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چکیده

در كشور ما طراحي شهري به مفهوم امروزي ،سابقه چندان طوالني ندارد و در اين بين طراحي فضاهاي بازي كودكان خصوص ًا گروه سني
 5تا  12سال هم اولويت كمتري را داشته است .در شهرسازي سنتي ما به دليل هويتمندي و احساس تعلق ساكنين به فضا و سازگارتر
بودن آن با جوامع سنتي ،كودكان به راحتي میتوانستند فضاي مورد نياز خود را براي بازي بيابند .امروزه افزايش شهرنشيني و تغيير نحوه
زندگي محدودیتهای فضايي و زماني بيشتري را براي كودكان و بازي آنها ايجاد کرده كه موجب شده تا روش بازي آنها کام ً
ال متفاوت
از نسل قبل شود .رواج بازیهای كامپيوتري بين بيش از  80درصد كودكان امروز ،اين مسئله را ثابت و لزوم راه حلهای شهرسازانه را در
شهرهاي معاصر براي اختصاص فضاي مناسب براي اين قشر سنی ايجاب میکند .اين مقاله با تحليل و ارزيابي دو محله گلسار و دروازه
الكان در شهر رشت به عنوان دو محله جديد و قديمي با استفاده از اصول و معيارهاي جاري در طراحي فضاهاي بازي به مقايسه اين دو
پرداخته و با اثبات فرضياتي كه انتظارات كودكان امروز از فضاي بازي را فراتر از تاب و سرسرههای سنتي دانسته و آن را نيازمند بازنگري
میبیند و تأثير محيط كالبدي را روي رفتارهاي بازي كودكان و فعاليت فيزيكي آنها تأييد میکند ،سعي در ارایه اصول و نگرشي نو در باب
طراحي فضاهاي بازي كودكان خصوص ًا گروه سني  5تا  12سال دارد .نگرشي كه طراحي زمینهای بازي معاصر را بر اساس شناخت نياز
كودكان امروز و ارتقاي كيفيت محيط شهري هدف غايي خود قرار میدهد تا فرصتهای بازي كيفي را از طريق فرايند آگاهانه ايجاد کند.
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به نظر ميرسد افزايش شهرنشيني و كمبود شديد فضاهاي
خصوصي ،تغيير در شيوه زندگي و اغلب تکفرزندي شدن خانوادهها
محدودیتهای فضايي و زماني بيشتري را براي كودكان و بازي آنها
ايجاد کرده و موجب شده تا عرصه حضور آنها روز به روز محدودتر
شود .در شهرسازي سنتي به دليل هويتمندي و احساس تعلق
ساكنين به فضا و سازگارتر بودن آن با جوامع سنتي كودكان به
راحتي میتوانستند فضاي مورد نياز خود را براي بازي بيابند ،اما نوع
بازي و روش زندگي كودكان امروز کام ً
ال متفاوت با نسل قبل بوده
و بايد دنبال راهحلهای منطقي در دنياي مدرن امروز بود .با توجه
به كاركردهاي مختلفي كه بازي در شكلگيري شخصيت كودكان،
رشد خالقيت ،آموزش و آشنايي با مفاهيم مختلف دارد ،لزوم توجه به
فضاهاي بازي به ويژه گروه سني  5تا  12سال احساس میشود .يكي
از موضوعات مهم مسئله پرورش كودكان است كه به زعم عموم تنها
به خانواده يا مدرسه مرتبط میشود ،اما صاحبنظران شهرسازي از
جمله «مامفورد»« ،جيكوبز» و ...بر وجود فضاهايي مختص كودكان
در فضاهاي شهري تأکید داشتهاند به خصوص هنگامي كه بزرگتر
میشوند و ديگر محوطه داخلي ساختمانها پاسخگوي نياز بازي
آنها نیست [شواي ،فرانسواز  .]1375اهميت اين محيط كالبدي با
مناسبسازي فضاهاي موجود و يا ايجاد فضاهاي جديد در نزديكي
محل سكونت میتواند سهم بزرگي را در رشد مطلوب كودكان فراهم
آورد .كودكان در هرجا و هر زمان بازي میکنند ،اما فرصتهای
بازي كيفي تنها از طريق فرايند آگاهانه به دست میآید .طراحان
و برنامهريزان شهري مسئول درنظرگيري فضاهاي باز در ميان
نقشههای توسعه شهري هستند .به نظر میرسد محله بعد از محيط
خانه ،اولين محيطي است كه كودكان میشناسند .آنها معمو ًال بيشتر
وقت خود را در خارج از خانه و در پارکها و زمینهای بازي رسمي
يا در خیابانها و پيادهراههای نزديك خانه خود به عنوان مكان بازي
غيررسمي میگذرانند .لذا نمونه موردي تحقيق ،،واحد محله در شهر
رشت انتخاب شد و براي ارزيابي بهتر به تحليل و مقايسه دو محله
گلسار با طراحي معاصر ،مرفهنشين و تعامالت اجتماعي نسبت ًا پايين
و دروازه الكان به عنوان محلهای نسبت ًا قديمي در جنوب شهر و
مردماني با سطح درآمد متوسط به پايين و تعامالت اجتماعي باال
پرداخته شد .با اين پيشفرضها كه البته درستي آنها در جامعه آماري
مورد مطالعه نيز اثبات شد :
ویژگیهای اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خانواده از قبيل سن ،شغل،
درآمد و ميزان تحصيالت والدين و از طرفي ميزان تعامالت اجتماعي
و نوع روابط ساكنين محله با يكديگر با ميزان بازي كودكان در
فضاهاي بازي غير رسمي بدون حضور والدين رابطه مستقيم دارد؛
اين پژوهش در جهت يافتن پاسخي منطقي براي سؤاالت ذيل است :
تصورات و انتظارات كودكان در دنياي مدرن امروز از فضاي بازي
خارج از خانه چيست؟
آيا بين نوع طراحي فضاهاي بازي و انواع رفتارهاي بازي كودكان

ارتباطي وجود دارد؟
فرضيات اين تحقيق بر اين اساس استوار است كه :
انتظارات كودكان امروز از فضاي بازي چيزي فراتر از تاب و
سرسرههای سنتي بوده و نيازمند بازنگري است.
نحوه طراحي فضاي بازي روي رفتارهاي بازي كودكان تأثير
میگذارد.
روش تحقيق در اين پژوهش كمي و در پارهای موارد نيز روش كيفي
با بررسي رابطه علت و معلولی در يك استدالل منطقی روي نمونه
موردی بوده است .شيوه تحقيق عملي شامل مشاهده و نقشهبرداري
از الگوهاي رفتاري ،استفاده از تكنيك نقاشي ،مصاحبه و پرسشنامه
كودك ،پرسشنامه والدين ،مصاحبه با مقامات رسمي ،مصاحبه با
افراد بزرگسال و کسب اطالعات راجع به تاريخچه محل و بازیهای
سنتي ،تجارب و خاطرات كودكي آنهاست .برآورد نهايی جمعيت
نمونه در اين پژوهش مطابق فرمول كوكران  350است ( 200نسخه
پرسشنامه در محله گلسار و  150نسخه در محله دروازه الكان) و
تحليل اطالعات نیز با نرمافزار  SPSSانجام 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 کودک ،افراد انساني زير
 18سال است .در ماده يك قانون حمايت از حقوق كودكان مصوب
سال  1381نيز سن زير  18سال به عنوان كودك تعيين شده است.

