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چکیده:
در جغرافياي رفتار فضايي افراد ،اطالعات بدس��ت آمده از محيط فيزيكي ( طبيعي و انسان ساخت ) و محيط
اجتماعي را جذب و همسان مي سازند و از اين طريق تصوير و بازنمائيهاي روانشناختي منحصر به فرد خودشان
را از واقعيتها تريس��م مي كنند .اين تصوير و بازنمائيهاي روانش��ناختي منحصربه فرد به عنوان نقشه هاي ذهني
يا نقشه هاي شناختي مطرح مي شوندكه مي توانند در تحليل ذهنيت ساكنان محالت فرودست شهري چه در
باز نمايي وضع موجود و چه در ساماندهی محالت در چارچوب ذهني افراد ساكن مؤثر واقع شود.
جدایی گزینی فضایی -اجتماعی که تابعی از جدایی ذهنی  -رفتاری افراد می باشد عامل اصلی در باز تولید
پدیده غیررسمی در ابعاد سکونتی ،اقتصادی ،فرهنگی محسوب می شود.
امروزه باال بودن درجه آس��یب پذیری گروه اصلی جمعیت محالت فرودس��ت ش��هری ک��ه همانا کودکان و
نوجوانان می باش��ند ش��ناخت ابعاد فکری و روانشناختی آنها را ضروری ساخته است تا از این طریق برنامه های
توانمندسازی ویژه کودکان و نوجوانان استخراج شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
این تحقیق از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و هدف آن بررسی نقشه های ذهنی در بازنمایی واقعیت های
محله ای و استفاده از آن در تدوین برنامه های توانمندسازی می باشد ،مطالعه موردی محله جمشیدآباد از شهر
خوی می باشد.
یافته ها نشان می دهد که در صورت بی توجهی به این گروه سنی به فرض موفقیت برنامه های ساماندهی
کالبدی ،بازتولید حاشیه نشینی و تبعات آن امری طبیعی خواهد بود.
واژگان کلیدی :جغرافیای رفتاری ،سکونتگاههای غیررسمی ،توانمندسازی ،کودکان و نوجوانان
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مقدمه:
ابعاد فقر و محرومیت در محدوده سکونتگاههای غیررسمی بقدری وسیع و گسترده است که کالبد شکافی ابعاد
مس��ائل ،بویژه از منظر فقر و محرومیت از الیه های متعدد سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی و
مدیریتی تحت تاثیر قرار می گیرد و مطالعه و برنامه ریزی آن با هدف توانمندسازی و ساماندهی منوط به ورود
علوم مختلف جهت شناخت و تحلیل صحیح ابعاد مختلف آن می باشد.
در راس��تای تحقق راهبرد توانمندس��ازی در عرصه های کالبدی ،فرهنگی ،اقتصادی تغییر نگرش و رفتارهای
س��اکنان و سپس طراحی برنامه های مش��خص اثرگذار بر تغییر رفتار جزو قدم های اول می باشد .همچنین از
آنجا که رفتار ساکنان هر محیطی نه الزام ًا بر اساس واقعیت ها بلکه بر پایه ادراک حسی آنها از واقعیت صورت
می گیرد بنابراین ش��ناخت ادراکات و نقش��ه های ذهنی گروههای مختلف سنی و جنسی بسیار مهم محسوب
می ش��ود .عرصه عمل برنامه های توانمندس��ازی و س��اماندهی روی دو محیط پدیداری و رفتاری معطوف می
ش��ود ،محیط پدیداری ،محیط و اقدامات فیزیکی اس��ت که در بستر آن رفتار انس��ان ظاهر می شود اما محیط
رفتاری قلمرو روانی – ذهنی داشته و محیط ادراکی را تبیین می کند و هر اقدام توانمندسازی و ظر فیت سازی
یا نهادس��ازی منوط به شناخت ،تفس��یر و تغییر و اصالح محیط رفتاری می باشد .شهر یا محله در مجموع یک
محیط پدیداری بوجود می آورد اما افراد س��اکن در ش��هر یا محله تنها بخش کوچکی از آنرا می شناس��ند و آن
را در ذهن هاش��ان مشخص تر و محدودتر می س��ازند ،این بخش محیط رفتاری ما می باشد که تابعی از سایر
محیط های اثرگذار می باشد.
دوگالس پورتیوس در اثر خود با عنوان «محیط و رفتار :برنامه ریزی و زندگی روزمره ش��هری» س��ه محیط را
بشرح جدول شماره 1مطرح می سازد.
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جدول شماره  :1انواع محیط های اثرگذار بر نقشه های ذهنی و رفتارهای ساکنان محالت شهری
محیط پدیداری انسانی

