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 : توصیف و شرح منطقه ی بازی کودکان  بدون حضور کودک -

 موقعیت مکان بازی نسبت به کل محل -

 امکانات موجود در مکان بازی  -
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 ول ئـداشتن یا عدم داشتن مس -
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 «نقاش » تمایل کلیشه ای  کودکان در حضور در مکان بازی   -

 تعریف خانواده از کودکی -
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 چکیده :

درهمااه ی انسااان شناساای شااهری رویکااردی جااامن وکاال گاارا نساابت بااه شااهر دارد کااه آن را 

مورد مطالعه قرار می دهد . دراین تفکیاک ابعادش وبه صورت تفکیک شده ودرترکیبی پویا 

 . فضا 6محور اساسی قابل تمایز ومطالعه هستند .از جمله ی این محور ها  8پویا الاقل 

 . بیان است .8. نشانه 8. فرهنگ 5. قدرت 4. اقتصاد 8. زمان 2

دربااره فضاای اوقاات فراغات کاودک بادون حضاور وی درابتدای این بحث سعی می شود که 

صحبت شود .بر اساس نظرراپوپورت مبنای رویکرد انسان شناختی به فضا بر درک فضا به 

عنوان مجموعه هایی پویا از صحنه ها اسات .بناابر ایان فضااهای اوقاات فراغات هام فضاایی 

باه ه صاورت همزماان وقابال عمال با است با مجموعه هایی پویا از صاحنه هاا کاه قابال تبادیل

به عنوان مثال یک فضای اوقات فراغت برای کسانی که دیگرفضاها چون فضای کاری است 

تواناد کااارکرد یاک فضااا را  ه مایدر آن کاار مای کننااد ، فضاای کااری اساات. درواقان آنچاه کاا

مشخص کند ، کارکرد تعریاف باه صاورت هنجارمناد بارای  آن اسات ویاا کاارکرد اصالی کاه 

یت شاناخته شاده اسات ، درحاالی کاه هار فضاا مای تواناد عاالوه بار کاارکرد برای آن باه رسام

اصلی دارای کارکردفرعی وُدش کاارکردو انحرافاات نیاز باشادو نکتاه ی دیگار ایان اسات کاه 

یک فضا می تواند شامل محیط ها ی بی شماری باشد.دررابطه با محایط اوقاات فراغات و باه 

وان هام کاج کاارکردی وهام محایط هاا ی بای طور خاص محیط بازی کودکان این منطقه می ت

درادامه می پردازیم به فرهنگ ،باالخص خارده فرهناگ جنسایتی کاه باا . داشته باشدشمار را 

توجه به تفکیک هایی کاه جامعاه ی مدرنیتاه درجهاان امروزایجااد کارده از آن مساتثنی نیسات 

کمرنگ بودن ارتباط واین تفکیک جنسیتی درکودکان این منطقه خودش را درنوع بازی آنها و

دو جنس در هنگام بازی نشان داده است.نکته ی دیگراین که با توجه باه گساترش روزافازون 

مااا بااا گسااترش انفجااارآمیز پورنااوگرافی کودکااان  ،شاابکه هااای اینترنتاای وامکانااات رسااانه ای

 .اما درمنطقه ی مورد بررسی باه دلیال نباودن ارتباطاات اینترنتای دراختیاار کودکاانمواجهیم 

وکم بودن امکانات رسانه ای به شکل جهانی )به غیر ازرسانه ی ملی( این کودکان تاحدی از 

 این معضل به دور بوده اند.

خرده فرهنگ دیگری که قابل ذکر است خرده فرهنگ سانی اسات کاه بیشاتر خاود را درقالاب 

ال باودن اختالف بین دو نسل خود را نشان خواهد داد که این اخاتالف بایش از هار چیاز درفعا

کااه ماای تااوان آن را از خصوصاایات اصاالی کودکااان بااه  نساال جدیداسااتوپویااایی بساایار باااالی 

حساب آورد که دراین منطقاه خاود را درحضاور کودکاان درکوچاه هاا نشاان مای دهاد ولای باا 

توجه والادین نسابت باه ایان کاه ممکان اسات امنیات جاانی فرزنادان آنهاا توساط وساایل نقلیاه و 

برای آن قدمتی ،یابان ها شده عتادین تهدید شود براساس تعریفی که از خومولگردهای خیابانی 

برابر با قدمت شهر درنظار گرفتاه انادو هماواره آن را محلای بارای مشااغل کوچاک وشاکننده 



چون نوازندگی ، دست فروشان ، صاحبان حرفه های فاسد ، کودکان خیاباانی و...دانساتند.اما 

