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چکیده
در شهر سنتی کوچه و بازار، حیاط . ریزي در شهرهاي کودك ستیز معاصر استهاي برنامهبازي و فضاهاي بازي یکی از ضرورت

راي بازي کودکان محسو می شد، اما در شهرهاي امروزي این گونه فضاها امنیت الزم براي مرکزي و تقریباّ هر مکانی فضایی امن ب
سازي در بخش مسکن و تراکم باالي هایی مانند کوچکاز طرف دیگر شهر مدرن به دالیل وجود ویژگی.بازي کودکان را ندارد

ودکان و تغییر سبک زندگی و مشارکت بیش از ساختمان و جمعیت، در دسترس نبودن فضاهاي بازي در نزدیکی محل سکونت ک
اي امري اجتنا ریزي فضاهاي بازي محلهبه همین دلیل برنامه.پیش مادران در اجتماع، واجد خصوصیت کودك ستیز شده است

ر مورد تاکید اي بیشتریزي فضاهاي خرد و محلهبه دالیل دسترسی، اهمیت فضاهاي بازي کودکان به ویژه در برنامه. ناپذیر شده است
خوانایی آن را بهبود بخشد و به و به خصوص کودکانتواند عالوه بر القاي حس تعلق در ساکنان محلهاین گونه فضاها می.است

اي خاص در مراکز کوي و محله خود نمایی کند و نیز تحولی در زیباسازي منظر محله به همراه فعالیت شورانگیز و عنوان نشانه
جنبش فضاهاي بازي نیازمند راهبردها و معیارهایی اندیشمندانه است، برخی از این معیارها عبارتند . به وجود آوردپرتحرك کودکان

روش تحقیق در این پژوهش . هاي فضاهاي بازي و شعاع دسترسی مناسب براي فضاهاي بازي کوي و محلهاز تبیین و تدوین سرانه
.ت، مطالعات اسنادي و مشاهده استتحلیلی است و روش گردآوري اطالعا-توصیفی

مقدمه 
فضاهاي شهري در گذار شهر از سنت به مدرنیسم، تحوالت زیادي را تجربه کرد که گاه این تغییرات سازنده بود و گاه افول 

رت ها و فضاهایی که در چند دهه اخیر شهرسازي به صویکی از فعالیت.ها را به دنبال داشتو فراموشی برخی از فعالیت
تخصصی بدان توجه خاصی نشده بازي و فضاهاي بازي است، در حال حاضر کودکان سهمی از فضاهاي شهري نداشته و با 

ها که همان بازي است محدودتر می شود و به دلیل برتري حضور ماشینیسم در توسعه هرچه بیشتر عرصه عمده فعالیت آن
ي، محیط شهر دیگر مکانی امن و ایمن براي بازي آزادانه آنان نیست، کالبد شهر و فاصله گرفتن شهر از ویژگی انسان مدار

بنابراین در شهرسازي عصر حاضر ضروري است که به این فعالیت حیاتی و سرنوشت ساز دوران کودکی نظري داشته و به 
اصلی به ویژه پس از برقی هايهمزمان با غریدن ترامواها در میان راه1880در اواخر دهه . صورتی بنیادین بدان پرداخته شود

هاي بازي کوچک محله، گزینه ها یا زمینهاي بسیار خطرناك براي کودکان تبدیل شدند و پاركها به مکانها، خیابانشدن آن
. 211-210: 1388جی بون و مدرس، ها با ازدحام روز افزون به کودکان ارائه داد تري در مقابل خیابانامن

هاي گذشته هر جایی در شهر سنتی، مکانی امن براي بازي در قرون و دهه.ز فضاي شهري استفضاهاي بازي جزئی ا
هاي خود را در کوچه و بازار و کوي و برزن به یاد دارند، بازي و فضاي بازي بسیاري از سالمندان بازي.شدکودکان تلقی می

هاي تاریک و هیجان انگیز و دشت و صحرا درتو، داالنهاي توهاي بزرگ، هشتیبسیار قابل دسترس بود و حیاط مرکزي خانه
هاي امروزه دیگر نه از آن سبزینگی و درخت به آن وسعت خبري هست و نه آن خانه. ها بودندهمه جایی براي خلق انواع بازي

