
 
 

 اصالت سنجی

 :خالصه انگلیسی این مقاله با عنوان
Analysis and evaluation of recreational 

spaces in Isfahan from the perspective 

of children (study sample of 

recreational spaces along the Zayandeh 

River in Nazhvan Park)  
 به چاپ رسیده است. در همین شماره

 مطالعه موردیمقاله 

    

 287-272، صفحه 0411 پاییز و زمستان، 7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 
، تاریخ انتشار: 27/00/99، تاریخ پذیرش: 5/9/99 ، تاریخ بررسی اولیه:22/8/99تاریخ دریافت: 

02/6/0411  

 شهر اصفهان از منظر کودکان یتفريح یفضاها یتحليل و ارزياب

 رود پارک ناژوان( ندهيزا هيحاش یتفريح یفضاها ی)نمونه مطالعات
 

 رانیدانشگاه هنر، اصفهان، ا ،یشهر یزیارشد، برنامه ر یکارشناس                     *اضیسادات فزهرا

 رانیدانشگاه هنر، اصفهان، ا ،یشهر یزیارشد، برنامه ر یکارشناس          یآبادشهرزاد پژومند نجف
 رانی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایو شهرساز یدانشکده معمار ،یعلم ئتیعضو ه ،یگروه شهرساز اریدانش                          مهین نسترن
 رانیهنر، اصفهان، ا، دانشگاه یو شهرساز ی، دانشکده معماریشهرساز ارگروهیدانش                      ینويمحمود قلعه

 

 

 ریتحت تاث یو تعامالت اجتماع یحيتفر یحضددورکودکان در فضدداها تیفیک ،ینیامروزه با رشددد شددهرن دد :چکیده

شهر ست. همچن طیدر مح یقرارگرفته و باعث حبس کودکان  شده ا  يیجدا یامروزه بخ  یباز یهانیزم نیخانه 

شمار م ژهيبه و ،یو خاطرات هر کودک یستيز یهااز مجتمع ريناپذ شهرها به  سان بر نقش یدرکالن  شنا روند که کار
رف کودکان با صدد نیب ني. در اکنندیم دیکودکان تاک یو بهبود روابط اجتماع تیو ترب میدر تعل یباز یهانیمؤثر زم

 میاز مفاه یديقرار داده به درک جد يیبالقوه خود را مورد شددناسددا یهايیمکان ها توانا نياوقات فراغت خود در ا

ست م  یاجتماع یهاوکنش و واکنش ندهيآ یهاو با نقش افتهيرا   انيرو شیکردن م کالت پحل يیتوانا ابند،يید
ل بر شک یمیمستق ریتأث ،یشدن دوران کودک یسپر یسازند و نحوه  یجامعه را م کي ندهي.کودکان آشوندیآشنا م

شهر اصفهان  یحيرتف یفضاها تیوضع یابيشان دارد. پژوهش حاضر به منظور سنجش و ارز تیساختار شخص یریگ
 یبا راهکار یدانیو م یباشددد که به صددورت مطالعه اسددناد یم یلیتحل ،یفیاز منظر کودکان به روش پژوهش توصدد

ش یبیترک س نامه والد یها ی؛ ثبت نقا س نامه کودکان و پر ست. دردر پارک ناژوان انج نيکودکان، پر  ام گرفته ا
سوات و برا یادامه برا ( QSPM) یراهبرد یزيبرنامه ر یکم سيآن ها از ماتر تياولو نییتع یارائه راهبردها از روش 

ستفاده شده است. نتا شته ان یکمتر یتمنديکودکان اظهار رضا نيوالد ارهاین ان داده است، که در اکثر مع جيا د. دا

شاخص ها تيدرنها ستدارکودک و تحل یبا توجه به  ضا لیشهر دو و   نهادهایمحدوده مورد مطالعه، پ یحيتفر یف
 . ارائه شده است نهیزم نيدر ا يیراهکار ها

 شهر دوستدار کودک ،یحیتفر یکودک، فضاها ،یابیارز واژگان کلیدی:

 
*z.fayaz95@gmail.com

 مقدمه -1

مده کان بخش ع به  تیاز جمع یاکود هان را  ج

 یوجود سااهم محدود نیدهند. با ایخود اختصااام م

ضاها راتییدر تغ ضاها یشهر یف که هر  ییبه عنوان ف

عال روز در ند)یم تیآن ف ند دار  & Kamelniaکن

Haghir; 2009درکشور ایران هر روز میل  نی(. همچن

 رتمهاجرت به سااوی شااهرهای بزرع صاانعتی افزون

شاااود. افزایش جمعیت و نیاز به اماکن مساااکونی می
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های ها و تبدیل آن به سااااختمانموجب تخریب خانه

که کودکان و  یاسااات در صاااورت مرتبه شاااده بلند

نوان نوجوانااان بااه گروهبزرع از یکیع  هااایترین 

منااد  نیاااز عی،  تمااا ج هری یفضاااااهاااا   بااازشاااا

امروزه  یشااهر ی(. فضاااهاSheibani; 2010هسااتند)

ساالن یبرا ست. در  شده یو طراح یزیبرنامه ر بزرگ ا

س کهیحال  ادجیحقوق کودکان، پروژه ا یجهان ونیکنوان

 یکه برا ییهادوسااتدار کودک و... و ارز  یشااهرها

ئل شاااده قا ند را وارد  برنامهکودکان   یهاها و طرحا

مناسااب و  طیاند تا مساائوالن شااراکرده یشااهرساااز

 & Sinaeiکودکان فراهم آورند) یرا برا یبخشااالذت

Khadem Al-Hosseini; 2013.) نیا یادامااه در 

ساااکنان  یبرا آورافساارده و مال  یشااهر ،یتوجهیب

درنظرگرفتن  کهیداشت. درصورتمیکوچک شهرها خواه

مه نا کان در بر قا یریگمیو تصااام یزیرکود  یبه ارت

عال قا نیو همچن یکیزیف یهاتیف  یساااالمت یارت

ماع مک م یوحو ر یاجت کان ک نابرایکود ند. ب  نیک

ر د شااتریبا حضااور ب یشااتریکودکان احسااات تعلب ب

را درخصااوم  یارزشاامند یهادهیا کنند ویفضاااها م

بل اساااتفاده نکهیا قا هارا  ها آن یتر براچگونه فضاااا

دهند. در واقع کودکان امروز یارائه م میکن یزیربرنامه

 اریبسااا شد و نقنباشااایجامعه م یمردان و زنان فردا

نند. کیم فایهرکشور ا یندهیآ میرا درترس یگذارریتاث

مملکت  ندهیآ یهاشاااهیعنوان اندها بهآن نیعالوه برا

جامعه شوند و فرهنگ  شرفتیتوانند سبب اعتال و پیم

(. با Mojtabavi,et al; 2014جامعه را غنا بخشاااند)

