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 مسکن شهری ، تعامالت اجتماعی ، کودکان ، شهرک غرب تهران:  واژگان کلیدی : 

 

که کودکان بیشترین زمان خود را در آن سپری می کنند . از گذشته تا به امروز  مسکن مهمترین بستر رشد طبیعی است

مسکن گونه های متفاوتی را تجربه کرده است و هر گونه از مسکن متناسب با ویژگی های خاص خود ، پاسخ متفاوتی به نیاز 

یازهای انسانی اهمیت زیادی دارد . لذا های ساکنین خود می دهد . نیاز به برقراری تعامالت اجتماعی ، در سلسله مراتب ن

تاثیری که هر کدام از گونه های مختلف مسکن بر تعامالت اجتماعی کودکان ساکن خود دارند ، بر شکل گیری شخصیت 

اجتماعی آنان بسیار موثر است . هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است ؛ هر یک از گونه های مسکن شهری چگونه و 

برای پاسخ به این پرسش ، با مرور ادبیات مفاهیم بر تعامالت اجتماعی کودکان ساکن خود ، موثر واقع می شود .  به چه میزان

مرتبط ، به شیوه ی کتابخانه ای و بررسی شهرک غرب به عنوان نمونه موردی به روش پیمایش ) مشاهدات میدانی و 

ده ها به شکل کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج بدست آمده پرسشنامه ( ، اطالعات مورد نیاز جمع آوری شده است و دا

نشان می دهد ؛ گونه ی آپارتمانی بلند مرتبه نسبت به گونه ی آپارتمانی متعارف و نیز گونه ی تک خانواری ، تاثیر بیشتری 

 بر ارتقای تعامالت اجتماعی کودکان سنین دبستان ساکن خود ، دارد . 
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 مقدمه : -1

در طول تاریخ ، مسکن شکل های متفاوتی به خود گرفته است . همواره فرهنگ مسلط در هر جغرافیا یکی از مولفه های بسیار 

ایران ، کلیتی یکسان دارد اما هر شهر یا روستا در کنار این کلیت  تاثیر گذار بر ساخت انواع مسکن بوده است . فرهنگ مسلط بر

امروزه مرز تفاوت های  . ، که آن را از فرهنگ بقیه شهرها و روستاها متمایز میکند دیکسان مولفه های فرهنگی دیگری دارن

بت به تفاوت فرهنگ بین روستاها ، فرهنگی بین شهر ها به دالیلی همچون :  تمرکز امکانات ، رفاه بیشتر ، مهاجرت و ... نس

طبق سلسله مراتب نیازهای انسانی نام  کمرنگ تر شده است ، لذا بررسی گونه های مختلف مسکن در شهر بحثی جامع می باشد .

رفتاری  برده توسط مازلو ، تعامالت اجتماعی افراد با یکدیگر جایگاه ویژه ای دارد و محیط کالبدی این قابلیت را دارد که بر محیط

انسان که تعامالت اجتماعی او را نیز در بر می گیرد ، اثر بگذارد . در این بین مسکن به عنوان مهم ترین محیط کالبدی انسان ، 

کودکان محیط پیرامون خود را همانطور که هست ، می بینند ، در واقع افراد در این .  [1]نقش مهمی در رفتار تعاملی او دارد 

و لذا محیط با همه ی ویژگی های کالبدی و غیر کالبدی ، بر او تاثیر می [ . 2] ی از محیط اطراف خود ندارندسنین درک انتزاع

گذارند . بنابراین ،بررسی تاثیر ویژگی های گونه های مختلف مسکن ، که کودک برای اولین بار تعامالت اجتماعی خود را در آن 

 تجربه می کند ، موضوعی قابل تامل است .

