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Investigation of the Impact of the Green Approach on 
Playgrounds on Children’s Achievements

[1] Technopoly: the surrender of culture to Technology [2] Last child in the woods: Saving 
our children from nature-deficit disorder [3] The Effect of Family-Centered Nature Therapy 
on Interactions Between Parent and Child With Autism Spectrum Disorder [4] Nature as a 
moderator of stress in urban children [5] Recognizing the role of nature in educational 
spaces [6] Foundamentals of children playground design based on innovation model [7] 
Effect of frequency and mode of contact with nature on children’s self-reported ecological 
behaviors [8] The ever-present origin [9] The geography of childhood: why children need 
wild places [10] Wildlands for children: consideration of the value of natural environments 
in landscape planning [11] Affordances of children’s environments: a functional approach 
to environmental description [12] Making sense of place: children’s understanding of large-
scale environments [13] The hidden curriculum of school grounds [14] The great outdoors. 
Restoring children’s rights to play outside [15] Eden in a vacant lot: special places, species 
and kids in the community of life [16] Children’s Outdoor Environment [17] Dreams and 
creativity [18] A Pattern Language [19] Groups, teams, and creativity: the creative potential 
of idea-generating groups [20] Collaborative-creativity [21] The natural environment as a 
play ground for children [22] Exploring water with young children [23] Learning through 
play [24] Growwing with children: the early childhood years [25] Make-believe: games and 
activities for imaginative play [26] Multi- dimensional constructs research method

Aims soil, plant in playgrounds on children’s achievements. Achievements of the presence 
of the child in the natural environment include nature’s ability to promote cultivating skills, 
enhance mental and cognitive skills, facilitate learning, and rehabilitation of the relationship 
between child and nature. Meanwhile, later two ones, as factors that are only achieved through 
the placement of a child in a green environment, is chose to be one of the child’s achievements. 
Although the way through which the child is accessed to these two important issues is explored.
Instrument & Methods The statistical population of the study consisted of psychologists and 
parents of children aged 5-12 years old in Tehran who were asked to fill in the questionnaire.
Findings The results indicate that the green approach in the playground has a positive and 
significant effect on the achievements of children. Results also show that the impact of the 
designed playground on the achievements of children is more than the impact of the pristine 
playground on achievements of children.
Conclusion Despite the presence of the game in the historical experience of mankind and 
its role in the growth of the child, also considering the impact of children’s attendance in 
the natural playground, today we can observe a decrease in the quality of playgrounds and 
ignorance of green approach in playgrounds. The results indicate that the designed playground 
with a green approach has a significant effect on children’s achievements.
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   ۱۳۹۸، تابستان ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             جهانپژوهشی نقش  -فصلنامه علمی

 بر یباز  یهانیسبز در زم کردیرو ریتاث یبررس
  کودکان یدستاوردها

  
  MSc یفرزانه آزاد

  ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشکده هنر ،یگروه معمار 

  PhD *یچسوزن انوشیک

   دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،دانشکده هنر ،یگروه معمار 
  PhD یانصار  یمجتب

  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشکده هنر، دانشگاه ترب ،یگروه معمار 
  

  چکيده
حاضر بررسی تاثیر رویکرد سبز (آب، خاک و گیاه) هدف پژوهش  اهداف:
حضور کودک در فضای  دستاوردهای. بود های بازی بر دستاوردهای کودکانزمین

 کنندگیشناختی، تسهیل و پرورشی، ذهنی هایمهارت شامل ارتقایطبیعی 
کنندگی آموزش و قابلیت احیای ارتباط کودک و طبیعت است. در این بین تسهیل

ها عنوان فاکتورهایی که تنشده کودک و طبیعت بهآموزش و احیا ارتباط گسسته
ستاوردهای شود، از دبا قرارگیری کودک در محیطی با رویکرد سبز حاصل می

کودک انتخاب شده و چگونگی دستیابی کودک به این دو مهم مورد بررسی قرار 
  گرفته است.
تا  ۵شناسان و والدین کودکان شامل روان پژوهش جامعه آماری ها:ابزار و روش

. دشآوری نامه جمعبا استفاده از پرسشبودند که اطالعات آنها  ساله در تهران۱۲
های تجزیه و تحلیل عاملی ها از روشها و آزمون فرضیهدادهبرای تجزیه و تحلیل 

  معادالت ساختاری بهره گرفته شد.یابی مدلتاییدی و 
رویکرد سبز در زمین بازی بر دستاوردهای  نتایج حاکی از آن است که ها:یافته

داری دارد. همچنین نتایج نشان دادند که میزان تاثیر کودکان تاثیر مثبت و معنی
شده بیشتر از زمین بازی بکر و طبیعی بر دستاوردهای کودکان بازی طراحی زمین
  است.
 ودک،ک رشد در آن نقش و بشر تاریخی تجربه در بازی حضور رغمعلی گیری:نتیجه

 شاهد امروزه طبیعی، بازی فضای در کودک قرارگیری تاثیر از آگاهی همچنین
اس هستیم. براس آن سبز در رویکرد به توجهیبی و بازی فضاهای کیفیت کاهش
شده با توان نتیجه گرفت استفاده از زمین بازی طراحیهای این تحقیق مییافته

  داری بر دستاورد کودکان خواهد داشت.رویکرد سبز تاثیر معنی
   رویکرد سبز، کودک، طبیعت، آموزش ها:کلیدواژه

  
  ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۱/۱/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  suzanchi@modares.ac.ir: نويسنده مسئول*

  

  مقدمه
 از باالرفتن ها،تپه روی خوردنغلت درخت، از تجربه باالرفتن

 شدنپنهان آب، عبور مسیر بستن گلی، هایکلوچه ساختن ها،صخره
 روی پریدن زمین، دل در گیاه هایدانه کاشتن علفزار، میان در

 عیطبی باز فضای در حضور تجربه به مانند و غیره هابرگ از انبوهی
 برای است پاسخی با رویکرد سبز بازی مناطق حقیقت در. است

 به سر هایساختمان و هابرج در را خود وقت بیشتر که کودکانی
کی ها مرز بین کودامروزه که با سلطه رسانه .گذرانندکشیده می فلک

نبود فضا و زمین بازی ، [1]و بزرگسالی در حال فروریختن است
شدن محل زندگی، موجب بروز مناسب برای کودکان و آپارتمانی

تحرکی کودکان، افسردگی، لجبازی و غیره مشکالتی از قبیل کم
رفتن تعادل روحی شده و تحرکی کودکان موجب ازبینشود. کممی

کودکانی که به دالیل مختلف تعادل روحی ندارند به تدریج به 
بال تحرک به دنشوند. بنابراین کودک کممبتال میخستگی مزمن 

نشدن انرژی دچار مشکالت روانی شده و در آینده نسلی چاق، تخلیه
تحرک، لجباز و اعتنا به طبیعت و محیط زیست، کمافسرده، بی

