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 چکيده
در كشور ما طراحي شهري به مفهوم امروزي، سابقه چندان طوالني ندارد و در این بين طراحي فضاهاي بازي كودكان خصوصًا گروه سني 
5 تا 12 سال هم اولویت كمتري را داشته است. در شهرسازي سنتي ما به دليل هویت مندي و احساس تعلق ساكنين به فضا و سازگارتر 
بودن آن با جوامع سنتي، كودكان به راحتي می توانستند فضاي مورد نياز خود را براي بازي بيابند. امروزه افزایش شهرنشيني و تغيير نحوه 
زندگي محدودیت های فضایي و زماني بيشتري را براي كودكان و بازي آنها ایجاد كرده كه موجب شده تا روش بازي آنها كاماًل متفاوت 
از نسل قبل شود. رواج بازی های كامپيوتري بين بيش از 80 درصد كودكان امروز، این مسئله را ثابت و لزوم راه حل های شهرسازانه را در 
شهرهاي معاصر براي اختصاص فضاي مناسب براي این قشر سنی ایجاب می كند. این مقاله با تحليل و ارزیابي دو محله گلسار و دروازه 
الكان در شهر رشت به عنوان دو محله جدید و قدیمي با استفاده از اصول و معيارهاي جاري در طراحي فضاهاي بازي به مقایسه این دو 
پرداخته و با اثبات فرضياتي كه انتظارات كودكان امروز از فضاي بازي را فراتر از تاب و سرسره های سنتي دانسته و آن را نيازمند بازنگري 
می بيند و تأثير محيط كالبدي را روي رفتارهاي بازي كودكان و فعاليت فيزیكي آنها تأیيد می كند، سعي در ارایه اصول و نگرشي نو در باب 
طراحي فضاهاي بازي كودكان خصوصًا گروه سني 5 تا 12 سال دارد. نگرشي كه طراحي زمين های بازي معاصر را بر اساس شناخت نياز 
كودكان امروز و ارتقاي كيفيت محيط شهري هدف غایي خود قرار می دهد تا فرصت های بازي كيفي را از طریق فرایند آگاهانه ایجاد كند. 
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مقدمه
فضاهاي  شدید  كمبود  و  شهرنشيني  افزایش  مي رسد  نظر  به 
خصوصي، تغيير در شيوه زندگي و اغلب تک فرزندي شدن خانواده ها 
محدودیت های فضایي و زماني بيشتري را براي كودكان و بازي آنها 
ایجاد كرده و موجب شده تا عرصه حضور آنها روز به روز محدودتر 
تعلق  احساس  و  هویت مندي  دليل  به  سنتي  شهرسازي  در  شود. 
به  كودكان  سنتي  جوامع  با  آن  بودن  سازگارتر  و  فضا  به  ساكنين 
راحتي می توانستند فضاي مورد نياز خود را براي بازي بيابند، اما نوع 
بازي و روش زندگي كودكان امروز كاماًل متفاوت با نسل قبل بوده 
و باید دنبال راه حل های منطقي در دنياي مدرن امروز بود. با توجه 
به كاركردهاي مختلفي كه بازي در شكل گيري شخصيت كودكان، 
رشد خالقيت، آموزش و آشنایي با مفاهيم مختلف دارد، لزوم توجه به 
فضاهاي بازي به ویژه گروه سني 5 تا 12 سال احساس می شود. یكي 
از موضوعات مهم مسئله پرورش كودكان است كه به زعم عموم تنها 
به خانواده یا مدرسه مرتبط می شود، اما صاحب نظران شهرسازي از 
جمله »مامفورد«، »جيكوبز« و... بر وجود فضاهایي مختص كودكان 
در فضاهاي شهري تأكيد داشته اند به خصوص هنگامي كه بزرگتر 
بازي  نياز  پاسخگوي  ساختمان ها  داخلي  محوطه  دیگر  و  می شوند 
با  این محيط كالبدي  اهميت  آنها نيست ]شواي، فرانسواز 1375[. 
مناسب سازي فضاهاي موجود و یا ایجاد فضاهاي جدید در نزدیكي 
محل سكونت می تواند سهم بزرگي را در رشد مطلوب كودكان فراهم 
فرصت های  اما  می كنند،  بازي  زمان  هر  و  هرجا  در  كودكان  آورد. 
آگاهانه به دست می آید. طراحان  از طریق فرایند  تنها  بازي كيفي 
ميان  در  باز  فضاهاي  درنظرگيري  مسئول  شهري  برنامه ریزان  و 
نقشه های توسعه شهري هستند. به نظر می رسد محله بعد از محيط 
خانه، اولين محيطي است كه كودكان می شناسند. آنها معمواًل بيشتر 
وقت خود را در خارج از خانه و در پارك ها و زمين های بازي رسمي 
یا در خيابان ها و پياده راه های نزدیک خانه خود به عنوان مكان بازي 
غيررسمي می گذرانند. لذا نمونه موردي تحقيق،، واحد محله در شهر 
رشت انتخاب شد و براي ارزیابي بهتر به تحليل و مقایسه دو محله 
گلسار با طراحي معاصر، مرفه نشين و تعامالت اجتماعي نسبتاً پایين 
قدیمي در جنوب شهر و  نسبتاً  به عنوان محله ای  و دروازه الكان 
پایين و تعامالت اجتماعي باال  با سطح درآمد متوسط به  مردماني 
پرداخته شد. با این پيش فرض ها كه البته درستي آنها در جامعه آماري 

مورد مطالعه نيز اثبات شد :
ویژگی های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده از قبيل سن، شغل، 
درآمد و ميزان تحصيالت والدین و از طرفي ميزان تعامالت اجتماعي 
در  كودكان  بازي  ميزان  با  یكدیگر  با  محله  ساكنين  روابط  نوع  و 
فضاهاي بازي غير رسمي بدون حضور والدین رابطه مستقيم دارد؛ 
این پژوهش در جهت یافتن پاسخي منطقي براي سؤاالت ذیل است :

تصورات و انتظارات كودكان در دنياي مدرن امروز از فضاي بازي 
خارج از خانه چيست؟ 

آیا بين نوع طراحي فضاهاي بازي و انواع رفتارهاي بازي كودكان 

ارتباطي وجود دارد؟
فرضيات این تحقيق بر این اساس استوار است كه :

و  تاب  از  فراتر  چيزي  بازي  فضاي  از  امروز  كودكان  انتظارات 
سرسره های سنتي بوده و نيازمند بازنگري است. 

تأثير  كودكان  بازي  رفتارهاي  روي  بازي  فضاي  طراحي  نحوه 
می گذارد.

روش تحقيق در این پژوهش كمي و در پاره ای موارد نيز روش كيفي 
با بررسي رابطه علت و معلولی در یک استدالل منطقی روي نمونه 
موردی بوده است. شيوه تحقيق عملي شامل مشاهده و نقشه برداري 
از الگوهاي رفتاري، استفاده از تكنيک نقاشي، مصاحبه و پرسش نامه 
با  با مقامات رسمي، مصاحبه  والدین، مصاحبه  كودك، پرسش نامه 
افراد بزرگسال و كسب اطالعات راجع به تاریخچه محل و بازی های 
جمعيت  نهایی  برآورد  آنهاست.  كودكي  خاطرات  و  تجارب  سنتي، 
نمونه در این پژوهش مطابق فرمول كوكران 350 است )200 نسخه 
پرسشنامه در محله گلسار و 150 نسخه در محله دروازه الكان( و 

تحليل اطالعات نيز با نرم افزار SPSS انجام شد.
 

