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تسهیالت شهری
کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد با موضوع های مختلف 
است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این جلد 
موضوع “تسهیالت شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
فرهنگی،  و  تفریحی  برنامه ریزی فضاهای  در  نقش شهرداری  مواردی همچون؛  بر 
انواع فضاهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی )مانند کتابخانه های شهری، فرهنگسراها، 
خانه های فرهنگی، زمین ها و فضاهای ورزشی و تفرجگاه های طبیعی پیرامون شهرها( 
می باشد. همچنین ضوابط  و معیارهای برنامه ریزی و طراحی آن ها و اهمیت اینگونه 
تسهیالت بر بهبود محیط زیست و فضای اجتماعی و فرهنگی شهر، از دیگر محورهایی 

است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها و  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت تــا 
نســبت بــه تهیــه محتــوا و انتشــار کتــب در حوزه هــای مختلــف مدیریــت شــهری، 
اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، کتــاب 
ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال مراکــز 
علمــی و اجرایــی قــرار گرفتــه و هریــک از آنهــا بــه چاپ هــای متعــدد رســید. ایــن 
مجموعــه بــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از جملــه کتــاب 
ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن و چــاپ شــده 

بــود.
ــه  ــوای کتــب موصــوف و ب ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــات برنامه ری ــز مطالع ــد، مرک ــی جدی ــات علم ــش و ادبی ــد دان ــور تولی منظ
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب ســبز 1400 )راهنمــای عمــل شــهرداری ها( را 

ــه و منتشــر نمــوده اســت؛ ــل تهی ــه شــرح ذی ــوان ب در بیســت عن
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیختــه اي کــه در بازنگــري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییــم.
انتشارات 



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز 1400" )راهنم ــاب س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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پیشگفتار

کتــاب حاضــر، ویرایــش دوم جلــد دهــم از مجموعــه 12 جلــدی کتــاب 
ســبز راهنمــای شهرداری هاســت کــه بــه مبحــث فضاهــای فرهنگــی، ورزشــی 

ــردازد. ــهری می پ و تفریحــی ش
ــا و  ــی از نیازه ــت یک ــات فراغ ــذران اوق ــم گ ــه می دانی ــوری ک همان ط
خواســته های ســاکنان شــهری اســت و عبــارت اســت از مجموعــه فعالیت هایــی 
کــه شــخص بــه میــل خــود، بــرای اســتراحت، تفریــح و یــا گســترش اطالعــات 
و آمــوزش شــخصی یــا مشــارکت آزاد اجتماعــی در زمانــی فــارغ از تعهــدات 

شــخصی، خانوادگــی و اجتماعــی بــه عهــده می گیــرد.
بخشــی از فراغــت افــراد در خانــه و بخشــی دیگــر در فضاهــای 
بیــرون شــهری ســپری می شــود. فضاهــای گــذارن اوقــات فراغــت در شــهر 
ــت  ــذارن فراغ ــای گ ــن فض ــاز دارد. جامع تری ــود نی ــاص خ ــت خ ــه مدیری ب
ــد  ــی و چن ــبز عموم ــای س ــتان، فض ــت. بوس ــارك( اس ــتان )پ ــهر، بوس در ش
ــت و  ــهروندان آزاد اس ــه ش ــرای هم ــتفاده از آن ب ــه اس ــت ک ــردی اس عملک
ــرداری از  ــرای بهره ب ــادی ب ــی و اقتص ــر اجتماع ــی از نظ ــه محدودیت هیچ گون
ــی -  ــای فرهنگ ــی فضاه ــای اصل ــی از گونه ه ــا یک ــدارد. پارك ه ــود ن آن وج
ــد.  ــر عهده دارن ــا را ب ــه احــداث آن ه ــهرداری ها وظیف ــه ش ــتند ک تفریحــی هس
ــده دار  ــهرداری ها عه ــه ش ــی ک ــی - تفریح ــای فرهنگ ــر فضاه ــای دیگ گونه ه
ــای ورزشــی،  ــازی، فضاه ــای ب ــد از : زمین ه ــند، عبارتن ــا می باش احــداث آن ه
کتابخانــه، پارك هــای موضوعــی، فرهنگســراها، خانــه فرهنــگ و تفرجگاه هــای 
طبیعــی پیرامــون شــهرها کــه در متــن کتــاب بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت.
نقــش وظیفــه شــهرداری ها در برنامه ریــزی فضاهــای تفریحــی فرهنگــی 
در ایــن جلــد مــورد بحث قــرار گرفتــه اســت. برنامه ریــزی و مدیریــت فضاهای 

فرهنگــی تفریحــی نیــز از جملــه وظایــف شهرداری هاســت.
بــه موجــب بنــد شــش از مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، تأســیس 
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تسهیالت شهری

ــزو  ــوب ج ــارات مص ــدود اعتب ــا در ح ــال آن ه ــودکان و امث ــاغ ک ــه، ب کتابخان
وظایــف شهرداری هاســت. در ایــن خصــوص، وظیفــه برنامه ریــزی و مدیریــت 
تفرجگاه هــای  ســاماندهی  و  بــازی  زمین هــای  ورزشــگاه ها،  کتابخانه هــا، 

ــت. ــهرداری ها اس ــده ش ــر عه ــهر ب ــون ش پیرام
در بخــش بعــدی کتــاب، پیرامــون کتابخانه هــای شــهری، از مشــخصات 
ــا و  ــع کتابخانه ه ــی، توزی ــا، مکان یاب ــدی و معیاره ــا درجه بن ــه ت ــا گرفت آن ه
اصــول مدیریــت کتابخانه هــا بــه تفصیــل بحــث شــده اســت همچنیــن در ادامــه 
فرهنگســراها، خانه هــای فرهنــگ و ســرای محلــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

اســت.
و  مکان یابــی  معیارهــای  ورزشــی،  زمین هــای  انــواع  مــورد  در 
برنامه ریــزی، اصــول مدیریــت زمین هــای ورزشــی، همچنیــن فضاهــای بــازی، 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه مباحث ــت از جمل ــی و مدیری ــول طراح ــدی و اص طبقه بن

ــت. ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــدی ب ــش بع بخ
ــراف  ــی اط ــای طبیع ــوص تفرجگاه ه ــاب، در خص ــی کت ــل پایان در فص
ــردش، بخشــی از  ــا گ ــرج ی ــه شــده اســت. تف شــهرها بحــث گســترده ای ارائ
ــی  ــای فراغت ــای نیازه ــور ارض ــه به منظ ــت ک ــهروندان اس ــت ش ــذران فراغ گ
مســتمر در فضاهــای بــاز یــا محیــط طبیعــی شــهر تحقــق پیــدا می کنــد. تفریــح، 

ــد:  ــر می باش ــای زی ــت و دارای کارکرده ــد اس ــی هدفمن فعالیت
ــارکت و - 	 ــم مش ــوزش 4- تحکی ــت و آم ــرج 3- خالقی ــتراحت 2- تف اس

ــی ــط اجتماع رواب
ــی از  ــت تفرجگاه ــری و مدیری ــا، کارب ــدی تفرجگاه ه ــن طبقه بن همچنی
جملــه موضوع هــای مــورد بحــث در کتــاب اســت، امیــد اســت کــه همچــون 

ویرایــش اول، ایــن نشــر نیــز مــورد اســتقبال مخاطبــان گرامــی قــرار گیــرد.
1399
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نقش�و�وظیفه�شهرداری�در�برنامه�ریزی�فضاهای�تفریحی�و�فرهنگی

مقدمه

ــه  ــخص ب ــه ش ــود ک ــه می ش ــي گفت ــه فعالیت های ــه مجموع ــت ب فراغ
میــل خــود، بــرای اســتراحت، تفریــح، گســترش اطالعــات و آمــوزش شــخصی، 
مشــارکت آزاد اجتماعــی و کاربــرد تــوان خویــش در خالقیــت، در زمانــی فــارغ 

از تعهــدات شــغلی، خانوادگــی و اجتماعــی انجــام می دهــد.
ــه فعالیت هــای  بخشــی از گــذران فراغــت در منــزل انجــام می شــود و ب
نظیــر تماشــای تلویزیــون، مطالعــه، شــنیدن موســیقی، دیــد و بازدیــد، صحبــت با 
ــام فراغــت  ــد. بخــش دیگــری از ای ــد این هــا اختصــاص می یاب دوســتان و مانن
ــد گــردش در کوهســتان ها،  ــرون شــهری ســپری می شــود، مانن در فضاهــای بی
ــت درون  ــان فراغ ــی از زم ــا بخــش مهم ــره؛ ام ــا و غی ــا، ییالق ه ــواحل دری س
شــهر، در فضایــی خــارج از منــزل، ســپری می شــود. فضاهــای گــذران اوقــات 
فراغــت در شــهر بــه مدیریــت خــاص خــود نیــاز دارد و همان طــور کــه نظــام 
ــجم  ــت، منس ــال مدیری ــدون اعم ــهر ب ــل ش ــهروندان در داخ ــل ش حمل ونق
ــد  ــز بای ــت نی ــذران فراغ ــات گ ــا و مؤسس ــد، فضاه ــد ش ــامان نخواه و بس
به صــورت یــک نهــاد اجتماعــی بــا تشــکیالت و مقــررات ویــژه عمــل کننــد تــا 
ــوه موجــب  ــد به صــورت بالق ــه می توان ــای شــهری ک ــن بخــش از فعالیت ه ای

غنــای فرهنگــی جوامــع شــهری باشــد، بــا کیفیــت بهتــری انجــام گیــرد.
بــه گفتــه برترانــد راســل، »آخریــن دســتاورد تمــدن، توانایــی انســان در 

پــر کــردن هوشــمندانه ایــام فراغــت اســت«.
ــام  ــیار انج ــت ناهش ــک مدیری ــت ی ــه دس ــمندانه ب ــل هوش ــن عم ای
ــان ها را  ــی انس ــات مدن ــه حی ــه آگاهان ــی ک ــن مدیریت ــه از بط ــرد؛ بلک نمی پذی

برمی خیــزد. می کنــد؛  برنامه ریــزی  آن  بــرای  و  می نهــد  ارج 
ــرورش،  ــوزش و پ ــه آم ــددی )از جمل ــازمان های متع ــا، س ــور م در کش
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان تربیــت بدنــی، ســازمان صداوســیما 



ــت  ــن مدیری ــش ای ــد نق ــد و بای ــی دارن ــه وظایف ــن زمین ــهرداری ها( در ای و ش
آگاه را ایفــا کننــد. در ایــن بخــش، بــه مبانــی برنامه ریــزی و مدیریــت فضاهــای 
ــهرداری ها  ــف ش ــزو وظای ــا ج ــداث و اداره آن ه ــه اح ــی ک ــی و تفریح فرهنگ
ــای  ــی و معیاره ــول مکان  یاب ــاره اص ــده و درب ــه ش ــود؛ پرداخت ــداد می ش قلم

ــا بحــث شــده اســت. ــن فضاه ــزی ای ــت و برنامه ری مدیری

گونه�شناسی�فضاهای�تفریحی�ـ�فرهنگی
ــارك( اســت.  ــتان )پ ــهر، بوس ــت در ش ــذران فراغ ــن فضــای گ رایج تری
پــارك، فضــای ســبز عمومــی و چنــد کاربــردی اســت کــه اســتفاده از آن بــرای 
همــه شــهروندان آزاد اســت و هیچ گونــه محدودیتــی از نظــر اجتماعــی و 
به صــورت  پارك هــا  نــدارد.  آن وجــود  از  بهره بــرداری  بــرای  اقتصــادی 
ــیم  ــوند. تقس ــی می ش ــون طراح ــای گوناگ ــره ای در مقیاس ه ــبکه ای زنجی ش
پارك هــا بــه شــهر، جنگلــی، پــارك کــودك، محلــه، ناحیــه، منطقــه و 
ــر  ــای دیگ ــت. گونه    ه ــیم بندی اس ــن تقس ــه ای از ای ــی گون ــای موضوع پارك ه
اصلــی فضاهــای تفریحــی ـ فرهنگــی کــه شــهرداری ها وظایفــی در قبــال آن هــا 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــد، ب دارن

 زمین های بازی
 بــه هــر نــوع فعالیت    هایــي کــه کــودکان و یــا حتــی بزرگســاالن به منظــور 
ــت  ــده ای خــاص تبعی ــد ورزش از قاع ــد و مانن ــن انجــام می دهن ــح و تفن تفری
ــازی کــه معمــوالً در پارك هــا احــداث  ــه می شــود. زمین ب ــازی گفت ــد، ب نمی کن
ــز  ــازی نی ــای ب ــت اســت.  زمین ه ــن فعالی ــرای ای ــی مناســب ب ــود، فضای می ش
ــروع  ــودکان ش ــازی ک ــه از زمین ب ــد ک ــی دارن ــله مراتب ــا سلس ــد پارك ه مانن
می شــود و بــه شــهربازی کــه انــدازه و عملکــردی بــه مراتــب گســترده تر دارد؛ 

ــد. ــه می یاب خاتم
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فضاهای ورزشی
 بــه هــر فعالیتــی کــه کــم  و بیــش بــه حــرکات نســبتًا شــدید و شــدید 
ــر اســاس قواعــد و مقــررات خــاص انجــام می شــود  بدنــی وابســته اســت و ب
ــازی و ورزش،  ــی ب ــاوت اصل ــن تف ــود. بنابرای ــه می ش ــی گفت ــت ورزش فعالی
وجــود قواعــد و مقــررات خــاص در ورزش اســت. فضاهــای ورزشــی، تنــوع 
چشــمگیری دارنــد کــه در مباحــث بعــدی دربــاره آن هــا صحبــت خواهــد شــد.

فرهنگسراها
در  مي شــود.  انجــام  فرهنگــي  فعالیت هــاي  آن،  در  کــه  مکانــی   
ــد محصــوالت گوناگــون  ــوزش، تولی ــرای آم فرهنگســراها معمــوالً شــرایطی ب
فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیــن فعالیــت  در زمینــه هنرهــای مختلــف فراهــم 
ــود را  ــژه خ ــارات وی ــه و انتش ــراها، کتابخان ــی از فرهنگس ــت. برخ ــده اس ش
ــای  ــه فعالیت ه ــًا ب ــود، بعض ــه خ ــش منطق ــز پوش ــراها به ج ــد. فرهنگس دارن
فرامنطقــه ای نیــز می پردازنــد. فرهنگســرای تخصصــی نیــز بــه فرهنگســراهایي 
گفتــه می شــود کــه اقــدام بــه فعالیــت در یــک حــوزه تخصصــی در ســطح شــهر 

تهــران می کننــد.

خانه    های فرهنگ
 از نظــر نــوع فعالیت هــا، همــان فعالیت هــاي فرهنگســرا را در انــدازه اي 
کوچک تــر و تعــداد و بودجــه اي بــه مراتــب کمتــر اجــرا می کننــد. از آنجــا کــه 
خانه هــاي فرهنــگ در ســطح محــالت قــرار دارنــد امــکان دسترســي شــهروندان 
ــاي  ــي خانه ه ــاي فرهنگ ــده فعالیت ه ــر اســت. عم ــهل تر و بیش ت ــا س ــه آن ه ب

فرهنــگ، بــه گســترش و ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــي منجــر مي شــود.

کتابخانه

ــه  ــدف آن ارائ ــه ه ــت ک ــی اس ــی عموم ــه ي آموزش ــه مؤسس  کتابخان
ــا  ــع کتابخانه ه ــه شــهروندان اســت. توزی ــانی و آموزشــی ب ــات اطالع رس خدم

ــد. ــت می کن ــی تبعی ــله مراتب ــم و سلس ــز از نظ نی
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سراهای محله

ســرای محلــه ابتــکاری از برخــی شــهرداری های کشــور اســت تــا بخشــی 
ــد. شــهرداری ها  ــذار کن ــی محــل واگ ــه اهال ــت شــهری محــالت را ب از مدیری
ــوی  ــادی و معن ــای م ــد از ظرفیت ه ــه می توان ــرای محل ــا ایجــاد س ــد ب معتقدن
موجــود در محلــه بــرای بهبــود وضعیــت آن اســتفاده کــرده، مشــارکت مــردم در 
اداره محلــه را تشــویق کنــد. در تهــران ســرای محلــه رکنــی اجرایــی اســت کــه 
ــهر  ــورای ش ــورتی/نظارتی ش ــن مش ــوان رک ــورایاری به عن ــن ش ــار انجم در کن

ــد. ــل می کن عم
ــورت  ــه به ص ــت ک ــهرداری اس ــه ش ــادی زیرمجموع ــه نه ــرای محل س
اداره می شــود. ســرای محلــه معمــوالً  اهالــی محــل  توســط  داوطلبانــه 
ــی،  ــای فرهنگ ــی از جنبه ه ــه یک ــدام ب ــه هرک ــد ک ــی را اداره می کن خانه های
هنــری، تفریحــی، ورزشــی یــا دینــی در محلــه اختصــاص دارنــد. بــرای مثــال، 
ــل،  ــی مح ــت« اهال ــالمت و محیط زیس ــه س ــا »خان ــات« ی ــر و ادبی ــه هن »خان
مســاجد، ســمن ها و دیگــر نهادهــای مدنــی و اجتماعــی در محــل در فعالیــت 

ایــن خانه هــا مشــارکت می کننــد.

تفرجگاه های طبیعی پیرامون شهرها

 تفــرج، بخشــی از گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان اســت کــه 
ــی  ــای طبیع ــاز و محیط ه ــای ب ــی در فضاه ــای فراغت ــای نیازه ــور ارض به منظ
پیرامــون شــهر تحقیــق می یابــد. تفرجگاه هــای طبیعــی پیرامــون شــهرها از آنجــا 
ــه  ــد، زیرمجموع ــرار می گیرن ــه در محــدوده تحــت حفاظــت شــهرداری ها ق ک

ــوند. ــوب می ش ــهری محس ــت ش مدیری

پارک هاي موضوعی

پــارك تفریحــی یــا پــارك موضوعــی اصطــالح عمومــی اســت بــرای یک 
ــرگرم کننده ای  ــای س ــر جذابیت ه ــگری و دیگ ــیرهای گردش ــه از مس مجموع
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ــده  ــم چی ــار ه ــردم کن ــری از م ــروه کثی ــم آوردن گ ــرد ه ــدف گ ــه ه ــه ب ک
ــارك شــهری  ــا دقــت اســتادانه تری از یــک پ ــارك تفریحــی ب شــده اند. یــک پ
ــی  ــذب و راض ــرای ج ــوالً ب ــه معم ــت ک ــده اس ــاخته ش ــازی س ــا زمین ب ی
ــان و بزرگســاالن تــدارك دیــده می شــود. یــک پــارك  کــردن کــودکان، نوجوان
موضوعــی شــامل بخش هــای متفاوتــی اســت کــه هــر یــک بازگوکننــده یــک 

ــد. ــتان ویژه ان داس

نقش�و�وظیفه�شهرداری�در�برنامه�ریزی�و�مدیریت�فضاهای�فرهنگی�ـ�
تفریحی؛�مبانی�حقوقی�و�قانونی�وظایف�در�خصوص�شهرداری�ها

بنــد 6 از مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، وظایــف شــهرداری را این گونــه 
تعریــف می کنــد: "تأســیس مؤسســه    های فرهنگــی و بهداشــتی و تعاونــی 
ــگاه، شــیرخوارگاه،  ــه، پرورشــگاه، درمان ماننــد بنــگاه حمایــت مــادران، نوانخان
ــاغ  ــتان، ب ــوادی، کودکس ــا بی س ــارزه ب ــای مب ــه، کالس ه ــتان، کتابخان تیمارس
کــودکان و امثــال آن در حــدود اعتبــارات مصــوب" بــه عهــده شــهرداری اســت 
ــای  ــا، خانه    ه ــورد موزه ه ــن در م ــوارد و همچنی ــل م ــن قبی ــهرداری در ای »ش
فرهنگــی و زنــدان، بــا تصویــب انجمــن شــهر از اراضــی و ابنیــه متعلــق بــه خود 
بــا حفــظ مالکیــت، بــه  رایــگان و یــا بــا شــرایط معیــن بــه  منظــور ســاختمان و 

ــوط خواهــد گذاشــت«.  ــار مؤسســه    های مرب ــه اختی اســتفاده ب
در بنــد 21 مــاده 55 همیــن قانــون، احــداث ورزشــگاه نیــز بــه وظایــف 

شــهرداری اضافــه شــده اســت.
ــه ـ  ــن بعــدی، از جمل ــه موجــب قوانی ــد کــه ب ــن عقیده ان ــر ای برخــی ب
قانــون ایجــاد ســازمان تربیــت بدنــی و قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنگ 
ــون  ــد و اکن ــل گردیدن ــی باط ــور ضمن ــن به ط ــن قوانی ــالمی ـ ای ــاد اس و ارش
ــری در  ــی دیگ ــه قانون ــارك، وظیف ــداث پ ــبز و اح ــای س ــعه فض ــز توس به ج
ــه عهــده شــهرداری ها نیســت. حــال  توســعه فضاهــای فرهنگــی و تفریحــی ب
آنکــه بررســی ایــن قوانیــن چنیــن نســخی را نشــان نمی دهــد. امــا حتــی اگــر 
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پارك ســازی و توســعه مرکزهــاي فراغتــی چندمنظــوره را از وظایــف شــهرداری 
بدانیــم نیــز بایــد بپذیریــم کــه وظیفــه شــهرداری فراتــر از احــداث فضــای ســبز 
اســت، چــرا کــه پارك هــا و فضاهــای ســبز عمومــی بــه تســهیالت و تأسیســاتی 
بــرای اســتفاده اجتماعــی نیــاز دارنــد. از جملــه ایــن تأسیســات کــه در پارك هــا 
ــالن  ــه، س ــرا، نگارخان ــگ، فرهنگ س ــه فرهن ــه، خان ــوند، کتابخان احــداث می ش
ــای  ــا و فضاه ــواع زمین ه ــودکان، ان ــازی ک ــاز، زمین ب ــا روب ــته و ی ــش بس نمای
ــروش محصــوالت فرهنگــی  ــه، مرکزهــاي اطالع رســانی و ف ورزشــی، نمازخان
)کتــاب، روزنامــه، مجلــه، نــوار و ماننــد آن( اســت. بنابرایــن پارك هــا بــا ســایر 
ــا را  ــوان آن ه ــد ونمی ت ــگ دارن فضاهــای فرهنگــی ـ تفریحــی ارتباطــی تنگاتن
ــر  ــا در نظ ــورت )ب ــن ص ــرا در ای ــور درآورد. زی ــه تص ــاط ب ــن ارتب ــدون ای ب
گرفتــن پــارك، بــدون توجــه بــه ارتبــاط آن بــا ســایر فضاهــای گــذران فراغــت( 
پــارك چیــزی نخواهــد بــود جــز فضــای ســبز و تعــدادی میــز و نیمکــت بــرای 

اســتراحت کــه مســلمًا چنیــن تصویــری از پــارك پذیرفتنــی نخواهــد بــود.
وظایــف شــهروندی: در قبــال وظایــف مصــرح در قانــون بــرای مدیریــت 
ــاًل شــهروندان  ــز هســت، متقاب ــوق شــهروندی نی ــده حق ــه دربرگیرن شــهری ک
در ارتبــاط بــا شــهر و مدیریــت شــهری دارای وظایــف و تکالیفــی هســتند کــه 
ــا از  ــوق آن ه ــا حق ــویه ب ــاط دوس ــف در ارتب ــف و تکالی ــن وظای ــه ای ــل ب عم
ــن ســعادت و  ــه شــهری، تأمی ــت جامع ــاء فضیل ــت شــهری باعــث ارتق مدیری

ــود. ــهری می ش ــی ش ایمن
به طــور کلــی وظایــف ایشــان را می تــوان در چنــد مــورد زیــر خالصــه 

؛ د کر

آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری.- 	
آشــنایی بــا وظایــف و تکالیــف مدیریــت شــهری و توانائی هــا و - 	

ــاختن  ــگ س ــهر و هماهن ــهری در اداره ش ــت ش ــای مدیری محدودیت ه
ــات. ــف و امکان ــن وظای ــا ای ــش ب ــات خوی ــطح توقع س
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ــرای احقــاق - 	 ــد ب ــه فــوق، هــر شــهروند بای ــا دو مقول پــس از آشــنایی ب
ــدام  ــود اق ــهری خ ــه ش ــت جامع ــود وضعی ــع بهب ــش و بالطب حــق خوی
ــق  ــاده ح ــه و اع ــام وظیف ــه انج ــهری را وادار ب ــت ش ــوده و مدیری نم

ــد. ــش نمای ــهروندی خوی ش
سعی و تالش برای مشارکت در اداره شهر.- 	
ــکونت - 	 ــل س ــهر مح ــه و ش ــه محل ــود ب ــر خ ــس تعلق خاط ــش ح افزای

ــش. خوی
تشویق و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در امور شهر.- 	

در بحث هــای بعــدی، نقــش و وظیفــه شــهرداری در برنامه ریــزی و 
ــد. ــد ش ــی خواه ــگاه ها بررس ــا و ورزش ــت کتابخانه ه مدیری

کتابخانه ها،  مدیریت  و  برنامه ریزی  در  شهرداری  وظیفه  و  نقش 
فرهنگسراها، خانه    های فرهنگ، سرای محله ها و����

بــر اســاس بنــد 6 از مــاده 55 قانــون شــهرداری )مصــوب ســال 
ــارات مصــوب، در تأســیس  1334(، شــهرداری موظــف اســت در حــدود اعتب
مؤسســه    های فرهنگــی )نظیــر کتابخانــه( اقــدام کنــد. بــر اســاس قانــون تأســیس 
کتابخانــه عمومــی در شــهرها )مصــوب ســال 1344( نیــز، شــهرداری ها مکلــف 
ــم درصــد  ــک و نی ــارات شــهرداری، ی ــل از تقســیم اعتب شــده اند:" هرســال قب
از کل درآمــد خــود را بــرای تأســیس کتابخانــه عمومــی و قرائت خانــه، خریــد 
ــن منظــور، در هــر  ــد". بدی ــه هــر شــهر اختصــاص دهن ــاب و اداره کتابخان کت
شــهر انجمــن کتابخانــه تشــکیل گردیــده و اداره ایــن انجمن هــا بــه هیأتــی بــه 
نــام هیــأت امنــای کتابخانه    هــای عمومــی کشــور واگــذار شــده اســت. در ســال 
1352 پرداخــت ایــن مبلــغ از شــهرداری ها بــه انجمــن کتابخانه    هــای عمومــی، 
ــاز  ــارات موردنی ــن اعتب ــؤول تأمی ــر، مس ــگ و هن ــد و وزارت فرهن ــو گردی لغ

ــد. ــا ش کتابخانه ه
لغــو قانــون تأســیس کتابخانــه عمومــی در شــهرها، نبایــد ایــن شــبهه را به 
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وجــود آورد کــه تأســیس کتابخانــه عمومــی، وظیفــه شــهرداری ها نیســت؛ زیــرا 
بندهایــی از مــاده 55 قانــون شــهرداری ها ـ کــه قبــاًل ذکــر شــد ـ بــه موجــب 
قوانیــن بعــدی، نســخ صریــح یــا ضمنــی نشــده اند و بــه قــوت خویــش باقــی 

. هستند
گاهــی چنیــن تصــور می شــود کــه بــا وجــود وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، ســایر مؤسســات عمومــی و خصوصــی ـ از جملــه شــهرداری ـ حــق 
احــداث کتابخانــه ندارنــد؛ حــال آنکــه بــر اســاس مــاده 14 از قانــون و اهداف و 
وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی )مصــوب ســال 1365( تنهــا ایجــاد، 
توســعه و تجهیــز و اداره کتابخانه    هــای عمومــی و تأسیســات فرهنگــی، هنــری 
و ســینمایی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در سراســر کشــور بــر 
عهــده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت. بنابرایــن، وظیفــه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در تأســیس کتابخانــه، منحصــر بــه کتابخانه هایــی اســت کــه 
ــا، از  ــایر کتابخانه ه ــند. س ــالمی باش ــاد اس ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ــته ب وابس
جملــه کتابخانه    هــای مســجد، کتابخانه    هــای وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی 
ــتند  ــی هس ــهرداری ها، قانون ــای ش ــی و کتابخانه    ه ــه    های مذهب ــر مؤسس و دیگ
و زیــر نظــر هیــأت امنــای کتابخانه    هــای عمومــی کشــور و طبــق ضوابــط آن هــا 
فعالیــت می کننــد. البتــه بایــد اشــاره کــرد، "شــهرداری تهــران، جهــت احــداث 
کتابخانــه بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هماهنگــی داشــته اســت؛ چنــان  
ــای  ــدن کالس ه ــا گذرانی ــز ب ــاب نی ــدار و کت ــش کتاب ــد گزین ــوری مانن ــه ام ک
ــگ  ــا توســط وزارت فرهن ــری کتابخانه ه ــور هن آموزشــی ضمــن خدمــت و ام
ــه  ــن زمین ــز در ای ــهرداری ها نی ــایر ش ــود". س ــام می ش ــالمی انج ــاد اس و ارش
ــا هماهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و اداره    هــای تابعــه آن عمــل  ب

می کننــد.
"ارائــه خدمــات  تأســیس کتابخانــه،  از  هــدف اصلــی شــهرداری 
ــه  ــی مواج ــه عموم ــود کتابخان ــا کمب ــه ب ــت ک ــی اس ــهروندان در مناطق ــه ش ب
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ــا  ــر نظــر شــهرداری اداره می شــوند، ی هســتند". کتابخانه    هــای عمومــی کــه زی
به طــور مســتقل بــه فعالیــت می پردازنــد و یــا ایــن کــه بــه مرکزهــای فرهنگــی 
ــت  ــورت، فعالی ــر ص ــته اند. در ه ــگ وابس ــه فرهن ــا خان ــرا ی ــر فرهنگ س نظی
شــهرداری ها در ایــن زمینــه می توانــد بــه اعتــالی فرهنگــی شــهروندان کمــک 

ــردد. ــگ شهرنشــینی گ ــای فرهن ــد و موجــب ارتق کن

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت ورزشگاه ها، زمین های 
ورزش و بازیگاه    های کودکان و نوجوانان

ــاده 55  ــد 21 از م ــاس بن ــر اس ــد ـ ب ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــه  ــهرداری ب ــف ش ــی از وظای ــگاه، یک ــداث ورزش ــهرداری ها ـ اح ــون ش قان
شــمار مــی رود، امــا بــه موجــب قانــون تأســیس ســازمان تربیــت بدنــی )مصوب 
خــرداد 1350( و تغییــرات بعــدی آن، سرپرســت اصلــی ورزش کشــور، ســازمان 
تربیــت بدنــی قلمــداد شــده اســت. مفــاد ایــن قانــون نشــان می دهــد، وظیفــه 
ــاده  ــه موجــب م احــداث ورزشــگاه توســط شــهرداری ملغــی نشــده اســت. ب
ــروی  ــرورش نی ــران به منظــور پ ــی ای ــت بدن ــون، " ســازمان تربی ــن قان ــک ای ی
جســمانی و تقویــت روحیــه ســالم در افــراد کشــور و توســعه و تعمیــم ورزش 
و هماهنــگ ســاختن فعالیت هــای تربیــت بدنــی و تفریحــات ســالم و همچنیــن 
ایجــاد و اداره مراکــز ورزشــی تأســیس می شــود". بنابرایــن، مالحظــه می شــود، 
کــه وظیفــه ایــن ســازمان در وهلــه اول، ایجــاد هماهنگــی در امــور تربیــت بدنی 
ــدو تأســیس  ــه مرکزهاســت. از ب ــدی، احــداث و اداره این گون ــه بع و در مرحل
ــایر  ــردم و س ــری از مشــارکت م ــازمان، بهره گی ــز سیاســت س ــازمان نی ــن س ای
ســازمان ها، در احــداث و اداره مراکــز ورزشــی بــوده اســت. آیین نامــه تأســیس 
باشــگاه های ورزشــی )موضــوع تصویب نامــه شــماره 9960 ـ 1352/4/31 
هیــأت وزیــران( و قانــون اجــازه تأســیس باشــگاه ورزشــی و ورزشــگاه توســط 
ــن سیاســت همســو  ــا ای ــت )مصــوب 18 دی 1369( ب ــارت دول ــا نظ ــردم ب م

هســتند.
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ــار  ــگاه ها را در انحص ــاخت و اداره ورزش ــه س ــون، وظیف ــن قان ــذا ای ل
ــن  ــهرداری ها در ای ــی ش ــف قانون ــد و وظای ــی نمی دان ــت بدن ــازمان تربی س
زمینــه بــه قــوت خــود باقــی اســت. شــهرداری ها موظــف هســتند بــا هماهنگــی 

ــه ایــن وظایــف مصــوب عمــل کننــد. ســازمان تربیــت بدنــی ب

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت  زمین های بازی
بــر اســاس بنــد 21 از مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، شــهرداری موظــف 
ــارك(  ــی )پ ــودکان اســت. یکــی از اجــزای جدانشــدنی باغ ــاغ ک ــه ایجــاد ب ب
کــودکان، زمین بــازی بــرای کــودکان اســت و ایــن بنــد به طــور ضمنــی وظیفــه 

ــر عهــده شــهرداری می نهــد. ــازی کــودکان را ب احــداث فضاهــای ب

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهر
ــرای  ــون شــهرداری، می بایســت ب شــهرداری ها برحســب مــاده 99 از قان
ــای  ــد. تفرجگاه ه ــه کنن ــازی تهی ــع شهرس ــرح( جام ــه )ط ــهر، نقش ــم ش حری
ــهرها  ــم ش ــوالً در حری ــت ـ معم ــان پیداس ــه از نامش ــهر ـ چنان ک ــون ش پیرام
ــای مصــوب،  ــر اســاس طرح ه ــهرداری موظــف اســت ب ــد و ش ــرار می گیرن ق
بــر ساخت وســاز در ایــن محــدوده نظــارت کنــد و بــا تخلف هــای ســاختمانی 
)بــر اســاس مــاده100( و تخلف هــای بهداشــتی )بــر اســاس بنــد20 مــاده 55( 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــن شــهرداری ها در اجــرای قوانی ــد. همچنی ــی کن برخــورد قانون
بهره بــرداری از منابــع طبیعــی، حفاظــت از محیط زیســت، احیــای اراضــی 
ــایر  ــا س ــا، ب ــد اینه ــا و مانن ــم نهره ــت حری ــردی، رعای ــردی و جهانگ ایران گ
دســتگاه های اجرایــی نظیــر ســازمان حفاظــت از محیط زیســت، ســازمان 
ــازمان  ــی، س ــت بدن ــازمان تربی ــازندگی، س ــردی، جهادس ــردی و جهانگ ایران گ
ــرداری  ــی و بهره ب ــع طبیع ــت از مناب ــرای حفاظ ــکن و... ب ــن و مس ــی زمی مل

ــد. ــکاری می کنن ــهرها هم ــون ش ــای پیرام ــوب از تفرجگاه ه مطل
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نقش شهرداری در زمینه مدیریت و ساماندهی پارک های موضوعی 
ــون بســتر  ــا اکن ــد پارك ه ــاره ش ــای پیشــین اش ــه در بنده ــور ک همان ط
ــر مکمــل نقــش  ــن ام فعالیت    هــای متعــدد فرهنگــی و اجتماعــی شــده اند و ای
ــا  ــش پارك ه ــن نق ــر ای ــال های اخی ــا در س ــد، ام ــا می باش ــک پارك ه اکولوژی
ــده  ــیاری ای ــی بس ــی و تخصص ــای موضوع ــت و پارك ه ــده اس ــر ش بزرگ ت

پــردازی، طراحــی و اجــرا گشــته اســت.
ــی –  ــه  ی فرهنگ ــک موسس ــوان ی ــارك به عن ــه پ ــن گون ــع بدی در واق
آموزشــی و فراغتــی طراحــی می شــود کــه رویکــرد یــاد دهندگــی دارد، لــذا در 
ــن  ــی از ای ــی و تخصصــی نمونه های ــای موضوع ــف پارك ه ــه ضمــن تعری ادام

پارك هــا را معرفــی می کنیــم:
در  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن  از  شــهری  ســبز  فضــای  و  پارك هــا 
ــای شــهری می باشــند.  ــداری اجتماعــی و همبســتگی فضاه ــه پای شــکل دهی ب
ولــی عواملــی ماننــد مشــکالت زندگــی شــهری، ایمنــی پــارك و فضــای ســبز، 
امنیــت و متناســب نبــودن امکانــات موردنیــاز بــرای گروه هــای مختلــف ســنی 
و جنســی در ایــن مکان هــا از جملــه عوامــل کاهــش تمایــل شــهروندان بــرای 

ــد. ــا می باش ــن عرصه ه ــتفاده از ای اس

ویژگی�ها�و�نمونه����های�پارک�های�موضوعی�

اهمیت پارک های موضوعی
ــهری  ــبز ش ــای س ــا و فضاه ــاخت پارك ه ــه در س ــی ک ــوع مهم موض
مغفــول مانــده عــدم اســتفاده از زمینه    هــای فرهنگــی و گردشــگری ایــن 
ــود  ــی وج ــای خاص ــان و فض ــچ اِلم ــا هی ــن پارك ه ــل ای ــت. در داخ فضاهاس
ــز و  ــچ تمای ــوان هی ــع نمی ت ــد در واق ــه مخاطــب را جــذب خــود کن ــدارد ک ن
تفاوتــی میــان پارك هــای شــهر قائــل شــد کــه آن هــا را از هــم تفکیــک کنــد.
ــی،  ــیرهای حرکت ــزی، مس ــدان مرک ــبز، می ــای س ــا دارای فض ــه آن ه هم
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اســتخر و آب نمــا و آالچیقهــای معمولــی هســتند فضــای بصــری تکــراری کــه از 
لحــاظ محتوایــی چیــزی را بــه مخاطــب القــا نمی کند. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــوان از موضوعــات و  ــر نمــودن بوســتان ها می ت ــر کــردن و متنوعت ــرای جذابت ب
مفاهیــم روزمــره زندگــی کــه بــا آن هــا مواجهیــم و یــا موضوعــات و الگوهــای 
جــذاب و متنــوع در برنامهریــزی و در احــداث پارك هــای شــهر اســتفاده کــرد 
و خوشــبختانه کشــور مــا از لحــاظ ایــن الگوهــا غنــی اســت. اِلمان هایــی کــه 
ریشــه در گذشــته ي هویتــی مــا دارد از یک ســو و فاکتورهــای زندگــی مــدرن، 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتان ها م ــری بوس ــی بص ــد در طراح ــه می توانن ــه و هم هم

بگیرنــد و تــا حــد زیــادی از یکنواختــی آن بکاهنــد.
امــروزه پارك هــا دیگــر صرفــًا فضــای همــه نشــینی آب و گیــاه نیســتند 
و بجــای اینکــه تقلیــدی از طبیعــت باشــند می تواننــد تقلیــدی از یــک موضــوع، 
ــد  ــور می توان ــوع مح ــارك موض ــک پ ــند. ی ــوژه باش ــک  س ــا ی ــوم و ی مفه
عملکــردی خــاص را در خــود جــای دهــد و یــا یــک مفهــوم و یــا موضــوع را 

انتقــال دهــد.
ــه  ــان و ب ــه بســیار خــوب در بی ــارك موضوعــی یــک نمون ــن رو پ از ای

ــد. ــدف می باش ــن ه ــیدن ای ــر کش تصوی
بنابرایــن اهدافــی کــه در طراحــی و احــداث پارك هــای موضــوع محــور 

می تواننــد مدنظــر قــرار گیرنــد عبارتنــد از:
• ایجاد محیط مناسب برای گذران اوقات فراغت؛	
• توجه دادن به موضوعات و منظرسازی های نمادین؛	
• اهداف آموزشی؛	
• ایجاد خالقیت های نو در عرصه های اجتماعی و فرهنگی.	