گروهبندی سنی کودکان

 2-0سال
نوباوه
2
 5 -2سال
گروه سني پيش دبستاني
3
 11-5سال
گروه سني دبستاني
4
 14 -11سال
نوجوان
5
 18-14سال
نوجوان
با توجه به ویژگیهای سنين مختلف و تفكيك گروههای سني
كودكان به صورت فوق [سعيدي رضواني و حبيبي ]6 : 1387،و
مشاهداتي كه نشان میدهد در اغلب فضاهاي بازي موجود ،فضاهاي
بازي يا پارکها داراي تجهيزاتي براي كودكان پيش دبستاني و
زمینهای ورزشي بزرگساالن هستند كه كودكان  5تا  12سال از آن
طرد میشوند و از طرفي زمين بازي کوچکترها نيز براي اين گروه
سني جذابيتي ندارد ،به خاطر ضرورتي كه در رابطه با كمبود فضاهاي
بازي خاص اين گروه سني در فضاهاي شهري احساس میشد ،تأكيد
اين مقاله روي گروه سني فوق است و از اين پس منظور از كودك در
این پژوهش گروه سني  5تا  12سال است.
خصوصيات كودكان  5تا  12سال

1

در این سنين تخيل رشد كرده و متوجه كارهاي عملي میشود.
اغلب دوست دارند براي رسيدن به هدفهای مشترك دور هم
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گرد آیند .كودك در این سنين بيش از پيش تسلط و تمركز ورزشي
خود را افزايش میدهد و دوست دارد به تمرينات بدني بپردازد.
حس كنجكاوي ،ماجراجويي و فعالیتهایی مانند اينها در او خيلي
قوي است [دروتي؛ تريسي و رونسن .]34 : 1360 ،عالقه به نشان
دادن سرعت ،قدرت و مهارت در بازي و ميل رقابت در بازیها از
ویژگیهای كودكان اين گروه سني است كه آنها را از گروههای سني
ديگر متمايز میکند [رياحي.]69 : 1370 ،
بازي و دیدگاههای نظري

به هرگونه فعاليت جسمي يا ذهني هدفداري که به صورت فردي
يا گروهي انجام پذيرد و موجب کسب لذت در کودک شود ،بازي
میگویند [مطلقزاده .]1378 ،نگرشهای نظري در مورد بازي
كودكان ،به دو دسته نظریههای كالسيك (نظريه مازاد انرژي ،نظريه
تجديد انرژي ،نظريه تفريح و بازآفريني ،نظريه آماده شدن براي دوران
بزرگسالي) و نظریههای مدرن (كاهش تشويش و اضطراب ،نظريه
شناخت از خود ،ايجاد فرصت براي دستيابي به مهارتها ،تثبيت
آموختههای قبلي و يادگيري مسایل نو) تقسيم میشوند [ايزدپناه
جهرمي.]1383،
محدوده فعاليت كودكان  5تا  12سال

با رشد كودك و تواناییهایش محدوده بازي او از خانه فراتر رفته و با
توسعه ارتباطات و بازیهای خودجوش مکانهای بازي او در ناحيه
مسكوني با شعاع حدود  300متر از خانه ،زمینهای بازي و سطوح
نزديك همسايگي و پارکهای نزديك خواهد بود .از اين رو توجه و
برنامهريزي در این محدوده در اولویت قرار دارد [داودي مقدم1389 ،
.]77 :
فضاهاي بازي كودكان در شهر

فضاهاي بازي در دو گروه  .1فضاهاي بازي رسمي مثل پارکها و
زمینهای بازي شامل زمين بازي سنتي  :تاب و سرسره و  ، ...زمين
بازي معاصر  :مجموعة مركب بازي با عملكردهاي گوناگون ،زمين
بازي خالق و ماجراجويي شامل قطعاتي به ظاهر بيارزش چون
تایرهای فرسوده ،الوار و...كه به كودكان امكان ساخت چيدمانهاي
جديد را میدهد و به دليل انعطافپذيري با خواست كودكان ،در
رشد جسمي و شناختي آنان از محيط بسيار مؤثر است [مركز
پژوهشهای اسالمي شهر مشهد.]2 : 1387 ،
و باغهای بازي ماجراجويي كه با بهرهگيري از عواملی چون درخت،
آب و شن ،حيوانات و ...به جهت تنوع و تغييرپذيري ،محلي مناسب
براي شكوفايي خالقيت هستند [ايزدپناه جهرمي ]1383،و. 2
فضاهاي بازي غير رسمي مثل حیاطها ،فضاي ميان ساختمانها،
فضاهاي نزديك ورودي خانهها ،پيادهراههای عريض ،بنبستها،
خیابانها و کوچههای محلي [گل ]1387 ،تحت بررسي قرار
میگیرند.
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پيشينه تحقيق