چارچوب نظري تحقيق
 كودك  : تعاريف و مفاهيم پايه 

تعيين محدوده سني كودك در كشورهاي مختلف متفاوت است. در 
ماده اول كنوانسيون حقوق كودك، منظور از كودك، افراد انساني زیر 
18 سال است. در ماده یک قانون حمایت از حقوق كودكان مصوب 

سال 1381 نيز سن زیر 18 سال به عنوان كودك تعيين شده است.
گروه بندی سنی كودكان 

نوباوه                                         0-2  سال1      
گروه سني پيش دبستاني                  2- 5  سال2                  

گروه سني دبستاني                         5-11  سال3   
نوجوان                                      11- 14  سال4                    

نوجوان                                       14-18  سال5                                                           
سني  گروه های  تفكيک  و  مختلف  سنين  ویژگی های  به  توجه  با 
و   ]6  : حبيبي،1387  و  رضواني  ]سعيدي  فوق  به صورت  كودكان 
مشاهداتي كه نشان می دهد در اغلب فضاهاي بازي موجود، فضاهاي 
و  دبستاني  پيش  كودكان  براي  تجهيزاتي  داراي  پارك ها  یا  بازي 
زمين های ورزشي بزرگساالن هستند كه كودكان 5 تا 12 سال از آن 
طرد می شوند و از طرفي زمين بازي كوچک ترها نيز براي این گروه 
سني جذابيتي ندارد، به خاطر ضرورتي كه در رابطه با كمبود فضاهاي 
بازي خاص این گروه سني در فضاهاي شهري احساس می شد، تأكيد 
این مقاله روي گروه سني فوق است و از این پس منظور از كودك در 

این پژوهش گروه سني 5 تا 12 سال است. 

خصوصيات كودكان 5 تا 12 سال
كارهاي عملي می شود.  و متوجه  كرده  رشد  تخيل  این سنين  در 
هم  دور  مشترك  هدف های  به  رسيدن  براي  دارند  دوست  اغلب 
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گرد آیند. كودك در این سنين بيش از پيش تسلط و تمركز ورزشي 
بپردازد.  بدني  تمرینات  به  دارد  دوست  می دهد و  افزایش  را  خود 
حس كنجكاوي، ماجراجویي و فعاليت هایی مانند اینها در او خيلي 
قوي است ]دروتي؛ تریسي و رونسن، 1360 : 34[. عالقه به نشان 
دادن سرعت، قدرت و مهارت در بازي و ميل رقابت در بازی ها از 
ویژگی های كودكان این گروه سني است كه آنها را از گروه های سني 

دیگر متمایز می كند ]ریاحي، 1370 : 69[.

بازي و ديدگاه های نظري
به هرگونه فعاليت جسمي یا ذهني هدفداري كه به صورت فردي 
یا گروهي انجام پذیرد و موجب كسب لذت در كودك شود،  بازي 
بازي  مورد  در  نظري  نگرش های   .]1378 ] مطلق زاده،  می گویند 
كودكان، به دو دسته نظریه های كالسيک )نظریه مازاد انرژي، نظریه 
تجدید انرژي، نظریه تفریح و بازآفریني، نظریه آماده شدن براي دوران 
بزرگسالي( و نظریه های مدرن )كاهش تشویش و اضطراب، نظریه 
تثبيت  مهارت ها،  به  دستيابي  براي  فرصت  ایجاد  خود،  از  شناخت 
تقسيم می شوند ]ایزد پناه  نو(  یادگيري مسایل  و  قبلي  آموخته های 

جهرمي،1383[.

محدوده فعاليت كودكان 5 تا 12 سال
با رشد كودك و توانایی هایش محدوده بازي او از خانه فراتر رفته و با 
توسعه ارتباطات و بازی های خودجوش مكان های بازي او در ناحيه 
مسكوني با شعاع حدود 300 متر از خانه، زمين های بازي و سطوح 
نزدیک همسایگي و پارك های نزدیک خواهد بود. از این رو توجه و 
برنامه ریزي در این محدوده در اولویت قرار دارد ]داودي مقدم، 1389 

 .]77 :

فضاهاي بازي كودكان در شهر
فضاهاي بازي در دو گروه 1. فضاهاي بازي رسمي مثل پارك ها و 
زمين های بازي شامل زمين بازي سنتي : تاب و سرسره و ... ، زمين 
بازي معاصر : مجموعة مركب بازي با عملكردهاي گوناگون، زمين 
به ظاهر بي ارزش چون  بازي خالق و ماجراجویي شامل قطعاتي 
تایرهای فرسوده، الوار و...كه به كودكان امكان ساخت چيدمان هاي 
با خواست كودكان، در  انعطاف پذیري  به دليل  جدید را می دهد و 
]مركز  است  مؤثر  بسيار  محيط  از  آنان  شناختي  و  جسمي  رشد 

پژوهش های اسالمي شهر مشهد، 1387 : 2[. 
و باغ های بازي ماجراجویي كه با بهره گيري از عواملی چون درخت، 
آب و شن، حيوانات و... به جهت تنوع و تغييرپذیري، محلي مناسب 
و2 .  جهرمي،1383[  ]ایزد پناه  هستند  خالقيت  شكوفایي  براي 
فضاهاي بازي غير رسمي مثل حياط ها، فضاي ميان ساختمان ها، 
فضاهاي نزدیک ورودي خانه ها، پياده راه های عریض، بن بست ها، 
قرار  بررسي  تحت   ]1387 ]گل،  محلي  كوچه های  و  خيابان ها 

می گيرند.

پيشينه تحقيق
مورد  در  زیادي  تحقيقات  امریكایي  و  اروپایي  جوامع  در  تاكنون 
ارتقاي فضاهاي شهري براي حضور كودكان و طراحي نسل جدید 
زمين های بازي انجام شده و راه حل های مختلفي ارائه شده است. 
اما در جوامع شرقي به ویژه در كشور ما تحقيق جامعي كه تمركز 
آن روي فضاهاي بازي كودكان به ویژه گروه سني 5 تا 12 سال 
باشد، انجام نگرفته است و با تأخير زماني و در پس تجربيات جوامع 
غربي در قالب طرح های نوسازي و بهسازي گاهي اقداماتي صورت 
می گيرد. طي تحقيقاتي كه توسط سازمان حفاظت از محيط زیست 
انگلستان تحت عنوان»بازي كودكان« در سال های متمادي روي 
رفتارهاي بازي بيش از 50/000 كودك انجام گرفت مشاهده شد 
كه به تدریج و با افزایش محدودیت ها در طول زمان حضور كودكان 
در فضاهاي بازي غير رسمي از 75 درصد در 1973 به 15 درصد 
در 2006 كاهش یافته و پارك ها و زمين های بازي در سطح محله 
بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. تعداد كودكاني كه توسط والدین 
پيدا كرده  افزایش چشمگيري  به مدارس خود می روند  اتومبيل  با 
یافته  افزایش  پياده كاسته و نگراني والدین  از استقبال كودكان  و 
است. نتایج این تحقيقات نشان داد ؛ موانعي كه موجب عدم حضور 

كودكان در محله می شود، به طور خالصه عبارت است از :
 - ترافيک و سرعت اتومبيل

- تشویش و نگراني والدین و كودكان از جرم و بزه ، افراد غریبه و ... 
- نارضایتي ساكنين در مورد بازي كودكان خيابان ها و پياده راه های 