ی کودکان بیشتر درخیابان ها)کوچه ها( است درغیر این درمنطقه ی مورد مطالعه  مکان باز

صاورت کودکااان بایاد درحیاااط خاناه هااا یااا در مدرساه ویااا درخاناه بااازی کنناد. بنااابر کااارکرد 

دیگر،خیابااان هااایی کااه بااه شااکل پیچاااپی  ،فضااای بسااته وباادون ناااظر وهمسااایه ، فضاااهای 

نند که محیط مناسبی بارای پدیاده ی بایروپرت...هستند پهنه های جغرافیایی ناامنی ایجاد می ک

با این تعریف خیابان ها ی این منطقه هم قابلیت تبدیل شدن باه پهناه ی خشونت درشهر هستند 

جغرافیایی ناامن را دارندو اگر بتوانیم این مناطق بایر که به شکل جنگال یاا بااس هساتند را از 

ی  در پی  خارج کنیم شاید بتوان خلوت بودن وبدون ناظر درآوریم یا خیابان ها را از حالت پ

باا حضاورکودکان وپیاران ایان محلاه درکوچاه هاا مای  .تا حدی از این جریاان جلاوگیری شاود

 توان محیط امنی را هم برای کودکان ایجاد کرد وهم برای منطقه .

کاه درعلام نکته ی دیگری که دررابطه با خارده فرهناگ سانی مای تاوان بیاان کارد ایان اسات 

مطارح شاده کاه درواقان نشاان مای دهاد ماا  "6"باا عناوان محایط هاایی ماوازی فیزک نظریاه ای

درمورد کودکان هم مطلب از ایان قارار اسات کاه دنیاای  .دارای محیط های بی شماری هستیم

کودکان با دنیای بزرگساالن متمایزاست.برای توضیح این مطلب می تاوانیم باه حضاور جاادو 

زنادگی بزرگسااالن اشااره کنایم وباا توجاه باه درادبیات کودکان وعدم حضورش درعرصه ی 

اینکه زبان کودکاان باا زباان بزرسااالن متفااوت اسات پاس مای تاوان گفات قاعاده منادی جهاان 

ان اجتماعی بزرگسااالن متفااوت اسات ودرواقان بزرگسااالن اجتماعی آن ها با قاعده مندی جه

اساس جهان خاود تعریاف باید تا حدی سعی دردرک کودکان داشته باشندو اینکه کودکان را بر

  نکنند.

 

 

 

 

 

ر دیگدر وجدود مثالی که برای توضیح جهان موازی بیان می کنند این است که هر وقت سکه ای را به هوا پرت کنیم اینکه ممکن است این سکه رو بیایدد یدا زید: »"1"

 «می آید نخواهد داشت چون ما یک جهانی داریم که سکه رو می آید وجهان دیگری داریم که سکه پشت 

 

 

 

 

 

 



   :مقدمه

انسان شناسی شهری به مثابه یکی از زیرشاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگای ، مطالعاه "

پدیده ی شهر در دساتور کاار خاود قارار مای دهاد .کاه دو حالات در از بر انسان را با حرکت 

 در .انساان شناسای در شاهر اساتدیگاری انسان شناسی شهر و یکیاینجا وجود خواهد داشت 

هر دو حالت شهر خود را به مثابه یک واقعیت بیرونی ، همه جا حاضر ودارای قدرت تام به 

سایر واقعیت های اجتماعی تحمیال مای کناد ولای ایان رابطاه را نمای تاوان یاک ساویه دانسات 

بلکه پویا وپیچیده است .در اینجاا ماا باه تعریاف عاام از شاهر مای پاردازیم : شاهر زیساتگاهی 

در زیر یک قدرت سیاسی مشخص ، که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را است انسان ساخت و

درون خود جای می دهاد ، فضااهایی ویابه بار اسااس تخصاص هاای حرفاه ای باه وجاود مای 

آورد ، تفکیکی کمابیش مشخص وفزاینده میان بافات هاای مساکونی وبافات هاای کااری ایجااد 

درونی خویش پدید می آورد که درون می کند وفرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط 

ین تفکیک مشخص میان بافت های ا( 6").خود خرده فرهنگ های بی شماری را حمل می کند 

مسکونی وبافت های کاری که فرهناگ خاصای را پدیاد مای آورد در واقان تااثیر زیاادی رادر 

اد سااکن در روی رفتار های افراد ساکن در این بافت های مسکونی وکاری دارد از جمله افر

اماا بایاد تقسایم بنادی دیگاری در  .،اساتکه محور کار تحقیقااتی ماا هستنداین بافت ها کودکان 