نمونه    های پارک موضوعی
ــی و  ــرایط فرهنگ ــا ش ــف ب ــورهای مختل ــف در کش ــای مختل نمونه    ه
تاریخــی انتخــاب شــده. همچنیــن نمونه هایــی از طرح هــای مختلــف در داخــل 
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کشــور هــم مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه لیســتی از ایــن کشــورها و 
ــاره شــده اســت: ــا در داخــل و خــارج اش نمونه ه

نمونه����های�داخلینمونه����های�خارجی

پارک آب و آتش تهراندوالویلت پاریس

پارک موزه دفاع مقدس تهرانپارک سیتروئن

پارک ژوراسیک تهرانپارک دارک استار آمریکا

پارک نهج البالغه تهرانپارک چری اسپرینگز

پارک موضوعی دوالویلت پاریس
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پارک موضوعی والت دیزنی فلوریدا 

پارک دارک استار آمریکا
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انواع پارک موضوعی
• پارك ترافیک	
• پارك ژوراسیک	
• پارك موزه	
• پارك مینیاتوری	
• پارك مشاهیر	
• پارك موسیقی	
• پارك قهرمانان	
• پارك آبی	
• پارك پسماند	
• پارك کودکان توان یاب	
• سافاری پارك	
• پارك حیوانات 	
• پارك بانوان	
• پارك آتش نشانی	
• پارك زلزله 	

پارک بازیافت
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پارک ژوراسیک

پارک آموزش ترافیک کودک

ایجــاد محیطــی مجتمعــی بــرای آمــوزش ترافیــک در هر شــهری ضروری 
بــه نظــر می رســد؛ زیــرا آمــوزش ترافیــک بــا اتــکا بــه مطالــب نظــری و بــدون 
آمــوزش عملــی ممکــن نیســت. از ایــن رو یکــی از روش هــا آمــوزش عملــی 
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بــه آن هــا بــا اســتفاده از پارك هــای آمــوزش ترافیــک اســت کــه شــبیه محیــط 
واقعــی ترافیــک، بــرای مثــال راه هــا، خــط آهــن، پیــاده رو و خیابان هــا، عالئــم 
ــی  ــر، طراح ــاس کوچک ت ــی در مقی ــره، ول ــا و غی ــراغ راهنماه ــی، چ راهنمای
ــای  ــا و تابلوه ــراغ راهنم ــه چ ــز ب ــارك مجه ــتین پ ــود. نخس ــداث می ش و اح
ترافیــک و خط کشــی معابــر در ســال 1989 میــالدی در شــهر هامبــورگ آلمــان 
گشــایش یافــت. در حــال حاضــر بیــش از صدهــا پــارك آمــوزش ترافیــک در 
کشــورهای مختلــف دنیــا از جملــه اتریــش، آلمــان، ســوئیس، فرانســه، بریتانیــا، 
روســیه، پرتغــال، اســپانیا، فنالنــد، هندوســتان، چیــن، کــره، ژاپــن، اســکاتلند و... 
ــورت  ــا ص ــن پارك ه ــه در ای ــری ک ــکار دیگ ــیده اند. ابت ــرداری رس ــه بهره ب ب
می گیــرد محوطــه  ی کوچکــی در مقیــاس بســیار ریزتــر از پارك هــای آمــوزش 
ترافیــک به صــورت یــک شــهر مینیاتــوری ماکت ســازی می شــود همــراه 
ــورد  ــن م ــک از ای ــوزش ترافی ــر آم ــه در ام ــه ی اســباب بازی ک ــا وســایل نقلی ب

ــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 1394: 120( ــد. )ســعیدی رضوان ــتفاده می کنن اس
نخستین پارک آموزش ترافیک ایران واقع در منطقه 8 تهران
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پارک ترافیک چندیگر هندوستان

   )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 120(

کتابخانه����های�شهری

مشخصات انواع کتابخانه    های شهری برحسب مقیاس
ــه  ــگاهی )کتابخان ــه آموزش ــد از: کتابخان ــه، عبارتن ــی کتابخان ــواع اصل ان
دبســتان و دبیرســتان(، کتابخانــه دانشــگاهی و کتابخانــه تخصصــی کــه "توســط 
ــا و  ــایر گروه ه ــا س ــی ی ــاد دولت ــن، نه ــی، انجم ــاری، خصوص ــرکتی تج ش
ــود در  ــای خ ــی اعض ــای اطالعات ــع نیازه ــه رف ــد ب ــاص عالقه من ــای خ نهاده
ــود. حــوزه  ــت و اداره می ش ــزی، حمای ــوط پایه ری ــازمان مرب ــداف س ــه اه زمین
ــان  ــا میزب ــادر ی ــازمان م ــه س ــوط ب ــوع مرب ــه موض ــه ب ــن کتابخان ــات ای خدم
محــدود می گــردد". بنابرایــن کتابخانــه تخصصــی، کتابخانــه اي اســت کــه "بــه 
موضــوع یــا مجمــوع موضوعاتــی خــاص یــا شــکل )فــرم( ویــژه ای از مــدارك 
اختصــاص یافتــه اســت و هــدف از ایجــاد آن رفــع نیازهــای مراجعــان خــاص 

می باشــد".
ــه  ــت ک ــی اس ــه عموم ــه، کتابخان ــوع کتابخان ــن ن ــن و رایج تری مهم تری
ــی  ــن کتابخانه های ــعه چنی ــاد و توس ــی ایج ــت در پ ــهرداری ها و دول ــب ش اغل
ــا  ــا ب ــگان ی ــور رای ــه به ط ــت ک ــه ای اس ــی کتابخان ــه عموم ــتند." کتابخان هس
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مبلغــی ناچیــز در خدمــت افــراد یــک جامعــه یــا منطقــه قــرار می گیــرد. بدیــن 
ترتیــب، هــدف یــک کتابخانــه عمومــی خدمــت بــه تــوده مــردم اســت. کتابخانه 
عمومــی در خدمــت همــه کســانی اســت کــه بتواننــد از آن بهــره گیرنــد. ایــن 
ــد. مشــخصه  ــز می کن ــی را از ســایر کتابخانه هــا متمای ــه عموم ویژگــی، کتابخان
ــت  ــترده ای اس ــع و گس ــات جام ــم آوردن خدم ــی فراه ــه عموم ــر کتابخان دیگ
ــام را در  ــرگرمی و اله ــوزش، س ــانی، آم ــد اطالع رس ــی مانن ــرای وظایف ــه اج ک

بــردارد". 
وقتــی جمعیــت شــهر از حــدی معیــن بگــذرد، یــک کتابخانــه عمومــی 
ــاز شــهروندان کافــی نیســت و بایــد کتابخانه    هــای دیگــری نیــز  ــرای رفــع نی ب
ــا  ــب ب ــد متناس ــا بای ــدازه کتابخانه ه ــطح و ان ــه س ــود. البت ــاد ش ــهر ایج در ش

حــوزه نفــوذ و تعــداد مراجعــان آن هــا باشــد.
بــر اســاس معیارهــای رایــج شهرســازی، چهــار نــوع کتابخانــه در شــهر 

ــد از: ــه عبارتن ــود ک ــاد می ش ایج

1 ـ کتابخانــه محلــی: شــعاع عمــل آن 500 تــا 1000 متــر، جمعیــت تحــت 
پوشــش آن 1000 تــا 10000نفــر، ســطح زیربنــای آن 180 تــا 250 متــر و 

ظرفیــت ســالن مطالعــه آن 20 تــا 25 نفــر اســت.

ــت  ــر، جمعی ــا 16000 مت ــل آن 1000 ت ــعاع عم ــه: ش ــه ناحی 2 ـ کتابخان
تحــت پوشــش آن 10000 تــا 25000 نفــر، ســطح زیربنــای آن 250 تــا 500 

مترمربــع و ظرفیــت ســالن مطالعــه آن 30 تــا 60 نفــر اســت.

ــت  ــر، جمعی ــا 5000 مت ــل آن 1500 ت ــعاع عم ــه: ش ــه منطق 3 ـ کتابخان
ــا  ــای آن 750 ت ــر، ســطح زیربن ــا 100000 نف تحــت پوشــش آن 25000 ت

ــت. ــر اس ــا 200 نف ــه آن 60 ت ــالن مطالع ــت س ــع و ظرفی 2000 مترمرب

ــت  ــهر و جمعی ــام ش ــل آن تم ــعاع عم ــهر: ش ــزی ش ــه مرک 4 ـ کتابخان
ــای آن 4000  ــطح زیربن ــتر(، س ــا بیش ــر )ی ــش آن 100000 نف ــت پوش تح
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تــا 8000 مترمربــع و ظرفیــت ســالن مطالعــه آن 200 تــا 500 نفــر اســت.

سلســله مراتــب یــاد شــده مربــوط بــه یــک شــهر بــزرگ اســت. در بقیــه 
شــهرها بــه نســبت جمعیــت و انــدازه شــهر، برخــی از ایــن کتابخانه هــا احــداث 
می شــوند و بــه برخــی دیگــر تــا زمــان تغییــر جمعیــت و انــدازه شــهر، نیــازی 
نیســت، زیــرا مفهــوم کتابخانــه مرکــزی شــهر مفهومــی نســبی اســت. به عنــوان 
مثــال، بــرای یــک شــهر متوســط 75000 نفــری، کتابخانــه مرکــزی شــهر، همــان 
ــری دارد. و  ــهر 500000 نف ــک ش ــه را در ی ــه ناحی ــای کتابخان ــاد و اندازه    ه ابع
در یــک شــهر کوچــک 15000 نفــری، یــک کتابخانــه درحــد و انــدازه کتابخانــه 

محلــه در شــهر بــزرگ، بــرای خدمات رســانی بــه شــهروندان کافــی اســت.
در کشــور مــا، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کــه وزارتخانــه مســؤول 
ــرده  ــدی ک ــی را درجه بن ــای عموم ــت، کتابخانه    ه ــی اس ــای عموم کتابخانه    ه
ــداث  ــد اح ــه قص ــازمان هایی ک ــایر س ــرای س ــدی ب ــن درجه بن ــت ای و رعای

ــد، ضــروری و الزم اســت.  ــه عمومــی دارن کتابخان
در اینجــا بایــد متذکــر شــد، آنچــه تحــت عنــوان کتابخانــه مرکــزی زیــر 
ــادل  ــًا مع ــود، تقریب ــاد می ش ــالمی از آن ی ــاد اس ــگ و ارش ــر وزارت فرهن نظ
ــادل  ــًا مع ــز تقریب ــک نی ــه ی ــه درج ــت. کتابخان ــهر اس ــزی ش ــه مرک کتابخان
ــه  ــا کتابخان ــًا معــادل ب ــا ســه تقریب ــه درجــه دو و ی ــه منطقــه و کتابخان کتابخان
ناحیــه و کتابخانــه درجــه چهــار و یــا پنــج تقریبــًا معــادل کتابخانــه محله اســت.

درجه بندی کتابخانه    های عمومی
ــادی،  ــی، اقتص ــات فرهنگ ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــی ب ــای عموم کتابخانه    ه
ــه و  ــه در ســاختمان و فضــای مطالع ــی ک ــزان شــؤون مالحظات اجتماعــی و می
ــکان اجــرای برنامه    هــای فرهنگــی  ــز ام ــه و نی ــه کار رفت ــه ب ــزات کتابخان تجهی
ــر  ــه شــرح زی ــه شــش درجــه ب ــه، ب ــه کتابخان ــرای جــذب و جلــب مــردم ب ب

شــده اند: تقســیم بندی 
 ـ کتابخانــه مرکــزی: کتابخانــه عمومــی مرکــزی، کتابخانــه ای اســت کــه 
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ضمــن داشــتن سیســتم های مجهــز و پیشــرفته روز، مرکــز خدمــات شــبکه ای از 
کتابخانه هــا باشــد و مجموعه    هــای اصلــی و عمــده در آنجــا نگهــداری شــوند 
تــا در کوتاه تریــن زمــان، نیازهــای فرهنگــی جمعیتــی بالــغ بــر 100 هــزار نفــر 
ــه،  ــن کتابخان ــی ای ــف اصل ــردد. وظای ــرآورده گ ــهری ب ــاال، در حــوزه ش ــه ب ب

عبــارت اســت از: 
ــداری و نظــارت در امــور فنــی کتابخانه    هــای  1ـ انجــام خدمــات فنــی کتاب

عمــوی مجــاور.
2ـ همکاری با کتابخانه    های عمومی دیگر در آماده سازی کتاب.

ــه  ــرای کلی ــوزی ب ــات کارآم ــردن امکان ــم ک ــداری و فراه ــوزش کتاب 3ـ آم
ــده. ــتخدام ش ــازه اس ــداران ت کتاب

4ـ جمع آوری، طبقه بندی و نگهداری مجله ها و نشریه ها.
5ـ فراهــم آوردن موجبــات مطالعــه و انجــام تحقیقــات علمــی بــرای محققان 

و دانشــمندان از طریــق جمــع آوری منابــع و مآخذ.
ــا  ــد اینهــا، کــه ب 6ـ برگــزاری جلســه    های منظــم ســخنرانی و بحــث و مانن

شــأن کتابخانــه مطابــق باشــد. 
7ـ اداره کتابخانه    های سیار.

کتابخانه    های عمومی مرکزی از بخش های زیر تشکیل شده است:
1 ـ بخش سالن مطالعه خواهران و برادران.

2 ـ بخش مخزن کتاب.
3 ـ بخش مرجع و منابع و کتاب های کم یاب.

4 ـ بخش انبار کتاب های ذخیره.
5 ـ بخش نشریه    های ادواری.

6 ـ بخش سمعی و بصری.
7 ـ بخش نمایشگاه.
8 ـ سالن اجتماعات.
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ــداری،  ــان، خدمــات فنــی کتاب 9 ـ بخــش اداری )شــامل قســمت های کارکن
صحافــی، کتابخانــه ســیار، انتخــاب و خریــد کتــاب(.

10 ـ بخــش آمــوزش )شــامل قســمت آمــوزش عملــی کتابــداری، آمــوزش 
برخــی از فنــون و هنرهــا از قبیــل نقاشــی، خطاطــی و تندخوانــی(

11 ـ بخش رایانه )کامپیوتر(.
12 ـ بخش مشاوره.

13 ـ بخش سرایداری.

 کتابخانه    های عمومی درجه یک

ــی در حــدود  ــد نیازهــای فرهنگــی جمعیت ــه بتوان ــه ای اســت ک  کتابخان
صــد هــزار نفــر را بــرآورده کنــد. وظایــف اصلــی ایــن کتابخانــه بــه شــرح زیــر 

اســت:
1 ـ برآورده کردن نیازهای عمومی مراجعه کنندگان به کتابخانه

2ـ  فراهــم آوردن موجبــات مطالعــه و تحقیقــات علمــی بــه میزانــی محدودتر 
از کتابخانــه مرکــزی بــرای محققان

3 ـ برگزاری جلسه    های منظم سخنرانی و بحث
4 ـ همــکاری بــا کتابخانه    هــای درجــه پایین تــر در آماده ســازی کتــاب 

ــزی ــه مرک ــا کتابخان ــن هماهنگــی ب ضم
وظایف یاد شده از طریق بخش های زیر به اجرا در می آیند:

1 ـ بخش مخزن و کتابخانه
2 ـ بخش مرجع و نشریه ها

3 ـ سالن اجتماعات
4 ـ بخش اداری و آماده سازی

5 ـ بخش رایانه )کامپیوتر(
6 ـ بخش آموزش

7 ـ بخش سرایداری
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کتابخانه    های عمومی درجه 2،3،4،5

ــردم  ــه همــه م ــات فرهنگــی ب ــه خدم ــه ارائ ــا موظــف ب ــن کتابخانه ه ای
می باشــند و وجــه تمایــز آن هــا میــزان زیربنــای کتابخانــه و یکســان نبــودن در 

ــه خدمــات فرهنگــی اســت. ــزان ارائ می
وظایف این کتابخانه ها به شرح زیر است:

ــاب و نشــریه در حــدی  ــه کت ــرآوردن احتیاج هــای جامعــه در زمین 1 ـ ب
محــدود

2 ـ ایجاد تسهیالت برای استفاده مطلوب محققان در حد توان
3 ـ برگزاری جلسه    های منظم سخنرانی و بحث

4 ـ تشویق عامه در مراجعه مستمر به کتابخانه    های عمومی
ــن  ــه ای ــی ب ــار مال ــاص اعتب ــورت اختص ــه در ص ــت فوق برنام 5 ـ فعالی

منظــور
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تابلو شماره 1: کتابخانه شهر
کتابخانــه شــهر )Stadrt bnchero(عنصــری از عناصــر فرهنگــی آلمــان 
ــدری  ــهر، ق ــی ش ــه عموم ــا از کتابخان ــی م ــا تصــور عموم ــه ب اســت ک

ــت:  ــدف اس ــق دو ه ــی تحق ــهر در پ ــه ش ــت. کتابخان ــاوت اس متف

1 ـ آشــنا شــدن افــراد، به ویــژه کــودکان هشــت ســال بــه بــاال بــا کتــاب 
و وســایل ســمعی و بصــری.

ــی و  ــواد دیدن ــاب و م ــه کت ــه ب ــط جامع ــات متوس ــاز طبق ــع نی 2 ـ رف
ــوح فشــرده»CD« کــه هــر  ــو، کاســت، ل ــم، ویدئ شــنیدنی )نوارهــای فیل

ــت( ــه آن نیس ــه تهی ــادر ب ــواده ای ق خان

کتابخانه شهر دو نوع است:

ــای  ــتفاده از اتوبوس ه ــا اس ــه ب ــوع کتابخان ــن ن ــیار: ای ــه س 1 ـ کتابخان
بــزرگ، شــکل می گیــرد. اتوبــوس حامــل کتــاب، در ســاعت ها و روزهــای 
معینــی از هفتــه، در محله هایــی کــه فاقــد کتابخانــه دایمــی اســت؛ مســتقر 
می شــود و از افــراد ثبت نــام کــرده، پــس از صــدور کارت شناســایی بــه 
ــواد  ــا و م ــا کتاب ه ــل می دهــد و ی ــواد فرهنگــی تحوی ــاب و م ــا کت آن ه

ــرد. ــس می گی ــرض داده را پ فرهنگــی ق

ــر  ــه، اگ ــر محل ــات ه ــزان امکان ــه می ــه ب ــا توج ــی: ب ــه دایم 2 ـ کتابخان
ــه فراهــم باشــد،  ــرای احــداث کتابخان بودجــه کافــی و مــکان مناســب ب
کتابخانــه دایمــی شــهر در آن تأســیس می شــود. ایــن کتابخانه هــا نســبت 
ــبت  ــان نس ــه هم ــد و ب ــتری دارن ــزات بیش ــیار تجهی ــای س ــه کتابخانه ه ب

ــد.  ــه می دهن ــتری ارائ ــات بیش خدم

ــه  ــعت کتابخان ــهر، وس ــه از ش ــر محل ــات ه ــا امکان ــب ب ــواًل متناس معم
شــهر نیــز فــرق می کنــد. امــا گذشــته از حجــم و فضــای آن، محصــوالت 
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ــر اســت: ــه شــرح زی ــه شــهر عمــده ب ــک کتابخان فرهنگــی ی

ــرای  ــی ب ــای عموم ــودکان و کتاب ه ــرای ک ــب ب ــای مناس 1 ـ کتاب ه
ــه. ــتفاده عام اس

ــه  ــان ک ــودکان و نوجوان ــاص ک ــای خ ــی و نواره ــای ویدئوی 2 ـ نواره
ــای  ــن نواره ــت گرفت ــه امان ــرای ب ــا ب ــود. ام ــه می ش ــگان عرض ــه رای ب

ــود. ــت ش ــی پرداخ ــد مبلغ ــاالن بای بزرگس

3 ـ لوح هــای فشــرده )CD(کــه شــکل پیشــرفته و کوچــک شــده نوارهــای 
قدیمــی گرامافون هســتند.

4 ـ نوارهــای کاســت، بــرای کســانی کــه توانایــی خرید دســتگاه ســی دی 
خــوان ندارنــد. نــوار کاســت در کتابخانــه شــهر بــرای اســتفاده ســن های 

ــت. متفاوت مهیاس

عضویــت در کتابخانــه شــهر، بســیار ســاده اســت و بــا ارائــه مدرکــی کــه 
ــی  ــورت مجان ــوان به ص ــد، می ت ــانی او باش ــرد و نش ــت ف ــانگر هوی نش
ــتفاده از  ــرای اس ــان ب ــن متقاضی ــل س ــد. حداق ــهر ش ــه ش ــو کتابخان عض

امکانــات ایــن کتابخانــه هشــت ســال اســت.

ــز در دو  ــی نی ــه عموم ــا کتابخان ــهر ب ــه ش ــای کتابخان ــن تفاوت ه مهم تری
ــود: ــر خالصــه می ش محــور زی

ــه دادن  ــی، در عاری ــای عموم ــد کتابخانه ه ــد قی ــهر، فاق ــه ش 1 ـ کتابخان
ــت. ــع اس ــع و منب ــای مرج ــی کتاب ه برخ

ــوالت  ــی محص ــرگرمی و تفریح ــه س ــتر جنب ــهر، بیش ــه ش 2 ـ کتابخان
ــی  ــی و علم ــای تحقیقات ــا جنبه ه ــد ت ــرار می دهن ــر ق ــی را مدنظ فرهنگ

ــا را. آن ه
مأخذ:" کتابخانه شهر ما"، پیام کتابخانه، سال هشتم، شماره اول، سال 1375، ص 70.
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معیارهای مکان  یابی و توزیع کتابخانه ها در شهر
بــرای مکان  یابــی کتابخانــه در مرحلــه اول، الزم اســت   برنامه ریــز 
ــود،  ــه می ش ــا ارائ ــه آن ه ــه ب ــات کتابخان ــه خدم ــه ای ک ــات جامع از خصوصی
اطالعاتــی بــه دســت آورد. ایــن خصوصیــات شــامل ســن، ســطح تحصیــالت، 
وضعیــت شــغلی و ســاخت اجتماعــی مراجعــان اســت. همچنیــن بایــد ارتبــاط 
ــگاه ها و  ــر دانش ــی نظی ــی و آموزش ــه    های فرهنگ ــایر مؤسس ــا س ــه ب کتابخان
ــه و  ــدت کتابخان ــدت و کوتاه م ــداف بلندم ــر، اه ــه مهم ت ــه ها و از هم مدرس

ــد. ــخص باش ــد؛ مش ــه می ده ــه ارائ ــی ک خدمات
ــث  ــی باع ــالت عموم ــطح تحصی ــش س ــت و افزای ــد جمیع ــون رش اکن
ــه  ــد. ب ــمگیری یاب ــترش چش ــا گس ــات کتابخانه ه ــطح خدم ــوع و س ــده، ن ش
ــه ها و دانشــگاه ها  ــه در نزدیکــی مدرس ــی ک ــای عموم ــل کتابخانه    ه ــن دلی همی
ــه دار و  ــوان خان ــد. گاهــی، تعــدادی از بان واقــع هســتند، مراجعــان بســیار دارن
ــه کتابخانه هــا مراجعــه  ــز ب ــان ِحــرَف و مشــاغل تخصصــی نی برخــی از صاحب
می کننــد کــه برنامه ریــزان بایــد دربــاره گــروه مراجعــان بــه کتابخانه هــا تحقیــق 
ــه  ــن مؤسس ــی ای ــورد مکان  یاب ــه ای در م ــای آگاهان ــد تصمیم ه ــا بتوانن ــد ت کنن

ــد. مهــم اجتماعــی بگیرن

انتخاب مکان مناسب برای احداث کتابخانه

کتابخانــه بایــد درجایــی قــرار گیرد کــه تعــداد زیــادی از اســتفاده کنندگان 
ــه میــزان اســتفاده  ــه آن دسترســی داشــته باشــند، زیــرا محــل کتابخان بتواننــد ب
از خدمــات را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. کتابخانــه عمومــی بایــد در محلــی 
ــکان  ــن ام ــر ای ــد. اگ ــدا کنن ــد آن را پی ــی بتوانن ــردم به راحت ــر م ــه اکث ــد ک باش
درجایــی باشــد کــه مــردم به طــور عــادی بیشــتر از مکان هــای دیگــر بــه آنجــا 
می رونــد؛ بهتــر اســت. مثــاًل نزدیــک مرکزهــای خریــد بــرای احــداث کتابخانــه 
جــای مناســب تری اســت. اگــر کتابخانــه در مکانــی باشــد کــه دفترهــا، 
بانک هــا، مدرســه ها، پارکینگ هــا و ایســتگاه های حمل ونقــل عمومــی در 
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ــت.  ــد داش ــری خواه ــرد قوی ت ــده اند، عملک ــتقر ش ــراف آن مس اط
محــل مناســب بــرای ســاخت هــر یــک از انــواع کتابخانه هــا تفاوت هایــی 
ــد.  ــی باش ــای آموزش ــک مرکزه ــد نزدی ــگاهی بای ــه دانش ــاًل کتابخان دارد؛ مث
ــی  ــت تخصص ــام فعالی ــای انج ــک مرکزه ــد نزدی ــز بای ــی نی ــه تخصص کتابخان
ــده اند(  ــتقر ش ــا مس ــاوره ای در آنج ــرکت های مش ــه ش ــی ک ــر مرکزهای )نظی

احــداث شــود.
ــد  ــه بای ــده، کتابخان ــه دســت آم ــر اســاس اطالعــات ب ــه هــر حــال، ب ب
درجایــی احــداث شــود کــه جمعیــت بیشــتری بتواننــد بــه آســانی از آن اســتفاده 

کننــد.
اســتقرار کتابخانــه در مکان هــای آرام، کــم رفت وآمــد و پــرت کــه 
مــردم کمتــر بــه آنجــا می رونــد؛ یــا بــرای دسترســی بــه آن هــا بایــد از وســایط 
ــه مــوزه نیســت  حمل ونقــل شــخصی اســتفاده کننــد؛ نامناســب اســت. کتابخان
ــی  ــز آموزش ــه مرک ــرد؛ بلک ــرار گی ــردم ق ــد م ــورد بازدی ــار م ــالی یک ب ــه س ک
ــه آســانی در دســترس باشــد.  ــع آن ب ــد خدمــات و مناب ــی اســت کــه بای پویای
مرکزهــای اداری و تجــاری شــهر کــه فعالیتشــان در ســاعت هایی از روز یــا در 
روزهــای تعطیــل کمتــر می شــود نیــز بــرای احــداث کتابخانــه عمومــی مناســب 
ــل، مرکزهــای مناطــق و محــالت شــهری کــه به طــور مســتمر  نیســتند. در مقاب

ــه هســتند. ــرای ایجــاد کتابخان ــکان ب فعــال هســتند، مناســب ترین م

انتخاب موقعیت کتابخانه در محل موردنظر

ــت  ــد موقعی ــه انتخــاب شــد، بای ــه محــل اســتقرار کتابخان ــس از آن ک پ
ــه  ــود ک ــاخته ش ــی س ــت درجای ــه می بایس ــود. کتابخان ــخص ش ــق آن مش دقی
ــج یــک تقاطــع  ــال، کن ــوان مث ــرار داشــته باشــد. به عن ــد عمــوم ق ــاًل در دی کام
ــی  ــد فضــای کاف ــت بای ــن موقعی ــبی اســت. ای ــت مناس ــد، موقعی ــر رفت وآم پ
بــرای تــردد داشــته باشــد و تــا حــدودی هــم بــه چشــم انداز آن توجــه شــود. 
ــه  ــایط نقلی ــارك وس ــرای پ ــی ب ــا فضــای کاف ــی ب ــد پارکینگ ــدور بای حتی المق
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ــوان  ــه باشــد. در شــرایط خــاص می ت ــان در جــوار کتابخان ــدان و مراجع کارمن
ــه را مدنظــر قــرار داد و  ــه  جــای گســترش افقــی، گســترش عمــودی کتابخان ب

ــرد. ــه ک ــه تعبی ــن کتابخان پارکینگــی در طبقــات زیری

هم جواری مناسب برای انواع کتابخانه ها
ــز 	  ــی، مرک ــارك محل ــه: پ ــه محل ــرای کتابخان ــب ب ــواری مناس هم ج

ــه. ــی محل ــای آموزش ــه و بنیاده محل
ــد، 	  ــز خری ــارك، مرک ــه: پ ــه ناحی ــرای کتابخان ــب ب ــواری مناس هم ج

ــی. ــی و آموزش ــر فرهنگ ــی، عناص ــات دولت ــز خدم مرک
ــز 	  ــه ای، مرک ــارك منطق ــه: پ ــه منطق ــرای کتابخان هم جــواری مناســب ب

ــد دانشــگاه و مرکــز اداری. منطقــه، عناصــر فرهنگــی و آموزشــی مانن
ــع و 	  ــز تجم ــهر: مرک ــز ش ــه مرک ــرای کتابخان ــب ب ــواری مناس هم ج

ــهر. ــت ش ــت جمعی ــه اکثری مراجع

معیارهای برنامه ریزی کتابخانه    های شهری

توصیه    های برنامه ریزی
ــورد  ــددی را م ــای متع ــد معیاره ــای شــهر بای ــزی کتابخانه    ه در برنامه ری

ــد: ــه از آن جمله ان ــرار داد ک توجــه ق
ــی  ــن بین الملل ــه انجم ــه توصی ــا ب ــی: بن ــی و مل ــتانداردهای جهان 1ـ اس
کتابــداران )ایفــال( بــرای هــر 1000 نفــر جمعیــت بایــد 1/5 صندلــی کتابخانــه 
در 2/5 مترمربــع فضــا در نظــر گرفــت. بنابرایــن، ظرفیــت کتابخانــه یــا 
ــی  ــل 150 صندل ــد حداق ــت، بای ــر جمعی ــا 100000 نف کتابخانه    هــای شــهری ب
ــم اســتاندارد  ــا آنجــا کــه می دانی ــی اســت و ت ــن اســتاندارد، بین الملل باشــد. ای
ــه در  ــت، ک ــی اس ــت. بدیه ــده اس ــع نش ــی، وض ــطح مل ــه ای در س جداگان
ــازمان های مســؤول،  ــتانداردی از ســوی س ــن اس ــالغ چنی صــورت وضــع و اب
ــت آن  ــه رعای ــی موظــف ب ــی و عموم شــهرداری ها و ســایر ســازمان های دولت

هســتند.
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2ـ جمعیــت شــهر و رشــد آتــی آن: احداث کتابخانــه معمــوالً در برنامه ای 
ــد  ــا نبای ــزی کتابخانه ه ــرای برنامه ری ــن ب ــد. بنابرای ــق می یاب ــدت تحق میان م
ــت  ــای جمعی ــد نیازه ــه بای ــت، بلک ــر گرف ــی را در نظ ــای کنون ــا احتیاج ه تنه
5 تــا 10 ســال آینــده را نیــز بــرآورد کــرد و بــر اســاس آن دربــاره ظرفیــت و 

ــت. ــم گرف ــا تصمی ــداد کتابخانه ه تع
بــه  مربــوط  بحــث  در  کتابخانه هــا:  عملکــرد  مراتــب  سلســله  3ـ 
ــب  ــله مرات ــاس، سلس ــب مقی ــهری برحس ــای ش ــواع کتابخانه    ه ــخصات ان مش
ــا،  ــداث کتابخانه ه ــرای اح ــزی ب ــد. در برنامه ری ــان ش ــهر، بی ــای ش کتابخانه    ه
رعایــت سلســله مراتــب دقــت کافــی ضــروری اســت وگرنــه اســتفاده بهینــه ای 
ــک  ــهر ی ــک ش ــد، در ی ــرض کنی ــد. ف ــد ش ــا نخواه ــت کتابخانه ه از ظرفی
ــه  ــل آن ک ــه دلی ــا ب ــده، ام ــت ش ــتاندارد رعای ــاس اس ــر اس ــری ب ــون نف میلی
فقــط یــک کتابخانــه احــداث شــده و ایــن مرکــز فرهنگــی توزیــع مناســبی در 
ــد و  ــتفاده کنن ــانی از آن اس ــه آس ــد ب ــهروندان نمی توانن ــه ش ــدارد، هم ــهر ن ش
ــک  ــد ی ــور کنی ــد )تص ــتفاده می مان ــه بی اس ــای کتابخان ــه، ظرفیت ه در نتیج
کــودك دبســتانی بــرای خوانــدن کتــاب داســتان، مجبــور باشــد مســافت زیــادی 
را از حاشــیه شــهر تــا کتابخانــه مرکــزی طــی کنــد(. امــا اگــر به جــای احــداث 
ــه کل  ــانی ب ــرای خدمات رس ــزی ب ــه مرک ــک کتابخان ــم، ی ــه عظی ــک کتابخان ی
شــهر، یــک کتابخانــه منطقــه ای )کتابخانــه درجــه یــک( و دو یــا چنــد کتابخانــه 
ــرای  ــه کتابخانه هــا ب ــه ای و محلــه ای احــداث می شــد، شــعاع دسترســی ب ناحی
ــه ای  ــهر به گون ــی ش ــای فرهنگ ــن مرکزه ــت و از ای ــش می یاف ــهروندان کاه ش

مؤثرتــر بهره بــرداری می شــد.
ــزی  ــد در برنامه ری ــز بای ــر نی ــا یکدیگ ــا ب ــاط کتابخانه ه ــی ارتب چگونگ
ــی  ــه نوع ــر، ب ــای بزرگ ت ــرد و کتابخانه    ه ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م کتابخانه ه
ــوان  ــد. به عن ــده گیرن ــر عه ــر را ب ــای کوچک ت پشــتیبانی فرهنگــی از کتابخانه    ه
ــود  ــه موج ــا ناحی ــل ی ــه مح ــاص در کتابخان ــات خ ــی خدم ــر برخ ــال، اگ مث
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نیســتند، طــوری برنامه ریــزی شــود کــه در کتابخانــه منطقــه بتــوان از آن 
ــرد. ــات اســتفاده ک خدم

4ـ رعایــت ضوابــط مکان یابــی: در بخش هــای گذشــته دربــاره ضوابطــی 
کــه بایســتی در مکان  یابــی کتابخانه هــا بــه کار گرفتــه شــود؛ توضیــح داده شــد.