تاكنون در جوامع اروپايي و امريكايي تحقيقات زيادي در مورد
ارتقاي فضاهاي شهري براي حضور كودكان و طراحي نسل جديد
زمینهای بازي انجام شده و راه حلهای مختلفي ارائه شده است.
اما در جوامع شرقي به ويژه در كشور ما تحقيق جامعي كه تمركز
آن روي فضاهاي بازي كودكان به ويژه گروه سني  5تا  12سال
باشد ،انجام نگرفته است و با تأخير زماني و در پس تجربيات جوامع
غربي در قالب طرحهای نوسازي و بهسازي گاهي اقداماتي صورت
میگیرد .طي تحقيقاتي كه توسط سازمان حفاظت از محيط زيست
انگلستان تحت عنوان«بازي كودكان» در سالهای متمادي روي
رفتارهاي بازي بیش از  50/000كودك انجام گرفت مشاهده شد
كه به تدريج و با افزايش محدودیتها در طول زمان حضور كودكان
در فضاهاي بازي غير رسمي از  75درصد در  1973به  15درصد
در  2006كاهش يافته و پارکها و زمینهای بازي در سطح محله
بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .تعداد كودكاني كه توسط والدين
با اتومبيل به مدارس خود میروند افزايش چشمگيري پيدا كرده
و از استقبال كودكان پياده كاسته و نگراني والدين افزايش يافته
است .نتايج اين تحقيقات نشان داد؛ موانعي كه موجب عدم حضور
کودکان در محله میشود ،به طور خالصه عبارت است از :
 ترافيك و سرعت اتومبيل تشويش و نگراني والدين و كودكان از جرم و بزه ،افراد غريبه و ... نارضايتي ساكنين در مورد بازي كودكان خیابانها و پيادهراههایمحله []Lacey, 2007
 تغيير نوع بازي و رواج بازیهای رایانهای ][Beckwith, 2010و به دنبال آن نظريات مختلفي مثل ايجاد پهنه امن خانگي در
شهرسازي معاصر مطرح شد كه اولين بار در 1970با ايده حياط
مسكوني در هلند آغاز و هدف آن تبديل خيابان به يك مكان اجتماعي
با انواع کاربریها از جمله بازي كودكان است .طرح آرامسازي
ترافيك بحث ديگري است كه هدف آن كاهش تلفات ناشي از
برخورد اتومبيل با افراد پياده خصوص ًا كودكان در حين بازي به خاطر
سرعت باال و فقدان محدودیتهای بازدارنده در خیابانهای محلي
است كه در ،2000دولت انگليس برنامههای تشويقي براي رسيدن
به اين هدف را در رأس قرار داد .بعد از آن سازمانهای داوطلبانه
مردمي هستند كه تحت عنوان  Sustrans DIY streetمشابه ايده
 Home zoneدر انگليس به وجود آمدند تا با مشاركت هم و کمترین
هزينه خیابانهای محلي هرچه جذابتر ،ایمنتر و پايدارتر شود
[ ]Lacey, 2007و جنبش کوچههای سبز كه در امريكاي شمالي
متداول شده و هدف آن خارج كردن سطح کوچهها از حالت صرف ًا
عبوري يا پاركينگ به مكاني خوشايند براي حضور ساكنين است
و لسآنجلس ،سياتل و شیکاگو نیز از پیشگامان آن هستند [مركز
پژوهشهای شوراي اسالمي مشهد .]1388 ،طرح ايجاد سبزراهها نیز
در كانادا از جمله فضاهاي باز خطي است كه با اتصال نقاط مهم شهر
از قبيل مدارس ،پارکها و زمینهای بازي ،ایستگاههای وسايل نقليه
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عمومي و ...كودكان قادرخواهند بود پياده يا با دوچرخه و در امنيت
كامل در فضاي شهر حضور يابند [سرويس خبرگزارش.]1386 ،
درسال 2006مركز ملي مسيرهاي امن به مدرسه تحت عنوانSRTS
 6براي تشويق بچهها به پيادهروي و دوچرخهسواري با همكاري
دانشگاه كاروليناي شمالي و مركز حمل و نقل فدرال امريكا تأسيس
شد [حكمي ]1390،و اکنون در بسياری از شهرها طرح اتوبوس پياده
بخشی از جنبش بینالمللی برای ترويج خیابانهای ايمن و فعال تلقی
میشود].[Safe Routes to School National Partnership, 2002
همچنين در مورد طراحي زمینهای بازي موفق نيز اصولي از سوي
انجمن بازي بريتانيا ارایه شده كه از آن جمله است :
• با توجه به پتانسیلهای سايت طراحي شوند و جانمايي آن
مناسب باشد.
• از عناصر طبيعي مثل گياه ،تخته سنگ و ...در طراحي آن
استفاده شود.
• گستره وسيعي از تجارب بازي را فراهم آورد و فرصتهایی را
براي چالش ايجاد کند.
• حضور كودكان معلول و كمتوان در کنار ساير كودكان ميسر
باشد.
• پاسخگوي نيازهاي اجتماع اعم از كودكان و والدين آنها باشد و
گروههای سني مختلف را در كنار هم قرار دهد.
• بحث پايداري در طراحي مد نظر باشد  ،قابليت تكامل تدريجي
داشته و به عنوان فرآيند به آن نگريسته شود]. & Butler,2008

.[ Shackell

براي تدوين اصول طراحي فضاهاي بازي جديد يا ارتقای فضاهاي
بازي موجود ،معيارها و اصول جاري طراحي در نمونههای اجرا شده
نقاط مختلف دنيا بررسي و در محدوده مورد مطالعه تحليل شد كه
از جمله است توجه به بعد خالقيت و پاسخگويي به حس كنجكاوي
و ماجراجويي كودكان با ايجاد كمي رمز و راز و پيچيدگي
] ،[Lend Lease Development Pty Ltd, 2008جانمايي درست
تجهيزات بازي و تراكم آن ،انعطافپذيري
[ ،[Shackell & Butler,2008جنس و دوام ،سهولت نگهداري،
تخريب و ونداليسم [ايزدپناه جهرمي.]1383،
فقدان فضاي طبيعي در شهرهای بزرگ تمايالت خاصي را طلب
میکند؛ در مواردي كه امكان بازیهای طبيعي مثل باالرفتن ،تاب
خوردن ،شنا ،قايقراني و ...وجود دارد ،نيازي به وسايل دستساز بشر
نیست [حالجي.]1385 ،
ايمني زمين بازي در قالب سطح پوشش زمين ،ايمني قطعات
[ ،]Middlesex University, 2002محصوريت
] ،[Shackell & Butler,2008تفكيك فضايي فعالیتهای آرام از
پرجنب و جوش و فضاي بازي گروههای سني مختلف از هم و
امكان نظارت والدين [مطلقزاده.]1378 ،
تنوع و جاذبه بصري و مهيج بودن زمين بازي براي كودكان امروز
كه اساساً تفاوتهای زيادي با نسل گذشته دارند و تشويق آنها

براي حضور در فضا و فعالیتهای فيزيكي و جايگزيني با بازیهای
رايانهاي [.[Beckwith, 2010