به آنکه جمع پارک  یبه ساااو یقابل توجه تیتوجه 

 یاز فضااااها یکی نیشاااوند و همچنیم ذبناژوان ج

شااود، حا  یبزرع شااهراصاافهان محسااوب م یحیتفر

کان برر دیتوان آن را از دیم که خود  یساااکود کرد 

پژوهش با هدف  نیاسااات. ا زیچالش برانگ یموضاااوع

لد تیرضااااا زانیم لیتحل کان و وا ها از آن نیکود

 یشااهراصاافهان در پارک ناژوان برا یحیتفر یفضاااها

 انجام شده است: لیبه سواالت ذ ییپاسخگو

 یناژوان از نظر امکانات باز یحیتفر یفضاها -1

 دارد؟ یتیچه وضع

ندیرضااااا -2 لد یتم کان و وا ها از آن نیکود

 قراردارد؟ یامکانات موجود درچه سطح

 یحااایتفر یتاااوان فضااااهایمااا چگوناااه -3

-توجااه بااه شاااخ  بااا را ناااژوان کپااارموجااود 

 کرد؟ یزیشهر دوستدارکودک برنامه ر یها

 پژوهشپی ینه  -2

بداهلل ) له2002ع قا محالت  یبررسااا »ی( در م

دوستدار  یهامجموعه شاخ  بیدوستدارکودک ازطر

عه« کودک طال  ساااتیزطیمورد مح در بیعم یبه م

 یامن برا طیمح کی جادیا یدوسااتدارکودک و چگونگ

بهبود  یبرا ییهاشااانهادیاسااات. او پکودکان پرداخته

شاخ  سعه  شتراک یهاتو ستدارکودک را ا  یگذاردو

 است.کرده

  »یدر مقالاااه (2012) یزراچااایو م  تااازمنیو

 یدوسااتدار کااودک: فراتاار از اراضاا طیمحاا جااادیا

 -12بااا کودکااان  یعمااود یزناادگ یدرباااره« مااوات

اسات. مصااحبه کارده یمحلا یهااطیساله در محا 8

از تحارک اماا  ییبااال ساط  نینشاکودکان آپارتماان

 یمحلاا یهااایباااز یاز فضاااها تیرضااا نییسااط  پااا

 یخصوصاا یهاااکودکااان خانااه مقاباال، در. اناادداشااته

 یهاااانااد امااا از جاذبااهاشااتهتحاارک د نییسااطوح پااا

 بردند. یلذت م اریمحدوده بس

  یمقالاااه ( در1332) ییناااوو قلعاااه یکشاااان   

 یفضااا یشناساا ییبااایمولفااه ز یارتقااا یراهکارهااا» 

-یشناساااروان هیاااکودکاااان برپا دگاهیاااداز یشاااهر

جهاات  ییراهکارهااا افتنیاابااه « اصاافهان ،یطاایمح

رو  بااه یمنظرشااهر یشناسااییبااایمولفااه ز یارتقااا

 کیاااو باااا اساااتفاده از تکن یدانیاااو م یاکتابخاناااه

از لاازوم  یحاااک جی. نتااااناادپرداختااه ککااود ینقاشاا

گااذار باار ریفرمااا  تاث ریااعناصاار فرمااا  و غ کیااتفک

 باشد.یم یمنظرشهر یشناسییبایمولفه ز

شاااهر  »ی(  در مقالاااه 1332مقااادم ) یصااافو



 

 شهر اصفهان از منظر کودکان یتفریح یفضاها یو ارزیاب تحلیل .یقلعه نوی ،نسترن ،پژومند ،اضیف 

کودکااان در  یدوسااتدار کااودک و احسااات شاااد

عنااوان نفاار بااه 250 یشاایمایبااه رو  پ« مشااهد

 بااا را سااا  12 - 3کودکااان  یجامعااه آمااار نمونااه از

 یامرحلاااه چناااد یاخوشاااه یریاااگنموناااه وهشااای

 50ه نشاااان داده کااا جیاسااات. نتااااانتخااااب کااارده

 تیرضااااا مشااااهدشهر یکودکان از فضااااادرصااااد

 اند.داشته

باااا  ی( مقالاااه1333و همکااااران ) یااایکربال

 یداشاتن شاهر دوسات یهاایژگایو یبررسا» عنوان 

-بااه  «نیقاازو ینگاااه کودکااان، منطقااه دو شااهرداراز

بااار مطالعاااات  یو مبتنااا یلااایتحل -یفیرو  توصااا

انااد. انجااام داده یدانیاام یهااایو بررساا یاکتابخانااه

ماننااااد  یمشااااارکت یمقالااااه از رو  هااااا نیااااا

و مصاااحبه اسااتفاده کاارده  انشااا ،یپرسشاانامه، نقاشاا

 است. 

باااا  ای( در مقالاااه1332) یگااادلیو ب یتعقلااا

 یبااارا یشاااهر یفضاااا یسااااز مناساااب» عناااوان 

 یساع« : شاهر گنباد کااووتینمونه ماورد کودکان،

شااهر  یهااا یژگاایابعاااد و و یدارنااد تااا بااه بررساا

پاااژوهش  یدوساااتدارکودک باردازناااد. رو  اصااال

اسااات و پااان از آن  یشااایمایو پ یارو  کتابخاناااه

پرسشاانامه  ،مصاااحبه یبااا اسااتفاده از رو  مشااارکت

شاااهر  یهاااا یژگااایدارد تاااا و یساااع ینقاشااا و

قارار  یدوستدارکودک را در شاهر گنباد ماورد بررسا

   دهد.

 مبانی نظری -3

ها -3-1 نه کودکان یزندگ یعرصدده  : روزا

ضاها سترت  یهمچنان که برا یشهر یف همگان در د

 قابل زیکودکان ن یبرا دیاسااتفاده هسااتند، با و مورد

 کودکان یازهاین یشد. به طورکلو درک با یبردار بهره

 تیقابل یخصوص و یخصوصمهین ،یعموم یدرسه فضا

 تحقب دارد:

 روزانه کودکان یزندگ یعرصه ها -1جدول

ی
ص
صو
خ

فضای  

ه خانواد

 )خانه(

اولااین مکااانی اساات کااه وجااود انسااان از 

گذشااته تااا حااا  پیوسااته بااا آن همااراه بااوده 

اساات. وهااور خالقیاات بااا محاایط خانااه و 

 خانواده ارتباط تنگاتنگ دارد.

نیمه 
ی
ص
صو
خ

 

مراکز 

نگهداری 

 کودک

مهاادکودک دومااین فضااای اجتماااعی اساات 

شااود و  کاه کاودک بعاد از خاناه وارد آن مای

 توان آن را خانه دوم کودک تلقی کرد. می

ی
عموم

 

فضاهای 

- باز محله

ای و 

 همسایگی

رشد قوای جسامی، تقویات رواباط اجتمااعی، 

آمااوز  و رشااد خالقیاات  گروهاای،همکاااری

بااردن کیفیاات ایاان فضاااها  باااالکودکااان، بااا 

 ممکن می شود.

 (Mojtabavi ,et al; 2014ماخذ: )

 

-یژگایو: کودکدان یسدن یگروه بندد-3-2

 انیااب 2مختلااد در جاادو   نیکودکااان در ساان یهااا

 است. دهیگرد

نایژگيو -2 جدول کان در دوره  یهايیها و توا کود

 مختلف یسن یها

 ها توانايی و ها ويژگی نیس دوره

 ،کوتاااه توجهااات جو ، وجنااب پر سا  2 -1

ئل تحلیل قدرت عدم ناتوان،  مساااا

 .سنگین

 تساالط مالکیت، حن همکاری، حن سا  3-2

سی حاالت به سا  خیا  فیزیکی، و اح

در  قدرت ها، رنگ شااناسااایی پردازی،

 استدال ، قدرت دارای خطوط، ترسیم

 نفن. اعتماد به دارای حسات،

 ، مصاامم متفکر، گرا،واقع جدی، آرام، سا  6 -5

ضطرب، پذیر،فانعطا مطیع،  کند اما م

 .هدفمند

 مسااالط، منظم، گر، تحلیل ، دقیب، سا  8 -7

 کسااب دوسااتدار  مساائولیت پذیر،

شترین جدید، تجربیات شارکت را بی  م

 .مناور ترسیم در قدرتمند دارد،

 قابل گر، اسااتدال  مسااتقل، صااادق، سا  3-11

عتماااد، فزایش معقو ، مصااامم، ا  ا
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در برنامه قدرتمند پذیری، مساائولیت

 .می برد ها لذت فعالیت از امور، ریزی

 طالب هم اساااتقال  خواساااتار هم سا  8 -12

ستگی، ستار نگرا، آرما انتقادگر، واب  خوا

 به رسااایدن در فعا  خام، هدفی

 گروه هااای بااه اهااداف، عالقااه منااد

ماعی، تدار اجت یت دوسااا عال  های ف

 جمعی.