ــه،  ــداث کتابخان ــه اح ــرآورد هزین ــرای ب ــداث: ب ــه اح ــرآورد هزین 5ـ ب
ــود:  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــت دو جنب می بایس

 ـ هزینه تملک )یا خریداری( زمین و احداث ساختمان.
 ـ هزینــه خریــد تجهیــزات کتابخانــه ای اعــم از قفســه چوبــی، صندلــی 
چوبــی، میــز مطالعــه، برگــه دان، قفســه نشــریه، میــز جــای روزنامــه، دورنــگار 
ــش  ــزات خــاص، نمای ــق، تجهی ــای حری )فاکــس(، ماشــین تحریر، سیســتم اطف

فیلــم و ســخنرانی و تجهیــزات اداری دیگــر.

گونه    های اصلی تقسیم بندی فضایی کتابخانه

کتابخانه ها از نظر فضایی به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:

الف: کتابخانه از نظر نوع سالن قرائت ـ انبار کتاب

 در ایــن کتابخانه هــا از ســالن قرائــت به جــای انبــار کتــاب نیــز اســتفاده 
می شــود و ســطحی کــه بــرای قســمت ذخیــره کتــاب در نظــر گرفتــه می شــود 
ــه  ــوع کتابخان ــن ن ــه ها در ای ــت. قفس ــت اس ــالن قرائ ــر از س ــب کمت ــه مرات ب
بــه دو صــورت چیــده می شــوند: یکــی از مــوازات دیوارهــای جانبــی و 
ــرای دانشــکده ها،  ــه ب ــر دیوارهــای جانبــی ایــن نــوع کتابخان دیگــری عمــود ب
مؤسســه    های فرهنگــی، شــعبه    های کتابخانه    هــای مرکــزی و یــا بعضــی از 

ــت. ــب اس ــزرگ مناس ــای ب ــت کتابخانه    ه ــالن های قرائ س

ب: کتابخانه از نوع انبار کتاب ـ سالن قرائت

ــای  ــتر فض ــا بیش ــیار دارد؛ ام ــباهت های بس ــوع ش ــا ن ــه ب ــن کتابخان  ای
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ــود و  ــاص داده می ش ــاب اختص ــره کت ــه ذخی ــه ب ــوع کتابخان ــن ن ــالن در ای س
قســمت مطالعــه و قرائــت اختصاصــی، فضــای کوچک تــری را تشــکیل می دهــد. 
ــاب دلخــواه خــود  ــه کت ــد به طــور مســتقیم ب ــان می توانن ــوع، مراجع ــن ن در ای
دســت یابنــد و آن کتــاب را در همــان فضــا مطالعــه کننــد. ایــن نوع ســازماندهی 

ــه ای مناســب اســت. ــرای کتابخانه    هــای محلــی و ناحی ــی، ب فضای

پ: کتابخانه از نوع سالن قرائت و انبار کتاب مجزا از یکدیگر

ــت،  ــد از: قســمت قرائ ــه عبارتن ــوع کتابخان ــن ن ــی در ای ــای اصل  فضاه
ــش  ــاب و بخ ــت کت ــش امان ــت، بخ ــمت فهرس ــاب، قس ــره کت ــمت ذخی قس
کتــاب. ایــن مجموعــه بیــن دو قســمت قبلــی قــرار می گیــرد و در کتابخانه    هــای 

ــوم اســت. ــیوه بیشــتر مرس ــن ش ــرداری از ای ــزی بهره ب مرک

توصیه    های طراحی
ــی  ــت خوش دگرگون ــر دس ــی دیگ ــای فرهنگ ــش از بناه ــا بی کتابخانه ه
هســتند. رشــد منابــع چاپــی، تولیــد خارق العــاده اطالعــات و پیوند اطالع رســانی 
ــردآوری،  ــیوه گ ــک در ش ــریع تکنولوژی ــوالت س ــا تح ــراه ب ــداری، هم و کتاب
ــه را از شــکل محــل نگهــداری  ــع، کتابخان ســاماندهی و نشــر اطالعــات و مناب
ــخگویی  ــت. پاس ــه داده اس ــی چندگان ــه آن وظایف ــاب درآورده، ب ــرف کت ص
ــه ای از  ــکل گیری مجموع ــه ش ــه ب ــی کتابخان ــن کارای ــا و تأمی ــه ضرورت ه ب
ــه  ــت هم ــه گاه رعای ــده اســت ک ــای طراحــی منجــر ش ــا و رهنموده توصیه ه
آن هــا امکان پذیــر نیســت، امــا برقــراری تعادلــی منطقــی بیــن آن هــا بــا اســتفاده 

ــود:  ــه می ش ــر توصی ــل زی از عوام
1ـ انعطاف پذیــری: بــرای امکان پذیــر کــردن انطبــاق بــا تحــوالت و نیازهــا، 
از راه بــه حداقــل رســاندن عناصــر ثابــت در طــرح و قابلیــت جابه جایــی 

ــا. جداکننده ه
2ـ قابلیــت انطبــاق بــا نیازهــای آتــی: طــرح بایــد قابلیــت توســعه، کوچــک 
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شــدن، تجمــع یــا تجزیــه بخش هــا را در برداشــته باشــد و قســمت های 
ــدور  ــات( حتی المق ــور و تأسیس ــاع، ن ــار، ارتف ــژه )ب ــای وی دارای نیازه

ــی شــوند. ــه پیش بین ــاز برنام ــش از نی بی
3ـ فشــردگی طــرح و نقشــه: مســیرها بایــد بــه حداقــل برســد و نقشــه بــه 
ــند و  ــدود باش ــا مح ــداد طبقه ه ــا تع ــد ی ــر باش ــع نزدیک ت ــکل مرب ش

ــع نگــردد. ــوك توزی ــد بل ســاختمان در چن
ــد  ــان بای ــروج مراجع ــل ورود و خ ــی: مح ــط داخل ــی ها و رواب 4ـ دسترس
ــه بخش هــای  ــرای دسترســی ب ــه یکجــا محــدود شــود و تســهیالتی ب ب

ــه شــده باشــد. گوناگــون در نظــر گرفت
ــرژی و ایجــاد حــس  ــی در ان ــرای صرفه جوی ــور طبیعــی: ب 5ـ اســتفاده از ن

زمــان و مــکان.
6ـ افزایــش ایمنــی: در برابــر نوســان شــرایط محیطــی، نــور مخــرب، آلودگی، 

ســرقت، آتش ســوزی و رطوبــت.
ــی مناســب و  ــرایط محیط ــن ش ــرای تأمی ــی: ب ــاد تأسیســات مکانیک 7ـ ایج

ــت آب. ــوزی و نش ــی از آتش س ــای ناش ــری از خطره جلوگی
ــت  ــوع فعالی ــه ن ــه ب ــا توج ــی: ب ــی و الکترونیک ــات برق ــاد تأسیس 8ـ ایج
کتابخانــه کــه بــه اصطــالح بنــای هوشــمند خوانــده می شــود. بایــد بــرای 
ــد. ــر انعطــاف فراهــم آی ارتباطــات الکترونیکــی و نیازهــای برقــی حداکث
ــب  ــاد مناس ــن ابع ــا، تعیی ــان در طبقه ه ــار یکس ــازه ای: ب ــات س 9ـ مالحظ
ــرده و  ــته و فش ــاز و بس ــه    های ب ــش قفس ــاد و گنجای ــا ابع ــا ب دهانه ه

ــه. ــزی منطق ــه لرزه خی ــه ب توج
10ـ اقتصــادی بــودن: اســتفاده از شــرایط محیطــی و اقلیمــی بــرای کاهــش 
مصــرف انــرژی و اســتهالك، کاهــش هزینــه کارکنــان بــا اســتفاده از پالن 

بــاز، و انعطــاف طــرح بــرای تقلیــل هزینــه تغییــرات بعــدی.
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اصول مدیریت کتابخانه    های شهری
ــل  ــج اص ــداری( پن ــم کتاب ــد عل ــق ارش ــان )محق ــر اس. آر. آرنگانات دکت
ــم  ــال ها و به رغ ــس از گذشــت س ــه پ ــرده ک ــاد ک ــه ی ــت کتابخان ــرای مدیری ب
ــداران قــرار  اصالحــات جزئــی انجــام شــده در آن، همچنــان مــورد قبــول کتاب

ــند:  ــر می باش ــرح زی ــه ش ــن اصــول ب دارد. ای

اصل اول: کتاب ها برای استفاده هستند
ــا  ــت، ام ــکی نیس ــچ ش ــی، هی ــر بدیه ــه  ظاه ــه ب ــن جمل ــت ای در صح
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــداری کتاب ه ــرای نگه ــاری ب ــوان انب ــه به عن ــی کتابخان زمان
می شــد و کتابــدار، نگهبانــی بــود کــه کســی را تشــویق بــه اســتفاده از کتاب هــا 
ــا  ــؤوالن کتابخانه ه ــی داد. مس ــام م ــاردار را انج ــک انب ــا کار ی ــرد. او تنه نمی ک
ــه اصــل  ــن گون ــی باشــند و بدی دوســت داشــتند مؤسســاتی آرشــیوی و انفعال
اول مدیریــت کتابخانــه نادیــده گرفتــه می شــد. امــروز، کتابخانــه مؤسســه هایی 
ــتفاده کنندگان  ــاختن اس ــا س ــا، توان ــدف آنه ــوند و ه ــته می ش ــی پنداش خدمات
ــوع  ــن ن ــان می شــود. ای ــه بی ــات کتابخان ــع و خدم ــر از مناب ــرای اســتفاده مؤث ب
ــداری،  ــردازش به جــای نگه ــس از پ ــی آورد و پ ــم م ــدارك را فراه ــه م کتابخان
ــی  ــا زمان ــروزی، تنه ــدار ام ــد. کتاب ــرار می ده ــان ق ــار مراجع ــا را در اختی آن ه
ــه  ــه اســتفاده کنندگان به طــور مســتمر آنچــه را ک ــد ک ــت می کن احســاس رضای
ــه ای،  ــن کتابخان ــد. چنی ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــده، م ــته ش ــه ها گذاش در قفس
ــد  ــل می کن ــی تبدی ــتفاده کنندگان دایم ــه اس ــود را ب ــوه خ ــتفاده کنندگان بالق اس
ــه مــی رود  ــه کتابخان و اســتفاده کننده دایمــی کســی اســت کــه به طــور منظــم ب

ــرد. ــره می ب ــه به ــادت از محصــوالت کتابخان ــق ع و طب
بــرای تحقــق اصــل اول مدیریــت کتابخانــه، توجــه بــه توصیه    هــای زیــر 

ضــروری اســت: 
ــی  ــود کارکنان ــه، وج ــک کتابخان ــره وری از ی ــر به ــور حداکث 1ـ به منظ
واجــد شــرایط و کارآمــد ضــروری اســت. هــدف کارکنــان بایــد ارائــه خدمــت 
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بــه اســتفاده کنندگان باشــد. آنــان بایــد دســترس پذیر، فروتــن، یاریگــر و 
ــزان  ــد می ــز بای ــه نی ــؤوالن کتابخان ــند. مس ــران باش ــر دیگ ــان درك نظ خواه
حقــوق مناســب، مقــام، امکانــات ترفیعــی شــغلی و وضعیــت کاری خوبــی برای 
کتابــداران در نظــر بگیرنــد تــا افــراد شایســته جــذب ایــن حرفــه شــوند. ایــن 
انگیزه هــا در گرایــش افــراد شایســته بــه کتابــداری نقشــی مهــم دارد و محیــط 

ــی آورد. ــه وجــود م ــه ب ــت کتابخان ــرای فعالی مناســبی ب
ــا از  ــان باشــد ت ــرای مراجع ــی پذی ــد ســاعت های طوالن ــه بای 2ـ کتابخان
محصــوالت کتابخانــه بیشــتر اســتفاده شــود. اگــر زمــان اســتفاده از کتابخانــه ای 
کوتــاه باشــد یــا ســاعت های نامناســبی بــرای اســتفاده مراجعــان در نظــر گرفتــه 
شــده باشــد، اســتفاده کنندگان نمی تواننــد به راحتــی از محصــوالت آن بهره منــد 
ــرار  ــار اســتفاده کنندگان ق ــدی در اختی ــی برخــی از کتابخانه هــا، کلی شــوند. حت
ــد.  ــتفاده کنن ــد از آن اس ــد بتوانن ــه می خواهن ــاعتی ک ــر س ــا در ه ــد ت می دهن
ــن  ــاز اســتفاده کنندگان تعیی ــر اســاس نی ــه می بایســت ب ســاعت های کار کتابخان

شــود.
3ـ کتاب هــا بایــد بــر اســاس نیازهــای بالفعــل و بالقــوه اســتفاده کنندگان، 
ــد  ــد از خری ــی بای ــای عموم ــؤوالن کتابخانه    ه ــوند. مس ــم ش ــاب و فراه انتخ
کتاب هایــی کــه متقاضــی زیــاد ندارنــد؛ اجتنــاب کننــد و کتاب هایــی را 

ــد. ــری دارن ــتفاده عمومی ت ــه اس ــد ک برگزینن
4ـ تجربــه نشــان داده اســت، متقاضیــان کتاب هایــی در موضــوع خــاص، 
بیشــتر از متقاضیــان کتاب هایــی از نویســنده ای خــاص هســتند؛ بنابرایــن چنانچه 
ــتفاده کنندگان  ــر اس ــرای اکث ــوند، ب ــب ش ــوع مرت ــاس موض ــر اس ــا ب کتاب ه
ــه اســتفاده بیشــتر از کتاب هــا و نیــز اجــرای بهتــر  مناســب تر خواهــد بــود و ب

اصــل اول مدیریــت کتابخانــه منجــر خواهــد شــد.
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــل م ــه به طــور کام ــای کتابخان ــه مدرك ه 5ـ مجموع
نخواهــد گرفــت، مگــر زمانــی کــه کتابــدار بخــش کتاب هــای مرجــع، بکوشــد 
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ــی  ــد. گاه ــاری ده ــه ی ــع کتابخان ــرداری از مناب ــتفاده کننده را در بهره ب ــا اس ت
ــن  ــا، ای ــع کتابخانه ه ــت از مناب ــره وری نادرس ــا به ــتفاده ی ــدم اس ــل ع ــه دلی ب
منابــع عظیــم هــدر رفته انــد. آمــوزش اســتفاده کنندگان، راه مناســبی بــرای حــل 
ــای  ــبب ارتق ــه س ــتفاده کنندگان )ک ــوزش اس ــدف از آم ــن مشــکل اســت. ه ای
ــه آنهاســت  ــای الزم ب ــش و مهارت ه ــه دان ــرداری می شــود( ارائ ــت بهره ب کیفی

تــا خودشــان مســیر خویــش را بیابنــد.
ــا  ــا ب ــه مدرك ه ــد، ک ــاب می کن ــه ایج ــت کتابخان ــل دوم مدیری 6ـ اص
ــداری  ــی، نگه ــرای جابه جای ــبی ب ــدی مناس ــت کالب ــح در وضعی ــی صحی نظم
ــه ســرعت از بیــن  شــوند. چنانچــه از ایــن مدرك هــا مراقبــت کافــی نشــود، ب
ــد  ــا بای ــت کتاب ه ــری و نظاف ــد شــد. گردگی ــل اســتفاده خواهن ــه و غیرقاب رفت
به طــور منظــم انجــام گیــرد. کتاب هایــی کــه مدت هــای طوالنــی بــدون 
ــال بســیار  ــه احتم ــد، ب ــی می مانن ــه باق ــک کتابخان ــای تاری ــی در زوای جابه جای
ــاب می کاهــد و اســتفاده کنندگان و  ــار از عمــر کت ــاد آفــت زده می شــوند. غب زی
ــار نیســتند. ــه اســتفاده از کتاب هــای پرغب ــز مایــل ب ــان بخــش مرجــع نی کارکن
نیــاز بــه جلــد کــردن نوبتــی کتاب هــا نیــز ضــروری اســت. کتاب هایــي 
کــه دیگــر مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد، حتمــًا پیرایــش دارنــد. ویرایش هــای 
قدیمــی، کتاب هــای کهنــه و کتاب هــای تکــراری را می تــوان بــر اســاس 
خط مشــی موجــود در ایــن زمینــه پیرایــش کــرد. بســیاری از کتابخانه هــا هنــگام 
ــندیده ای  ــن کار پس ــه ای ــوند ک ــل می ش ــزن تعطی ــه مخ ــیدگی ب ــت و رس نظاف
ــد  ــا ح ــه ت ــرد ک ــورت گی ــان ص ــد چن ــزن، بای ــه مخ ــیدگی ب ــت. کار رس نیس

امــکان بــر خدمــات کتابخانــه تأثیــری نگــذارد.

اصل دوم: هر خواننده ای کتابی می خواهد
ــدان معنــی اســت کــه کتاب هــا تنهــا مختــص پژوهنــدگان  ایــن اصــل ب
نیســتند؛ بلکــه بــرای اســتفاده همــه، از جملــه کــودکان، نــو ســوادان، کهنســاالن، 
ــن هــدف،  ــه ای ــرای رســیدن ب ــان منتشــر می شــوند. ب ــان و زندانی ــرا، نابینای فق
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ــه  ــود. ب ــداد نش ــع قلم ــک مان ــوان ی ــادی به عن ــل اقتص ــه عام ــت ک ــوب اس خ
ــد. ــگان را ایجــاب می کن ــات رای ــه خدم ــر، اصــل دوم، ارائ ــارت دیگ عب

بــرای تحقــق اصــل دوم مدیریــت کتابخانــه، توجــه بــه توصیه    هــای زیــر 
ضــروری اســت:

ــد همــه  ــه ای نمی توان ــچ کتابخان ــی، هی ــل محدودیت هــای مال ــه دلی 1ـ ب
ــه ای  ــاب به گون ــش کت ــت گزین ــروری اس ــن ض ــد، بنابرای ــه کن ــا را تهی کتاب ه

انجــام شــود کــه جوابگــوی تقاضاهــای گوناگــون اســتفاده کنندگان باشــد.
موضــوع، زبــان و شــیوه عرصــه کتاب هــای منتخــب بایــد پیوســتگی هایی 
ــا نیازهــای کاربــران داشــته باشــند. گزینشــگر کتــاب موظــف اســت  نزدیــک ب
کتاب هــا را بــرای رفــع نیازمندی هــای گروه هــای متفــاوت اســتفاده کننده؛ 
انتخــاب کنــد. افــراد محــروم از نظــر اقتصــادی، آموزشــی و جســمی )نابینایــان، 
ــن  ــره ای ــوزان( در زم ــالخوردگان و نوآم ــی، س ــاران ذهن ــان، بیم ــه بینای نیم
ــن  ــای ای ــع نیازه ــرای رف ــی ب ــت کتاب های ــد و الزم اس ــرار دارن ــا ق گروه ه

ــردد. ــه گ ــا تهی گروه ه
2ـ اصــل دوم بــر خواننــده تأکیــد دارد. کتابــدار بایــد از نیازهــای 
ــب را  ــات مناس ــا و اطالع ــد کتاب ه ــا بتوان ــد ت ــع باش ــتفاده کنندگان مطل اس
ــته  ــای خواس ــط کتاب ه ــد فق ــدار نبای ــم آورد. کتاب ــده فراه ــر خوانن ــرای ه ب
شــده را تهیــه کنــد؛ بلکــه بایــد بکوشــد اســتفاده کننده را در یافتــن کتاب هــای 

ــد. ــاری ده ــت؛ ی ــای اوس ــوی نیازه ــه جوابگ ــری ک دیگ
3ـ اســتفاده از سیســتم قفســه بــاز بــه تحقــق اصــل دوم کمــک می کنــد. 
در ایــن سیســتم کتاب هــا در قفســه    های بــاز نگهــداری می شــوند و خواننــدگان 
می تواننــد بــدون هیــچ مانعــی بــه کتاب هــا نزدیــک شــده، آن هــا را بردارنــد و 
اگــر قابــل اســتفاده دیدنــد، بخواننــد یــا امانــت بگیرنــد؛ بــه ایــن ترتیــب، آن هــا 
ــتفاده صــرف از فهرســت،  ــای اس ــوند و به ج ــنا می ش ــاب آش ــی از کت ــا دنیای ب
ــتم  ــرداری از سیس ــد. بهره ب ــاب دارن ــاب کت ــرای انتخ ــری ب ــای بهت فرصت ه
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قفســه بــاز، تــورق را تشــویق می کنــد و تــورق، عالقه منــدی و اســتفاده بیشــتر 
از کتــاب را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

اصل سوم: هر کتابی خواننده دارد 
ایــن اصــل، کتــاب را مــورد تأکیــد قــرار داده و بــه همیــن منظــور تدویــن 
ــرای تحقــق ایــن  ــه عمــل آیــد ب ــرداری ب شــده کــه از کتاب هــا حداکثــر بهره ب

قانــون بایــد توصیه    هــای زیــر را بــه کار گرفــت :
ــه  ــطوحی ک ــا و س ــا،  موضوع ه ــاوی زبان ه ــا ح ــش کتاب ه 1ـ از گزین
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــود. ب ــز ش ــد پرهی ــد، بای ــی دارن ــتفاده کنندگان اندک اس
چنیــن کتاب هایــی می تــوان از شــیوه  ی امانــت بیــن کتابخانــه ای اســتفاده کــرد 
ــده  ــار خوانن ــه  ی دیگــر آن را در اختی ــاب از کتابخان ــا امانــت گرفتــن آن کت و ب

گذاشــت.
2ـ کتاب هــا را بایــد طــوری در قفســه ها قــرار داد کــه خواننــدگان 
ــه  ــم شــوند ک ــا طــوری تنظی ــر کتاب ه ــد. اگ ــا را بیابن ــه آســانی آن ه ــد ب بتوانن
 موضوع هــا  برحســب درجــه وابســتگی متقابــل مرتــب گردنــد، در آن صــورت 
هــر کتــاب بــه احتمــال زیــاد بــه آســانی در دســترس خواننــده قــرار می گیــرد. 
ــورد  ــق موضــوع خــاص م ــد به طــور دقی ــر اســتفاده کنندگان نمی توانن ــرا اکث زی
عالقــه خــود را بیــان کننــد و زمینه    هــای نزدیک تــر یــا دورتــر از آن موضــوع را 
ــه ای نشــان دهــد  ــا را به گون ــد  موضوع ه ــی ســودمند می توان ــد. توال ــام می برن ن
ــوع  ــر از موض ــا دورت ــر ی ــی نزدیک ت ــای موضوع ــتفاده کننده از زمینه    ه ــه اس ک
اصلــی جســت وجوی کوتــاه خــود را آغــاز کنــد و بــزودی بــه موضــوع خــاص 

موردنظــر خــود دســت یابــد.
ــا  ــا تنه ــوب اســت ام ــا در قفســه بســیار مطل ــح کتاب ه ــم صحی 3ـ تنظی
عامــل بــرای دسترســی قــرار گرفتــن خواننــدگان نیســت. تهیــه فهرســت کتاب ها 
در دســت  یابی بــه کتــاب کمــک بســیاری می کنــد. امــکان دارد خواننــده ای کــه 
مســتقیمًا به ســوی قفســه مــی رود، کتابــی کــه ظاهــر فیزیکــی غیــر جــذاب بــا 
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ــی  ــا آگاه ــی ب ــه    های ارجاع ــا شناس ــرد، ام ــده بگی ــب دارد نادی ــی نامناس عنوان
ــه  ــه این گون ــده ب ــذب خوانن ــیاری در ج ــش بس ــاب، نق ــات کت دادن از مندرج

ــد. ــا دارن کتاب ه
ــای  ــار روش ه ــا در کن ــروزه کتابخانه ه ــان، »ام ــگا نات ــه ران ــه گفت 4ـ ب
ــه عــالوه  ــدی همــت گماشــته اند ک ــور جدی ــه توســعه ام ــی ب ــف تبلیغات مختل
بــر آموزشــی و تفننــی بودنشــان تبلیغــات نیــز به عنــوان محصــول مهــم ثانویــه 

ــود«. ــر می ش منج
هــدف از خدمــات جنبــی، ترویــج خوانــدن، و هــدف گســترده تر 
ــن منظــور، مســؤوالن  ــدن اســت. بدی ــادات خــوب خوان ــه، تشــویق ع کتابخان
ــی و  ــه قصه خوان ــرای برنام ــخنرانی، اج ــزاری س ــا برگ ــد ب ــه می توانن کتابخان
ــد و  ــذب کنن ــه ج ــه کتابخان ــدگان را ب ــی، خوانن ــای نمایش ــدارك برنامه    ه ت

ــد. ــان گردن ــاب خوان ــش کت ــب افزای موج

اصل چهارم: صرفه جویی در وقت خواننده
ــت  ــرکار دانس ــه و پ ــردی فرهیخت ــد ف ــه را بای ــتفاده کننده از کتابخان  اس
کــه وقــت او ارزش بســیار دارد و بایــد حداکثــر بهــره وری را از زمــان مراجعــه 
ــر  ــای زی ــری توصیه    ه ــل، به کارگی ــن اص ــق ای ــرای تحق ــرد. ب ــه بب ــه کتابخان ب

ضــروری اســت:
1ـ آرایــش قفســه کتابخانــه بایــد برحســب وابســتگی متقابــل و موضوعی 

. شد با
2ـ از سیستم قفسه باز استفاده شود.

3ـ از فنــاوری جدیــد اطالع رســانی و رایانــه )کامپیوتــر( بهره گیــری 
شــود.

4ـ راهنمــای کتابخانــه کــه بیانگــر چگونگــی اســتفاده از کتابخانــه اســت، 
تدویــن شــود و در اختیــار مراجعــان قــرار گیــرد.

ــوان  ــا عن ــاًل ب 5ـ مجموعــه ای خــاص از کتاب هــا گزینــش شــوند و )مث
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تازه    هــای کتــاب( در محلــی مناســب )مثــل مدخــل کتابخانــه( قــرار داده شــوند.

اصل پنجم: کتابخانه، سازمانی رو به رشد است

کتابخانــه، مؤسســه ای اجتماعــی اســت کــه بایــد همچــون یــک ســازمان، 
بــه رشــد و پیشــرفت خــود ادامــه دهــد. رشــد کتابخانــه بــا توجــه بــه میــزان 
ــد  ــه رش ــن ک ــرای ای ــرد. ب ــورت می گی ــان آن ص ــدگان و کارکن ــدرك خوانن م
ــه کار  ــر را ب ــای زی ــد توصیه    ه ــه باشــد، بای ــر برنام ــی ب ــه منظــم و مبتن کتابخان

گرفــت:
ــه  ــه ب ــه ای انتخــاب شــود ک ــه  گون ــد ب ــا بای ــدی کتاب ه 1ـ طــرح رده بن

شــکلی منطقــی، گســترش دانــش را پاســخگو باشــد.
ــای  ــب مدرك ه ــه برحس ــد کتابخان ــه رش ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای 2ـ قفس

ــود. ــم ش ــی تنظی ــی و آت کنون
3ـ قاعــده انتخــاب شــده فهرست نویســی بایــد بــرای انــواع مــواد موجــود 

و جدیــد احتمالی مناســب باشــد.
4ـ در کتابخانه    هــای عمومــی بــزرگ و رو بــه رشــد اســتفاده از میکروفیلم 

و میکروفیــش بــرای ذخیره ســازی اطالعــات توصیــه می شــود.
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توصیه�ها�و�اصول�مدیریت�،�طراحی�و�برنامه�ریزی�در�زمینه�فرهنگسراها
فرهنــگ جلــوه ای از مجموعــه فعالیت    هــای بشــری اســت کــه از پیوســتن 
اعمــال مختلــف در غالــب الگویــی فعــال و مــداوم و درك آن هــا پدیــد می آیــد 
کــه در ذات خــود غیرقابــل لمــس و نادیدنــی اســت ولــی در عیــن حــال اجــزاء 
ــراد  ــار اف ــی در رفت ــانه    های قوم ــه به صــورت نش ــی اســت ک فیزیکــی و عالئم

ــود. ــر می ش ظاه

نقش فرهنگسرا در پایداری فرهنگی
ســازمان هایی ماننــد فرهنگســرا، به عنــوان ابــزار مهــم توســعه و پایــداری 
ــت  ــی و هوی ــتاورد    های فرهنگ ــترش دس ــت و گس ــت صیان ــی در جه فرهنگ

ــردم تأســیس می شــود. ــای فرهنگــی م ــع نیاز    ه ــه و رف ــک جامع فرهنگــی ی
ــا عملکــرد خــود از طریــق آمــوزش، شــناخت و  همچنیــن فرهنگســرا ب

ــداری فرهنــگ جامعــه دارد. ــا و پای ــری در احی نمایــش، نقــش مؤث
ــگ  ــراد از فرهن ــناخت اف ــبب ش ــه س ــی ک ــوان پایگاه ــرا به عن فرهنگس
ــص  ــی خصای ــه برخ ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــراد ای ــه اف ــود، ب ــهر می ش آن ش
فرهنگــی جامعــه را شناســایی و معرفــی کننــد. فرهنگســرا و محیط هــای فرهنگی 
موجــب تبــادل ایده هــا و نظــرات، افزایــش غــرور، تقویــت حــس همبســتگی و 

ــه می شــود.  ــاره هویــت فرهنــگ آن ناحی ــاال رفتــن ســطح شــناخت درب ب
در واقــع مهم تریــن اهــداف فرهنگســرا را می تــوان در ســه اصــل 

به صــورت مختصــر بیــان کــرد:
• فرهنگسرا مکانی است که در آن آموزش داده می شود.	
• انجــام فعالیت هایــی در جهــت پــرورش قــوه خالقانــه و عرضــه 	

آثــار هنــری
• درنهایت مهم ترین هدف، توسعه و اشاعه فرهنگ می باشد.	