های مدرن کودکان حضوری نسبتا کمرنگ در شهر "طیف وسین انجام دهیم وآن این است که 

ومحدودی دارند البتاه ایان حضاور بناا باه کشاور هاای مختلاف متفااوت اسات .در سیساتم هاای 

ه یافته به دلیل عقالنیتی بوروکراتیک وصنعتی که کل نظام به وجود آورده است شهری توسع

، کودکان تنها در ساعات خاص ودر مکان های خاصای از شاهر حضاور دارناد مکانهاای کاه 

باارای آنهااا از پاایش آمااایش شااده اساات از جملااه ماادارس ، ماسسااات آموزشاای ، پااارک هااا ی 

ی باازی سار بااز یاا سار بساته ...ودر سااعات تفریحی ، فضاهای سبز درون شهری ، فضااها

خاصی حضور دارند .درواقن حضور کودکان حضوری کامال زیر نظارت وکنتارل شاده رادر 

خااانواده یااا قاان مربااوط بااه عاادم اسااتقالل کااودک ازکااه در وا( 2)"عااین حااال محافظاات شااده اساات

در کودکاان باشاد  سیستم هایی که تکمیل کننده یا جایگزین خانواده هستند است واگار اساتقاللی

این در حالی است که در کشور های در حال توسعه که "  تعبیر به کودکان خیابانی شده است .

ایان موقعیات  ازعقالنیت وسازمان دهی صنعتی به اوج خود نرسیده اند وبه هماان میازان کاه 

 زمان وشکل ، حضور کودکان در شهر پررنگ تر فاصله گرفته می شود ،
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که شاید بتوان این حضور پررناگ ویاا کمرناگ را باه  (8")، مکان آن تنوع بیشتری می یابد .

محیط یا فضای خانه )بزرگی یا کوچکی ...( امکانات بازی در خانه وبرعکس مربوط دانست 

. 

تقسایم بنادی جهاانی ایاران در دساته کشاور هاای در حاال بنابراین گفته وبا توجاه باه اینکاه در 

توسعه است می پردازیم به اوقات فراغت کودکان وحضور یا عدم حضور آنهاا در خاناه ودر 

شهر وبه رابطه ی این دو فضا .در این تحلیل باید به مکانهایی  از جملاه مادارس ، ماسساات 

، فضاهای بازی سر باز یا سار آموزشی ، پارک ها ی تفریحی ، فضاهای سبز درون شهری 

بسااته ...کااه از جملااه مکااان هااای اوقااات فراغاات در شااهر هااا هسااتند پرداخاات واینکااه ساااعات 

حضااور ، تفکیااک جنساایتی ،قومیاات وسااطح اقتصااادی ، اجتماااعی ، فرهنگاای ،وتاااثیر مکااان 

 زندگی در حضور کودک دراین مکان ها چگونه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رد بررسی:اطالعات کودکان مو

 خواهر ، فرزند اول ، شغل پدر : دکل بندی ، مادر : خانه دار 6برادر ،  2ساله، 61سجاد  ، 

 فرزند اول ، شغل پدر : دکل بندی ، مادر : خانه دار پسر ،           2، ساله  ، 66محمد ، 

 خانه دار مادر :دردریا کار می کند، :شغل پدرفرزند اول ،  ،خواهر 6،پسر 6 ساله ،8پویا ، 

 مادر : خانه دار فوت شده ،  پسر ،           ، فرزند اول ، پدر2سال ،  61 محمد ،

 پسر ،         ، فرزند اول ، شغل پدر : کشاورز و دامدار، مادر : خانه دار2ساله ،  9محمد ،

 ر  خواهر ،  فرزند آخر ، شغل پدر : مدیر مدرسه ، مادر : خانه دا6پسر ،8ساله ،  9شعبان ،

 ساله ،                      ، فرزند اول ، شغل پدر : راننده کامیون ، مادر : خانه دار  6مهدی ،

 خواهر ،  فرزند آخر ، شغل پدر : کارگرمرغداری ، مادر : خانه دار2،نفر5، ساله2حسین ،

دار  ـایس باناک، ماادر : خاناهئفرزند اول ، شغل پادر : ر خواهر، 6برادر ،  6ساله، 8دریا ، 

 «خواهر ناتنی دارد و او فرزند زن دوم پدر است 6برادر و  6البته »

 مادر : خانه دار ،فرزند دوم ،شغل پدر:کار در مرغداری،«خواهردوقلو»نفر 5ساله، 9زهرا،

 مادر:خانه دار ،فرزند دوم ،شغل پدر:کاردر مرغداری،«خواهردوقلو»نفر 5ساله، 9فاطمه،

 مادر:خانه دار ،شغل پدر:کارگر ،                         ساله،                6فاطمه،