 (Kashani Joo  ,et al; 2012ماخذ: )

 

 فضدداهای توسددعه برای ريزیبرنامه -3-3

سب شهری های بزرگترین بخش بازی : کودکان منا

گروهی و انفرادی کودکان باید در محیط بازی صااورت 

گیرد، زیرا این فضااااها اولین مکان برخورد انساااان با 

محیط خارج است. این محیط خارجی تحریکات حسی 

شود تا فرد با جزئیات کامل، طبیعی موجب می را بطور

- را درک خاااود اطاااراف ماااحااایاااط

(. Hossein Poursaraei & Aghajani; 2016)نماید

ش شهرها و تغشتاب رشد و ینیگستر  شهرن  رییزده 

شااادن،  تهیسااامت مدرنبه انساااان یزندگ یالگوها

که شهر  یآورده طور وجود شهرها به یرا برا یمشکالت

 خود را از یو ساارزندگ یشااادابزنده، یبه مثابه موجود

مهم در جامعه  یازهاین از یکی. دسااات داده اسااات

ست یشاد شیافزا یبرا یزیربرنامه شهر  ا ساً  سا و ا

س شاد لین یبرا یالهیو شاط یبه  ، از شودیم یتلق و ن

ضاها دیرو با نیا   یامروز یازهاین شود که با خلب ییف

 نیدر ا که باشااند مطابقت داشااته (یشاااد شیافزا)

جو  و جست و احسات شهروندان هیروح یفضاها ارتقا

ضاها ها ومکان گریو در ارتباط با د شودیم  یشهر یف

صلرندیپذیم یادیز ریتأث ضاها نیتری. چراکه ا که  ییف

محسااوب  یشااهر یمردم در آن حضااور دارند فضاااها

احساااسااات  جادیا نقاط و با نیبر ا دیشااود و با تاکیم

را به  آنها شاااتریب یریو حضاااورپذ یمثبت، سااارزندگ

                                                           
1 Child-Friendly City 

ضاها شاد لیشاد تبد ییف روزها  نیا و آرامش ینمود. 

و  هرج پر یایدن نیانسااانها در ا یفاکتور بقا نیمهمتر

ست و ا شان از م نیمرج ا در  موضوع نیا تیاهم زانین

ست که با ا ام شود، به آن توجه شتریب یستیشهرها

تر د م ک هرهااا  -یم دهیاامتاااساااافااانااه در شاااا

. (:Baghery Beheshty & Loghmani; 2020)شود

 بازی فضاااهای شااهر فضااای یتوسااعه در بنابراین

 (.Najafi ,et al; 2013)شود فرامو  نباید کودکان

هاای بررسای  :بدازی زمدین و کدودک-3-4

 پسااند دهدکاه فضااهای ماوردماایانجاام شاده نشاان

 میاادینهاا، پاارک باازی، هاایکودکان شاامل زماین

کاااان کود(. Jack,2010:759) باشااادمااای ورزشااای

ارتباط خاود را باا محایط پیراماونش از طریاب باازی 

 بارای تمرینایکنناد و از آنجاا کاه مای کردن برقرار

باه حسااب  کاودک فعالیات تارینمهام ،اسات آینده

آید. درطراحای زماین باازی بایاد مقیاات و ابعااد می

باارای امنیاات و راحتاای کااودک رعایاات شااود، زیاارا 

      درک تااار مااای باشاااد ای کودکاااان  قابااالبااار

(Najafi ,et al; 2013.)  باازی نااه تنهاا بااه عنااوان

 و آیادفعالیت، بلکه کاار و وویفاه نیاز باه شامار مای

 عاماال اصاالی رشااد و یااادگیری در کودکااان اساات.

کنااد تااا یااک بااازی مناسااب بااه کااودک کمااک ماای

 موارد زیر را تجربه کند:

 استقال  فردی 

 های اجتماعیآموز  مهارت 

  لذت و تجربه ماجراجویی و هیجان
(Tranter;2007:17) 

ستدار شهرهای -3-5 شهرهای : 1کودک دو

  2000 سااا  ساااتامبر ( درCFC) دوسااتدارکودک

اسات. این ساازمان اصاو  کلی در میالدی ایجاد شاده

ی کودکان را رابطه با حمایت از شاااهرهای مورد عالقه

پاسااخگوی کرد که تا قبل از این هیچ سااازمانی آماده



 

 شهر اصفهان از منظر کودکان یتفریح یفضاها یو ارزیاب تحلیل .یقلعه نوی ،نسترن ،پژومند ،اضیف 

 حقوق کنوانساایون منظر از نیاز کودکان نبوده اساات.

ستدارکودک، شهر یک کودک، ست شهری  دو  که ا

سته درآن ست قرارگرفته اولویت در کودک هایخوا  .ا

 :است  شرحاین به 2000 در (CFC) اساسنامه چنانکه

سط دولت محلی در جهت ایجاد نوآوری - هایی تو

 گرفتن حقوق کودکان

ی اطالعاتی منطبب با نیاز شاابکهتشااکیل یک  -

 هاآ  آنکودکان برای ایجاد شهر ایده

پشاااتیبانی و حمایت از مقاالت و نشاااریات بر  -

اسااات معیارها و اساااساانامه ملل متحد جهت 

کودک هرهااای دوسااااتاادار   توسااااعااه شاااا

(Riggio;2002: 14.) 

 دوستدار شهر خصوصیات و هاويژگی -3-6

 :کودک

مربوط به شهر کودکان موثرترین افراد در تصمیمات  -

 هستند.

که خود پی - ماتی  تأثیر تصااامی به  کان  بردن کود

 اند.گرفته

 خواهند.آزادی در بیان آنچه از شهرها می -

 شرکت در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی  -

گونه خدمات اساسی همچون ستفاده از هرامکان ا -

 پرور ، خدمات و آموز  بهداشتی، های مراقبت

 اجتماعی و...

طمینااان - هره ا ب بر  برا فظاات در  محااا جویی، از 

  وآزار خشنونت

 حضور در خیابان همراه با امنیت و آزادی  -

 دسترسی به طبیعت در محیطی به دور از آلودگی -

 امکان تعامالت اجتماعی با همساالن  -

 فرصت ماجراجویی از طریب بازی -

 (Woolcock & Steele ;2008:40) 

با : شدداخص ها و متریرهای پژوهش -3-7

یازها و عالیب به اینکه هد توجه ف پژوهش برآوردن ن

، برای شااناخت کودک از هرم مازلو باشاادکودکان می

کمک گرفته شااده اساات. همچنین برای دسااتیابی به 

ستاشاخ  ستدارشاخ ندارد از های ا شهر دو  های 

 نیز بهره گرفته شده است.در منابع معتبر کودک 

 
  

 معیارها و متریرها -3جدول 

 محققان متریر شاخص

 

یت و  امن

 ايمنی

 نظارت والدین 

 امنیت فضا 

 آسایش اقلیمی 

 (2002) ریجیو

 و کااوک، و 

ستیل  (2008)ا

سماعیل ،   زادها

  دیاااگاااران و

(1332)، 

  جااااوهااااری

و  تاایاامااوری

  دیااااگااااران

(1332)، 

ی   هر بیاادر   م

(1335) ،

جیاادی م و  ت

( 1332)بزرگوار

و جاامااالاای ،

( 1332)ثنویم

  آزمااااااااوده،

(1383) 

سی  (2002)کر

براهیمی  و ،  ا

 (1330)دیگران

 ی وعاایاارفاا،

 (1332)بهتا 

 

 م ارکت

  زرگساالنبمشارکت 

 تعامالت کودکان 

 ارائه پیشنهادات 

 گروهی امکان بازی

 کودک

 

 

 

 