و  شهرداری تهران واقع 2، منطقه ی  7) شهرک قدس ( در شمال غربی تهران قرار دارد .این شهرک  در ناحیه  1 ک غربشهر

مورد مطالعه این پژوهش عالوه بر دارا بودن بافت مورد نظر ) این منطقه ، به عنوان نمونه ی  . دارای شش فاز مسکونی است

منطقه ای است که از لحاظ رفاه  ،نی در سطح رفاهی ، اجتماعی و فرهنگی مشابه (همسایگی دو گونه ی تک خانواری و آپارتما

 اقتصادی پایین و متوسط طبقات به متعلق کودکان به نسبت ، مرفه طبقات به متعلق کودکان . اقتصادی در رده ی باالیی قرار دارد

 خود مسکن محیط به نسبت کمتری وابستگی از ، دارند خانه از خارج در که تفریحی و رفاهی امکانات دلیل به ، جامعه در

 مورد کیفیت از باالیی سطح در را کودکان اجتماعی تعامالت ارتقای بر شهری مسکن مختلف گونه تاثیر توان می لذا ، برخوردارند

 . داد قرار مطالعه

 

 سوال تحقیق :  -2

دکان ساکن خود را مرتفع می مالت اجتماعی کوعوامل موثر بر برقراری تعاهر یک از گونه های مسکن ، به چه میزان  -

 ؟سازند

 اهداف تحقیق : -3

آگاهی از میزان تاثیر هر یک از گونه های مسکن شهری بر عوامل موثر در برقراری تعامالت اجتماعی کودکان ساکن  -

 خود. 

                                                           
1 - Shahrak-e Gharb of Tehran 
 



 است .  شناخت گونه ای از مسکن شهری که تاثیر بیشتری را بر روابط تعاملی کودکان ساکن خود داشته -

 

 فرضیه ی تحقیق :  -4

گونه ی آپارتمانی به دلیل تعداد بیشتر ساکنین ، احتمال وجود کودکان در از بین دو گونه ی تک خانواری و آپارتمانی ،  -

را تجربه کودکان ارتباط تعاملی بیشتری در این گونه ، در رده های سنی یکسان بیشتر از گونه ی تک خانواری است. لذا 

 می کنند .

 پیشینه ی تحقیق :  -5

مطالعات متعددی در باب بررسی تعامالت اجتماعی افراد در محیط پیرامونشان انجام شده است ، اما تعداد محدودی از آنها به رده 

 ی سنی کودکان اختصاص دارند . از جمله پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

عنوان پژوهشی صورت گرفته توسط مینو قره « رتقای تعامل کودک با مکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی ا»   -5-1    

بگلو ، علیرضا عینی فر و عباس ایزدی می باشد . هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش بود که ؛در فضاهای باز مجتمع های 

گو نه ی پراکنده  3یط روانشناختی در تعامل قرار گیرند ؟ به این منظور مسکونی ، با چه چارچوبی مولفه های محیط کالبدی و مح

، محیطی و خطی از مجتمع های مسکونی شهر تبریز مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت این نتیجه حاصل شده که حضور عناصر 

ن در فضاهای باز مجتمع های مسکونی تاثیر کالبدی و روانشناختی در کنار یکدیگر ، می تواند برارتقای تعامالت اجتماعی کودکا

 [3]بگذارد . هر چند که عناصر کالبدی نسبت به عناصر غیر کالبدی تاثیر بیشتری بر این مهم دارند . 

، « تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر  افزایش تعامالت ساکنین » سمیرا یزدانی و سیاووش تیموری در پژوهش   -5-2    

کونی در شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دادند . یافته های تحقیقف نشان می دهد که عواملی همچون همگنی مجتمع مس 3

اجتماعی ساکنین و به کارگیری الگوهای طراحی جهت ایجاد شرایط امن ، جذاب و راحت برای حضور خانواده ها در فضای باز 

 [4]. ت اجتماعی همسایگان دارد مجتمع های مسکونی ، تاثیر به سزایی در افزایش تعامال

باقر حسینی و مصطفی زرودی  توسط سید عباس یزدانفر ، سید« فضاهای عمومی و افزایش تعامالت اجتماعی » پژوهش  -5-3    

مجتمع مسکونی اکباتان ، در این پژوهش مورد پیمایش قرار گرفته اند و  2مجتمع های مسکونی کوثر و فاز  انجام گرفته است ،

نتیجه حاصل شد که هر چه فضاهای عمومی در مجتمع های مسکونی از کیفیت بیشتری بر خوردار باشند ، زمینه بر ای انجام  این

تعامالت اجتماعی در پی انجام فعالیت های جمعی از قبیل دیدار ، گپ و گفت و گو ، بازی ، ورزش و ... فراهم شده و به مکانهایی 

 [5] سرزنده تبدیل می شوند .

