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چکیده

بر پایه دیدگاههای امروز جوامع علمی ،بازی برای کودک صرف ًا جنبه تفریح و سرگرمی نداشته و در حقیقت ،بازی ،زندگی کودک
بوده و او توانمندیها و مهارتهای مورد نیاز زندگی آینده خود را از این راه کسب کرده و پرورش میدهد .از اینرو توجه به طراحی
علمی فضاهای بازی کودکان ،بهویژه در سطح محله که به نوعی اولین و اصلیترین بستر زندگی اجتماعی کودکان است ،اهمیت بسیار
باالیی دارد .پژوهش حاضر با دو هدف اصلی صورت گرفته اســت )1 :استخراج اصول طراحی شهری به منظور ارتقای کیفیت فضاهای
بازی برای کودکان و نوجوانان در سطح محله  )2برداشتن گامی به پیش ،برای احیای بازیهای بومی ایرانی به وسیله طراحی فضاهای
بازی متناسب در سطح محالت شهری .روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر روش «فراتحلیل کیفی یا فراترکیب» بوده و در ادامه
به منظور تحلیل ساختارمند نمونه موردی انتخاب شده ،از روش تحلیلی «سوآت» بهره گرفته شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش،
کیفیتهای متنوعی برای موفقیت و پاسخگویی تام و تمام یک فضای بازی ،دارای اهمیت هستند .ایمنی و امنیت به عنوان توقعات اصلی
والدین از فضای بازی ،در کنار جذابیت به عنوان کیفیت اصلی مد نظر کودکان ،نقش اصلی را در موفقیت یک فضای بازی ایفا مینماید.
جذابیتی که هسته اصلی آن تنوع عملکردی است .تنوعی که فقدان آن در فضاهای بازی محلهای سبب جذب بیش از پیش کودکان به
بازیهای رایانهای ،کوتاه شــدن بازه زمانی حضور کودکان در این فضاها و حضورپذیری پایین دورههای مختلف سنی کودکان شده
است .در این میان ،با بهرهگیری از ظرفیت بازیهای بومی ایرانی به عنوان یک میراث ناملموس تاریخی -فرهنگی ارزشمند ،با توجه به
تمرکزی که بر بازیهای گروهی و جمعی دارند ،غنای فرهنگی -اجتماعی فضاهای بازی افزایش خواهد یافت و گامی بزرگ در راستای
بر طرف کردن فردگرایی ایرانیان برداشته خواهد شد.
واژگانکلیدی :کودک ،بازی ،فضای بازی ،محله.

* این مقاله مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ط راحی شهری مجید خرمشاد با عن وان «تدوین راهنمای ط راحی شهری فضاهای بازی در مقیاس محله
با تأکید بر احیای بازیهای بومی ای رانی؛ نم ونه موردی :محله باغ فیض شــهر ته ران» اســت که در گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ت ربیت مدرس
به راهنمایی دکتر سید علی صفوی دفاع شده است.
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مقدمه
ّ
شکلگیری ســاختارهای شهری بر پایه حرکت ســواره حتی در
کوچ ههای محالت مســک ونی ،ظهور ســاختارهای آموزشی متکی
بر ســاعات طوالنی حضور کودکان در مــدارس ،پیدایش واحدهای
آپارتمانی مســک ونی و به دنبال آن کوچک شــدن حیاط منازل ،از
هم گســیختگی روابط همسایگی و پی وندهای اجتماعی مستحکم
در محالت ،ناامن یهای اجتماعی و نگ رانی والدین از حضور فرزندان
در فضاهای شهری ،کاهش تعداد اعضای خان واده ،ابداع ان واع وسایل
بازی الکترونیکی جذاب و غرق شــدن کودکان در فضاهای مجازی
متنوع ،عدم جذابیت فضاهای بازی شهری ،همه و همه دست به دست
هم دادند تا کودکان و نوج وانان عصر مدرن بیش از پیش از فضاهای
شهری به صورت عام و فضاهای بازی به صورت خاص فاصله بگی رند،
ارتباطــات اجتماعی آنها به حداقل برســد ،تحرکات جســمی آنها
کاهش ملموسی یابد و از تج ربیات مختلفی که کودکان در دهههای
گذشته از آنها بهرهمند بودهاند ،محروم گردند .تجاربی همچون ،بازی
در حیاط خانه و کوچ ههای محالت مسک ونی ،حضور آزادانه پیاده و
یا با دوچرخه در فضای محله ،لذت بازی با طبیعت ،تج ربه اکتشاف
و ماج راج ویی در فضاهای پی رام ونی خانه ،لذت بازی کردن با کودکان
هممحلهای ،امکان برگزاری مسابقات خودجوش مبتنی بر بازیهای
بومــی و یــا ورزشهای گروهــی ،امکان بروز ت وانای یهای جســمی
و روانــی ،تج ربه حل کردن چالشهای اجتماعــی به وجود آمده در
بازیهای گروهی و. ...
از ســوی دیگر کودکان از بازی ،بیشــتر از هــر فعالیت دیگری
لذت م یب رند (ک ربالیی حسینی غیاث وند ،)67 :1392 ،اما لذت تنها
افزوده بازی به کودکان نیست .با بازی کردن ،ت وانای یهای گ وناگون
جســمی ،ذهنی ،عاطفی ،ادراکی ،اخالقــی ،فرهنگی و اجتماعی
کودک به مرور زمان پرورش یافته و به بلوغ خود م یرسد .از همین
روست که گفته م یشــود« :اگر ب رای بازی کودکان سرمای هگذاری
نکنیــم ،آنــگاه بیشــتر از آن ،بایــد در بیمارســتانها و زندانهــا
ســرمای هگذاری کنیم ،چ را که بروز بیماریهای جســمی و روانی
و همچنین رفتارهای پرخاشــگ رانه و خشن ،شدت خ واهد گرفت»
(خزاعی و خزاعی.)60 :1392 ،
با توجه بــه مطالب پیش گفته ،ســؤاالت اصلی پژوهش حاضر
م وارد ذیل است:
 )1اصــول و معیارهــای ط راحــی فضایهای بازی کــودکان در
مقیاس محله چیست ؟
 )2فضــای الزم بــرای شــکل گیری بازیهای بومــی ای رانی در
محالت شهری ،دارای چه ساختار و ویژگ یهایی است؟
تعاریف
هر پژوهشــی متناســب با موضوع ،عن وان و هدف خود ،تع ریف
مشــخصی از واژگان و مفاهیــم کلیدی بــه کار رفته در آن حوزه