 کالبدی

 وضعیت وسایل بازی 

  امکان استفاده

 ازوسایل ورزشی

 جذابیت فضا 

  پاسخگویی فضا به

حن کنجکاوی و 

 ماجراجویی

  وضعیت مبلمان

 موجود

  امکانات فرهنگی

 وهنری

 تاثیرفضا برفعالیت-

 کودک

  مدیریت و نگهداری

 فضا

 مساحت زمین بازی 

 

 

 

 دسترسی

 خدماتدسترسی به-

 رفاهی

  پاسخگویی فضا به

 نیاز معلولین



 
 0411 پاییز و زمستان،  7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 کودکان بهدسترسی 

وسایل بازی 

 سن متناسب

  دسترسی به فضای

 بازی

 وجود عالئم و نشانه-

 های راهنما 

 روش تحقیق -4

 یدپژوهش از نظر هدف کاربرنیدر ا بیتحقرو 

ز باشااد. ابتدا ایم یلیتحل -یفیتوصاا زیو ازنظر رو  ن

 ارهایها و معهینظر د،یتعار ،یامطالعات کتابخانه بیطر

)گروه  کودکان یشااده و دو پرسااشاانامه برااسااتخراج

و  دهیگرد یها طراحآن نیساااا ( و والد 12-7یسااان

خود را  یعالقه ردمو یحیتفر یضاامنا کودکان فضااا

اطالعات  لیو تحل هیاند، سااان به تجزنموده میترساا

شده سنجش رواپرداخته  ست. به منظور  ییمحتوا ییا

شنامه پن ازتدو س شنامه ابتدا نیپر س و  ، نظرات ییپر

. است دهیو کارشناسان اعما  گرد دیاسات یشنهادهایپ

 تیامن یهاشاخ  یکرونباخ برایمقدار آلفا نیهمچن

  یو دسترس 762/0 ی، کالبد726/0، مشارکت  726/0

ها و شااااخ  ییایپا یایآمد که گو به دسااات 725/0

 یآمارباشااد. جامعهیها مپرسااش اریبساا یهمبسااتگ

ساااا   7 -12کودکان  تیمطالعه جمع پژوهش مورد

 سا  یباشد که براسات سرشماریکل شهر اصفهان م

شد. تعداد حجم نمونه یم 333506برابر  1333  یبرابا

لد نه برا نیوا مک فرمو  حجم نمو به ک کان   یو کود

عه نیانگیم ناه جام به رو   اننیبا وار یمت نامعلوم 

له اطم فاصااا قت ) نه براو حجم 136( نانید  ینمو

نفر 15هدفمند  یریبه کمک رو  نمونه گ نیمسااائول

پرسشنامه به  یبدست آمده است. پن از ورود داده ها

با اسااتفاده از  ،یفیآمارتوصاا یو ارائه SPSSنرم افزار 

مار یهاآزمون قاشااا لی( و تحلT-test) یآ  یهاین

 ،یتیترب یارشاد روانشاناساکودکان توساط کارشانات

و  یحیتفر یفضااااها نیعدم انطباق ب ایانطباق  زانیم

اساات. در آخر از رو  شااده نییکودکان تع تیرضااا

  یراهبرد یزیربرنامهیکمنی( و از ماترSWOTسوات)

(QSPM )راهبردها  یبندتیو اولو ییسااااشااانا یبرا

 استفاده شده است.

 های پژوهشيافته -5

کوه  نیو ب رانیا یشااهر اصاافهان در فالت مرکز

باشااد که در یم کشااور یداخل یهاشااکوهیزاگرت و پ

 51و  یعرض شااامال قةیدق 38درجه و  32 تیموقع

جه و  نه  یطو  شااارق قةیدق 33در خا قرار دارد. رود

 نیریآب شا یدائم انیجر نیعنوان بزرگتررود بهندهیزا

 در بخش زین نناژوا یپارک جنگل. کندیعبور م انیازم

 یو جنوب یشاامال یهیحاشاا اصاافهان و درشااهر یغرب

سعت ندهیزا یرودخانه هکتار قرار دارد.  1200رود به و

سطه نیا شاورز هاینیزم یپارک به وا در دوطرف  یک

محدوده به  نیا یها نیرودخانه محصور شده است. زم

  برخوردار یخاصااا یعبور رودخانه از سااارسااابز لیدل

بزرگراه  بیمنطقه از طر نیبه ا مدباشاااد. رفت و آیم

رود هندیالفت و عبور از پل زا ابانیخ ،یاللهبیحب دیشه

 نقش یطیمحسااتیباشااد. از نقطه نظر زیم ریپذامکان

 تیرو اهم نیکند  و از ایم یشهر اصفهان را باز یهیر

مجاورت با رودخانه، و  لیپارک به دل نیدارد. ا یاژهیو

نساابت به شااهر همواره  اساابمن یهوا ودارا بودن آب

ها و گردشااگران بوده خانواده یحیاز مقاصااد تفر یکی

 (.ATEK; 2008است )

 
: نق ه موقعیت پارک ناژوان در منطقه 1 تصوير

 اصفهان 9

 



 

 شهر اصفهان از منظر کودکان یتفریح یفضاها یو ارزیاب تحلیل .یقلعه نوی ،نسترن ،پژومند ،اضیف 