]Lacey, 2007[ محله
[Beckwith, 2010] تغيير نوع بازي و رواج بازی های رایانه ای -

در  خانگي  امن  پهنه  ایجاد  مثل  مختلفي  نظریات  آن  دنبال  به  و   
حياط  ایده  با  در1970  بار  اولين  كه  شد  مطرح  معاصر  شهرسازي 
مسكوني در هلند آغاز و هدف آن تبدیل خيابان به یک مكان اجتماعي 
آرام سازي  طرح  است.  كودكان  بازي  جمله  از  كاربری ها  انواع  با 
از  ناشي  تلفات  كاهش  آن  هدف  كه  است  دیگري  بحث  ترافيک 
برخورد اتومبيل با افراد پياده خصوصاً كودكان در حين بازي به خاطر 
سرعت باال و فقدان محدودیت های بازدارنده در خيابان های محلي 
است كه در2000، دولت انگليس برنامه های تشویقي براي رسيدن 
به این هدف را در رأس قرار داد. بعد از آن سازمان های داوطلبانه 
مردمي هستند كه تحت عنوان Sustrans DIY street مشابه ایده 
Home zone در انگليس به وجود آمدند تا با مشاركت هم و كم ترین 
شود  پایدارتر  و  ایمن تر  جذاب تر،  هرچه  محلي  خيابان های   هزینه 
]Lacey, 2007[ و جنبش كوچه های سبز كه در امریكاي شمالي 
متداول شده و هدف آن خارج كردن سطح كوچه ها از حالت صرفًا 
براي حضور ساكنين است  به مكاني خوشایند  پاركينگ  یا  عبوري 
و لس آنجلس، سياتل و شيكاگو نيز از پيشگامان آن هستند ]مركز 
پژوهش های شوراي اسالمي مشهد، 1388[. طرح ایجاد سبز راه ها نيز 
در كانادا از جمله فضاهاي باز خطي است كه با اتصال نقاط مهم شهر 
از قبيل مدارس، پارك ها و زمين های بازي، ایستگاه های وسایل نقليه 
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عمومي و... كودكان قادرخواهند بود پياده یا با دوچرخه و در امنيت 
 .]1386 خبرگزارش،  ]سرویس  یابند  حضور  شهر  فضاي  در  كامل 
 SRTSدرسال2006 مركز ملي مسيرهاي امن به مدرسه تحت عنوان
همكاري  با  دوچرخه سواري  و  پياده روي  به  بچه ها  تشویق  براي   6

دانشگاه كاروليناي شمالي و مركز حمل و نقل فدرال امریكا تأسيس 
شد ]حكمي،1390[ و اكنون در بسياری از شهرها طرح اتوبوس پياده 
بخشی از جنبش بين المللی برای ترویج خيابان های ایمن و فعال تلقی 
  .[Safe Routes to School National Partnership, 2002]می شود
همچنين در مورد طراحي زمين های بازي موفق نيز اصولي از سوي 

انجمن بازي بریتانيا ارایه شده كه از آن جمله است :
آن  جانمایي  و  شوند  طراحي  سایت  پتانسيل های  به  توجه  با   •

مناسب باشد. 
آن  طراحي  در  و...   سنگ  تخته  گياه،  مثل  طبيعي  عناصر  از   •

استفاده شود. 
از تجارب بازي را فراهم آورد و فرصت هایی را  • گستره وسيعي 

براي چالش ایجاد كند.
ميسر  كودكان  سایر  كنار  در  كم توان  و  معلول  كودكان  حضور   •

باشد.
• پاسخگوي نيازهاي اجتماع اعم از كودكان و والدین آنها باشد و 

گروه های سني مختلف را در كنار هم قرار دهد.
• بحث پایداري در طراحي مد نظر باشد ، قابليت تكامل تدریجي 
 . & Butler,2008]داشته و به عنوان فرآیند به آن نگریسته شود

.[ Shackell
براي تدوین اصول طراحي فضاهاي بازي جدید یا ارتقای فضاهاي 
بازي موجود، معيارها و اصول جاري طراحي در نمونه های اجرا شده 
نقاط مختلف دنيا بررسي و در محدوده مورد مطالعه تحليل شد كه 
از جمله است توجه به بعد خالقيت و پاسخگویي به حس كنجكاوي 

و ماجراجویي كودكان با ایجاد كمي رمز و راز و پيچيدگي
[Lend Lease Development Pty Ltd, 2008]، جانمایي درست 

تجهيزات بازي و تراكم آن، انعطاف پذیري
نگهداري،  سهولت  دوام،  و  جنس   ،[Shackell  & Butler,2008[

تخریب و ونداليسم ]ایزدپناه جهرمي،1383[.
فقدان فضاي طبيعي در شهرهای بزرگ تمایالت خاصي را طلب 
می كند؛ در مواردي كه امكان بازی های طبيعي مثل باال رفتن، تاب 
خوردن، شنا، قایقراني و... وجود دارد، نيازي به وسایل دست ساز بشر 

نيست ]حالجي ، 1385[. 
قطعات  ایمني  زمين،  پوشش  سطح  قالب  در  بازي  زمين  ایمني 

]Middlesex University, 2002[، محصوریت
 [Shackell & Butler,2008]، تفكيک فضایي فعاليت های آرام از 
و  از هم  گروه های سني مختلف  بازي  و فضاي  و جوش  پرجنب 

امكان نظارت والدین ]مطلق زاده، 1378[. 
تنوع و جاذبه بصري و مهيج بودن زمين بازي براي كودكان امروز 
آنها  تشویق  و  دارند  گذشته  نسل  با  زیادي  تفاوت های  اساساً  كه 

نقشه1. معرفی محدوده های مورد مقایسه. مأخذ : پرتال شهرداري رشت، 1390. 
Plan1: Introduction of the compared limits. Source: Rasht Mu-
nicipality Portal, 2011. 

براي حضور در فضا و فعاليت های فيزیكي و جایگزیني با بازی های 
  .[Beckwith, 2010[ رایانه اي

محدود ة مورد مطالعه 
شهر رشت، مركز استان گيالن و با بيش از 513 هزار نفر جمعيت 
تقسيم بندی شهر به مناطق  است.  دارای3 منطقه شهرداری 
دروازه الكان(  و  )گلسار  مطالعه  مورد  و محدوده محالت  سه گانه 
در نقشه1 نشان داده شده است ]پرتال شهرداري رشت، 1390[. 
شهرك گلسار كه از شاخص ترین محالت شهر است با  10720نفر 
جمعيت و حدود 350 هكتار وسعت در قسمت شمالی رشت جای 
گرفته و به صورت برنامه ریزي شده در قسمت شمال شهر براي 
اقشار درآمدي متوسط به باال احداث شده و داراي بافت كالبدي 
نسبتًا نوساز است. گلسار كه به صورت قطاعي از شهر جدا شده از 
یک خيابان جمع كننده اصلي )بلوار گلسار( و در انتها از دو حلقه 
تشكيل و بقيه خيابان های فرعي از آن منشعب شده و یک ساختار 
از شهر است  شطرنجي منظم را می سازند. گلسار، بافت جدیدي 
خانه ها از ویالیي به  كه طي رشد سال های اخير و تغيير شكل 
افزایش تراكم جمعيتي و ساختمانی به ترافيک بلوار  آپارتماني و 
گلسار نيز افزوده است. درصد سطح اشغال فضای سبز نسبت به 
 0/1 و سرانه فضای سبز در گلسار حدود  درصد   0/5 سطح كل 
درصد است ]سميع یوسفي، 1389[ كه با توجه به پتانسيل منطقه 
بين  مترمربع   1000 حدود  مساحتي  با  گلپارك  بسيار كم است. 
بلوك های مسكوني و پارك خطي انتهاي بلوار توحيد در مجاورت 
رودخانه )تصاویر3 تا 5( تنها فضاهایي هستند كه در محله به عنوان 
فضاهاي بازي رسمي وجود دارند )نقشه 2( و طبق مشاهدات در حد 
بسيار ضعيف كيفي هستند علی رغم وجود عنصر طبيعی رودخانه 
در غرب گلسار كه بهترین موقعيت را برای توسعه پارك و فضای 
سبز شهری در محدوده ایجاد می كند. در مقایسه با گلسار به عنوان 
یک محله جدید، مرفه نشين و تعامالت اجتماعي نسبتًا پایين، دروازه 
الكان از محالت قدیمي و سطح درآمد متوسط به پایين در نقطه 
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نقشه2. محدوده گلسار .  مأخذ : پرتال شهرداری رشت، 1390.
Plan2. Golsar (park) limits. Source: Rasht Municipality Portal, 
2011.  