ــه  ــی ب ــت فرهنگ ــظ هوی ــعه و حف ــداف توس ــه اه ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
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پایــداری هویــت فرهنگــی، الــزام توجــه مســووالن بــه چگونگی کیفیــت طراحی 
فضایــی و کالبــدی فرهنگســرا و ارائــه راهکارهایــی در جهــت بهبــود و ارتقــاء 
عملکــرد آن به منظــور رســیدن بــه هــدف موردنظــر، دو چنــدان می کنــد. بــرای 
ــه نــکات و پیشــنهاد راه کارهایــی در راســتای هــر چــه بهتــر شــدن  دســتیابی ب
عملکــرد فرهنگســرا در جهــت هــدف پایــداری هویــت فرهنگــی، بــا مطالعــه و 
ــا موضــوع و بررســی عملکردهــای فرهنگســرا  تحقیــق در زمینه    هــای مرتبــط ب
در جوامــع مختلــف از طریــق تحقیــق در تجربه    هــای موفــق و ناموفــق، پــس از 
شــناخت و تحلیــل، بــه ارائــه راه کارهایــی در جهــت بهبــود طراحــی فرهنگســرا 

در راســتای پایــداری هویــت فرهنگــی، راه کاری را ارائــه خواهیــم داد:
• همگانی بودن استفاده از فرهنگسرا 	
• معماری فرهنگسرا 	
• مکان یابی فرهنگسرا	
• پویایی و زنده بودن فضا	
• ــتی 	 ــی )دش ــاری و تفریح ــای تج ــا فضاه ــرا ب ــب فرهنگس ترکی

ــری( ــفیعی، تج ش

مــواردی کــه می بایســت در طراحــی یــک فرهنگســرا مــورد توجــه واقــع 
: گردد

کشــف پــرورش و فراهم ســازی زمینه    هــای رشــد اســتعدادهای فرهنگــی - 	
هنری. و 

ــگ و - 	 ــه فرهن ــا در خان ــرای حضــور خانواده ه ــای مناســب ب ــاد فض ایج
امــکان ارتقــا ســطح فرهنگــی

احیا ترویج و غنی سازی هنر و فرهنگ ایرانی اسالمی در منطقه- 	
ترویج روحیه شادی و انبساط خاطر به ساکنان- 	
کمبود فضای فرهنگی- هنری در منطقه- 	
برنامه ریزی برای گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان- 	
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تقویت هویت فرهنگی و سالم سازی بستر فرهنگی و هنری منطقه- 	
آموزش های هنری و فرهنگی و تقویت روحیه خودباوری- 	

یــک  طراحــی  معیار    هــای  نتیجه گیــری  به عنــوان  بخــش  ایــن  در 
می گــردد. معرفــی  فرهنگ ســرا 

ضوابط و استانداردها:
حداکثر سطح اشغال 50% در همکف

حداکثر بنا در دوطبقه 100% در دوطبقه
فضاهای موردنیاز در فرهنگسرا:

 )نیک اندیش،1396(

خانه    های فرهنگ
اهداف کالن خانه    های فرهنگ عبارتند از:

-  غنا بخشیدن به زندگی شهروندان
-  به منظور یاری رساندن به شکوفایی استعدادهای جوانان

-  ایجاد شهری فرهنگی و فرهیخته
-  گسترش فعالیت    های فرهنگی = کاهش جرم

-  برآوردن نیاز جوانان برای پر کردن اوقات فراغت
اهداف خرد:

 - برای پر کردن اوقات فراغت نیاز به :
ــی اعــم از  ــا در نظــر گرفتــن کالس های  - بخــش آموزشــی می باشــد کــه ب

قرآنــی، موســیقی، کامپیوتــر،.... برطــرف خواهــد شــد.
ــد ورزش و  ــن واح ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــد ک ــی می باش ــش اجتماع -  بخ

ــد. ــد ش ــرف خواه ــالم برط ــات س تفریح
ــرف  ــه برط ــن کتابخان ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــد ک ــی می باش ــش فرهنگ -  بخ

خواهــد شــد.
ــون  ــي چ ــن کالس های ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــد ک ــری می باش ــش هن -  بخ
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ارغــان،  )روحانــی،  و.....  عکاســی  نگارگــری،  تجســمی،  هنر    هــای 
عبدی،بهرامــی،1395( برطــرف خواهــد شــد.

 سرای محله:
اهداف: 

• ارتقــای مؤلفه هــای حــس تعلــق و بــاال بــردن تعامــالت اجتماعــی افــراد 	
در محــله. 

• ــش 	 ــق و آرام ــه حــس تعل ــرای رســیدن ب ــای موردنظــر ب ــن مؤلفه ه تعی
ــط. در محی

• دســت  یابی بــه فضاهــای درخــور و شایســته کــه باعــث ایجــاد محیطــی 	
ســالم و بــا اصالــت گــردد. 

• ایجــاد ســرزندگی و آمــوزش در راســتای حفــظ هویــت و فرهنــگ محله. 	
)حسنی،1396(

مشــارکت آگاهانــه و پایــدار شــهروندان در عرصه    هــای فرهنگــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، رفاهــی و محلــی از دغدغه    هــای مهــم امــروزی مدیریــت 
ــاماندهی  ــتورالعمل س ــرو دس ــورایاری، پی ــه ش ــس از تجرب ــت. پ ــهری اس ش
مشــارکت    های اجتماعــی در محــالت شــهر تهــران، مدیریــت محلــه بــه  عنــوان 
ــی  ــا رکــن مشــورتی و نظارت ــه متناســب ب ــی در ســطح محل ــک رکــن اجرای ی

ــکاران 1381(.  ــت)ذاکری و هم ــده اس ــاد ش ــورایاری ایج ش
اهــداف مدیریــت محلــه افزایــش مشــارکت مردمــی در اداره امــور شــهر؛ 
ایجــاد رکــن اجرایــی متناســب بــا رکــن مشــورتی و نظارتــی شــورایاری؛ افزایش 
اعتمــاد و همــکاری متقابــل بیــن شــهرداری و اهالــی محــالت در کنــار تطابــق 
ــذا به طــور کل،  هرچــه بیشــتر تصمیمــات، احیــاء هویــت محلــه ای می باشــد. ل
هــدف اصلــی از راه انــدازی ســرای محلــه، واگــذاری تصمیم گیری هــای محلــه 
ــه محــل  ــد و ســرای محل ــه تســهیلگر فراین ــه خــود آنهاســت. مدیریــت محل ب

اســتقرار آن اســت.
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ــی مناســب مجموعــه ســرای محلــه در محلــه در  بررســی اســتقرار مکان
ــه ســهولت  جهــت ارتقــاء کیفیــت مرکزیــت کارکــردی: مرکزیــت کارکــردی ب
دسترســی، امکانــات مشــترك گروهــی، دفعــات و زمــان اســتفاده از قرارگاه هــا 
ــی مشــترك  ــات عموم ــه امکان ــه ب ــن شــاخص هرچــه مجموع می باشــد. در ای
ــی و  ــالت اجتماع ــد، تعام ــره باش ــای روزم ــیر فعالیت    ه ــر و در مس نزدیک ت

ــود. ــتر می ش ــاکنین بیش ــتگی س همبس
لــذا طراحــی مجموعه هــا در نزدیکــی مراکــز محل هــای و بهــره از 
ــن  ــراها، در ای ــای س ــت اســت. در بررســی نمونه    ه ــم دارای اهمی ــات مه امکان
زمینــه موقعیــت ســرا فاصلــه نامناســب یــا نســبتًا مناســب از مراکــز محــالت قرار 
گرفتــه و لــذا توجــه بــه شــاخص فــوق چنــدان مناســب نبــوده اســت. در ایــن 
زمینــه طراحــی برخــی ســرا بــا تغییــر کاربــری یــک مجموعــه متناســب از لحاظ 
ــرار  ــز محــالت ق ــه نســبتًا مناســب تر از مراک ــًا در فاصل ــه غالب ــی ک ــم و کیف ک
دارنــد می باشــند. در طراحــی ســایر ســراها بــا تعریــف کاربــری ســرا، اولویــت 
انتخــاب ســایت، بــر اســاس زمیــن بــا متــراژ مناســب از میــان  زمین هــای خالــی 

موجــود کــه غالبــًا فاصلــه زیــادی از مراکــز محــالت قــرار دارنــد می باشــد.
ــاء  ــت ارتق ــرا در جه ــرم مناســب در طراحــی س ــری ف ــی به کارگی بررس
حــس خوانایــی کارکــردی: خوانایــی، کیفیتــی کــه موجبــات قابــل درك شــدن 
ــت  ــای فعالی ــدی و الگوه ــرم کالب ــی از ف ــد آگاه ــه نیازمن ــکان شــده ک ــک م ی
جهــت تکمیــل یکدیگــر باشــند. بــرای ایــن منظــور ایجــاد تصویــری روشــن و 
دقیــق از ویژگی    هــای مفهــوم را در تصویــر ذهنــی مــردم اهمیــت دارد. تقویــت 
ــرم  ــی ف ــذا طراح ــد. ل ــر می باش ــه مؤث ــن زمین ــیار در ای ــی بس ــق اجتماع تعل
کالبــدی در تشــابه فعالیــت مجموعــه و همچنیــن شــبیه ســایر الگوهــای کاربــری 
ــی  ــس خوانای ــه ح ــن زمین ــراها، در ای ــای س ــی نمونه    ه ــت دارد. در بررس اهمی
ــه  ــوم خان ــای مفه ــی در الق ــوره مناســب ول ــه چندمنظ ــای مجموع ــرا در الق س
نســبتًا نامناســب تلقــی می گــردد، و لــذا توجــه بــه شــاخص فــوق تــا حــدودی 
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ــوع  ــه دارای ن ــرم مجموع ــراها، ف ــب س ــوده اســت. در طراحــی اغل مناســب ب
ــر و  ــی از پ ــای هندس ــه و ترکیب ه ــی پای ــای هندس ــی از فرم    ه ــی ترکیب طراح
خالی هایــی در نماهــا بــوده کــه دارای شــباهت بــا طراحــی فرمــی مجموعه    هــای 

ــی می باشــند.. ــای مســکونی پیرامون ــش از واحده ــری بی فرهنگــی و هن
بررســی به کارگیــری عناصــر بومــی اهالــی محلــه در طراحــی فضاهــا در 
ــی اســت  ــی و رمزهای ــی: محیــط شــامل معان جهــت ارتقــاء حــس تعلــق مکان
ــد  ــایی و درك می کنن ــات آن را رمزگش ــا و توقع ــاس نقش ه ــر اس ــردم ب ــه م ک
و حــس مــکان نامیــده می شــوند. در واقــع حــس مــکان یــک مفهــوم گردآمــده 
از تجربیــات افــراد بــوده و نتیجــه رســوم و اتفاقــات تکــراری اســت کــه حــال 
و هــوای محیــط را توصیــف می کنــد و در ایــن زمینــه عقایــد فرهنگــی اهمیــت 
خاصــی دارنــد. لــذا وجــود فعالیت هــا و مراســم جمعــی در فضاهــای متنــوع و 
پیچیــده مرتبــط بــا فعالیت    هــای اجتماعــی در طراحــی اهمیــت خاصــی دارد. در 

ــی ــری عناصــر بوم ــه به کارگی بررســی نمونه    هــای ســراها، در زمین
ــذا  ــردد، و ل ــی می گ ــط تلق ــد متوس ــراها در ح ــالت در س ــی مح اهال
ــتا در  ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــب نب ــدان مناس ــوق چن ــاخص ف ــه ش ــه ب توج
اغلــب ســراها، طراحــی نماهــای مجموعــه از ترکیــب مصالــح ســنگ و آجــر در 
نماهــا کــه دارای شــباهت بــا طراحــی نماهــای مســکونی پیرامونــی بــوده ولــی 
ــا  ــای نماه ــر و خالی    ه ــوها و پ ــاد بازش ــی در ابع ــی و کیف ــوع کم ــه تن در زمین

ــدی،1395( ــان محم ــود. )هجرت،خ ــده نمی ش ــباهت دی ــن ش ای
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زمین�های�ورزشی

مقدمه

ورزش در لغــت فارســی، اســم مصــدر از فعــل ورزیــدن اســت و به طــور 
کلــی بــه معنــی عمــل کــردن، انجــام کار پیاپــی، بکارگمــاری فکــری و جســمی 
ــوای  ــل ق ــور تکمی ــی به منظ ــای بدن ــب تمرین ه ــرای مرت ــی اج ــه معن ــا ب و ی

جســمانی و روحانــی اســت.
ــا )کهــن(  ــه دو قســمت ورزش باســتانی ی از دیــدگاه تاریخــی، ورزش ب
و ورزش هــای مــدرن یــا )جدیــد( تقســیم می شــود، از لحــاظ انطبــاق یــا عــدم 
انطبــاق حرکت هــای آن بــا زندگــی روزانــه بــه ورزش طبیعــی ماننــد حرکت های 
یــک آهنگــر در حیــن کار و ورزش صنفــی؛ یعنــی ورزش برنامه ریــزی شــده و 
ضابطه منــد، از لحــاظ امــکان اجــرای آن در فصــول ســال بــه ورزش زمســتانی و 
ورزش تابســتانی؛ از نظــر مقــدار فشــاری کــه بــه بــدن وارد می آیــد و کیفیــت و 
اثرهــای آن بــه ورزش ســبک و ورزش ســنگین و از دیــدگاه علــوم اجتماعــی بــه 
ــود.  ــی( تقســیم می ش ــی و تیم ــا گروه ــی )ی ــرادی و ورزش اجتماع ورزش انف
ورزش اگــر بــرای اصــالح نقایــص بــدن باشــد، ورزش اصالحــی و یــا ورزش 

ــده می شــود. ــی نامی نوتوان
اهــداف اصلــی ترویــج و تعمیــم ورزش از ســوی نهادهــای عمومــی و از 

جملــه شــهرداری ها بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ اهــداف جســمانی: شــامل تقویــت قــوای عمومــی بــدن و ایجــاد 
ورزیدگــی و هماهنگــی در بیــن اعضــا و اندام هــا بــرای برخــورداری از 
قــدرت، ســرعت، مهــارت، ایجــاد اســتقامت در برابــر فشــارهای جســمی 
ــالح و  ــل، اص ــدرت تخی ــش ق ــدت، افزای ــی و درازم ــای طوالن و کاره
ــا و  ــع نقص ه ــور رف ــی به منظ ــدن و توان بخش ــی ب ــازی و ناتوان بازس

ــره وری. ــاد به ــی و ایج ــایی های فیزیک نارس
2ـ اهــداف روانی: شــامل کشــف اســتعدادهای نهفته و شــناخت اســتعدادهای 
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ــی و  ــای ذات ــر قابلیت ه ــکوفایی دیگ ــرورش و ش ــی، پ ــی و حرکت روان
ــی،  ــری از خمودگ ــرك و جلوگی ــرای تح ــرد ب ــن ف ــدادادی، انگیخت خ

نگرانی هــای روانــی، انزواجویی هــا، یأس هــا و ترس هــا.
ــن  ــه قوانی ــرام ب ــرش و احت ــرورش و پذی ــامل پ ــی: ش ــداف اجتماع 3ـ اه
گروهــی و مقــررات اجتماعــی، پــرورش تــوان مدیریــت و حــس 
مســؤولیت پذیــری، جلوگیــری از اشــاعه آســیب های اجتماعــی و 

تقویــت همبســتگی اجتماعــی می شــود.

 مشخصات انواع  زمین های ورزشی
زمین هــای ورزشــی، تنوعــی چشــمگیر دارنــد کــه بررســی تمــام آن هــا 
ــر نیســت. امــا مشــخصات برخــی از  زمین هــای ورزشــی کــه بیشــتر  امکان پذی
ــردد،  ــاز شــهری توســط شــهرداری ها احــداث می گ ــای ب ــا و فضاه در پارك ه
ــز  ــی نی ــای ورزش ــواع  زمین ه ــخصات ان ــر مش ــود. ذک ــر می ش ــت ذک در پیوس

بــر اســاس سلســله مراتــب کالبــدی، مفیــد خواهــد بــود.

 ـ مرکز ورزشی واحد همسایگی

ــای  ــرای ورزش ه ــی ب ــایگی، امکانات ــد همس ــی واح ــز ورزش در مرک
ــز  ــس روی می ــال، بســکتبال، و تنی ــاِل گل کوچــک، والیب ــد فوتب ــدار مانن پرطرف
ــد  ــی واح ــز ورزش ــری مرک ــعاع کارب ــود. ش ــی می ش ــاز پیش بین ــای ب در فض
ــت  ــر را تح ــا 4000 نف ــن 2000 ت ــی بی ــت و جمعیت ــر اس ــایگی 300 مت همس
پوشــش قــرار می دهــد. حداقــل مســاحت ایــن مرکــز 500 متــر در نظــر گرفتــه 
ــی اســت  ــان و نوجوانان ــه جوان ــای ورزشــی اولی می شــود و پاســخگوی نیازه

ــا باشــد. ــن مرکزه ــا در اطــراف ای ــه محــل زندگــی و ســکونت آن ه ک
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جدول شماره 7: عناصر ورزشی پیشنهادی برای واحد همسایگی

فضای بازفضای بستهنوع ورزشیردیف

+ـوالیبال1

+ـبسکتبال2

+ـتنیس روی میز3

+ـفوتبال گل کوچک4

- مرکز ورزشی محله

ــه در فضــای آزاد  ــی ک ــر ورزش های ــزون ب ــه، اف ــز ورزشــی محل در مرک
مرکــز ورزشــی واحــد همســایگی عملــی می شــوند، ســالن های ورزشــی 
مخصــوص ژیمناســتیک و شــطرنج نیــز طراحــی می شــوند. بــه عبــارت دیگــر، 
ــه از ســالن های  ــه، فضــای ورزشــی سرپوشــیده ای دارد ک ــز ورزشــی محل مرک
ــود. ــتفاده می ش ــالن اس ــک س ــد ورزش در ی ــام چن ــرای انج ــوره آن ب چندمنظ

   جدول شماره8: فضاهای ورزشی و تأسیسات جانبی پیشنهادی برای محله

فضای بازفضای بستهنوع فضاهای ورزشیردیف

+ـفوتبال )گل کوچک(1

+ـوالیبال2

+ـبسکتبال3

+ـتنیس روی میز4

ـ+سالن ژیمناستیک5

ـ+سالن شطرنج6

ـ+ساختمان اداری و تأسیسات7

+ـفضاهای ارتباطی و فضای سبز8

ـ+بوفه9

شــعاع کاربــری مرکــز ورزشــی محله800 تــا 1000 متــر اســت و جمعیتی 
ــرار می دهــد. حداقــل مســاحت  ــا 10 هــزار نفــر را تحــت پوشــش ق ــن 6 ت بی
ایــن مرکــز ورزشــی 8000 مترمربــع در نظــر گرفتــه می شــود و گنجایــش حــدود 
1000 تــا 1400 نفــر تماشــاگر و بازیکــن را دارد. در ایــن مرکــز ورزشــی افــزون 
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بــر فضاهــای ورزشــی، تأسیســات جانبــی ماننــد ســاختمان اداری، تأسیســات، 
بوفــه و فضــای ســبز نیــز احــداث می شــود.

 ـ مرکز ورزشی ناحیه

ــر تعــداد ورزش هــای انجــام شــده در  ــه، هــم ب در مرکــز ورزشــی ناحی
ــه در فضــای سرپوشــیده انجــام  ــای ک ــداد ورزش ه ــر تع ــم ب ــاز و ه فضــای ب
ــتاندارد طراحــی می شــوند  ــادی اس ــا در ابع ــردد. زمین ه ــزود می گ می شــوند اف

ــز اســت. و در فضاهــای ورزشــی امــکان برگــزاری مســابقه نی

جدول شماره 9: فضاهای ورزشی و تأسیسات جانبی پیشنهادی برای ناحیه

فضای بازفضای بستهنوع فضاهای ورزشیردیف

+ـفوتبال )استاندارد(1

++والیبال2

++بسکتبال3

++شنا4

ـ+ژیمناستیک5

+ـتنیس6

ـ+تنیس روی میز7

++هندبال8

ـ+کشتی و وزنه برداری9

++بدمینتون10

ـ+سالن شطرنج11

ورزش های مخصوص 12
++معلوالن

++بوفه13

+ـپارکینگ )توقفگاه(14

++فضاهای ارتباطی و سبز15

ـ+ساختمان اداری16

ـ+تأسیسات17
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شــعاع کارکــرد مرکــز ورزشــی ناحیــه 1500 تــا 3000 متــر اســت و جمعیتــی 
ــاحت  ــط مس ــد. متوس ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــر را تح ــدود 30000 نف در ح
ایــن مرکــز ورزشــی، 20 تــا 30 هــزار مترمربــع اســت و ظرفیــت تماشــاگران و 

ــردد. ــی می گ ــر پیش بین ــان آن 7000 نف بازیکن
جدول شماره10: فضاهای ورزشی و تأسیسات جنبی پیشنهادی برای شهر

نوع فضای ردیف
ورزشی

فضای 
بسته

فضای 
نوع فضای ردیفباز

ورزشی
فضای 
بسته

فضای 
باز

+ـقایقرانی19+ـاسکی1

ـ+کاراته20ـ+ورزش باستانی2

کشتی و 21++بدمینتون3
ـ+وزنه برداری

+ـموتورسواری22ـ+مشت زنی4

++والیبال23++بسکتبال5

+ـهاکی24++تنیس6

++هندبال25++تنیس روی میز7

++واترپلو26ـ+تیراندازی8

+ـگلف27ـ9تکواندو9

+ـبیسبال28ـ+جودو10

29+ـدوچرخه سواری11
ورزش های 
مخصوص 
معلوالن

ـ+

ساختمان 30+ـدو میدانی12
ـ+اداری

فضاهای 31ـ+ژیمناستیک13
+ـارتباطی و سبز

ـ+بوفه32+ـسوارکاری14

+ـپارکینگ33ـ+شطرنج15
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++تأسیسات34++شنا و شیرجه16

ساختمان های 35ـ+شمشیربازی17
++جنبی

+ـفوتبال18

ـ مرکز ورزشی شهر

ــاز  ــورد نی ــی م ــای ورزش ــه  فضاه ــًا هم ــهر تقریب ــی ش ــز ورزش مرک
ــد  ــا، مانن ــن  فضاه ــی از ای ــداث برخ ــه اح ــر چ ــر دارد. اگ ــهروندان را در ب ش
پیســت اســکی، قایق رانــی و مســیر کوه نــوردی بــه شــرایط اقلیمــی و محیطــی 
شــهر بســتگی دارد و قاعدتــًا در بعضــی از شــهرها امــکان احــداث ایــن  فضاهــا 
وجــود نــدارد، ســایر رشــته    های ورزشــی در تمــام شــهرها قالــب اجــرا هســتند. 
انــدازه، شــعاع عملکــرد، جمعیــت تحــت پوشــش و ظرفیــت ایــن مرکز ورزشــی 
ــه مــورد؛ تعییــن می شــود.  ــدازه شــهر بســتگی دارد و بســته ب ــه جمعیــت ان ب

معیارهای مکان  یابی  زمین های ورزشی در شهر 

الف: دسترسی 

ــی  ــانی دسترس ــی، آس ــای ورزش ــی  فضاه ــار در مکان  یاب ــن معی مهم تری
ــا  ــری آن ه ــای ورزشــی )از کوچک ت ــه  ی مرکزه ــراي هم ــار ب ــن معی اســت. ای
ــار در  ــن معی ــق ای ــط تحقی ــا ضواب ــز ورزشــی شــهر( مصــداق دارد. ام ــا مرک ت
ــد  ــی واح ــای ورزش ــی در مرکزه ــت. دسترس ــاوت اس ــون متف ــطوح گوناگ س
همســایگی و محلــه بــا مرکزیــت مرتبــط اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر ایــن 
ــد،  ــتقرار یابن ــه اس ــایگی و محل ــد همس ــای واح ــی در مرکزه ــای ورزش  فضاه
ــار آســانی دسترســی تحقــق  ــد. و معی شــعاع متوســط دسترســی کاهــش می یاب
ــتلزم  ــر، مس ــه و باالت ــی ناحی ــای ورزش ــان در مرکز    ه ــی آس ــد. دسترس می یاب
برخــورداری ایــن مرکزهــا از شــبکه دسترســی مناســب و بــا ظرفیــت باالســت؛ 
ــا،  ــل کتابخانه ه ــی ) مث ــی و تفریح ــای فرهنگ ــایر  فضاه ــالف س ــرا برخ زی
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فضاهــای بــاز، و ماننــد آن هــا کــه پیش تــر بررســی شــدند( مراجعــان بــه ایــن 
ــن  ــود. بنابرای ــز می ش ــاچیان نی ــامل تماش ــرداران ش ــر بهره ب ــزون ب ــا، اف  فضاه
ــا  ــن مرکزه ــه ای ــه ب ــرای مراجع ــفر ب ــای س ــابقه، تقاض ــزاری مس ــگام برگ هن
ــالل  ــب، اخت ــی مناس ــبکه دسترس ــودن ش ــورت نب ــد و در ص ــش می یاب افزای

ــد.  ــود می آی ــه وج ــی ب ــز ورزش ــراف مرک ــترده در اط ــی گس ترافیک

ب ـ آسایش

یکــی دیگــر از معیارهــای مکان  یابــی ایــن  فضاهــا حفــظ آســایش 
شــهروندان اســت. فضاهــای ورزشــی جــزء  فضاهــای پــر ســروصدا محســوب 
می شــوند و اگــر مناطــق مســکونی، آموزشــی و درمانــی در اطــراف ایــن  فضاهــا 
ــه تحــرك و  ــه باشــند، هیاهــوی بازیگــران و تماشــاچیان )کــه الزم ــرار گرفت ق
هیجــان ناشــی از فعالیت هــای ورزشــی اســت( موجــب ســلب آســایش 
ــه  ــوند ک ــع ش ــهر واق ــی از ش ــد در جای ــا بای ــن  فضاه ــود. ای ــهروندان می ش ش
ســبب اختــالل در آســایش شــهروندان نگــردد. ایجــاد منطقــه حایــل بیــن مرکــز 
ــی، فاصله گذاری هــای  ــه آلودگی    هــای صوت ورزشــی و کاربری هــای حســاس ب
بیــن ایــن کاربری هــای ناســازگار، اســتفاده از فضــای ســبز، سرپوشــیده کــردن 
ــرای کاهــش آلودگــی  ــه ب ــی ک ــری ســایر راه های ــای ورزشــی و به کارگی  فضاه

ــد.  ــک می کن ــار کم ــن معی ــق ای ــه تحق ــد، ب ــه کار می آی ــی ب صوت

ج ـ شیب کم زمین

ــته    های  ــتر رش ــرای بیش ــی ب ــای مکان  یاب ــر معیاره ــم از دیگ ــیب ک ش
ــه شــیب  ــه ب ــوردی و اســکی ک ــل کوه ن ورزشــی اســت، به جــز رشــته هایی مث
ــد. دیگــر رشــته    های ورزشــی در  زمین هــای کــم شــیب انجــام  ــاز دارن ــاد نی زی

می گیــرد. 
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د ـ هم جواری

ــایگی،  ــد همس ــی واح ــای ورزش ــرای مرکزه ــب ب ــای مناس همجواری ه
محلــه، پــارك، فضــای ســبز و  فضاهــای فرهنگــی و تفریحــی دیگــر، محله    هــای 
مســکونی و مرکزهــای آموزشــی )البتــه بــا حفــظ فاصلــه مناســب( اســت. بــرای 
ــبکه    های  ــوارد ذکرشــده، ش ــر م ــزون ب ــر، اف ــه و باالت ــای ورزشــی ناحی مرکزه
ــن  ــز بهتری ــا نی ــا و کوه پایه ه ــوا، ییالق ه ــوش آب وه ــق خ ــا، مناط بزرگراه ه

همجواریهــای مناســب هســتند. 
همجواریهــای نامتناســب نیــز، کاربری هــای بهداشــتی و درمانــی، صنعتــی 
و کارگاهــی ایســتگاه های جمــع آوری یــا مرکزهــای دفــع زبالــه هســتند. 
ــن  ــای همجــوار و تعیی ــری  زمین ه ــس از بررســی کارب ــد پ ــن بای انتخــاب زمی
ــا انجــام شــود.  ــای آن ه ــا فعالیت ه ــا ب ــا ناســازگاری آن ه ــزان ســازگاری ی می
ــی   ــر در مکان  یاب ــه، مالحظــات زی ــا ضــروری اســت ک ــته از این ه گذش

ــه شــود:  زمین هــای ورزشــی در نظــر گرفت
ــترش  ــعه و گس ــکان توس ــه ام ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــن بای ــاب زمی  ـ انتخ

ــده فراهــم باشــد. مرکزهــای ورزشــی در آین
ــه  ــاده، ســواره ب ــکان دسترســی پی ــه ام ــا وجــه ب ــد ب ــن بای ــت زمی  ـ موقعی

ــود. ــی ش ــه پیش بین ــایط نقلی وس
 ـ انتخــاب زمیــن بایــد به گونــه ای باشــد کــه امــکان دسترســی بــه تأسیســات 
زیــر بنایــی، ماننــد شــبکه فاضــالب، آب، بــرق، تلفــن و گاز فراهم باشــد. 
ــی  ــبکه ورزش ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــد بای ــگاه های جدی ــت ورزش  ـ موقعی

موجــود در شــهر پیش بینــی شــود.

معیارهای برنامه ریزی  زمین های ورزشی 
ــه  ــه ب ــی، توج ــای ورزش ــزی  زمین ه ــار برنامه ری ــن معی ــف: مهم تری ال
ــل  ــه تفصی ــه در ســطور پیشــین ب ــا اســت ک ــن  فضاه ــی ای نظــم سلســله مراتب
ــی  ــه شــکل شــبکه ای سلســله مراتب ــد ب ــای ورزشــی بای بررســی شــد.  زمین ه
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از مرکــز ورزشــی واحــد همســایگی تــا مجموعــه ورزشــی شــهر برنامه ریــزی 
ــه  ــت مجموع ــای هنگف ــرف هزینه ه ــا ص ــهر ب ــت در ش ــن اس ــوند. ممک ش
ــای  ــد  زمین ه ــهر، فاق ــن ش ــا همی ــود. ام ــداث ش ــی اح ــاش کوه ــی ب ورزش
ــهر  ــای ش ــاکن محله    ه ــان س ــان و جوان ــردن نوجوان ــال ک ــرای فع ــر ب کوچک ت
باشــد. بنابرایــن توزیــع تعــداد متناســبی از  فضاهــای ورزشــی کوچک و متوســط 
در شــهر بهتــر از ایــن اســت کــه یــک یــا تعــداد اندکــی فضــای ورزشــی بــزرگ 

فقــط در یــک یــا چنــد نقطــه شــهر ایجــاد شــوند. 
ــن ورزش واحــد همســایگی 2  ــرای زمی ــرانه پیشــنهادی ب ب: ســطح س
مترمربــع بــه ازای هــر نوجــوان، بــرای مرکزهــای ورزشــی محلــه 1/4 مترمربــع 
ــه ازای  ــع ب ــه 1/2 مترمرب ــی ناحی ــای ورزش ــرای مرکزه ــر و ب ــر نف ــه ازای ه ب
هــر نفــر اســت. تعیــن ســرانه مرکــز ورزشــی شــهر و کالیبــره کــردن بــه تعییــن 
ــد  ــر، نیازمن ــطوح پایین ت ــورد س ــده در م ــنهادی ذکرش ــرانه    های پیش ــق س دقی

مطالعــات محلــی اســت. 
ــته اند و  ــای بس ــد فض ــایگی فاق ــد همس ــی واح ــای ورزش  پ: مرکزه
ــزوم محــل  ــه فضــای آزاد اختصــاص دارد. در صــورت ل ــا ب 100 درصــد آن ه
ــود.  ــی می ش ــن پیش بین ــه زمی ــیکلت در محوط ــه و موتورس ــگ دوچرخ پارکین
ــه ازای  ــاز دارد و در آن ب ــل 90 درصــد فضــای ب ــه حداق ــز ورزشــی محل مرک
ــوان  ــود. به عن ــه می ش ــر گرفت ــگ در نظ ــل پارکین ــک مح ــع ی ــر 200 مترمرب ه
ــارك  ــرای پ ــع اســت، چهــل محــل ب ــن ورزشــی 8000 مترمرب ــر زمی ــال اگ مث
ــه و  ــی ناحی ــز ورزش ــای آزاد مرک ــطح فض ــن س ــود. تعیی ــی می ش آن پیش بین
باالتــر، بــه معیارهــای هــر یــک از تأسیســات ورزشــی موجــود در آن بســتگی 
ــت  ــوع ورزش رعای ــاچی و ن ــرای تماش ــای الزم ب ــه فض ــه ب ــا توج دارد. و ب
ــع  ــر 80 مترمرب ــه ازای ه ــد ب ــالن بای ــل س ــای داخ ــرای ورزش ه ــردد. ب می گ
ــع  ــا، 25 مترمرب ــع زیربن ــه ازای هــر 150 مترمرب ــی ب ــرای ورزش هــای میدان و ب

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــگ در نظ پارکین
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ــای  ــب طرح ه ــد در قال ــزرگ، بای ــای ورزشــی ب ت: احــداث مجموعه    ه
ــی  ــرد. ول ــام گی ــا انج ــی کاربری ه ــام کل ــوب نظ ــهری و در چارچ ــعه ش توس
اگــر چنیــن طرح هایــی در دســت نباشــند، و یــا بعــد از تهیــه طــرح قــرار شــود 
ورزشــگاه بزرگــی در شــهر ســاخته شــود، قبــل از تصمیم گیــری بایــد اقدامــات 

زیــر انجــام گیــرد: 

تجزیه  و تحلیل های جمعیتی و اجتماعی 

در ایــن مرحلــه تعــداد ســاکنان، تراکــم جمعیت، ســاخت ســنی و جنســی 
و مشــخصات اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه یــا مناطقــی کــه قــرار اســت بــرای 
احــداث تأسیســات ورزشــی در آن هــا برنامه ریــزی شــود، مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد. ایــن بررســی می توانــد در مکان  یابــی و برنامه ریــزی ورزشــگاه 
ــری دارد  ــنی جوان ت ــاخت س ــه س ــه ای ک ــال، منطق ــوان مث ــد. به عن ــر باش مؤث
و از لحــاظ فرهنگــی نیــز مســتعد پذیــرش تماشــاگران و بازیکنانــی اســت کــه 
ــد، در  ــگاه می آین ــه ورزش ــا ب ــا تماش ــرای ورزش ی ــهر ب ــون ش ــاط گوناگ از نق

ــرد.  ــرار می گی ــت احــداث ورزشــگاه ق اولوی

تجزیه  و تحلیل های کاربری های پیرامون ورزشگاه 

کاربری هــای ســازگار بــا عملکردهــای ورزشــی، ماننــد پارك هــا، 
ــی،  ــای فرهنگ ــی و مرکزه ــده  ی طبیع ــق حفاظت ش ــی، مناط ــای تفریح مرکزه
عملکــرد ورزشــگاه را تقویــت می کننــد و کاربری هــای ناســازگار، ماننــد 
ــن و  ــادن ش ــه، مع ــن زبال ــای دف ــی، محل ه ــی و کارگاه ــای صنعت کاربری ه
ــی  ــه ورزش ــرد مجموع ــف عملک ــب تضعی ــده، موج ــای آالین ــایر کاربری ه س

شــهر می شــود.

تجزیه  و تحلیل ترافیکی

ــل  ــایط حمل ونق ــبکه ها و وس ــامل بررســی ش ــل ش ــه  و تحلی ــن تجزی ای
ــد  ــان ده ــی ها نش ــر بررس ــردد. اگ ــی می گ ــی و خصوص ــه جمع ــی، نیم جمع
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شــبکه راه هــای پیرامــون ورزشــگاه، ظرفیــت الزم بــرای تخلیــه انبوه تماشــاگران 
ــی و  ــل جمع ــایط حمل ونق ــه وس ــا اینک ــدارد و ی ــی را ن ــابقه    های ورزش مس
ــد، می بایســت  ــردد نمی کن ــن محــدوده ت ــی در ای ــدازه کاف ــه ان نیمــه جمعــی ب
ــرای ایجــاد ظرفیــت الزم در نظــر گرفتــه شــده ایجــاد شــود و در  تمهیداتــی ب
ــری  ــد محــل دیگ ــد، بای ــن باش ــی ناممک ــن تمهیدات ــال چنی ــه اعم ــی ک صورت

بــرای ایجــاد و احــداث ورزشــگاه انتخــاب گــردد.