س نامه والد لیتحل -5-1 ه دربار ابتدا: نيپر

 یبه پارک و نوع رفت وآمد آنان سواالت دنیمسافت رس

عداد ز دهیپرسااا که ت از افراد  یادیشااااده اساااات 

و  قهیدق 60- 21 نیکننده به پارک فاصاااله بمراجعه

فضاااا از  نیبه ا یدساااترسااا یرا برا قهیدق 60 یباال

 یافراد برا نیکنند. همچنیم یساااکونت خود طمحل

س سابه پارک کمتر از  دنیر ستف یعموم هینقل لیو اده ا

ه ب یشخص هینقل لهیدرصد افراد با وس 3/21 کنند ویم

د آن نبو لیاز دال یکیتواند یکنند، میپارک مراجعه م

صد  یعموم نقل و حمل ستمیس شد، و در سب با منا

 کنند.یفضا مراجعه م نیبه ا ادهیپ7/11 یکم

از امکانات  یتمندیرضااا زانیم یمنظور بررساا به

 یکودکان نخست پرسشنامه یموجود پارک ناژوان برا

 یتمندیرضاااا یابیارز یبرا یبرآمده از چارچوب نظر

سان تعداد  د،یگرد یسوا  طراح 22از فضا با  نیوالد

زار افواز نرم دیگرد عیافراد توز انیپرسشنامه در م 136

SPSS ستفاده گرد اهافتهی لیجهت تحل ر . به منظودیا

  تک Tاز آزمون  ،یاطالعات گردآور یابیو ارز لیتحل

د. به باشاا میقابل تعم جیتا نتا دیاسااتفاده گرد اینمونه

صل از آزمون کمتر از  sigصورت که اگر  نیا  05/0حا

توان به جامعه  یم %35نمونه را با احتما   جیباشاد نتا

 یرهایحاضر متغداد. از آنجاکه در پژوهشمیتعم یآمار

 تکریل یفیپنج ط یها هیبه صاااورت گو ،یابیمورد ارز

به عنوان حد متوسط در نظر  3شده است، عدد  میتنظ

گان شوندپرسش یتمندیرضانیانگیهرچه م،شدهگرفته

ضا نیاز ا شان از نار شد ن و هرچه از  یتیمقدار کمتر با

ضا شتریب زانیم نیا شان از ر شد، ن ز آنان ا یتمندیبا

 دارد. یابیمورد ارز یها صهشاخ

از  نيوالد تيرضا زانیم لیتحل جينتا -4 جدول

 امکانات موجود در پارک

میانگین  معیار شاخص

نمونه 

 آماری

Sig 

 000/0 13/2 نظارت والدین امکان امنیت

 023/0 80/2 امنیت فضا 

 000/0 03/2 آسایش اقلیمی 

امااکااان مشااااارکاات  مشارکت

 بزرگساالن 

27/2 000/0 

امکان ارتباط با همسن 

 ها

30/2 000/0 

 000/0 02/2 امکان انتقا  پیشنهاد 

 000/0 13/2 های گروهی امکان بازی

ایجاااد امکااانااات برای  کالبدی

 بازی 

27/2 000/0 

اساااتفاده از وساااایل 

 ورزشی

32/1 000/0 

 010/0 23/3 وجود جذابیت در فضا 

 000/0 31/2 امکانات فرهنگی  

تاثیر فضاااا درافزایش 

 تحرک 

28/3 010/0 

پاااسااااس بااه حاان 

 کنجکاوی

16/2 000/0 

 000/0 30/2 وضعیت مبلمان موجود 

مدیریت و نگهداری از 

 فضا 

13/1 000/0 

کافی بودن مسااااحت 

 زمین بازی 

07/2 000/0 

توجه به کودکان ناتوان  دسترسی

 جسمی 

70/1 000/0 

نه  وجود عالئم و نشاااا

 های جهت یابی 

06/2 000/0 

امکانات دسااترساای به 

 بهداشتی

23/2 000/0 

دسااترساای به وسااایل 

 بازی متنوع 

32/1 000/0 

دساااترسااای به زمین 

 بازی به نسبت افراد

2 000/0 

 

از  نیبا توجه به جدو  مشاااخ  اسااات که والد

ستیشاخ  امن یارهایمع ستر شارکت و د  نیا ی، م

 زین یهسااتند. در مورد شاااخ  کالبد یپارک ناراضاا

ضا ارهایمع شتریب سط کمتر م تیر شدیاز حد متو  ،با

 فضاااا در ریدر فضاااا و تاث تیوجود جذاب اریاما در مع

 داشتند. تیتحرک رضا شیافزا
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س -5-2 س نامه عاليق کودکان یبرر : پر

کودکان به  یتمندیرضااا زانیم یابیارز یبرا نیهمچن

از ساااواالت   یها در درک صاااحآن ییعدم توانا لیدل

سواالت شنامه، از  س س یپر ساده و تر ش میبه زبان   ینقا

، با توجه به مطالب ذکر شااده .اسااتفاده شااده اساات

 سا  قرار دارند ادراک 12-7 یکه در بازه سن یکودکان

به مح یتریواقع بت  که  رامونیپطینسااا ند خود دار

سس سیها مآن یهاپا به اهداف پژوهش  دنیتواند در ر

ستا از  نیداشته باشد.در هم یمثبتریتأث کودک  136را

 شده است.  دهیها پرسآن بیدر مورد عال یسواالت

 
 گذراندن اوقات فراغت-2تصوير

 
 وآمد به پارکنحوه رفت -3تصوير

 

ها نآ شتریشودکه بیمالحظه م جیتوجه به نتا با

خود و  یهاشان را با هم سندوست دارند اوقات فراغت

با لیفام یهابچه ند و  باردازند.  یباز ها بهآن بگذران

و با دوچرخه به پارک  ادهیدوسااات دارند پ نیهمچن

 بروند.

 
  پارکبهرفتنزمان -4تصوير

 
 گذراندن اوقات فراغت یفضاها -5تصوير

 

شد که  بیاز آن م یحاک زینمودار ن جینتا  ترشیبا

رفتن به  یشب ها را زمان مناسب برا کودکان عصرها و

مایپارک م ند و ت مان اوقات لیدان ند در ز غت  دار فرا

 ازند. بارد  یپارک به تفر یخود به پارک بروند و درفضا

ش -5-3 ش: کودکان یتحلیل نقا  کودک ینقا

 اطالعات یآورجمع یابزارها نیتراز مهم یکیعنوان به

باشاااد که با توجه به یم تیاهم کودکان حائز یذهن

د. هسااتن لیو تحل هینهفته در آن قابل تجز یهایژگیو

سا   12 -7 یکودک گروه سن 136راستا از  نیدر هم

مام که  به رو  کامال  62دختر و  72ت پسااار بودند، 

 یدوست داشتن یحیشد که مکان تفر تهخواس یتصادف

ک . سان به کمندینما میترس ینقاش لهیخود را به وس

شنات سکار شنا شد روان ش یتیترب یار  لیها تحلینقا

 شده است.
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 کودکان یهانقاشی – 6 تصوير

 