محدودة مورد مطالعه

شهر رشت ،مركز استان گيالن و با بيش از  513هزار نفر جمعيت
دارای 3منطقه شهرداری است .تقسيمبندی شهر به مناطق
سهگانه و محدوده محالت مورد مطالعه (گلسار و دروازه الكان)
در نقشه 1نشان داده شده است [پرتال شهرداري رشت.]1390 ،
شهرك گلسار كه از شاخصترین محالت شهر است با 10720نفر
جمعيت و حدود  350هكتار وسعت در قسمت شمالی رشت جای
گرفته و به صورت برنامهريزي شده در قسمت شمال شهر براي
اقشار درآمدي متوسط به باال احداث شده و داراي بافت كالبدي
نسبت ًا نوساز است .گلسار كه به صورت قطاعي از شهر جدا شده از
يك خيابان جمعكننده اصلي (بلوار گلسار) و در انتها از دو حلقه
تشكيل و بقيه خیابانهای فرعي از آن منشعب شده و يك ساختار
شطرنجي منظم را میسازند .گلسار ،بافت جديدي از شهر است
كه طي رشد سالهای اخير و تغيير شكل خانهها از وياليي به
آپارتماني و افزايش تراكم جمعيتي و ساختمانی به ترافيك بلوار
گلسار نيز افزوده است .درصد سطح اشغال فضای سبز نسبت به
سطح کل  0/5درصد و سرانه فضای سبز در گلسار حدود 0/1
درصد است [سميع يوسفي ]1389 ،كه با توجه به پتانسيل منطقه
بسيار کم است .گلپارك با مساحتي حدود  1000مترمربع بين
بلوکهای مسكوني و پارك خطي انتهاي بلوار توحيد در مجاورت
رودخانه (تصاوير 3تا  )5تنها فضاهايي هستند كه در محله به عنوان
فضاهاي بازي رسمي وجود دارند (نقشه  )2و طبق مشاهدات در حد
بسيار ضعيف كيفي هستند علیرغم وجود عنصر طبيعی رودخانه
در غرب گلسار که بهترين موقعيت را برای توسعه پارک و فضای
سبز شهری در محدوده ايجاد میکند .در مقايسه با گلسار به عنوان
يك محله جديد ،مرفهنشين و تعامالت اجتماعي نسبت ًا پايين ،دروازه
الكان از محالت قديمي و سطح درآمد متوسط به پايين در نقطه

نقشه .1معرفی محدودههای مورد مقايسه .مأخذ  :پرتال شهرداري رشت.1390 ،

Plan1: Introduction of the compared limits. Source: Rasht Municipality Portal, 2011.
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جنوبي شهر با تعامالت اجتماعي باالست .بافت آن ريزدانه بوده و
اكثر بافت مسكوني محله را خانههای وياليي قديمي با حیاطهای
پر گل و گياه تشكيل میدهند كه البته در روند نوسازي كمكم جاي
خود را به آپارتمانهای چند طبقه میدهند .كمبود فضاهاي سبز
و عدم مطلوبيت پارکهای محلي (تصوير ،6فشردگي ،كهنگي و
ريزدانگي بافت و کمبود فضاي باز ،کوچههای پرپيچ و خم و بن
بست ،از نقاط ضعف اين محله محسوب میشوند.
نتايج و تحليل مشاهدات در فضاهاي بازي رسمي گلسار

1)1گلپارك گلسار  :اين پارك در اوايل سال  90مورد بازسازي قرار
گرفت و با بهبود نسبي  ،جمعيت زيادي را به خود جذب كرد
(تصاویر1و.)2

شماره نوزدهم  /سال هشتم /زمستان1390

()1
()2
نقشه .2محدوده گلسار  .مأخذ  :پرتال شهرداری رشت.1390 ،

Plan2. Golsar (park) limits. Source: Rasht Municipality Portal,
2011.

 ) 2پارك خطي انتهاي بلوار توحيد

تصوير .3پارك خطي در امتداد محور طبيعي رودخانه و پتانسيل فضا براي تقويت محور پیاده
و ايجاد مسیر امن تا مدرسه و همچنين زمين بازي .مأخذ  :معاني ،تابستان .90

تصوير .1زمين بازي جايي براي شروع بازي و مالقات اعضاي گروه .گلپارک گلسار.
مأخذ  :معانی،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

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

تصوير .4جذابيت آب براي كودكان و بازي آنها (فواره مخصوص آبياري درختان و بازي
كودكان با آن) .پارک خطی انتهایبلوار توحید .مأخذ  :معانی ،تابستان.90

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

تصوير .2قسمتي از فضاي پارك كه در روند نوسازي براي نصب تجهيزات بازي در
نظرگرفته شده بود ولي قبل از نصب ،با وجود سطح پوشش نامناسب آسفالتي آن از جانب
كودكان 5تا12سال به عنوان زمين فوتبال كوچك مورد استقبال قرار گرفت .گلپارک
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 inappropriate flooring surface. Golsar Golpark (floral park). Source: Rasht
Municipality Portal, 2011.

تصوير .5بازي فوتبال در گوشهای از فضاي پارك و نیاز کودکان  5تا  12سال
به اختصاص فضا جهت اين فعالیتها .پارک خطی انتهایبلوار توحید .مأخذ  :معانی،
تابستان.90

Fig5. Playing of soccer at the corner of park area to meet children’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.
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مشاهدات طي چك ليستي كه در آن شاخصهایی مثل فعاليت
در فضا ،موقعيت مكاني شامل عناصر پيراموني و ارتباط با محيط
اطراف ،دسترسي ،اصول كيفي مثل آسايش و آرامش ،ايمني و
امنيت با سؤاالتي از اين قبيل مورد تحليل قرار گرفت تا اصول نو
ارایه شود.
آيا در زمینهای بازي كودكان بازي میکنند یا خارج از زمين بازي
مث ً
ال کوچهها يا خیابانهای محله به بازي مشغولند؟
آيا مکانهای مورد نظر در ساعات خاصي از شبانهروز شلوغتر
است؟ آيا در ساعات خاص بخشي از فضا کام ً
ال خالي و بدون
فعاليت میشود؟
آيا كودكان در اين فضاها به بازیهای گروهي میپردازند؟ چه
فعالیتهای متنوعي در اين فضا رخ میدهد؟
چه قسمتهایی از فضا مورد استفاده قرار میگیرد و چه قسمتهایی
نه؟ طول مدت فعاليت چقدر است و دركدام روز هفته صورت
میگیرد؟
آيا مردم به آساني میتوانند وارد فضا شوند يا مجبورند به سرعت
بين ماشینهای در حال حركت عبور کنند تا به اين فضاها برسند؟
آيا پيادهروهاي مناطق همجوار به اين فضا منتهي میشوند؟ آيا
افراد میتوانند از تنوعی از وسايل حمل و نقل براي رسيدن به فضا
استفاده كنند؟
آيا در سطح محله از لحاظ تعداد ،مساحت و حوزه نفوذ ،فضاهاي
بازي پاسخگوي نياز ساكنين است؟
ً
آيا فضاي بازي به امكانات و خدمات رفاهي كه مردم معموال نياز
دارند ،نزديك است؟
آيا حس امنيت وجود دارد؟ اگر چنين هست ،افراد مسئول تأمین
امنيت چه كارهايي انجام میدهند؟
آيا فضاها تميز هستند؟ تعداد سطلهای زباله يا شكل ظاهريشان
براي تشويق كودكان مناسب است؟ چقدر پوشش گياهي و آرايش
فضايي آن مناسب است؟ جاهاي نشستن به طور مناسب تعيين
موقعيت شدهاند؟
آیا شيوه طراحي محله ،اتومبیلها را به حركت با سرعت كم
وامیدارد؟ آیا تدابيري مثل دوربینهای سرعتسنج ،حضور پليس
و ...انديشيده شده است؟
آیا از وسايل ورزشي در پارك استقبال كافي میشود؟ آيا بچهها هم
از اين وسايل ورزشي استفاده میکنند؟
آيا محصوريت زمين بازي مناسب است؟
آيا فضا در طول شب از روشنايي الزم برخوردار است؟
آيا تجهيزات بازي از لحاظ ارتفاع ،اتصاالت ،سطح پوشش زمين
بازي در زير و اطراف تجهيزات و ...براي استفاده كودكان ايمن
هستند؟
آيا امكان بازیهای جمعي و فعالیتهای پرهياهو در فضا وجود
دارد؟ آيا منطقهای براي بازیهای آرام خصوص ًا براي دختران وجود