 طبیعت در کودک شود. امروزه حضورروحیه به جامعه وارد میبی
 محدود حضور همین و دافتمی اتفاق محدود بسیار صورتبه اغلب
 طبیعی محیط هایقابلیت و او خاص نیازهای درنظرداشتن بدون
 وانعن با لوو ریچارد کتاب گیرد. درمی صورت نیازها آن برآوردن برای

 از دوری و کمبود اختالل از را مانکودکان: جنگل کودک "آخرین
ای در مورد کودک و طبیعت مطالعات اولیه دهیم" نجات طبیعت

، شودپس از آن منجر به یک پژوهش گسترده در این زمینه میکه 
رفتن رابطه انجام شده است. او در این کتاب در مورد دالیل ازبین

وجوگرنبودن کودکان امروز بحث کرده و کودکان و طبیعت و جست
دادن فضاهای باز طبیعی وجودآمدن این بحران را از دستدالیل به

های فضای داخلی مانند ن با جذابیتکردن آدر شهرها و جایگزین
  .[2]کندهای کامپیوتری و تلویزیون معرفی میبازی
طبیعت و برخوردارشدن از  برقراری ارتباط کودکان با هایراه از یکی

فضای طبیعی مانند جنگل و  در دستاوردهای حاصل از آن، بازی
با قراردادن  .است طبیعی عناصر چمنزار و غیره، یا زمین بازی دارای

 یتخالق افزایش توان شرایط مناسبی را برایکودک در این فضا می
 ویقتش و نفس به اعتماد تثبیت اکتشاف، به او تشویق کودک،
 این مطالعه .فراهم نمود طبیعی جهان پایدارساختن به کودک
 رشپرو برای زیادی هایقابلیت طبیعت است که آن از حاکی هاجنبه
 برای ابزاری عنوانبه تواندمی و دارد اختیار در کودک هایمهارت
ودک ک ذهنی و فیزیکی هایمهارت رشد برای مناسبی بستر و آموزش

 شده کودک و طبیعت موردو همچنین برقراری دوباره ارتباط قطع
 عیطبی باز فضای در کودک قرارگیری عالوه به .گیرد قرار استفاده
 به نسبت کودک تعلق حس و طراوت روحی، آرامش ایجاد موجب
 یاه،گ خاک،(رویکرد سبز  از استفاده چگونگی .شودمی شهر فضای
 تواند بررویایی کودک با این عناصر می هایروش و) و غیره آب

 تاثیرگذار کودک و سالمت آنها ها و دستاوردهایمهارت کیفیت
شده و مسایل و مشکالت ایجادشده برای باشد. بنابر موارد اشاره

های بازی این پژوهش درصدد است که میزان تاثیر زمین کودکان،
با رویکرد سبز را بر دستاوردهای کودکان بررسی و مورد مطالعه قرار 
دهد. همچنین پاسخ به این سئوال که رویکرد سبز در کدام حالت 

شده، بکر) تاثیر بیشتری بر دستاوردهای کودکان دارد، از (طراحی
  گیرد.مورد بررسی قرار می مواردی است که در این پژوهش

  

  پیشینه پژوهش

 ترینمهم از یکی انسان تکامل تاریخ از ایبخش عمده طبیعت در
 بلوغ تاثیرگذار حساس و هایسال کودک طی که بوده هاییزمینه
 که بگوییم اگر نباشد گزافه شاید. است داشته سروکار آن با خود
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 عناصر تاثیرگذارترین از یکی غیرمستقیم طبیعت و مستقیم تجربه
 االً احتم و بوده انسان اخالقی حتی و ادراکی عاطفی، فیزیکی، رشد
اهمیت ارتباط کودک و طبیعت  .[3]بود خواهد چنین آینده نیز در

که در  کورالیزاگران مانند ای است که بسیار از پژوهشبه اندازه
کننده استرس در فضای تحقیق خود تحت عنوان "طبیعت تعدیل

رد گیکودکان" موضوع استرس را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می
که نزدیکی به طبیعت تاثیرات منفی حاصل از استرس را در کودکان 

 رمظفتوان به . از دیگر پژوهشگران در این باب می[4]دهدکاهش می
ای با عنوان "بازشناسی نقش کرد که در مقالهو همکاران اشاره 

طبیعت در فضای آموزشی" فضاهای آموزشی سنتی را بررسی کرده 
ته کننده سه دسگوید حضور طبیعت در فضاهای آموزشی تامینو می

از نیازهای کودکان است. این نیازها شامل نیازهای آموزشی، 
ازهای روحی و نیازهای پرورشی (رشد اجتماعی و رشد فیزیکی) و نی

احساسی است. او در آخر به ارایه راهکارهای طراحی برای تامین این 
. همچنین شفایی و [5]پردازدنیازها با استفاده از عناصر طبیعی می

دیگران در پژوهشی با عنوان "اصول طراحی فضاهای آموزشی 
کودکان براساس مدل خالقیت" فاکتورهای الزم برای برانگیختن 

کنند و در آخر یکی از عوامل موثر کان را بررسی میکنجکاوی کود
برای پرورش خالقیت کودک را استفاده از عناصر طبیعی و استفاده 

نیز  و همکاران کالدو. [6]کندپذیربودن آن اعالم میاز ویژگی انعطاف
ای با عنوان "تاثیر تکرار رابطه کودک و طبیعت بر رفتار در مقاله
کنند که تشویق کودک برای تماس میمحیطی او" عنوان زیست

های تواند ابزار مناسبی برای تبدیل آنها به انسانبیشتر با طبیعت می
  .[7]طرفدار محیط زیست، مورد استفاده قرار گیرد

  

  ادبیات موضوع

استفاده از دستاوردهای کودکان در زمین بازی با رویکرد سبز: 
تعددی برای رویکرد سبز در طراحی زمین بازی دستاوردهای م

کودکان در بر دارد که در این بین دو مورد از دستاوردها که تنها 
در زمین بازی با رویکرد سبز قابل دستیابی است، مورد بررسی 

  گیرد.قرار می
گی درباره چگون جبسر: شده کودک و طبیعتاحیای ارتباط گسسته

ارتباط انسان و جهان پیرامون بحث کرده است. جهان با ارتباط آن 
با عناصر موجود در جهان بسیار مرتبط است. بر مبنای این استدالل 

گیرد او نیز آمادگی دارد تا با وقتی کودک مورد همدردی قرار می
رو شود. این اصل بدان معنا بهجهان پیرامون خود با همدردی رو

های یگانگی با طبیعت دارد و هم ست که هم کودک نیاز به فرصتا
هایی بیابیم . باید راه[8]های طبیعی نیازمند حفاظت هستندمحیط

تا به کودکان امکان دهیم در جایی فراتر از آسفالت و سنگفرش 
خیابان قدم بزنند، به گیاهان و زمین دسترسی داشته باشند، بتوانند 

. با یک [9]اال و پایین بروند یا حتی زمین بخورنددر آن تونل بزنند، ب
چنین تالش هماهنگی است که کودک خواهد توانست در بهترین 
شرایط ممکن بین خود و دنیای طبیعی پیوند برقرار کرده و خود را 

اند کودکانی که زمان . همچنین محققان دریافته[3]با آن یکی بداند

 کنند در دورانک صرف میعنوان یک کودبیشتری را در طبیعت به
کودکی و بزرگسالی از طرفداران محیط زیست خواهند بود. براساس 
این تعاریف عالوه بر نیاز انسان به طبعیت، طبیعت نیز برای بقا به 
  انسان نیازمند است این ارتباط راهی برای نجات انسان و زمین است.