هد فراموشی امروزه بدون هیچ تالشی شا.شودوسیع و پر شر و شور و ماالمال از حرکت و پویایی حضور کودکان دیده می
ارزش بازي و فضاهاي بازي و حضور پر شور کودکان در عرصه و کالبد شهر هستیم، آنچه که بخشی از مالت حرکت و پویایی 

.توان بدین وسیله در این کالبد خشک، روح و حیات را دمیددر شهر است و می

فرضیه
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شوند، وجود فضاي بازي در سلسله له محسو میرسد بدین علت که اصوالً کودکان جزء ساکنان کم توان محبه نظر می
اي بودن مقوله بازي ضرورت بیشتري مراتب فضایی محله نسبت به سایر فضاهاي جمعی به علت اهمیت و خاصیت محله

روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوري . اي از اولویت برخوردار استریزي محلهداشته و در برنامه
. عات مطالعات اسنادي و مشاهده استاطال

اي در فضاهاي شهري امروز ضرورت رخداد بازي و فضاي بازي محله. 1
هاست و به طور همزمان تماس تر شده و کمتر پاسخگوي نیاز آنبا رشد شهر نشینی، شهر براي کودکان غیر قابل دسترس

هاي شهري روز به ها در محیطبدین ترتیب فرصت بازي آن. ودشهاي طبیعی محدودتر میو ارتباط کودکان با طبیعت و محیط
هاي کامپیوتري هاي تلویزیونی و بازيدر برخی موارد نیز اندك وقت آزاد کودکان صرف تماشاي برنامه. یابدروز کاهش می

رصت الزم براي بازي هاي طبیعی نیز فرواج زندگی آپارتمان نشینی و به دنبال آن محدودیت در رویارویی با محیط. شودمی
بازي فعالیتی طبیعی، لذت بخش، شگفت انگیز و پر رمز و راز . 1383:21ایزد پناه جهرمی،کند آزاد کودکان را سلب می

اي براي بیان احساسات، برقراري روابط، توصیف تجربیات، آشکار کردن آرزوها و خود شکوفایی است و چون بازي وسیله. است
یت کالمی و شناختی کمتري در بیان احساسات خود دارند، بازي براي آنان یک وسیله ارتباطی و عینی براي کودکان غالباً قابل

سازد و انرژي غنی شده در درون خویش را حرکتی خود را برآورده می- کودك در بازي نیازهاي حسی. کنار آمدن با دنیاست
امش روحی او را افزایش می دهد، بلکه باعث پویایی رفتارش نیز اي منطقی تخلیه می نماید که این عمل نه تنها آربه گونه

در بازي کودك . گردددر صورتی که این انرژي امکان بروز نیابد، احتماالً به اضطرا، افسردگی و پرتحرکی تبدیل می. شودمی
.5: 1387محمد اسماعیل،گسترد سفره دلش را می

وي در سه فضا قابلیت برآورده شدن دارد، این سه فضا شامل فضاي خانواده، نیازهاي کودك به منظور اجتماعی بار آوردن
. هاي مختلفی از شهر متصور شدتوان در غالبفضاي عمومی شهر براي کودك را می. فضاي آموزشی و فضاي عمومی است

کودکانی که در زندگی جمعی . هاستاز جمله این گونه مکان... ها وها و همشاگرديفضاي عمومی محله و شهر، فضاي همبازي
واحدهاي مسکونی اغلب کوچک جز تلویزیون، بازي با خواهر و برادر و شاید برخی کودکان همسایه و مطالعه در غوغاي ناشی 

شوند که براي استراحت به خانه از تراکم ساختمان، تاریکی و گرفتگی خانه تفریح دیگري ندارند، با شاغالنی خسته روبه رو می
شدت فشار بر روي کودکان ساکن در شهر بیش از . اندو قابلیت الزم براي مهرورزي با فرزندان خود را از دست دادهآیندمی