 

به ارزیابی « تاثیر شرایط محیطی ساختمانهای بلند بر کودکان و نوجوانان » محمدرضا بمانیان در پژوهش خود با عنوان  -5-4    

گونه های مختلف فضاهای مسکونی را می پردازد . یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورتی که به اقتضای سن و سال و 

سنی شرایط مناسب سکونت برای ابشان فراهم نباشد ، مشکالت متعددی از جمله نا به هنجاری تحرکئ فوق العاده ی این گروه 



مورد معرفی می  9ا در ران ایجاد می شود و در نهایت برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی پیشنهدات خود »های رفتاری در آ

 [6]کند . 

 

ضاهای مختلف کودکان را از دیدگاه خود مورد بررسی قرار دادند . در کشور کره ی جنوبی مین و لی ف 2006در سال  -5-5    

یافته های پژو هش که بر روی تعدادی از کودکان ساکن در یک مجتمع مسکونی بلند مرتبه در سئول انجام شد ، حاکی از آن 

 [7] .ه می دهند است که کودکان به فضاهای بازی که امکان بازی کردن را برای فراهم می کند ، بیشتر عالقه نشان

 

 مبانی نظری : -6

  : مسکن تعریف  -6-1 

 در . است استراحت و ،پناهندگی ،خلوت سکونت محل ، خانه یامعن به و گرفته شده است  HOMEواژه   از التین درزبان خانه

 بین را صحیحی رابطه شرایط برخی با تطابق در که است پوششی خانه : است کرده تعریف چنین را خانه لوکوربوزیه راستا این

 .[8] کند می قرار بر انسان زیستی های پدیده و خارج محیط

 مسکن.  [9]مستقر ، منزل ، سرا . کند می سکنی آدمی آن در که آنجائی : مسکن را چنین تعریف می کند  دهخدا لغت نامه

مکانی  به اصطالح در و میآید آرامش عنیم به سَکَن ماده از که سکونت و آرامش محل معنای به مَفعَل وزن بر است مکان اسم

 که است محلی ، دارد قرار و صدا سر پر و متنوع فضاهای مقابل در که است جائیمسکن  .میکند زندگی درآن انسان که میگویند

 شکل در.  می آورند پناه آنجا به سالم زیست و استراحت برای فعالیت و کار از ناشی از هیاهوی دور روزانه تالش از پس مردم

 ، است متفاوت دیگر منطقه به ای منطقه از که نیز جغرافیای ، عوامل ، روانی تاریخی ، نژادی عوامل کنار در مسکن انواع گیری

 .[10] دارد ای عمده نقش

 معیشتی، اقتضائات مانند وی حیاتی کارکردهای میان انسان، هدفمند و خودآگاه فعالیت توسط که است ای رابطه کردن سکونت

 و شخصی فضای قلمرو، چون بنیادینی مفاهیم ظهور رابطه این .میگردد برقرار مکان یک و او شخصی حیات و اجتماعی رفتارهای

 می را "مسکن  "شکل گیری  بدین ترتیب آغاز است . فضا ایجاد و محیط در دخالت نیازمند که آورد می دنبال به را دفاع قابل

  [.11] نمود می برپا را آن باید بلکه نبود دنبال سرپناه به دیگر ان،انس که دانست زمانی با مقارن توان

 مناسب مسکن" : است نموده تعریف چنین را مناسب مسکن کمی، نگاهی در استانبول در ( 1996 ) بشر اسکان اجالس دومین

 امنیت، و فیزیکی دسترسی کافی، فضای آسایش، معنی به بلکه نیست شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای به تنها

 برق، آب، خدماتی و بنایی زیر تأسیسات وجود مناسب، س رمایش و گرمایش و تهویه روشنایی، سازهای، دوام پایداری مالکیت،

 تسهیالت و کار به دسترسی برای مناسب موقعیت و محیطی، زیست مناسب کیفیت مناسب، زباله و فاضالب دفع بهداشت، تلفن،

 [12]" . شود تأمین مردم مالی استطاعت به توجه با دبای که باشد می اولیه

 



 گونه های مختلف مسکن :  -6-2

به طورکلی مسکن امروزه در دو گونه ی تک خانواری و آپارتمانی ، طبقه بندی می شود.که در آن گونه ی آپارتمانی شامل 

 [. 13] ا برج را شامل می شودطبقه ی 8طبقه و ساختمانها بیش از  8ساختمانهای متعارف یا کوتاه مرتبه تا 

