالیت های روزمره پدید می آورد که
باعث ادراک حسی طبیعت از زوایا و فاصله های مختلف و ایجاد معانی جدید می شد ( .)Daeipour, 2014, 52پس
از دوره صنعتی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی در ساخت و ساز ،کیفیت حاصل شده در رابطه با مسکن و
طبیعت قابل قیاس با معماری گذشته حتی در مسکن روستا نیز نمی باشد .در روزگار معاصر یکپارچگی تکنیک هاي
ساخت و ساز ،تشابه مصالح مورد استفاده و شرایط عمومی زیست در روستاها دچار تحوالتی جدي شده است ،به
نحوي که دیگر خانه هاي روستایی امروزي متناسب با شرایط بستر اقلیمی و زیستی و سبک زندگی روستایی نیست
(.)Zargar, et al, 2017, 5
در این تحقیق  17متغیر احصا گردید که با استفاده از آزمون های آماری میانگین و تحلیل مسیر به بررسی مسکن
دوستدار کودک پرداخته شد .از طریق اولین رگرسیون متغیرهای بین یادگیری ،کالبدی ،اجتماعی به دست می آید.
هر سه متغیر وارد معادله رگرسیون شدند و متغیرهای پیشگویی معناداری نیز هستند مقادیر بتا استاندارد شده ضرایب
رگرسیون استاندارد شده را بین متغیر مسکن و  3متغیر دیگر نشان می دهد(یعنی بتای مربوط به یادگیری ، 11 7 0.
کالبدی  ،0. 363اجتماعی  0. 213شده است) .در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که متغیر یادگیری اثرات مستقیمی
شبینی ضرایب رگرسیون این نشان می دهد که هر چه متغیرهای یادگیری و
بر متغیر مسکن دوستدار کودک دارند پی 
بزی آزاد موافق باشند رضایت مندی کودکان از مسکن در منطقه یک تهران بیشتر خواهد بود.
میان عملکرد همگام با طبیعت و بازی ها در محالت شهری ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد یعنی هر چه میزان
عملکرد یک بنا متناسب با طبیعت باشد و در نتیجه شرایط آسایش بیشتر مهیا شده ،امکان ایجاد بازی های کودکان
در مسکن بیشتر می شود.
میان فضا و مصالح متناسب با طبیعت و بازی های کودکان نیز رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .در اغلب اوقات
برخورداری از فضای خوب با مصالح طبیعی و متنوع هم راستا بوده است و این دو عنصر بیشترین ضریب
همبستگی و در نتیجه تاثیر را بر بازی ها داشته اند.
به دلیل برخورداری مسکن روستایی از طبیعت بکر و هزینه بر بودن تزیینات ،کمتر به این مقوله توجه شده و
تزیینات تنها عنصری است که ارتباط معناداری با بازی کودکان ندارد.
دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که انجام بازی های گروهی ،حضور کودکان و در نتیجه زنده و فعال شدن
محیط های مسکونی ارتباط مستقیمی با امنیت داشته و شرایط آسودگی را برای دیگر خانواده ها و تشویق آنها برای
حضور فرزندانشان در محیط های باز مسکونی و همسایگی را فراهم می آورد .امنیت در فضای باز مسکن به عنوان
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عاملی مهم ارتباط معناداری با بازی های گروهی داشته و همچنین به حس تعلق کودک نسبت به مکان زندگی نیز
.کمک کرده و موجب افزایش آن می شود

 حس تعلق در کودک و امنیت در فضای باز مسکونی، رابطه میان میزان بازی گروهی-4 شکل
Source: Authors

 میزان شادی و حس تعلق به مکان در آنها افزایش یافته و میزان بازی،همچنین با افزایش میزان بازی های کودکان
.با وسایل دیجیتال کاهش می یابد
میانگین باالی تمام عناصر متاثر از طبیعت نشان دهنده این است که مسکن هر چه بومی تر و متناسب با اقلیم و بستر
. بازی پذیرتر بوده و شرایط انجام بازی ها را برای کودکان بیشتر فراهم می آورد،طرح طراحی شود
 لذا مسکنی که بیشترین تاثیر.این یافته ها نشان از نگاه متفاوت کودکان و نیازهایشان نسبت به محیط اطرافشان است
از طبیعت را در بعدهای مختلف به ویژه فضا و مصالح گرفته باشد می تواند اثر بخشی مناسبی را برای بازی کودکان
.و در نتیجه یادگیری و رشد آنها فراهم آورد
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Abstract
One of the most important places to create daily games and interactions between children
is residential spaces in which the child is often ignored and not given an identity. If the
conditions for the presence of children in our traditional homes exist at different levels,
especially in open spaces and neighborhoods, and increase play, provide sensory, practical
and growth stimuli. Learning and free play, environment and body, community and
culture are considered as criteria for sustainable development in Tehran and are factors
that are generally effective in the formation of child-friendly housing and in various forms
in open, semi-open, closed areas. They define the creation of a suitable environment for
the child's growth and his effective interaction with his living environment. The aim of
this article is to evaluate the effects of child-friendly housing components for the
sustainable development of district one of Tehran and the research method is applied in
terms of purpose and analytical and survey methodology with a questionnaire. The
statistical population is used by experts in the field of architecture and urban planning in
district one of Tehran, which was provided to 50 people by simple random sampling
method. Findings show that the highest averages are related to the variables of readability
(4.30), flexibility (3.78) and sensory richness (3.76), which are important in increasing
and developing child-friendly housing. According to the results of learning and free play
variables with beta 0.711 has the greatest effect on the variable of housing and child.
Based on this result, a standard deviation in the learning and free play variable increases
the housing deviation by 0.711 standard deviation, in contrast, reducing a standard
deviation in the learning and free play variable reduces the standard deviation in the childfriendly housing variable.
Keywords: Sustainable Development, Child Friendly Housing, Learning, Free Play.
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