 ساله9 فریبا ،   

 دکل بندی ، مادر : خانه دار  فرزند دوم ،شغل پدر: نفر ، 5 ساله،8هدیه ، 

 دختر، فرزند اول ، شغل پدر : دکل بندی ، مادر : خانه دار2پسر ،6نفر ، 5ساله ، 8سمیرا،

 فرزند اول ، شغل پدر : کارگر)بنا( ، مادر : خانه دار ،        نفر،           8ساله، 6نیلوفر،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : هاانواع  بازی

 

 پسران :

تاری ، مجله خوانی ،بازی با اسباب بازی ، بوکس ، ماشین بازی ،تاو  باازی ،والیباال آ -

 و تنیس

 کنیم ، فوتبال ، گرگ بازیی با مبایل بازی م -

 تو  بازی ، دوچرخه سواری -

رقااان از روی تااانکر آب کنااار خانااه ، فوتبااال، دوچرخااه سااواری ، شااطرنج ، فُ پریاادن  -

ُُ  همسایه و  رقان سواری ، تماشای تلویزیون ، رفتن به کلو  محل ، موتور سواریَف

تماشای تلویزیون ، رفتن به کلو  محل، فوتبال ، بسکتبال ، وسطی  دوچرخه سواری ، -

 «با دختران » 

 ، تفنگ بازی ماشین بازی -

 

 ران:دخت

 عروسک بازی ، دوچرخه سواری ، تماشای تلویزیون -

 «سال  9_  8گروه »                                               تو  بازی ، طناب بازی -

 ، خاله بازی تو  بازی ، طناب بازی ، عروسک بازی -

 طناب بازی ، عروسک بازی ، نقاشی کشیدن -

 نقاشی کشیدنتو  بازی ، طناب بازی،  عروسک بازی ، -

 عروسک بازی بازی با اسباب بازی ،رفتن به خانه ی دوستان، -

 ، خاله بازی« حیاط  » گرگ بازی  -

 طناب بازی ، عروسک بازی ، خاله بازی، تماشای تلویزیون ،درس خواندن -

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصیف وشرح منطقه ی بازی کودکان بدون حضور کودک 

 موقعیت مکان بازی نسبت به کل محل 

 

 

 

 مکان ورزشی                   

 فضای سبز عمومی                                                                                   

 

این مکان هایی که با فلش مشخص شده است بر اساس طرح جامن این منطقه است اما هنوز 

 به دالیل انسانی به اجرا در نیامده .

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت موجود درمکان بازی :امکانا

 از نظر پبوهشگر :

درهنگام ورود به محل هیچگونه مکان بازی برای کودکان دیده نشد ، وتنها جایی که کودکان 

ه از جاده ها مشغول بازی بوده اند در مدرسه ، کوچه های نزدیک خانه ها )کوچه هایی ک

ها مخصوص پسران آن هم وخیابان ها دور است( برای بازی فوتبال وکلو  رایانه ای )تن

سال به باال( است ، اما کودکان می توانند درخانه به تماشای تلویزیون ، بازی  66پسران 

رایانه ای )سونی ، آتاری ، موبایل ]پسران [ ( وخاله بازی ، کشیدن نقاشی ]دختران[ 

 بپردازند.

نند به دوچرخه اما دختران دربیرون از خانه مانند پسران درکوچه ی نزدیک خانه می توا

 سواری ، لی لی بپردازند.

وبازی که مشترک دختران وپسران است یعنی با هم بازی می کنند  )درمدرسه دختران 

 وپسران غربیه باهم ودرخارج از مدرسه دختران وپسران فامیل باهم ( بازی وسطی است.

 زند.گاهی پسران در خارج از خانه وگاهی در داخل خانه به ماشین بازی می پردا

وزمانی می توانند به باغها وجنگل های اطراف برای بازی بروند که با خانواده هایشان 

 باشند. 

 وسایل وامکانات عام موجود در این محل برای بازی کودک به غیراز کوچه چیزی نیست .

بازی ، کودکان وقت بیشتری را برای بازی کردن به مدرسه اختصاص می دهند وبه طناب 

فوتبال ، وسطی، گرگ بازی ، قارم باشک و... می پردازند اما زمانی که به خانه برمی 

گردند بیشتر وقت خود را درخانه می گذرانند وآن چند ساعت بازی که می کنند درکوچه های 

محل است.درعین اینکه از طرف پدرومادر سفارش می شوند که کوچه برای بازی خطرناک 

از زمانی که هوا تاریک می شود دزد درکوچه ها باشد ویا اینکه موتور  است یا ممکن است

وماشین )به طور کلی وسایل نقلیه ( آنها را تهدید کند . اما نکته قابل بیان این است که همه ی 

خانه هایشان مشغول بازی  خانه های این محل دارای حیاط است وبیشتر کودکان درحیاط

 هستند.