 

 تعامالت اجتماعی :   -6-3

انسان در نظام اجتماعی زندگی می کند . نظام اجتماعی شامل مجموعه ای از افراد است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، به 

اعی وجود دارد . در این روابط منظوری خاص ، با هم رابطه ی منظم اجتماعی دارند . در این نظام اجتماعی روابط و تعامالت اجتم

. انگیزش ها به عنوان  [1]موجود زنده یا بیشتر ، مشارکت دارند . روابط اجتماعی به انگیزش های اجتماعی بستگی دارند  2حداقل 

طرف دیگر عوامل هدایتگر رفتار انسان ، از یک طرف به باور ها ، نگرش ها ، ترجیحات و دیگر جنبه های شخصیتی ویژه افراد، و از 

. در این بین مسکن مهمترین محیط کالبدی است که انسان آن را  [5]ی اند که فرد در آن حضور می یابد تحت تاثیر محیط کالبد

 .  [1]آن ، بر محیط رفتاری ساکنین تاثیر داردتجربه می کند و چگونگی ساماندهی 

 نیازهای اساسی کودکان :  -6-4

به دو  [2] ه در دوره ی خاصی از زندگی خود به سر می برد، و نه به عنوان یک بزرگسال نابالغنیازهای کودک به عنوان انسانی ک

نیازهای بیولوژیکی شامل : نیاز به تغذیه مناسب ، آب سالم ، دسته نیازهای بیولوژیکی و نیازهای روانشناختی تقسیم می شود .

 اقدام به موقع در رفع بیماری ها، شرایط محیطی مناسب و ... وتنفس در هوای پاک ، محافظت در برابر عوامل بیماری زا ، و 

،  نیازهای روانشناختی کودکان شامل : نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن ، ارتباط و تعامل با همساالن و غیر همساالن

زی و وارسی محیط و اشیای محیط مناسب برای پرورش استعدادها ، امنیت ، اعتماد به نفس ، کسب تجریبات جدید از طریق با

 .  [14] می باشد اطراف خود ،

 دوره های رشد شناختی کودکان : -6-5

 دوره ی اساسی را در رشد شناختی کودکان نام می برد : 4پیاژه ، 

 سال ( : کودکان در این سنین تعامالت محدودی با محیط دارند و استفاده ی کودک از محیط0 -2دوره ی نوباوگی ) -6-5-1   

 با کمک بزرگساالن صورت می گیرد . 

سال ( : در این دوره کودکان به مرور قوه ی تصور پیدا کرده و می توانند فضای خارجی  2-7دوره ی پیش دبستانی ) -6-5-2    

ر مورد او می تواند تا حدی به شکل گرافیکی و گفتاری درا تصور کنند . تصورات کودکان در این سنین ، کامال خود محور است . 

 محیط پیرامون خود توضیح دهد . 

سال ( : کودک در این دوران می تواند به تفکر منطقی بپردازد . او در این  7-12دوره ی دبستانه یا کودکی میانه ) -6-5-3    

 سنین از تصورات کامال خود محور خود فاصله می گیرد و می تواند به تخیل بپردازد . 



سال ( : در انتهای این دوران افراد بزرگسال محسوب می شوند ، لذا در این سنین ، تفکر و  12-14) دوره ی نوجوانی -6-5-4    

ارتباطاتی نظیر بزرگساالن را تجربه می کنند و تصورات خود محور آن ها در دوره های قبلی بیشتر به سمت فرضیات و احتماالت 

 [.15] خود می رسدن سنین به رشد کافی می رود و توانایی تخیل آنها در ای

 روانشناختی های ویژگی بررسی به لذا ، است برخوردار ای ه ویژ اهمیت از ، دبستان سنین ، پیاژه توسط برده نام دوره 4 به توجه با

  . شد پرداخته ، سنی گروه این

 : دبستان سنین روانشناختی های ویژگی  -6-6

 پیاژه)  ، دارد ادامه ، ( نوجوانی جوش و پرجنب دوران آغاز )سالگی 12 تا ( کردن تخیل آغاز )سالگی 7 از که سنین این در کودکان

 متوجه و کرده رشد تخیل سنین این در. [16] کنند می تجربه را انگیزی اعجاب عقالنی و ذهنی ، جسمانی تغییرات ( 1963 ،