 ینزم روی تحقیق و تمرکز که است واضح: تسهیل آموزش کودک
 که است پراهمیتی موضوع آن طریق از آموزش و طبیعی بازی

 محققین این. اندداده قرار بررسی مورد را آن بسیاری، محققین
 کودک پیشرفت و رشد عوامل از یکی را طبیعی بازی هایزمین
 ساخت رد طبیعی عناصر از استفاده را آن به دستیابی کلید و دانسته
 ذیرپانعطاف و نشدهتکمیل بازی فضاهای از استفاده بازی، وسایل

  .7]‐[14دانندمی چندمنظوره بازی وسایل و
 انکودک شناختی رشد در مهمی نقش طبیعی محیط در قرارگرفتن

 مشاهداتی هایمهارت و استدالل کودک، هوشیاری بهبود طریق از
 اجازه کودکان به طبیعی هایهمچنین محیط .[15]کندمی ایفا وی

. دهدمی را اطرافشان دنیای از چیزهایی تغییر و کردندستکاری
 دتواننمی کودکان که گیاهی هایمحیط به توانمی مثال عنوانبه
 هاخاک توانندمی که شنی هایمحیط در یا بسازند هاییقلعه آنجا در
 معتقد پیاژه. نمود اشاره دهند، تشکیل را ساختارهایی و کنده را

. مایندن تحقیق شخصاً  کنند، آزمایش خود بتوانند باید کودکان: "است
 آینده در موضوعات این. بسازند خودشان برای چیزهایی بتوانند باید
  .[16] "داد خواهد خالقیت توانایی اشخاص به

  زمین بازی طبیعی بکر

منظور از زمین بازی بکر و طبیعی تجربه فیزیکی و واقعی عناصر 
با این وجود در ارتباط مستقیم تنها طبیعی و موجود زنده است. 

تجربیاتی مورد نظر است که عمدتاً بیرون از خانه و مستقل از 
ساخت رخ دهد، به عبارت دیگر گیاهان، جانوران، های انسانمحیط

هایی که تا حد زیادی جدا از کنترل و دخالت دائم انسانی و زیستگاه
شود که ی گفته میکنند. ارتباط با طبیعت بکر به تجربیاتعمل می
نشده باشند و سازماندهی خاصی برای آنها صورت نگرفته ریزیبرنامه
تواند فضاهای زیادی را از قبیل قسمتی . این زمین بازی می[3]باشد

زار، کنار یک رودخانه یا اطراف یک ای از چمناز یک جنگل یا تکه
ک دای از یک فضای رهاشده را شامل شود که کوبرکه یا حتی تکه

ور طوجو و بههایی نظیر بازی، کشف، جستدر آن به انجام فعالیت
  شود.های خودانگیخته مشغول میای از فعالیتکلی مجموعه

  شده با استفاده از عناصر طبیعیزمین بازی طراحی
ز گیری اکنند تا با بهرهدر این نوع از زمین بازی طراحان تالش می

مند دستاوردهای کودکان را در صورت هدفامکانات عناصر طبیعی به
 ب،آ با بازی ارتباط با عناصر طبیعی افزایش دهند. وقتی از امکان

 و نش با بازی سایه، و نور با بازی خود کودک، توسط گیاه کاشت
ت قابلی با طبیعی" عناصر سازیهدف "بازی کنیم،می یاد آن مانند

 و انگیزش ارتقای آن، در بر ارتقا توانایی کودکان است، عالوه
 رایب مناسبی خواهد بود و بستر موثر هیجانات کودک نیز آزادسازی
 همچنین. گروهی فراهم خواهد کرد هایدر فعالیت کودک مشارکت
 کودکان قدرت خالقیت و کندمی کمک کودک پردازیخیال به بازی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران فرزانه آزاد ۱۲۸

   ۱۳۹۸، تابستان ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             جهانپژوهشی نقش  -فصلنامه علمی

 کودکان مشارکت نیز و [18	,17]است وابسته آنها پردازیخیال به نیز
. [20	,19]است موثر کودک خالقیت رشد در گروهی ایهفعالیت در
و  طبیعی" عناصر سازیتوان از "بازیمی خالقیت ارتقای برای

 و امن فضای ایجاد با طور مثالبه. نمود های آن استفادهقابلیت
 ایییا فض آب و خاک شن، مانند طبیعی مواد با مناسبی برای بازی

 ککود بازی توان زمینهمی کودک، خود توسط گیاهان کاشت برای
  .[6]نمود گروهی فراهم هایبازی در را او مشارکت و

  عناصر طبیعی در رویکرد سبز

در طراحی زمین بازی با رویکرد سبز عناصر طبیعی متعددی از 
گیرد. در این قبیل گیاه، خاک، باد، نور و آب مورد استفاده قرار می

 ها بررسیاین زمین بین سه عنصر جداناپذیر و اصلی برای طراحی
  شده است.

 فضای در هادرختچه و درختان مانند گیاهان انواع قرارگیریگیاه: 
 و وناینگ. کندمی فراهم کودکان بازی برای بسیاری هایگزینه بازی

 وهنح با گیاهان ظاهری شکل که رسیدند نتیجه این به جاستین
 در قرارگیری با هادرختچه. دارد مستقیم رابطه کودکان بازی

 برای فضایی پراکنده صورتبه بازی زمین مختلف هایقسمت
 راهمف گروهی هایبازی انجام برای فضایی و گرفتنشدن، پناهپنهان
 شدهپرچین و رونده سروهای به توانمی گیاهان میان در .آوردمی
 آن داخل به چگونه( فیزیکی هایبازی انجام برای را کودکان نظر که
 رایب را مناسبی فضای یا انگیزدمی بر) شوم خارج آن از یا شوم وارد
. آوردمی فراهم) خانه صورتبه فضایی ایجاد( گروهی هایبازی

ه ک هستند مناسب کودک باالرفتن گیاهان برای از برخی همچنین
 پذیری وانعطاف همچنین و هاشاخه فرم و شکل به این موضوع

 نداشت دلیلبه صنوبر درخت مثال برای دارد. آنها، بستگی اندازه
. آن زا باالرفتن تا است ترمناسب شدنپنهان برای متراکم، هایشاخه
 مناسبی فضای دارند، کمتری برگ و شاخ که کاج درختان حضور
 .آوردمی فراهم را و غیره کردن هم دنبال دویدن، برای کودکان برای
  .[21]شودمی کودک ترشدنخالق باعث گیاهان میان در بازی
 زا کودک و شده کودک هایعصبانیت تسکین موجب بازیآبآب: 
 و یافته رهایی هاتنش و فشارها ها،ناراحتی از بازیآب طریق