علمــی را مد نظر دارد و الزم اســت این تع ریف بــرای خ وانندگان
نیز شفاف شــده تا درک کامل و متقابلی از گزارهها و موضوعات
حاصل گردد .بدیــن منظور و در جهت ایجاد یک فهم و ذهنیت
مشترک از مفاهیم کلیدی پژوهش ،تعاریف ذیل ارائه م یگردد:
الــف) کودک :تعاریــف متعددی چــه بر اســاس معیارهای
کمی و چه ب راســاس معیارهای کیفی ب رای دوران کودکی توسط
نظ ری هپردازان حوزههای مختلف دانش انســانی مطرح شــده است.
در این پژوهش پس از بررســی و تحلیل تعاریف موجود در مبانی
و ق وانیــن ملی و بی نالمللی 1و متناســب با ماهیت منحصر به فرد
موضوع بازی در مقایســه با دیگر فعالی تهای کودک و گسترش
آن در تمامــی دوران کودکــی و نوج وانی ،تع ریــف ذیل به عن وان
تع ریف برگزیده تدوین گردید:
کودک به هر انسان کمتر از  18سالی اطالق م یشود که بلوغ عقلی
ب رای پذیرش مستقل مسئ ولی تهای اجتماعی در او حاصل نشده است.
ب) بــازی :در حــوزه تع ریــف پدیده بــازی نیــز نظ ریات و
نگرشهای متفاوتی وجود دارد .پس از مطالعه و دقت نظر در مورد
ابعاد مختلف این تعاریف ،تع ریف ذیل به عن وان یه تع ریف مانع و
جامع ارائه م یگردد:
بازی هر نوع فعالیت آزادانهای است که کودک به هدف کسب
لذت و سرگرمی آن را انجام داده و در حین آن مهارتهای متعددی
را به صورت ناخودآگاه کســب م ینماید .این فعالی تها م یت وانند
جسمانی باشــند یا ذهنی ،دارای قاعده و قانون باشند یا نباشند ،به
صــورت فردی انجام گی رند یا گروهی و در فضای مجازی صورت
گی رند و یا دنیای حقیقی.
ج) فضای بازی :زمین بازی کودک عبارت اســت از هر گ ونه
محوطه باز ،داخل پارک ،اماکن تف ریحی مجتمعهای مســک ونی و
ســایر اماکن ،جهت تف ریح و اســتفاده کودکان از تجهی زات بازی
موجــود به نحوی که بــا منطق ،خ واســتهها و نــوع فعالیت آنها
مطابقت داشته باشد (فرحمند.)42 :1391 ،
د) محله :پورجعفر با بررسی نظ ریات م رتبط با ساختار محله در
شهرهای اســامی قرون ماضی ،مفهوم واحد همسایگی کالرنس
پــری -به عنــوان پایه و اســاس نظ ریات غ ربی در حــوزه محله -و
احادیــث و روایات ائمــه معصومین در حوزه روابط همســایگی،
الگوی پیشــنهادی محله در شــهرهای ای رانی -اسالمی را متناسب
با فرهنگ مردم ای ران زمین ارائه داده اســت .در این الگو مســجد
در مرکزیــت عملکردی و کالبدی محله قــرار گرفته و با توجه به
مطالعات انجام شده ،شعاع محله  400تا  500متر به منظور سه ولت
دسترســی به مســجد و جمعیت آن در حــدود  3500تا  4000نفر
پیشــنهاد گردیده اســت .مابقی عناصر ،کاربریها و فضاها نیز به
تناسب در محله جانمایی شدهاند.
نکته قابل تأمل و تحســین ب رانگیز در ارائه این الگو ،توجه ویژه
به فضاهای بازی کودکان است .محقق متناسب با چارچوب کالن

نظ ری هپــردازی خود بیان م یدارد« :دســت کم چهــار قطعه فضای
ســبز به عن وان باغچه محله و هشت فضای بازی ب رای اوقات ک وتاه
ف راغت ساکنان محله نیز در میان بخش مسک ونی ،بدون مزاحمت
رفت و آمد س واره پیشــنهاد گردیده است .این فضاها در دل بافت
مســک ونی محله جای گرفتــه تا نزدیک ت رین فاصلــه ممکن را به
منازل مسک ونی ف راهم نماید» (پورجعفر و پورجعفر.)23 :1391 ،

مأخذ :پورجعفر و پورجعفر1391 ،

روش پژوهش
روش تحقیــق در این پژوهــش کیفی اســت .در بخش مبانی
نظری بــا بهرهگیری از منابع کتابخانهای دادههای اولیه اســتخ راج
گردیــد و در ادامه ب رای تحلیل دادههــا از روش «ف راتحلیل کیفی
یا ف راترکیب» استفاده شده اســت .ف راتحلیل ،مهم ت رین روش ب رای
خالصهســازی تحقیقات گذشــته اســت (ناطق پور و فیروزآبادی،
 .)169 :1385ف راتحلیل ،به تحلیل اطالعات مطالعات قبلی [صورت
گرفته در مورد آن موضوع] پرداخته ،به مقایســه بین اطالعات توجه
م ینماید و به کشف نتایج جدید از میان مطالعات قبلی م یپردازد
(ایزانلو و حبیبی .)71 :1390 ،ف راتحلیل یعنی اســتخ راج اطالعات
از منابــع اولیــه و ســپس ترکیب و ســرانجام ،ســاخت یک کل
جدید (شــوکتی احمدآباد و حسنی .)16 :1385 ،هدف ف راتحلیل،
سازماندهی یافتههای سایر پژوهشها درباره یک پدیده یا مسئله،
در درون یک الگوی منسجم اســت .ف راتحلیل بر این پیش فرض
است وار است که انباشت و ترکیب یافتههای مطالعات مجزای انجام
شده حول یک موضوع ،دانش جدید ارزشمندی را ت ولید م یکند.
نباید ف راتحلیل را با روش مرور ادبیات ،خلط کرد؛ زی را مرور ادبیات
بیشتر جنبه توصیفی دارد (دانای یفرد .)1389 ،ف راتحلیل در دو بعد
کمی و کیفی مطرح اســت (ناطق پور و فیروزآبادی.)170 :1385 ،
اســتفاده از ف راتحلیــل پژوهشهــای کیفــی یا به تعبیــر دیگر
«ف راترکیب» ،به معنای تلفیقی تفســیری از نتایج کیفی اســت که
بیشتر بر ســنتزهای تفسیری دادهها و شــواهد است وار است .هدف
ف راترکیــب ،م واردی چون توســع ه نظ ریه ،نیل به ســطح باالتری از
انتزاع ،کاربردی کردن ،تعمیم دانش و  ...است .ف راترکیب مشتمل

چارچوب نظری
درک نیازهــا و عالیــق کــودکان ،ایــن کــه در چه ســنی چه
فعالی تهایی را دوســت دارند و در چه اوقاتی فعالی تهای گروهی
را انتخــاب م یکنند ،چه رنگهایی آنان را به هیجان م یآورد ،چه
بازیهایی را دوســت دارند ،کدام وسایل بازی را انتخاب م یکنند،
در چه زمی نهای بازی احساس امنیت و آرامش بیشتری م یکنند،
کــدام فضاها و اف راد را ب رای بــازی کردن برم یگزینند ،همه و همه
فاکتورهایی هســتند که ب رای ط راحی معماری موفق ب رای کودکان،
باید بررسی و شناخته ش وند (اسدی محل چالی و الفت.)67 :1394 ،
بدین ت رتیــب تدوین اصول ط راحی فضاهــای بازی کودکان در
مقیــاس محله با تأکیــد بر احیای بازیهای بومــی ای رانی نیازمند
توجــه نظری در چند حوزه مختلف دانشــی اســت .در درجه اول
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شکل شمارة  :1الگوی پیشنهادی محله در شهرهای ایرانی و اسالمی؛

بر صورت بندی دوباره ،مفهوم پردازی ثان ویه ،انباشت دانش ،بدعت
در کاربرد مفاهیم ،تطبیق ،تلفیق و  ...است .بدیهی است ف راترکیب
ف راتر از تلخیص یا سنتز کمیت محور و ارائه خالصه موضوعی از
یافتهها اســت (ودادهیر 37 :1389 ،و  .)38بر این اساس ،در پژوهش
حاضر تحلیل کیفی مبانی نظری و ســاختار آنها در پژوهشهای
گذشــته ،ب رای دستیابی به یک دستهبندی کالن و بدیع در موضوع
تحقیق مد نظر بوده است.
در واقع در بخش مبانی نظری با بررســی هدفمند متون ،اســناد،
پژوهشهــا ،تحقیقات و نم ونههــای موردی متعــدد و گ وناگون،
ابتدا منابع دارای اعتبار و ســاختار منســجم تر انتخاب شــده و در
مرحله بعد تجزیه و تحلیل و دستهبندی دادههای هر منبع در قالب
یک تحلیل ثان ویــه به صورت توصیفی -تحلیلی صورت گرفته و
نهایتــاً در یک روند ف راتحلیل کیفی دو مرحلهای ،ابتدا جمع بندی
در راســتای رســیدن به یک کل جدید و منســجم در هر یک از
رویکردهــای چهارگانــه تأثیرگذار بر ط راحی فضاهــای بازی -که
در بخش یافتههای نظری به تفصیل بدانها پرداخته شــده اســت-
صورت گرفتــه و در نهایت در یک بر هم کنش نظری ،نتایج ارائه
شده از این چهار رویکرد با یکدیگر تحلیل و نتایج منسجم نهایی
حاصل شد.
از طرف دیگر به منظور عین یســازی اصول اســتخ راج شــده به
صورت کاربردی و محک زدن آن در بســتر یــک نم ونه موردی،
ابتدا از روش اســنادی ب رای شناخت و تحلیل وضیعت کلی محله
مورد نظر بهرهگرفته شــده و سپس با اســتفاده از روش پیمایشی،
موضع خاص مورد مطالعه شناســایی شد .در این مرحله در واقع با
انتخاب یک موضع و جامعه مشخص و م رتبط با موضوع پژوهش
و تحلیل آن به وسیله شاخ صهای استخ راج شده در بخش مبانی
نظری ،کیفیت فضای بــازی موجود با بهرهگیری از روش SWOT
سنجیده و پیشنهاداتی در چارچوب مبانی حاصله ،به منظور بهبود
ش رایط ،ارائه شده است.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال نهـم