تصویر3. پارك خطي در امتداد محور طبيعي رودخانه و پتانسيل فضا براي تقویت محور پياده 
و ایجاد مسير امن تا مدرسه و همچنين زمين بازي. مأخذ : معاني، تابستان 90. 

Fig3. Linear Park along river natural axis and area potential for 
improvement of walkway passage and creation of secure and safe 
route up to school as well as playground. Linear Park at the end of 
Tohid Blvd. Source: Maani, summer 2011  

تصویر5. بازي فوتبال در گوشه ای از فضاي پارك و نياز كودكان 5 تا 12 سال 
به اختصاص فضا جهت این فعاليت ها. پارك خطی انتهایبلوار توحيد. مأخذ : معانی، 

تابستان90. 
Fig5. Playing of soccer at the corner of park area to meet chil-
dren’s need at ages (5-12) and the given area that is specific 
for doing such activities. Linear Park at the end of Tohid Blvd. 
Source: Maani, summer 2011.   

تصویر4. جذابيت آب براي كودكان و بازي آنها )فواره مخصوص آبياري درختان و بازي 
كودكان با آن(.  پارك خطی انتهایبلوار توحيد. مأخذ : معانی، تابستان90.

Fig4. Water charm for children and their playing (the fountain spe-
cific for irrigation of trees and children to play with it). Linear Park 
at the end of Tohid Blvd. Source: Maani, summer 2011.    

تصویر1. زمين بازي جایي براي شروع بازي و مالقات اعضاي گروه. گلپارك گلسار. 
مأخذ : معانی،  تابستان 90.  

Fig1. Playground, place for startup the game and visiting group 
members. Golsar Golpark (floral park). Source: Rasht Munici-
pality Portal, 2011.

در  بازي  تجهيزات  براي نصب  نوسازي  روند  در  كه  پارك  از فضاي  تصویر2. قسمتي 
نظرگرفته شده بود ولي قبل از نصب، با وجود سطح پوشش نامناسب آسفالتي آن از جانب 
استقبال قرار گرفت. گلپارك  به عنوان زمين فوتبال كوچک مورد  كودكان5 تا12سال 

گلسار. مأخذ : معانی،  تابستان 90.     
Fig2. Part of park area, which was intended for installation of 
playing equipments in trend of renovation, but it was welcomed 
by children at ages 5-12, as futsal playground due its inappropri-
ate flooring surface. Golsar Golpark (floral park). Source: Rasht 
Municipality Portal, 2011.

جنوبي شهر با تعامالت اجتماعي باالست. بافت آن ریزدانه بوده و 
اكثر بافت مسكوني محله را خانه های ویالیي قدیمي با حياط های 
پر گل و گياه تشكيل می دهند كه البته در روند نوسازي كم كم جاي 
آپارتمان های چند طبقه می دهند. كمبود فضاهاي سبز  به  را  خود 
و عدم مطلوبيت پارك های محلي )تصویر6، فشردگي، كهنگي و 
ریزدانگي بافت و كمبود فضاي باز، كوچه های پرپيچ و خم و بن 

بست، از نقاط ضعف این محله محسوب می شوند. 

نتايج و تحليل مشاهدات در فضاهاي بازي رسمي گلسار    
گلپارك گلسار : این پارك در اوایل سال 90 مورد بازسازي قرار ( 1

گرفت و با بهبود نسبي ، جمعيت زیادي را به خود جذب كرد 
)تصاویر1و2(.       

2 ( پارك خطي انتهاي بلوار توحيد

)1(

)2(
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فضاهاي بازي در دروازه الكان 
فعاليت  مثل  شاخص هایی  آن  در  كه  ليستي  مشاهدات طي چک 
در فضا، موقعيت مكاني شامل عناصر پيراموني و ارتباط با محيط 
و  ایمني  آرامش،  و  آسایش  مثل  كيفي  اصول  دسترسي،  اطراف، 
امنيت با سؤاالتي از این قبيل مورد تحليل قرار گرفت تا اصول نو 

ارایه شود. 
آیا در زمين های بازي كودكان بازي می كنند یا خارج از زمين بازي 

مثاًل كوچه ها یا خيابان های محله به بازي مشغولند؟
شلوغ تر  شبانه روز  از  خاصي  ساعات  در  نظر  مورد  مكان های  آیا 
بدون  و  خالي  كاماًل  فضا  از  بخشي  خاص  ساعات  در  آیا  است؟ 

فعاليت می شود؟
چه  می پردازند؟  گروهي  بازی های  به  فضاها  این  در  كودكان  آیا 

فعاليت های متنوعي در این فضا رخ می دهد؟ 
چه قسمت هایی از فضا مورد استفاده قرار می گيرد و چه قسمت هایی 
صورت  هفته  روز  دركدام  و  است  چقدر  فعاليت  مدت  طول  نه ؟ 

می گيرد؟
آیا مردم به آساني می توانند وارد فضا شوند یا مجبورند به سرعت 
بين ماشين های در حال حركت عبور كنند تا به این فضاها برسند؟ 
آیا  می شوند؟  منتهي  فضا  این  به  همجوار  مناطق  پياده روهاي  آیا 
افراد می توانند از تنوعی از وسایل حمل و نقل براي رسيدن به فضا 

استفاده كنند؟
آیا در سطح محله از لحاظ تعداد، مساحت و حوزه نفوذ ، فضاهاي 

بازي پاسخگوي نياز ساكنين است؟ 
آیا فضاي بازي به امكانات و خدمات رفاهي كه مردم معمواًل نياز 

دارند، نزدیک است؟ 
تأمين  افراد مسئول  اگر چنين هست،  امنيت وجود دارد؟  آیا حس 

امنيت چه كارهایي انجام می دهند؟
آیا فضاها تميز هستند؟ تعداد سطل های زباله یا شكل ظاهریشان 
براي تشویق كودكان مناسب است؟ چقدر پوشش گياهي و آرایش 
تعيين  مناسب  طور  به  نشستن  جاهاي  است ؟  مناسب  آن  فضایي 

موقعيت شده اند؟ 
كم  سرعت  با  حركت  به  را  اتومبيل ها  محله،  طراحي  شيوه  آیا 
وامی دارد؟ آیا تدابيري مثل دوربين های سرعت سنج ، حضور پليس 

و... اندیشيده شده است؟
آیا از وسایل ورزشي در پارك استقبال كافي می شود؟ آیا بچه ها هم 

از این وسایل ورزشي استفاده می كنند؟
آیا محصوریت زمين بازي مناسب است؟

آیا فضا در طول شب از روشنایي الزم برخوردار است؟
اتصاالت، سطح پوشش زمين  ارتفاع،  از لحاظ  بازي  آیا تجهيزات 
ایمن  كودكان  استفاده  براي  و...  تجهيزات  اطراف  و  زیر  در  بازي 

هستند؟
وجود  فضا  در  پرهياهو  فعاليت های  و  جمعي  بازی های  امكان  آیا 
دارد؟ آیا منطقه ای براي بازی های آرام خصوصًا براي دختران وجود 

دارد؟
سطحي  چه  در  ونداليسم  بروز  و  تخریب  لحاظ  از  بازي  فضاي 

ارزیابي می شود؟
آیا عواملي مانند رنگ بندي،كف سازي طراحي شده، دیوارنویسی های 
جذاب، آب نماها و فواره ها، بازي با شن، وجود كمي رمز و راز براي 