 عنصر این آب ها،ویژگی همه به توجه کند. بامی آرامش احساس
 برای آن تاثیرات بلکه است جذاب کودک برای تنهانه طبیعی
 وردم ایگسترده صورتبه را آن که طوریبه بوده جذاب نیز محققیق
 و طبیعی عنصر این با بازی . همچنین[22]اندداده قرار مطالعه
 یایاش رفتار و شده آب از کودک شناخت بیشترشدن باعث آورنشاط
. هستند بازیآب عاشق . کودکان[23]کندمی تجربه آن در را مختلف

 کاهش را خود هایتنش بازیآب با. شوندنمی خسته بازیآب از
 دهد،می قدرت احساس آنها به بازیآب. یابندمی آرامش و داده

 زیرا ،است ارضاکننده عاطفی نظر از و شده برانگیخته آنها کنجکاوی
 و کردنشلبشلب مانند کنند: کاریشلوغ دهدمی اجازه آنها به آب

 انگشتان با آب دادنتکان آب، ریختنقطرهقطره آب، در وپازدندست
 نقش کودک تجارب افزایش در حرکات این همگی. پاها و هادست
  .[24]دارند مهمی

 را خودش تواندمی خاک هایتپه کنار در قرارگیری با کودکخاک: 
. ندک تصور کشاورز و شکارچی کوهنورد، ساختمانی، کارگران نقش در
 ت،اس زحمتی پر و سخت کار زمین کندن که نکته این به توجه با

 غرور و قدرت احساس برآید، کار این انجام پس از که کودکی
 خواهد شایانی کمک کودک ذهنی رشد به هاویژگی ، این[25]کندمی
 حرکات انواع تقویت موجب خاک یا شن با بازی همچنین. کرد

 برای ار  زمینه و شده کردنخالی پرکردن، حفرکردن، قبیل از فیزیکی
 آزادانه تا دارند نیاز کودکان .کندمی فراهم خالقانه هایبازی انجام
 تجربه و وجوجست به آن در و رفته شن و خاک هایگودال به

 ملع مستقل طوربه بازی،گودال در چگونه که بیاموزند و بپردازند
 آموزندمی همچنین کنند. انتخاب را بازی جانبی وسایل و کرده
 ار  بازیگودال در موجود جانبی وسایل گروه یک از عضوی عنوانبه
ن دهند و ای استفاده اجازه نیز او به و کرده استفاده دیگری کنار در

  .[23]بگذارند احترام دیگران خواسته به گونه
  های پژوهشمدل مفهومی و فرضیه

ساخته است. این مدل به شده در این پژوهش، محققمدل مطرح
 شده وبررسی روابط بین متغیرهای مستقل (زمین بازی طراحی

زمین بازی بکر و طبیعی) و متغیرهای وابسته (تسهیل آموزش 
روابط  ۱کودکان و تقویت پیوند با طبیعت) پراخته است. در شکل 

 اند. مدل پیشنهادی برای مرتبط با این مطالعه مشخص شدهفرضیه
های بازی این باور است که هر یک از عناصر طبیعی موجود در زمین

اوردهای کودکان تاثیر دارد. همچنین شده بر دستطبیعی و طراحی
با توجه با اهمیت بازی کودک در طبیعت و الزم به ذکر است که 

دستاوردهای متعدد کودک در ارتباط با آن، قابلیت ارتقای 
های ذهنی و شناختی با توجه به های پرورشی و مهارتمهارت

های بازی گستردگی و فراگیربودن این فاکتورها در انواع زمین
سنتی، طبیعی و مدرن) از بین فاکتورهای مورد بررسی حذف شده (

کنندگی آموزش و احیای ارتباط و تنها به بررسی فاکتورهای تسهیل
شده کودک و طبیعت که از دستاوردهای خاص قرارگیری گسسته

  کودک با طبیعت است، پرداخته شد.

  

  
  مدل مفهومی پژوهش) ۱شکل 
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  هامواد و روش

و  است؛ کاربردی هایپژوهش نوع از هدف، نظر پژوهش حاضر از
 نظر دارد. از کاربردبرای معماران و طراحان زمین بازی  آن نتایج
 و عناصر زیرا است؛ پیمایشی -توصیفی هایپژوهش زمره در روش،

   چارچوب در را آنها بین ارتباط نحوه و متغیرهای پژوهش
 از پژوهش این مکانی، نظر همچنین از .کندمی توصیف مشخص،

   و در جامعه حضور با پژوهش هایداده زیرا بوده؛ میدانی نوع
و از  گردآوری شده نامه،ابزار پرسش از استفاده با و آماری نمونه

لحاظ بعد زمان، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل 
ساله تهران بودند. با ۱۲تا  ۵شناسان کودک و والدین کودکان روان

از توجه به نامحدودبودن اعضای جامعه، برای برآورد حجم نمونه 
 عدادت آن بنابر کهشد استفاده  محدود)نافرمول کوکران (برای جامعه 

 صورتبه نفر ۳۸۴ با برابر %۹۵ اطمینان سطح در منتخب نمونه
 ماریآ تحلیل در شد و توزیع آنها بین نامهپرسش و انتخاب تصادفی
ه نامبرای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشگرفت.  قرار استناد مورد
رای بنامه از طیف لیکرت در این پرسشساخته استفاده شد. محقق
که ست ا گزینهشده که شامل پنج استفاده به سئواالت گوییپاسخ
   گیرد.را در بر می مموافق تا کامالٌ  ممخالف های کامالً گزینه

نامه از روایی صوری و برای اطمینان کامل در مورد روایی پرسش
صورت که در بهره گرفته شد. بدین و آزمون بارتلت KMOشاخص 

منظور نامه حاضر قبل از توزیع ابتدا بهروایی صوری، پرسش
ان شناسسازی جمالت و کلمات به تایید اساتید ادبیات و روانروان

سال رسید و اصالحات  ۱۲تا  ۵کودک و تعدادی از والدین کودکان 
بر برا KMOمقدار شاخص  ۱جدول طبق الزم لحاظ شد. همچنین 

به دست  ۲۸با درجه آزادی  ۱۰۳/۱۰۱۷ میزان آزمون بارتلتو  ۸۷۶/۰
یید قرار امورد ت %۹۹و با احتمال  ۰۰۰/۰ دارییسطح معن آمد که در

   گرفت.
  