کودک و نیازهای جســمانی و روانی او باید مورد توجه ق رار گرفته
تا بت وان با یک نگاه جامع و مبنایی ،فضاهای بازی متنوع مورد نیاز
و عالقه گروههای مختلف ســنی را تشخیص داد و عملیاتی کرد.
در مرحله بعد م یبایست با م راجعه به مبانی نظری ط راحی فضاهای
بازی کودکان در مقیاس ملی و جهانی اصول و شاخصههای مورد
تأکیــد نظ ری هپردازان این حــوزه را تحلیل و اســتخ راج نمود و در
گام بعد با تجزیه و تحلیل تجارب اج را شــده فضاهای بازی موفق
در انطباق با مبانی اســتخ راج شــده در دو مرحله پیشین ،سعی در
اســتخ راج اصول و معیارهایی داشت که یک فضای بازی را از نظر
کیفی به ســطح کیفی عالی خود نزدیک م ینماید .همچنین بر
اساس پیشــینه فرهنگی و تاریخی کشور ای ران در بازیهای بومی،
دقــت نظر در ســاختار و چگ ونگی این بازیهــا و تع ریف فضای
مورد نیاز ب رای شــکل گیری و توســعه آنها از نــکات ضروری در
ه ویت بخشی ملی و محلی به فضاهای بازی است.
بدیــن منظور و در دل یک روند پژوهشــی علمی و منطقی ،در
بخش یافتههای نظری از چند منظر به بازی کودکان و فضای مورد
نیاز ب رای آن توجه نمودهایم:
الف) رشد کودک و فضای بازی مناسب آنها،
ب) اصول ط راحی فضاهای بازی،
ج) تجارب جهانی ط راحی فضاهای بازی،
د) ساختار و ویژگ یهای بازیهای بومی ای رانی.

شماره سی و ششـم تابستان 1398

محدوده تقریبی
گروه سنی

 0تا  3سالگی
(دوره اول بازی)

 4تا  6سالگی
(دوره دوم بازی)

 7تا  12سالگی
(دوره سوم بازی)
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یافتههای نظری

الف) رشد کودک و فضای بازی مناسب آ 
ن
شناخت درســت و کامل نیازهای کودکان ،نیازمند بررسی و دقت
در پژوهشهای صورت گ رفته در چند حوزه دانشــی است .حوزه اول
م ربوط به متخصصان «رشد حرکتی» از زیرشاخههای علوم ت ربی تبدنی
است که بر تعامل مقتضیات فعالیت حرکتی ،ش رایط بی ولوژیکی فرد
و شــرایط محیطی تمرکز دارد .حوزه دیگر ،م ربوط به «روانشناســی
رشد» است که مأموریت خود را تمرکز بر ویژگ یهای ذهنی و ادارکی
انســان در سنین مختلف ق رار داده است .حوزه بعدی ،م ربوط به دانش
«روانشناســی بازی» اســت ،که با تمرکز بر موضــوع بازی و اهمیت
آن ب رای کودک از بعد روانشــناختی ،ســعی در تحلیل چیســتی و
چگ ونگی پدیده بازی ،آثار آن و کیفیت همســاختی آن با کودک
در سنین مختلف دارد تا بت واند دستورالعم لهایی را ب رای بهبود ش رایط
بازی کودکان در فضاهای مختلف ارائه دهد .البته این شاخه از دانش -به
منظور دستیابی به خروج یهای دقیقتر -از نظ ریات متخصصان رشد
حرکتی و روانشناسی رشد نیز بهره الزم را برده و در تحلی لهای خود
به خروج یهای آنان نیز م راجعه مستقیم دارد.
در پژوهش حاضر پس از بررســی دقیــق نظ ریات نظ ریه پردازان
حوزههای پیش گفته ،تحلیل عمیق ویژگ یهای رشــد جســمانی
کودکان در تطابق با ویژگ یهای رشــد ذهنی و روانی آنان صورت
گرفت و نتایج آن در قالب یک دستهبندی بدیع و جامع در جدول
شــماره  1ارائه شده است .در نتیجه ،دورههای بازی ب رای گروههای
پنجگانه ســنی کودکان تع ریف گردیــد و ویژگ یهای فضای بازی
مورد نیاز آنان استخ راج شد.

جدول شمارة  :1جمعبندی ویژگ یهای فضای بازی برای دورههای مختلف سنی
فضای بازی مورد نیاز

* خانه به عنوان اصلیترین فضای بازی در طول دوره بهویژه تا یک سالگی
* مراجعه به فضاهای خارج از خانه بهویژه در اواخر این دوره (حیاط و زمین بازی مجاور واحد مسکونی) با کمک والدین
* لزوم مورد چالش قرار گرفتن حواس پنج گانه به امکان بازی با آبِ ،گل و ماسه
* همراه بردن وسایل بازی شخصی در فضاهای بیرونی در صورت لزوم

* مراجعه به نزدیک ترین فضاهای بازی به محل سکونت با همراهی والدین
* لزوم وجود تجهیزات ،امکانات و موقعیتهای متنوع در فضای بازی
* وجود فضاهای دارای پستی و بلندیهای کوتاه ،نرم و ایمن برای ارضای تنوع طلبی و تمایالت شدید حرکتی کودک
* پیش بینی وسایل بازی با قابلیت جابهجایی و شکل دهی برای ایجاد امکان بروز خالقیت
* طراحی محدودههای بازی با خاک ،ماسه ،آب و ِگل
* در نظر گرفتن فضای با قابلیت حرکت سهچرخه و یا دوچرخه کمک دار

* مراجعه مستقل به زمین بازی محله به عنوان اصلیترین فضای بازی
* مراجعه به پارکهای منطقهای و شهری با همراهی والدین
* لزوم بهرهگیری از تجهیزات ،امکانات و موقعیتهای بازی ماجراجویانه
* وجود فضاهای باز منعطف برای انجام بازیهای پر تحرک گروهی
* فضاهای آرام و نسبتاً دنج برای بازیهای کم تحرک ،کالمی و تقلیدی دختران

* مراجعه مستقل به زمین ورزشی محله به عنوان اصلیترین فضای بازی
 13تا  16سالگی
* مراجعه به بخشهای دارای هیجان زمین بازی محله
(دوره چهارم بازی)
* لزوم ایجاد فضای ورزشی سر پوشیده برای دختران در محله

 16سالگی به باال * رجوع مستقل به فضاهای ورزشی محله ،ناحیه ،منطقه و شهر
(دوره پنجم بازی) * رجوع به فضاهای بازی دارای حس هیجان و ماجراجویی در منطقه و شهر محل سکونت
مأخذ :نگارنده ،برگرفته از گاالهو ( ،)1393کوپر و همکاران ( ،)1393مهجور ( ،)1392هیوز ( ،)1393دل آالمو ( )1391و بهروزفر ()1380

ب) اصول طراحی فضاهای بازی

از ســوی دیگر ،به منظور دستیابی به اصول جامع و کارآمد ب رای
ط راحی فضاهای بازی ،نظ ریات متخصصان حوزههایی که مستقیم اً
پیشنهاداتی را در حوزه ط راحی فضاهای بازی شهری ارائه نمودهاند،
مطالعــه و تحلیل گردید .بدیــن منظور با بهرهگیــری از مطالعات
مختلف ،اصول برشمرده شده ،ب رای ط راحی فضاهای بازی استخ راج
گردیده ،مورد بررسی تحلیلی -تطبیقی ق رار گرفته ،واژگان و مفاهیم
جدید ب رای ســاختارمند کردن آنها ابداع شده و نهایتاً در قالب یک
دستهبندی کام ً
ال بدیع و جامع ،اصول کلی ب رای شکلدهی به فضای
بازی کودکان در قالب جدول شماره  2ارائه شده است.