 از بیش سنین این در کودک . آیند گرد هم دور ، مشترک های هدف به رسیدن برای دارند دوست اغلب . شود می عملی کارهای

 و کنجکاوی ، ماجراجویی حس . بپردازد بدنی تمرینات به دارد دوست و دهد می افزایش را خود ورزشی تسلط و تمرکز پیش

 ها فرصت از تا دارد تالش و  ، کند می زندگی حال زمان در دبستانی کودک . [14]  است قوی خیلی او در این، مانند هایی فعالیت

 تکلیفی هنوز که خردسالی ی دوره از گذر پی در او ذاتی های مشخصه از تفریح و بازی . ببرد را بهره کمال ، آمده پیش های لذت و

 مسئولیت و انتخاب حق داشتن برای تالش ، غرور ، همساالن بین رقابت ، مقایسه حس . شود می محسوب ، نشده گذارده او بر

 [. 17]  رود می شمار به دوره این در فردی لاستقال های مشخصه از پذیری

  : رشد سنین اساسی های ضرورت  -6-7

 : اند کرده اشاره موردزیر 3 به رشد اساسی های ضرورت بیان در حاضر عصر پژوهشگران

 شناخت گسترش و محیط درک ضرورت -6-7-1

  بدنی های مهارت گسترش و جسمی امنیت ، سالمت ضرورت -6-7-2

 ها انگیزه گسترش و محیط با پیوند ، عواطف ارضای تضرور -6-7-3

 و آزاد تحرک جهت محیط این در دسترس قابل امکانات و کودکان و زندگی محیط نقش بر تاکیدی بر تاکیدی ، ها ضرورت این

 مختلف های گونه چگونگی تاثیر لذا. [18] است آن با روحی و بدنی پیوندهای ایجاد و بدنی های مهارت گسترش ، مستقل

  . است برخوردار خاصی میتاه از کودکان اجتماعی تعامالت بر  مسکن

  : کودکان تعاملی رفتار  -6-8

 طبقه ، همساالن گروه با کودکان تعامل و محیط با کودکان تعامل : گروه دو در توان می را کودکان تعاملی رفتار کلی طور به

 باعث که فضاهایی را دیگر برخی و داشتنی دوست را کالبدی فضاهای برخی ، محیط با خود تعامل در کودکان . کرد بندی

 کودکان اجتماعی تعامالت برقراری در را مولفه 6 متعدد منابع. [3] کنند می تلقی ، ندارند دوست راها  آن و شده ها آن ترس

 : دانند می موثر همساالن گروه با



 [ .91]دارند مسئولیت حس ، یکدیگر افعمن و عالیق به نسبت طرفین : مسئولیت حس -6-8-1     

 [ .91]  کنند می برطرف خود تعاملی ی رابطه در را یکدیگر انتظارات طرفین : مشترک سهم -6-8-2     

  [.91] دارند عهده بر را یکدیگر از مراقبت مسئولیت طرفین : متقابل توجه و مهر -6-8-3     

 [ . 22] است زمان طول در رابطه تداوم ، بلمتقا دوستی هدف : رابطه تداوم -6-8-4     

 ی مولفه ، دهند می اختصاص هم با سرگرمی و بازی برای کودکان که را زمانی : مشترک های فعالیت و عالیق -6-8-5     

 [ .22] است اجتماعی تعامالت برقراری در مهمی

 [ .22]دهند می نشان خود از یکدیگر برابر در کودکان که متقابلی درک : متقابل درک -6-8-6     

 او تعاملی رفتار این و بپردازند اجتماعی تعامالت برقراری به توانند می خود همساالن گروه در مولفه 6 این یافتن با کودکان لذا

 در کودکان تعاملی رفتار های سنجه و ها نشانه که صورتی در لذا ( 1 شماره جدول)  .  دارد هایی نشانه و اثرات محیط در ،

   لی کودکان موثر بوده است .تعام رفتار ارتقای جهت در محیط آن ، باشد محیطی

 . )ماخذ : نگارنده(1جدول شماره 

مولفه های موثر در برقراری رفتار تعاملی 

 .Hinde , 1976: 13) کودکان با یکدیگر

Hurtrup , 1991 : 2-3  ) 

 Hinde , 1976: 13. Hurtrup)شاخص ها 

, 1991 : 2-3  ) 

