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 چکیده

ناسب و استاندارد برای کودکان با نیاز ویژه وجود ندارد. هدف این مطالعه هدف: در ایران نیز مانند اکثر کشورها فضاهای بازی م

اضر با استفاده از روش با رویکرد فراگیر سازی است. پژوهش ح بازی برای کودکان با نیازهای ویژههای فضا چالش هایبررسی 

در پایگاه های اطالعاتی ایران داک، مگ  2020تا  1990مروری تشریحی، بررسی پژوهش های انجام شده در این حیطه از سال 

از ایران و کشورهای مختلف را در بر داشت. یافته ها ابتدا به اهمیت بازی  ScienceDirect، EBSco, Google Scholar ،ایران، 

حث تفاوتهای بازی کودکان با نیاز ویژه و چالش های آنها در استفاده از فضاهای بازی پرداخته شد. نتایج پژوهش و سپس به ب

نشانگر این بود کودکان دارای نیاز ویژه فرصت کمتری برای مشارکت در بازی با کودکان و  فرصت های رشدی کمتری به نسبت 

در کشورها با هدف دسترسی  از زمین های بازی  ٪1ادند که فقط حدود همساالن غیر معلول خود دارند. مطالعات نشان د

اغلب کوشش کودکان با نیاز ویژه ساخته شده اند. نتایج نشان داد که هم والدین و بچه ها از فضاهای بازی اجتناب می کنند. 

نتیجه گیری: در ایران نیز خالء  .افراد جامعه شده است ریانها از سا یهم اگر باشد  منجربه جدا ساز یصورت گرفته قبل یها

فضاهای بازی مناسب برای این افراد به چشم می خورد. فقدان آگاهی جامعه در رابطه با حقوق افراد دارای نیاز ویژه و عدم درک 

 یفضا جادیدر ا یدینگرش افراد کلاهمیت مشکالت آنان و در اولویت قرار نگرفتن حقوق آنها از چالش های این حیطه است. 

 کند. یم فایا یکودکان نقش مهم یبرا ریمناسب و فراگ یباز

 ، فراگیر سازیکودکان با نیازهای ویژه، بازیهای فضا: واژه های کلیدی

 

 

 

 مقدمه 

بازی جزء اساسی رشد کودک است و به عنوان یک فعالیت همه جانبه در نظر گرفته می شود، فعالیتی که به پیشرفت مختلفی 

1کمک می کند )راجا تماعی،  توانیی های شناختی، خالقیت،  مهارتهای عاطفی و توانایی های جسمیمانند مهارت های اج و  

2، استاگنتی2020همکاران،  تعامل با همساالن صورت می گیرد که برای (. عالوه بر این در بازی و محوطه های بازی 2004، 

 رشد شناختی، هیجانی و عاطفی کودک ضروری است. 

نی برای بازی نیاز دارند، آنها به فضایی غیر رسمی و آزاد نیاز دارند تا در اطراف حرکت کنند و سروصدا کنند. کودکان به مکا

آنها باید خود را از طریق آزمایش بیان کنند و در مورد دنیای اطراف شان تحقیق کنند. درحین بازی، آگاهی کودکان از محیط 
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برای کودکان دارای ناتوانی نیز این مهارت ها  و ارزش های اجتماعی را بیاموزندزیست افزایش می یابد و می توانند هنجارها 

هایی دارند که تخیل آنها را تحریک می کنند، و  اهمیت دارند. کودکان دارای ناتوانی نیاز به آزادی بیشتری دارند. نیاز به محیط

ساختن اعتماد به نفس و استقالل آنها فراهم کند. با  آنها را برای مواجهه و غلبه بر خطرات به چالش بکشد فرصت هایی برای

3)پرلویتز و اسکار این وجود، محیط فیزیکی مانعی برای شرکت در فعالیت های بازی است  ،2007.) 