بررسی تأسیسات زیربنایی

محــل احــداث ورزشــگاه بایــد از آب ُشــرب، بــرق، گاز و سیســتم انتقــال 
ــن  ــت ای ــد و ظرفی ــوردار باش ــی برخ ــات مخابرات ــن امکان ــالب و همچنی فاض

تأسیســات نیــز متناســب بــا نیازهــای ورزشــگاه گســترش یابــد.

تجزیه  و تحلیل هواشناسی

ــدت  ــزان و ش ــاب، می ــزان آفت ــامل می ــی ش ــل هواشناس ــه  و تحلی تجزی
ــن، یکــی  ــودن زمی ــر ب ــاالنه اســت. آفتاب گی ــای س ــاران و دم ــی ب ــاد و منحن ب
ــگاه و   ــاختمان ورزش ــوالً س ــت. اص ــی اس ــورد بررس ــل م ــن عوام از مهم تری
ــتفاده را از  ــترین اس ــه بیش ــوند ک ــاخته ش ــه ای س ــد به گون ــای آن بای زمین ه
ــح و  ــوع مصال ــد. در ســاختمان ها و میدان هــای ورزشــی، ن ــور خورشــید ببرن ن
رنــگ خارجــی دیواره هــا نیــز از عوامــل مؤثــر بــر نورگیــری ورزشــگاه اســت. 
در مقابــل، ورزشــگاه بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه در معــرض بــاد قــرار 

ــر اســت. ــدازه ای مؤث ــا ان ــاد ت ــری از وزش ب ــرد. درخــت کاری در جلوگی نگی
ــاوت  ــر نقطــه آن متف ــی ه ــه شــرایط آب و هوای ــزرگ ک در شــهرهای ب
ــی  ــت اقلیم ــه از جه ــود ک ــداث ش ــی اح ــد در مکان های ــگاه بای ــت، ورزش اس
ــاط  ــایر نق ــه نســبت س ــا ب ــای آن ه ــدور متوســط دم ــدل باشــد و حتی المق معت

ــر باشــد. ــزان بارندگــی آن کمت ــر و می شــهر، باالت
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تجزیه  و تحلیل زمین شناختی

محلــی کــه بــرای احــداث ورزشــگاه انتخــاب می شــود، نبایــد در معــرض 
ــرار  ــاك ق ــتواری خ ــا اس ــا ن ــن ی ــش زمی ــرزه و ران ــد زمین ل ــی مانن پدیده های
داشــته باشــد و اگــر بــه دالیــل دیگــر چنیــن مکانــی بــرای احــداث ورزشــگاه 

انتخــاب شــد بایــد تمهیداتــی بــرای مقــاوم کــردن ســاختمان اندیشــیده شــود.

تجزیه  و تحلیل خاک شناسی

در ایــن مرحلــه از مطالعــات، تــوان بالقــوه و مکانیــک خــاك، نفوذپذیــری 
ــاب  ــات در انتخ ــن مطالع ــج ای ــود و نتای ــی می ش ــی آن بررس ــش گیاه و پوش
ــی،  ــی بررس ــد. ط ــر می یاب ــی مؤث ــان نقش ــتقرار گیاه ــی اس ــا و چگونگ گونه ه
مقاصــدی نظیــر تأمیــن ســایه مناســب، کاهــش دمــای محیــط، تنظیــم رطوبــت، 
ممانعــت از بازتــاب اشــعه خورشــید، هدایــت بــاد، عایق بنــدی صوتــی و تأمیــن 
ــش  ــده پوش ــعه حساب ش ــق توس ــم نواز، از طری ــوب و چش ــت مطل محیط زیس

ــرد. ــرار می گی گیاهــی مدنظــر ق

اصول مدیریت  زمین های ورزشی
الــف: یکــی از اقدام هــای مؤثــر شــهرداری ها در تعمیــم ورزش، احــداث  
ــه اســت.  ــا محل ــاس واحــد همســایگی ی ــای کوچــک ورزشــی در مقی زمین ه
ــد  ــی دارن ــری ورزش ــه کارب ــی ک ــر زمین های ــزون ب ــد اف ــهرداری ها می توانن ش
و توســط ســازمان تربیــت بدنــی یــا شــهرداری تملــک شــده اند، توافــق آن هــا 
بــرای تملــک زمیــن و تغییــر کاربــری آن بــه زمیــن ورزشــی جلــب می شــود و 
در صــورت عــدم توافــق بــر ســر مالکیــت زمیــن توســط شــهرداری، زمیــن یــاد 
شــده بــه صاحــب آن عــودت داده می شــود )بــا توجــه بــه ایــن کــه ســازه    های 
ــکلی در  ــوند، مش ــده می ش ــادگی برچی ــا به س ــن زمین ه ــده در ای ــداث ش اح

ــه وجــود نمی آیــد(. ایــن تغییــر و تحــول ب
ــواردی  ــم م ــک و تنظی ــای کوچ ــن  زمین ه ــر ای ــارت ب ــرای نظ ب: ب
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ــاز  ــتفاده    های مج ــتفاده کننده، اس ــای اس ــن، گروه ه ــاعت های کار زمی ــد س مانن
ــه ورزش و  ــدان ب ــد از عالقمن ــات آن بای ــداری از تأسیس ــاز و نگه و غیرمج
ــا افــرادی از طــرف  ــا از معتمــدان و پیشکســوتان محــل، فــرد ی ورزشــکاران ی

ــوند. ــا ش ــن زمین ه ــت ای ــده دار مدیری ــوند و عه ــاب ش ــهرداری انتخ ش
ــا را  ــردازد و فضاه ــه فضاســازی ورزشــی بپ ــا ب پ: اگــر شــهرداری تنه
بعــد از احــداث در اختیــار تربیــت بدنــی قــرار دهــد، بــه ایجــاد مدیریــت یــا 
ــا  ــازی نیســت؛ ام ــرای اداره امــور ورزشــی در شــهرداری نی ــژه، ب ســازمانی وی
ــازمانی در  ــد س ــود بای ــا ش ــن مرکزه ــده دار اداره ای ــود عه ــهرداری خ ــر ش اگ

ــرد. ــده گی ــه عه ــور را ب شــهرداری، اداره ام
ت: برای اداره ورزشگاه های بزرگ، مالحظات زیر ضروری است:

ــگاه و  ــون ورزش ــی پیرام ــری اراض ــی و کارب ــای فعالیت ــه الگوه  ـ مالحظ
ــایه. ــای همس ــا فضاه ــی ب ــازگاری های احتمال ــگیری از ناس پیش

 ـ مالحظه جوانب ایمنی و امنیتی.
ــاس تســهیل  ــر اس ــگاه ب ــی ورزش ــت در انتخــاب محــل ورودی اصل  ـ دق
ــوان  ــش آن به عن ــکان نمای ــن ام ــان و همچنی ــرل مراجع ــد و کنت رفت وآم

نشــانه ورزشــگاه.
 ـ امــکان بهره بــرداری بــه اقتصادی تریــن وجــه از شــبکه گاز، تلفــن، بــرق، 

آب، فاضــالب، تخلیــه زبالــه و دفــع آبهــای ســطحی.
 ـ تأمیــن روشــنایی اصولــی محوطــه بــرای تقویــت ایمنــی و امنیــت 
ورزشــگاه، بــدون بــروز تشعشــع نامطلــوب بــه ســمت خــارج و ایجــاد 

ــایگان. ــرای همس ــت ب مزاحم
 ـ توجــه بــه نصــب تابلوهــای راهنمــا و اطالعــات، بــرای تســهیل آمدوشــد 

مراجعان.
ــای  ــه گروه ه ــن هم ــم در گســترش ورزش بی ــات مه ــی از اقدام ث: یک
ــه  ــگاه ها ب ــن ورزش ــوان اســت. ای ــژه بان ــگاه های وی ــداث ورزش ــی اح اجتماع
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ــور اختصاصــی  ــد. به ط ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م دو صــورت ایجــاد و ی
در هــر منطقــه از شــهر، ورزشــگاه هایی بــزرگ و مجهــز بــرای اســتفاده بانــوان 
ســاخته می شــود کــه چنیــن کاری فقــط در شــهرهای بــزرگ امکان پذیــر اســت 
ــگاه  ــن ورزش ــوان چنی ــهر می ت ــی از ش ــا بخش ــهر ی ــاس ش ــوالً در مقی و معم
ــن  ــدد ای ــکان تع ــه ام ــرد. )البت ــداث ک ــوان اح ــرای بان ــزی ب ــزرگ و مجه ب
ورزشــگاه ها در شــهر بســیار محــدود اســت( یــا ایــن کــه بــا اتخــاذ تدابیــری، 
از ورزشــگاه های شــهر در مقیــاس نواحــی و محله هــا، اســتفاده نوبتــی شــود و 
در یــک نوبــت خــاص زنــان و در نوبــت بعــد مــردان از امکانــات ورزشــی بهــره 
ــالن های  ــگاه ها، س ــیاری از ورزش ــز در بس ــون نی ــم اکن ــن روش ه ــد. ای گیرن

ــود. ــرا می ش ــهرها اج ــتخرهای برخــی ش ورزش و اس
ــی  ــای ورزشــی صرفه جوی ــگاه ها، در فضاه ــی از ورزش ــتفاده نوبت ــا اس ب
می شــود و امکانــات ورزشــی به طــور مســاوی در اختیــار زنــان و مــردان یــک 
شــهر قــرار می گیــرد. بدیــن طریــق می تــوان از احــداث ورزشــگاه های 

ــه دوری کــرد. ــا ناحی ــه ی ــردان در یــک محل ــان و م ــرای زن تکــراری ب

نحوه تعامل با بخش خصوصی و سایر سازمان ها 
اماکــن  پیمان    هایــي  اســاس  بــر  شــهرداری ها  اخیــر  ســال های  در 
ورزشــی را بــه بخــش خصوصــی واگــذار می کننــد، در ایــن زمینــه هــم منافــع 
شــهر و شــهرداری و هــم منافــع بخــش خصوصــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود 

ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــم بتوانن ــه ه ــد جامع ــار کم درآم ــه اقش ــه نحــوی ک ب

فضاهای�بازی
ــیعی را  ــای وس ــاد و جنبه    ه ــا، ابع ــایر پدیده ه ــا س ــان ب ــز همس ــازی نی ب
ــادی  ــای زی ــا تعریف    ه ــاد باعــث شــده ت ــن ابع ــی ای ــرد. گوناگون ــر می گی در ب
ــف  ــوم مختل ــازی در عل ــی از ب ــف دقیق ــع تعری ــردد. در واق ــه گ ــازی ارائ از ب
ــازی را فعالیــت یــا تمریــن بــرای  بــه چشــم نمی خــورد. در فرهنــگ وبســتر ب
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ــاب  ــترن در کت ــام اس ــت. ویلی ــرده اس ــوان ک ــا ورزش عن ــح ی ــرگرمی، تفری س
ــرای رشــد و نمــو  ــزه ای ب ــازی غری ــد: ب روان شناســی در دوره کودکــی می گوی
ــوروزی و  ــی می باشــد. )ن ــال آت ــرای اعم ــی ب ــن مقدمات ــا تمری ــتعدادها و ی اس

ــترن، 1393 :34( نس
ــودکان  ــط ک ــه توس ــت ک ــی اس ــف، فعالیت ــاده ترین تعری ــازی در س ب
ــه  ــتگان ک ــات گذش ــالف نظری ــرد. برخ ــام گی ــن انج ــح و تفن ــور تفری به منظ
بــازی را وســیله ای بــرای صــرف انــرژی مــازاد بــدن می دانســتند، کــودکان بــه 
ــد و  ــه کار می گیرن ــازی بخشــی از نیــروی فکــری و بدنــی خــود را ب هنــگام ب
ــک  ــد. فردری ــاب می آورن ــش به حس ــادی خوی ــی ع ــمتی از زندگ ــازی را قس ب
فروبــل )1782ـ  1852( )مبــدع کودکســتان( معتقــد بــود: "کــودکان بیــش از هــر 
ــاژه )1896 ـ 1980(  ــد". از نظــر پی ــی می آموزن ــز از بازی هــای خــود مطالب چی
ــه  ــالگی ادام ــازده س ــدود ی ــا ح ــردد و ت ــاز می گ ــودك آغ ــد ک ــا تول ــازی ب ب

ــی دارد:  ــر را در پ ــت زی ــار مثب ــازی آث ــه نظــر وی، ب ــد. ب می یاب
1ـ رشد مهارت های حرکتی

2ـ رشد مهارت های حسی ـ حرکتی و هماهنگی آنها
3ـ تقویت حس تعاون و مشارکت و مسؤولیت پذیری

4ـ رشد منطقی در پذیرش واقعیت ها هنگام شکست یا پیروزی
5ـ بردباری و رعایت نوبت

6ـ درك و رعایت نوبت
7ـ تمرین نقش های متفاوت

8ـ بسط تخیالت سازنده و تقویت خالقیت ها
افــزون بــر اینهــا، بررســی های منظــم تجربــی نشــان داده اســت، بــازی از 
لحــاظ جســمانی بــه تســریع گــردش خــون، تنظیــم عمــل دفــع مــواد زایــد بــدن 
و ســرعت و کشــش صحیــح عقالنــی منجــر می شــود. از لحــاظ عقالنــی بــازی 
ــری  ــناخت صحیح ت ــود ش ــط خ ــای محی ــودك از پدیده    ه ــود، ک ــب می ش موج
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کســب کنــد، بهتــر اســتدالل کنــد و مشــکالت و مســائل را زودتــر حــل کنــد. 
ــت  ــت را تقوی ــدرت ســازماندهی و مدیری ــز، ق ــد اجتماعــی و عاطفــی نی از بُع

کــرده، لــزوم رعایــت سلســله مراتــب را بــه کــودك می آمــوزد.

مشخصات�انواع�فضاهای�بازی

گونه شناسی فضاهای بازی
بــازی تنهــا در محلــه و تنهــا در فضاهــای بــازی شــهری انجــام نمی پذیرد، 
بلکــه در بســیاری از فضاهــای دیگــر نیمــه عمومــی و خصوصــی ایــن مــکان 
)یــا امــکان؟( بــرای بــازی کــودکان وجــود دارد. هــدف، معرفــی و تقســیم بندی 
ــای  ــن فرصت ه ــی از بهتری ــت. یک ــهر اس ــازی در ش ــای ب ــای فضاه گونه    ه
ــازی  ــف ب ــای مختل ــعه گونه    ه ــهر توس ــازی در ش ــرانه    های ب ــدن س ــق ش محق

اســت. )نــوروزی و نســترن، 1393 :104(
الف( فضاهای بازی در فضاهای شهری:

• فضاهای بازی متمرکز	
• فضاهای بازی خیابانی )نوروزی و نسترن، 1393 :104(	
• فضاهای بازی همراه با فضای سبز	
• فضاهای بازی میدانچه ای 	

و  )نیمه خصوصــی  غیرشــهری  فضاهــای  در  بــازی  فضاهــای  ب( 
خصوصــی(:

• بازی در مدرسه	
• بازی در بیمارستان	
• بازی در کودکستان	
• بازی در خانه و حیاط خانه )نوروزی و نسترن، 1393 :104(	

کــودکان در هــر گــروه ســنی، نیازهــای تفریحــی متفاوتــی دارنــد. بدیــن 
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ــازی براســاس گروه هــای ســنی کــودکان و بــه شــرح زیــر  ســبب  زمین هــای ب
تقســیم بندی می شــود:

الف: مشخصات محل بازی گروه سنی 0 ـ3 ساله
ــدن و 	  ــیاء، دوی ــه اش ــه ب ــی، توج ــای تخیل ــوپ، بازی ه ــا: ت فعالیت ه

ــی(. ــا مرب ــن ی ــارت والدی ــا نظ ــردی و ب ــورت ف ــتر به ص ــدم زدن )بیش ق
ــک 	  ــای کوچ ــازی، ابزاره ــکان ِگل ب ــه، م ــه    های ماس ــزات: کیس تجهی

ــرك. ــایل متح ــازی، وس ب
ــازی 	  ــا کف س ــده ی ــن کاری ش ــته، چم ــا بس ــاز ی ــای ب ــت: فض موقعی

شــده و بــدون پلــه و زاویه    هــای خطرنــاك )تجهیزاتــی بــرای نظــارت 
ــود(. ــی ش ــد پیش بین ــاالن بای بزرگس

حداقل فضا: 100 مترمربع )حدود یک مترمربع برای هر کودك(.	 
میزان استفاده: روزانه	 
فاصله فضای بازی و محل مسکونی: 50 متر	 

ب: مشخصات محل بازی گروه سنی 4 ـ6 ساله
ــواری 	  ــی، دوچرخه س ــای تخیل ــدن، بازی ه ــازی، دوی ــا: توپ ب فعالیت ه

و اســکیت به صــورت جمعــی یــا فــردی بــا نظــارت یــک راهنمــا.
تجهیــزات: وســایل بــازی مســتقر در زمینــی پــر از ماســه، ایجــاد زمینــی 	 

محکــم بــرای نقاشــی و بــازی اســکیت، پناهگاهــی بــرای برپــا کــردن 
چــادر.

ــا کف ســازی 	  ــا بســته، چمــن کاری شــده ی ــاز ی موقعیــت: در فضــای ب
ــاك. ــای خطرن ــه و زاویه    ه ــدون پل شــده، ب

ــودك در 	  ــدود 200 ک ــتفاده ح ــرای اس ــع ب ــا: 400 مترمرب ــل فض حداق
ــودك(. ــر ک ــرای ه ــع ب ــان واحــد )حــدود 2 مترمرب زم

میزان استفاده: روزانه	 
فاصله فضای باز و محل مسکونی: 100 تا 150 متر.	 



82

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

پ: مشخصات محل بازی گروه سنی 7 ـ11 ساله
فعالیت هــا: دوچرخه ســواری، توپ بــازی، ژیمناســتیک و بازی هــای 	 

ــده. ــازی ش ــا کف س ــن و ی ــای چم آزاد در  زمین ه
تجهیــزات: مســیرهای بــازی ورزشــی، بازی هــای ســاختمانی، در 	 

ــرای  ــی ب ــکیت، کارگاه های ــه و اس ــت دوچرخ ــکان پیس ــورت ام ص
هنــری. پــرورش خالقیت هــای 

موقعیت: در فضای باز، چمن کاری شده یا دارای کف سازی.	 
ــودك در 	  ــدود 200 ک ــتفاده ح ــرای اس ــع ب ــا: 600 مترمرب ــل فض حداق

ــودك(. ــر ک ــرای ه ــع ب ــان واحــد )3 مترمرب زم
میزان استفاده: روزانه	 
فاصله فضای بازی و محل مسکونی: 200 تا 300 متر	 

ت: مشخصات محل بازی گروه سنی 12 ـ 15 ساله
در  	  آزاد  بازی هــای  و  ژیمناســتیک،  دوچرخه ســواری،  فعالیت هــا: 

ــال، بســکتبال  ــال، فوتب ــا کف ســازی شــده )والیب زمین هــای چمــن و ی
و...( و فعالیت هــای ماجراجویانــه و خالقانــه.

تجهیــزات:  زمین هــای ورزشــی، زمیــن ماجراجویــی، کارگاه هــای 	 
ــری. هن

موقعیت: در فضای باز، چمن کاری شده یا دارای کف سازی.	 
ــرای اســتفاده حــدود 160 نوجــوان )5 	  ــع ب ــل فضــا: 800 مترمرب حداق

ــرای هــر نوجــوان(. ــع ب مترمرب
میزان استفاده: روزانه	 
فاصله فضای بازی و محل مسکونی: 500 تا 800 متر.	 
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طبقه بندی  زمین های بازی
ــه  ــًا ب ــازی گروه هــای ســنی متفــاوت لزوم تفکیــک مشــخصات محــل ب
ــته  ــکان داش ــه ام ــا ک ــر ج ــت و ه ــزا نیس ــازی مج ــای ب ــاد فضاه ــوم ایج مفه
باشــد، کــودکان و نوجوانــان )بــا ســنین متفــاوت( بایــد بتواننــد در یــک مــکان 
ــه بازی هــای  ــه ب ــع تکامــل عالق ــن، در بیشــتر مواق ــر ای ــزون ب ــد. اف ــازی کنن ب
ــک  ــرا ی ــدارد. چ ــت ن ــنی مطابق ــای س ــی گروه ه ــل روان ــا تکام ــون، ب گوناگ
پســربچه بزرگ تــر نتوانــد دوبــاره در گــودال شــن بچه    هــای کوچک تــر 
مشــغول بــازی شــود؟ آیــا بــه ایــن دلیــل کــه او دیگــر بــزرگ شــده اســت؟ اگــر 
ــم،  ــنی نامناســب می دانی ــروه س ــک گ ــرای ی ــا بزرگســاالن ب ــه م ــی ک بازی های
در تعــادل درونــی کــودك نقشــی ارزشــمند و ضــروری دارد، توصیــه می شــود، 
ــد  ــی کنن ــی و طراح ــوری مکان  یاب ــازی را ط ــدور زمین ب ــزان حتی المق برنامه ری
ــای  ــن محل ه ــد. ای ــاوت باش ــنی متف ــای س ــازی گروه ه ــوع ب ــل و ن ــه مح ک
ــتفاده  ــرای اس ــازی ب ــد و زمین ب ــرار گیرن ــه ق ــک مجموع ــد درون ی ــزا بای مج
همــه گروه هــای ســنی کــودکان طراحــی شــود. در مــواردی کــه امــکان چنیــن 
ــنی  ــای س ــازی گروه ه ــای ب ــد، فضاه ــته باش ــود نداش ــی وج برنامه ریزی های

ــود: ــک می ش ــازی تفکی ــوع زمین ب ــه ن ــه س ــاوت، ب متف
1ـ زمین بــازی کــودکان خردســال )0 ـ6 ســاله( کــه مقیــاس عمــل آن واحــد 

ــایگی است. همس
ــرای همــه گروه هــای ســنی کــودکان )0- 5 ســاله( کــه در  ــازی ب 2ـ زمین ب
ــه  ــان ب ــر و نوجوان ــای بزرگ ت ــار بچه    ه ــای خردســال در کن آنجــا بچه    ه
ــا ناحیــه شــهری اســت. ــازی می پردازنــد و مقیــاس عمــل آن محلــه ی ب

3ـ فضــای بــزرگ بــازی کــه مرکــزی تفریحــی بــرای کــودکان، نوجوانــان و 
ــازی،  ــوع  زمین هــای ب ــن ن ــه ای ــی رود. ب ــه شــمار م ــی بزرگســاالن ب حت
ــه  ــه می شــود. شــهربازی، مجتمعــی اســت ک ــز گفت گاهــی شــهربازی نی
ــه  ــد ب ــه دارن ــی ک ــا عالیق ــق ب ــد مطاب ــواده می توانن ــای خان ــه اعض هم
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بــازی بــا تفریــح در آنجــا بپردازنــد. حــوزه نفــوذ ایــن فضــا، وابســته بــه 
انــدازه و امکانــات ناحیــه، منطقــه و یــا حتــی شــهر اســت.

ــازی  ــه  زمین هــای ب ــه طراحــان شــهری ب ــی دوم ک ــگ جهان ــد از جن بع
ــازی  ــی وســایل قدیمــی ب ــدی جایگزین ــد، وســایل جدی توجــه بیشــتری کردن
ــروز  ــه ام ــی ک ــه مفهوم ــهربازی، ب ــه ش ــای اولی ــب، پایه    ه ــن ترتی ــد و بدی ش
می شناســیم؛ نهــاده شــد. از جملــه اولیــن شــهرهای بــازی می تــوان بــه 
شــهربازی منطقــه جانســون هاوســز در نیویــورك اشــاره کــرد که در ســال 1947 
ــاي  ــه فعالیت ه ــن ک ــر ای ــزون ب ــد، اف ــازی جدی ــای ب ــن  زمین ه ــد. ای ــد آم پدی
تفریحــی جدیــدی را معرفــی می کردنــد، باعــث می شــدند کــه مناظــر جدیــدی 
ــهربازی هایی  ــر ش ــای دیگ ــی از کارکرده ــد. یک ــود آی ــه وج ــهر ب ــز در ش نی
کــه خــوب طراحــی شــده بودنــد، زیباســازی شــهر و تنوع بخشــی بــه فضــای 

ــود. یکنواخــت شــهری ب
"ایــن مرکزهــای تفریحــی می تواننــد موجــب همبســتگی میــان والدیــن 
ــان والدیــن و بچه هــا در  ــه می شــود، بیگانگــی می و بچه هــا شــوند. اغلــب گفت
ــن در  ــد. والدی ــا می باش ــه م ــرعت زمان ــتاب و س ــی از ش ــیاری ناش ــوارد بس م
وضعیتــی قــرار ندارنــد کــه وقتــی را بــه بچه    هــای خــود اختصــاص دهنــد. ایــن 
ــن در  ــال والدی ــت فع ــکان دخال ــدم ام ــی از ع ــد ناش ــی می توان ــده بیگانگ پدی
ــا مشــارکت  ــه باشــد. والدیــن ب زندگــی بچه هایشــان به جــز در چارچــوب خان
ــدان  ــا فرزن ــت ب ــی و مصاحب ــرای همدل ــازه ای ب ــات ت ــا امکان ــازی بچه ه در ب
ــد". ــر می گذارن ــا تأثی ــی آن ه ــر رشــد جســمی و روان ــد و ب ــدا می کنن خــود پی
ــب  ــی مناس ــاد فضای ــهربازی ها، ایج ــه ش ــی هم ــرد اصل ــه کارک ــر چ اگ
بــرای بــازی و تفریــح تمــام اعضــای خانــوار اســت، امــا انــدازه و شــعاع عمــل 
آن هــا متغیــر اســت. از آن دســته شــهربازی کــه در مقیــاس منطقــه عمــل می کنند 
تــا شــهربازی بین المللــی )ماننــد ســرزمین دیســنی یــا پــارك اروپــا کــه پذیــرای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــر می گی ــتند( را در ب ــان هس ــام جه ــگرانی از تم گردش
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ــازی  ــزی و طراحــی شــهرهای ب ــرای برنامه ری ــن ب ــتانداری معی ــا اس ــه ی ضابط
وجــود نــدارد.

تابلو شماره 2: زمین بازی از نوع ماجراجویی

ــس از  ــه پ ــر ک ــاد متغی ــا ابع ــته ب ــت بس ــی اس ــی، زمین ــن ماجراجوی زمی
آماده ســازی، برخــی اشــیاء و مصالــح ســاختمان گوناگــون در آن گذاشــته 
ــا اســتفاده  ــد ب ــا آن هــا بتوانن ــه ت ــرار گرفت ــار کــودکان ق شــده و در اختی
از آن هــا خالقیــت خــود را بــا ســاخت کلبــه باغبانــی و... تقویــت کننــد.

ــی در  ــا پناهگاه ــک ی ــه کوچ ــک کلب ــه ی ــط ب ــازی فق ــوع زمین ب ــن ن ای
ــز  ــزار نی ــار اب ــوان انب ــوان از آن به عن ــه می ت ــاز دارد ک ــاران نی ــل ب مقاب
اســتفاده کــرد. اگــر فعالیــت همیشــگی طــی فصــول ســال مدنظــر باشــد، 
ــع در آن  ــل 100 مترمرب ــا مســاحت حداق ــیده ای ب ــوان محــل سرپوش می ت

احــداث کــرد.

ایــن زمیــن می توانــد چندمنظــوره باشــد. احــداث دو یــا ســه اتــاق بــرای 
ــول روز،  ــه در ط ــان محل ــی جوان ــی ـ فرهنگ ــای اجتماع ــام فعالیت ه انج
ــرای  ــی ب ــوان فضاهای ــی می ت ــن ماجراجوی ــود. در زمی ــد ب ــد خواه مفی
ــاد  ــی ایج ــر( و باغبان ــت آموز )کبوت ــای دس ــت حیوان ه ــازی، تربی توپ ب

کــرد.

وســعت ایــن زمیــن از 1000 مترمربــع تــا یــک هکتــار متغیــر اســت، امــا 
ــداد  ــه تع ــال، ب ــر ح ــه در ه ــت ک ــع اس ــوب 2000 مترمرب ــعت مطل وس

اســتفاده کنندگان بســتگی دارد.

ــرای اســتفاده در روزهــای  ــازی ب ــد ســالن ب ــا بای ــن مکان ه ســاختمان ای
ــزار و دست شــویی داشــته  ــرای گذاشــتن اب بــد آب وهــوا، یــک انبــاری ب
باشــد. زمیــن بایــد در صــورت امــکان شــنی بــوده، قســمت های ســیمانی 
یــا آســفالت نیــز داشــته باشــد، لیکــن در هــر حــال بایــد طــوری باشــد 
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کــه کــودکان بتواننــد زمیــن را بــرای قــرار دادن میلــه در آن حفــر کننــد. 
ــارک دوچرخــه و  ــزرگ، جــای پ در ورودی ســالن وجــود یــک ســطل ب
محلــی بــرای قــرار دادن وســایل الزم اســت، ایــن وســایل بســیار ســاده 
هســتند: تختــه، آجــر، مــواد پالســتیکی )قابــل بازیافــت(، میــخ، رنــگ و 
ابــزاری کــه بــرای ســر هــم کــردن چــوب، الســتیک کهنــه و طنــاب بــرای 

ــد. ــه کار می آی ــاب ب ــاختن ت س

معیارهای مکان  یابی و توزیع فضاهای بازی 

اصول و معیارهای مکان  یابی فضای بازی از دیدگاه    های مختلف

ــازی  ــای ب ــی فضاه ــای مکان  یاب ــول و معیاره ــه اص ــمت ب ــن قس در ای
در دســته    های  معیارهــا و عوامــل  ایــن  پرداختــه می شــود.  )بازیکده هــا( 
متفاوتــی قــرار می گیرنــد و هــر معیــار، خــود دارای معیــار و یــا زیــر عواملــی 
ــوروزی و  ــده اســت. )ن ــن معیارهــا آم ــر بخشــی از ای می باشــد. در جــدول زی

نســترن، 1393 :123(
معیارهای و عوامل کلی مکان  یابی مطرح شده از سوی برخی پژوهشگران

نویسنده یا ردیف
عوامل و معیارهای مطرح شدهپژوهشگر

محمدرضا 
پورمحمدی

سازگاری- آسایش- کارآیی- مطلوبیت- سالمتی- استانداردهای 
ایمنی

سازگاری- آسایش- کارآیی- مطلوبیت- سالمتی- ایمنی-کرامت ا��� زیادی

ترافیک- اقتصاد- جغرافیا- اکولوژی و زیست محیطی- محمدتقی رضویان
جامعه شناسی روانشناسی

 )نوروزی و نسترن، 1393 :123(

معیارهای مؤثر در مکان گزینی فضاهای بازی محله ای
ــب و 	  ــازگاری )مناس ــه س ــنجه ب ــن س ــتگی: ای ــازگاری و وابس ــار س معی

ــازگاری  ــا، س ــایر کاربری ه ــازی و س ــای ب ــری فض ــن کارب ــاط( بی ارتب
ــری  ــن کارب ــتگی بی ــه و وابس ــی محل ــرح تفصیل ــنهادی و ط ــکان پیش م
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فضــای بــازی و ســایر کاربری هــا می پــردازد؛ ماننــد: ناســازگاری مراکــز 
ــازی ــا فضاهــای ب ــی ب صنعت

ــه خصوصیــات زمیــن مناســب 	  ــوط ب ــار مطلوبیــت: ایــن ســنجه مرب معی
ــدازه قطعــه و جنــس خــاك و... ــازی اســت؛ شــامل ان ــری فضــای ب کارب

ــر در 	  ــل اقتصــادی مؤث ــر بررســی عوام ــنجه ب ــن س ــار اقتصــادی: ای معی
ــم تســطیح  ــای ک ــن و هزینه    ه ــد: قیمــت زمی ــردازد؛ مانن ــی می پ مکان  یاب

و آماده ســازی و...
ــر آســایش 	  ــل اثرگــذار ب ــه بررســی عوام ــن ســنجه ب ــار آســایش: ای معی

ــی  ــی، آلودگ ــد دسترس ــردازد؛ مانن ــن می پ ــا زمی ــورد ب ــاکنین در برخ س
ــی و... صوت

ــی 	  ــذار در مکان  یاب ــی اثرگ ــل ایمن ــه عوام ــنجه ب ــن س ــی: ای ــار ایمن معی
ــی و... ــریان    های اصل ــه از ش ــد فاصل ــردازد؛ مانن ــازی می پ ــای ب فض

ــای 	  ــزون طرح ه ــه روزاف ــا توج ــنجه ب ــن س ــت محیطی: ای ــار زیس معی
ــت محیطی  ــرات زیس ــی اث ــه بررس ــت ب ــه محیط زیس ــه مقول ــهری ب ش
ــل  ــوا و تداخ ــی ه ــد دوری از آلودگ ــردازد؛ مانن ــر می پ ــروژه موردنظ پ

کمتــر در محیط زیســت.
ــت 	  ــه و جمعی ــون جامع ــایل پیرام ــنجه مس ــن س ــی: در ای ــار اجتماع معی

ســاکن مــورد بررســی قــرار می گیــرد؛ ماننــد تراکــم جمعیتــی در 
موقعیت    هــای مختلــف محلــه.

معیــار اثــر انطباقــی- تقویتــی مکان یابــی: در ایــن ســنجه میــزان انطبــاق 	 
مکان  یابــی بــا طرح هــای باالدســت ســنجیده می شــود و از طــرف دیگــر 
ــرد. ــرار می گی ــز مــورد بررســی ق ــه نی ــی، تقویــت ســیمای محل مکان یاب

مکان  یابــی فضــای بــازی محلــه ای، دارای 8 معیــار )ســنجه( و هــر 
ــادی  ــدد و زی ــای متع ــد. پارامتره ــه می باش ــد زیرمجموع ــنجه ای دارای چن س
در مکان  یابی کاربــری می توانــد اثرگــذار باشــد، ولــی در اینجــا ســعی بــر 
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ــن  ــن و اثرگذارتری ــری، مهم تری ــوع کارب ــه ن ــا توجــه ب ــن شــده اســت کــه ب ای
ــترن، 1393  ــوروزی و نس ــرد. )ن ــرار گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــنجه ها م س

 )124-125:

دسترسی

ــت.  ــی اس ــازی، دسترس ــای ب ــی فضاه ــرای مکان  یاب ــار ب ــن معی مهم تری
محیــط بــازی کــودك خردســال بــا همســاالنش )کــه ضــرورت دارد خــارج از 
خانــه باشــد( بایــد در مجــاورت و یــا در دســترس مســتقیم دوطرفــه کــودکان 

بــه خانــه و یــا اولیــاء بــه کــودکان باشــد.
کــودکان می خواهنــد بیــش از پیــش در محیــط امــن، اجــازه بــازی کــردن 
داشــته باشــند؛ امــا از دیــدگاه کــودکان، امــن بــه معنــای آن اســت کــه به راحتــی 
بــه امنیــت خانــه دسترســی داشــته باشــند. اصلی تریــن عامــل مؤثــر بــر بــازی 
کــردن بچه هــا در خــارج از خانــه، میــزان دسترســی بــه محــل ســکونت اســت. 
محــل ســکونت و دسترســی بــه آن، تعییــن می کنــد کــه بچه هــا کجــا و بــا چــه 
کســی بــازی کننــد. بچه هــا بایــد قــادر باشــند درجــوار محــل ســکونت امــکان 

برقــراری ارتبــاط فعــال و بــازی بــا همســاالن خــود را داشــته باشــند.