مهيج و با نشاط كردن فضاي بازي وجود دارد؟
در یک جمع بندي كلي تفاوتي كه در دو محله گلسار و دروازه الكان 
خيابان های  و  كوچه ها  سطح  در  كه  است  این  می خورد  چشم  به 
تهدیدكننده ای  عوامل  و  والدین  نارضایتي  خاطر  به  گلسار  محلي 
وجود  كودكان  بازي  محدودیت  اتومبيل،  سرعت  و  ترافيک  نظير 
اسكيت  یا  دوچرخه سواری  محدود  خيلي  صورت  به  فقط  و  دارد 
محله  پارك های  در  بازي كودكان  و قسمت عمده  انجام می شود 
در سطح  كودكان  دروازه الكان حضور  در  ولي  می پذیرد،  صورت 
محله براي بازی های جمعي نظير لي لي،گل كوچک و فوتبال شاید 
به خاطر تعامالت بيشتر مردم خيلي بيشتر است )تصویر7(. بعد از 
تكميل چک ليست ارزیابي زمين های بازي در هردو محله مشاهده 
نوسازي  كه  گلسار  گلپارك  در  كيفي طراحي حتي  اصول  كه  شد 
نسبي در آن صورت گرفته، در حد ضعيف است و در محله دروازه 
الكان پارك ها تقریبًا جذابيتي براي كودكان ندارند و خالي از حضور 
آنهاست. با توجه به ضرورتي كه براي ارتقاي كيفي زمين های بازي 
در  را  سني  گروه  این  كودكان  نياز  ویژه  به  باید  می شود  احساس 
طرح های آتي مورد توجه قرار داد. در نگاهي اجمالي نتایج تحقيق 

تصویر7. پارك سميه، كيفيت نامناسب فضاي بازي  و عدم حضور كودكان در آن. محله 
دروازه الكان. مأخذ : معاني، 1390.   

Fig7. Somayeh Park; inappropriate playing area and absence of 
children there. Lakan Gate Locality.Source: Maani, 2011.

تصویر6. بازي در كوچه و ارتباطات محله ای. محله دروازه الكان. مأخذ : معاني، 1390.   
Fig6. Play in alley and local communications. Lakan Gate Lo-
cality.Source: Maani, 2011.  
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حاصل از پرسشنامه های والدین در دو محله گلسار و دروازه الكان 
در جدول 1 آمده است.

يافته ها و بحث
براي بررسي رابطه بين نحوه طراحي فضاي بازي و رفتارهاي بازي 
كودكان )نوع بازي(، نحوه طراحي فضاي بازي یا اصول كيفي مطلوبيت 
را با شاخص های پاسخگویي به حس كنجكاوي و ماجراجویي، وجود 
تجهيزات بازي مناسب در پارك نزدیک خانه، وجود احياناً مشكلي در 
زمين بازي )نقایص طراحي( و جذابيت براي والدین )امكان دیدار دوستان 
در زمين بازي براي والدین و امكان فعاليت همزمان والدین در زمين 
بازي( در سؤاالت پرسشنامه سنجيدیم و سه سطح ضعيف، متوسط و 
خوب را در نظر گرفتيم و رابطه آن را با نوع بازي كودكان با روش آماري 
SPSS  و تحليل كا 2  ، ارزیابي كردیم. با سطح معني داري0/006 ثابت 
شد كه بين نحوه طراحی فضای بازی و رفتارهای بازی كودكان رابطه 
معنی  دار وجود دارد . همچنين ارتباط فعاليت فيزیكي كودكان با نحوه 
طراحي محيط كالبدي مورد بررسي قرار گرفت. اگر ميزان حضور كودكان 
در فضاهاي بازي خارج از منزل را معادل با فعاليت فيزیكي كودك تلقي 

كنيم و نحوه طراحي محيط كالبدي را نيز با شاخص های مثل :
 فاصله محل سكونت كودك تا نزدیک ترین زمين بازي، وجود مكاني براي 
بازي كردن در ساختمان و قابل استفاده بودن حياط براي بازي كودكان ، نوع 
ساختمان )حياط دار، آپارتماني و... ( ، امكان نظارت والدین روي بازي كودكان 
و زیبایي مناظر و تشویق به پياده روي ارزیابي كنيم ، آنگاه نتایج تحقيق به 

صورت ذیل خواهد بود :
 فاصله منزل تا مدرسه و وجود راه های امن تا مدرسه روي نوع رفتن به 	 

مدرسه و فعاليت فيزیكي كودكان تأثير دارد.
رابطه بين ميزان حضور كودك در فضاي بازي خارج از منزل و فاصله 	 

تا نزدیک ترین زمين بازي و زیبایي مناظر و فعاليت فيزیكي كودكان و 
همچنين وجود مكاني براي بازي كردن در ساختمان تأیيد نشد. در حالی 
كه بين ميزان حضور كودك در فضاي بازي خارج از منزل با نوع ساختمان 
)ویالیي، آپارتمان و ...( و همچنين امكان نظارت والدین روي بازي او و قابل 
استفاده بودن حياط یا محوطه بازي محل سكونت و فاصله منزل تا مدرسه 
و نوع رفت و آمد كودكان به مدرسه رابطه مستقيم معناداری وجود دارد. 
همچنين ثابت شد بين وجود راه های امن منزل تا مدرسه و نوع رفت و 

آمد كودكان به مدرسه و در نتيجه فعاليت جسماني آنها رابطه معني دار 
وجود دارد. 66 درصد از پاسخگویان هم عنوان كرده اند كه درصورت 
وجود مسيرهاي پياده امن تا مدرسه با پياده رفتن كودكانشان در جهت 
افزایش فعاليت جسماني آنها موافقت می كنند و حتي در مصاحبه ها 
با رهبري چند نفر بزرگ تر و  به گروه های پياده ای اشاره كردند كه 
مسئول با پرچم های رنگي در دستهایشان تشكيل یک اتوبوس پياده را 
می دادند و در ایستگاه های مشخصي به هم ملحق می شدند و دالیل 
عمده مخالفت خود را در زمان حال، خطر تصادف و عدم امنيت عنوان 

كرده اند.

تصورات و انتظارات كودكان از فضاهاي بازي   
براي شناخت نياز كودكان در دنياي مدرن امروز و از سوي دیگر انتظارات 
آنها از فضاهاي بازي از تكنيک هایی مثل نقاشي، مصاحبه و پرسش نامه 
كودك استفاده شد تا اطالعات الزم در مورد انواع بازی ها و زمين های 
بازي دلخواه كودكان حاصل شود. همچنين طي گذري بر تجارب خاطرات 
كودكي اطرافيان در روشي ابتكاري فضاي آشناي قدیمي را لمس كرده 
و سعي در شناخت فضاهاي دوست داشتني و روحيات كودكان این گروه 
سني كردیم تا كيفيات فضایي موجود در شهرسازي سنتي را در رابطه با 
پيوند كودك، خانه، شهر، طبيعت و... و همچنين ضعف ها و قوت های آنها 
را دسته بندي كرده و در طراحي اعمال كنيم. یكي از این خاطرات ایجاد 
زمين بازي به شيوه ای تخيلي و نمادین است كه »آرزو معانی« در 1369 
در كودكي خود به كمک همبازی هایش در فضاي باغ و در طبيعت نزدیک 
محل زندگيش ساخته بودند كه ساخت آن برایشان بسيار لذت بخش و 
خوشایند بود. به طور كلي اصول كلي منتج از این تجارب عبارت است از :

لزوم توجه به جزئيات مانند مصالح، رنگ، بو، صدا و... براي تقویت حواس 
كودك، لزوم ارتباط كودك با طبيعت، آموزش بهتر مفاهيم به او در گروه 
همساالن خود، لزوم طراحي فضاهاي متنوع و قابل كشف، لزوم مشاركت 

كودك در خلق فضا و لزوم توجه به مقياس كودكان در فضا. 
در این بين از 50 كودك خواسته شد فضاي بازي دلخواه خود را نقاشي 
تا 10( به مواردي مثل تنوع، رنگ ،  این نقاشی ها )تصاویر8   كنند. در 
بازی های گروهي، پوشش گياهي و فضاي سبز، جریان آب در فضاي 
بازي، ارتباط با حيوانات، بازی های پر هيجان و پرچالش و بازی های خالق 

تأكيد شد.