در هر حال یک سوم جمعیت جهان به نحوي بی سر و صدا و همه جانبه و به صورتی ویرانگر در . کودکان روستایی است
ا پیروي از مکتب مدرن، نگرش حجمی و فرمی غالبی به شهر شهرهاي معاصر ب. 1386شیعه،معرض تبعیض قرار دارند 

داشته و در نتیجه شهرهاي کودك ستیز همچنان بدون توجه به نیازها و عالئق شهرزادگان کوچک به گسترش و توسعه خود 
سالم براي که خود فضایی بزرگ و - توانند با طبیعت تماس بیشتري داشته باشندکودکان روستا از طرفی می. دهدادامه می

.توانند بهتر به امور مربوط به کودکان رسیدگی کنندو از طرف دیگر اغلب مادران روستا شاغل نبوده و می- بازي آنان است
دارند و اگر محیط براي آنان گاه دست از بازي برنمیتوان بازي را از زندگی کودکان حذف کرد، آنان در واقع هیچنمی

این مسئله خود نوعی دهن کجی و اعتراض به وضع کیفی . کننددیل به فضایی براي بازي میمساعد نباشد هر مکانی را تب
.فضاهاي شهري امروز است
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1389نوروزي، : وضعیت بازي در شهرها و فضاهاي شهري امروز، منبع : 1تصویر شماره 

یک زمین بازي واحد . شوندقسیم میاي تاي و منطقههاي بازي در واقع به سه دسته اصلی واحد همسایگی، مدرسهزمین
کنددهی میهمسایگی یک جامعه محلی را سرویس

APA, در شهرهاي امروز کمتر به این مسئله توجه شده که فضاي بازي باید در اولویت اول، دسترسی مناسبی . 379 :2006
ستند که نه تنها خود توانایی پیمودن به محل سکونت کودکان داشته باشد، چرا که کودکان در زمره شهروندان کم توانی ه

توانند با وجود مشکالت زیادي که در پیرامون و به دور از خانه ممکن است ها نیز نمیهاي زیاد را ندارند، بلکه والدین آنفاصله
است و وجود ايفضاي بازي ذاتاً نوعی کاربري محله.اتفاق بیفتد، کودك خود را براي رفتن به بازي در هر جایی مجاز کنند

تا 1لیکن بازي براي کودکان . تواند یک یا چند روز در هفته پذیراي کودکان باشداي و شهري تنها میفضاهاي بازي منطقه
.توانند این فعالیت لذت بخش را ترك کنندمانند کار براي بزرگساالن است و نمیسال15

اي را ي کالبدي به سوي همساز شدن با اجتماع منسجم محلههاکه از محله گراهاست، موضوع سوق دادن محیط2اتزیونی
کنیم طوري طراحی شوند که پیوند محله گرایی را هایی که استفاده میخواهد این است که مکانآنچه او می.کندمطرح می

عمومی در فضاي.پیشنهاد او در مقیاس کوچک آن است که فضاي الزم براي گرد هم آمدن مردم فراهم شود.تقویت کنند
این نوع . اي را ایجاد کندسطح محله باید بتواند فرصت تعامل اجتماعی را فراهم کند و بدین ترتیب حس اجتماع منسجم محله

ها به عنوان محله. 166: 1387مدنی پور، گیري است دهد که روندي از شهرگرایی خُرد در حال شکلاز پیشنهادات نشان می
همچنین .270:هماندهدشوند که سفر درون شهري و مصرف انرژي را کاهش میمیواحدي در ساخت شهر مطرح

توان اذعان کرد که ضرورت وجود فضاي بازي در محله مانند وجود دبستان در آن است و عدم دسترسی آسان کودکان به می
را که بازي براي کودکان تفریح و شود، چها و تفریحات ناسالم دیگر میآن ها موجب روي آوردن کودکان به برخی سرگرمی

. نیازي روزانه است

تاثیر فضاي بازي محله اي در سیما و منظر شهري
سازد و فضا انسان را، بنا به این گفته هرگاه فضا براي آدمی مهیا نباشد فعالیت نیز رخ نخواهد داد و انسان فضا را می