تاثیر عوامل محیطی در رفتار انسانی
مثل :ناراحتی های جسمی و روحی ،میزان تراکم انسانی در خانه یا مدرسه
و محله ،کمبود درآمد ،محیط بازی و تربیت کودکان ،تاثیرات ازدواج ،طالق،
بزهکاری در رفتارهای انسانی یک شهر یا محله

تاثیرات محیط طبیعی و انسان ساخت در احساس و ادراک.
محیط پدیداری فیزیکی مثل :تاثیرات شرایط اکولوژیک محله و شهر در رفتار ،کیفیت مسکن ،وضعیت
بهداشت محیط ،محیط فیزیکی کوچه ،مدرسه ،خانه ،محله و ...

محیط زمینه ساز

تاثیرات مراحل مختلف دوران زندگی بر حسب سن ،پایگاه اجتماعی خانواده،
باورهای فرهنگی فامیل ،قرار گرفتن در اقلیت های قومی و مذهبی پایگاه
اقتصادی پدر خانواده
ماخذ :شکویی124 : 1383 ،

Spontaneous settlement-1
Informal settlement-2
Squatter settlement- 3

-4اسکان نایابی به شرایطی
داللت دارد که بر کنار از اراده
افراد و خانواده ها و علیرغم تمایل
آنان ،شرایطی شکل گرفته است
که واگذاری سرپناه،خرید،رهن
کامل،رهن-اجاره و باالخره اجاره
سرپناه در هیچ مکانی برای آنان
ممکن نیست(.پیران)24:1387،
 -5در گزارش دومین اجالس
اسکان بشر(استانبول)1996
برای خانوارهایی تعریف شد
که فاقد سرپناهی برخوردار
از ایمنی ،امنیت و سالمت و
زیرساخت های شهری باشد.
(صرافی)8:1387،

جوزف ساننفلد یک طبقه بندی رفتاری از محیط را به شرح نمودار شماره  1ارائه می دهد در این سلسله مراتب
محیط رفتاری بخشی از محیط ادراکی محسوب می شود و در رفتار و تصمیم گیری فرد تاثیر گذار است در واقع
در محیط رفتاری ،رفتار انس��ان هدایت می شود و جهت می یابد .محیط رفتاری جهت مردم ،تنها محیط واقعی
بشمار می آید بنابراین کالبد شکافی و تحلیل ابعاد و زوایای این محیط قدم اول برای برنامه ریزان و تسهیلگران
در حوزه توانمندسازی اجتماعات محالت فرودست شهری بشمار می رود.

نمودار شماره  :1طبقه بندی سلسله مراتبی از محیط
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فنون شبکه ای ،فنون تصمیم گیری گروهی ،برگزاری جلسات بحث گروهی ،برگزاری نشست ها و گفتگوهای
کام ً
ال آزاد و باالخره اس��تفاده از نقاش��ی از جمله برخی روش های موثر در تحلیل و شناخت محیط رفتاری افراد
می باشد.
بکارگی��ری فن��ون مذکور برنامه ریزان و مدیران ش��هری را در ش��ناخت هر چه بهتر مؤلف��ه های اثر بخش بر
توانمندسازی و نهادسازی اجتماعات محلی به این شرح یاری می دهد.
شناخت دیدگاهها و نظرات مردم در خصوص مسائل اساسی شهر و محله؛
نیازسنجی محالت منطبق بر اولویت های اساسی مردم؛
ارزیابی ادراکات مردم در ارتباط با الویت بندی نیازهای فردی و موردی با نیازهای اجتماعی؛
شناخت خالءها و نارسایی های نظام های مرسوم برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری؛
تقویت مؤلفه های فکری -رفتاری موثر بر مشارکت و خود توانمندسازی افراد بویژه گروههای در اولویت
برنامه توانمندسازی.
هدف این تحقیق شناخت نقشه های ذهنی کودکان محالت فرودست شهری بمنظور استخراج عوامل موثر بر
تصویرهای ذهنی و به تبع آن رفتارهای کودکان در راستای تعیین برنامه های ویژه توانمندسازی کودکان می باشد
و روش ترسیم نقاشی توسط کودکان مورد استفاده قرار گرفته است.