 از نظر کودک : 

تدا بیان کردند که هی  امکانات عمومی برای بازی ندارند ومکان بازی آنها توسط دراب

خانواده هایشان محدود می شود به دلیل امنیت جانی . آنها تنها می توانند به صورت محدود 

درکوچه های اطراف بازی کنند درزمان محدودوبه طور نامحدود)با توجه به اینکه 

به دیگر کارهایشان رسیده باشند می توانند هرچقدر بخواهند درسهایشان را خوانده باشند و

 شب.(درحیاط خانه می توانند بازی کنند. 61یا  9بازی کنند ولی تازمان محدود چون ساعت 



نوع بازی هم اهمیتی برای خانواده ها ندارد وتنها به کودکان سفارش می شود که به خود 

بازی کنند یا گرگ بازی یا وسطی و... چندان ودیگران صدمه نزنند.واینکه درحیاط فوتبال 

تفاوتی نمی کند. حضور کودکان درکوچه ها بیشتر جنسیتی است وبیشتر پسران درهنگام 

 بازی فوتبال در این مکان حضور دارند.

 تعداد مکان بازی وعلل انتخاب این مکان ها :

ی پبوهشگر مدرسه ، مکان بازی کودکان این محله با توجه به گفته های خودشان ومشاهده 

خانه ، حیاط خانه ، کوچه است واین مکان ها بر اساس انتخاب آگاهانه صورت نگرفته است 

که مثال بزرگان یا شورای محل یا خانواده ها با هم مکانی را ساخته وپرداخته کنند تا کودکان 

ه درخیابان ها از . اما به دلیل آگاهی خانواده ها از حضور وسایل نقلیدر این مکان بازی کنند 

کودکان تنها می توانند در حضورکودکان درکوچه ها وخیابان ها تا حدی جلوگیری می کنند و

خانه وحیاط خانه بازی کنند . و مدرسه هم مهم ترین مکان و امن ترین مکان از نظر هم 

 کودکان و هم خانواده ها برای بازی کودکان است. 

 داشتن یا عدم داشتن مسئول :

از مسروالن همیشگی کودکان یعنی خانواده ها و در مدرسه اولیا ی مدارس مسرولین  به غیر

دیگری برای مکان بازی وجود ندارد. ) نکته ی قابل ذکر اینکه اگر کودکان در کوچه ها 

مشغول بازی یا رفت و آمد باشند خانواده ها حتی اگر کودک را نشناسند به کودک گوشزد 

 آمد وسایل نقلیه باشند. (می کنند که مواظب رفت و 

 چگونگی کنترل در مکان بازی:

کنترل خانواده ها روی کودکان با توجه به گفته های خانواده و هم گفته های کودکان بسیار 

یعنی زمان بازی ، مکان بازی ، دوستان هم بازی کودکان از دید خانواده های زیاد است. 

یاد آوری می شود.مثال درباره ی زمان  تعریف می شود و هر لحظه به کودکان این مطلب

 «شب است بیایید خانه ممکن است ماشین و موتور به شما بزند»بازی خانواده ها می گویند : 

دزد شما را بدزدد ویا مادر و پدرشان می گویند که شب ممکن است :» کودکان می گویند 

 ود.درباره ی مکان بازی هم این حرفها زده می ش«ماشین به شما بزند 

این نکته باید بیان شود که غیر از این ساعت که هوا تاریک می شود خانواده ها می گویند که 

کودک هرزمانی آزاد است که به بازی برود اما باید به خانواده اطالع دهد. ودرسهایش را 

خوانده باشد و کودک می گوید این خانواده ها هستند که زمان بازی را تعیین می کنند وما 

زی آزاد نیستیم چون قبل از درس خواندن وقبل از آگاه کردن خانواده اجازه ی بازی دربا

نداریم واین اجازه گرفتن یعنی محدود کردن آزادی واستقالل ما درانتخاب زمان بازی هایمان 

.اما درنوع بازی کودکان کامال آزاد هستند واگر کودک از این زمان تعریف شده تخطی کند 

 مطلب یادآوری می شود وتنبیهی درکار نیست .)مثال صدایشان می کنند(. تنها والدین این



 کج کارکردی درمکان بازی :

با توجه به اینکه کودکان این محل مکان تعریف شده ی بازی ندارند واگر ما کوچه را محل 

رفت وآمد عابر درنظر بگیریم کارکرد کوچه برای کودکان تغییر کرده وآن را محل بازی 

درگیری دارند که اینکه مثال تیر دروازه ی فوتبالشان را دانند وگاهی با بزرگترها خود می 

خراب کردند ویا از وسط بازیشان عبور کردند و... . ومدرسه را اگر مکانی برای تحصیل 

کودکان بگیریم کودکان بیشتر آن را محل بازی خود می دانند با توجه به اینکه هر وقت از 

ی می پرسیدیم می گفتند درمدرسه یا خانه واینکه بیشتر بازی هایی که نام ایشان درباره ی باز

 می بردند درمدرسه انجام می دادند .