س لیتحل شدگاهید یو برر کودکان  یهایها و نقا

ها نشاااان عالقه آن مورد یحیتفر یدر مورد فضااااها

ش هاآن شتریب که دهدیم ز ا یبیترک خود یهایدر نقا

 یرا طراح یباز یفضا نیو همچن عتیسبز و طب یفضا

 عت،یعامل طب میکنیکردند. همان طور که مشاااهده م

شدر  یشهر یاز عوامل کالبد شتریب  کودکان به ینقا

 نیباشااد بر ایم یدیتأک نیکارگرفته شااده اساات که ا

 اهان،یگ آب، د،ی)خورشااا عتیطب ،کودکان که مدعا

به کشاد  لی( را دوسات دارند و به شادت تماواناتیح

مک طب یعیطب نیقوان به ک نان  ند. آ آزمو   عتیدار

هوا  و رآبییمشاهد تغ ،فصو  ریی)مشاهده تغ نندیبیم

ند. ایم یپرداز ا یبه آن خ عو... ( و راج نوع  نیکن

عمل یشاااان آزادتیها در انتخاب فعالها به آنفضاااا

ماتیم خاطر در ت ند و ب کان دده با کود به  گریبودن 

و درختان  اهانیگ دینمایشاادن آنان کمک م یاجتماع

 هیاز جمله آموز ، کساااب تجارب تازه، تهو یراتیتاث

ظت در برا حاف باران، بهوا، م باد و   یآلودگ کاهشر 

 ،یازانجام ب تیقابل د،یبه منظر د دنینظم بخش ،یصوت

. (2) تصویر شمارهدینما یو... فراهم م تیجذاب ،یشاداب

 یهایدهد که بازیکودکان نشااان م ینقاشاا یبررساا

کار آن یادیز ریتأث یوتریکاما ته و بر اف ها داشااا

ها یباز نیا یهاتیبا شخص انشیباز یدارند فضادوست

شد و از آن دهش یطراح ستفاده  شانیهایها در بازبا ا

کودکان خواهان تعامل  .(2و1 ) تصاااویر شااامارهکنند

و  یشااهر یکودکان درفضاااها گریبا د شااتریهرچه ب

به طور یباز یفضااااها نیهمچن که در  یهساااتند 

خود را در کنار دوسااتان و تعامل با  شااانیهاینقاشاا

 ی. بررس(5و3شماره تصویر )کنندیم میهمساالن ترس

که کودکان اجسام را با  میابییکودکان در م یهاینقاش

س اتیتوجه به مق ضو نیکه ا ندینمایم میخود تر ع مو

فضاااا تیفیو کها آن یهایباز در تنوع یادیز ریتاث

شااده و عالقه و توجه  طیمح تیباعث جذاب داشااته و

مایجلب م شاااتریکودک را ب در ضااامن در اکثر  دین

 نیآساامان و زم د،یرشاامانند خو یها عناصاارینقاشاا

فاه به م جه  با تو که  به تحل میوجود دارد،   لیمربوط 

 یوثبات برا تیدهد که امنیکودکان نشااان م ینقاشاا

اسااتفاده شااده  یهاباشااد. رنگیمهم م یلیکودکان خ

ها دهد که آنیکودکان نشاااان م ینقاشااا یتمام در

و مصاامم، زنده و  رویپر ن یدهند در فضاااهایم  یترج

 باردازند.  یبخش به تفر آرام و جانیپر از ه

  : SOWT تجزيه وتحلیل با تکنیک -5-4

ضعد، فرصت ابتدا ستفاده دیها و تهدنقاط قوت،  ها با ا

شاهدات ع سا ینیاز م شنا ست.  ییو پرسشنامه  شده ا

مل داخل یفهرسااات هیپن از ته خارج یاز عوا با  ،یو

سئول سان و م شنا ستفاده از نظرات کار  مربوطه به نیا

صفر تا  کیهر شد  بیضر کیاز عوامل از  )وزن( داده 

ضرا یبه طور  نیشود. در ا کی ای رابرب بیکه مجموع 

 1 بیبه عوامل، از ضرا یسهولت وزن ده یپژوهش برا

ست )نکرتیل دی)ط 5تا  شده ا ستفاده   انگریب 1مره ( ا

قل اهم مل تیحدا عا حداکثر  انگریب 5و نمره  هر 

ست تیاهم کردن نمرات،  زهی( و پن از نرمالآن عامل ا

شخ   یشدند. در مرحله بعد برا ییوارد جدو  نها م

 2تا 1 ازیهر عامل به آن امت یاثر بخشااا زانیم دنکر

شد ) نمره  س انگریب 1داده  سا  انگریب 2نمره  ،یضعد ا

قوت قابل اعتنا  انگریب 3نمره  ،یعاد ایضعد قابل اعتنا 
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س انگریب 2و نمره  سا مره ن نییتع ی(. سان برایقوت ا

 دهیآن ضااارب گرد یهر عامل در نمره بیضااار یینها

ست و در نها شد  یینها یهانمره وعمجم تیا سبه  محا

 شتریب دینبا یی. نمره نهادیعوامل بدست آ یینهاتا نمره

نظرات پاسااس دهندگان در  جیباشااد. نتا 1و کمتر  2از 

 یو خارج یعوامل داخل یابیارز نیقالب جدو  ماتر

 ارائه شده است.

و ( IFE) یعوامل داخل یابيارز سيماتر -5جدول 

 (EFE) یخارج
ه رنم وزن ازیامت (W) هاو ضعف (S) هاقوت

 يینها

S1: هوای مطلوب  و وجود آب

 و معتد 

3/3 050/0 135/0 

 : S2 ساابز و فضاااهای وجود

 طبیعی

2 052/0 208/0 

: S3 شگری مرکز وجود -گرد

 پرندگان  باغ

2/3 052/0 176/0 

: S4 067/0 032/0 1/2 وجود فضاهای باز 

: S5  وجود امکانات بهداشااتی

 مناسب

3/2 052/0 113/0 

: S6  شارکتتمایل کودکان  م

 ریزی هاو والدین در برنامه

2/3 050/0 160/0 

: S7  جود عاادم بری و -کااار

 ناسازگار

1/3 025/0 133/0 

: S8  جود بااازی  فضااااای و

 کودکان

2 055/0 22/0 

: W1  بودن آب در  جاااری ن

 رودخانه زاینده رود

1 056/0 056/0 

W2 : زمین روشاانایی کمبود  

 بازی 

1 052/0 052/0 

: W3 سب سایل  نامنا بودن و

 ورزشی 

7/1 038/0 062/0 

 : W4   بازی یل  نبود وسااااا

 متناسب همه سنین 

1/1 052/0 057/0 

: W5   فاقاادان ضااااواباط و

شفاف  چارچوب های قانونی و 

جهت نقش  مشارکت کودکان 

حی برنااامااه در طرا یزی و  ر

1 020/0 020/0 

 فضاهای تفریحی

: W6  ستفاده از هزینه باالی ا

 مراکز تفریحی پارک

3/1 032/0 021/0 

: W7  ساااایسااااتام ناباود 

 رانی اتوبوت

1/2 013/0 028/0 

: W8   نات  عدم کا وجود ام

 بازی گروهی 

2 032/0 06/0 

: W9   تراکم باااالی جمعیتی

 در زمین بازی

1/1 026/0 062/0 

: W10  نه نبود عالئم و نشاااا

 های جهت یابی کودک

2 031/0 062/0 

: W11فت کردنطی -مسااااا

سیدن کودکان برایطوالنی   ر

 امکانات تفریحیبه 

1 026/0 026/0 

W12 به تردد و جه  عدم تو  :

 بازی ناتوانان جسمی

2/1 028/0 057/0 

: W13  تفاااده از  عاادم اسااا

نمااادهااای زیباااسااااازی در 

 فضاهای مربوط به کودکان

6/1 032/0 051/0 

: W14  ضعد نظارت رسمی و

 غیر رسمی بر فضای بازی 

1/1 026/0 506/0 

: W15 به  دساااترسااای عدم

مات اضاااطرای )اورژانن  خد

-برای حااادثااههنگااام و..(در

 کودکان

1 023/0 023/0 

IFE  1 49/2 

و  (O)هددافددرصددددت

 (T)ادهيتهد

-نمره وزن زایامت

 يینها

: O1  امکان جذب گردشگر به

 پارک

3/3 032/0 132/0 

O2 فراهم کردن فرصاااتی :

مه ریزی  نا برای همکاری دربر

 و توسعه

8/3 032/0 123/0 

: O3  امکان برگزاری جشنواره

و نمایشااگاه برای جذب توجه 

 مردم به نیازهای کودک

5/2 027/0 067/0 

: O4   تفاااده از مکااان اسااا ا

الگوهای جهانی شهر دوستدار 

 کودک

8/3 036/0 136/0 

: O5 035/0 028/0 2/3 و دساااترسااای ارتقای 
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 محدوده د عملکر

O6 امکااان جااذب کودکااان :

 دارای ناتوانی جسمی

2 033/0 226/0 

:  O7  ستفاده کودکان امکان ا

از وساااایل بازی در فصاااو  

 مختلد 

2/2 030/0 06/0 

: O8  ایجاد وسااایل ورزشاای

 مخت  کودکان 

1/2 022/0 026/0 

: O9  ارتقای رضاااایتمندی از

نات موجود در فضااااای  کا ام

 تفریحی

3/3 032/0 132/0 

O10 تشاااویب به اساااتفاده :