تصاویر8 تا 10)از راست به چپ(. نمونه های نقاشي كودكان. مأخذ : معاني، تابستان 90. 
)صاحبان نقاشی های مربوط به تصاویر8 و9  پسر بچه های 10 سال و تصویر10 دختربچه اي 9 ساله است( 

Fig8-10 (from right to left). Painting samples from children. Source: Maani 2011 (Drawers of the related paintings to Fig8 and 9: 
10years- old boys and Image-10 that belongs to a 9- years-old girl).
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دروازه الكان گلسار شاخص ها 

درآمد ماهيانه 50  درصد خانواده ها بين 300 تا 600 هزار 
تومان 

درآمد ماهيانه 50 درصد خانواده ها باالي یک ميليون تومان  و  اجتماعي  اقتصادي،  ویژگی های 
فرهنگی خانواده 

همبازي  درصد   46 و  فرزند  تک  خانواده ها  از  درصد   35
ندارند. 

50 درصد خانواده ها تک فرزند و 65 درصد همبازي ندارند. در  همبازي  داشتن  و  فرزندان  تعداد 
محل زندگي

متراژ  با  دار  یا دو واحدي حياط  60 درصد خانه ها ویالیي 
متوسط 60 تا 80 متر مربع و حياط قابل استفاده براي بازي 

70 درصد خانه ها، آپارتماني و بين 1 تا 6 خانوار و متراژ باالي 80 متر مربع  گونه شناسی مسكن )قابليت استفاده از 
حياط، نوع خانه، مساحت و... (

تمایل مكاني 70 درصد كودكان به بازی های بيرون از خانه تمایل مكاني 74/5 درصد كودكان به بازی های بيرون از خانه  تمایل بازي )خانه / بيرون از خانه(

30 درصد كودكان اجازه دارند جلوي درب منزل یا محدوده 
مشخصي از منزل بازي كنند.

15 درصد كودكان اجازه دارند جلوي درب منزل یا محدوده مشخصي از 
منزل بازي كنند .

نگرش والدین در مورد بازي كودكان 
در بيرون از خانه 

فرزندانشان  بار  سه  تا  دو  هفته ای  پاسخگویان  درصد   47
بيرون می برند. حضور  بازي كردن  براي  به همراه خود  را 
در محله  منزل  از  بازي خارج  در فضاهاي  روزانه كودكان 

52 درصد است.

41 درصد پاسخگویان هفته ای دو تا سه بار فرزندانشان را به همراه خود 
براي بازي كردن بيرون می برند. تنها 18 درصد روزانه به فضاهاي بازي 

می روند. 

ميزان حضور كودكان در فضاي بازي 
خارج از خانه

50 درصد غروب و عصر 50 درصد غروب و عصر  زمان بازي در فضاي خارج از خانه

پارك های محله، 31 درصد حياط و 53 درصد  24 درصد 
كوچه و خيابان های محلي 

پارك های محله،31 درصد حياط و 13 درصد كوچه و خيابان  39 درصد 
محلی 

مكان بازي

بازي  تجهيزات  درصد   10 و  سواري  دوچرخه  درصد   58
پارك ، 25 درصد بازی های گروهي دو نفر به باال.

52 درصد دوچرخه سواري و 12 درصد تجهيزات بازي پارك، 13 درصد 
بازی های گروهي دو نفر به باال

نوع بازي

44 درصد ارتباطات محله ای  52 درصدارنباطات مدرسه ای و 16 درصد محله ای. بيش از 64 درصد این 
كودكان هيچ دوستي در سطح كوچه یا محله شان ندارند.

نوع ارتباط كودك با همساالنش

محله شان  افراد  با  ارتباطي  هيچ  پاسخگویان  درصد   12
ندارند، 23 درصد روابط صميمانه دارند و 65 درصد یكدیگر 

را می شناسند.

 8 فقط  و  ندارند  محله شان  افراد  با  ارتباطي  هيچ  پاسخگویان  درصد   40
درصد روابط صميمانه دارند و 48 درصد یكدیگر را می شناسند.

ارتباط ساكنين محله با یكدیگر

52 درصد ترافيک و سرعت اتومبيل و 18 درصد ترس از 
افراد غریبه و بزه ، 8 درصد عدم شناخت همسایه ها و 11 

درصد نارضایتي ساكنين محله 

52 درصد ترافيک و سرعت اتومبيل ، 24 درصد ترس از افراد غریبه و بزه ، 5 
درصد عدم شناخت همسایه ها، 3 درصد نارضایتي ساكنين محله 

 دالیل بازدارنده براي بازي در كوچه

عنوان  درصد   48 و  می كنند  كامپيوتري  بازي  درصد   60
كردند كه كودكانشان هنگام نداشتن همبازي بيشتر بازي 

كامپيوتري انجام می دهند. 

81 درصد فعاليت كودكان را شامل می شود و52 درصد كودكان نيز هنگام 
نداشتن همبازي بيشتر بازي كامپيوتري انجام می دهند. 

انجام بازی های كامپيوتري

و  دانسته  نامناسب  را  محله  پارك های  كيفيت  درصد   86
بودن  پایين  رفاهي،  امكانات  و  بهداشتي  سرویس  نبود  به 
كردند و60 درصد  اشاره  تنوع  و عدم  ایمني  و  استانداردها 
را  كودكان  بازي  براي  مناسب  مكان های  ایجاد  ضرورت 

خيلي زیاد برآورد كردند.

72 درصد كيفيت پارك های محله را نامناسب دانسته و 68 درصد ضرورت 
ایجاد مكان های مناسب براي بازي كودكان را در سطح محالت خيلي زیاد 

برآورد كردند. 

از  بازي  مكان های  ایجاد  ضرورت 
دیدگاه پاسخگویان

84 درصد حاضرند مشاركت كنند  88 درصد حاضرند مشاركت كنند  ارتقاي فضاي  در  به همكاري  تمایل 
بازي كودكان 