دارد؟
فضاي بازي از لحاظ تخريب و بروز ونداليسم در چه سطحي
ارزيابي میشود؟
آيا عواملي مانند رنگبندي،كفسازي طراحي شده ،دیوارنویسیهای
جذاب ،آبنماها و فوارهها ،بازي با شن ،وجود كمي رمز و راز براي
مهيج و با نشاط كردن فضاي بازي وجود دارد؟
در یک جمعبندي كلي تفاوتي كه در دو محله گلسار و دروازه الكان
به چشم میخورد اين است كه در سطح کوچهها و خیابانهای
محلي گلسار به خاطر نارضايتي والدين و عوامل تهدیدکنندهای
نظير ترافيك و سرعت اتومبيل ،محدوديت بازي كودكان وجود
دارد و فقط به صورت خيلي محدود دوچرخهسواری يا اسكيت
انجام میشود و قسمت عمده بازي كودكان در پارکهای محله
صورت میپذیرد ،ولي در دروازه الكان حضور كودكان در سطح
محله براي بازیهای جمعي نظير لي لي،گل كوچك و فوتبال شايد
به خاطر تعامالت بيشتر مردم خيلي بيشتر است (تصوير .)7بعد از
تكميل چك ليست ارزيابي زمینهای بازي در هردو محله مشاهده
شد كه اصول كيفي طراحي حتي در گلپارك گلسار كه نوسازي
نسبي در آن صورت گرفته ،در حد ضعيف است و در محله دروازه
الكان پارکها تقریب ًا جذابيتي براي كودكان ندارند و خالي از حضور
آنهاست .با توجه به ضرورتي كه براي ارتقاي كيفي زمینهای بازي
احساس میشود بايد به ويژه نياز كودكان اين گروه سني را در
طرحهای آتي مورد توجه قرار داد .در نگاهي اجمالي نتايج تحقيق

تصوير .6بازي در کوچه و ارتباطات محلهای .محله دروازه الکان .مأخذ  :معاني.1390 ،

Fig6. Play in alley and local communications. Lakan Gate Locality.Source: Maani, 2011.

تصوير .7پارك سميه ،كيفيت نامناسب فضاي بازي و عدم حضور كودكان در آن .محله
دروازه الکان .مأخذ  :معاني.1390 ،
Fig7. Somayeh Park; inappropriate playing area and absence of
children there. Lakan Gate Locality.Source: Maani, 2011.
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حاصل از پرسشنامههای والدين در دو محله گلسار و دروازه الكان
در جدول  1آمده است.
یافتهها و بحث

براي بررسي رابطه بين نحوه طراحي فضاي بازي و رفتارهاي بازي
كودكان (نوع بازي) ،نحوه طراحي فضاي بازي يا اصول كيفي مطلوبيت
را با شاخصهای پاسخگويي به حس كنجكاوي و ماجراجويي ،وجود
تجهيزات بازي مناسب در پارك نزديك خانه ،وجود احیان ًا مشكلي در
زمين بازي (نقايص طراحي) و جذابيت براي والدين (امكان ديدار دوستان
در زمين بازي براي والدين و امكان فعاليت همزمان والدين در زمين
بازي) در سؤاالت پرسشنامه سنجيديم و سه سطح ضعيف ،متوسط و
خوب را در نظر گرفتيم و رابطه آن را با نوع بازي كودكان با روش آماري
 SPSSو تحليل كا  ، 2ارزيابي کرديم .با سطح معنيداري 0/006ثابت
شد که بين نحوه طراحی فضای بازی و رفتارهای بازی کودکان رابطه
معنیدار وجود دارد .همچنين ارتباط فعاليت فيزيكي كودكان با نحوه
طراحي محيط كالبدي مورد بررسي قرار گرفت .اگر ميزان حضور كودكان
در فضاهاي بازي خارج از منزل را معادل با فعاليت فيزيكي كودك تلقي
كنيم و نحوه طراحي محيط كالبدي را نيز با شاخصهای مثل :
فاصله محل سكونت كودك تا نزدیکترین زمين بازي ،وجود مكاني براي
بازيكردن در ساختمان و قابل استفاده بودن حياط براي بازي كودكان ،نوع
ساختمان (حياطدار ،آپارتماني و ،) ...امكان نظارت والدين روي بازي كودكان
و زيبايي مناظر و تشويق به پيادهروي ارزيابي كنيم ،آنگاه نتايج تحقيق به
صورت ذيل خواهد بود :
 فاصله منزل تا مدرسه و وجود راههای امن تا مدرسه روي نوع رفتن بهمدرسه و فعاليت فيزيكي کودکان تأثیر دارد.
رابطه بين ميزان حضور كودك در فضاي بازي خارج از منزل و فاصلهتا نزدیکترین زمين بازي و زيبايي مناظر و فعاليت فيزيكي كودكان و
همچنين وجود مكاني براي بازي كردن در ساختمان تأييد نشد .در حالی
که بين ميزان حضور کودک در فضاي بازي خارج از منزل با نوع ساختمان
(وياليي ،آپارتمان و  )...و همچنین امكان نظارت والدين روي بازي او و قابل
استفاده بودن حياط يا محوطه بازي محل سكونت و فاصله منزل تا مدرسه
و نوع رفت و آمد کودکان به مدرسه رابطه مستقيم معناداری وجود دارد.
همچنين ثابت شد بين وجود راههای امن منزل تا مدرسه و نوع رفت و
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آمد كودكان به مدرسه و در نتیجه فعاليت جسماني آنها رابطه معنيدار
وجود دارد 66 .درصد از پاسخگويان هم عنوان کردهاند كه درصورت
وجود مسيرهاي پياده امن تا مدرسه با پياده رفتن كودكانشان در جهت
افزايش فعاليت جسماني آنها موافقت میکنند و حتي در مصاحبهها
به گروههای پیادهای اشاره كردند كه با رهبري چند نفر بزرگتر و
مسئول با پرچمهای رنگي در دستهايشان تشكيل يك اتوبوس پياده را
میدادند و در ایستگاههای مشخصي به هم ملحق میشدند و داليل
عمده مخالفت خود را در زمان حال ،خطر تصادف و عدم امنيت عنوان
کردهاند.
تصورات و انتظارات كودكان از فضاهاي بازي
براي شناخت نیاز کودکان در دنياي مدرن امروز و از سوي ديگر انتظارات
آنها از فضاهاي بازي از تکنیکهایی مثل نقاشي ،مصاحبه و پرسشنامه
كودك استفاده شد تا اطالعات الزم در مورد انواع بازیها و زمینهای
بازي دلخواه كودكان حاصل شود .همچنين طي گذري بر تجارب خاطرات
كودكي اطرافيان در روشي ابتكاري فضاي آشناي قديمي را لمس كرده
و سعي در شناخت فضاهاي دوستداشتني و روحيات كودكان اين گروه
سني کرديم تا كيفيات فضايي موجود در شهرسازي سنتي را در رابطه با
پيوند كودك ،خانه ،شهر ،طبيعت و ...و همچنين ضعفها و قوتهای آنها
را دستهبندي كرده و در طراحي اعمال كنيم .يكي از اين خاطرات ايجاد
زمين بازي به شیوهای تخيلي و نمادين است كه «آرزو معانی» در 1369
در كودكي خود به كمك همبازیهایش در فضاي باغ و در طبيعت نزديك
محل زندگيش ساخته بودند كه ساخت آن برايشان بسيار لذتبخش و
خوشايند بود .به طور كلي اصول كلي منتج از اين تجارب عبارت است از :
لزوم توجه به جزئيات مانند مصالح ،رنگ ،بو ،صدا و ...براي تقويت 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 بین از  50كودك خواسته شد فضاي بازي دلخواه خود را نقاشي
كنند .در اين نقاشیها (تصاوير 8تا  )10به مواردي مثل تنوع ،رنگ،
بازیهای گروهي ،پوشش گياهي و فضاي سبز ،جريان آب در فضاي
بازي ،ارتباط با حيوانات ،بازیهای پر هيجان و پرچالش و بازیهای خالق
تأكيد شد.