مختلف و احصای نقاط قوت و ضعف آنها ،سعی در ارائه ض وابطی
جامع و مانع ب رای ط راحی اینگ ونه فضاها داشت.
بدیــن منظور در پژوهش حاضر با بهرهگیــری از منابع مکتوب
و برخــط متعدد ،تعــداد قابل توجهی فضای بازی در کشــورهای
مختلف شناســایی گردید و پس از بررسی اولیۀ تمامی آنها نهایتاً
 17مــورد از این فضاها (جدول شــماره  )3کــه دارای ویژگ یهای
شاخص و ویژهای بودند انتخاب شد و مورد تحلیل دقیق و جزء به
جزء ق رار گرفت.

جدول شمارة  :2اصول کلی طراحی فضاهای بازی

رفاه و آسایش

مکانیابی مناسب

مشارکت در طراحی و اجرا
ایمنی و امنیت

فرهنگ محوری

حضور پذیری (گروههای سنی،
اجتماعی و اقتصادی)

مدیریت و نگهداری
خوانایی
مأخذ :نگارنده ،برگرفته از ابراهیمی و همکاران ( ،)1390دل آالمو (،)1391
مظفـر و همـکاران ( ،)1385فرحمنـد ( ،)1391اسـدی محل چالـی و الفـت
( ،)1394پورجعفـر و همـکاران ( ،)1389رفیعـی و بهتـاش ( ،)1392خزاعی
و خزاعـی (Hendricks (2011), Tovey (2007), Green ،)1392
Hearts Institute for Nature in Childhood (2009), Hamarstrom
(2012), Shackell and et al (2008) , Parsons (2011

تصویر شمارة  :1حوزه بازی با آب زمین بازی پارک BLAXLAND
مأخذURL1 :

ج) تجارب جهانی طراحی فضاهای بازی

تج ربیات عملیاتی کشورهای دیگر با وجود اختالفات فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی ،اقلیمی و اقتصادی موجود ،م یت واند آموزههای
مفیــد و کارآمــدی را در اختیار پژوهشــگ ران حوزههای گ وناگون
علمی ق رار دهد .ط راحی فضاهای بازی نیز از این قاعده مســتثنی
نیســت و م یبایست با بررسی فضاهای ط راحی شده در کشورهای

تصویر شمارة SCULPTURAL PLAYGROUND :2
مأخذURL1 :

جدول شمارة  :3لیست فضاهای بازی جهانی تحلیل شده

عنوان

موقعیت

عنوان

BLAXLAND RIVERSIDE PARK

سیدنی استرالیا

A TODDLERS PLAYGROUND

BELLEVILLE PLAYGROUND

پاریس ،فرانسه

VAN CAMPENVAART PLAYGROUND

ZORLU PLAYGROUND
THE RAMPART WAVE
SCULPTURAL PLAYGROUND

استانبول ،ترکیه
لیون ،فرانسه

ویسبادن آلمان
شهر ها ُکنه ( )Hakoneژاپن

MELIS STOKE PARK
POTGIETERSTRAAT
BOX HILL GARDENS PLAYGROUND

موقعیت
حومه جنوب شرقی پاریس،
بخش Alfortville
ِهیگ )Hague( ،هلند
آمستردام ،هلند
آمستردام ،هلند

ملبورن ،استرالیا

NATURE’S PLAYGROUND

IMAGINATION PLAYGROUND

منهتن ،نیویورک ،ایاالت
متحده امریکا

آدالید استرالیا

GLENELG FORESHORE PLAYSPACE

آدالید ،استرالیا

BEUNINGENPLEIN PLAYGROUND

آمستردام ،هلند

IRVINE ADVENTURE PLAYGROUND

شهر ایروین ،ایاالت متحده
امریکا

WIKADO PLAYGROUND

روتردام ،هلند

A TODDLERS PLAYGROUND

WOODS OF NET

تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازیهای بومی ایرانی

جذابیت کالبدی و عملکردی

طبیعت محوری

حومه جنوب شرقی پاریس،
بخش Alfortville
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تصویر شمارة  :3زمین بازی TODDLERS
مأخذURL1 :

تصاویر  1تا  4نیز مشــخص است ،عمده فعالیت و بازی کودکان
در ایــن فضاها یا به صورت انفــرادی و در قالب بازی با تجهی زات
بــروز پیدا کرده و یــا نهاتاً بازی «در میان جمــع» و نه در تعامل با
کودکان دیگ ر .بدین ت رتیــب یکی از اصل یت رین تأثی رات بازی که
همانا شکل گیری و تق ویت ت وانایی تعامالت اجتماعی و انجام کار
گروهی است به جز در معدود م واردی از فضاها ،نادیده گرفته شده
اســت .این نقصی اســت که با توجه به تجزیه و تحلیل بازیهای
بومی ای رانی که در بخش بعد ارائه شــده اســت ،وجود نداشته و با
بوم یسازی فضاهای بومی قابل برطرف شدن است.
د) ساختار و ویژگی  های بازی های بومی تهران

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال نهـم

تصویر شمارة  :4زمین بازی NATURE’S
مأخذURL1 :
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پس از تحلیل و بررســی تج ربیات مورد اشاره در جدول شماره
 ،3م یت وان م وارد مندرج در جدول شــماره  4را به عن وان آموزههای
کاربردی ،بدیع و قابل استفاده در ط راحی فضاهای بازی برشمرد.
جدول شمارة  :4چکیده آموزههای تحلیل تجارب جهانی فضاهای بازی

پیش بینی حوزههای متنوع بازی برای دورههای سنی مختلف کودکان
توجه ویژه به ماجراجویی در فضاها بهویژه با بهرهگیری از تجهیزات
صخرهنوردی ،سازههای طنابی و ...

تنوع در کف پوشها (چمن طبیعی و مصنوعی ،پوششهای گرانولی
موزاییکی و یکپارچه ،خردههای چوب و )...

در اختیار قرار دادن تجهیزات بازی دارای قابلیت جابهجایی ،به منظور
خلق فضاها و اشکال متنوع

تنوع مصالح بهکارگرفته شده در فضا (فوالد ،آلومینیوم ،چوب ،طناب،
پالستیک ،تور ،بتن ،آسفالت نرم)
توجه به جنبه تخیل در طراحی فضاها با خلق حوزه و تجهیزاتی بدون
کارکرد مشخص و از پیش تعیینشده
پیش بینی شرایط حضور معلوالن حرکتی در فضاهای بازی
حفظ و تقویت پوشش گیاهی درون و حاشیه فضاها

فراهم کردن امکان ترسیم و نقاشی دیواره و یا کف در قسمت
مشخصی از فضای بازی
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مشارکت کودکان و والدین در طراحی و اجرای فضاهای بازی

بــا وجود این آموزههای مثبت و کاربردی ،م یت وان به یک نقطه
ضعــف در اکثر این تج ربیات نیز اشــاره نمــود .همانطور که در