 مجدد از فضاهای تفریحی

8/2 026/0 072/0 

: O11  امکان ایجاد نشااااط و

 طراوت در فضا

5/2 022/0 055/0 

: O12  06/0 020/0 3 ایجاد جذابیت بصری 

: O13  یااادگاایااری امااکااان

 وآموز  کودک

7/3 033/0 122/0 

: O14   کان افزایش تحرک ام

در کودکان و اسااتفاده بهتر از 

 فضا

1/3 030/0 033/0 

: O15   یری و گ مکااان یاااد ا

آموز  مهارت های ساااالم از 

 طریب مشارکت

3/3 031/0 120/0 

: O16   ایجاااد دساااترسااای

ستقل کودکان به فعالیت ها  م

 و خدمات مناسب سنشان 

2 037/0 128/0 

: O17 شادی  ایجاد ضاهای  ف

 آور

1/3 025/0 077/0 

: O18دسترسی کودکان امکان

 به فضای سبز و باز

5/2 022/0 055/0 

: 𝑂19   جهاات منی  ی تقااا ا ار

 ها از خطرات جسمیحفظ آن

2 036/0 036/0 

: O20  آوردن فرصاااتی فراهم

یک و  برای برقراری روابط نزد

 تعامالت اجتماعی 

3 031/0 033/0 

: O21 ضمین امنیت فیزیکی ت

 نمسئوالبوسیلهکودکانوروانی

6/3 038/0 136/0 

: 𝑂22   فاه کودک و افزایش ر

 جلوگیری از ایجاد خشونت 

7/3 033/0 122/0 

: T1  سمی سیب های ج بروزآ

 به کودکان

1/1 036/0 033/0 

: T2   به کان  جذب کود عدم 

 محیط

1 032/0 032/0 

: T3  فاده مه عدم اسااات ی ه

نات  کا عه از ام جام اقشااااار

 تفریحی موجود

3/2 033/0 073/0 

: T4ستفادهافزایش ازخودروی ا

 شخصی وآلودگی هوا

2/2 035/0 072/0 

: T5   به مه بی توجهی  با ادا

شااارایط اقلیمی کودکان نمی 

ند در فصاااو  مختلد از  توان

 وسایل بازی استفاد کنند

2/1 022/0 023/0 

: T6  سب سی منا ستر عدم د

 به فضاهای بازی و بهداشتی

1/1 025/0 027/0 

: T7  عدم اساااتفاده از نظرات

هااا ریزیکودکااان در برنااامااه

 توسط مسئولین

2/2 030/0 072/0 

T8: ل ب ت  غاااتیعاادم ارائااه 

به منظور معرف ناسااااب   یم

 یحیتفر یفضاها یهالیپتانس

 دوستدار کودک

1 013/0 013/0 

EFE  1 64/2 

مل داخل -5-5 قايسدده عوا و  یتطبیق و م

ستفاده از ماتر نیا در: یخارج   نیمرحله راهبردها با ا

SWOTداده  بیبا هم تطب یو خارج یداخل نی، ماتر

برحسب  IE یخارج یداخل نیشده است. سان ماتر

عوامل  یابیارز نیحاصاال از ماتر ییمجموع نمرات نها

ست و موقع یو خارج یداخل ست آمده ا ضوع  تیبد مو

مشاااخ   راچهارگانه  یهاتیموقع انیمورد بحث از م

دهد که محدوده مورد ینشااان م  IE نیکند. ماتریم

 کارانه قرار دارد. محافظه یهایاستراتژمطالعه در حالت 

 (62/2  =)EFE ( 23/2و= )IFE 
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 یفضا یزيربرنامه یکنونتیموقع سيماتر -7تصوير

 یحيتفر

 

عد ماتراز مشاااخ  ب لت  IE نیشااادن  حا و 

 یراهبرد نیرسااد که ماتریآن منوبت به یاسااتراتژ

 لیراهبردها تشاااک یبندتیاولو یرا برا QSPM یکم

در  یو عوامل داخل یشاااود. ابتدا عوامل خارجیداده م

ست ماتر ست و  یزیربرنامه نیستون را شده ا شته  نو

ضر ستون دوم   توجهاز عوامل با  کیهر  تیاهم بیدر 

ماتر خارج یابیارز یهانیبه  مل  وارد  یو داخل یعوا

له یم ها شاااود. در مرح عد راهبرد هدف  ییب که 

 QSPM نیماتر یباال دیباشند در ردیم یبندتیاولو

ات براس نیشود، سان کارشناسان و مسئولینوشته م

نمره  یو خارج یهر عامل داخل تیو جذاب ریتاث زانیم

 انگریب 2و  نییپا تیجذاب انگریب 1) 2تا  1 نیب تیجذاب

شد( را به هریباال م تیجذاب صام کیبا  از راهبرد اخت

  نیدر تدو یریکه عامل مورد نظر تاث یداده و درصااورت

شد نمره ب ای شته با صفر  ای یتفاوتیانتخاب راهبرد ندا

از  کیکردن وزن هربا ضااارب گرفت.خواهدبه آن تعلب

ست م دراهبر تیجذاب ت،یعوامل در نمره جذاب  دیآیبد

ستون جذاب تیو جذاب  تیکل هر راهبرد،از جمع اعداد 

شود. براسات نمره بدست آمده از یهر راهبرد حاصل م

 نینمره تا کمتر نیشاااتریکل هر راهبرد، از ب تیجذاب

 شوند. یم یبندتینمره اولو

 

 راهبردها یبندتياولو -6جدول
راهبردهای  رتبه

 محافظه کارانه

نمره 

جذابیت 

عوامل 

 داخلی

نمره 

جذابیت 

عوامل 

 خارجی

مجموع 

نمره 

جذابیت 

راهبرده

 ا

1 ∶ W14O17ایجاااد 

ضاها و امکاناتی که  ف

کان می  ها کود در آن

ننااد احسااااات  توا

شاااادی، نشااااط و 

موفقیاات را تجربااه 

با فراهم آوردن  کنند

وسایل بازی متناسب 

 همه گروه های سنی

78/2 38/3 13/6 

2 : W9O15  کان ام

یادگیری و آموز  

مهارت های ساااالم 

از طریب مشااارکت 

در راساااتای تراکم 

زیاااد جمعیتی در 

 زمین بازی

52/

2 

68/

2 

2/5 

3 ∶ W12O6  
 کودکانجذبامکان

جسمی ناتوانیدارای

باااتوجااه بااه نبود 

نات الزم برای  کا ام

 تردد و بازی آن ها

03/2 38/2 01/5 

2 W2O21 :  
مین نیاات تضااا م ا

کی و ی یز نی ف -روا

له  کان بوسااای کود

مساااائااولاایاان در 

فعجهاات بودر م   ک

-روشاانایی درزمین

 بازی

60/1 25/2 05/2 

5 : W3O19   تقااا ار

هت حفظ  ایمنی ج

-هااا از خطراتآن

جساامی ناشاای از 

ناسااااب بودن  نام

 وسایل ورزشی

72/1 31/2 05/2 

6  : W8O20هم فرا

آوردن فرصتی برای 
32/1 82/1 76/3 
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باارقااراری روابااط 

عامالت  یک و ت نزد

جاد  با ای ماعی  اجت

امکاناتی برای بازی 

 های گروهی

7 ∶ W10O16  
ایجاد دساااترسااای 

ستقل کودکان به  م

ها و خدمات فعالیت

سنشان  با  مناسب 

 نشانهایجاد عالئم و 

یابی  هت  ها در ج

 مسیر برای کودک

77/1 37/1 72/3 

8 ∶ W5O2 هم -فرا

تی  فرصاااا کردن 

مکاااری در برای ه

و توسعه ریزیبرنامه

در راسااتای نبودن 

-ضوابط و چارچوب

های قانونی و شفاف 

جهت نقش وجایگاه 

کودکان مشاااارکت

ریزی و برنااامااه در

های  طراحی فضاااا

 تفریحی

35/1 22/1 57/2 

 