تصاوير 8تا (10از راست به چپ) .نمونههای نقاشي كودكان .مأخذ  :معاني ،تابستان .90
(صاحبان نقاشیهای مربوط به تصاوير 8و 9پسر بچههای  10سال و تصوير 10دختربچه اي  9ساله 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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جدول  .1مقايسه شاخصها در دو محله مورد بررسي .مأخذ  :نگارندگان.1390 ،
گلسار

شاخصها

دروازه الكان

ویژگیهای اقتصادي ،اجتماعي و درآمد ماهيانه  50درصد خانوادهها باالي يك ميليون تومان
فرهنگی خانواده

درآمد ماهيانه  50درصد خانوادهها بين  300تا  600هزار
تومان

تعداد فرزندان و داشتن همبازي در  50درصد خانوادهها تك فرزند و  65درصد همبازي ندارند.
محل زندگي

 35درصد از خانوادهها تك فرزند و  46درصد همبازي
ندارند.

گونهشناسی مسكن (قابليت استفاده از  70درصد خانهها ،آپارتماني و بين  1تا  6خانوار و متراژ باالي  80متر مربع  60درصد خانهها وياليي يا دو واحدي حياط دار با متراژ
متوسط  60تا  80متر مربع و حياط قابل استفاده براي بازي
حياط ،نوع خانه ،مساحت و) ...
تمايل بازي (خانه  /بيرون از خانه)

تمايل مكاني  74/5درصد كودكان به بازیهای بيرون از خانه

تمايل مكاني  70درصد كودكان به بازیهای بيرون از خانه

نگرش والدين در مورد بازي كودكان  15درصد كودكان اجازه دارند جلوي درب منزل يا محدوده مشخصي از  30درصد كودكان اجازه دارند جلوي درب منزل يا محدوده
مشخصي از منزل بازي كنند.
منزل بازي كنند.
در بيرون از خانه
ميزان حضور كودكان در فضاي بازي  41درصد پاسخگويان هفتهای دو تا سه بار فرزندانشان را به همراه خود  47درصد پاسخگويان هفتهای دو تا سه بار فرزندانشان
براي بازي كردن بيرون میبرند .تنها  18درصد روزانه به فضاهاي بازي را به همراه خود براي بازي كردن بيرون میبرند .حضور
خارج از خانه
روزانه كودكان در فضاهاي بازي خارج از منزل در محله
میروند.
 52درصد است.
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 50درصد غروب و عصر

زمان بازي در فضاي خارج از خانه

 50درصد غروب و عصر

مكان بازي

 39درصد پارکهای محله 31،درصد حياط و  13درصد كوچه و خیابان  24درصد پارکهای محله 31 ،درصد حياط و  53درصد
كوچه و خیابانهای محلي
محلی

نوع بازي

 52درصد دوچرخه سواري و  12درصد تجهيزات بازي پارك 13 ،درصد  58درصد دوچرخه سواري و  10درصد تجهيزات بازي
پارك  25 ،درصد بازیهای گروهي دو نفر به باال.
بازیهای گروهي دو نفر به باال

نوع ارتباط كودك با همساالنش

 52درصدارنباطات مدرسهای و  16درصد محلهای .بيش از  64درصد اين  44درصد ارتباطات محلهای
كودكان هيچ دوستي در سطح كوچه يا محلهشان ندارند.

ارتباط ساكنين محله با يكديگر

 40درصد پاسخگويان هيچ ارتباطي با افراد محلهشان ندارند و فقط  12 8درصد پاسخگويان هيچ ارتباطي با افراد محلهشان
ندارند 23 ،درصد روابط صميمانه دارند و  65درصد يكديگر
درصد روابط صميمانه دارند و  48درصد يكديگر را میشناسند.
را میشناسند.