فاصله

ــی  ــد به تنهای ــه نمی توانن ــاله( ک ــال )0 ـ6 س ــودکان خردس ــازی ک زمین ب
ــش از  ــد بی ــد، نبای ــازی کنن ــن ب ــر والدی ــر نظ ــد زی ــوند و بای ــزل دور ش از من
350 متــر بــا منــزل ایشــان فاصلــه داشــته باشــد. معمــوالً ایــن زمیــن بــازی در 
ــوند.  ــی می ش ــایگی مکان  یاب ــد همس ــای واح ــا پارك ه ــودك ی ــای ک پارك ه
اســتقرار فضــای بــازی در پــارك، موجــب تنــوع عملکــردی پــارك می شــود و 
وجــود فضــای ســبز در مجــاورت فضــای بــازی، نه تنهــا مکانــی مناســب بــرای 
اســتراحت والدیــن فراهــم می ســازد؛ بلکــه موجــب تصفیــه هــوای زمین بــازی 
نیــز می شــود. کــودکان بزرگ تــر می تواننــد به تنهایــی و بــدون نظــارت 
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والدیــن بــازی کننــد، مســافت بیشــتری بپیماینــد و قــدری از منــزل دور شــوند. 
ــرار  ــه ق ــری خان ــر در 800 مت ــد حداکث ــودکان می توان ــن ک ــازی ای ــای ب فض
ــتقر  ــه مس ــای محل ــوان در پارك ه ــازی را می ت ــای ب ــن فضاه ــد. ای ــته باش داش

ســاخت.

هم جواری

همجواری هــای مناســب بــرای فضــای بــازی کــودکان: تأسیســات 
آموزشــی، مرکزهــای تجــاری، تفریحــی و فرهنگــی و فضاهــای ســبز هســتند و 
ــی و  ــه، تأسیســات درمان همجواری هــای نامناســب: محل هــای جمــع آوری زبال
بهداشــتی و تأسیســات صنعتــی. لیکــن مهم تریــن معیــار، وجــود امنیــت بــرای 
ــی از خــود  ــد به تنهای ــرا کــودکان نمی توانن ــازی اســت؛ زی ــی فضــای ب مکان  یاب
مراقبــت کننــد و همــواره در معــرض انــواع خطــر قــرار دارنــد. کــودکان ممکــن 
ــد، از بلنــدی ســقوط کننــد،  ــاب قــرار گیرن اســت در معــرض اذیــت افــراد ناب
درون آب بیفتنــد، بــر اثــر برخــورد بــا زمیــن یــا اشــیای تیــز و برنــده مجــروح 
ــد. کــودکان  ــه تصــادف کنن ــا وســایط نقلی ــه طــرزی دل خــراش ب ــا ب شــوند، ی
ــودن آن را  ــن ب ــه ایم ــدون آن ک ــد؛ ب ــازی می کنن ــد، ب ــه بتوانن ــا ک در هرکج
ــال  ــن فوتب ــه زمی ــا را ب ــا و گذرگاه ه ــان کوچه ه ــند. آن ــته باش ــر داش در نظ
ــن  ــد. بنابرای ــازی می کنن ــک ب ــم باش ــا قای ــا در پارکینگ ه ــازند، ی ــدل می س مب
ــد  ــازی بچه هــا برگزینن ــه ب ــرای ســازمان دادن ب ــی را ب ــد فضای ــزان بای برنامه ری
ــت  ــور رعای ــن منظ ــند. بدی ــده نباش ــاد ش ــای ی ــرض خطره ــا در مع ــه آن ه ک

اصــول زیــر ضــروری اســت:
بتواننــد 	  والدیــن  کــه  به گونــه ای  زمین بــازی،  بــودن  نظــارت  قابــل 

ــند. ــود باش ــدان خ ــب فرزن ــد و مراق ــارت کنن ــی نظ ــه  راحت ــازی را ب زمین ب
ــه آن 	  ــه ب ــرای مراجع ــودکان ب ــه ک ــود ک ــی ش ــی مکان  یاب ــازی درجای زمین ب

ــد. ــور کنن ــردد عب ــلوغ و پرت ــای ش ــند از خیابان ه ــور نباش مجب
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ــودکان 	  ــرا ک ــود؛ زی ــی ش ــان مکان  یاب ــاورت خیاب ــد در مج ــازی نبای زمین ب
هنــگام بــازی از هیجــان زیــادی برخوردارنــد و معمــوالً توجهــی بــه اطــراف 
خــود ندارنــد و ممکــن اســت ناگهــان از زمین بــازی خــارج شــوند و بــدون 
ــد و در  ــان برون ــل خیاب ــه داخ ــذر ب ــال گ ــای در ح ــه اتومبیل ه ــه ب توج

ــد. ــه قــرار گیرن معــرض حادث
ــکان ســقوط از 	  ــه ام ــایر نقاطــی ک ــا س ــا ی ــراز تپه ه ــر ف ــد ب ــازی نبای زمین ب

ــود. ــی ش ــود دارد، مکان  یاب ــا وج آن ه
ــض و 	  ــوی آب عری ــا ج ــا ی ــا، دری ــتخر، آب نم ــازی، اس ــراف زمین ب در اط

پرعمــق وجــود دارد، بایــد تدابیــر الزم بــرای محصــور کــردن ایــن عناصــر، 
اتخــاذ شــود.

معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی
ــه سلســله مراتــب  ــازی در شــهر بایــد ب ــرای برنامه ریــزی  زمین هــای ب ب
و مشــخصات انــواع  زمین هــای بــازی توجــه داشــت. فضاهــای بــازی را بایــد 
ــودکان  ــژه ک ــازی وی ــب از زمین ب ــی مرک ــله مراتب ــبکه ای، سلس ــکل ش ــه ش ب
ــزی  ــنی( برنامه ری ــای س ــه گروه ه ــرای هم ــی )ب ــودکان و عموم ــال، ک خردس

کــرد.
چنان کــه قبــاًل ذکــر شــد، فضاهــای بــازی عمومــی اصطالحــًا شــهربازی 
ــد؛  ــی اداره می گردن ــه  صــورت انتفاع ــب کشــورها ب ــود و در اغل ــده می ش نامی
لــذا بــرای تعییــن انــدازه و مقیــاس عملکــرد آن هــا مطالعــات اقتصــادی ضروری 
ــت  ــای هنگف ــا هزینه    ه ــداث آن ه ــرای اح ــهرداری ها ب ــه ش ــرا ک ــت. چ اس
ــد و ضــروری اســت ایــن فضاهــای عمومــی، طــوری برنامه ریــزی و  می پردازن

اداره شــوند کــه پاســخگوی هزینه    هــای مصــرف شــده باشــند.
ــر  ــای زی ــه توصیه    ه ــد ب ــهر، بای ــازی در ش ــای ب ــزی فضاه در برنامه ری

توجــه کــرد: 
1ـ بــرای کــودکان بایــد یــک شــبکه گســترده از  زمین هــای بــازی در 
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شــود. ایجــاد  کودکســتان ها  و  خانه هــا  آپارتمان هــا،  مجــاورت 
ــی،  ــای محل ــده مقام ه ــه عه ــد ب ــازی بای ــای ب ــه  زمین ه ــه این گون 2ـ تهی

ــرد. ــرار گی ــد ق ــی عالقمن ــع خصوص ــهرداری ها و مجام ش
3ـ هیچ مجتمع مسکونی نباید بدون ساخت زمین بازی ساخته شود.

حیاط هــا،  حــذف  بــا  می تــوان  قدیمــی  مســکونی  محله    هــای  در  4ـ 
ــاد  ــازی ایج ــای ب ــع، فض ــتن موان ــر، و برداش ــه یکدیگ ــا ب ــال آن ه اتص
ــردن  ــراب ک ــا خ ــوان ب ــهر می ت ــش از ش ــن بخ ــن در ای ــرد. همچنی ک
ــازی  ــر، زمین ب ــه یکدیگ ــا ب ــال زمین ه ــوده و اتص ــاختمان های فرس س
بــه وجــود آورد. ضــرورت دارد ایــن کار بــا توجــه بــه نــوع بافــت انجــام 
شــود و نبایــد منجــر بــه از بیــن رفتــن ارزش هــای معمــاری و شهرســازی 

گــردد.
پارك هــای  و  کودکســتان ها  مدرســه ها،  برنامه ریــزی  مراحــل  در  5ـ 
ــکان  ــه ام ــوند ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــا بای ــن فضاه ــی، ای عموم
ــرای عمــوم  ــازی و ورزشــی در آن هــا ب اســتفاده عمومــی از فضاهــای ب

ــد. ــر باش میس
ــازی، بعضــی از خیابان هــای  ــای ب ــود فضاه ــران کمب ــرای جب ــوان ب 6ـ می ت
فرعــی شــهر را در روزهــای تعطیــل و کــم رفت وآمــد بــه روی ترافیــک 

ــازی درآورد. ــورت زمین ب ــان را به ص ــواره بســت و آن خیاب س
ــای پیاده روهــا  ــد پهن ــان مناســب باشــد بای 7ـ در مناطقــی کــه عــرض خیاب
افزایــش یابــد تــا کــودکان بتواننــد از پیــاده رو بــه  عنــوان فضــای بــازی 

اســتفاده کننــد.

اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی
معمــاران، طراحــان منظــر و کارشناســان آموزشــی بایــد در فرآینــد طراحی  
ــود  ــه می ش ــار وسوس ــد. معم ــکاری کنن ــر هم ــا یکدیگ ــازی ب ــای ب زمین ه
ــرد و  ــر گی ــری طراحــی را در نظ ــه هن ــط جنب ــازی، فق ــه در طراحــی زمین ب ک
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زمین بــازی را چنــان طراحــی کنــد کــه در نــگاه بزرگســاالن، چشــم نواز باشــد. 
چــون در چنیــن طراحــی، بــه جنبــه آموزشــی و فعــال بازی هــا توجــه نشــده، 
ــه  ــالت آور و نامتناســب ب ــدگان از فضــا، کس ــتفاده کن ــرای اس ــن اســت ب ممک

نظــر آیــد.
ــد آب، سرســره  ــال مانن ــو از ســرگرمی های غیرفع ــد ممل ــازی نبای زمین ب
و چرخ وفلــک باشــد؛ بلکــه بایــد بــه نوعــی طراحــی و برنامه ریــزی شــود کــه 
بازی هــای فعــال، خودانگیختگــی و آفرینندگــی را تشــویق کنــد. قطعــات مجــزا 
و مــواد نیمــه ســاخته بــرای بــازی، از وســایل مکانیکــی زمین بــازی ارزشــمندتر 
هســتند. یــک درخــت بــرای بــاال رفتــن، یــا یــک گــودال شــنی بــرای بــازی، 
ارزشــمندتر از یــک چرخ وفلــک و یــا تــاب اســت. البتــه ایــن نکتــه بــه مفهــوم 
ــب  ــاد تناس ــدف، ایج ــه ه ــت؛ بلک ــال نیس ــرگرمی های غیرفع ــل س ــی کام منف

ــال اســت. ــرگرمی های فع ــرگرمی ها و س ــن س ــن ای بی
طراحــی و تجهیــز  زمین هــای بــازی بایــد بــر اســاس و منطبــق بــا نیازهای 
ــه  ــالی ک ــودك خردس ــازی ک ــیوه ب ــوع و ش ــد. ن ــنی خــاص باش ــای س گروه ه
کمتــر از هفــت ســال دارد بــا بــازی کودکــی کــه بــه مدرســه مــی رود؛ متفــاوت 
اســت، چنان کــه نــوع و شــیوه بــازی دختــران نیــز معمــوالً متفــاوت بــا بــازی 

پســران هــم ســن و ســال آنهاســت.
ــای  ــای بازی ه ــا و حرکت ه ــه کارکرده ــد ب ــازی بای ــی زمین ب در طراح
ــاق نشــیمن منزلمــان،  ــا در ات گوناگــون توجــه بســیار شــود. همان طــور کــه م
اســباب و اثاثیــه را برحســب کارکــرد آن هــا مرتــب می کنیــم، طــراح زمین بــازی 
ــبی  ــازی مناس ــای ب ــود، فض ــای موج ــن کل فض ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــز بای نی
ــرد  ــون، برحســب کارک ــزات گوناگ ــع مناســب تجهی ــا توزی ــه ب ــد ک ایجــاد کن
و نــوع اســتفاده از آنهــا، قســمت های گوناگــون زمین بــازی بــا یکدیگــر 
ترکیــب شــوند. مثــاًل فضایــی کــه خــاص بــازی بــا تــوپ اســت، نبایــد جنــب 
ــن  ــرا ممک ــد؛ زی ــک باش ــای کوچ ــازی بچه    ه ــل ب ــنی و مح ــای ش گودال ه
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ــه  ــر آن ک ــاند؛ مگ ــیب برس ــک آس ــای کوچ ــه بچه    ه ــوپ ب ــورد ت ــت برخ اس
ــی  ــی خــود را به تنهای ــه بازی هــای خیال ــر ـ ک ــازی بچه    هــای کوچک ت محــل ب
ــر  ــای بزرگ ت ــازی بچه    ه ــی از محــل ب ــع طبیع ــیله موان ــد، به وس انجــام می دهن

ــود. ــدا ش ــد( ج ــری دارن ــای پرتحرك ت ــه بازی ه )ک
ــراد  ــه اف ــد ک ــاص یاب ــی اختص ــه بازی های ــط ب ــد فق ــازی نبای زمین ب
ــال  ــای خی ــد در دنی ــه می خواه ــی بچ ــد. گاه ــور می یابن ــددی در آن حض متع
خــود غــرق شــود ولــی حضــور افــراد دیگــر نمی گــذارد. دخترانــی را در نظــر 
ــر  ــراد بزرگ ت ــای اف ــود را به ج ــا عروســک ها، خ ــازی ب ــگام ب ــه هن ــد ک بگیری
می گذارنــد. حجره    هــای بــازی، بوته هــا و گیاهــان می تواننــد یــک اتــاق 

ــد. ــازی صمیمــی در هــوای آزاد ایجــاد کنن ب
زمین بــازی،  نگهــداری  وســایل  و  تجهیــزات  ســاختمان،  بــرای 
ــد  ــن بای ــرد. والدی ــب ک ــل را جل ــراد مح ــن و اف ــکاری والدی ــت هم می بایس
ــز  ــا نی ــه عهــده آن ه ــه نگهــداری از آن ب ــازی عنصــری اســت ک ــد زمین ب بدانن
ــرای جــدا ســاختن کــودك از  ــدی ب ــد توقفــگاه جدی ــن محــل، نبای هســت. ای
خانــواده محســوب شــود، بلکــه برعکــس بایــد طــوری باشــد کــه تمــام خانــواده 

ــوند. ــع ش ــم جم ــا، دوره ــق بازی ه از طری
بــرای مدیریــت صحیــح  زمین هــای بــازی بایــد عوامــل محیطــی را نیــز 
در نظــر گرفــت. بــا توجــه بــه ایــن کــه کــودکان، شــب ها نیــز دســت از بــازی 
برنمی دارنــد، بایــد نــور کافــی در  زمین هــای بــازی وجــود داشــته باشــد. اگــر 
ــط  ــدن محی ــر ش ــب جذاب ت ــد، موج ــگ باش ــی و رنگارن ــور، مصنوع ــن ن ای

می گــردد.
بــازی،  از زنگ زدگــی و ترك خوردگــی وســایل  بــرای جلوگیــری 
ــرف و  ــل ب ــیدن فص ــل از فرارس ــار قب ــال یک ب ــد هرس ــزی را بای ــایل فل وس

بــاران منطقــه ای، رنگ آمیــزی و رنگ زدایــی کــرد.



94

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

تابلو شماره 3: رده بندی فعالیت های تفریحی برای کودکان 0 ـ14 ساله
نوع فعالیتامکانات و عناصر فعالیترده بندی فعالیت

ت
حضور در اجتماعا

ت
و طبیع

زمین چمن کاری، زمین سفت، سطوح کف سازی
بازی های پرتحرک گروهیبرای بازی با توپ، زمین دایره ای

دیوارهای کوتاه برای بازی و نوشتن در فضای 
سرپوشیده و دارای کف سازی با میز و صندلی، 

آالچیق
مشارکت و همکاری، آشنایی با

دیگران، بازی یک نقش

مطالعه و استراحتنهارخوری، چای خانه، کتابخانه، فضای باز نیمکت دار

حضور در تئاترفضاهای آزاد نمایشی
)به عنوان بازیگر و تماشاگر(

ورزش و بازیپیست اسکیت، سه چرخه و دوچرخه

باغچه و بستان، گلخانه، باغ وحش و طیور، آبگیر با
شناخت طبیعتگیاهان آبزی، رودخانه، جنگل

سم
ت و تج

خالقی

تقلید از بزرگساالنخانه و کلبه کوچک بازی، برجک و امکانات خانه سازی

داستان پردازی زندهصحنه نمایش، خانه کوچک، کشتی و قطار، جیپ

خالقیت، تجسم، تولیدابزار نجاری، آهنگری و ساختمان سازی

فعالیت های تجسمی و هنریابزار مخصوص نقاشی، کارگاه، انبار مواد و نمایشگاه

تماشای نمایش در فضای بازسیرک ـ تئاتر عروسکی و تئاتر کودکان

سمی و حرکتی
ج

دیوارک ها، پله ها، اختالف سطوح، بلوک های سنگی و 
سیمانی، قطعات بزرگ چوب

پریدن، باال و پایین رفتن،
آویزان شدن

حفاری، تل و گود سازیفضاهای بازی با شن و ماسه

آب بازیحوض، دریاچه، جویبار، فواره

سرخوردن، غلت زدنسرسره، سطوح شیب دار، ارتفاع

طناب، االکلنگ، تور، محورهای توازن به صورت ثابت
و متحرک، پارالل، پل های متحرک، چرخ وفلک

معلق شدن در هوا، حرکت
گهواره ای، حفظ تعادل

سینه خیز رفتن، مخفی شدنتونل، لوله    های توخالی، خانه    های کوچک

کوه ها، حجم های بدون شکل معین، لوله    های تونلی
هزارتوها یا راهروهای تودرتو )البیرنت ها(، گذرهای
فضای سبز، فضای آزاد چمن کاری و کف سازی شده

دویدن ـ کشف کردن ـ پنهان و
آشکار شدن

مأخذ جدول: به نقل از مهندسین مشاور آمایش محیط، اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری، سازمان پارک ها 
و فضای سبز، تهران 1373، ص 47و48.
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خانه�اسباب�بازی
ــار  ــه زودی در کن ــان ب ــتند. آن ــه هس ــاز آن جامع ــروز آینده س ــودکان ام ک
ــی  ــه ی آن را از کودک ــه ره توش ــد ک ــاز می کنن ــازه ای را آغ ــی ت ــر زندگ یکدیگ
گرفته انــد. یــک فــرد بــرای اینکــه بتوانــد در دنیــای مــدرن امــروز موفــق باشــد و 
بــا تغییــر و تحوالتــی کــه جامعــه بــه وی تحمیــل می کنــد، ســازگار شــود، بایــد 
ــه عقیــده ي ســاتون و اســمیت، ایــن خالقیــت  انعطاف پذیــر و خــالق باشــد. ب
ــوان  ــه  عن ــازی ب ــرد. ب ــازی کســب ک ــق ب ــوان از طری ــری را می ت و انعطاف پذی
ــده  ــناخته ش ــودکان ش ــری در ک ــرفت و یادگی ــل پیش ــن عوام ــی از مهم تری یک
ــز مهارت هــای حــل مســئله،  ــا و هنجارهــای اجتماعــی و نی ــه نقش ه اســت ک
مهارت هــای زبانــی و فیزیکــی، ســازگاری بــا جامعــه و بســیاری مــوارد دیگــر را 
ــه  ــی ک ــا، کودکان ــای برخــی از پژوهش ه ــوزد. براســاس یافته    ه ــان می آم ــه آن ب
ــد،  ــازی دارن ــرای ب ــات اندکــی ب ــا امکان ــه اســباب بازی هســتند ی ــد هرگون فاق
ــر هســتند. از ایــن رو اســباب بازی  از نظــر شــناختی از همســاالن خــود عقب ت
ــوز  ــه هن ــی ک ــژه کودکان ــودکان، به وی ــوزش ک نقــش مهمــی در پیشــرفت و آم
ــان را  ــد آن ــباب بازی می توان ــد .اس ــا می کن ــیده اند، ایف ــه نرس ــن مدرس ــه س ب
ــن، آمــوزش و شبیه ســازی تصــورات  ــرای تمری در ایجــاد محیطــی شــخصی ب
ــا در  ــری آن ه ــد یادگی ــه رون ــد ب ــل می توان ــن تعام ــد و ای ــک می کن ــود کم خ
ــای  ــه بازی ه ــروط ب ــاال، مش ــوارد ب ــی م ــد. تمام ــرعت بخش ــن س ــنین پایی س
ــای  ــش در بازی ه ــای نق ــودکان و ایف ــارکت ک ــل و مش ــته جمعی و تعام دس

ــت. ــته جمعی اس دس
بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت اســباب بازی در فرهنــگ پذیــری، اجتماعی 
کــردن و تحریــک حــواس و ادراك کــودکان تأثیــر بســزایی دارد و بســیاری از 
ــه  ــودکان ب ــاز ک ــه نی ــن توجــه ب ــد. بنابرای ــودکان را شــکل می ده ــای ک رفتار    ه
اســباب بازی بســیار ضــروری اســت تــا آنجــا کــه یکــی از بند    هــای مصوبــه ی 
ــت  ــا اولوی ــباب بازی ب ــای اس ــیس خانه    ه ــه تأس ــودك ب ــتدار ک ــهر دوس ش



96

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

ــا در  ــی خانواده ه ــف مال ــه ضع ــه ب ــا توج ــاص دارد. ب ــروم اختص ــق مح مناط
ــب  ــف و مناس ــباب بازی های مختل ــه ی اس ــی در تهی ــروم و ناتوان ــق مح مناط
ــش از  ــن مناطــق بی ــای اســباب بازی در ای ــاز وجــود خانه ه ــودکان، نی ــرای ک ب
ــی و همــکاران،103:1394( دیگــر مناطــق احســاس می شــود. )ســعیدی رضوان

تعریف خانه ی اسباب بازی
ــه پــرورش ابعــاد مختلــف رشــد کــودکان از  مکانــی اســت کــه در آن ب
لحــاظ عاطفــی، حســی و حرکاتــی، شــناختی، خالقیــت و مشــارکت از طریــق 

ــه می شــود. ــایل پرداخت ــا وس ــازی ب ب

اهداف و ضرورت تشکیل خانه های اسباب بازی
• ــا 	 ــودکان ب ــل ک ــوزش و تعام ــرای آم ــب ب ــی مناس ــاد محیط ایج

ــود؛ ــال خ ــروه همس گ

• ایجــاد محیطــی امــن کــه والدیــن بــا خیــال آســوده کــودکان خــود 	
را بــه آنجــا بســپارند؛

• ــد 	 ــف رش ــاد مختل ــرورش ابع ــرای پ ــب ب ــه ی مناس ــاد زمین ایج
کــودک از نظــر عاطفــی، حســی - حرکتــی و شــناختی، خالقیــت و 

ــازی؛ ــایل ب ــازی و وس ــق ب مشــارکت از طری

• ــباب بازی های 	 ــازی و اس ــق ب ــی از طری ــات آموزش ــه ی خدم ارائ
ــه کــودکان؛ مناســب ب

• ــری 	 ــازی و به کارگی ــق ب ــودکان از طری ــای ســطح ســالمت ک ارتق
ــب؛ ــتاندارد و مناس ــالق، اس ــباب بازی    های خ اس

• ــالم 	 ــی س ــی و ســبک زندگ ــای زندگ ــت مهارت ه ــوزش و تقوی آم
بــه کــودکان از طریــق بــازی و بهره بــرداری از اســباب بازی 
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ــب؛ مناس

• مناســب 	 به کارگیــری  باهــدف  مــادران  خالقیــت  افزایــش 
اســباب بازی و شــیوه    های بــازی بــرای کــودکان و تعامــل هدفمنــد 

ــکاران،103:1394( ــی و هم ــعیدی رضوان ــودک )س ــادر و ک م

کارکردها و خروجی    های مورد انتظار از خانه های اسباب بازی
• پرورش استعداد    های خالق از کودکی؛	

• ــور 	 ــهری به منظ ــت ش ــون و محیط زیس ــط پیرام ــه محی ــه ب توج
ــودکان؛ ــخیص در ک ــدرت تش ــت ق تقوی

• ــا و 	 ــه خانواده ه ــک ب ــودکان؛ کم ــا ک ــر ب ــاط مؤث ــراری ارتب برق
مــادران در نگهــداری و آمــوزش کــودکان بــا برگــزاری فعالیت    های 

تفریحــی، آموزشــی، فرهنگــی و هنــری و ورزشــی و اجتماعــی؛

• تشکیل بانک اطالعاتی به منظور برنامه ریزی محلی و کالن.	

• ــودکان. 	 ــا ک ــط ب ــت مرتب ــا در فعالی ــی خانواده ه ــش آگاه افزای
)ســعیدی رضوانــی و همــکاران،103:1394(
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تفاوت خانه ي اسباب بازی با مهدکودک
صــورت  مســتقیم  به صــورت  کــودکان  آمــوزش  مهدکودك هــا  در 
ــه ي اســباب بازی آمــوزش مســتقیم کــودکان  می گیــرد، در صورتــی کــه در خان

صــورت نمی گیــرد.
مهدکــودك دارای دستشــویی و شــخصی کــه کــودکان را بــرای اســتفاده 
ــباب بازی  ــه اس ــه در خان ــی ک ــت، در صورت ــد اس ــک می کن ــویی کم از دستش

ایــن امــکان وجــود نــدارد.
در خانــه ي اســباب بازی به کــودکان اجازه ی آوردن غذای گرم داده نمی شــود .
ــا 7 ســال اســت، ولــی در  ــه ي اســباب بازی 3 ت ســن پذیــرش کــودکان در خان

ــوند. ــرش می ش ــم پذی ــر ه ــودکان کوچک ت ــا ک مهدکودك ه
ــراً  ــباب بازی، اکث ــای اس ــتفاده از  خانه    ه ــان اس ــت زم ــل محدودی ــه دلی ب
ــباب بازی  ــه ي اس ــتفاده از خان ــرای اس ــود را ب ــودکان خ ــه دار ک ــادران خان م
اســباب بازی  بــر خانــه ي  را  مــادران شــاغل مهدکودك هــا  می آوردنــد و 

ترجیــح می دهنــد.

ــدود  ــیار مح ــودکان بس ــرای ک ــازی ب ــای ب ــباب بازی فض ــه  ی اس در خان
ــدارد. ــازی کــودکان وجــود ن ــرای ب ــاز، ب اســت و همچنیــن فضــای ب

ــه  ــورت مســتقل کار می کننــد و هیچ گون خانه    هــای اســباب بازی به ص
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ارتباطــی بــا دیگــر خانه    هــای اســباب بازی در محــالت دیگــر ندارنــد، 
ــا و  ــند و از برنامه ه ــاط باش ــر در ارتب ــا یکدیگ ــد ب ــه می توانن ــی ک در صورت

ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــی خ ــطح کیف ــای س ــرای ارتق ــر ب ــنهادهاي یکدیگ پیش

سایر کاربری های فرهنگی مرتبط با کودک

مرکز خالقیت و کارآفرینی

ــودك  ــتدار ک ــهر دوس ــای ش ــی از جلوه    ه ــه یک ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــل  ــالق عام ــر خ ــای تفک ــت. مهارت ه ــودکان اس ــت در ک ــه خالقی ــه ب توج
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــت در زندگ ــری و موفقی ــت در یادگی ــی موفقی اساس
ــر  ــا ام ــا ب ــردن بچه ه ــر ک ــرای درگی ــد ب ــج تفکــر خــالق روشــی قدرتمن تروی
یادگیــری اســت. بچه هایــی کــه بــا تفکــر خــالق تشــویق می شــوند روزبــه روز 

ــد. ــان می دهن ــود نش ــتری از خ ــس بیش ــزه و اعتمادبه نف انگی

فضای باز مناسب بازی کودکان

بــازی یکــی از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار بــر شــکوفایی و بالندگی جســم 
و روان کــودکان اســت کــه در زمینــه  ی رشــد اجتماعــی، باطنــی، جســمی، ذهنــی 
آن هــا تأثیرگــذار اســت و یکــی از نیازهــای اساســی زندگــی کــودکان می باشــد. 
بنابرایــن زمینــه  ی مناســب بــرای بــازی کــودکان چــه در درون خانــه و چــه در 
بیــرون آن اهمیــت بســیار زیــادی دارد. مناسب ســازی محیط هــای در دســترس 
کــودکان بــرای ایــن امــر به منظــور ایــن کــه تــا حــدودی نیــاز کــودکان بــرای 
بــازی و ارتبــاط بــا محیــط پیرامــون تأمیــن شــود، امــری ضــروری اســت؛ زیــرا 
محیــط و انســان در تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری بــر هــم رابطــه ای متقابــل دارنــد؛ 
ــان  ــی انس ــال های زندگ ــن س ــاس ترین و مهم تری ــه حس ــی ک ــژه در کودک به وی
ــی، شــخصیتی  ــای رشــد جســمی، ذهن ــه پایه    ه ــی ک ــود، دوران ــامل می ش را ش
ــران  ــه ته ــروزی از جمل ــهر    های ام ــرد. در ش ــرد شــکل می گی ــر ف ــانی ه و انس
ــا افزایــش  ــه دلیــل کمبــود زمیــن و محدودیت هــای موجــود در آن پیوســته ب ب
ــکونی و  ــاز مس ــای ب ــش فض ــکونی، کاه ــای مس ــترش مجتمع    ه ــم و گس تراک
ــه در  ــاط خصوصــی در معمــاری معاصــر مواجــه هســتیم ک کاهــش ســهم حی
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واقــع فضــای بــازی ســنتی کــودکان اســت. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و 
فتاحــی، 1394: 126(

از بین رفتن حیاط ها در طراحی    های جدید 

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 126(

نبود محوطه  ی باز در مجتمع مسکونی

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 126(

خانه ي کارآفرینی و پرورش خالقیت
ــرورش کــودکان خــالق و کارآفریــن شــهرداری تهــران  ــا پ ــاط ب در ارتب
ــی و  ــه  ی کارآفرین ــاد خان ــه ایج ــدام ب ــوز، اق ــز فرآم ــاد مراک ــر ایج ــالوه ب ع
پــرورش خالقیــت کــودکان کــرده اســت کــه در حــال حاضــر دارای دو شــعبه 
فعــال در ســطح شــهر تهــران اســت. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 

)110  :1394
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خانه  ی کارآفرینی و پرورش خالقیت کودک در سرای محله  ی مرزداران

  )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 110(

سالن تئاتر کودک 

ــر مخصــوص کــودکان یکــی از کاربری هــای مهــم فرهنگــی  ســالن تئات
اســت کــه نقــش مؤثــری در اجتماعــی کــردن آمــوزش و شــکوفایی خالقیــت 
ــه شــرایط فیزیکــی،  ــا توجــه ب ــودکان ب ــر خــاص ک ــودکان دارد. ایجــاد تئات ک
روحــی و روانــی و ســالیق آن هــا اســت کــه باعــث ترغیــب هــر چــه بیشــتر این 
گــروه ســنی بــه فعالیت    هــای فرهنگــی می شــود و امــکان عملکــرد بهتــر بــرای 
آنــان در ایــن فضــای اختصاصــی وجــود دارد. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی 

و فتاحــی، 1394: 111(
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سالن های تئاتر کودک

 

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 111(

کتابخانه  ی کودک

ــر 15  ــا زی ــر18 ی ــژه  ی کــودکان )زی ــه ای وی ــه  ی کــودك، کتابخان کتابخان
ــن  ــتند. ای ــو هس ــوه در آن عض ــهر بالق ــودکان ش ــه  ی ک ــه هم ــت ک ــال( اس س
ــی  ــودکان دارد و کتابداران ــه ک ــانی ب ــرای خدمات رس ــی جــدا ب ــه فضای کتابخان
خدمــات  دیده انــد.  خاصــی  آموزش هــای  کــودکان،  دربــاره  ی  کــه  دارد 
ــه ای از  ــت و مجموع ــودکان اس ــوان ک ــم و ت ــا فه ــب ب ــانی آن متناس اطالع رس
ــا  ــد ت ــان زده می کن ــودکان را هیج ــه ک ــی آورد ک ــرا در م ــه اج ــا را ب برنامه ه
ــد. از  ــب کنن ــات کس ــا اطالع ــر زمینه ه ــوژی و دیگ ــات، تکنول ــاره  ی ادبی درب
ــد  ــا دیگــر نهادهــای اجتماعــی همــکاری می کن ــه ب ــن کتابخان ســوی دیگــر ای
ــای  ــه برنامه    ه ــرد؛ از جمل ــر می گی ــن در نظ ــرای والدی ــز ب ــی را نی و برنامه های
ــه  ــواره ب ــه هم ــن کتابخان ــداران آگاه ای ــودکان. کتاب ــن و ک ــی والدی قصه خوان
ــعیدی  ــد. )س ــاری می کنن ــب ی ــای مناس ــن کتاب ه ــه  ی یافت ــودکان در زمین ک

ــی، 1394: 130( ــدی و فتاح ــی، امیراحم رضوان
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چین- کتابخانه  ی کودک
      

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 130(

آمریکا- نورفولک- کتابخانه  ی کودکان

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 130(

کتاب فروشی کودک
ــای  ــیعی از کتاب ه ــف وس ــودکان طی ــوص ک ــی های مخص در کتاب فروش
مخصــوص کــودکان، اســباب بازی    های آموزشــی، پــازل، انــواع بازی هــای فکــری، 
موســیقی، کتاب هــای صوتــی و... ارائــه می شــود. کارکنــان کتابخانــه  ی کــودك بــه 
ــا بتواننــد کتــاب مناســب و الزم بــرای کــودکان خــود  والدیــن کمــک می کننــد ت
ــت  ــه ای اس ــاختار به گون ــا و س ــودکان فض ــی ک ــد. در کتاب فروش ــاب کنن را انتخ
کــه کــودکان تشــویق می شــوند در محیــط بماننــد، کتــاب بخواننــد و حتــی بــازی 
کننــد. جاذبه    هــای کالبــدی در ایــن محیــط مهم تریــن عامــل در موفقیــت آن اســت. 

)ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 1394: 131(
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کتاب فروشی کودک

    

         )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 131(

باغچه  ی آموزش کودک

طرح آموزشی »باغچه  ی من«

طــرح آموزشــی باغچــه  ی مــن در مهــر مــاه 1389 در بوســتان ســالمت، 
ــن  ــه  ی ای ــداف اولی ــد. از اه ــاز ش ــران آغ ــهرداری ته ــه  ی 22 ش ــع در منطق واق
ــن ســن بیشــترین  ــرا در ای ــود؛ زی ــان ب ــا گل و گیاه ــودکان ب طــرح آشــنایی ک

ــرد وجــود دارد. ــری و حضــور ذهــن در هــر ف یادگی
ــا  ــا 10 ســال( ب در ایــن طــرح آموزشــی، اعضــای هــدف )کــودکان 3 ت
ــدند و  ــنا ش ــبزی آش ــواع س ــات و ان ــی، صیفی ج ــان زراع ــت گیاه ــواع کاش ان

ــد. ــاد گرفتن ــن گیاهــان را ی نحــوه  ی برداشــت ای
ــه ای از  ــی برنام ــده اســت. ط ــرا ش ــتان ســالمت اج ــرح در بوس ــن ط ای
ــای  ــه 22 و خانه    ه ــای منطق ــو مهدکودك    ه ــودکان عض ــده، ک ــن ش ــش تعیی پی
ســالمت شــهرداری ایــن منطقــه نیــز در ایــن محــل حاضــر شــدند و از محــل 
اجــرا طــرح »باغچــه  ی مــن« بازدیــد کردنــد. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و 

ــی، 1394: 118( فتاح
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باغچه آموزش کودک

              

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 118(

ــت اداره  ی  ــا هم ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــران ب ــه در ته ــرح ک ــن ط در ای
ســالمت منطقــه 22 و در ایــن محــدوده از پایتخــت اجــرا شــد، گــروه هــدف 
آن کــودکان قبــل از دبســتان بودنــد. طــرح باغچــه  ی مــن بــه  منظــور آشناســازی 
کــودکان بــا محیط زیســت طبیعی شــان و آمــوزش چگونگــی مراحــل کاشــت و 
نگهــداری از فضــای ســبز از دو مــاه قبــل در زمیــن موجــود در بوســتان ســالمت 
ــری آماده ســازی  ــس از یادگی ــن طــرح پ ــد خــورد و شــرکت کنندگان در ای کلی
ــای  ــپس باغچه    ه ــتند. س ــا کاش ــن فض ــود در ای ــام خ ــا ن ــی را ب ــاك، گیاه خ
ســبزیجاتی کــه کــودکان بــا دســت کاشــته اند آمــاده ي برداشــت محصــول شــد 

ــد. ــتفاده ش ــودکان اس ــی ک ــای غذای ــه در وعده    ه ــبزیجات پرورش یافت و از س
ــگ  ــردن فرهن ــه ک ــدف نهادین ــا ه ــن ب ــه  ی م ــرح باغچ ــه ط ــا ک از آنج
گســترش و نگهــداری از فضــای ســبز از دوران کودکــی اجــرا می شــود، 
کــودکان در ایــن مــدت بــا چگونگــی و زمــان آبیــاری همچنیــن وجیــن کــردن 
ــا  ــاه خــود آشــنا می شــوند و ایــن کار را ب ــه گی علف    هــای هــرز و رســیدگی ب

ــد. ــام می دهن ــه انج ــت و عالق دق
ــاد،  ــگ ایج ــازی فرهن ــد در نهادینه س ــی می توان ــن طرح های ــرای چنی اج
نگهــداری و گســترش فضــای ســبز بــراي شــهروندان از همــان دوران طفولیــت 
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ــت  ــی کاش ــا چگونگ ــودکان ب ــرح، ک ــن ط ــرای ای ــا اج ــد. ب ــر باش ــیار مؤث بس
ــا  ــد در آن ه ــوع می توان ــن موض ــوند و ای ــنا می ش ــداری از آن آش ــاه و نگه گی
ــا محیط زیســت طبیعــی موجــود  ــا را ب ــد و آن ه ــه طبیعــت ایجــاد کن ــه ب عالق
در محــدوده  ی شــهر آشــتی دهــد. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 

)119  :1394
کاشت گیاه توسط کودکان

                    

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 119(
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موزه�ي�بازی�و�اسباب�بازی
ــازی  ــه ب ــاز دارد و همــه در هــر ســنی ب ــه شــادی و نشــاط نی جامعــه ب
ــازی  ــزی خــاص ب ــا چی ــار ب ــر ب ــال ه ــن و س ــه س ــته ب ــا بس ــد؛ ام ــاز دارن نی

می کننــد و البتــه از آن لــذت می برنــد.
در میــان بازی هــای صــد ســال اخیــر بازی هــای دو دهــه  ی اخیــر بســیار 
ــرای  ــت ب ــت و الزم اس ــده اس ــاوت ش ــته متف ــای گذش ــای دهه    ه ــا بازی ه ب
ــفه آن  ــع آوری، فلس ــن جم ــود و ضم ــدام ش ــا اق ــی آن ه ــری از فراموش جلوگی

ــود. ــم آورده ش ــا ه بازی ه
ــرورش  ــای پ ــا ابزاره ــد ب ــد بتوانن ــا بای ــاس خانواده ه ــن اس ــر همی ب
درســت، خالقیــت کــودکان را پرورش دهنــده و همچنیــن بــا بازی هــای محلــی 

ــوند. ــنا ش ــرب آش ــرب غ ــای مخ ــا بازی ه ــه ب ــی و مقایس و بوم
مهم تریــن هدفــی کــه در برپایــی ایــن مــوزه بایــد پیگیــری شــود آشــنا 
ــه  ــه ب ــالمی و توج ــی و اس ــباب بازی ایران ــگ اس ــا فرهن ــا ب ــردن خانواده ه ک
خریــد اســباب باز    هــای خارجــی و عواقــب آن اســت. در ادامــه چنــد نمونــه از 
موزه    هــای موجــود ارائــه می شــود. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 

)121 :1394

موزه ي کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حجاب
موزه  ی کودک در حال حاضر به خدمات زیر می پردازد:

ــودکان و  ــری ک ــی فک ــون پرورش ــدی کان ــار تولی ــه آث ــداری و ارائ نگه
ــف ــان مختل ــرای مخاطب ــان ب نوجوان

آشــنایی کــودکان و نوجوانــان، هنرمنــدان، دانشــجویان و اولیــا بــا 
کانــون فعالیت    هــای 

ارتبــاط بــا مراکــز بین المللــی بــرای تبــادل تجربیــات و ارتقــای کمــی و 
ــی،  ــدی و فتاح ــی، امیراحم ــعیدی رضوان ــون )س ــای کان ــی فعالیت    ه کیف

)121 :1394
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موزه  ی کودک

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 121(

موزه  ی کودک شامل بخش های زیر است:

انتشارات

مرکز تئاتر

سینمایی

واحد تولید سرگرمی سازنده

واحد پژوهش
آرشیو

موزه  ی کاخ سعدآباد
ــوزه  ی  ــام م ــه ن ــوزه ي اســباب بازی ب ــک م ــز ی در مجموعــه ســعدآباد نی
نیم قــرن قــرار دارد. کاخ کوچکــی کــه بــرای لیــال پهلــوی )کوچک تریــن فرزنــد 
شــاه مخلــوع( بــود و در حــال حاضــر عروســک ها و اسباب بازی هایشــان 
ــدی و  ــی، امیراحم ــعیدی رضوان ــته اند. )س ــش گذاش ــه نمای ــن کاخ ب را در ای

ــی، 1394: 122( فتاح
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 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 122(

   

   

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 122(

موزه  ی کاخ گلستان
مجموعــه کاخ گلســتان، یــادگاری به جــای مانــده از ارگ تاریخــی تهــران 
ــای  ــن بناه ــن و کهن تری ــار و از زیباتری ــله  ی قاج ــاهان سلس ــت ش ــل اقام مح
پایتخــت 200 ســاله  ی ایــران اســت. ایــن بنــا روزگاری هماننــد نگینــی در میــان 

ــید. ــن ارگ می درخش ای
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ســابقه  ی تاریخــی ارگ ســلطنتی کــه محــدوده  ی مکانــی – تاریخــی آن در 
شــمال خیابــان و میــدان امــام خمینــی )ســپه ســابق( در ســمت غــرب خیابــان 
ــزده خــرداد و  ــان پان ــوب خیاب ــان ناصرخســرو و در جن ــام، در شــرق خیاب خی

ــاز می گــردد. ــه ب ــه روزگار صفوی ــدان ارگ واقــع اســت، ب می
ــردم  ــی از م ــه نمونه های ــتان، همیش ــی کاخ گلس ــوزه  ی مردم شناس در م
ــد  ــوزه می توانی ــن م ــتند. پشــت شیشــه    های ای ــما هس ــر ش ــم منتظ روزگار قدی
مردمــی را بــا شــغل ها و طبقه    هــای مختلــف اجتماعــی ببینیــد و بــا گوشــه ای از 
گذشــته  ی زندگی شــان آشــنا شــوید. در اینجــا می توانیــد عروســک هایی را هــم 
ــاخته  ــخصیت ها س ــن ش ــب بازی از ای ــای خیمه ش ــرای نمایش    ه ــه ب ــد ک ببینی
ــو،  ــیاه، دی ــت، کاکاس ــرباز، آرتیس ــش، س ــاش، دروی ــک کف ــده اند. عروس ش
ــرکت  ــای آن دوره ش ــه در نمایش    ه ــی ک ــی نقش های ــوان و باق ــرب، پهل مط

داشــته اند.
ــه  ــار ب ــب بازی از دوران قاج ــک خیمه ش ــه 60 عروس ــن مجموع در ای

نمایــش گذاشــته شــده اســت.

خانه�ي�مادر�و�کودک
ایجــاد مکان هــاي مخصــوص شــیردهی و نظافــت کــودك در مرکزهــاي 
ــای  ــر فضاه ــار و دیگ ــر، قط ــوس، مت ــای اتوب ــا و پایانه    ه ــی و پارك ه تفریح
عمومــی شــهری جــزو الزامــات محســوب می شــود. ســازمان پایانه هــا 
ــه  ــبت ب ــودك نس ــتدار ک ــهر دوس ــق ش ــور تحق ــهرها به منظ ــای ش و پارك ه
ــود از  ــوزاد خ ــا و ن ــودکان نوپ ــه ک ــادران ب ــیدگی م ــرای رس ــی ب ــاد محل ایج
ــادر و کــودك«  ــه ي »م ــدام کــرده اســت. در خان جهــت شــیردهی و نظافــت اق
ــا مــادران بتواننــد به راحتــی و  دستشــویی هایی ماننــد وان حمــام تعبیــه شــده ت
بــا رعایــت مســائل بهداشــتی و آب گــرم، کــودکان خــود را تمیــز کننــد. در ایــن 
ــن  ــد. همچنی ــودك خــود را شــیر دهن ــی ک ــه  راحت ــد ب ــادران می توانن ــز م مراک
در ایــن مکان هــا، وســایل بهداشــتی و مــوارد شســت و شــوی کــودکان ماننــد 
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شــامپو، پوشــک، پــودر بچــه و حتــی پمــاد ســوختگی پــای کــودکان بــه رایــگان 
در اختیــار مــادران قــرار می گیــرد. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 

)113 :1394
خانه  ی مادر و کودک

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 113(

در حال حاضر در پایانه    های شهر تهران، چنین فضاهایی وجود دارد.
خانه  ی مادر و کودك در پایانه  ی جنوب تهران

    

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 114(
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خانه����های�سالمت�محله
ــده و  ــتاد هماهنگ کنن ــوان س ــه  عن ــع ب ــه در واق ــالمت محل ــه  ی س خان
ــش  ــران در نق ــهر ته ــای ش ــتقرار در محله    ه ــا اس ــالم ب ــه  ی س ــی محل اجرای
تســهیلگر و از طریــق مشــارکت همگانــی و همکاری    هــای بیــن بخشــی، ســطح 
ــه   ــع ب ــا می بخشــد. خانه    هــای ســالمت در واق ــه را ارتق ســالمت ســاکنان محل
ــران انجــام  ــهر ته ــای ش ــالم در محله    ه ــروژه  ی شهرس ــی پ ــتاد اجرای ــوان س عن
ــای  ــاد خانه    ه ــدف از ایج ــت اندرکاران ه ــزان و دس ــد. برنامه ری ــه می کنن وظیف
ــراد در معــرض آســیب  ــی اف ــاماندهی و بازتوان ســالمت در ســطح شــهر را س
عنــوان و اظهــار کرده انــد کــه در خانه    هــای ســالمت اقداماتــی از قبیــل ارائــه  ی 
ــی،  ــت اجتماع ــه حمای ــد ب ــران نیازمن ــداری از دخت ــی و نگه ــات حمایت خدم
جلوگیــری از گســترش آســیب های اجتماعــی، اصــالح و تغییــر رفتارهــا، 
ــردن  ــم ک ــت فراه ــان و درنهای ــدد جوی ــی م ــی و زندگ ــای اجتماع ناهنجاری    ه
ــه انجــام می رســد.  ــراد، ب ــن اف ــرای اجتماعــی شــدن مجــدد ای ــه  ی الزم ب زمین
ــرای  ــه برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ب ــوان ب ــه  ی ایــن برنامه هــا می ت از جمل
والدیــن و اعضــای کانون    هــای مــادر و کــودك بــا موضوعاتــی از قبیــل پــرورش 
خالقیــت، راه هــای افزایــش اعتمادبه نفــس، بــازی ســالم، کــودك ســالم، فرزنــد 

پــروری، حقــوق کــودك و تغذیــه کــودکان اشــاره کــرد.
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــرای کــودکان تحــت عنــوان امدادگــران 
ــات  ــه  ی خدم ــردی، ارائ ــت ف ــوص بهداش ــا در خص ــه آن ه ــک، توجی کوچ
مشــاوره ای از قبیــل مشــاوره    های تغذیــه، روان شناســی و پزشــکی بــه والدیــن، 
ــای  ــر برنامه    ه ــباب بازی از دیگ ــای اس ــای خانه ه ــرای بچه    ه ــزاری اردو ب برگ

ــت. ــالمت اس ــای س خانه    ه
ــود  ــای خ ــئولیت ها و مأموریت ه ــای مس ــرای ایف ــالمت ب اداره  ی کل س
بــا هــدف توســعه و اجــرای پــروژه  ی محلــه  ی ســالم در ســطح محله    هــای شــهر 
تهــران و به منظــور ارتقــای آگاهی    هــای مــردم، توانمندســازی و جلــب مشــارکت 
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آنــان و همچنیــن توســعه  ی همکاری هــا، زمینــه  ی راه انــدازی خانه    هــای ســالمت 
را فراهــم آورد اســت. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی و فتاحــی، 1394: 115(

پردیس سالمت سعادت آباد
ــارت  ــه عب ــده دارد ک ــش عم ــار بخ ــعادت آباد چه ــالمت س ــس س پردی
ــگاه  ــباب بازی و باش ــه ی اس ــوز، خان ــز فرآم ــالمت، مرک ــه  ی س ــت از خان اس

ــی. چاق
ــه  ی 1،2،3،4،5 را  ــار منطق ــه ای و چه ــرا منطق ــز ف ــن مرک ــرد ای عملک
ــه 2 هســتند. خانه    هــای  ــدگان از منطق ــا بیشــتر مراجعه کنن ــد؛ ام پوشــش می ده
ســالمت فعالیت    هــای مختلفــی را در ســطح محلــه بــرای ســاکنان انجــام 
ــا  ــاط ب ــن فعالیت هــا و کالس هــای آموزشــی در ارتب ــی بیشــتر ای ــد، ول می دهن
ــه  ــا کــودکان در خان مســائل بزرگســاالن اســت. بیشــتر فعالیت هــا در ارتبــاط ب
برنامه    هــای  تداخــل  به راحتــی  بنابرایــن  می گیــرد.  اســباب بازی صــورت 
مي تــوان  اســباب بازی  فعالیت    هــای خانه هــای  بــا  را  خانه    هــای ســالمت 
ــاد  ــودکان زی ــرای ک ــی ب ــتخدام مرب ــای اس ــن هزینه    ه ــرد. همچنی ــاهده ک مش
ــان  ــری مربی ــه  کارگی ــا از ب ــن خانه ه ــده ای ــب ش ــر موج ــن ام ــه ای ــت ک اس
ــی،  ــعیدی رضوان ــد. )س ــره بمانن ــودکان بی به ــوزش ک ــا آم ــاط ب ــده در ارتب زب

امیراحمــدی و فتاحــی، 1394: 115( 
پردیس سالمت سعادت آباد

                   

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 116(
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نمونه  ی خانه سالمت در محله  ی مرزداران

ــت  ــه، معاون ــر محل ــمت مدی ــه قس ــر س ــر نظ ــالمت زی ــای س خانه    ه
اجتماعــی و فرهنگــی اداره  ی ســالمت و شــهرداری ناحیــه بــه ارائــه  ی خدمــات 
ــه ســاکنان می پــردازد. خانه    هــای ســالمت فعالیت    هــای مختلفــی را در ســطح  ب
محلــه بــرای ســاکنان انجــام می دهــد، ولــی بیشــتر ایــن فعالیت هــا و خدمــات 
ــی، 1394:  ــدی و فتاح ــی، امیراحم ــعیدی رضوان ــت. )س ــاالن اس ــرای بزرگس ب

 )116
برگزاری کالس زبان، کالس ایروبیک، مشاوره  ی کودک در خانه  ی سالمت محله  ی مرزداران

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 116(
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فعالیت    های خانه    های سالمت درباره  ی کودکان

توضیحاتحوزه

آموزش کودکان

• ــدف 	 ــا ه ــی ب ــی گفتاردرمان کالس آموزش
در  بیــان  صحیــح  نحــوه  ی  آمــوزش 

کــودکان
• برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــرای 	

امدادگــران  عنــوان  تحــت  کــودکان 
کوچــک

•تغذیه و بهداشت ــت 	 ــوص بهداش ــودکان در خص ــه ک توجی
ــه ــردی و تغذی ف

فعالیت    های خانه ی اسباب بازی
• فراهــم کــردن امکانــات بــرای بــازی 	

کــودکان
• خانــه 	 بچه    هــای  بــرای  اردو  برگــزاری 

ی ز ب با ســبا ا

آموزش مادران

• ــودک 	 ــادر و ک ــای م ــای کانون    ه فعالیت    ه
)بــا موضوعاتــی از قبیــل پــرورش خالقیت، 
ــازی  ــس، ب ــش اعتمادبه نف ــای افزای راه ه
ســالم، کــودک، ســالم، فرزندپــروری، 

ــودکان( ــه ک ــودک و تغذی ــوق ک حق
• ارائــه  ی خدمــات مشــاوره ای از قبیــل 	

و  روان شناســی  تغذیــه،  مشــاوره    های 
ــن ــه والدی ــکی ب پزش

• ــد 	 ــی )مانن ــالم آموزش ــع اق ــه و توزی تهی
کتــاب راهنمــای مــادران بــرای تغذیــه بــا 
ــی،   ــته    های آموزش ــه بس ــادر، تهی ــیر م ش
ــر  ــد زی ــن فرزن ــرای والدی مهارت آمــوزی ب

ــال و���( 3 س

برگزاری جشن ها و برنامه    های 
مناسبتی

• روز جهانی کودک	
• هفته  ی ملی سالمت زنان	
• هفته  ی ترویج تغذیه با شیر مادر	

 )سعیدی رضوانی، امیراحمدی و فتاحی، 1394: 117-116( 

توســط خانــه  ی ســالمت  انجــام شــده  فعالیت    هــای  مهم تریــن  از 
می تــوان بــه برگــزاری مراســم جشــن و تقدیــر از مادرانــی کــه 24 مــاه از شــیر 
خــود فرزندشــان را تغذیــه کرده انــد، نــام بــرد. )ســعیدی رضوانــی، امیراحمــدی 

و فتاحــی، 1394: 116-117(
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تفرجگاه�های�طبیعی�پیرامون�شهرها

خصوصیات فضاهای طبیعی )تفرجگاهی( پیرامون شهرها
ــه  ــت ک ــهروندان اس ــت ش ــذران فراغ ــی از گ ــردش، بخش ــا گ ــرج ی تف
ــا  ــاز ی ــای ب ــت در فضاه ــات فراغ ــتمر اوق ــای مس ــای نیازه ــور ارض ــه  منظ ب
محیــط طبیعــی پیرامــون شــهر تحقــق پیــدا می کنــد. تفــرج، فعالیتــی هدفمنــد 
ــی اســت.  ــه درون ــی و تجرب ــه رضایــت باطن می باشــد و مقصــود آن رســیدن ب
ــا آزادی نســبی و میــل درونــی همــراه اســت. در  هدفــی جــز خــود نــدارد و ب
ــدارد؛ بلکــه کیفیــت  ــا خــود فعالیــت اهمیــت ن ــت زمــان ی ــن فعالیــت، کمیّ ای
ــان  ــان، زم ــوان زم ــان و چگونگــی انجــام فعالیــت مهــم اســت. تفــرج به عن زم
بــی کار، آزاد و فروختــه نشــده، از نظــر فعالیــت، آزاد و انتخــاب شــده و از نــگاه 

ــی لذت بخــش اســت. ــه درون هســتی شناســانه، نوعــی تجرب
کارکردهای اصلی تفرج عبارتند از:

1ـ استراحت: رفع خستگی، تجدید نیرو، تمدد اعصاب، آسودگی.
2ـ تفریح: بازی، ورزش، طبیعت گردی، سیاحت.

)شــکار،  گوناگــون  مهارت هــای  آمــوزش  آمــوزش:  و  خالقیــت  3ـ 
ــناخت  ــخصیت، ش ــرورش ش ــوری(، پ ــوه ن ــادر زدن، ک ــری، چ ماهی گی

ــت. طبیع
4ـ تحکیــم مشــارکت و روابــط اجتماعــی: روابــط خانوادگــی، روابــط 

ــه ای. ــط حرف ــتانه، رواب دوس
ــح  ــه تفری ــهروندان ب ــل ش ــش تمای ــث افزای ــه باع ــی ک ــای اصل نیازه

می شــود به طــور خالصــه چنیــن اســت:
1ـ نیازهای شخصی: ابراز وجود، یادگیری، خالقیت، مهارت، مبارزه.
2ـ روانی: انگیزه، جست وجوی آرامش، خطر کردن، تجدید خاطره.

3ـ سالمتی: تغییر حال، استراحت، گریز از تنش، گریز از آلودگی.
ــا طبیعــت، تماشــای  ــی منظره هــا، تمــاس ب ــری از زیبای 4ـ محیطــی: بهره گی

فضاهــای جدیــد.
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5ـ اجتماعی: مشارکت اجتماعی، همبستگی خانوادگی، دوست یابی.
6ـ معنوی: الهام، تفکر، تأمل، پژوهش، پرورش ذوق.

اگــر چــه افــراد بــه شــیوه    های گوناگــون در فعالیت هــای فراغتــی 
ــی از  ــتند و گاه برخ ــودمند نیس ــیوه ها س ــن ش ــه ي ای ــد، هم ــرکت می جوین ش
آن هــا بــه تخریــب شــخصیت فــرد می انجامــد. تفــرج، جــزو اشــکالی از گــذران 
فراغــت اســت کــه اغلــب ســازنده و فعــال اســت و مســتلزم مشــارکت حســی، 
عاطفــی، فعــال و خــالق اســت. جایــگاه تفــرج در هــرم زیــر مشــخص شــده 

اســت: 

ــا  ــده ب ــور عم ــرج به ط ــود، تف ــاهده می ش ــاال مش ــرم ب ــه در ه چنان ک
ــده آن  ــن عم ــه رک ــروکار دارد و س ــرك س ــای پرتح ــال و فضاه ــت فع فراغ

ــد از: عبارتن
1ـ منابع تفرجی یا گردشگاه ها

2ـ طیف گردشگران
3ـ فعالیت های تفرجی

رکــن اول، خــود برحســب مقیــاس دسترســی بــه ســه گــروه درون شــهری 
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ــا و  ــهری، باغ ه ــیه ش ــهری(، حاش ــاز ش ــای ب ــایر فضاه ــا و س ــامل پارك ه )ش
منابــع  مزرعه هــا، )کوه هــا و دشــت ها، دریاچه هــا، رودخانه هــا و دیگــر 
ــم  ــرون از حری ــه بی ــی ک ــون شــهرها( و برون شــهری )تفرجگاه های ــرج پیرام تف
شــهرها قــرار می گیرنــد، نظیــر جنگل هــا و ســواحل( تقســیم می شــود. 
ــه نوعــی در حیطــه مدیریــت  ــر گــروه دوم اســت کــه ب ــن نوشــتار ب ــد ای تأکی

شــهرداری ها قــرار می گیــرد.

طبقه بندی تفرجگاه های طبیعی
ــرم،  ــمه    های آب گ ــا، چش ــتان ها، جنگل ه ــی، کوهس ــای طبیع تفرجگاه ه
آبشــارها، رودخانه هــا، دریاچه هــا، منظره    هــای زیبــای طبیعــی، فضاهایــی 
کــه حیوان هــا در آن هــا قابــل مشــاهده اند، فضاهــای بــاز مناســب بــرای 
ــتند  ــب هس ــتان مناس ــکی در زمس ــرای اس ــه ب ــیب هایی ک ــگ(، ش اردو )کمپین
و محل هــای مناســب را بــرای ســوارکاری، شــکار و ماهی گیــری شــامل 

می شــود.
نــوع  چنــد  در  می تــوان  را  طبیعــی  چشــم اندازهای  و  تفرجگاه هــا 
ــاره  ــورد اش ــه م ــور خالص ــه به ط ــرد ک ــک ک ــر تفکی ــدی و از یکدیگ طبقه بن

قــرار می گیرنــد:
ــور  ــه به ط ــم اندازهایی ک ــه چش ــاب: ب ــت ن ــا طبیع ــدوی ی ــم انداز ب 1ـ چش
ــر  ــرد تأثی ــا بُ ــند و ی ــده باش ــان مان ــان در ام ــای انس ــل از دخالت ه کام
دخالت هــای انســانی در محــدوده خــود تنظیمــی اکوسیســتم های طبیعــی 
ــت  ــه دخال ــی ک ــل زمان ــن دلی ــه همی ــود. ب ــالق می ش ــد؛ اط ــوده باش ب
ــه  ــرده، ب ــم ک ــز خــود را ترمی ــردد، اکوسیســتم نی ــف می گ انســانی متوق

تکامــل طبیعــی خــود ادامــه دهــد.
ــه چشــم اندازهایی  ــه طبیعــی(: ب ــا نزدیــک ب 2ـ چشــم انداز شــبه طبیعــی )ی
کــه انســان در آن هــا دخالــت کــرده، ولــی هنــوز محیط های انســانی شــده، 
ــه می شــود.  ــب را در ســیمای طبیعــت عهــده دار هســتند؛ گفت نقــش غال
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ــد و  ــظ می کن ــود را حف ــی خ ــر طبیع ــت، عناص ــت، طبیع ــن حال در ای
بــدان لحــاظ قــادر اســت ســیمای واقعــی خــود را همچنــان بــه نمایــش 

بگــذارد.
ــه  ــتند ک ــم اندازهایی هس ــاخت: چش ــگ س ــی فرهن ــم اندازهای طبیع 3ـ چش
دخالت هــای انســانی عامــل تخریــب در تکویــن ســیمای آن هــا محســوب 
ــه انواعــی گوناگــون تقســیم  می شــوند. ایــن قبیــل چشــم اندازها خــود ب
ــه )ســپس  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــه چشــم اندازهای م می شــوند ک
بــه حــال خــود رهاشــده(، چشــم اندازهای تخریب شــده )کــه در 
ــه  ــه )ک ــش یافت ــد( و چشــم اندازهای آمای ــرار گرفته ان ــی ق مســیر قهقرای
نشــانگر تلفیقــی مناســب از قوانیــن طبیعــی و خــرد انســانی هســتند(، از 

آن جمله انــد.
ــره گونه    هــای  ــوان در زم ــون شــهرها را می ت تفرجگاه هــای طبیعــی پیرام
ــر از  ــن تفرجگاه هــای طبیعــی غی شــبه طبیعــی و فرهنــگ ســاخت دانســت. ای
کارکردهــای اجتماعــی ذکــر شــده، می تواننــد همچــون فضاهــای پشــتیبانی کننده 

محیط هــای پرتراکــم و آلــوده شــهری، دارای عملکردهــای زیــر باشــند:
1ـ کیفیــت هــوای شــهرها را از طریــق تولیــد هــوای پــاك بهبــود بخشــند و 

یــا حداقــل موجــب افزایــش تــوان خــود بــاالی هــوای شــهرها شــوند.
2ـ ذخیره گاه آب، سالم باشند.

ــهر  ــون ش ــای پیرام ــل خاك ه ــظ و تکام ــرای حف ــرایطی مناســب را ب 3ـ ش
فراهــم ســازند.

ــد  ــتی جدی ــات زیس ــی و اجتماع ــم اندازهای طبیع ــن چش ــب تکوی 4ـ موج
شــوند.

اصول کاربری و استفاده از تفرجگاه های طبیعی پیرامون شهرها
بعــد از ارزیابــی و شــناخت قابلیت هــای  زمین هــای تفرجگاهــی پیرامــون 
ــی  ــا پوشــش گیاه ــا، اراضــی و ب ــراف رودخانه ه ــای اط ــل  زمین ه شــهرها )مث
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ــرج مشــخص شــوند  ــد اهــداف، خط مشــی ها و سیاســت های تف ــا و...( بای زیب
ــن  ــد. مهم تری ــب گردن ــن و تصوی ــداف تدوی ــن اه ــق ای ــرای تحق ــی ب و قوانین

اهدافــی کــه در ایــن زمینــه بایــد موردنظــر قــرار گیرنــد؛ عبارتنــد از:
1ـ برقراری تعادل اکولوژیک در محیط طبیعی

2ـ ایمن سازی قلمرو و اکولوژیک
3ـ ســازماندهی و نظــم بخشــیدن بــه فعالیت هــای موجــود و برقــراری نظــم 

یی فضا
ــات گــذران اوقــات فراغــت در فضاهــای طبیعــی و  4ـ فراهــم آوردن امکان

شــبه طبیعــی
5ـ حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و شبه طبیعی ارزشمند

در بهســازی تفرجگاه هــای پیرامــون شــهرها بایــد بهبــود وضعیــت 
ــوب  ــع مطل ــه وض ــیدن ب ــرای رس ــازی ب ــدت و زمینه س ــود در کوتاه م موج
ــن در اینجــا، اهــداف بهســازی  ــرد. بنابرای ــرار گی در بلندمــدت مــورد توجــه ق
ــرا  ــود؛ زی ــدود نمی ش ــبز مح ــای س ــعه فضاه ــاد و توس ــه ایج ــه ب ــه هیچ وج ب
ــایر  ــرل درآوردن س ــت کنت ــردن و تح ــار ک ــدون مه ــت، ب ــوان از طبیع نمی ت

ــرد. ــت ک ــا حفاظ کاربری ه
برقــراری تعــادل اکولوژیــک در محیــط طبیعــی منطقــه ي شــهری، کاری 
طبیعت گرایانــه اســت و بــرای تعــداد زیــادی از شــهرهای کشــور )کــه بــه حــد 
افراطــی منابــع محیطــی خــود را تخریــب کرده انــد( یــک ضــرورت محســوب 

می شــود.
منظــور از بــه نظــم درآوردن کاربری هــای مناطــق طبیعــی پیرامــون 
شــهر، تنهــا آرایــش و زیبا ســازی محیــط نیســت؛ بلکــه شــامل شناســایی وضــع 
ــتقرار  ــر اس ــی از نظ ــرو تفرجگاه ــی قلم ــای مکان ــن قابلیت ه ــود و تعیی موج
ــات، شــبکه  ــد ســکونت، زراعــت، صنعــت، خدم کاربری هــای گوناگــون )مانن
ــت  ــه دس ــای ب ــت، نقش ه ــن حال ــت. در ای ــز هس ــا( نی ــد اینه ــا و مانن راه ه
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ــک مشــخص شــده و  ــرو اکولوژی ــی قلم ــای مکان ــه در آن، قابلیت ه ــد ک می آی
بــرای هــر نــوع کاربــری، مکانــی مطلــوب معیــن گردیــده اســت. و ضرورتــی 
ــده  ــاد ش ــای ی ــط کاربری ه ــده توس ــخص ش ــای مش ــه ي مکان ه ــدارد، هم ن
اشــغال شــوند. مکان هــای تعییــن شــده بــرای اســتقرار نوعــی کاربــری خــاص، 
ــد  ــر صــورت نبای ــی در ه ــد، ول ــی آزاد بمانن ــان اشــغال نهای ــا زم ــد ت می توانن

ــوند. ــغال ش ــا اش ــر کاربری ه ــیله دیگ به وس
در ایــن شــرایط اگــر قــرار باشــد برخــی کاربری هــا در قلمــرو اکولوژیــک 
ــای مســکونی مســتقر در  ــق آلونک نشــین، واحده ــوند )مناط ــا ش شــهر جابه ج
ــا  ــوان ب ــد آن( می ت ــی و مانن ــی و خدمات ــای صنعت ــد، واحده ــیب های تن ش
اســتفاده از ایــن روش، مکان هــای مناســب را بــرای اســتقرار مجــدد آن هــا نیــز 
همــواره در دســترس قــرار داد. بــه هــر حــال، برقــراری نظــم فضایــی در قلمــرو 
ــم اندازهای  ــازی چش ــعه و بهس ــرای توس ــه ب ــن زمین ــهر مهم تری ــک ش اکولوژی

طبیعــی اســت.
ــرون  ــای بی ــاماندهی تفرجگاه ه ــرای س ــزی ب ــه در برنامه ری ــدی ک فرآین
ــارت اســت از:  ــور خالصــه عب ــرد، به ط ــرار گی ــت ق ــورد تبعی ــد م ــهرها بای ش
ســاماندهی  نظــری  مبانــی  شــامل  پایــه؛  و  عمومــی  بررســی های  1ـ 

منطقــه. توســعه  کامــل  الگــوی  و  تفرجگاه هــا 
ــی، اداری  ــه؛ شــامل مشــخصات طبیعــی، جمعیت ــی منطق 2ـ شــناخت عموم

و سیاســی
3ـ انجــام مطالعــات اقتصــادی و اجتماعــی ویــژه در حیطــه نظــام اجتماعــی 

و فرهنــگ گردشــگری منطقــه
4ـ انجــام تحقیقــات کالبــدی ـ کارکــردی، گروه بنــدی تســهیالت و تجهیزات 

گردشــگاهی، شــبکه    های دسترســی، تســهیالت اقامتــی و ماننــد اینها
5ـ شناخت امکانات و محدودیت ها

6ـ پیش بینی تعداد و ترکیب گردشگران
7ـ بررسی فعالیت های قابل توسعه در منطقه
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8ـ پیشنهاد برنامه راهبردی ساماندهی تفرجگاه
9ـ پیشــنهاد برنامــه اجرایــی ســاماندهی بــا در نظــر گرفتــن تمــام مالحظــات 

ــد آن طراحــی، محیط زیســتی و مانن
الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی

ــوی  ــاب الگ ــی، انتخ ــم اندازهای طبیع ــی چش ــزی و طراح در برنامه ری
ــی  ــه طبیعت ــران ک ــه در ای ــن نکت ــه ای ــه ب ــراوان دارد. توج ــت ف ــب، اهمی مناس
بالقــوه و بســیار متنــوع دارد، از اهمیتــی دو چنــدان برخــوردار اســت؛ بنابرایــن 
در وهلــه نخســت، طــراح در مقابــل ایــن پرســش قــرار می گیــرد کــه بــرای بــاز 
زنده ســازی فضاهــای طبیعــی تخریــب شــده و آلــوده ای کــه پیــش رو دارد، از 
چــه الگویــی بایــد پیــروی کنــد؟ در چنیــن شــرایطی دو حالــت عمومــی وجــود 

دارد:
ــن از  ــام گرفت ــت اله ــا در حقیق ــه ی ــی منطق ــم انداز طبیع ــروی از چش 1ـ پی

الگــوی طبیعــت
2ـ ایجاد چشم اندازهای جدید

ــک  ــرو اکولوژی ــی قلم ــم انداز طبیع ــوان چش ــوارد می ت ــیاری از م در بس
شــهر را الگــوی طراحــی به حســاب آورد. ولــی در مــواردی کــه احیــای 
ــهری را  ــه ش ــای جامع ــد نیازه ــم نمی توان ــود ه ــی موج ــم اندازهای طبیع چش

ــرد. ــداث ک ــد اح ــی جدی ــم اندازهای طبیع ــد چش ــد، بای ــرآورده کن ب
انتخــاب چشــم انداز طبیعــی منطقــه بــه  عنــوان الگــوی طراحــی، مســتلزم 
شــناخت، ســاخت، ســیما، اکولــوژی، تاریــخ و تــوان چشــم انداز طبیعــی 
موردنظــر اســت. به طــور کلــی در چشــم انداز شناســی کاربــردی، دو وضعیــت 

ــود: ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ عموم
1ـ چشم انداز طبیعی بالقوه.