 توصیف وشرح منطقه ی بازی با حضور کودک:

 زمان های حضور کودکان : 

برای بازی از نظر کودکان هر وقت که بخواهند می توانند بازی کنند اما باید درسشان را 

د وبه خانواده هایشان اطالع داده باشند ولی با توجه به مشاهده ی پبوهشگر خوانده باشن

زمانی که کودکان در کوچه ها برای بازی حضور دارند  بعد از خوردن ناهار وهنگامی که 

تا قبل ازغروب ،وهنگامی که درمدرسه نیستند صبح  5کوچه ها خلوت است ویا از ساعت 

ر بازی می کنند )نکته ی جالب توجه اینکه زمانی که از صبح تا قبل از ناها 6ها از ساعت 

خانواده ها درباره ی مزاحمت های همسایگی سوال می شد واینکه آیا بازی کودکان هم در 

 چنین ساعاتی از روز برای شما ایجاد مزاحمت می کند یا خیر پاسخ خیر داده اند .(

 تفکیک جنسیتی حضور کودکان:

به گفته های آنها با هم بازی نمی کنند اما زمانی که با هم بازی  کودکان دختر وپسر با توجه

می کنند کودکان غریبه با هم درمدرسه ودربازی وسطی وکودکان فامیل با هم در حیاط خانه 

ها با حضور والدین )دورادور(باز هم دربازی وسطی ودرکنارآن طناب بازی وفوتبال و 

یان این است که بین بازی پسران ودختران تفکیک )در اینجا نکته ی قابل باست .گرگ بازی 

وجود دارد یعنی پسران بیشتر بازی فوتبال ، بوکس ، ماشین بازی ، گرگ بازی ، دوچرخه 

سواری و تفنگ بازی می کنند ودرواقن بازیهایی که تحرک بیشتری می خواهد ودختران 

بازی وعروسک  بازیهایی چون طناب بازی ، دوچرخه سواری )به صورت محدود( خاله

بازی انجام می دهند که تحرک کمتری احتیاج دارد .اما وسطی بازی است که بین این دو 

تفکیک نقش نوعی پل ارتباطی را بازی می کند وزمانی که دختران و پسران با هم برای 

بازی جمن می شوند اولین بازی بازی وسطی است که پیشنهاد می شود وسپس بازیهایی چون 

 (طناب بازی.گرگ بازی و



حضور دختران در کوچه بسیار کمرنگ است ولی پسران درکوچه بازی فوتبال انجام می 

دهند بر اساس گفته ی یکی از خانواده ها دختران تا یک سنی اجازه ی حضور درکوچه را 

 سالگی. 9 – 6برای بازی دارند مثال تا سن 

 :پوشش کودکان در مکان بازی )بر اساس جنسیت(

 مان بازی در این محله روسری ، دامن ، شلوار می پوشند دختران درز

 پسران پیراهن آستین بلند وشلوار می پوشند.

رابطه ی کودکان با هم گروهی ها وبا یکدیگر )از نظر 

 جنسیتی ( وبا گروه کنترل:

همه ی کودکان می گویند رابطه شان باا هام گروهای هاای هام جانس وغیارهم جنسشاان خاوب 

که قوانین بازی را رعایت نکنند وبخواهند قوانین را دور بزنند یا تقلب کنند است اما برسر این

یا اینکه بی تربیت باشند دعوا می افتند. ودعوای پسران بیشتر جسمانی وبا مشت ولگد همراه 

است ولی می گویند که فحش نمی دهناد ودعاوای دختاران بیشاتر باه هماراه جیا  کشایدن اسات 

بعضی ازپساران مای گویناد کاه باا دختاران دعاوا نمای افتناد ولای وکمتر به جسمانی می رسد. 

بعضی دیگر می گویند زمانی که زیاد حرف بزنند )ِجر یا ِنق ( بزنند دعاوا مای افتایم وبیشاتر 

دعااوای میااان دختااران بااه همااان عللاای اساات کااه درباااال ذکاار شااده  .دعوایشااان داد وفریاااد اساات

ا پساران دعوایشااان ماای شاود بااه بزرگترانشااان واینکاه اگاار دروس بگویند.وزمانیکاه دختااران باا

اطالع می دهند وبزرگتران پسران را دعوا می کنند ودرواقن دختران بزرگتران را واسط می 

 طلبند.