توان انتظار بدون خلق فضاهایی انسان دوستانه نمی.خواهد شدهنگامی که فضا براي آن فراهم شود، آن فعالیت نمودار
اي وارسته و سالم را داشت، ضعف در خلق فضاهاي مطلو از جمله فضاهاي باز عمومی شهر، اثرات نامطلو و پایداري جامعه

. بر انسان خواهد گذاشت
ها و قدرت تشخیص قابلیت تمیز و تفکیک مکانخوانایی، یکی از عناصري است که لینچ به تفصیل به آن پرداخته و آن را 

هایی که محیط به آنان ها و موقعیتتواند بر چگونگی و سهولت درك مردم از فرصتخوانایی می.داندآن ها از یکدیگر می
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بهزادفر، توانند به فهم یا درك آن مکان نائل شوند این بدان مفهوم است که مردم تا چه حد می. دارد تاثیر بگذاردعرضه می
محالت در . تواند کمک شایانی در خوانایی شهر داشته باشدایجاد فضاهایی خاص و نشانه وار در بطن محالت می. 7: 1385

با ایجاد فضاهاي بازي . شودبسیاري از شهرها خوانایی نامطلوبی دارند و با شبیه سازي بیش از حد به این مسئله دامن زده می
هاي خاص و منحصر به فرد، معماري ، نوع فعالیت درون آن، وجود عناصر و مبلمانباز بودنضا در محالت به دلیل نوع ف

اي در کانون مرکز هاي مورد توجه، هم به عنوان یک نشانه و هم به عنوان یک گره محلهمنظر متفاوت از محیط اطراف و رنگ
. کندمحالت خودنمایی می

ن خصوصاً برد و ایگوناگونی حق انتخا را باالتر می. کندر کنار همدیگر را تعیین میها دگوناگونی نیز وجود انواع کاربري
هاي کوچک، زنان خانه دار، افراد فقیر و بیشتر خانه نشینان روزانه پر تر مانند کودکان، والدین داراي بچهبراي گروه کم تحرك

 محلهباشد، چرا که این دسته از افراد توانایی یا تمایل به تحرك کمتري را دارند و  این گوناگونی در نزدیک منزل سود می
گوناگونی کاربري در محالت نتیجه مستقیم گوناگونی است، با ایجاد . 59: 1385بهزادفر، یند است براي آنان خوشا

دهندگی افزایش هاي متنوع در کنار هم و به وجود آمدن گوناگونی در کالبد محله، عملکرد آن به لحاظ کیفیتی و پاسخکاربري
در کنار همدیگر و در .. هاي تجاري وهاي بهداشت، کاربريارس، خانههاي اداري، مدهاي بازي، سازمانها، زمینپارك. یابدمی

.برددهندگی فضا را باال میکنار کاربري مسکونی درجه پاسخ
یعنی آنچه که موجبات لذت شهروندان را تامین تواند در محالت بر غناي حسیهمچنین وجود فضاهاي باز و بازي می

. اثر مستقیم گذارد توانند  مهر خویش را بر محیط زندگی خویش بزنندکه مردم میراهی استو نیز بر رنگ تعلق کندمی
ساکنان محالت از اینکه خود را از محله اي بدانند که خالی از فضاهاي خدماتی و زیبا باشد حس خوشایندي نداشته و تقریباً 

.9: 1385بهزادفر، ها ندارند هیچ گونه حس تعلقی به این گونه مکان
گشاد . ز جمله معیارهایی که توسلی در کیفیت فضاهاي شهري عنوان کرده است خصوصیت ایستایی و پویایی فضاهاستا
هاي شهري در دسترسی. کند که ارزش توقف را داردکند و محل توقفی را ایجاد میهاي ناگهانی به پویایی فضا کمک میشدن

بسته به اهمیت عنصر و توجه قرار دادن عناصري . اي محصور توجه نموداي باید به خصوصیت پویایی و ایستایی فضاهو محله
در مسیر گذر یا خیابان از یک طرف و در جوانب میدان از طرف دیگر به فضا اعتبار مکانی می بخشد  به مسئله تجمع