ــود  ــون وج ــم اکن ــه ه ــم اندازی ک ــا چش ــی، ی ــی واقع ــم انداز طبیع 2ـ چش
دارد.
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چشم انداز طبیعی بالقوه به دو مفهوم تفسیر می شود:
1ـ چشــم اندازی کــه اگــر دخالت هــای گوناگــون انســان بــود، اکنــون بایــد 

در منطقــه موردنظــر وجــود می داشــت.
ــون  ــم اکن ــط از ه ــان در محی ــای انس ــر دخالت ه ــه اگ ــم اندازی ک 2ـ چش

ــد. ــه وجــود خواهــد آم ــل طبیعــت ب ــده تکام متوقــف گــردد، در آین
هــر دو برداشــت از مفهــوم چشــم انداز طبیعــی بالقــوه، از نظــر کاربــردی 
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــت اول، انس ــای برداش ــر مبن ــه ب ــی ک ــت. در حال ــم اس مه
تکنیک هــای چشم اندازســازی بــه بازســازی چشــم انداز اولیــه می پــردازد. 
ــا خــود، ســیمای  ــد ت ــه حــال خــود رهــا می کن در برداشــت دوم، طبیعــت را ب
واقعــی خــود را بیابــد. در بهســازی چشــم اندازهای طبیعــی، معمــوالً برداشــت 
ــرد و برداشــت دوم، در حفاظــت و  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــه م اول اســت ک

بهســازی فضاهــای طبیعــی حفاظــت شــده کاربــردی گســترده دارد.

فضاهای موازنه اکولوژیکی
ــروی  ــیده؛ از نی ــرف رس ــه مص ــه ب ــدد آنچ ــد مج ــی تولی ــه، یعن موازن
ــی  ــای طبیع ــاك و فضاه ــوا، آب، خ ــا ه ــه ت ــان گرفت ــمی انس ــی و جس روح
ــروز خســارت های اجتماعــی،  ــی آن موجــب ب ــه عــدم بازســازی و جایگزین ک
ــز  ــک نی ــه اکولوژی ــردد. ایجــاد فضــای موازن اقتصــادی و زیســت محیطی می گ

ــت.  ــازی اس ــات چشم اندازس ــر از الزام ــی دیگ یک
ــد،  ــره تولی ــع در زنجی ــای مناب ــه اکولوژیــک، احی وظیفــه فضاهــای موازن
مصــرف و بازســازی اســت. در مقابــل فضاهــای عمدتــًا مصرف کننــده شــهری، 
ــد مجــدد  ــا و تولی ــکان احی ــل ام ــه وجــود آورد کــه حداق ــی را ب ــد فضاهای بای
بخشــی از آنچــه در نتیجــه گســترش شــهرها و توســعه شهرنشــینی بــه مصــرف 
می رســد )هــوا، آب، خــاك( میســر شــود و از ایــن طریــق در رونــد فرآیندهــای 
جــاری در محیط زیســت، تعــادل برقــرار گــردد. ایجــاد چشــم اندازهای طبیعــی 
به عنــوان فضاهــای آزاد و برخــوردار از کمتریــن ســطوح ســاخته شــده، 
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ــتپی،  ــی، اس ــر جنگل ــاد مناظ ــک. ایج ــه اکولوژی ــت موازن ــت در جه کاری اس
ــد. ــن جمله ان ــز از ای ــد آن نی ــه و مانن ــی، دریاچ ــم اندازهای تاالب چش

در شــرایط کنونــی بهتــر اســت، چشــم اندازهای طبیعــی در قلمــرو 
ــزی و طراحــی  ــوره برنامه ری ــای چندمنظ ــهرها به صــورت فضاه ــک ش اکولوژی
شــوند، یعنــی به صــورت فضاهایــی کــه بــه ایمن ســازی محیــط، رفــع 
خرابی هــای موجــود و کاهــش آلودگــی هــوا به طــور همزمــان کمــک می کننــد.
ــده  ــه بینن ــه ای باشــد ک ــد به گون ــز بای ــد نی طراحــی چشــم اندازهای جدی
ــده،  ــغال ش ــط آن اش ــه توس ــی ک ــا فضای ــم انداز را ب ــک چش ــاط اکولوژی ارتب
احســاس کنــد. یــک چشــم انداز طبیعــی، کــه همــواره در ابعــاد وســیع طراحــی 
ــا  ــد ب ــز نبای ــرد را هرگ ــده می گی ــه عه ــون ب ــی گوناگ ــود و عملکردهای می ش
یــک پــارك و یــا بــاغ مقایســه نمــود. چشــم انداز طبیعــی بایــد طــوری طراحــی 
ــال های  ــی در س ــای ابتدای ــی مراقبت ه ــتثنای برخ ــه اس ــه ب ــود ک ــاخته ش و س
ــه  ــان ب ــرور زم ــد و به م ــته باش ــاز نداش ــری نی ــای دیگ ــه مراقبت ه ــه، ب اولی
یــک اکوسیســتم فعــال و خودگــردان تبدیــل شــود. بنابرایــن بــرای طراحــی در 
محیط هــای بیابانــی و نیمــه بیابانــی، بایــد همــواره تــوان اکولوژیــک منطقــه را 

مدنظــر قــرار داد.
ــه در  ــت ک ــعتی اس ــل وس ــه حداق ــت  یابی ب ــا، دس ــم در اینج ــه مه نکت
ــردان  ــالم و خودگ ــتمی س ــورت اکوسیس ــد به ص ــم انداز می توان ــک چش آن ی
ــه  ــه موازن ــرار اســت وظیف ــه ق ــد. وســعت چشــم اندازهای طبیعــی ک عمــل کن
اکولوژیــک شــهر همجــوار خــود را عهــده دار شــوند، بایــد بــه میزانــی باشــد کــه 
بعــد از گذشــت زمــان، فرآیندهــای اکولوژیــک )در قالــب کلــی تولیــد، مصــرف 
ــک  ــای کوچ ــور از فضاه ــن منظ ــوند. بدی ــاری ش ــد در آن ج ــا( بتوانن و احی
نمی تــوان اســتفاده کــرد، مگــر آن کــه از آن هــا مراقبــت دایمــی  شــود و بــرای 

نگهــداری آن هــا هزینــه ای هنگفــت صــرف شــود.
ــن  ــر ای ــی ب ــود دارد مبن ــه ای وج ــت محیطی، نظری ــزی زیس در برنامه ری
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ــد چندیــن فضــای کــم تراکــم  کــه در جــوار هــر فضــای متراکــم شــهری، بای
ــن  ــه شــوند. ای ــه اکولوژیــک در نظــر گرفت ــوان فضاهــای موازن روســتایی به عن

ــد: ــری می کن ــان پیگی ــه  صــورت همزم ــد هــدف را ب ــدگاه چن دی
1ـ ادامــه فعالیت هــای کشــاورزی موجــب می شــود، کــه محیــط بــه 
ــیاری  ــد. در بس ــرز نرون ــرزمین ه ــع س ــود و مناب ــا نش ــود ره ــال خ ح
از اکوسیســتم های خشــک و نیمه خشــک، فعالیت هــای زراعــی نــه 
ــت از  ــبب حفاظ ــه س ــه ب ــط؛ بلک ــاده محی ــی خارق الع ــل بازده ــه دلی ب

ــد. ــه یابن ــد ادام ــت بای محیط زیس
ــرای  ــدی ب ــد جدی ــع درآم ــتایی، منب ــق روس ــان در مناط ــور مهمان 2ـ حض
روســتاییان اســت. ایــن وضعیــت در شــرایط مطلــوب می توانــد از 
ــدت  ــل از ش ــا حداق ــد )ی ــری کن ــهرها جلوگی ــه ش ــا ب ــرت آن ه مهاج

ــود.  ــتایی ش ــای روس ــه محیط ه ــع تخلی ــد( و مان ــرت بکاه مهاج
ــی از  ــد بخش ــه می توان ــتایی، ک ــد روس ــد واح ــق چن ــهر از طری ــر ش 3ـ ه
نیازهــای غذایــی آن را تأمیــن نمایــد، در برگرفتــه شــده و از ایــن طریــق 

ــردد. ــت می گ حمای

اصول مدیریت بهره برداری از تفرجگاه های طبیعی
چنان کــه ذکــر شــد، شــهرداری ها )طبــق قانــون( موظــف هســتند، 
ــد.  ــه کنن ــم تهی ــازی حری ــع شهرس ــرح( جام ــه )ط ــهر، نقش ــم ش ــرای حری ب
ــرار  ــم شــهرها ق ــوالً در حری ــز معم ــون شــهرها نی ــی پیرام ــای طبیع تفرجگاه ه
ــای  ــد کاربری ه ــم، می توان ــازی حری ــع شهرس ــرح جام ــن، ط ــد. بنابرای گرفته ان
ــاز در  ــاز و غیرمج ــای مج ــد و فعالیت ه ــن کن ــی را تعیی ــای طبیع تفرجگاه ه
آن هــا را مشــخص نمایــد و وظیفــه ســازمان هایی را کــه حیطــه عملکــرد آن هــا 

ــد. ــخص کن ــد؛ مش ــدا می کن ــاط پی ــا ارتب ــا تفرجگاه ه ــی ب ــه نوع ب
ــتگاه های  ــی و زیس ــبه طبیع ــی و ش ــتم های طبیع ــت از اکوسیس "حفاظ
ارزشــمند حیات وحــش در اصــل در زمــره وظایــف ســازمان حفاظــت 
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ــور، قســمت هایی از ســرزمین را  ــی ســازمان مذک ــرار دارد، یعن محیط زیســت ق
تحــت مدیریــت خــود درآورده و از آن حفاظــت می کنــد". امــا ایــن بــدان مفهوم 
ــهرداری ها(  ــه ش ــی )از جمل ــی و عموم ــازمان های دولت ــایر س ــه س ــت ک نیس
ــق  ــت، طب ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ ــد. س ــه ای ندارن ــه وظیف ــن زمین در ای
ــن  ــرای ای ــزی ب ــا برنامه ری ــا دارد، ام ــظ تفرجگاه ه ــرای حف ــی ب ــون وظایف قان
تفرجگاه هــا خصلــت بیــن بخشــی و بیــن ســازمانی دارد و بایــد بــا هماهنگــی 
ــور، وزارت  ــازندگی، وزارت کش ــاد س ــت، جه ــر محیط زیس ــازمان هایی نظی س
کشــاورزی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی انجــام پذیــرد و در طــرح جامــع 
شهرســازی حریــم، منعکــس شــود. وظیفــه نظــارت بــر عملکــرد ســازمان ها و 
ــز طبــق  ــا تخلفــات ســاختمانی و زیســت محیطی در ایــن مناطــق نی برخــورد ب

قانــون بــر عهــده شــهرداری اســت.
ایــن  شــهر،  پیرامــون  طبیعــی  تفرجگاه هــای  از  بهره بــرداری  در 
ــن طبقه بنــدی ســاماندهی  ــر اســاس ای ــد طبقه بنــدی شــوند و ب تفرجگاه هــا بای
گردیــده و مؤسســه هایی بــرای اســتفاده بهینــه از آن هــا بــه وجــود آینــد. بهتریــن 
ــدی  ــت. طبقه بن ــب تفرجگاه هاس ــرد غال ــدی عملک ــن طبقه بن ــرای ای ــالك ب م

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــردی تفرجگاه ه ــدی عملک ــه ای از طبقه بن ــر نمون زی
ــی  ــرم طبیع ــای گ ــی و آبه ــاي مداوای ــه دارای قابلیت ه ــی ک 1ـ تفرجگاه های
ــام  ــا انج ــوع از تفرجگاه ه ــن ن ــه در ای ــی ک ــای اصل ــتند. فعالیت ه هس
ــی و  ــای معدن ــتفاده از آبه ــق اس ــت از طری ــداوا و بهداش ــرد، م می پذی
ــن  ــه در ای ــاتی ک ــت. تأسیس ــن اس ــای معی ــی و گردش ه ــای طب لجن ه
ــوند،  ــداث ش ــد اح ــی بای ــا خصوص ــی ی ــش عموم ــط بخ ــق توس مناط
ــتی،  ــاختمان های بهداش ــی، س ــیون های مداوای ــام و پانس ــد از: حم عبارتن
ــل و مســافرخانه و  ــاز مراجعــان، هت ــع نی ــرای رف مغازه    هــای ضــروری ب

مکان هــای غذاخــوری.
ــای  ــتند. فعالیت ه ــی هس ــای ورزش ــه دارای قابلیت ه ــی ک 2ـ تفرجگاه های
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نظیــر: اســکی، شــنا، کوه نــوردی و تمرین هــای ورزشــی در ایــن 
ــوری،  ــای غذاخ ــل، مکان ه ــیون، هت ــرد. پانس ــام می پذی ــا انج تفرجگاه ه
ــای  ــن، اردوگاه و مرکزه ــه کابی ــوردی، پیســت اســکی، تل ــگاه کوه ن پناه
فرهنگــی تجمــع جوانــان، تأسیســات مناســب بــرای چنیــن تفرجگاه هایــی 

ــد. ــمار می رون ــه ش ب
3ـ گردشــگاه های فرهنگــی و تاریخــی کــه آثــار تاریخــی و فرهنگــی، ماننــد 
ســنگ، نوشــته    های قدیمــی، کاخ هــا، قلعه هــا، کاروان ســراهای تاریخــی، 
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــا قاب ــی در آن ه ــای مذهب ــا و زیارتگاه ه آرامگاه ه
ــتراحت  ــای اس ــوزه، مکان ه ــی، م ــتوران های محل ــرا، رس ــل، زائرس هت
موقــت، حمــام، بازارچــه و درمانــگاه از تأسیســات متناســب بــا ایــن نــوع 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــگاه ها ب گردش
ــر  ــتفاده از مناظ ــردی و اس ــرای طبیعت گ ــه ب ــی ک ــگاه های طبیع 4ـ گردش
ــورد  ــاف م ــی و اکتش ــات و ماجراجوی ــاهده حیوان ــت، مش ــای طبیع زیب
ــتوران،  ــل، رس ــل، مت ــر هت ــاتی نظی ــد. تأسیس ــرار می گیرن ــرداری ق بهره ب
ــکی و اردوگاه  ــای پزش ــس و امداده ــی، اورژان ــز فرهنگ ــگاه، مرک پناه

ــد. ــتقرار یابن ــگاه ها اس ــن گردش ــد در ای می توانن
ــور  ــادان آمات ــکارچیان و صی ــوص ش ــه مخص ــد ک ــکار و صی ــق ش 5ـ مناط
ــه شــکار  ــز صــدور پروان ــد مرک ــه ای( اســت و تأسیســاتی مانن )غیرحرف
ــکی و  ــس پزش ــد، اورژان ــکار و صی ــایل ش ــت وس ــز امان ــد، مرک و صی
ــتقرار اســت. ــل اس ــا قاب ــان شــکارچی در آن ه ــه جوان ــا خان ــگاه ی پناه

ــد  ــیس کنن ــات را تأس ــن مؤسس ــز ای ــود نی ــد خ ــهرداری ها می توانن ش
ــی و  ــراد حقوق ــرای اف ــوط، ب ــازمان های مرب ــی س ــا هماهنگ ــه ب ــن ک ــا ای و ی

ــد. ــیس صــادر کنن ــه تأس ــی پروان حقیق
در هــر صــورت، تفرجگاه هــای طبیعــی پیرامــون شــهر بایــد بــه  صــورت 
ــرای  ــوان ب ــه نمی ت ــرا ک ــوند، چ ــی و اداره ش ــازماندهی، طراح ــنده، س خودبس
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ایــن عرصه    هــای وســیع، باغبــان و بذرپــاش اســتخدام کــرد و هرســال فضاهــای 
ــا سم پاشــی نمــود. ســبز آن را کــود داد ی

ــر  ــک، صرف نظ ــوازن اکولوژی ــوردن ت ــم خ ــه ه ــری از ب ــرای جلوگی ب
ــب  ــای داوطل ــد گروه ه ــز بای ــهرداری نی ــده، ش ــی و بازدارن ــای قانون از اقدام ه
ــد.  ــازماندهی کن ــق س ــن مناط ــت از ای ــرای حفاظ ــت را ب ــدار محیط زیس طرف
ــق  ــن مناط ــازی ای ــرای پاك س ــال را ب ــی از س ــا روزهای ــال، روز ی ــوان مث به عن
از زبالــه و ضایعــات تعییــن کننــد و بــا مشــارکت مــردم و گروه هــای داوطلــب 

ــردازد. ــا بپ ــن فضاه ــی ای ــازی عموم ــه پاك س ب
یکــی از ابــزار مهــم در مدیریــت تفرجگاه هــای طبیعــی، مرمت و بهســازی 
ــر  ــده ب ــیب های وارد ش ــان آس ــت. گیاه ــن تفرجگاه هاس ــبز در ای ــای س فض
ــتم های  ــکل گیری اکوسیس ــه ش ــد، ب ــت می کنن ــی را مرم ــم اندازهای طبیع چش
خودگــردان کمــک نمــوده، از ایــن طریــق محیــط طبیعــی منطقــه شــهری را بــه 
ــه ای  تعــادل اکولوژیــک می رســانند و ســیمای چشــم اندازهای طبیعــی را به گون
ــا  ــن فض ــان را در ای ــی از گیاه ــد گونه های ــن رو بای ــد. از ای ــوب می آراین مطل

رشــد داد.
انتخاب گونه    های مناسب بعد از طی مراحل زیر ممکن می گردد:

 ـ شــناخت گونه هــا و اجتماعــات گیاهــی بومــی و ارزیابــی قابلیــت هــر 
ــرای اســتفاده در چشــم انداز ســازی. یــک ب

ــتفاده  ــورد اس ــه م ــه در منطق ــی ک ــی غیربوم ــای گیاه ــناخت گونه    ه  ـ ش
قــرار گرفتــه و نتیجــه مثبــت داده انــد.

ــت های  ــای خواس ــه برمبن ــی ک ــای گیاه ــناخت گونه    ه ــی و ش  ـ بررس
ــازگاری  ــر س ــه موردنظ ــک منطق ــرایط اکولوژی ــا ش ــان ب اکولوژیکی ش

نشــان می دهنــد.
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 ـ ارزیابی مراحل انتخاب نهایی گونه    های گیاهی مناسب.
یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه تضعیــف تفرجگاه هــای طبیعــی می شــود 
ــق  ــن مناط ــه در ای ــت ک ــتاهایی اس ــب روس ــتی و نامناس ــت غیربهداش وضعی
ــرج و  ــرای تف ــل ب ــر تعطی ــل و غی ــام تعطی ــینان در ای ــد. شهرنش ــرار گرفته ان ق
ــد. لکــن  ــه ایــن روســتاها می رفته ان ــاز ب بهره منــدی از مواهــب طبیعــت از دیرب
ــژه  ــردم و به وی ــرت م ــتاها، مهاج ــن روس ــی ای ــای طبیع ــب فض ــون، تخری اکن
ــن روســتاها و نارســایی زیرســاخت های  ــه شــدن برخــی از ای ــان، متروک جوان
ــات  ــذران اوق ــرای گ ــینان را ب ــل شهرنش ــا، تمای ــتی در آنه ــی و بهداش خدمات
فراغــت در ایــن مناطــق کاهــش داده اســت. بهســازی چنیــن روســتاهایی توســط 
ســازمان مســؤول، افــزون بــر ایــن کــه شــرایط بهتــری بــرای زیســت ســاکنان 
ــد  ــت می کن ــق را تقوی ــن مناط ــی ای ــت تفرجگاه ــد، خصل ــاد می کن ــا ایج آن ه
ــرای  ــور و ب ــن منظ ــردد؛ بدی ــه می گ ــاکنان منطق ــد س ــش درآم و موجــب افزای
ــع و جاذبه    هــای آن  ــد قابلیت هــای مناب ــر مناطــق تفرجگاهــی، بای مدیریــت بهت
مناطــق مشــخص شــوند و نــوع فعالیتــی کــه می توانــد بــا مشــارکت مــردم در آن 
مناطــق ترویــج گــردد، تعییــن شــود. به عنــوان مثــال، در منطقــه ای کــه قابلیــت 
طبیعــی، ورزشــی، تفریحــی و درمانــی دارد، ممکــن اســت فعالیت های آموزشــی، 
پیک نیــک و اردوزنــی، شــکار و ماهی گیــری و آب درمانــی بــا همــکاری متقابــل 

بخــش عمومــی و خصوصــی قابــل توســعه باشــد.
از ســوی دیگــر بایــد عناصــر الزم بــرای تجهیــز ایــن مناطــق نظیــر تأمیــن 
ــکل  ــی متش ــی بین راه ــای خدمات ــه فضاه ــد )مجموع ــض راه و راه ون و تعری
ــتی  ــرویس بهداش ــگ، س ــروری، پارکین ــواد ض ــروش م ــه ف ــه، دک از قهوه خان
ــگ،  ــی، کمپین ــی و راه پیمای ــیرهای کوه پیمای ــز مس ــراری، تجهی ــن اضط و تلف
ــه  ــی، مهمان خان ــگاه عموم ــی، امدادرســانی، اطالع رســانی، اقامت پســت های ایمن
ارزان قیمــت، رســتوران، پناهــگاه، مســیرهای دوچرخه ســواری، موتورســواری و 
ــد،  ــز می توان ــزات نی ــن تجهی ــد. بخشــی از ای ــود آی ــه وج ــی و...( ب اتومبیل ران
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ــاون احــداث شــود.  ــیله بخــش خصوصــی و تع به وس
مهم تریــن مشــکل تفرجگاه هــای پیرامــون شــهری، به ویــژه در شــهرهای 
بــزرگ، گســترش مداخــالت عناصــر ســودجو و بهره بــرداری بی رویــه و بــدون 

نظــارت از عرصــه ایــن تفرجگاه هاســت.
ساخت وســاز بی ضابطــه در اراضــی کشــاورزی و باغ هــا، حتــی در 
حریــم رودخانه هــا و مســیل ها از جملــه ایــن بهره برداری هــا بــه شــمار 
مــی رود کــه بهره بــرداری عمومــی را محــدود می کنــد و محیط زیســت را 
ــایر  ــکاری س ــا هم ــد ب ــهرداری بای ــه ش ــن زمین ــد. در ای ــیب پذیر می نمای آس
ســازمان ها، ضوابــط و مقــررات ســاختمانی و محیط زیســتی و مقــررات مربــوط 

ــرا درآورد. ــه اج ــی ب ــدون چشم پوش ــا را ب ــه حریم ه ب
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1390
احمدیــان، رضــا و دیگــران: تســهیالت اجتماعــی و دولتــی، پــروژه درســی، گــروه شهرســازی دانشــگاه 	 

تهــران، 1371.
آقایــی، لیــال. راهنمایــی، محمدتقــی. نقــش شــهرداری ها در توســعه فضاهــای ورزشــی بــرای گذرانــدن 	 

ــی-  ــریه علم ــا )نش ــران(، جغرافی ــهرداری ته ــه 6 ش ــه منطق ــورد مطالع ــهروندان )م ــت ش ــات فراغ اوق
ــم، شــماره 22. 1388 ــران(، ســال هفت ــی ای پژوهشــی انجمــن جغرافیای

آقایــی، لیــال: بررســی مشــارکت بخــش خصوصــی در ســاخت اماکــن ورزشــی بــا تأکیــد بــر پیامدهــای 	 
آن در کالن شــهر تهــران، اولیــن همایــش ملــی شــهر و ورزش، دانشــگاه اصفهــان.

ــن 	  ــر صالح الدی ــه دکت ــه و محیط زیســت، ترجم ــر شــوروی: انســان، جامع ــوم اتحــاد جماهی ــی عل آکادم
محالتــی، دانشــگاه شــهید بهشــتی، تهــران 1372.

ایزدی، علی اکبر و دیگران: تربیت بدنی1، وزارت آموزش عالی، تهران، بی تا.	 
»برنامه طراحی کتابخانه ملی«، مجله آبادی، سال پنجم، شماره 17، تهران 1347.	 
بهرام سلطانی، کامبیز: معماری فضای سبز، )منتشر نشده(.	 
تجــری، الهــه. دشــتی شــفیعی، علــی: بازنگــری تأثیــر طراحــی فرهنگســرا در پایــداری هویــت فرهنگــی 	 

ــا و برنامه ریــزی، معمــاری و شهرســازی. جــوان، دومیــن کنفرانــس ملــی توســعه پایــدار در علــوم جغرافی
تجــری، الهــه. دشــتی شــفیعی، علــی: طراحــی فرهنگســرا بــا هویــت و پایــداری بــرای جوانــان، دومیــن 	 

ــا و برنامه ریــزی، معمــاری و شهرســازی. ــدار در علــوم جغرافی کنفرانــس ملــی توســعه پای
حجتــی اشــرفی، غالمرضــا )گردآورنــده(: مجموعــه کامــل قوانیــن و مقــررات شــهرداری، گنــج دانــش، 	 

تهــران 1374.
حســینی، عاطفــه. رشــید حجــت اهلل: طراحــی ســرای محلــه بــا رویکــرد حــس تعلــق بــه مــکان )نمونــه 	 

ــاری و  ــران، معم ــی عم ــی مهندس ــس بین الملل ــن کنفران ــال(، دومی ــهر خلخ ــر ش ــه قاضیل ــوردی: محل م
ــت بحــران. 1396 مدیری

روحانــی، فاطمــه. ارغــان، عبــاس. عبــدی، محی الدیــن. بهرامــی، شــمیم. بهرامــی، امیــر: بررســی ضــرورت 	 
ــردی در  ــای کارب ــی پژوهش    ه ــس مل ــن کنفران ــه، چهارمی ــرا ها در جامع ــی فرهنگس ــود و چگونگ وج
مهندســی عمــران و معمــاری و مدیریــت شــهری و ســومین کنفرانــس و نمایشــگاه تخصصــی انبوه ســازان 

مســکن و ســاختمان اســتان تهــران، تهــران. 1395
ســادات شــجاعی، امینــه. دوالبــی، پویــا: آسیب شناســی کیفیــت طراحــی فضاهــای عمومــی در معمــاری 	 

فرهنگســرا بررســی مــوردی: فرهنگســراهای نیــاوران، دزفــول و خــاوران، دومیــن کنفرانــس بین المللــی 
پژوهشــی در مهندســی، علــوم و تکنولــوژی. 1394
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ســعیدی رضوانــی، نویــد. امیــر احمــدی، اکــرم. فتاحــی، مهکامــه: شــهر دوســتدار کــودك، موسســه نشــر 	 
شــهر. 1394

ــا. فتاحــی، مهکامــه. امیراحمــدی، اکــرم: شــهرپربازی، موسســه 	  ســعیدی رضوانــی، نویــد. حبیبــی، ماندان
نشــر شــهر. 1395

ــزی 	  ــات برنامه ری ــز مطالع ــهروندان، مرک ــت ش ــات فراغ ــهرداری ها و اوق ــد: ش ــی، نوی ــعیدی رضوان س
ــران 1373. ــهری، ته ش

سهیلی، جمال الدین: طراحی پارك های شهری، نشر گوهر دانش. 1395	 
سهیلی، جمال الدین: طراحی پارك های موضوعی، نشر گوهر دانش. 1398	 
ــهری، 	  ــزی ش ــات برنامه ری ــز مطالع ــهری، مرک ــای ش ــازی و فضاه ــوش: بلندمرتبه س ــان زاده، مین صدوقی

ــران1375. ته
ــازی 	  ــراها در نهادینه س ــگ و فرهنگ س ــای فرهن ــش خانه    ه ــاپور: نق ــاالری، ش ــی. دیوس ــی، مصطف طالش

و توســعه فرهنــگ شــهر الکترونیکــی بــا تأکیــد بــر رویکــرد مکانــی – فضایــی، دومیــن کنفرانــس شــهر 
الکترونیکــی.

ــدارك فرهنگــی انقــالب 	  ــن ســعادت، ســازمان م ــم امی ــه، ترجمــه مری ــار، کریــش: ســازمان کتابخان کوم
ــران 1373. اســالمی، ته

ــازی و تفریــح، ترجمــه مهندســان مشــاور زادبــوم. شــرکت توســعه فضاهــای 	  لدرمــان، آلفــرد: فضــای ب
فرهنگــی، تهــران 1374.

ــران، 	  ــگاه ته ــاری(، دانش ــد معم ــی ارش ــه کارشناس ــی )پایان نام ــه همگان ــک کتابخان ــعود: ی ــاح، مس مس
ــران 1352. ته

معاونــت امــور فنــی ســازمان برنامــه و بودجــه: موازیــن فنــی ورزشــگاه های کشــور، جلــد دوم، ســازمان 	 
برنامــه و بودجــه، تهــران 1374.

معاونــت برنامه ریــزی ســازمان برنامــه و بودجــه فــارس: اســتانداردهای حداقــل ســرانه کاربــری اراضــی 	 
ــیراز 1371. ــهری، ش ــای ش در طراحی ه

ــرورش، 	  ــوزش و پ ــر: بازی هــای آموزشــی، چــاپ ســوم، وزارت آم ــدم، مصطفــی و ترکمــان، منوچه مق
ــران 1369. ــی، ته ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه س

منصــوری، بهــروز. احمــدی، الهــه: نقــش ســرای محلــه و مشــارکت شــهروندان در مدیریــت و پایــداری 	 
اجتماعــی محــالت.

ــوم، 	  ــزارش س ــهری، گ ــای ش ــی پارك ه ــط طراح ــول و ضواب ــط: اص ــش محی ــاور آمای ــین مش مهندس
ــران1373. ــبز، ته ــای س ــا و فض ــازمان پارك ه س

ــای 	  ــعه فضاه ــرکت توس ــد اول، ش ــران، جل ــگاه های ته ــاماندهی گردش ــوم: س ــاور زادب ــین مش مهندس
ــران 1374. ــی، ته فرهنگ

مــوزه، ژان پیــر و دیگــران: فضــای شــهری، ترجمــه حســین رضایــی و دیگــران، شــهرداری تهــران، تهــران 	 
.1373

ــران«، 	  ــی در ای ــای عموم ــی از کتابخانه    ه ــری اجمال ــه: »تصوی ــی، فهیم ــره و باب الحوائج ــینی، زه میرحس
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پیــام کتابخانــه، ســال ششــم، شــماره اول، 1375.
ــران، 	  ــگاه ته ــاری(، دانش ــد معم ــی ارش ــه کارشناس ــز )پایان نام ــی تبری ــع ورزش ــعید: مجتم ــی، س ناصح

ــران 1356. ته
ــودکان 	  ــازی ک ــی زمین ب ــول طراح ــید: اص ــاهی، جمش ــور علیش ــماعیل. ن ــران، اس ــعود. دوی ــی، مس نجف

بــر اســاس تصــورات کودکانــه نمونــه مــوردی: پارك هــای منطقــه یــک شــهر زنجــان، فصلنامــه علمــی 
تخصصــی معمــاری ســبز، ســال ششــم، شــماره شــش. 1396

نیــک اندیــش، لیــال: اصــول و مبانــی طراحــی خانــه فرهنــگ بــا تأکیــد بــر مؤلفه هــای فرهنگی-اجتماعــی 	 
در )رویکــرد( معمــاری زمینــه گــرا، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، تهــران. 2017

هاشمی شیرازی، سید محسن: طرح توسعه کتابخانه    های عمومی تهران، بی نا، تهران 1375.	 
ــد عملکــردی 	  ــز امکان ســنجی مجموعــه معمــاری چن ــی: آنالی ــد. خــان محمــدی، محمدعل هجــرت، نوی

ــا رویکــرد ســاخت نهــاد اجتماعــی محلــه، ســومین کنفرانــس بین المللــی پژوهش    هــای  ســرای محلــه، ب
نویــن در عمــران، معمــاری و شهرســازی، آلمــان. 1390

ــور، 	  ــی کش ــدی کتابخانه    هــای عموم ــط درجه بن ــور: ضواب ــی کش ــای عموم ــای کتابخانه    ه ــأت امن هی
ــران1375. ــالمی، ته ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

	 Abercrombie, Stanley: Places for play, Urban Open Spaces. Academy Editions, 
London 1991.
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تسهیالت شهری
کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد با موضوع های مختلف 
است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این جلد 
موضوع “تسهیالت شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
فرهنگی،  و  تفریحی  برنامه ریزی فضاهای  در  نقش شهرداری  مواردی همچون؛  بر 
انواع فضاهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی )مانند کتابخانه های شهری، فرهنگسراها، 
خانه های فرهنگی، زمین ها و فضاهای ورزشی و تفرجگاه های طبیعی پیرامون شهرها( 
می باشد. همچنین ضوابط  و معیارهای برنامه ریزی و طراحی آن ها و اهمیت اینگونه 
تسهیالت بر بهبود محیط زیست و فضای اجتماعی و فرهنگی شهر، از دیگر محورهایی 

است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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