 ( 1392سنجه های رفتار تاملی ) قره بگلو ،

 حفظ نظم و پاکیزگی محیط  مسئولیت مراقبت  متقابل  توجه و مهر 

 نگه داری و مراقبت از محیط  مسئولیت حس

 عدم انجام کارهای تخریبی

 مسئولیت نگه داری عرصه های خصوصی یکدیگر انتظاراتبرطرف کردن  مشترک  سهم 

 ت در محیطایجاد تغییرا

تکرار زمان استفاده در طی زمان ) میانگین در  زمان طول در رابطه تداوم رابطه تداوم

 هفته (

 هم با سرگرمی و بازی برای کودکان که را زمانی مشترک های فعالیت و عالیق

 دهند می اختصاص

 حجم مراجعات ) نفر در دفعه (

 مدت توقف ) ساعت (

ازهای مشترک ) قره بگلو ، حفظ اسرار و ر متقابل درک

1392 ) 

 وجود قلمرو های مخفی 

 شخصی سازی فضا به عنوان قلمرو 

 

 : تحقیق روش -7

سنین دبستان ، از گونه های مختلف مسکن شهری را با توجه به محدوده ی تحقیق که تاثیرپذیری تعامالت اجتماعی کودکان 

 ، طبقه بندی شده اند . ( 2جدول )مورد مطالعه قرار می دهد ، متغیر های تحقیق ، 



 

 )نگارنده : ماخذ ) .2ه  شمار جدول

 روش کار ریز متغیر ها متغیر پژوهش نوع متغیر

   گونه تک خانواری مسکن شهری مسکن مختلف های گونه مستقل

------ 

 
 آپارتمان متعارف گونه آپارتمانی مسکن

 آپارتمان بلند مرتبه ) برج (

  متقابل توجه و مهر کودکان اجتماعی التتعام وابسته

 

------ 

 

 مسئولیت حس

 مشترک سهم

 رابطه تداوم

 مشترک های فعالیت و عالیق

 متقابل درک

  اجتماعی شرایط گر مداخله

 

------ 

 موردی نمونه  عنوان به غرب شهرک انتخاب

 بستر در را مسکن مختلف های گونه که

 و اقتصادی ، اجتماعی طشرای از مشابهی

 . دارد خود در فرهنگی

 اقتصادی شرایط

 مسلط فرهنگ

 پژوهش انجام برای بهار فصل انتخاب ------   زمان

 ) سال12- 7ن )دبستا سنین کودکان انتخاب ------   سن

 

کتابخانه  مطالعاتابتدا از طریق  لذا[ . 21]بهترین روش برای تحقیق در مورد کودکان در سنین کودکی میانه ، روش مشاهده است 

عواملی که بر تعامالت اجتماعی کودکان اثر گذارند و نیز سنجه های رفتار  . سپسای ، مبانی نظری مورد نیاز جمع آوری شد 

 ، ) مشاهده میدانی و پرسشنامه ( ، به روش پیمایش ی این عوامل صورت گرفته در محیط توسط کودکان  به واسطهتعاملی 

برای هر گونه ی مسکن ارزشگذاری شدند و در سنجه های رفتار تعاملی کودکان در محیط طبق طیف لیکرت ،  راج گردید .خاست

به روش کیفی ، تحلیل شدند . تحلیل نمودار بدست آمده ، میزان تاثیر گذاری هر یک از گونه های مسکن  3نهایت از مقایسه ی 

 کمک شایانی می کند .کیفی نتایج به کاربردی بودن آنها 

 گونه از نیز واحد 70 تعداد و آپارتمانی ی گونه از واحد 170 ، خانواری تک ی گونه از واحد 120 تعداد مورگان جدول از استفاده با

  . گرفتند قرار پیمایش و بررسی مورد مرتبه بلند آپارتمانی

 

 یافته های تحقیق : -8

مل : باال بودن رفاه اقتصادی و همسایگی گونه های مختلف مسکن در محدوده ی مورد عا 2برای انتخاب نمونه ی مورد پژوهش ،  

بررسی ، با توجه به اهداف تحقیق مورد توجه قرار داشت ، لذا شهرک غرب تهران به این منظور انتخاب گردید . در بین گونه های 

 انتخاب هرمزان خیابان –محدوده ی میدان صنعت مسکن این محدوده ، واحدهای مسکونی مربوط به گونه ی تک خانواری ، در 