داليل بازدارنده براي بازي در كوچه  52درصد ترافيك و سرعت اتومبيل 24 ،درصد ترس از افراد غريبه و بزه 52 5 ،درصد ترافيك و سرعت اتومبيل و  18درصد ترس از
افراد غريبه و بزه 8 ،درصد عدم شناخت همسایهها و 11
درصد عدم شناخت همسایهها 3 ،درصد نارضايتي ساكنين محله
درصد نارضايتي ساكنين محله
انجام بازیهای كامپيوتري

 81درصد فعاليت كودكان را شامل میشود و 52درصد كودكان نيز هنگام  60درصد بازي كامپيوتري میکنند و  48درصد عنوان
كردند كه كودكانشان هنگام نداشتن همبازي بيشتر بازي
نداشتن همبازي بيشتر بازي كامپيوتري انجام میدهند.
كامپيوتري انجام میدهند.

ضرورت ايجاد مکانهای بازي از  72درصد كيفيت پارکهای محله را نامناسب دانسته و  68درصد ضرورت  86درصد كيفيت پارکهای محله را نامناسب دانسته و
ايجاد مکانهای مناسب براي بازي كودكان را در سطح محالت خيلي زياد به نبود سرويس بهداشتي و امکانات رفاهي ،پايين بودن
ديدگاه پاسخگويان
استانداردها و ايمني و عدم تنوع اشاره كردند و 60درصد
برآورد كردند.
ضرورت ايجاد مکانهای مناسب براي بازي كودكان را
خيلي زياد برآورد كردند.
تمايل به همكاري در ارتقاي فضاي  88درصد حاضرند مشاركت كنند
بازي كودكان
نحوه رفت و آمد به مدرسه

 41درصدسرويس مدرسه 34 ،درصد ماشين شخصي و  11درصد پياده

 84درصد حاضرند مشاركت كنند
 40درصد سرويس مدرسه 11 ،درصد ماشين شخصي و
 38درصد پياده

فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر
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نتيجهگيري

در سالهای اخير به ويژه در شهرهاي بزرگ افزايش تراکم ساختمانی و جمعيتی ،کوچک و بیاستفاده شدن حياط از جمله به دليل از بين
رفتن محرميت و يا تبديل به پارکينگ ،موجب شده تا از فضاي باز قابل استفاده کودکان کاسته شود .در گذشته با وجود حیاطها و باغچهها
بسياري از نيازهاي بازي در داخل اين فضاهاي خصوصی يا نيمه خصوصی مرتفع میشد ،اما اکنون به داليل گفته شده حیاطها کمتر از
اين جهت میتوانند پاسخگوي نياز آنها باشند .همچنين كاهش تعامالت اجتماعي و سست شدن روابط بين ساكنين محالت موجب افزايش
نگراني والدين و عقبنشيني كودكان به درون خانهها شده است .با توجه به اهميت بازي در شكلگيري شخصيت كودكان ،فضاهاي بازي
بايد به گونهای طراحي شوند كه مشوق حضور آنها در اين فضاها باشند .از طرفي افزايش پارکها و فضاهای بازي نيز اگرچه امري مثبت
تلقی میشود و بايد بر مبناي خواست كودكان مجدداً نوسازي شود ،اما کمبود فضاي باز و زمين مناسب براي افزايش فضاهاي بازي ،ورزشی
و سبز در نواحي شهري هم نمیتواند پاسخگوي نيازهاي فزاينده کودکان باشد و لزوم بهسازي فضاهاي شهري براي حضور بيشتر كودكان
در اين فضاها را ايجاب میکند .در حال حاضر درصد قابل توجهي از مساحت شهرها را شبکه معابر به ويژه خیابانهای محلی تشکيل
میدهد كه اگر در مجاور مراکز تجاري ،اداري يا خیابانهای اصلی باشد به پارکينگ بزرگ با معبري باريک بين خودروهاي پارك شده
تبديل شدهاست و اگر خلوت باشد نيز شاهد حرکت سريع خودروها بدون توجه به ماهيت مسکونی محلهها هستند که در هر دو صورت
فاقد عملکرد و کيفيت الزم است.کوچهها در مناطق مسكوني پرتراكم و يا جنوب شهرها از جمله محله دروازه الكان كه معمو ًال ساكنين آن
اقشار كم درآمد هستند معمو ًال شهرت خوبي ندارند و مردم به ديد مکانهایی جرمخيز به آنها نگاه میکنند .ايجاد پهنه امن خانگی با كاهش
ازدحام خودروها در محدوده مسكوني از طريق آرامسازي ترافيك و دشواركردن عبور خودرو با خارجكردن مسير آن از حالت مستقيمالخط و
مارپيچ كردن يا قراردادن موانعي مثل درخت و مبلمان شهري و تنوع كفسازي متناسب با استفاده میتواند خیابانها را چندعملکردي کند
و در محلهای مثل گلسار كه نوع بازي كودكان اغلب انفرادي و از قبيل بازیهای رایانهای است براي افزايش مراودات اجتماعي كودكان و
ساكنين محله استفاده شود و مردم با خيال آسوده در اين مکانها به پيادهروي ،دوچرخهسواري و ...بپردازند .البته تحقق اين امر به تأمين
منابع الزم ،تدوين الگوهاي اجرايی ،مشارکت و عزم سياسی نيازمند است .بر اساس مصاحبهای كه با شوراي شهر رشت در اين خصوص
انجام گرفت و در نظر گرفتن پتانسیلهای منطقه براي گسترش فضاي سبز ،وجود رودخانه در امتداد فضاي شهري ،عرض مناسب خیابانها
در گلسار و تمايل به همكاري و مشاركت ساكنين در ارتقاي كيفي فضايي به نظر میرسد كه تحقق اين امر ،دشوار اما دستيافتنی است.
پس از تحليل اصول جاري طراحي و نتايج حاصل از تحقيق و امكان سنجي اجراي پيشنهادات در محدوده مورد مطالعه ،اصول نو در طراحي
براي بهبود وضع موجود در جدول  2ارائه شد.
پینوشت ها

Safe Routs to School .6 Teens .5 Pre teens .4 School-aged children .3 Preschool/ aged children .2 Infant .1
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• شواي ،فرانسواز  .1375.شهرسازي تخيالت و واقعيات ،سيد محسن حبيبي .تهران  :دانشگاه تهران.
•كميته بینالمللی المپيك ( ،)IOCانجمن بینالمللی ورزشي و امكانات سرگرمي ( .1385 .)IAKSانجمن بینالمللی ورزش و تربيت بدني ( )ICSSPEت  :محسن حالجي،
محسن ،تهران  :بامداد كتاب.
•گل ،يان .1387 .زندگي در فضاي ميان ساختمانها ،ت  :شيما شصتي ،تهران  :انتشارات جهاد دانشگاهي.
• مركز پژوهشهای شوراي اسالمي شهر مشهد .1387.زمینهای بازي جديد كودكان ،نشريه شماره www.Rcmc.ir / 138
• مركز پژوهشهای شوراي اسالمي شهر مشهد.1388 .کوچههای سبز ،نشريه شماره www.Rcmc.ir /188
• مطلقزاده ،رويا  .1378.وسايل بازي كودكان ،سازمان زيباسازي شهر تهران.
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جدول  .2اصول طراحي فضاهاي بازي كودكان .مأخذ  :نگارندگان.1390،
اصل
طراحي فضاهاي بازي در
سطح محالت به گونهای
كه امكان حضور گروههای
مختلف سني ،جنسي،
اجتماعي و درآمدي در فضا
وجود داشته باشد