  نامه و توزیع نرمالروایی و پایایی پرسش )۱جدول 

  متغیر
تعداد 
  گویه

آلفای 
	کرونباخ

  اسميرنوف)-(کولموگورو آزمون نرمال بودن  و بارتلت KMOآزمون 

KMO	بارتلت  
درجه 
  آزادی

سطح 
  داریمعنی

  استانداردانحراف  میانگین
سطح 
  داریمعنی

  نتیجه

زمین بازی 
  شدهطراحی

  توزیع نرمال  ۳۰۶/۰  ۸۷۴/۰  ۱۰۵/۳  ۰۰۰/۰  ۱۰  ۵۵۳/۶۷۱  ۸۴۸/۰  ۸۳۹/۰  ۵  آب
  توزیع نرمال  ۱۰۱/۰  ۸۱۷/۰  ۳۳۸/۳  ۰۰۰/۰  ۶  ۶۲۸/۹۵۲  ۷۸۱/۰  ۸۳۶/۰  ۴  خاک (شن)
  توزیع نرمال  ۰۸۱/۰  ۸۸۳/۰  ۱۹۱/۳  ۰۰۰/۰  ۶  ۷۶۴/۹۲۲  ۰٫۷۱۵  ۸۶۰/۰  ۴  گیاه

زمین بازی 
 بکر و طبیعی

  توزیع نرمال  ۲۱۳/۰  ۸۳۹/۰  ۴۷۱/۳  ۰۰۰/۰  ۱۰  ۱۴۴/۱۱۶۳  ۰٫۸۷۵  ۹۰۱/۰  ۵  آب
  توزیع نرمال  ۷۰۱/۰  ۸۶۴/۰  ۴۵۹/۳  ۰۰۰/۰  ۶  ۳۹۸/۸۵۶  ۰٫۸۳۲  ۸۸۵/۰  ۴  خاک (شن)
  توزیع نرمال  ۱۴۰/۰  ۹۵۱/۰  ۲۴۸/۳  ۰۰۰/۰  ۶  ۳۷۷/۹۶۸  ۰٫۸۱۶  ۸۹۶/۰  ۴  گیاه

  توزیع نرمال  ۱۲۷/۰  ۷۲۳/۰  ۴۴۲/۳  ۰۰۰/۰  ۶  ۱۶۶/۳۰۵  ۰٫۷۳۹  ۷۳۲/۰  ۴  کننده آموزشتسهیل
  توزیع نرمال  ۲۲۱/۰  ۷۹۵/۰  ۴۱۹/۳  ۰۰۰/۰  ۶  ۹۰۵/۳۳۸  ۰٫۷۴۹  ۷۴۸/۰  ۴  طبیعت تقویت پیوند با
  توزیع نرمال  ۲۰۰/۰  ۴۷۳/۰  ۳۴۳/۳  ۰۰۰/۰  ۲۸  ۱۰۳/۱۰۱۷  ۰٫۸۱۸  ۸۸۷/۰  ۳۴  نامهکل پرسش

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران فرزانه آزاد ۱۳۰

   ۱۳۹۸، تابستان ۲، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             جهانپژوهشی نقش  -فصلنامه علمی

نامه از آلفای پایایی پرسشدر این پژوهش برای سنجش همچنین 
شد. میزان  استفاده کردن)نیمه هاف (دوکرونباخ و آزمون اسپلیت

کردن نیز برابر و آزمون دو نیمه ۸۸۷/۰آلفای کرونباخ در این تحقیق 
 نامه مورداند که پرسشبه دست آمد، این نتایج نشان داده ۹۴۰/۰با 

درنهایت در این استفاده از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 
های شده در مورد توزیع دادهمنظور بررسی ادعای مطرحپژوهش به

استفاده  (KS)اسمیرنوف  -یک متغیر کمی از آزمون کولموگروف
دهد که با توجه به این که سطح نشان می ۱شد. اطالعات جدول 

 ۰۵/۰تر از آمده برای هر یک از متغیرها که بزرگدستداری بهمعنی
  ها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد.توان دادهاست، می

  

  هایافته

مار آ بخش در اطالعات تحلیل و تجزیه منظوربه تحقیق این در

اده معیار استفتوصیفی از میانگین، فراوانی، مد، واریانس و انحراف
بی یاشد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تاییدی و مدل

  شده است. بهره گرفتهمعادالت ساختاری 
  

آزمون تحلیل عاملی روی متغیرهای پژوهش : تاییدیتحلیل عاملی 
بررسی روابط بین متغیرهای نهفته منظور شاخص (گویه) به ۳۴با 

مشاهده  ۲طور که در جدول اجرا شد. همان و متغیرهای آشکار مدل
) هستند. برآورد پارامتر ۳۴q-۱qها شامل (شود این گویهمی

های مربوط به تمامی شاخصدهد که استانداردشده نشان می
) و بار عاملی (بیشتر ۹۶/۱(بیشتر از  Tاز مقادیر  که متغیرهای تحقیق

و برای تایید هستند مورد  %۹۹در سطح اطمینان برخوردارند  )۴/۰از 
 (شکل [26]شوندهای مناسبی محسوب میمتغیرهای تحقیق شاخص

۲.(  

  
  پژوهش یرهایمتغ یدییتا یعامل لیتحل آزمون جینتا )۲جدول 

  sig  بار عاملی  متغیر مورد مطالعه  
  شده)آب (زمین بازی طراحی

	۰۰۰۰/۰	۷۱/۰  با زمین بازی بکر و طبیعی شادتر است.شده) در مقایسه شده (دریاچه مصنوعی طراحیهای بازی طراحیکودک (من) در بازی با آب موجود در زمین  ۱

۲  
شده در مقایسه با زمین بازی طبیعی و بکر (رودخانه و غیره) فرصت یادگیری و آموزش بیشتری (نسبت به گیاه و وجود آب در زمین بازی طراحی

  کند.خاک) ایجاد می
۷۴/۰	۰۰۰/۰	

۳  
عمق) احساس بازی در رودخانه طبیعی کمبازی در فضاهای طبیعی بکر (مثل آبها نسبت به آبپارکشده در بازی در دریاچه طراحیکودک با آب

  کند.آرامش بیشتری می
۷۶/۰	۰۰۰/۰	

۴  
عمق) از بازی در رودخانه طبیعی کمبازی در فضاهای طبیعی بکر (مثل آبها نسبت به آبشده در پارکبازی در دریاچه و آبشار طراحیکودک با آب

  یابد.ها رهایی میناراحتی و تنش
۶۵/۰	۰۰۰/۰	

	۰۰۰/۰  ۶۶/۰  شود.های طبیعی و بکر موجب کاهش احساس امنیت کودکان میشده در مقایسه با زمینهای بازی طراحیبازی با آب در زمین  ۵
  شده)خاک (زمین بازی طراحی

	۰۰۰/۰	۴۷/۰  شود.های طبیعی و بکر باعث تقویت انواع حرکات فیزیکی میزمینشده در مقایسه با های بازی طراحیبازی با شن یا خاک در زمین  ۶

۷  
آموزند که چگونه از قوه تخیل و خالقیت ذهن های بازی طبیعی و بکر میشده در مقایسه با زمینهای بازی طراحیکودکان با بازی با شن در زمین

  خود استفاده کنند.
۴۷/۰	۰۰۰/۰	

۸  
های بازی طبیعی و بکر موقعیت مناسبی را برای کنجکاوی و پرسشگری کودک فراهم شده در مقایسه با زمینبازی طراحیهای شن بازی در زمین

  کند.می
۷۹/۰	۰۰۰/۰	

۹  
های بازی طبیعی و بکر فرصت آموزش و یادگیری بیشتری (نسبت به عناصر آب و شده در مقایسه با زمینهای بازی طراحیوجود خاک در زمین