روش تحقیق و جامعه آماری:
این تحقیق از نوع کاربردی -توسعه ای بوده و برای انجام آن از روش اسنادی -تحلیلی استفاده شده و قابلیت
آزمون پذیری دارد .اطالعات اولیه مبتنی بر بررس��ی های اس��ناد و مدارک در حوزه نظریه ها و اصول جغرافیای
رفتاری می باش��د و س��پس نسبت به انجام مطالعات میدانی و برداش��ت از محل اقدام و تحلیل های الزم ارائه
شده است.
جامعه آماری دبس��تان دولتی کمیل واقع در محله جمشیدآباد شهر خوی می باشد .شهر خوی با جمعیتی بالغ بر
 185000هزار نفر (سرشماری  )1385در استان آذربایجان غربی واقع شده است.
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این ش��هر دارای  21محله س��کونتگاههای غیررس��می می باش��د که  4محله «مالباغی ،جمش��یدآباد ،یدیلر و
تخته پل» بعنوان محالت هدف برنامه توانمندس��ازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی به تصویب «ستاد
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی استان» رسیده است.
محله جمشید آباد با قدمتی بیش از  25سال یکی از محالت قدیمی
شهر خوی محسوب می شود که متاسفانه به رغم قدمت نسبت ًا زیاد،
دارای بافت ش��رایط نابهنجاری اس��ت .جمعیت این محله  8444نفر
(بر اساس سرشماری سال  )1385می باشد.
ش��غل رایج در این محله کارگر س��اختمانی بدون مهارت اس��ت که
حکایت از وضع نامناسب اقتصادی اکثر اهالی محل دارد.
درج��ه محرومیت از زیرس��اخت ها و خدمات ش��هری مانند آب لوله
کشی ،شبکه لوله کشی گاز در جمشید آباد باال است و میزان رضایت
ساکنین از س��طح کیفیت زندگی در این محالت بسیار پایین برآورد

شده است.
محرومیت زنان ،کودکان و نوجوانان از دسترس��ی به خدمات پایه و رفاهی از جمله مسائلی است که زمینه های
نارضایتی و فقر و محرومیت را بازتولید می کند .تنها مدرسه ابتدایی ،مدرسه کمیل می باشد که در این تحقیق
مورد بازدید و با استقرار مؤلف و کارشناسان در محل بمدت دو روز مصاحبه و ترسیم نقاشی صورت گرفته است.
تعداد نقاش��ی های ترس��یم شده  60مورد می باشد که توسط دانش آموزان پسر و دختر بطور جداگانه در مقاطع
مختلف تحصیلی ترسیم شده است.
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یافتههای تحقیق:
از آنجا كه س��كونتگاههاي غيررس��مي غالب ًا محل اس��تقرار جمعيتهايي با پيشينه فرهنگي روستايي است،
فضاي ذهني حاكم بر آنها با فضاي ذهني حاكم بر ش��هر ،گسس��ت دارد؛ به اين معنا كه معيارهاي ش��هري در
رفتار و س��لوك س��اكنين اين گونه سكونتگاهها چندان پر رنگ نيس��ت و اين امر در مورد فضاي ذهنيشان نيز
صدق ميكند .نقاش��ي كودكان در اكثر موارد داراي انس��جام و نظم هندس��ي شهري نيست و اكثر آنها نمايانگر
فضاي جغرافياي روس��تايي اس��ت؛ فضايي متشكل از خانهي دورافتادهاي كه در دامنه كوهي بنا شده و شير آبي
بيرون از خانه قرار دارد و هيچ اشارهاي به زيرساختهاي شهري همچون آسفالت ،خودرو ،بازار در آن نشدهاست.