محوطه های بازی معمولی برای کودکان با نیاز ویژه فرصتی برای تعامل کودکان با همساالن فراهم نمی کند  )پرلویتز ، 

تلقی می  "قابل دسترسی"بازیی که امکان دسترسی به کودکان با همه نوع توانایی را می دهند محیط های بازی  (. زمین2007

شود. این محیط ها نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر اجتماعی هم فرصت تعامالت نزدیک را برای بچه ها فراهم می کنند )منر، 

4اسمیت و النیر 5، پرلویتز و تام2006،   ،9199 . ) 

معموالً کودکان دارای ناتوانی  دارای مشکالت جسمی هستند  از جمله مشکل در راه رفتن، تحرک، نشستن ، ایستادن و 

سایر نقاط ضعف قابل توجهی هستند که باعث ایجاد موانعی برای آنها می شود و از همساالن غیر معلول خود کنار گذاشته می 

6شوند. )راجا  (.  2020و همکاران،  

حرکتی نمی تواند وارد زمین بازی شود، حرکت کند یا  –ر بسیاری از زمین های بازی کودکان دارای مشکالت جسمی د

)یانتزی، یانگ و و اجتماعی از همساالن غیر معلول خود جدا شده اند  بازی کند. این بدان معنی است که آنها از نظر جسمی

7مک ور  ،2010.) 

تماعی مانند ترس، ( و موانع  اج2007ست حقوق  افراد دارای ناتوانی رعایت شود )یونیسف، طبق کنوانسیون ناتوانی الزم ا 

ی احساس راحتی و خجالت یا نگرش های تبعیض آمیز نیز نسبت به آنها باید برطرف شود تا آنها و خانواده هایشان درفضای باز

 پذیرش کنند. 

و استاندارد برای کودکان با نیاز ویژه وجود ندارد. هدف این مطالعه در ایران نیز مانند اکثر کشورها فضاهای بازی مناسب 

 با رویکرد فراگیر سازی است. بازی برای کودکان با نیازهای ویژههای فضا چالش هایبررسی 

 روش

در  2020تا  1990ضر با استفاده از روش مروری تشریحی، بررسی پژوهش های انجام شده در این حیطه از سال پژوهش حا

از ایران و کشورهای مختلف را در  ScienceDirect، EBSco, Google Scholar ،پایگاه های اطالعاتی ایران داک، مگ ایران، 

مورد  مطالعه  2020تا  1990ی اطالعاتی مذکور، مقاالت در فاصله سال با جستجوی کلید واژه های مربوط در پایگاها بر داشت.

 و بررسی قرار گرفتند. 

 نتایج

مورد بررسی قرار گرفتند که در  نیازهای ویژهبازی برای کودکان با های فضا چالش هایدر پژوهش های مورد بررسی از نظر 

 ادامه به ذکر این چالش ها پرداخته می شود. 

ولویت هایی ااحساس تعلق یا عدم تعلق افراد به جامعه توسط شیوه ها، سیاست ها، ساخت و سازها، فرضیات، ارزش ها و 

 (.2010)یانتزی، یانگ و مک ور، یرد که در نحوه طراحی و سازماندهی فضاها تأثیر می گذارد می تواند شکل بگ

کودکان با نیاز ویژه به دلیل عدم وجود تجهیزات مناسب و کافی در مکان های بازی عمومی و اماکن تفریحی با مشکل 

8مواجه می شوند )راجا کودکان دارای نیاز ویژه در رابطه با محیط  ( اذعان داشته است که20007پرلویتز ) .(2020و همکاران،  
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بازی احساس می کنند که از زمین های بازی حذف شده اند، مانند تماشاگران، بازی و تعامل کودکان دیگر را نگاه می های 

 کنند ولی نمی توانند در بازی ها  با آنها مشارکت داشته باشند. 