بازی ها متناســب با جنس فعالیتی که در آنها صورت می گیرد،
ان واع مختلفی دارند از جمله :بازی های حســی ،بازیهای جسمی،
بازیهای تقلیدی ،بازیهای نمایشــی ،بازیهای نمادین ،بازیهای
تخیلی ،بازی هــای کالمی ،بازی هــای آرام ،بازی هــای با قاعده،
بازی هــای فکری یا ذهنی ،بازیهای گروهــی یا تیمی ،بازی های
رقابتــی ،بازی های مرحلهای و بازیهای بومی .توضیح ویژگی های
هر یک از این ان واع و یا ترکیب آنها با یکدیگر در حیطه پژوهش
حاضر نیســت؛ ولی در ادامه به بازی هــای بومی به عن وان یکی از
موضوعات اصلی مورد توجه این پژوهش می پردازیم.
هر ملت در طول تاریخ خود بــه منظور گذراندن اوقات ف راغت
مردم ،دســت به ابداع بازیهایی زده که بستر و ش رایط خاص خود
را طلب می کرده اند .ب رای شــفاف شــدن ماهیت کلی این گ ونه از
فضاهای بازی نیاز اســت که محققان هر کشور ،بازی-های سنتی
و بومی خود را شناســایی نموده و مختصات فرمی و شــکلی آنها
را اســتخ راج نمایند؛ ولی عبــارت کلی ای که می-تــوان در مورد
آن گفت این اســت که ایــن نوع از زمین بازی بــه فضایی اطالق
می شــود که بازیهای بومی هر کشوری می-ت واند در آن ظهور و
بــروز پیدا کند( .قزل ایاغ )1392 ،در پژوهــش جامع خود با عن وان
«راهنمــای بازی هــای ای ران» پس از شناســایی  1845عنــوان بازی
دارای شــرح در س راسر پهنه ای ران و تقســی مبندی آنها به سه دسته
بازیهای ورزشی ،بازی-های نمایشی و بازی  -سرگرمی ،به صورت
کلــی خصوصیاتی را ب رای آنها ذکــر می نماید .اگر بخ واهیم این
خصوصیات را باز شماریم ،شامل م وارد نه گانه ذیل خ واهد شد:
 )1ب رپایی بر اســاس ســرگرم کنندگی و لذت بخــش بودن و نه
سودآوری؛
 )2عدم مقید بودن به مقررات و اســتانداردهای دســت و پاگیر
مانند بازی های امروز؛
 )3اجــرا با ســاده ت رین تجهیــزات و ابزار نظیر چــوب ،خاک،
سنگ ،پارچه ،طناب ،استخ وان ،توپ ،کاله ،گردو و ...؛
 )4دارای تنو ِع اج را در فضاهای باز و فضاهای بسته؛
 )5گروهی بودن ق ریب به اتفاق بازی ها؛

جدول شمارة  :5نمونه تحلیل تعدادی از بازیهای بومی تهران
عنوان بازی

تجهیزات و امکانات مورد نیاز

نوع بازی

دوره بازی
پیشنهادی

فضای مورد نیاز

الک دولک

دو قطعه چوب یکی به طول تقریبی 30
سانتی متر و دیگری حدودا ً یک متر

جسمی ،تیمی ،رقابتی

دوره سوم و
چهارم

لِی لِی

ابزاری برای ترسیم خط روی زمین

جسمی ،فردی،
گروهی ،رقابتی،
مرحله ای

فضای باز با حداقل طول  15و حداقل عرض
 5متر وجود حفاظ در حاشیه فضا برای عدم
آسیب رسانی به افراد خارج از زمین بازی

اواخر دوره دوم

فضای باز با حداقل طول  4و حداقل عرض 2
متر

هفت سنگ

هفت تکه سنگ و یک عدد توپ

جسمی ،تیمی ،رقابتی

دوره سوم و
چهارم

فضای باز با حداقل طول و عرض  15متر فقدان
لبه های تیز در حاشیه زمین بازی

مأخذ :نگارنده برگرفته از قزل ایاغ1392 ،

تصویر شمارة  :5بازی الک دولک
مأخذtishineh.com :

تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازیهای بومی ایرانی

 )6وجــود بازی هــای مختــص بزرگســاالن در کنــار بازی های
کودکان و نوج وانان؛
 )7بازی هــای پســران ،پ رتحرک اند و در فضاهــای باز صورت
می گی رند و بازی های دخت ران ،کم تحرک و در فضای بسته اند؛
 )8آمیختگی سرود ها و کالم با بازی؛
 )9عدم وجود داور در بازی ها و اج رای نقش داوری توســط همه
بازیکنان.
همچنین بر پایه مطالعات «راهنمای بازی های ای ران» و بر اساس
نم ونه موردی انتخاب شــده که محله ای از محالت شــهر ته ران را
شــامل می شــود ،به بررســی دقیق بازی های بومی «ته ران» از ابعاد
مختلف پرداخته و سعی در استخ راج ویژگی های کلی آنها داشتیم.
از بین  121بازی بومی شــرح داده شده ب رای ته ران ،تعداد  46مورد
از بازیهایی را انتخاب ،تحلیل و بررسی نمودیم که در درجه اول،
قابلیت اج را در فضاهای باز را داشته ،در درجه دوم ،متناسب با گروه
ســنی کودک و نوج وان و دوره های بازی پیش گفته تشخیص داده
شده و نهایتاً جذابیت شان را ب رای دوران معاصر حفظ کرده بودند.
در این بررســیها که خالصه آن در جدول شماره  5تقدیم حضور
گردیده ،هر یک از بازیها را از نظر جنسیت بازیکنان ،تجهی زات
و امکانات مورد نیاز ،نوع بازی و گروه سنی پیشنهادی مورد ارزیابی
ق رار داده و نتایج ذیل حاصل گردید:
 )1عمده بازی ها از نظر تناســب بــا ویژگی های کودک -مورد
اشــاره در جــدول شــماره  - 1در درجــه اول بر دوره ســوم بازی
( 7تا  12سال) تطابق داشته و درجه بعد دوره های دوم و چهارم بازی
را پوشش می دهند؛
 )2ق ریب به اتفاق بازی ها ،جســمی (چه استفاده از ماهیچه های
بزرگ و چه ماهیچه های کوچک) ،رقابتی و گروهی است در عین
اینکه استفاده فعال از فکر و ذهن را طلب می نمایند؛
 )3بازی های مورد توجه پســران تیمــی ،رقابتی و دارای فعالیت
جسمانی زیاد است؛
 )4در بازی هایی که دخت رانه محســوب می ش وند ،عمدتاً عنصر
کالم حضور پررنگی داشته و جنبه جسمانی کمتر است.

همچنین بــر پایه نتایج این بررســی ها ،زمیــن بازیهای بومی
ته ران ،ش رایط کلی ذیل را دارا هستند و این ش رایط وجه تمایز این
نوع از فضاهای بازی با فضاهایی است که تاکنون برشمرده شده اند:
 )1یــک فضــای باز و مســطح که امــکان بروز تمامــی ان واع
بازی های بومی در آن وجود دارد؛
 )2عدم اتکای شــکل گیری بازی بر وجود تجهی زات و وســایل
ویژه ،بلکه متکی بودن بر حضور اف راد و وسایل بسیار ساده؛
 )3ترســیم خطوط و مرزهایی در کف فضا ب رای شــکل گیری
بازی های بومی دارای ق واعد خاص.
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تصویر شمارة  :6بازی لِی لِی
مأخذtishineh.com :

بر پایــه تحلیل و جمع بنــدی جامع نتایج چهــار بخش مبانی
نظری ارائه شده ،اصول و معیارهای ط راحی فضاهای بازی کودکان
در مقیــاس محله در قالب جدول شــماره  6و حوزه های مختلف
فعالیتــی مورد نیاز کودکان بر اســاس  7حوزه اصلــی و  8حوزه
فرعی با تکیه بر اصول حضور پذیری گروه های سنی ،جذابیت و
تنوع مبتنی بر شــکل شماره  2ارائه می گردد .با تکیه بر این اصول
و حوزه های پیشنهادی ،م یت وان فضاهای بازی جذاب و کارآمدی
ب رای کودکان شــهرهای کشور خلق نمود تا کودکان در حین بازی
به مهارت های متنوعی دست یابند.
اصول
مکان یابی مناسب
فصلنامه علمي ـ پژوهشي

مشارکت

قلمرو پژوهش
محله امــروزی باغ فیض واقــع در ناحیه  3منطقه  5شــهرداری
ته ران ،از شــمال به بزرگ راه شــهید همت و محلــه پ ونک جن وبی،
از شــرق به بزرگ راه شهید اشــرفی اصفهانی و محله هما در منطقه
 2شــهرداری ته ران ،از جنوب به بزرگ راه شهید حکیم و محله های
اباذر و مه ران و از غرب به بزرگ راه شــهید ستاری و محله جنت آباد
جن وبی محدود می شــود .همچنین این محله  260هکتار مساحت
دارد و جمعیت این محله بر اســاس سرشــماری سال  ،1385تعداد
 47098تن در  14299خان وار بوده است.