 دختران بیشتر می گویند رابطه شان درمیان هم گروهی هایشان خوب است .

اسات .یعنای  رابطه ی کودکان با گروه کنترل یاک رابطاه ی طبقااتی براسااس تفاویت قادرت

چون پدرومادر واولیای مدرسه قدرت دارند آنها حرف هایشان را گوش می دهناد )اماا ممکان 

است براساس این جریان اتفاقی بیفتد که اگر گروه کنترل قدرت خودش را ازدست دهاد دیگار 

تبعیتی از طرف کودکان نبیند. البته این بستگی به این دارد که این قدرت از کادام ناوع قادرت 

اشد یعنی احترام )تقدیس(باشد یا زور و...  . به هرحال نمی توان قادرت را یاک چیاز کاامال ب

 مطلق تصور کرد بلکه قدرت نسبی است وتابن زمان ومکان ...(

 تمایل کلیشه ای کودکان درحضور درمکان بازی )نقاشی(:

باا طنااب درنقاشی ها ی کودکاان پساران درحاال باازی فوتباال هساتند ودختاران درحاال باازی 

دربعضی از نقاشی ها تفکیک جنسیتی مشخص اسات ودربعضای دیگار تفکیکای وجاود نادارد 

پساران ودختاران  درگاروه دردو نقاشی بازی درمحیط جنگلی ورودخانه ای کشیده شده است. 

نفره هستند جز دو نقاشی .دریک نقاشی پساران درحاال باازی والیباال ودرنقاشای  2تا  4های 

 بازی فوتبال هستند. دیگری دختران درحال



؛ 2/10/1386نقاشی کودکان روستای نظام محله ، 
پسران در حال بازی والیبال، عدم حضور دختران 

دربازی                   

، پسران در حال بازی والیبال ، 2/10/1386نقاشی کودکان روستای نظام محله ، 

.در این بازی گروه دو نفره است ، ودختران در بازی حضور ندارند

ff

؛سه کودک در کنار رودخانه درحال بازی هستند 2/10/86نقاشی کودکان روستای نظام محله 
.، تنها پسران در این  نقاشی حضوردارند

؛ دختران در حال طناب بازی 2/10/1386نقاشی کودکان روستای نظام محله ، 
. نفر تجاوز نمی کند5، وکش بازی ، درنقاشی پسری حضور ندارد ، گروه های بازی از 

ب

؛ دختر درحال نماز خواندن است وتنها 2/10/86نقاشی کودکان روستای نظام محله ،

اما پسران درگروه چهارنفره درحال بازی فوتبال

d

؛جمعی از پسران درزمین فوتبال در حال بازی هستند2/10/86نقاشی کودکان روستای نظام محله ،

u

؛ دو پسر در حال بازی فوتبال 2/10/86نقاشی کودکان در روستای نظام محله ،

.درکنار آن دو دختر درحال بازی طناب 

n

؛ دختران در حال بازی فوتبال 2/10/86نقاشی کودکان روستای نظام محله ،

g

؛ پسران مشغول بازی فوتبال هستند 2/10/86نقاشی کودکان روستای نظام محله ، 

ودرکنار آنها دختران در حال طناب بازی 

g

؛  حضورپسران دربازی فوتبال 2/10/1386نقاشی کودکان روستای نظام محله ، 

وحضور دختران در بازی طناب 

d

؛ کودکان با دوستان خانوادگی خود به 2/10/1386نقاشی کودکان روستای نظام محله ، 

 .کنار رودخانه ی  آمده اند ودر آنجا مشغول بازی هستند

 

 تعریف خانواده از کودکی :

سالگی 61 – 9تعریفی که از طرف خانواده اراره شده براساس تفکیک سنی است یعنی تاسن 

 به فرزندان خود وابه ی کودک را می نامند .

ن محلاه های  تعریاف دقیقای از کاودکی ندارناد اما اگر بخواهیم به طور دقیق بیان کنیم افراد ای

وبیشتر از لفظ بچه وبچه است استفاده می کنند .یعنی زمانی که یکی از فرزندانشان از قوانین 

تبعیت نکرد یا کار خالف عرف انجام داد یا مزاحمت ایجاد کرد می گویند او بچه است به دل 

اینکاه بارای حضاور کاودک )دختار( توجهی به سان کاودک ندارند.نکتاه ی دیگار نگیرید و... 

سال گذشت می گویند که تو بزرگ شده ای وزشت است باه  9 -6درخیابان زمانی که از سن 

 مقاله ی دکتر پرستش      خیابان بروی.