 گیری و پی نهادنتیجه -6

متفاااوتی در  ترجیحااات هااا وکودکااان نگر 

،  خود یها یژگیبا و دیفضاهای شهری دارند که فضا با

 شاااانیازهایها را با توجه به نآن یامکان حضاااور همه

ند.فراهم ختیواقع م در ک نا با شااا ها و ازین توان 

 شااتریحضااور ب یبرا یکودکان بسااتر یاسااتعدادها

 جادیا بابوجود آورد و  یحیتفر یکودکان در فضااااها

کسااب  طیو اسااتقال  در کودک شاارا یحن همکار

به نفن را برا ماد  به و اعت ها ا یتجر که  جادیآن  کرد 

سم یروح یآن ارتقا یجهینت شد. یکودکان م یو ج با

 ان،ریا یکنون ینحوه حضورکودکان در شهرها یبا بررس

 دیکودکان و شاااهر نبا وندیرساااد در مورد پیبه نظر م

ش دهیو ا ینگاه آرمان شته با آن به  به دیبلکه با م،یآ  دا

خه ماع یاعنوان چر گاه کن یاجت عث ا مین با  جادیکه 

سئول شدن در یریپذتیحن م شارکت و موثر واقع  ، م

صلیها مآن  لیتبد دیبا یشهر رانیمد یگردد. نقش ا

ضاها نیا  یتعامالت اجتماع یبرا یبه مکان یحیتفر یف

کان و مح ها آن یآموز  و سااارگرم یبرا یطیکود

 یحیتفر یهای تحقیب در خصااوم فضاااهاباشااد.یافته

ضا سب یتیپارک ناژوان، نار شان نیوالد ین  و کودکان ن

از  یحیتفر یامکانات وفضاااها زیپارک ناژوان ن در د.دا

باز ،یپارک آب لیقب له سااا ،یشاااهر  وم،یآکوار ژ،یت

 ،یر شااادها، باغ خزندگان، قطاپروانه پرندگان، موزهباغ

 یبرا ادیز یهانهیهز لیدارد که به دل ودوج یسوارکار

شدن با خشکسال ستفاده و روبرو   ریدر چندسا  اخ یا

بل فاده براقا مه یاسااات کان نم یه باشااااد. یکود

ها ادهیتداخل دوچرخه سواران و پ لیسالمت به دلجاده

ا ب یباز نیزم کیباشاااد.  یبرخودار نم یکاف تیاز امن

وجود دارد که هم از نظر تعداد  ییابتدا یباز لیوساااا

ان کنندگو مساحت باتوجه به تعداد استفاده یباز نیزم

 جانیمتنوع و ه یباز لیباشاااد وهم وسااااینم یکاف

ناژوان دارا جهیندارد. در نت یزیانگ عملکرد و  یپارک 

 و ازیباشاااد که بدون توجه به نیم یفیضاااع تیفیک

شااده اساات. در  یکودکان طراح یخام همه طیشاارا

دوده مح یذکر شده یها لیبه پتانس وجهبا ت کهیصورت

شورها یریگو بهره سئولیخارج یاز تجارب ک و  نی، م

ضع ازیتوانند با توجه به نیم زانیبرنامه ر  تیکودکان و

با کم یفعل مه  نهیهز نیتررا  ند. در ادا بهبود بخشااا

س ستیراهبردها و  ضا ییها ا  یحیتفر یجهت بهبود ف

 ناژوان ارائه شده است. 

 

 یزيرراهکارها جهت برنامه راهبردها و -7 جدول

 ناژوان یحيتفر یفضاها

 راهکارها راهبردها

ایجاااد فضاااااهااا 

که در  ناتی  کا وام

آن ها کودکان می 

ند احساااات  توان

شااادی، نشاااط و 

استقرار مناسب وسایل بازی برحسب -

 به گروه های مختلد سااانی با توجه

 نیازهای جسمی و روحی 

آموز  صااحی  اسااتفاده از وسااایل -

سنی برای هر  سب  صب برچ بازی و ن
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به  یت را تجر موفق

هم  فرا نناادبااا  ک

یل  آوردن وسااااا

ناساااب  بازی مت

همااه گروه هااای 

 سنی

 وسیله بازی 

بازی - ایجاد فضاااای مناساااب برای 

 کودکان در فصو  مختلد سا 

زمین  طبیعی عناصاار از بهره گیری-

 جهت تاثیر بیشتر بر کودکان 

فراهم ساااااختن تفریحاااتی برای  -

کودکانی از قشااار متوساااط جامعه تا 

 ضعید جامعه 

یادگیری و  کان  ام

مهااارت  موز   آ

هااای سااااالم از 

طریب مشاااارکت 

در راسااتای تراکم 

یاد جمعیتی در  ز

 زمین بازی

ایجاد فضاااهای در ارتباط با عناصاار -

حوات  کز  مر ت کودک در  حساااای 

گ نه، پنج یا ماجراجو های  بازی  نه،  ا

اسااتفاده از مواد شااکل پذیر و فضااای 

تمرین نقش های اجتماعی، استفاده از 

  آب و خاک

 به انعطاف پذیر فضااااهای طراحی-

 چیدمان در امکان تغییر که گونه ای

داشااته  وجود کودکان توسااط فضااا

 در خالقیت ارتقاء جهت در باشاااد،

 کودکان

شهر با  انتقا  فرهنگ و آداب و رسوم-

اسااتفاده از تئاتر کودک، خانه قصااه و 

 شعر و نقاشی دیواری 

شی - صوم برای نقا ستگاه های مخ ای

یده  هام گرفتن از ا کان و ال کردن کود

 های آن ها 

امااکااان جااذب 

کااودکااان دارای 

ناتوانی جسااامی 

بازی  برای تردد و 

 آن ها

 متناسب و متنوع مبلمان های تعبیه-

 معلولیت برای کودکان دارای مقیات با

ایجاد مسیر و وسایل مناسب کودکان -

 ناتوان جسمی

ارتقا ایمنی جهت 

فظ آن هااا از  ح

خطرات جسااامی 

سب  شی از نامنا نا

بودن وسااااایاال 

 ورزشی

امنیتی از  جمله  -رعایت نکات ایمنی-

می توان بااه نوع پوشاااش زمین در 

بازی،  فاع ایمن تجهیزات  محدوده، ارت

به های تیز و برنده،  عدم عدم ایجاد ل

اساتفاده از گیاهان و درختان سامی و 

 حساسیت زا 

ضاهای - سرانه ف ستاندارهای  توجه به ا

بازی و در نظر گرفتن مساحت مناسب 

 برای زمین بازی کودکان 

جلوگیری از ورود وسااااایال نقلیاه -

 موتوری به جاده سالمت

یت  تضااامین امن

نی  کی و روا یزی ف

کودکان بوسااایله 

ین در  ل ئو مساااا

جهت رفع کمبود 

روشنایی در زمین 

 بازی

 نشااسااتن برای فضاااهایی تأمین-

لدین های در نزدیکی وا  بازی فضاااا

کان ظارت به کود ماعی منظور ن  اجت

 غیرمستقیم کودکانشان.

نه - با مه ریزی شااا نا نورپردازی و بر

 درفضاهای تفریحی 

فااراهاام آوردن 

برای  تی  فرصاااا

باارقااراری روابااط 

نزدیک و تعامالت 

اجتماعی با ایجاد 

ب تی  مکااانااا رای ا

 بازی های گروهی

تشویب بزرگساالن به مشارکت بیشتر -

جاد تجهیزاتی  با ای کان  بازی کود در 

بازی نیز  نار زمین  لدین در ک برای وا

 فراهم شود.

 کارگاه های و نمایشاااگاه ها ایجاد-

منظور  به کودکان موقت برای آموزشی

 اجتماعی تعامالت ارتقاء

ایجاد دسااترساای 

مساااتقل کودکان 

یت  عال ها و به ف

خدمات مناساااب 

شان  با ایجاد  سن

عالئم و نشااانه ها 

بی  جهاات یااا در 

 مسیر برای کودک

ایجاد امکانات بهداشااتی ) سااروین -

سالم و... ( و  شامیدنی  شتی، آب آ بهدا

 بوفه های تغذیه سالم مخت  کودکان.

فراهم ساااختن شاارایط دسااترساای -

ضا به کمک  راحت خانواده ها به این ف

 حمل و نقل عمومی 

ص- ضا به و ب عالئمن شانه های در ف  ن

 راحت کودکان  جهت یابی منظور

فااراهاام کااردن 

برای  تی  فرصاااا

همکاری دربرنامه 

ریزی و توسعه در 

تای نبودن  راسااا

ضوابط و چارچوب 

نی و  نو هااای قااا

شفاف جهت نقش 

شارکت  وجایگاه م

مه  نا کان دربر کود

حی  طرا یزی و  ر

 فضاهای تفریحی

کان از نظرخواهی - وگساااتر   کود

مشارکت مستقیم کودکان و قرار دادن 

 آن ها در فرآیند تصمیم سازی

شهری برای  - ستراتژی های  سعه ا تو

های  لت و بخش  کودکان توساااط دو

 قانونگذار

صی برای  - ص شکیل کمیته های تخ ت

در نظر گرفتن منافع کودکان در تمام 

 سطوح

تهیه دورنما و ساااند راهبردی برای  -

 بهبود وضعیت کودک

شار - سازمان های دولتی جلب م کت 

و غیر دولتی برای تدوین  یک چشااام 

 انداز از فضای ایده آ  برای کودکان

ایجاد مراکز کمک 

های اولیه در 

وقوع حادثه هنگام

 برای کودکان

حضااورافراد متخصاا  جهت کمک  -

 های اولیه در مواقع ضروری
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