  کند.ایجاد میگیاه) 
۸۲/۰	۰۰۰/۰	

  شده)گیاه (زمین بازی طراحی

۱۰  
یعی های بازی بکر و طبانگیزتر از باالرفتن از درختان در زمینشده بسیار هیجانهای درختی و درختان با تنه کوتاه زمین بازی طراحیباالرفتن از خانه

  است.
۵۶/۰	۰٫۰۰۰	

۱۱  
های بازی طبیعی و بکر فرصت یادگیری و آموزش بیشتری (نسبت شده در مقایسه با زمینهای بازی طراحیزمینوجود گیاه (درخت، بوته و غیره) در 

  کند.به آب و خاک) ایجاد می
۶۵/۰	۰٫۰۰۰	

	۰۰۰/۰	۹۱/۰  آورد.وجود میوجوگری و تجربه را در کودکان به های بازی طبیعی و بکر حس جستشده در مقایسه با زمینهای بازی طراحیوجود گیاهان در زمین  ۱۲

۱۳  
های بازی طبیعی و بکر موجب ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط نزدیک کودک با شده در مقایسه با زمینهای بازی طراحیوجود گیاهان در زمین

  شود.گیاهان می
۹۷/۰  ۰۰۰/۰  

  آب (زمین بازی بکر و طبیعی)
	۰۰۰/۰	۷۵/۰  شده) شادتر است.آبشار و غیره نسبت به دریاچه مصنوعی طراحی کودک (من) در بازی با آب (در دریاچه طبیعی و  ۱۴

۱۵  
شده فرصت یادگیری و آموزش بیشتری (نسبت به گیاه و وجود آب در زمین بازی طبیعی و بکر (رودخانه و غیره) در مقایسه با زمین بازی طراحی

  کند.خاک) ایجاد می
۸۶/۰	۰۰۰/۰	

۱۶  
ها احساس شده در پارکعمق) نسبت به آب بازی در دریاچه طراحیبازی در رودخانه طبیعی کمفضاهای طبیعی بکر (مثل آببازی در کودک با آب

  کند.آرامش بیشتری می
۸۵/۰	۰۰۰/۰	

۱۷  
 ها ازشده در پارکطراحیبازی در دریاچه و آبشار عمق) نسبت به آببازی در رودخانه طبیعی کمبازی در فضاهای طبیعی بکر (مثل آبکودک با آب

  یابد.ها بیشتر رهایی میناراحتی و تنش
۷۹/۰	۰۰۰/۰  

  ۰۰۰/۰	۷۶/۰  شود.شده باعث کاهش احساس امنیت کودکان میهای بازی طراحیهای طبیعی و بکر در مقایسه با زمینبازی با آب در زمین  ۱۸

  
  



  ۱۳۱ کودکان یبر دستاوردها یباز  یهانیسبز در زم کردیرو ریتاث یبررســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  پژوهش یرهایمتغ یدییتا یعامل لیتحل آزمون جینتا )۲جدول ادامه 
  sig  بار عاملی  متغیر مورد مطالعه  

  شده)خاک (زمین بازی طراحی
	۰٫۰۰۰  ۸۵/۰  تر است.شده برای کودک جذابهای بازی طراحیهای بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینبازی با شن یا خاک در زمین  ۱۹

۲۰  
آموزند که چگونه از قوه تخیل و خالقیت شده میهای بازی طراحیهای بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینزمینکودکان با بازی با شن در 

  ذهن خود استفاده کنند.
۸۲/۰	۰۰۰/۰	

۲۱  
ک دشده موقعیت مناسبی را برای کنجکاوی و پرسشگری کوهای بازی طراحیهای بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینشن بازی در زمین

  کند.فراهم می
۸۴/۰	۰۰۰/۰  

۲۲  
شده فرصت آموزش و یادگیری بیشتری (نسبت به عناصر آب های بازی طراحیهای بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینوجود خاک در زمین
  کند.و گیاه) ایجاد می

۷۴/۰	۰۰۰/۰	

  گیاه (زمین بازی طراحی شده)

۲۳ 
های درختی و درختان با تنه کوتاه در زمین بازی انگیزتر از باالرفتن از خانهبکر و طبیعی بسیار هیجانهای بازی باالرفتن از درختان در زمین

  طراحی شده است.
۸۳/۰	۰۰۰/۰	

۲۴  
شده فرصت یادگیری و آموزش بیشتری های بازی طراحیهای بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینوجود گیاه (درخت، بوته و غیره) در زمین

  کند.به آب و خاک) ایجاد می (نسبت
۹۱/۰  ۰۰۰/۰	

۲۵  
وجوگری و تجربه را در کودکان به وجود شده حس جستهای بازی طراحیهای بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینوجود گیاهان در زمین

  آورد.می
۷۹/۰  ۰۰۰/۰  

۲۶  
شده موجب ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط نزدیک طراحیهای بازی های بازی بکر و طبیعی در مقایسه با زمینوجود گیاهان در زمین
  شود.کودک با گیاهان می

۷۹/۰	۰۰۰/۰	

  کننده آموزشتسهیل
	۰۰۰/۰	۶۴/۰  کند.ارتباطات تجربی برقرارشده با دنیای واقعی بیرون از کالس، خانه و غیره بر رشد دانش و فهم کودک کمک می  ۲۷
	۰۰۰/۰	۰٫۵۵  آورد.های بازی بستر مناسبی برای کاهش خشونت کودک فراهم میزمینعناصر طبیعی (آب، خاک و گیاه)   ۲۸
	۰۰۰/۰	۰٫۷۶  شود.های فیزیکی و اجتماعی کودکان میشده در زمین بازی موجب افزایش مهارتعناصر طبیعی استفاده  ۲۹
  ۰۰۰/۰  ۵۹/۰  شود.میشده در زمین بازی موجب تقویت قوه تخیل و خالقیت کودکان عناصر طبیعی استفاده  ۳۰

  تقویت پیوند با طبیعت
	۰۰۰/۰	۵۸/۰  شود.عناصر طبیعی (آب، خاک و گیاه) موجود در فضاهای بازی موجب شناخت بهتر کودک از طبیعت می  ۳۱

۳۲  
ارتباط بیشتری با های آزادانه های تعادلی پیدا کرده و با انجام بازیهای طبیعی کودکان هماهنگی بیشتری در مهارتبا بازی در محیط
  کنند.طبیعت برقرار می

۸۷/۰	۰۰۰/۰	

	۰۰۰/۰	۷۵/۰  یابد.های بازی و برقراری پیوند بین کودکان و عناصر طبیعی، عالقه کودکان به طبیعت افزایش میبا وجود عناصر طبیعی در زمین ۳۳
	۰۰۰/۰	۷۱/۰  شود تا کودک احترام بیشتری به طبیعت قایل شود.میشده با استفاده از عناصر طبیعی باعث قرارگیری کودک در زمین بازی ساخته ۳۴

  