.1371:50توسلی،

1371ز توسلی ،با اقتباس ا1389نوروزي : ارتباط فضاي پویا و ایستا، منبع : 1شکل شماره

با توجه به این فضاهاي بازي در . 61، 1371توسلی کنند هاي افقی حالت ایستایی، سکون و آرامش را القاء میمحیط
تواند این نقش را ایفا کند و سکون و آرامش فضایی بیشتري را در محالت به ارمغان آورد و این فضا به دلیل اینکه محالت می

، بلکه با گشادگی در آیدتراکم نه تنها مکانی است که تشدید کننده ترس و اضطرا به شمار میفضایی است افقی و کم 
.بخشی از محله به کالبد محله آرامش را ارزانی می دارد

شود، سلسله مراتب قلمروها اهمیت بیشتري دارند و فضاهاي در این رابطه در جوامعی که نیاز به امنیت بیشتري حس می
ترین فضا باید به یکدیگر راه یابند، نه اینکه اتفاقی و بدون سلسله مراتب ترین فضا تا عمومیه تدریج از خصوصیقابل دفاع ب

. 174: 1386فر، عینیسازد ها را براي ساکنین آسان میفضاي قابل دفاع، فضایی است که تشخیص و کنترل فعالیت. باشد
هاي اتصالی بین خصوصی، نیمه خصوصی و کامالً عمومی نقش بسزایی را بنابراین فضاهاي بازي به عنوان یکی از مفصل

تواند به عنوان فضایی قابل برد و زمین بازي میچرا که به گفته پرفسور جان لنگ امنیت در فضا را باال می. تواند بازي کندمی
. دفاع مطرح شود
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، public،semi public،semi private،privateسلسله مراتب فضاهاي خصوصی تا عمومی: 2شکل شماره
175: 1386عینی فر، : منبع

بسیاري از نیازهاي رفتاري شهروندان در شهرهاي کنونی تامین نشده و به همین علت است که این شهرها از عملکرد 
رد بررسی ارتباط در علوم رفتاري و روانشناسی محیطی یکی از اهداف مو. 49: 1382بحرینی، مطلوبی برخوردار نیستند 

فضا و . ماحصل آتی این گونه تفکرات خواهد بود3آشتی پذیر محیط با انسان است به نحوي که فضاي شهري ارگونومیک
تواند رغبت و حس تعلق خاطر ساکنان را اي که بدون توجه به نیازهاي بشر شکل پذیرد فضایی ضد انسانی است و نمیمحله

.برانگیزاند

1389نوروزي، : تباط بین نیاز، فعالیت و فضا، منبع ار: 3شکل شماره 
شود، نیاز انسان است و آنچه که باید فضا را سازمان دهد، فعالیت هاي انسانی استآنچه که فعالیت را باعث می: توضیح

موزاییک هاي محله و کوي که از جمله . بدیل دیگري بر کالبد و فضاي اجتماعی محله بگذاردتواند اثرات بیفضاي بازي می
تواند اند و فضاي بازي با تاثیر وجودي خاص خود میهایی بی هویت، نازیبا و ناخوانا مبدل گردیدهموثر شهري هستند، به مکان

فضاي بازي قادر است با حرکت، بازي و . تزریق کننده منظر مطلو و سامان دهنده ناخوانایی و ابهام کالبدي محالت باشد
. ی و زنده بودن فضاي اجتماعی محله را به دنبال داشته باشدهیاهوي کودکان پویای

تکاپو، هیاهو و صداي بازي کودکان هویت بخش محله است، : 2شماره تصویر
1383زنگی آبادي و تبریزي، : منبع



_______________ریزي فضاهاي بازي محلهبرنامه 6اي، ضرورت فراموش شده در سیما و منظر شهري

تحلیل و استنتاج
آن را دگرگون کرده و همانطورکه در مباحث پیش از این بررسی شد، شهر در گذار خود از سنت به مدرنیسم چهره

هاي شهر معاصر است، شهر مدرن در آلودگی بصري، ناخوانایی و کودك ستیزي از جمله ویژگی. وجود آوردتغییراتی در آن به
هاي مختلف به ویژه کودکان ناموفق بوده و این شکست در بطن محالت به وضوح قابل مشاهده برآورده ساختن نیازهاي گروه