و  ماشين شخصي  درصد   11 مدرسه،  سرویس  درصد   40
38 درصد پياده

41 درصدسرویس مدرسه، 34 درصد ماشين شخصي و 11 درصد پياده  نحوه رفت و آمد به مدرسه 

جدول 1. مقایسه شاخص ها در دو محله مورد بررسي. مأخذ : نگارندگان، 1390.  
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نتيجه گيري
در سال های اخير به ویژه در شهرهاي بزرگ افزایش تراكم ساختمانی و جمعيتی، كوچک و بی استفاده شدن حياط از جمله به دليل از بين 
رفتن محرميت و یا تبدیل به پاركينگ ، موجب شده تا از فضاي باز قابل استفاده كودكان كاسته شود. در گذشته با وجود حياط ها و باغچه ها 
بسياري از نيازهاي بازي در داخل این فضاهاي خصوصی یا نيمه خصوصی مرتفع می شد، اما اكنون به دالیل گفته شده حياط ها كمتر از 
این جهت می توانند پاسخگوي نياز آنها باشند. همچنين كاهش تعامالت اجتماعي و سست شدن روابط بين ساكنين محالت موجب افزایش 
نگراني والدین و عقب نشيني كودكان به درون خانه ها شده است. با توجه به اهميت بازي در شكل گيري شخصيت كودكان، فضاهاي بازي 
باید به گونه ای طراحي شوند كه مشوق حضور آنها در این فضاها باشند. از طرفي افزایش پارك ها و فضاهای بازي نيز اگر چه امري مثبت 
تلقی می شود و باید بر مبناي خواست كودكان مجدداً نوسازي شود، اما كمبود فضاي باز و زمين مناسب براي افزایش فضاهاي بازي، ورزشی 
و سبز در نواحي شهري هم نمی تواند پاسخگوي نيازهاي فزاینده كودكان باشد و لزوم بهسازي فضاهاي شهري براي حضور بيشتر كودكان 
در این فضاها را ایجاب می كند. در حال حاضر درصد قابل توجهي از مساحت شهرها را شبكه معابر به ویژه خيابان های محلی تشكيل 
می دهد كه اگر در مجاور مراكز تجاري، اداري یا خيابان های اصلی باشد به پاركينگ بزرگ با معبري باریک بين خودروهاي پارك شده 
تبدیل شده  است و اگر خلوت باشد نيز شاهد حركت سریع خودروها بدون توجه به ماهيت مسكونی محله ها هستند كه در هر دو صورت 
فاقد عملكرد و كيفيت الزم است.كوچه ها در مناطق مسكوني پر تراكم و یا جنوب شهرها از جمله محله دروازه الكان كه معمواًل ساكنين آن 
اقشار كم درآمد هستند معمواًل شهرت خوبي ندارند و مردم به دید مكان هایی جرم خيز به آنها نگاه می كنند. ایجاد پهنه امن خانگی با كاهش 
ازدحام خودروها در محدوده مسكوني از طریق آرام سازي ترافيک و دشوار كردن عبور خودرو با خارج كردن مسير آن از حالت مستقيم الخط و 
مارپيچ كردن یا قرار دادن موانعي مثل درخت و مبلمان شهري و تنوع كف سازي متناسب با استفاده می تواند خيابان ها را چند عملكردي كند 
و در محله ای مثل گلسار كه نوع بازي كودكان اغلب انفرادي و از قبيل بازی های رایانه ای است براي افزایش مراودات اجتماعي كودكان و 
ساكنين محله استفاده شود و مردم با خيال آسوده در این مكان ها به پياده روي، دوچرخه سواري و... بپردازند. البته تحقق این امر به تأمين 
منابع الزم، تدوین الگوهاي اجرایی، مشاركت و عزم سياسی نيازمند است. بر اساس مصاحبه ای كه با شوراي شهر رشت در این خصوص 
انجام گرفت و در نظر گرفتن پتانسيل های منطقه براي گسترش فضاي سبز، وجود رودخانه در امتداد فضاي شهري، عرض مناسب خيابان ها 
در گلسار و تمایل به همكاري و مشاركت ساكنين در ارتقاي كيفي فضایي به نظر می رسد كه تحقق این امر، دشوار اما دست یافتنی است.

پس از تحليل اصول جاري طراحي و نتایج حاصل از تحقيق و امكان سنجي اجراي پيشنهادات در محدوده مورد مطالعه، اصول نو در طراحي 
براي بهبود وضع موجود در جدول 2 ارائه شد.
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پيشنهادمعياراصل

طراحي فضاهاي بازي در 
سطح محالت به گونه ای 

كه امكان حضور گروه های 
مختلف سني، جنسي، 

اجتماعي و درآمدي در فضا 
وجود داشته باشد

مناسب سازي  سطح كوچه ها و پياده راه ها كه قابليت بازي براي كودكان داشته باشد؛ مثل ایجاد سطوح لي 	 افزایش تعامالت اجتماع
لي در كفسازي براي ترویج بازی های محله ای

جذابيت براي والدین و همراهان كودك با ایجاد تسهيالت الزم براي همراهان كودك از جمله سهولت حضور 	 
زنان در فضاي بازي، امكان دیدار دوستان در فضاي بازي و فعاليت همزمان همراهان

خودماني بودن و جلوگيري از ورود 
افراد غریبه به فضا

 حذف كاربری های غير مسكوني و كاربری هایی كه باعث جذب افراد غير ساكن و خودروهاي غير 	 
محلي می شود؛ مثل حذف ادارات از كوچه ها و بن بست ها كه در گلسار بسيار محسوس است.

تعریف ورودي محله به نحوي كه همه عناصر جاذب براي غریبه ها و رهگذران قابل رؤیت نباشد  ـ   محدود 	 
كردن آمد و شد سواره عبوري

انواع زمين های بازي )خالق و ماجراجویي، زمين ورزشي، باغ های بازي ماجراجویي و... ( به صورت 	 مكانيابي صحيح زمين های بازي
پراكنده در سطح محله براي كارایي بيشتر، دسترسي بهتر و یكسان براي همه مكانيابي شوند 

طراحي متناسب با نيازها و 
الگوهاي رفتاري كودكان 5 

تا 12 سال 

ایجاد امكان بازی های جمعي از 
طریق :

افزایش ارتباطات محله ای 	 
كودكان

مشاركت پذیري	 

ایجاد امكاناتي براي بازی های گروهي مثل ایجاد زمين های ورزشي غير رسمي براي فوتبال، بسكتبال، واليبال 	 
و ... مخصوص گروه سني 5 تا 12 سال كه مجزا از زمين ورزشي بزرگساالن باشد.

ایجاد زمين های بازي خالق تا كودكان فضا را مطابق سليقه خود ساخته و بازي تخيلي انجام دهند. مشاركت 	 
دادن كودكان در فرایند طراحي و ساخت فضاهاي بازي با استفاده از تكنيک هایی مثل برگزاري جلسات دوستانه با 

كودكان و والدین آنها، گشت های تفریحي با كودكان و تكنيک نقاشي

پاسخگویي به حس كنجكاوي و 
ماجراجویي     

ایجاد توپوگرافي مصنوع، دیواره های پر و خالي، پوشش گياهي و...	 
وجود فضاهاي خصوصي در مقياس كودكان	 

ایجاد تنوع در :
-كالبد فضا
- فعاليت ها

تنوع در فعاليت ها و كالبد فضا از طریق ایجاد تنوع در شكل ظاهري و رنگ وسایل بازي، مصالح متنوع، 	 
نورپردازي فضا و فعاليت های متنوع مثل منطقه بازي با آب، شن و برگزاري مسابقات و جشن هایی مثل 

جشن بادبادك، مسابقه ساخت مجسمه برفي، نقاشی و... 

چالش پذیري در فضاي بازي با ایجاد امكاناتي براي فعاليت های جسماني و بازی های پرهياهو 	 هيجان در فضاي بازي
وجود كمي ابهام و پيچيدگي در برابر وضوح كامل به نحوی كه در بدو ورود به فضاي بازي همه فضا و 	 

اتفاقات قابل رؤیت نباشد.