های حرکتی موانع  نتایج پژوهش دیگری بیانگر این است که، در زمین های بازی مورد مطالعه، برای کودکان با محدودیت

9زیادی وجود دارد یعنی این کودکان نمی تواند به طور طبیعی در محوطه ها، بازی کند )پرلویتز و تام هم والدین و   (.1999،  

کودکان دارای نتایج پژوهش ها نشانگر این است که  از این گونه فضاهای بازی اجتناب می کنند.کودکان با نیازهای خاص هم 

 دارند.همساالن غیر معلول کمتری برای مشارکت در بازی با کودکان و  فرصت های رشدی کمتری به نسبت  نیاز ویژه فرصت

در کشورها با هدف دسترسی کودکان با نیاز ویژه ساخته شده اند.  از زمین های بازی ٪1مطالعات نشان دادند که فقط حدود 

و وسایلی که بازی می کنند و هم از نظر تنوع بازی ها با  کودکان دارای مشکالت جسمی حرکتی هم از نظر تعداد اجزایی

1محدودیت های زیادی مواجه هستند )یانتزی،  یانگ و مک ور 0  ،2010 .) 

 

 

 . انواع  چالش های فضای بازی در پژوهش های مورد بررسی1جدول 

پژوهش               نتایج  

 اهمیت دارند، حذف شده اند.   کودکان دارای مشکالت حرکتی از محیط هایی  که برای آنها

یا در صنعت ساخت و ساز هستند،  اعتراف می کنند   افراد کلیدی که زمین های بازی را ایجاد می کنند و

 که دانش کافی در مورد اختالالت و ناتوانی ها ندارند.

1پرلویتز و تام .1 1  (1999. ) 

1کرن و ولری .2 با نیازهای خاص ضروری است. آموزش پرسنل و منطبق کردن فضاهای بازی برای استفاده کودکان  2 ( ،2001) 

1وولی .3 نند. ککنار گذاشته شدن و انزوای شدیدی  را تجربه می کودکان در محیط های بازی در مدرسه احساس  3  (2005و همکاران، ) 

 اصنیازهای خ و استفاده از فضای بازی در مدرسه برای کودکان با موانع دیگر بازیعالوه بر فضای بازی،  

( 2) تفریح زمان زنگجلسات درمانی در حین  ( ترتیبات سازمانی مدرسه مانند برنامه ریزی1عبارتند از: )

ی همساالن ( رفتارهای منف3و ) های بازی. در فعالیتکودکان به  کردن نبود کادر آموزش دیده برای کمک

 مانند زورگویی

1دان و مور .4 4 ( ،2005) 

رتباط اجتماعی و ابا داوم باشد، محافظت از آن آسان باشد؛ استقالل و زمین بازی باید ایمن، در دسترس، 

 تحریک حسی را ترغیب کند.

1..شاپیرو 5 5  (2006 ) 

اگران بازی و کودکان با نیازهای خاص احساس می کنند که از زمین های بازی حذف شده اند، مانند تماش
 ته باشند.زی ها  با آنها مشارکت داشتعامل کودکان دیگر را نگاه می کنند ولی نمی توانند در با

 (.2007.پرلویتز )6

س بودن تجهیزات ، از موانع عمده زمین های بازی  برای کودکان با ناتوانی،  سطح زمین ، غیر قابل دستر 

 عدم تعامل در بازی ها است. 

 .)2010( 1 6  7.تاالی و همکاران

هم از نظر  وایی و وسایلی که بازی می کنند کودکان دارای مشکالت جسمی حرکتی هم از نظر تعداد اجز

 تنوع بازی ها با محدودیت های زیادی مواجه هستند.

 1 7 8. یانتزی،  یانگ و مک ور

(2010.)  

احساس کنار  بسیاری از والدین و کودکان به خاطر موانعی که در استفاده از فضاهای بازی وجود دارد

 گذاشته شدن و ناراحتی می کنند. 

( 2016. هورتون )9  
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دکان با زمین های بازی برای کودکان دارای ناتوانی فراگیر نیست و فضاهای بازی مناسبی که برای کو

نیازهای  نیازهای خاص طراحی شده باشد وجود ندارد و امکانات موجود در فضاهای بازی برای کودکان با

 خاص کافی نیستند. 