جدول شمارة  :6اصول و معیارهای ط راحی فضاهای بازی در مقیاس محله

اصول

معیار

دسترس پذیری

مشارکت در طراحی
مشارکت در ساخت

تنوع عملکردی و کالبدی
(غنای حسی و غنای بصری)

سال نهـم

شماره سی و ششـم تابستان 1398

خوانایی

بهره گیری از آب

توجه به تفریحات دلخواه کودکان از جمله بازی های
قومی و فرهنگی

فرهنگ محوری

حضور پذیری
(گروه های
سنی ،اجتماعی و
اقتصادی)

توجه به الزامات طراحی برای گروه خردساالن (دوره
اول و دوم بازی)

فرهنگ سازی

ماجراجویانه و هیجان برانگیز بودن
ایمنی درون و اطراف زمین بازی
امکان نظارت اجتماعی

ساده بودن هندسه محیط

بهره گیری از گل وگیاه

رعایت الزامات فرهنگی طراحی فضاهای بازی
دختران

خالقیت و نوآوری در طراحی
ایمنی و امنیت

امکانات رفاهی

طبیعت محوری

(ایجاد حس تعلق)
جذابیت

آسایش محیطی

رفاه و آسایش

سازگاری عملکردی

معیار

توجه به الزامات طراحی برای کودکان و والدین
معلول حرکتی
نظافت

شاخص ،جذاب و قابل تشخیص بودن ورودی

مدیریت و
نگهداری فعال

وجود عالئم و نشانه های شاخص
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شکل شمارة  :2حوزههای فضای بازی در مقیاس محله

مأخذ :نگارنده

نگهداری و تعمیر تجهیزات
امکان تغییر و تکامل

نقشه شمارة  :1موقعیت محله باغفیض

تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازیهای بومی ایرانی

نکتــۀ حائز اهمیــت در مورد این محله آن اســت کــه ابعاد و
جمعیــت آن مطابقت چندانی با اعداد مورد نظر پژوهش در حوزه
سطح و جمعیت مطلوب یک محله ندارد .به صورت دقیق تر باید
عن وان داشت که ابعاد محله باغ فیض  2.6ب رابر و جمعیت آن 11.7
ب رابر محله استاندارد و مطلوب ما در پژوهش است.
از آنجــا کــه در فضاهای شــهری ته ران و دیگر نقاط کشــور،
فضاهای بازی در ق ریب به اتفاق م وارد در دل بوســتانهای شــهری
مکان یابــی شــده اند ،ما نیز در ابتدای امر بوســتان های محله را به
صورت کلی مورد بررسی ق رار داده و سپس به فضاهای اختصاص
یافته به بازی کودکان پرداخته ایم .بدین منظور ،در بررســی میدانی
صورت گرفته در مورد  20بوستان موجود در سطح محله باغ فیض
این گ ونه فضاها در حوزه مورد بررسی شامل سه گ ونه اند:
* بوستان های دارای فضای بازی ( 8عدد)
* بوستان های فاقد فضای بازی ( 8عدد)
* بوستان های زیر خط انتقال برق و فاقد فضای بازی ( 4عدد)
همچنین ،مجموع ســطوح فضاهای بازی در ش رایط فعلی محله
 3197متر م ربع بوده که با احتساب جمعیت  47098نفر و محاسبه
س رانه استاندارد  1متر م ربعی به ازای هر ساکن ،س رانه فعلی فضای
بازی در ســطح محله  0.06متر م ربع به ازای هر ساکن خ واهد بود.
بدیــن ت رتیب محله باغ فیض به  43911متر م ربع دیگر فضای بازی
نیاز خ واهد داشــت .این مهم هم باید از ط ریق توسعه و ساماندهی
فضاهــای بازی موجود درون بوســتان ها محقق گردد و هم احداث
فضاهای بازی جدید با اســتفاده از اراضی بایــر و باغی موجود به
صورت مت وازن در سطح محله.
در میان تمامی بوســتان های موجود در محله باغ فیض می ت وان
بوســتان کاج را به دالیلی چون ،وسعت بوســتان ،ق رارگیری س رای
محله در مجاورت آن ،وســعت فضــای بازی موجود در آن و نهایتاً
از نظر می زان اســتقبال اهالی محله ،به عن وان بوســتان اصلی دارای
عملکرد محله ای دانســت .بدین ســبب متناســب با عنــوان این
پژوهش در ادامه روند تحقیق ،تمرکز خود را بر تحلیل و ارائه طرح
فضای بازی این بوستان معطوف خ واهیم نمود.
فضای بازی موجود در بوســتان کاج همان طور که در نقشــه 3
مشــخص اســت ،صرفاً مســاحتی حدود  610متر م ربــع از فضای
 28800متر م ربعی بوســتان را به خود اختصاص داده است و این در

حالی اســت که بخش عمده ای از بهرهبرداران از فضای بوستان را
کودکان تشکیل می دهند .البته همان طورکه پیش تر نیز در تحلیل
کلی فضاهای بازی محله بدان اشــاره شد ،به دلیل محدودیت های
عملکردی موجود در فضای بازی موجود ،که صرفاً پاسخگوی نیاز
کودکان دوره اول و دوم بازی اســت ،کودکان دوره های دیگر بازی،
با نفوذ در دل فضای سبز موجود و به ویژه محدوده های چمن کاری
شــده ،خود دســت به آماده ســازی فضا ب رای بازی مورد نظرشــان
می زنند.

نقشه شمارة  :2موقعیت و گونهبندی بوستانهای محله باغفیض
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تصویر شمارة  :10فضای بازی بوستان کاج

مأخذ :نگارنده

از  600متر م ربع به  5070متر م ربع افزایش ســطح داده و حوزه های
متنوعی ب رای آن ط راحی نمود.
جدول شمارة  :8راهبردهای اجرایی پیشنهادی برای بازطراحی فضای
بازی بوستان کاج محله باغ فیض منطقه  5تهران
اصول و معیار

نقشه شمارة  :3عناصر و ابنیه موجود در بوستان کاج

مأخذ :نگارنده

جدول شمارة  :7جدول  SWOTفضای بازی بوستان کاج
توضیحات

 اختصاص فضایی محدود و کوچک به فضای بازی در بوستان عدم وجود تنوع و جذابیت بصری و عملکردی در فضای بازی محـدود بـودن فضاهـای بـاز بوسـتان بـه دلیـل تراکـم نسـبتاً بـاالیدرختـان و گیاهـان
 عدم توجه به نیازها و عالیق گروه های مختلف سنی کودکان فراهـم نبـودن امـکان اجـرای بازی هـای پـر تحـرک آزادانـه توپـیو گروهـی
 عـدم توجـه بـه مشـارکت کـودکان در طراحـی ،اجـرا و نگهـداریفضـای بازی
 وجود لبه های خطرآفرین و ناایمن در حاشیه فضای بازی عـدم وجـود تسـهیالت و امکانـات بـرای حضـور کـودکان دارایمعلولیـت حرکتـی
 وجود شیب شمال به جنوب در بوستانجریان داشتن آب قنات درون بوستان و در مجاورت فضای بازی
 وجود سطوح چمن کاری شده در مجاورت فضای بازی -وجود فضای کافی در بوستان برای توسعه فضای بازی

تهدیدها ()T

سال نهـم

 وجود فضای اختصاصی برای بازی کودکان وجود درختان با تراکم مناسب در حاشیه فضای بازی قرارگیـری فضـای بازی در دل بوسـتان و فاصله گرفتن از مسـیرهایعبور وسـایل نقلیه
 خوانایی مناسب فرم فضا -وجود بسترهای اجتماعی سنتی و مشارکت جو در محله

فرصت ها ()O

نقاط ضعف ()W

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

عنوان

نقاط قوت ()S
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بحث
همان طور که از جدول ســوآت ارائه شــده (جدول  )7مشخص
اســت ،فضای بازی موجــود در بوســتان کاج ،دارای نقاط ضعف
متعــدد و متنوعی اســت .نقاط ضعفی که اگر بــه همین من وال به
قوت خود باقی بماند ،کودکان این نســل و نســلهای آتی محله
را بیش از پیش از فضاهای پ ویای شــهری دور کرده و عرصه را به
جذابیت های بی پایان بازیهای رایانه ای واگذار خ واهد کرد.