این در ش��رایطی اس��ت که فضاي جغرافيايی ش��هر داراي انسجام خاصي اس��ت كه وجود خطوط موازي در آن
چش��مگير اس��ت و تنها در يك مورد يك نفر از دانشآموزان توانستهاس��ت كوچهاي را نقاشي كند كه دو رديف
خانه را در دو طرف كوچه به نمايش ميگذارد؛ بطوريكه از تقارن مناسبي برخوردار هستند و در وسط كوچه هم
خط طوالني ممتدي به چشم ميخورد كه به احتمال زياد همان جوي آب جاري در وسط كوچه است.

بدينس��ان نقاش��ي دانشآموزان در اكثر موارد معرف يك فضاي روستايي اس��ت تا يك فضاي شهري .فضاي
ذهني كودكان داراي گسس��ت قابل مالحظهاي با فضاي ذهني يك شهرنش��ين است و اين امر نمايانگر همان
گسس��ت فضايي -اجتماعي عيني س��كونتگاه آنها (جمشيدآباد و غيره) اس��ت كه در واقع نيز از بدنه اصلي شهر
خوي فاصله گرفتهاست.
ساختار حاكم بر نقاشيها ،جداي از اينكه تداعيكننده فضاي شهر باشد يا نه ،داراي عناصر و آيتمهايي است
كه آن را تشكيل دادهاند ،معمو ًال عناصر شهري تشكيل دهنده نقاشي چيزهايي از قبيل ماشين ،دوچرخه ،كوچه
آس��فالت شده و غيره است اما عناصر روستايي تشكيل دهنده ساختار نقاشيها عمدت ًا پرندگان و حيوانات اهلي،
كوه ،درخت و گل و گياه هس��تند .تنها در يك مورد از كل نقاش��يها ميتوانيم عنصر ماشين را در مقام مؤلفهاي
شهري بيبنيم و بقيه نقاشيها داراي عناصر روستايي هستند.
وضعيت عيني معيش��ت بر فضاي ذهني كودكان چنان تاثير گذاشتهاس��ت كه حتي نحوه بازنمايي وسيله نقليه
را نيز تحت تاثير قرار دادهاس��ت .كش��يدن حيوانات اهلي ممكن است از كشيدن ماشين سختتر باشد اما باز در
نقاشي دانشآموزان اكثرا شاهد آن هستيم كه در كنار خانه يك حيوان اهلي نيز حضور دارد.
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اين نقاشيها و نوشتههاي داخل آنها تنها بخش كوچكي از تعارض محيط محله با محيط ذهني افراد بوده و
به عبارتي ديگر گوياي عدم توانايي محيط در تأمين نيازهاي روحي _ فكري كودكان ميباشد.
سالمسازي محيط محله ،بهسازي واحدهاي مسكوني ،رسيدگي به نيازهاي عاطفي -فكري كودكان ،زدودن
تعارض ميان ش��خصيت و خواس��تههاي كودكان و س��اكنان محله تنها بخش��ي از الويت هاي استخراج شده از
تصاوير ذهني كودكان ميباشد.
جداي��ي گزين��ي فضايي -اجتماعي و اقتصادي در كنار محروميتهاي مختل��ف ،به مرور زمان جدايي گزيني
فكري  -ذهني را نيز موجب خواهد شد كه اين امر را ميتوان با بيشترين وضوح در نقاشي بچهها از محلهشان
ديد.
نقاشيها تا حدود بسيار زيادي ساختار ذهني و شناختي كودكان را نشان ميدهند و ميتوانند گوياي وضعيت
محل س��كونت آنها باشند .داش��تن تصوير منفي از محل س��كونت خود در كنار برداشت مثبت از ساير محالت
(بخصوص محالت مرفه) زمينه آس��يبپذيري و بازتوليد بزهكاري و خش��ونت را در افراد ساكنين اين محالت
تقويت خواهد كرد.
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جمع بندی و پیشنهادات:
کودکـان س��اکن س��کونـتگاههای غیررس��می به اعتبار پایگاه اقتصادی و اجتماعی که دارند تصویر ذهنی و