. سلطانی، یوسف خلیفه و 10

(2018آونگ )  

ک، نشستن ودکان دارای ناتوانی دارای مشکالت جسمی هستند  از جمله مشکل در راه رفتن، تحرمعموالً ک

ز همساالن ا، ایستادن و سایر نقاط ضعف قابل توجهی هستند که باعث ایجاد موانعی برای آنها می شود و 

 غیر معلول خود کنار گذاشته می شوند. 

1 و همکاران،  8  11.راجا

(2020  .)  

ری از کشورهایی هم که سیاست ها، شیوه ها و فضای آموزشی و کالسی هم فراگیرسازی است باز هم به حتی در بسیا

1)یانتزی،  یانگ و مک ورفضاهای بیرونی مدرسه مثل زمین های بازی توجه کمی شده است  9  ،2010.) 

عت ساخت و ساز  و یا در صن  نند و( بر این باورند که افراد کلیدی که زمین های بازی را ایجاد می ک1999پرلویتز و تام )

ه به کار می برند طراحی هستند،  اعتراف می کنند که دانش کافی در مورد اختالالت و ناتوانی ها ندارند، و روش های کاری ک

رار نمی انی، در تعامل قآنها را با افرادی که چنین دانش هایی دارند، یعنی افرادی از سازمان های متولی امور افراد دارای ناتو

نان و در اولویت آفقدان آگاهی جامعه در رابطه با حقوق افراد دارای نیاز ویژه و عدم درک اهمیت مشکالت دهد. در عین حال 

 قرار نگرفتن حقوق آنها از چالش های این حیطه است.

ی کودکان با نیازهای در مجموع یافته ها نشان دهنده این هستند که تالش های چندانی جهت فراگیر سازی فضای بازی برا

افراد جامعه  ریاز سا آنها یبه جدا ساز هم اگر باشد منجر یصورت گرفته قبل یاغلب کوشش هاخاص صورت نگرفته است و 

 .شده است

 تیجه گیرین

در این بخش به جمع بندی نتایج و نتیجه گیری  و ارائه پیشنهاد پیرامون آنها پرداخته می شود.  طبق نتایج پژوهش حاضر 

عدم وجود تجهیزات مناسب و کافی در مکان های بازی عمومی، احساس ناکامی، حذف شدن و کنار گذاشته شدن از فضاهای 

بازی در این کودکان، محدودیت در تنوع بازی ها برای کودکان با نیاز ویژه از نظر تعداد وسایل،  اجتناب والدین و کودکان با 

دلیل وجود این چالش ها،  خأل تالش ها و اقدامات موجود جهت فراگیر سازی فضای نیازهای خاص از فضاهای بازی موجود به 

بازی یا جهت گیری جداسازی در تالش های صورت گرفته، عدم فرهنگ سازی صحیح و وجود نگرش های تبعیض آمیز نسبت 

نش کافی متولیان حوزه ساخت و ساز به این افراد ، فقدان آگاهی جامعه در رابطه با حقوق افراد دارای نیاز ویژه و فقدان دا

 فضاهای بازی در رابطه  در مورد اختالالت و ناتوانی ها از جمله چالش های موجود هستند. 

در ایران نیز  مانند اکثر کشورها  خالء فضاهای بازی مناسب برای کودکان دارای نیاز ویژه به چشم می خورد. امکانات پارک 

است همه کودکان در کنار هم باشند اما فضای بازی به  ین گزینه در این رابطه این بهترتند. های عمومی مدرن استاندارد نیس

و   و کودکان بتوانند در کنار هم بازی کنند ای طراحی شود که امکان استفاده همه کودکان از آن فضا وجود داشته باشدگونه

های بازی که از نظر فیزیکی فراگیر نیستند و کودکان با نیاز مبحث محوطه ها و زمین  یاد بگیرند و زندگی کنند. پرداختن به 