 سن حضور کودکان : 

سالگی  9 – 6ساله است ودختران براساس آنچه گفته شده تا سن  66  - 8سن بیشتر کودکان 

ها برای بازی حضور پیدا کنند ولی درحیاط خانه ها محدودیت سنی وجود  می توانند درکوچه

سالگی است از این سن باه بااال بایاد  62 – 66ندارد برای پسران هم حضور درکوچه تا سن 

بااه مکااان ورزشاای فوتبااال کااه درنزدیااک شهرسااتان کنااار محاال قاارار دارد برونااد درغیاار ایاان 

 ط محل خارج می شوند .صورت ایجاد مزاحمت می کنند یعنی از محی

تعداد اعضای گروه ها وسست بودن وپایدار بودن گروه 

 های دوستی :

 نفر دیده می شود . 5 -8درگروه های دوستی دختران بیشتر از 

 .نفر هستند  66 – 61وپسران هم همین طور ولی درزمان فوتبال 

وزماانش طاوالنی  ناد نفر ادامه پیادا مای ک 5 – 8درگروه های دوستی دختران بازی با همان 

است . اما گروه های دوستی پسران تعدادش متغیر است وبا ورود یک فرد جدید دربازی مثل 

این است که نیروی جدیدی وارد می شود وبازی جانی دوبااره مای گیرد.یعنای پایاداری گاروه 

 دوستی دختران بیشتر از پسران است .

گاروه هاا ی دوساتی باا هام جمان مای شاوند پسران در زماانی کاه باا هام فوتباال مای کنناد ابتادا 

وبازی را آغاز می کنند ودرزمان بازی افراد جدید وارد بازی مای شاوند وهماین طاور باازی 

هر یک برسر کار خود می رونادو بارای شاروع ،دفعاه ادامه پیدا می کند وپس از اتمام بازی 

 ی بعد بازی ممکن است با همان گروه آغاز شود یا با گروهی جدید.

س سیت ، تق سن ، جن ظر  بازی )از ن کان  قدرت درم یم 

 تبحر،...(:

 درمیان پسران قدرت دردست کسی است که بازی فوتبالش خوب باشد و یا بزرگتر باشد .

درمیان دختران قدرت کمرنگ است ولی اگر هم وجود داشته باشد کسی است که قادرت کاالم 

 ومهارت دربازی داشته باشد . خوبی

تقساایم قاادرت اساات  پااس از آن جنساایت. وه ساان یکاای از مسااارل مهاام بااه هرحااال درهاار دو گاار

درزمانی که دختران وپسران با هم بازی می کنند  تقسیم قدرت بستگی به ایان دارد کاه باازی 

 دخترانه یا پسرانه باشد؛ درغیر این صورت همان تفکیک جنسیتی وسنی وجود دارد.

ی مکان بازی  وهمم بماز ،خاطره های کودکان از بازی  

 ها :

از خاااطره هااا اشاااره دارد بااه بیروناارفتن بااا خااانواد ه وبااازی عروسااک بااا باارادرش دریکاای 

.درخاطره ی دیگر این مطلب را بیان می دارد که خورشید پسرانی را دوست دارد کاه باا هام 

بازی کنند وهی  وقت با هم قهر نکنناد .خااطره ی دیگار اشااره دارد باه اینکاه درخاناه منتظار 



ولی پس از طول کشیدن آمدن وی به کوچاه رفتاه ساپس ماادرش از اینکاه بادون عمویش بوده 

اجازه ی وی این کار را کرده وعامل ایجاد نگرانی کرده  ناراحات شاده . درخااطره ی بعادی 

از زدن بر سر دوستش درهنگام بازی ودلگیر شادن وی از دسات او صاحبت شاده. درخااطره 

 خبر می دهد آن هم درزمان طوالنی. ی آخر هم از حضور کودکان همسالش درکوچه
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 « منطقه ی نظام محله نفربرحسب  68نمودارجمعیتی سال »  
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 .ده هایی که فرزندانشان در مدارس ابتدایی هستندمیزان تحصیالت خانوا

 

 ساختمان  266تعداد کل ساختمان های این منطقه  

 نفر 851باسوادان این منطقه 

 بهداشت نظام محله )مرکز بهداشتی درمانی روستای خورشید کال (تهیه شده است . ی از خانه هااین آمار

 

 



 منابن:

 هران،نشرنی،انسان شناسی شهری،ت6865دکترفکوهی،ن،

 www.fakouhi.comپایگاه اطالع رسانی ناصرفکوهی

 مقاله ی "چه کسی زبان کودکان را می داند؟"دکتر پرستش

 مجله ی دانشمند
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