نقش��ه های ادراکی محدودتری از محله خود ارائه می دهند ،این گروه جهت رفت و آمد ،رفتن به مدرس��ه یا بـازار
فاصله های کمتری را می پیمایند و از اتومبیل کمتر استفاده میکنند لذا تصویر کاملتری از محله خود را ارائه نمی
دهند و در بهترین وضعیت تنها ش��ناخت آنها از محله خودش��ان است نه از شهر و بعبارتی از شهر خود تصویری
یا شناختی ندارند.
نقش عامل جنس��یت در تصویر ذهنی و نقش��ه های شناختی کودکان محسوس است مث ً
ال در تصویر ذهنی از
محله ،دختران بیشتر روی طرح های بسته و حصار کشی کار کرده اند و پسران به قسمتهای بیرونی ساختمانها
توجه کرده اند.
اغتشاش��ات کالبدی به صورت نابس��امانی در چیدمان عناصر کالبدی محله ،کوچه های نامنظم ،جوی های
آلوده ،ناهنجاری های اجتماعی بصورت اعتیاد و بیکاری و  ...به نحو باررزی در نقاشی های کودکان نمود یافته
است که حکایت از میزان اثرگذاری محیط های سطوح باالتر (محیط پدیداری و زمینه ساز) در نقشه های ذهنی
و رفتار کودکان در این قبیل محالت می باشد.
بر اساس مكتب فرهنگ فقر كه توسط اسكار لوئيس ارائه شده است ساكنان محالت فقير ،دچار نوعي فرهنگ
فقر هستند كه مانع عمده اي براي برون رفت آنها از وضعيت فقر مي باشد ،به رغم نقدهاي اساسي وارد به اين
نظريه ،جدايي گزيني فضايي ابتدا در حوزة اقتصاد و فرهنگ و قبل از آن نيز در حوزه ذهن افراد اتفاق مي افتد و
به دنبال اين ذهنيت است كه افراد نوع روابط خود را با ساير محالت و با ساير ساكنين و اصو ًال فرهنگ شهري
تنظيم مي كنند و همچنين بر اين مبنا تصوير روش��ن یا مبهمی از محله یا ش��هر خود به صورت تصوير ساخته و
همان تصوير مبناي تصمیم گیری و رفتار افراد و خانواده هاي محالت فرودست در ارتباط با مقوالتي همچون
مشارکت ،توانمند سازي ،حرفه آموزی ،آموزش و غیره محسوب می شود.
زیاد بودن گروه س��نی افراد زیر  14س��ال در محدوده س��کونتگاههای غیررس��می ،آسیب پذیری آنها ،ضعف
امکانات زیر س��اختی در حوزه های فرهنگی و آموزش��ی ،وجود زمینه های زیاد برای انحراف جوانان بیکار و بر
اساس تصاویر و نقاشی کودکان از جدایی گزینی ذهنی و عدم شکل گیری تصویری گویا از مختصات و شرایط
زندگی ش��هری مش��اهده شد ،پیشنهاد می شود توانمندس��ازی گروه کودکان و نوجوانان در اولویت برنامه های
س��اماندهی و توانمندس��ازی سکونتگاههای غیررسمی قرار گیرد ،در این راس��تا ساخت و تجهیز مدارس ،تامین
امکانات پرورشی ،ساخت خانه های فرهنگ ،ساخت مرکز پرورش فکری کودکان ونوجوانان ،برگزاری اردوهای
علمی -فرهنگی ،برگزاری مرتب دوره های حرفه آموزی و غیره بایستی مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت
ب��ه ف��رض موفقیت کامل برنامه های موج��ود ،بازتولید جدایی گزینی فضایی -اجتماع��ی به تبع جدایی گزینی
فکری -رفتاری اتفاق افتاده در کودکان و نوجوانان ،امری طبیعی خواهد بود.
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