ویژه را کنار می گذارند و پیامدهای آن نه تنها برای این کودکان و خانواده های آنها بلکه برای کل جامعه اهمیت دارد. کودکان 

ای جسمی قرار می گیرند. دادن و در معرض نگرش و نظرات در مورد تفاوت ه در جامعه، مدارس و مهد کودک ها یاد می گیرند

این فرصت به کودکان تا با هم بازی کنند، گام مهمی برای رفع تبعیض و ایجاد جوامعی فراگیر است. چه بسا این کودکان 

همبازی  مهندسان، معماران، شهرداران و آینده سازان جامعه هستند و در صورت عدم مواجهه با کودکان با نیازهای خاص نمی 

 ای آینده ی آنها درست برنامه ریزی و عمل کنند.توانند بر

طراحی زمین بازی های عمومی نباید تبعیض آمیز باشد. طبیعت دارای قدرت شفا بخشی است و به کودکان معلول اجازه 

ا را می دهد در مکان های بازی عمومی،  بازی کردن در زمین بازی به همراه همساالن غیر معلول می تواند اعتماد به نفس آنه

                                                             
1 8 .  Raja 
1 9 . Yantzi, Young, & Mckeever 



(. در فضاهای بازی فراگیر کودکان دارای نیاز ویژه و همساالن غیر معلول آنها 2018باال ببرد )سلطانی، یوسفیف خلیفه و آونگ، 

 احساس راحتی می کنند.

برای کودکان با نیازهای خاص صورت گیرد. به نظر می رسد الزم است که  های بازی ضوابط مناسب سازی محیطالزم است 

ت و سازمان های غیردولتی برای ایجاد پارک های عمومی مجهز که نیازهای کودکان دارای نیاز ویژه را برآورده کند، بودجه دول

 افزایش یابد

طراحان و سازندگان باید هنگام تأمین امکانات عمومی از جمله اماکن بازی و تفریحی نیاز افراد دارای نیاز ویژه را مد نظر 

( نیاز است افرادی که در تهیه، طراحی و ساخت فضاهای بازی نقش دارند از 2018خلیفه و آونگ، قرار دهند. )سلطانی، یوسف 

 مشورت متخصصان، خانواده ها، سازمانهای متولی و خود افراد دارای نیاز ویژه کمک و مشورت بگیرند. 

نیاز ویژه و فراگیر سازی ضروری به  نیاز به فرهنگ سازی و تغییر قوانین و نظارت بر اجرای آنها  در حیطه حقوق افراد با

 نظر می رسد که نمی توان نقش رسانه ها را در این حیطه نادیده گرفت. 
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Abstract 

In Iran, as in most countries, there are no suitable and standard play spaces for these children with 

special needs. The aim of this study was to investigate the challenges of play spaces for children with 
special needs with an inclusive approach .Using the descriptive review method, the present study 

included studies conducted in this field from 1990 to 2020 in Iran Doc, Magiran, Science Direct, 

EBSco, Google Scholar databases from Iran and other countries. Findings first discussed the 

importance of play and then discussed the differences between children's play with special needs and 
their challenges in using play spaces. The results showed that children with special needs had less 

opportunity to participate in play with children and less developmental opportunities than normal 

children. Studies have shown that only about 1% of playgrounds in the countries are designed to 
provide access to children with special needs. The results showed that both parents and children avoid 

play spaces.  Most of the previous efforts, if any, have led to their separation from other members of 

society. Most of the previous efforts, if any, have led to their separation from other members of 
society. In Iran, there is a gap in suitable play spaces for these people. Lack of public awareness about 

the rights of people with special needs and lack of understanding of the importance of their problems 

and the lack of priority in their rights is one of the challenges in this area. The attitude of key people 

plays an important role in creating a suitable and inclusive play space for children. 

Keywords: play spaces, children with special needs, inclusion 
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