
 چکیده

 
 موجب پرورش کودکان مساله به را اي ویژه توجه ایران، در کودکان توجه قابل جمعیت اخیر، هاي سال در

محدودیت هاي فضایی و زمانی بیشتربراي کودکان و بازي آنها وجود دارد و عرصه حضور امروزه  .است شده

 طراحی براي ریزي برنامه مهم مسائل از یکیآنها به دلیل افزایش شهرنشینی کاهش پیدا کرده است. 

امروزه پارک  .است جمعی باز فضاهاي در کودکان مناسب رشد هاي زمینه فراهم آوردن باز شهري ، فضاهاي

به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فضاهاي عمومی به ویژه در کالن شهرها در  ها و بوستان هاي شهري

 تحقیقشهروندان نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند. هدف براورده ساختن نیازهاي اجتماعی و فردي 

ساله  21 تا 7 کودکان کودکان در فضاي پارک براي ویژه فضاهاي طراحیتبیین معیارهاي  به دستیابی حاضر

 است.  آنان سرزندگی ارتقاي رویکرد با

سبز و اغناء چه رابطه اي میان ویژگی هاي کالبدي فضاي  که است این اساسی پرسش خصوص، این در

سرزندگی در کودک وجود دارد و در سطح خردتر، چه سلسله مراتبی از فعالیت ها، فرم و ساختار اجزاء در 

 با نخست، گام پژوهش، در پرسش به گوئی پاسخ فضاي بازي کودک بر افزایش سرزندگی او موثر است؟ براي

 هاي تعاملی، سرزندگی و رابطه آن با ارتقا خالقیت کودک و پژوهش رفتار زمینۀ در موضوع سابقۀ مرور

 تدقیق و کنترل منظور به دوم، گام است. در شده تحلیل و بررسی مرتبط ها نظریه و مفاهیم مکان، دربارة

 کیفی(ترکیبی روش تحقیق از استفاده با شده، استخراج هاي شاخص و معیارها پیشنهادي، تحلیلی چارچوب

 به رساله نظري چارچوب تدقیق ضمن سوم و چهارم، گام است. در گرفته قرار تحلیل و بررسی رد،مو) کمّی

در تمامی این مراحل از  .است شده پرداخته تحقیق تجربی و نظري هاي یافته میان ارتباط تفسیر

  حقدیدگاههاي کودکانه و متخصصین طراحی براي کودک به صورت رفت و برگشتی استفاده شده است تا 

توانایی کودک براي مشارکت در تصمیم گیري هایی که بر زندگی او تاثیر گزارند نادیده گرفته نشود.  و 

شده در دو کشور ایران و امریکا نشان می دهد که فعالیت هاي مرتبط با بازي عمدتا تحت  انجام آزمون نتایج

ن زمینه می باشند. همچنین تدقیق تاثیر گروه سنی بوده و تفاوت هاي فرهنگی داراي حداقل تاثیر در ای

دیدگاههاي کودک توسط متخصصان طراحی فضاهاي کودکانه )بر اساس علم روانشناسی کودک( نشان داد 

که استفاده از عناصر طبیعی به دلیل تنوع و تحریک کنندگیشان، ایجاد خوانایی و تصویر ذهنی روشن از 

یت مقیاس از مهمترین معیارهاي طراحی فضاي بازي می فضا، چند منظوره بودن و انعطاف پذیري فضا و رعا

باشند که کودک را خالق تر کرده و با توجه رابطه خالقیت و سرزندگی احساس سرزنده بودن را در او 

 افزایش می دهند.
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