 افزایش جمعیت محله و پاسخگو نبودن فضای بازی موجود فرسـودگی سـریع تجهیـزات موجـود بـه دلیـل تراکم باالی اسـتفادهکنندگان

ب راساس شــناخت حاصل شــده از فضای کالبدی -عملکردی
بوســتان کاج و مقایســه تطبیقی آن با نتایج مبانی نظری حاصل
شــده در روند پژوهــش ،می ت وان بر پایه راهبردها و سیاســت های
اج رایــی ارائه شــده در جداول  8و  ،9فضای بازی بوســتان کاج را

تنوع بخشی به
فضای بازی

راهبرد اجرایی

نوع راهبرد

افزایش سطح اختصاص یافته به
فضای بازی

انطباقی

پیش بینی حوزه های بازی متنوع
برای پاسخگویی به نیاز گروههای
مختلف سنی کودکان

طراحی جذاب و خالقانه کالبدی
فضای بازی و مسیرهای منتهی به آن
احیاء بازی های
بومی ایرانی

طبیعت محوری
در طراحی

رعایت ضوابط
ایمنی فضاهای
بازی

تأمین رفاه و
آسایش بیشتر
فراهم کردن
شرایط حضور
کودکان معلول
حرکتی
جلب مشارکت
ساکنین محله

مدیریت پویا و
خالق

طراحی فضایی تجهیز شده برای
شکل گیری بازی های بومی

آموزش بازی های بومی تهرانی به
کودکان (به وسیله تصاویر ،متن
و )...
فراهم کردن امکان تماس مستقیم
کودکان با طبیعت (آب ،گیاه،
خاک و )...

حضور طبیعت در تمامی حوزههای
فضای بازی
رعایت نکات ایمنی در طراحی و
نصب تجهیزات

رعایت نکات ایمنی در فضاسازی
کلیت فضای بازی
فراهم کردن آسایش محیطی (در
برابر آفتاب ،باران ،برف و )...
پیش بینی و تأمین امکانات رفاهی
(سرویس بهداشتی ،آب خوری
و )...

رعایت الزامات طراحی محیطی
برای معلوالن ،سالمندان و کودکان
طراحی و اجرای تجهیزات بازی
متناسب برای معلوالن

مشارکت دهی کودکان و والدین
محله در طراحی فضای بازی

مشارکت دادن کودکان و والدین
در اجرای فضای بازی (با رعایت
نکات ایمنی)
واگذاری تصمیم گیری در حوزه
اقدامات فضای بازی به والدین و
کودکان (با همکاری شهرداری
منطقه و هیئت امنای محله)

انطباقی
انطباقی
تهاجمی
تهاجمی
تهاجمی
تهاجمی
دفاعی
دفاعی
انطباقی
دفاعی
دفاعی
دفاعی
اقتضایی
اقتضایی

اقتضایی

جدول شمارة  :9مساحت حوزههای پیشنهادی فضای بازی بوستان کاج
حوزه های
پیشنهادی

مساحت
(متر مربع)

حوزه های
پیشنهادی

مساحت
(متر مربع)

حوزه بازی با
طبیعت

700

حوزه استراحتگاه و
پناهگاه

170

حوزه بازی با شن

40

حوزه کاشت و
پرورش گیاهان

200

حوزه بازی با
حیوانات اهلی

حوزه بازی با
قطعات چوب قابل
جابجایی

حوزه بازی
ماجراجویانه طنابی
حوزه بازی های
بومی و گروهی

حوزه ورزش های
توپی

650

65

سکوی تماشاگران
(والدین)

150

80

فضاهای حرکتی
مابین حوزه ها

175

170

مجموع حوزه های
متمرکز فضای بازی

3600

650
500

مجموع حوزه های پیشنهادی
فضای بازی بوستان

مسیر دوچرخه
سواری

1470

5070

نتیجه گیری
محالت شــهری بــه عن وان اولیــن و مهم ت رین فضــای عمومی
که توســط کــودکان تج ربه م یشــوند ،می بایســت مــورد توجه
جدی متخصصان شــهری ،به ویژه ط راحان شــهری ق رار گرفته و به
دلیل تأثیــرات متعدد و عمیق بر کودک ،فضای آنها متناســب با
نیازهای این قشــر از جامعه باز ط راحی شود .در این بین پارکهای
محلــی و به ویژه فضاهای بــازی آنها ظرفیت بســیار ویژه ای ب رای
حضور فعال و شــاداب کودکان محسوب شــده و می ت واند محل
شــکل گیری و پرورش ان واع مهارت های فــردی و اجتماعی مورد
نیاز آنان در زندگی آینده خود باشــد .بر اســاس پژوهش صورت
گرفته ،این فضاهای بازی م یبایست بر پایه اص ولی  10گانه شامل:
مکانیابی مناسب ،مشارکت ،جذابیت ،ایمنی و امنیت ،خ وانایی،
رفاه و آســایش ،طبیعت محوری ،فرهنگ محوری ،حضور پذیری
(گروه های سنی ،اجتماعی و اقتصادی) ،مدی ریت و نگهداری فعال
و زیــر معیارهای م رتبط به هر اصل -که در جدول  6بدانها اشــاره
شده است -ط راحی شود تا بت وان یک محیط بازی استاندارد را ب رای
کودکان ف راهم نمود.
از ســوی دیگر متناســب بــا تج ربیــات جهانی و ســابقه غنی
بازیهای بومــی ای رانی ،اختصاص هفت عرصه اصلی فضای بازی
(بازی هــای آرام ،بازی با طبیعت ،بازی های خالق ،بازی های بومی
و گروهی ،بازی های ورزشــی ،مســیر سه چرخه ســواری و مسیر
دوچرخه س واری) و زیرمجموعه های آن -که در شکل  2به تفضیل
ارائه شــده اند -غنای تج ربی کودکان را افزایــش داده و آموزههای

پینوشت

 .1رجوع شــود به :ماده  1کن وانســیون حقوق کودک ،بنــد اول آیین نامه
مرجع مل ّی کن وانســیون حقوق کودک در جمهوری اســامی ای ران ،م واد 88
تا  95قانون مجازات اســامی ،شــیعه ( )1391تحت عن وان «آماده سازی شهر
ب رای کودکان» و رفیعی ( )1392تحت عن وان «بررســی وضعیت مناسب سازی
فضاهای شهری ب رای کودکان».