 شدند . برج های آپادانا ، به عنوان گونهی آپارتمان بلند مرتبه ) برج ( و واحد های مسکونی مربوط به گونه ی آپارتمانی میان مرتبه



 

 

 

و تصاویر شماره  1، نمودار شماره  3)جدول شماره  بررسی گونه ی تک خانواری در بدین شرح است : نتایج بدست آمده از -8-1   

 ( 3و  2

 )نگارنده : ماخذ ) 3ه  شمار جدول        

 درصد 50-55حدود  میزان سطح اشغال 

وجود نگهبانی در  امکانات واحدهای مسکونی

فضای ابتدای کوچه ، 

بعضا دارای سبز ، 

 استخر و اتاق بیلیارد

 

 

 ) ماخذ : نگارنده (  ای رفتار تعاملی کودکان در گوانه ی مسکن تک خانواریمیزان مشاهده ی سنجه ه : 1 نمودار شماره 

 

 

ی گونه ی آپارتمان

 متعارف 

 سهم مشترک تداوم رابطه عالیق و فعالیتهای مشترک درک متقابل مهر و توجه متقابل و حس مسولیت

 متوسط

 زیاد

 کم

 خیلی زیاد

 خیلی کم

: گونه ی تک  2تصویر شماره 

 خانواری مسکن

: گونه ی تک  3تصویر شماره 

 خانواری مسکن

:) ماخذ:    1تصویر شماره    

)Google Maps 

.  گرفتند قرار بررسی مورد ، سیف حسن خیابان –دو در محدوده ی میدان صنعت ، هر

مکانی مشابه ، مشابه بودن دسترسی ها و امکانات محله ای را  موقعیت در گونه دو هر

 ( 1ی دارد . ) تصویر شماره برای ساکنین آن ها در پ

ی گونه ی آپارتمان

ند مرتبهبل  

تک گونه ی 

 خانواری



عامل مهر و توجه متقابل و  2به  پیمایش های صورت گرفته نشان می دهد که سنجه های مربوط به رفتار تعاملی کودکان ، مربوط 

جه های مربوط به عوامل : سهم مشترک ، عالیق و فعالیت های مشترک ، تداوم رابطه و درک حس مسئولیت ، به ترتیب ازسن

 ، در گونه ی مسکن تک خانواری مورد مطالعه ، بیشتر مشاهده شده است .متقابل

ایر و تص 2شماره ، نمودار  4جدول شماره ) در بدین شرح است : آپارتمانی متعارفبررسی گونه ی  نتایج بدست آمده از -8-2   

 ( 5و  4شماره ی 

 

 

 ( نگارنده : ماخذ ) 4ه  شمار جدول       

 درصد 60ود دح میزان سطح اشغال 

وجود نگهبانی در  امکانات واحدهای مسکونی

 ابتدای کوچه ، 

 فضای سبز 

 

 

طبقه ( .) ماخذ :  4رف ) آپارتمانی متعامیزان مشاهده ی سنجه های رفتار تعاملی کودکان در گوانه ی مسکن  : 2نمودار شماره  

 نگارنده (

 

 

، نشان می دهند که  طبقه ( 4در گونه ی آپارتمانی متعارف )  هدات میدانی و داده های حاصل از پرسشنامه های تنظیمیمشا

ب ازسنجه های عامل مهر و توجه متقابل و حس مسئولیت ، به ترتی 2به  سنجه های مربوط به رفتار تعاملی کودکان ، مربوط

بیشتر  در محیط تعاملی کودکانعوامل : عالیق و فعالیت های مشترک  ، تداوم رابطه ، سهم مشترک و درک متقابل ، مربوط به

 نمود پیدا کرده است .