ضیه مطرح شده، در حال حاضر بسیاري از شهرها در سلسله مراتب فضایی فضاهاي بازي دچار نوعی با توجه به فر.است
اي که تا مقیاس حیاتی خود یعنی هاي باالي آن در عرصه شهر حیات دارند، سلسلهنابسامانی است و در این میان تنها سلسله

تر از آن نقصان زیادي در سرانه، سیما و منظر پویا و اي و کوچکاي داراي وضعیت رضایت بخش، ولی در مقیاس محلهمحله
آید، بلکه بالعکس الزم و ضروري است و با این وجود فضاهاي بازي نه تنها کاربري لوکسی به شمار نمی. کودك محوري دارد

ریزي برنامهباید به عنوان کاربري مستقلی شناخته و پذیرفته شود تا بدین وسیله بتوان گامی موثر در جهت ساماندهی و
. فضاهاي بازي محله اي برداشت

جدول ذیل در بردارنده پیشنهادات .از لحاظ سرانه بسیاري از شهرهاي کشور فاصله زیادي تا سرانه قابل قبول دارند
مساحت، سرانه در سه سطح زیر استاندارد، خو و ایده آل است، اما در شهرهاي ما وضعیت فضاهاي بازي حتی با وضعیت زیر 

. استاندارد نیز فاصله زیادي دارد

و محلهواحد همسایگی پیشنهاد سرانه ها و مساحت فضاي بازي در عرصه کوي : 1جدول شماره 
مساحت فضاي بازي محله 

نفر3500-5500
گروه هاي فضاي بازي براي همه

سنی کودك و نوجوان

نفر5500-3500سرانه محله 
فضاي بازي براي همه گروه 

*ي سنی کودك و نوجوان ها

مساحت فضاي بازي واحد 
صرفاً نفر2500-1800همسایگی 

ساله 6-1براي خردساالن 

سرانه  واحد همسایگی
فضاي بازي نفر1800-2500

6-1صرفاً براي خردساالن
ساله

کیفیت سرانه و فضاي 
بازي

متر مربع به ازاي هر 1کمتر از متر مربع3500-5500
ساکن

زیر استانداردمتر مربع به ازاي هر ساکن25/0متر مربع450-625

3500محالتمتر مربع 7000
متر مربع 10000تا نفري

نفري 5000محالت

75/0+ 75/0+ 5/0سرانه ي 

خردساالن 
متر براي سه گروه سنی 

کودکان و نوجوانان–
متر مربع به ازاي هر 2جمعاً 

ساکن

حداقلخو متر مربع به ازاي هر ساکن5/0متر مربع900-1250

تا نفري 3500متر مربع 14000
نفري 5000متر مربع 20000

متر مربع به ازاي هر 4سرانه 
ساکن

متر مربع به ازاي هر 2سرانه ي متر مربع3600-5000
ساکن

بسیار خوایده آل 

1389نوروزي، : منبع

که به طور قطع اثرات مطلوبی بر سیماو -فضاي شهري فراموش شده شهرامروز-هاي بازيفضابه منظور تحقق سرانه
: شودهاي زیر پیشنهاد میمنظر محله خواهد گذاشت، سیاست

هاي فرسوده دچار تاري و ابهام بیشتري است، فضاي بازي در نوسازي و به این دلیل که سیماي شهر در بافت:الف
.تواند با حضور خود در محله خواناي آن را بهبود بخشدنقش موثرتري دارد و میهاي فرسوده بهسازي بافت

تر نسبت به فضاي بازي داراي مساحت کمتر و شعاع دسترسی نزدیکساله8تا1فضاهاي بازي خردساالن:
ه و سپس کوي و در نهایت ریزي با فضاي بازي محلدر میان سلسله مراتب فضایی اولویت برنامه. استساله15تا 1ايمحله

ها بیشتر است و کودکان کم توان، توان پیمودن مسیرهاي منطقه و شهر است، چرا که تعداد دفعات و ساعات مراجعه به آن
.طوالنی براي فعالیت روزانه خود یعنی بازي را ندارند