فهرست منابع و مراجع

تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازیهای بومی ایرانی

حوزه تجهیزات
بازی معاصر

غرفه عرضه
محصوالت
خوراکی
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مهارتی آنها را نیز به حداکثر خود می رســاند؛ آموزه های جذاب و
متنوعی در حوزه های جســمی ،ذهنی ،عاطفی ،ادراکی ،اخالقی،
فرهنگی و اجتماعی.
نکته بســیار مهم در این بین توجه ویژه ای است که می بایست
از دیدگاه فرهنگی به این گ ونه فضاها شود .توجهی که در آن باید
بــه موضوعات مختلفی از جمله تأثی رات مفید و مخرب گروه های
سنی بر یکدیگر ،مالحظات جنسیتی ط راحی فضاها ب رای پس ران و
دختــران ،بهره گیری از المان های ملی و بومی در ط راحی محیطی
و احیای بازی های بومی غنی ای رانی به عن وان یک می راث ناملموس
تاریخی ،فرهنگی و ه ویتی .بر اساس مطالعه و تحلیل های صورت
گرفته ،فضای بازی ب رای بازی های بومی ای رانی به عن وان یک حوزه
از حوزه های متنوع مورد نیــاز کودکان در فضای بازی محله ،یک
فضای باز و مسطح است که متکی به حضور کودکان در آن بوده
و با بهره گیری از ساده ت رین اسباب و وسایل و ترسیم خطوط مورد
نیاز روی زمین ،مهارت های اجتماعی و عاطفی کودکان را در قالب
بازی های گروهی و تیمی پرورش می دهد.
همچنیــن ،فــارغ از مباحث بیان شــده در ایــن پژوهش ،توجه
مضاعفی می بایســت در راســتای  )1شــکل گیری فضاهای بازی
در مقیــاس کوچ ههــای مســک ونی و واحدهــای همســایگی )2
مناسب ســازی معابــر محله ب رای عبور و مرور کــودکان  )3ایجاد
هماهنگــی مکانــی و عملکردی میــان فضاهای بــازی مهدهای
کودک و دبســتان ها ،در بین ب رنامه ریزان و ط راحان شــهری شکل
بگیرد تــا بت وان به مفهومی تحت عن وان «محله دوســتدار بازی» به
عن وان یک رویکرد نو و بومی در محالت شــهری کشــور دســت
یافت.

1 .1اب راهیمی ،حمیدرضا؛ ســعیدی رض وانی ،ن وید و معانی منجیلی ،آرزو
(« ،)1390تدویــن اصول ط راحــی فضاهای بازی کــودکان با تأکید بر
گروه ســنی  5تا  12ســال؛ مطالعه موردی :رشــت» ،فصلنامه علمی-
پژوهشی باغ نظر ،شماره  ،19اسفند ،ص .31 -42
2 .2اســدی محل چالــی ،مســعود و الفــت ،میــاد ( ،)1394مالحظات

روان شناســانه در طراحی محیطی؛ در راســتای پاسخگویی به

گروه های کم توان :کودکان ،معلوالن و ســالمندان ،انتشــارات
آرمانشهر ،ته ران.
3 .3ایزانلو ،بالل و حبیبی ،مجتبی (« .)1390کاربرد ف راتحلیل در تحقیقات
علوم اجتماعی و رفتاری ،مروری بر مزایا ،تنگناها و روش شناســی» ،دو
فصلنامه تحقیق علوم رفتاری ،شماره  ،17فروردین ،ص .70-79
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4 .4بهروزفــر ،ف ریبــرز ( ،)1380مبانــی طراحی فضاهــای باز نواحی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال نهـم
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مســکونی در تناسب با شرایط جســمی و روانی کودکان ،مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن ،ته ران.
5 .5پورجعفــر ،محمدرضــا و پورجعفر ،علی (« ،)1391الگوی پیشــنهادی
محله ،با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ای رانی-
اسالمی» ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،10زمستان،
ص .15 -24
6 .6پورجعفــر ،محمدرضــا؛ انصــاری ،مجتبــی؛ محمودی نــژاد ،هادی و
علــی زاده ،حمیــد (« ،)1389بررســی تحلیــل چگ ونگــی ب رانگیزش
آف رینشــگری کودکان در ط راحی فضاها و محوطههای شهری با تأکید
بــر رابطه «خالقیت» و «ط راحی کالبــدی» فضاهای بازی کودکان» ،دو
فصلنامه مدیریت شهری ،شماره  ،25بهار و تابستان ،ص .63-82
7 .7خزاعــی ،ســهیال و خزاعی ،ســعید ( ،)1392بازی و رشــد و تکامل
کودک من ،چاپ اول ،انتشارات ارجمند ،ته ران.
8 .8دانایی فرد ،حسن ( ،)1389اســتراتژی های نظریه پردازی .انتشارات
سمت ،ته ران.
9 .9دل آالمــو ،مارتا روخالــس ( ،)1391طراحی زمین بازی ،ترجمه لیال
پهل وان زاده ،انتشــارات دانشــگاه آزاد اســامی خوراســگان اصفهان،
اصفهان.
 1010رفیعــی ،امیررضا و فرزاد بهتاش ،محمدرضا ( ،)1392بررسی وضعیت
مناسب ســازی فضاهای شــهری برای کودکان ،مرکز مطالعات و
ب رنامه ریزی شهر ته ران ،قابل دسترس در:

http://region10.tehran.ir/Default.aspx?tabid=356 [Accessed
]12 farvardin 1388

1111شــیعه ،اسماعیل ( ،)1391آماده سازی شــهر برای کودکان ،چاپ
سوم ،مؤسسه نشر شهر ،ته ران.
1212شــوکتی احمدآباد ،مصطفی و حســنی ،پرخیده (« .)1385ف راتحلیل
چیســت؟» ،فصلنامه علمی دانشکده پرســتاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند ،شماره  ،12پاییز و زمستان ،ص .15 -21
1313فرحمند ،م رتضــی (« ،)1391ایمنی در زمین بــازی» ،ماهنامه بازی و
اسباب بازی ،شماره  ،17بهمن ،ص .42 -45
1414قــزل ایاغ ،ث ریا ( ،)1392راهنمای بازی هــای ایران ،چاپ دوم ،دفتر
پژوهش های فرهنگی ،ته ران.
1515ک ربالیی حســینی غیاث وند ،اب والفضل و سهیلی ،جمال الدین (،)1392
«بررســی ویژگی های شهر دوســت داشــتنی از نگاه کودکان؛ مطالعه
مــوردی :منطقــه  2شــهرداری قزویــن» ،فصلنامه علمی -پژوهشــی
مطالعات شهری ،شماره  ،9زمستان ،ص .59 -68
1616ک وپر ،کارول؛ هالســی ،کلیر؛ لورنت ،ســو و ســالی وان ،کارن (،)1393
رفتار با کودکان و نوجوانان ،ترجمه ســیاوش جمال فر ،چاپ دوم،
نشر روان ،ته ران.
 1717گاالهو ،دی وید و اُزمون ،جان ســی ( ،)1393درک رشــد حرکتی در
دوران مختلف زندگی ،ترجمه رسول حمایتطلب و فوالدیان ،ج واد
و فارســی ،علیرضا و موحدی ،احمدرضا ،چاپ دوم ،انتشــارات علم و
حرکت ،ته ران.
1818مظفر ،فرهنگ؛ عظمتی ،حمیدرضا و باقری ،محمد (« ،)1385ط راحی
بوســتان های شــهری و رشــد خالقیت کودکان» ،مجلــه فناوری و
آموزش ،شماره  ،2زمستان ،ص .75 -85
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Abstract:
Based on today’s scientists point of view, playing is not only a joy for children but also their life.
He will gain and improve his needed future life skills by playing .hence it is important to pay
extra attention to children’s playgrounds especially in scale of a muhallah which is their main
social life base ground. This project has two main goals:
1) to find urban designing basics in order to improve quality of children and juveniles play
grounds in scale of muhallah area. 2) some steps forward to revive domestic persian games by
providing proper places for muhallah. in the beginning of this project the method of study was
based on “quality meta analysis “ and in the following SWAT analysis method was chosen in
order to make structured analysis of case studies. According to results of this study ,there are
bunch of factors that matter to be able to meet all the requirements. Safety and security are
the very first thing parents ask beside that a play grounds should be interesting for kids too.
The key to make a play ground interesting is to meet variety. Absence of diversity is the main
reason children focus on computer games and stay less in the play fields and fewer age groups
get involved .in the mean while using persian games ,as an intangible heritage of our culture
and history can insert a little bit of culture to games atmosphere and reduce Individualism, as
our culture propunds social activities a lot.
Keywords: child, play, playground ,muhallah.
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