: گونه ی  4شماره  تصویر

 آپارتمانی متعارف
: حیاط گونه ی  5تصویر شماره 

 آپارتمانی متعارف

 سهم مشترک تداوم رابطه عالیق و فعالیتهای مشترک درک متقابل مهر و توجه متقابل و حس مسولیت

 

 متوسط

 زیاد

 کم

 خیلی زیاد

 خیلی کم



و تصاویر  3، نمودار شماره  5)جدول شماره در بدین شرح است : آپارتمانی متعارفبررسی گونه ی  نتایج بدست آمده از -8-3   

 (6،7،8،9ره شما

     

 )نگارنده : ماخذ ) 5ه  شمار جدول    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ماخذ : نگارنده ( میزان مشاهده ی سنجه های رفتار تعاملی کودکان در گوانه ی مسکن تک خانواری: 3نمودار شماره  

 

 

 درصد 20حود  میزان سطح اشغال 

 فضای سبز  امکانات واحدهای مسکونی

  

وسایل بازی اعمم از : 

 .تاب و سرسره و االکنگ 

وجود نگهبانی در  

 .ابتدای ورودی 

 

وجود نیمکت ، حوض و 

جهت  مبلمانهایی

 استراحت و گفتگو ، 

 

یی برای نگه داری فضاها

  دو چرخه

م رابطهتداو عالیق و فعالیتهای مشترک درک متقابل مهر و توجه متقابل و حس مسولیت  سهم مشترک 

 متوسط

 زیاد

 کم

 خیلی زیاد

 خیلی کم

: وجود مبلمان در   6تصویر شماره

  فضا ی بین بلوک ها در گونه ی

 آپارتمانی بلند مرتبه

: وسایل بازی در  7تصویر شماره

هگونه ی  آپارتمانی بلند مرتب  

: فضای باز و محل  8تصویر شماره 

نگه داری دوچرخه بین بلوک ها 

 در گونه ی آپارتمانی بلند مرتبه

: وجود فضای سبز  9تصویر شماره 

و حوض در گونهی آپارتمانی 

 بلندمرتبه



 2به  سنجه های مربوط به رفتار تعاملی کودکان ، مربوطند که در گونه ی آپارتمانی بلند مرتبه ) برج ( ، نشان می دهبررسی ها 

تداوم  و  عالیق و فعالیت های مشترکعامل : 2 عامل مهر و توجه متقابل و حس مسئولیت ، به ترتیب ازسنجه های مربوط به

 ه اند .نمود بیشتری یافت، و سهم مشترک درک متقابل  و سپس از سنجه های مربوط به عوامل :رابطه 

 

 نتیجه گیری : -8

، نشانه های گونه ی مسکن  2عامل تاثیر گذار در تعامالت اجتماعی کودکان ، در هر  6از بین نتایج بدست آمده نشان می دهد که 

بیشترین نمود را در محیط مسکن کودکان ، داشته است . چرا که سنجه های و حس مسئولیت ، متقابل تاثیر دو عامل مهر و توجه 

تاثیر ،  حفظ نظم و پاکیزگی محیط ، نگه داری و مراقبت از محیط ، عدم انجام کارهای تخریبی ()در محیط  ین دو عاملمربوط به ا

و تک خانواری  گونه ی به عالوه وجود حس مالکیت و تعلق در کودکان ساکن مسکنزیادی از فرهنگ عمومی منطقه ، می گیرند . 

انی ، به جلوه ی هر چه بیشتر این عامل کمک کرده است . در گونه ی آپارتمانی ، به ه در گونه ی آپارتمهمچنین مقررات وضع شد

آپارتمانهای بلند مرتبه ، رابطه ی تعاملی کودکان ، تداوم بیشتری دارد . وجود قلمرو های مخفی کودکانه در مسکن بلند خصوص 

ی مسکونی ، بیشتر به چشم می خورد . باال بودن حجم به دلیل کمتر بودن نظارت مستقیم والدین ، نسبت به سایر فضاهامرتبه 

دلیل تعداد ) نفر در دفعه ( و طوالنی تر بودن مدت توقف در مکان های برقراری رفتار تعاملی ، در مسکن بلند مرتبه ، به مراجعات 

 کودکان اتفاق می افتد . بیشتر از گونه ی تک خانواری

بر ر بین گونه های مسکن شهری ، گونه ی آپارتمانی نسبت به گونه ی تک خانواری نشان می دهد که دتحلیل نتایج بدست آمده 

از بین دو نوع سال ( ساکن خود ، تاثیر بیشتری دارد .  7 -12عوامل موثر در ایجاد رابطه ی تعاملی بین کودکان سنین دبستان ) 

 ند مرتبه ) برج ( تاثیر بیشتری بر این عوامل دارد . آپارتمان های بلآپارتمان متعارف و بلند مرتبه ی گو نه ی آپارتمانی ، 
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