تواند نقش موثر هر ه براي آن میریزي کاربري اراضی اختالط چند کاربري با همدیگر و اطالق یک سراندر برنامه:ج
-هاستها باز بودن فضایی آنکه تنها قرابت آن-کاربري را کم اهمیت کند، براي مثال کاربري فضاي بازي همراه با فضاي سبز 

www.shahrsazionline.com
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تواند تنها فضاهایی غیر تخصصی و کوچک در کنار پارکی را منجر شود و این سیاست تحت عنوان کاربري فضاي سبز می
. د سرانه مطلو را محقق کندتواننمی

ریزي سایر فضاي بازي در کنار برنامه. یابدها به ویژه کودکان مجال حضور میبا تاکید بر توجه به تمامی نسلشهر پایدار
تواند سیما و منظر محله را دگرگون کرده، ساختار کالبدي محله را ساماندهی کند و سهم کودکان در فضاهاي ها میکاربري
در .تر کندها پر رنگاي افزایش دهد و حس تعلق را در بین آنها را در سیما و منظر پویاي محلهو حضور پر شور آنشهري 

هاي خود بدان اشاره داشته و تمایل به تامین خدمات و و محله گرایان در نگرش4نوشهرسازيواقع این هدفی است که 
محالت دارد تا بدین وسیله بتواند تقویت کننده ارتباط گرم و صمیمی ساکنان محله باشد و فضاهاي ضروري ساکنین در دل

.ارتقاء کیفیت زندگی در محالت را فراهم کند

پی نوشت
1. Play area
2. Etzioni 1959

3.Ergonomic :طبق بر شود منهایی که براي انسان ساخته میعلمی که ظهور آن بر این پایه است که باید وسایل و سازه
.شرایط روحی و فیزیکی انسان باشد و آرامش او را تامین کند

4.New Urbanism : از جمله تفکرات نو در شهرسازي و اوائل قرن بیست و یکم است که تاکید بر محله گرایی یکی از
.محورهاي اصلی آن است

فهرست منابع
ریزي و طراحی فضاهاي بازي یارهاي برنامه، فرآیند و معکودك، بازي و شهر. 1383. ایزد پناه جهرمی، آیدا

.انتشارات سازمان شهرداري هاي کشور: تهران . کودکان
دانشگاه تهران: تهران . فرآیند طراحی شهري. 1382. بحرینی، سید حسین.
دانشگاه علم و صنعت: تهران .1385.مصطفی بهزاد فر . محیط هاي پاسخده. بی تا. ایی ین، بنت لی.
مرکز مطالعات : تهران . اصول و روش هاي طراحی شهري و فضاهاي مسکونی در ایران. 1371. توسلی، محمود

. معماري و شهرسازي ایران
 شریعه توس مشهد: مشهد . ریزي مبلمان شهريطراحی و برنامه. 1383.زنگی آبادي، علی، و نازنین تبریزي.
نشر شهر: تهران . موردي بررسی شهر تهراننمونهسازي شهر براي کودکان، آماده. 1386. شیعه، اسماعیل .
1386. ترجمه علیرضا عینی فر. آفرینش نظریه معماري، نقش علوم رفتاري در طراحی محیط. بی تا. لنگ، جان .

.دانشگاه تهران: تهران 
 نشر دانژه: تهران .ها و کاربردهاي بالینیها و روشبازي درمانی، نظریه. 1387.محمد اسماعیل، الهه.
شرکت پردازش و : تهران . 1387.ترجمه فرشاد نوریان . فضاهاي عمومی و خصوصی شهر. 2003. علی. مدنی پور

.ریزي شهريبرنامه
پایان نامه .نمونه موردي فضاهاي بازي شهر اصفهان اي، ریزي فضاهاي بازي محلهبرنامه. 1389. نوروزي، علیرضا

.انکارشناسی ارشد شهرسازي دانشگاه هنر اصفه
 American Planning Association .2006. planning and urban design standards. new jersey : john

wiley & sons ، inc.