معيار
افزايش تعامالت اجتماع

مناسبسازي سطح کوچهها و پيادهراهها كه قابليت بازي براي كودكان داشته باشد؛ مثل ايجاد سطوح ليلي در كفسازي براي ترويج بازیهای محلهای
جذابيت براي والدين و همراهان كودك با ايجاد تسهيالت الزم براي همراهان كودك از جمله سهولت حضورزنان در فضاي بازي ،امكان ديدار دوستان در فضاي بازي و فعاليت همزمان همراهان

خودماني بودن و جلوگيري از ورود
افراد غريبه به فضا

حذف کاربریهای غير مسكوني و کاربریهایی كه باعث جذب افراد غير ساكن و خودروهاي غيرمحلي میشود؛ مثل حذف ادارات از کوچهها و بنبستها كه در گلسار بسيار محسوس است.
تعريف ورودي محله به نحوي كه همه عناصر جاذب براي غریبهها و رهگذران قابل رؤيت نباشدـ محدودكردن آمد و شد سواره عبوري

مكانيابي صحيح زمینهای بازي

انواع زمینهای بازي (خالق و ماجراجويي ،زمين ورزشي ،باغهای بازي ماجراجويي و )...به صورتپراكنده در سطح محله براي كارايي بيشتر ،دسترسي بهتر و يكسان براي همه مكانيابي شوند

طراحي متناسب با نيازها و ايجاد امكان بازیهای جمعي از
الگوهاي رفتاري كودكان  5طريق :
افزايش ارتباطات محلهایتا  12سال
كودكان
مشاركتپذيريپاسخگويي به حس كنجكاوي و
ماجراجويي
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ايجاد امكاناتي براي بازیهای گروهي مثل ايجاد زمینهای ورزشي غير رسمي براي فوتبال ،بسكتبال ،واليبالو  ...مخصوص گروه سني  5تا  12سال كه مجزا از زمين ورزشي بزرگساالن باشد.
ايجاد زمینهای بازي خالق تا کودکان فضا را مطابق سليقه خود ساخته و بازي تخيلي انجام دهند .مشاركتدادن كودكان در فرایند طراحي و ساخت فضاهاي بازي با استفاده از تکنیکهایی مثل برگزاري جلسات دوستانه با
كودكان و والدين آنها ،گشتهای تفريحي با كودكان و تكنيك نقاشي
ايجاد توپوگرافي مصنوع ،دیوارههای پر و خالي ،پوشش گياهي و...-وجود فضاهاي خصوصي در مقياس كودكان

ايجاد تنوع در :
كالبد فضا -فعالیتها

تنوع در فعالیتها و كالبد فضا از طريق ايجاد تنوع در شكل ظاهري و رنگ وسايل بازي ،مصالح متنوع،نورپردازي فضا و فعالیتهای متنوع مثل منطقه بازي با آب ،شن و برگزاري مسابقات و جشنهایی مثل
جشن بادبادك ،مسابقه ساخت مجسمه برفي ،نقاشی و...

هيجان در فضاي بازي

چالشپذيري در فضاي بازي با ايجاد امكاناتي براي فعالیتهای جسماني و بازیهای پرهياهووجود كمي ابهام و پيچيدگي در برابر وضوح كامل به نحوی که در بدو ورود به فضاي بازي همه فضا واتفاقات قابل رؤيت نباشد.

افزايش فعالیتهای جسماني

تشكيل گروههای پياده تا مدرسه به همراهي چند نفر بزرگترپراكندگي مدارس در سطح محله و همجواري با زمینهای بازياتصال نقاط مهم از قبيل مدارس ،مراكز تفريحي ،پارکها و زمینهای بازي ،ایستگاههای وسايل نقليهعمومي و  ...با ايجاد مسيرهاي پياده امن و ايجاد تسهيالت دوچرخهسواري
-زيبايي مناظر و كالبد فضا براي تشويق به پيادهروي

فضاي بازي ايمن

ايمني در :
 .1زمين بازي
 .2فضاي محله

فضاي بازي امن

ايجاد امكان نظارت اجتماعي

وجود آسايش و آرامش
استفادهكنندگان از فضا

پيشنهاد

 ارزيابي وضع موجود ايجاد امكانات رفاهي بهداشت فضا طراحي متناسب با اقليم افزايش فضاي سبز ومنظرهسازي بهتر

محصوريت زمين بازيايمني تجهيزات ،اتصاالت و قطعات ،سطح پوشش متناسب با استفادهتفكيك فضاي بازي گروههای سني مختلف و فعالیتهای آرام از بازیهای پرجنب و جوششيوه طراحي محله به نحوي باشد كه اتومبیل را به سرعت كم وادارد.وضع قوانين كنترلي براي كاهش سرعت اتومبيل و آموزش كودكانديده شدن فضا از درون بدنهها ،نظارت والدين به بازي كودكان و افزايش حضور افراد درون فضاپرهيز از ایجاد گوشههای كم تردد و خلوتافزايش روشنايي فضاتوجه به كمبودها و مشكالت از جمله سرويس بهداشتي و آبخوري مناسبجمعآوري زباله و تميز نگه داشتن سطح کوچهها و معابرسنگفرش مناسب ،تعبيه مبلمان مناسب و احداث مکانهایی براي نشستن ،توقف در فضا و بازيكودكان با امكانات حفاظتي در برابر تغييرات جوي
زهكشي معابر در برابر بارندگي و آب گرفتگي-پوشش گياهي مناسب به عنوان اليه آكوستيكي در برابر سر و صدا و محافظ برابر آفتاب و باران

آموزنده بودن

آموزش رسمی و غير رسمی

-آموزش محيطی و خالق بودن زمين بازي

ماندگاري

ايجاد خاطره جمعي و عالقه

داشتن توجه هميشگي و نوسازي تدريجي به فضاي بازي-فعالیتهای جاذب و سرگرمكننده

1390 زمستان/ سال هشتم/ شماره نوزدهم
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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 proving 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 children’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 quality 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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