  
  )استاندارد نیتخم( پژوهش یرهایمتغ یعامل لیتحل یاصالح مدل) ۲شکل 

  
ر افزامدل ساختاری با استفاده از نرم یابی معادالت ساختاری:مدل

شده های ارایهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص ۸/۸لیزرل 
افزار نشان داد که مدل تناسب قابل قبولی داشته است. توسط نرم
داری معنی سطح در آزادی درجه ۵۰۰ با ۵۲/۱۴۳۴ معادل کای مجذور

برابر  (RMSEA)و ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی  ۰۰۰/۰
، CFI ،NFI ،RFIهای برازش بود. همچنین مقادیر شاخص ۰۵۲/۰

NNFI  وGFI به  ۸۲/۰و  ۹۴/۰، ۹۱/۰، ۹۲/۰، ۹۵/۰ترتیب برابر به
  ).۴و  ۳های دست آمد که گویای برازش عالی مدل است (شکل

  

	
  )Tهای فرعی (آماره یابی معادالت ساختاری آزمون فرضیهمدل) ۳شکل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران فرزانه آزاد ۱۳۲
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  )Tیابی معادالت ساختاری آزمون فرضیه اصلی (آماره مدل) ۴شکل 

  
  بحث

، ضریب استاندارد ۳با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول 
شده) و تسهیل آموزش (فرضیه فرعی مسیر آب (زمین بازی طراحی

توان با ) است. بنابراین میT=۲۳/۶<۹۶/۱و ( ۴۳/۰اول) مقدار 
عنی شود. ینتیجه گرفت که فرضیه فرعی اول تایید می %۹۹احتمال 

استفاده از عنصر طبیعی آب در طراحی زمین بازی بر تسهیل آموزش 
عبارتی با یک واحد گذارد. بهداری میکودک تاثیر مثبت و معنی

ی، ن باز تغییر در میزان استفاده از عنصر طبیعی آب در طراحی زمی
واحدی در تسهیل آموزش کودکان بود.  ۴۳/۰توان شاهد افزایش می

جز های فرعی بهسایر فرضیه ۳های جدول همچنین با توجه به داده
شوند، یعنی استفاده از تایید می %۹۹فرضیه فرعی یازده به احتمال 

عناصر طبیعی آب، خاک و گیاه در طراحی زمین بازی بکر و طبیعی 
شده در دستاوردهای کودکان تاثیر مثبت و ی طراحیو زمین باز 

 بیضر ازدهمی یفرع هیفرضگذارد. در این میان در داری میمعنی
وزش آم لی) و تسهیعیبکر و طب یباز  نی(زم اهیگ ریاستاندارد مس

با احتمال  توانیم نی. بنابرااست) T=۵۳/۱>۹۶/۱و ( ۰۶/۰ مقدار
ود وج یعنی. شودیرد م ازدهمی یفرع هیگرفت که فرض جهینت ۹۵%

وزش آم لیبر تسه یعیبکر و طب یباز  نیدر زم اهیگ یعیعنصر طب
  ندارد. یدار ینمثبت و مع ریکودک تاث

 یباز  نیزم ریاستاندارد مس بیاول ضر یاصل هیفرضهمچنین در 
) T=۴۹/۹<۹۶/۱و ( ۶۵/۰ کودکان مقدار یشده و دستاوردهایطراح
 یاصل هیگرفت که فرض جهینت %۹۹با احتمال  توانیم نی. بنابرااست
اده کودکان با استف یبرا یباز  نیزم یطراح یعنی. شودیم دییاول تا

کودکان به  ی) بر دستاوردهااهیگو  (آب، خاک یعیاز عناصر طب
 هیفرضگذارد و درنهایت در یم یدار یمثبت و معن ری، تاث%۶۵ زانیم
و  یعیبکر و طب یباز  نیزم ریاستاندارد مس بیدوم ضر یاصل

 نی. بنابرااست) T=۶۲/۴<۹۶/۱و ( ۳۹/۰ کودکان مقدار یدستاوردها
 دییدوم تا یاصل هیگرفت که فرض جهینت %۹۹با احتمال  توانیم
 زانیکودکان به م یبر دستاوردها یعیبکر و طب یباز  نی. زمشودیم
  گذارد.یم یدار یمثبت و معن ری، تاث۳۹%

  
  خالصه ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری) ۳جدول 

  مسیر
استاندارد  β ضریب

  شده
  داریسطح معنی  Tآماره 

های فرضیه
  فرعی

  ۰۰۰/۰  ۲۳/۶  ۴۳/۰  کننده آموزشتسهیل    شده)آب (زمین بازی طراحی
  ۰۰۰/۰  ۰۲/۶  ۴۳/۰  طبیعتتقویت پیوند با     شده)آب (زمین بازی طراحی
  ۰۰۰/۰  ۳۶/۳  ۱۸/۰  کننده آموزشتسهیل    شده)خاک (زمین بازی طراحی
  ۰۰۰/۰  ۴۸/۳  ۱۹/۰  تقویت پیوند با طبیعت    شده)خاک (زمین بازی طراحی
  ۰۰۰/۰  ۶۴/۳  ۲۲/۰  کننده آموزشتسهیل    شده)گیاه (زمین بازی طراحی
  ۰۰۰/۰  ۸۰/۲  ۱۷/۰  پیوند با طبیعتتقویت     شده)گیاه (زمین بازی طراحی

  ۰۰۰/۰  ۵۹/۲  ۳۳/۰  کننده آموزشتسهیل    آب (زمین بازی بکر و طبیعی)
  ۰۰۰/۰  ۴۴/۲  ۳۲/۰  تقویت پیوند با طبیعت    آب (زمین بازی بکر و طبیعی)

  ۰۰۰/۰  ۶۱/۳  ۵۱/۰  کننده آموزشتسهیل    خاک (زمین بازی بکر و طبیعی)
  ۰۰۰/۰  ۲۱/۳  ۴۵/۰  تقویت پیوند با طبیعت    طبیعی)خاک (زمین بازی بکر و 

  ۴۳/۰  ۵۳/۱  ۰۶/۰  کننده آموزشتسهیل    گیاه (زمین بازی بکر و طبیعی)
  ۰۰۰/۰  ۱۲/۲  ۱۴/۰  تقویت پیوند با طبیعت    گیاه (زمین بازی بکر و طبیعی)

فرضیه 
  اصلی

  ۰۰۰/۰  ۴۹/۹  ۶۵/۰  دستاورد کودکان    شدهزمین بازی طراحی
  ۰۰۰/۰  ۶۲/۴  ۳۹/۰  دستاورد کودکان    بازی بکر و طبیعیزمین 

  
 دهد که از میان عناصرها و نتایج پژوهش نشان میطور کلی یافتهبه

شده در طراحی زمین بازی، طبیعی موجود در طبیعت و استفاده
شده و هدفمند در زمین بازی تاثیر عنصر آب به شکل طراحی

بیشتری بر آموزش و تقویت پیوند کودک با طبیعت در مقایسه با 
شده تاثیر کمتری بر ل طراحیشکل بکر دارد. عنصر خاک به شک

آموزش و تقویت پیوند کودک با طبیعت در مقایسه با شکل بکر 
بر  شده تاثیر بیشتریدارد. عنصر گیاه در زمین بازی به شکل طراحی

آموزش و تقویت پیوند کودک با طبیعت در مقایسه با شکل بکر 
 هشددارد. همچنین درنهایت نتایج نشان داد که زمین بازی طراحی

بر دستاوردهای کودکان تاثیر بیشتری در مقایسه با زمین بازی بکر 
  و طبیعی دارد.