تشكيل گروه های پياده تا مدرسه به همراهي چند نفر بزرگ تر	  افزایش فعاليت های جسماني 
پراكندگي مدارس در سطح محله و همجواري با زمين های بازي	 
اتصال نقاط مهم از قبيل مدارس، مراكز تفریحي، پارك ها و زمين های بازي، ایستگاه های وسایل نقليه 	 

عمومي و ... با ایجاد مسيرهاي پياده امن و ایجاد تسهيالت دوچرخه سواري 
زیبایي مناظر و كالبد فضا براي تشویق به پياده روي	 

فضاي بازي ایمن 
ایمني در : 

1. زمين بازي
2. فضاي محله

محصوریت زمين بازي	 
ایمني تجهيزات، اتصاالت و قطعات، سطح پوشش متناسب با استفاده	 
تفكيک فضاي بازي گروه های سني مختلف و فعاليت های آرام از بازی های پرجنب و جوش	 
شيوه طراحي محله به نحوي باشد كه اتومبيل را به سرعت كم وادارد.	 
وضع قوانين كنترلي براي كاهش سرعت اتومبيل و آموزش كودكان 	 

ایجاد امكان نظارت اجتماعي فضاي بازي امن 
دیده شدن فضا از درون بدنه ها، نظارت والدین به بازي كودكان و افزایش حضور افراد درون فضا	 
پرهيز از ایجاد گوشه های كم تردد و خلوت	 
افزایش روشنایي فضا	 

وجود آسایش و آرامش 
استفاده كنندگان از فضا 

- ارزیابي وضع موجود 
- ایجاد امكانات رفاهي

- بهداشت فضا
- طراحي متناسب با اقليم
- افزایش فضاي سبز و 

منظره سازي بهتر

توجه  به كمبودها و مشكالت از جمله سرویس بهداشتي و آبخوري مناسب	 
جمع آوري زباله و تميز نگه داشتن سطح كوچه ها و معابر	 
سنگفرش مناسب، تعبيه مبلمان مناسب و احداث مكان هایی براي نشستن ، توقف در فضا و بازي 	 

كودكان با امكانات حفاظتي در برابر تغييرات جوي
زه كشي معابر در برابر بارندگي و آب گرفتگي	 
پوشش گياهي مناسب  به عنوان الیه آكوستيكي در برابر سر و صدا و محافظ برابر آفتاب و باران  	 

آموزش محيطی و خالق بودن زمين بازي	 آموزش رسمی و غير رسمیآموزنده بودن

داشتن توجه هميشگي و نوسازي تدریجي به فضاي بازي	 ایجاد خاطره جمعي و عالقهماندگاري 
فعاليت های جاذب و سرگرم كننده	 

جدول 2. اصول طراحي فضاهاي بازي كودكان. مأخذ : نگارندگان،1390. 
   



Reference list
	• Ball, D. (2002). Playgrounds - risks, benefits and choices. London: Middlesex University for the Health and Safety 

Executivet. 
	• Beckwith, J. (2010). Why our playgrounds are boring to today’s wired child? available from:
	• Cooper, J.F. UC Berkeley Traffic Safety Center; Tracy E. McMillan, PPH Partners. (2010). Safe Routes to 

School Local School Project: A health evaluation at 10 low-income schools. Available from: http://escholarship.org/uc/
item/37m6x95t.

	• Davoodi Moghadam, M. (2010).Baresi-e meyarhay-e tarahi-e fazay-e bazi-e kudakan-e pishdabestani   [Review 
of design criteria for design of playing area for preschool children]. Unpublished M.A thesis. Qazvin: Islamic Azad 
University (IAU). 

	• Françoise, Ch. (1996). Urbanism: Simulations and Realities. Translated to Farsi by Habibi, S. M. Tehran: university of 
Tehran.

	• Gehl, J. (2008). Life between building. Translated to Farsi by Shasti, sh.Tehran: Jahad-e  Daneshgahi Press. 
	• Greenman, J. (2009). 25ways to improve your outdoor space, Learning Places. Available from: http://

naturalplaygrounds.com/documents/NaturalPlaygroundsDotCom_25Ways_ImproveOutdoor.pdf.
	• Habibi, M. (2010). Formulation of principles and disciplines for Playful City. M.A thesis. Qazvin: Islamic Azad 

University (IAU).
	• Habibi, Mandana, 2010, “Formulation of principles and disciplines for Playful City”, M.A thesis in urbanism course at 

Islamic Azad University (IAU), Qazvin branch. 
	• Hakami, N. (2011). Safe City for children. MA thesis in urbanism course at Islamic Azad University (IAU), Qazvin 

branch. 
http://natural play grounds.com /resources/php/ Jay Beckwith/2010/why our playgrounds are boring to today’s wired 
child.

	• International Olympic Committee (IOC), International Association for Sport and Leisure Facilities (IAKS). (2006). 
International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). Translated to Farsi by Hallaji, M. Tehran: 
Bamdad-e ketab. 

	• Izad Panah Jahromi, A. (2004). Game and city- Process, principles and criteria of planning and design of playing 
areas. Tehran: State Municipalities Organization Press. 

	• Lauren,L. (2007). Street play: a literature review. Available from :  www.playday.org.uk/PDF/Street-play-literature-
review.pdf

	• Middlesex University for the Health and Safety Executivet. (2002). Safe Routes to School National Partnership Local 
School Project Evaluation Handbook. London: Middlesex University for the Health and Safety Executivet.

	• Motlaghzadeh, R. (1999). Vasayel-e bazi-e kudakan [Playing tools of children]. Tehran: Tehran (Municipality) 
Beautification Organization.     

	• Reporting News Service. (April 2007). Sabz- Rah-e Vancouver, masiri motefavet [Vancouver  Greenway,the different 
way]. Creation, Communicative, Training and Research Monthly Journal published by Councils, 2(10): 43. 

	• Research Center of Mashhad Council (CRMC), 2009. Green Alleys. Periodical, Vol. 188. Available from: http://www.
rcmc.ir/index.php?name=Top_List.

	• Riyahi, G.H. (1991). Ramz va raz-e donyay-e kudak [Mystery of child’s world (Pediatric Psychology from birth to 
year 11). Tehran: Eshraghiyeh Press.  

	• Saeedi Rezvani, N. & Habibi, F. (2008). Shahr-e dustdar-e kudak [Child- friendly city]. A collection of lectures by 
Urban Engineers Society. 

	• Sami Yousefi, M. (2010). Tadvin-e osul va zavabet-e toseey-e mahaleiey-e paydar (Rasht) [Formulation of principles 
and regulations for local sustainable development (in Rasht City)]. MA thesis. Qazvin: Islamic Azad University (IAU). 

	• Shackell, A., Butler, N., Doyle, Ph & Ball, D.  (2008). design for play: a guide to creating successful play spaces.  
Available from : http://www.freeplaynetwork.org.uk/pubs/design-for-play.pdf

	• Singer, D.J. & Ronsen,T.A. (1981). An introduction to Piaget: How does a child think? Translated to Farsi by Karimi, 
M. Tehran: Amoozesh Pub. 

41/50

شماره نوزدهم / سال هشتم/ زمستان1390 فصلنامه علمی-پژوهشی                مركز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر 



42/49

 Vol.8/No.19/Winter 2011/Investigating the Development of Design Principles of Playground Areas/49-60

Investigating the Development of Design Principles of Playground Areas 
for Children by Focusing on Age Group (5-12) *

(Case Study: Rasht)

Hamid Reza Ebrahimi**
Navid Saeidi Rezvani***

Arezoo Maani Manjili****

Abstract
Urban design in Iran does not have a long history and the designing playgrounds for children, particularly in age group 
(5-12), have been less prioritized.  In Iran’s old cities, due to the identity and emotional attachment of inhabitants and their 
adaptation to traditional communities, children may easily find their needed area for playing. Today, urbanism has caused 
spatial limitations for children and this has resulted in a completely different way of their game from the former generation. 
The popularity of computer games among more than 80% of children today testifies to this fact.  Therefore, it is necessary to 
develop urban solutions for the present cities in order to allocate appropriate areas to this age class. By adapting the current 
principles and criteria in designing playground areas, the present article has compared these two subjects and through prov-
ing some hypotheses, it deemed children’s expectations about playgrounds today to be higher than traditional swings and 
slides and it observed this to require revision while it has been influenced by the technique of designing playground areas and 
matrix environment through type of houses in order to confirm on the way of neighborhood’s design and its impact on chil-
dren’s playing behaviors and their physical activities. It has tried to propose new principles toward designing playgrounds 
for children, especially age group (5-12); a type of approach that benefits the designs of contemporary playground areas as 
its ultimate objective and based on identifying children’s needs and interests.  The article is also meant to improve the qual-
ity for children’s games in urban areas for further presence of children in order to create qualitative game opportunities via 
a conscious process.                                                                                          
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