  

  گیرینتیجه

 شهری کودکان برای بازی امکان تامین برای فعال هایگروه
 آسانیبه ارزان و امن بازی فضاهای به دارد حق معتقدند، کودک

 ند،ک بازی آزادانه تواندمی آن در که هاییمکان باشد داشته دسترسی
 نهمساال کنار در و کند کشف را پیرامون محیط درآمیزد، طبیعت با
از آنجایی که رویکرد سبز بهترین  .بپردازد یادگیری به دوستان و
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های آن توان از ویژگیگزینه برای تحریک حواس کودک است، می
 تجربیات به نگاهی شد. با برای طراحی زمین بازی کودک بهرمند

 در بازی امکان آوردنفراهم برای را عمده مسیر دو توانمی موجود،
 عناصر از استفاده با بازی فضای خلق اول داد؛ تشخیص محیط

 ایفض خلق دوم کودک، هدفمندتر برای هایبازی انجام طبیعی برای
 وحیر نیازهای از برخی تامین نخورده، برایو دست طبیعی، بکر بازی
آموزش به  و اجتماعی و فیزیکی هایمهارت و هاتوانایی روانی، و

 کلی حالت در. طبیعت و کودک ارتباط بازسازی کودک و درنهایت
 تهدس سه تامین به شده و بکر) قادرطبیعی (طراحی بازی هایزمین

 آموزشی شامل نیازهای نیازها این. کودکان هستند مشخص نیازهای
) فیزیکی رشد و اجتماعی رشد( پرورشی نیازهای و پرورش خالقیت،

که در این . است طبیعت به نزدیکی و و روحی و ذهنی نیازهای و
بین ایجاد ارتباط دوباره با طبیعت و آموزش از طریق طبیعت از 
فاکتورهای مهمی هستند که تنها در زمین بازی با رویکرد سبز برای 

  پذیر است.کودک امکان
 توان نتیجه گرفت که عنصر طبیعیشده میانجامبا توجه به بررسی 
شده، بر احیا دوباره رابطه کودک و طبیعت و آب به شکل طراحی

همچنین آموزش به کودک تاثیر بیشتری نسبت به شکل بکر و 
توانند با استفاده طبیعی آن در طبیعت خواهد داشت. طراحان می

رکت و انعکاس، فرد این عنصر مانند صدا، حهای منحصربهاز ویژگی
 کردنکردن با آب جلب کرده و از طریق بازیتوجه کودک را به بازی

های طبیعی توانند از فرمبه او آموزش دهند. همچنین طراحان می
مانند رودخانه یا برکه برای برقراری این ارتباط با کودک استفاده 

ها نیز به شکل هدفمند بوده و بر کنند ولی استفاده از این فرم
فزایش دستاوردهای کودکان تاکید خواهد داشت. در این بررسی ا

عنصر طبیعی خاک یا شن نیز در دو شکل متفاوت در زمین بازی 
های آماری میزان مورد مطالعه قرار گرفته است که با توجه به داده

دستاورد کودکان در ارتباط با این عنصر طبیعی در شکل بکر و 
ودکان با قرارگیری در فضاهای نخورده بیشتر بوده است. کدست

صورت بکر و طبیعی ارتباط بهتری با این عنصر خاکی و شنی به
برقرار خواهند کرد. همچنین عنصر طبیعی گیاه نیز در به شکل بکر 

شده بر دستاوردهای کودک تاثیر کمتری نسبت به شکل طراحی
های یسکنند. بنابر برر داشته و کودکان با آن ارتباط کمتری برقرار می

های بازی توان نتیجه گرفت که زمینشده و درنهایت میانجام
شده با استفاده عناصر طبیعی (آب، خاک و گیاه) بر میزان طراحی

دستاوردهای کودکان (ارتباط با طبیعت و آموزش) تاثیر بیشتری 
نخورده دارند. طبق نتایج حاصل های بازی بکر و دستنسبت به زمین

ان و معمارانی که در زمینه زمین بازی کودک از پژوهش به طراح
شود تا با رویکرد سبز از عناصر طبیعی فعالیت دارند پیشنهاد می

صورت هدفمند برای افزایش ارتباط ویژه آب، بهآب، خاک و گیاه به
  کودک و طبیعت و آموزش از طریق آن استفاده نمایند.

  

دوره  نامهانیاز پا ینوشتار بخش نیاتشکر و قدردانی: 
 یباز  نیزم یبا عنوان طراح یفرزانه آزادارشد خانم یکارشناس

رانقدر استاد گ ییکه با راهنمااست  عتیارتباط با طب کردیبا رو
 دهیبه انجام رس یانصار و مشاوره دکتر  یسوزنچ انوشیکدکتر 

ر دکت حترماستاد م تیو هدا یاست. با سپاس فراوان از همراه
 سریانجام پژوهش م شانیا تیکه بدون حما یسوزنچ انوشیک

  نبود.
 کردیرو ریتاث یمقاله با عنوان "بررس سندگانینواخالقی: تاییدیه

کودکان" با اعالم  یبر دستاوردها یباز  یهاینسبز در زم
 نقش جهان، هیمقاله به نشر نیبر ارسال ا یموافقت خود مبن

تعهد  یو شهرساز  یمعمار  نینو یهایو فناور  یمطالعات نظر 
 چیه رد هینشر یکه مقاله مذکور در زمان ارسال برا میینمایم
و  ارسال نشده یگر ید یدر حال بررس یرانایر یو غ یرانیا یهنشر

رابط  سندهیعنوان نوبه سندگانیرا از نو یفرزانه آزادخانم 
 نیامور مرتبط با ا هیدر کل شانینموده و وکالت تام ا یمعرف

نقش جهان،  هینزد نشر یانجام اصالحات احتمال ژهیومقاله به
را  یو شهرساز  یمعمار  نینو یهاوریو فنا یمطالعات نظر 

  .میریپذیم
 نشد. گزارش سندگانینو یاز سو یموردتعارض منافع: 

(نویسنده اول)، نگارنده  یفرزانه آزاد سهم نویسندگان:
 )؛%۵۰مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

شناس/پژوهشگر وشر(نویسنده دوم)، چی کیانوش سوزن
(نویسنده سوم)،  مجتبی انصاری )؛%۴۰نگارنده بحث (/کمکی

  )%۱۰پژوهشگر کمکی (
 سندگانیمطالعه به عهده نو نیمرتبط با ا یهانهیهزمنابع مالی: 
  .بوده است
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