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 .1کارشناسیارشد طراحیصنعتی ،گروه طراحیصنعتی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه بوعلیسینا همدان ،همدان ،ایران
 .2گروه طراحی صنعتی ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،اصفهان ،ایران
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خالصه

زمینه و هدف :زمینهای بازی نقش بسیار مهمی در توسعة جوامع کودکان و مهارتهای فیزیکی آنها ایفا
میکنند .اگر این فضاها براساس معیارهای ایمنی باشند میتواننـد در رشـد هرچه بیشتر و بهتر اجتماعی
و فیزیکی کودکان مؤثر باشـند .این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی تجهیزات زمینبازی کودکان
در پارک مردم همدان براساس استانداردهای کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا انجام شده است.
روشکار :این مطالعه بهطور مقطعی در شهر همدان انجام شد .پژوهش از طریق مطالعة استانداردهای بینالمل

عضو هیئت علمی ،کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی ،گروه طراحی صنعتی،
دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی
سینا همدان ،همدان ،ایران

لی موجود برای تجهیزات زمینبازی کودکان ،با استفاده از مشاهده ،عکاسی و اندازه برداری از تجهیزات اصلی
زمینبازی شامل االکلنگ ،تاب و انواع سرسرهها (مستقیم ،مارپیچ و ترکیبی) صورت گرفته است .در نهایت
وضعیت ایمنی تجهیزات بازی براساس استاندارد کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا بررسی شد.

تلفن0918314۶221 :

یافتهها :از بین تجهیزات اصلی زمینبازی ،سرسرة مارپیچ با  7۶/1درصد بیشترین و االکلنگ با  2۵درصد

پست الکترونیک:
z.merrikhpour@basu.ac.ir

کمترین میزان انطباق با استاندارد کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا را داشتند .از بیشترین اِشکاالت
موجود در این زمینه میتوان به طراحی غیراصولی وسایل بازی ،نصب و جانمایی نادرست آنها در محوطه
اشاره کرد.

برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

نتیجه گیری :این پژوهش نشان میدهد که با توجه به نقش غیرقابلانکار ایمنی تجهیزات زمینبازی در
میزان آسیبهای احتمالی وارد بر کودکان ،باید در راستای ایمن کردن و انطباق هرچه بیشتر آنها با
استانداردهای جهانی و کنترل مستمر وسایل موجود ازنظر ایمنی کوشید.
کلیدواژهها :ایمنی ،تجهیزات زمینبازی ،کودکان ،استاندارد

مقدمه
شهرنشینی سریع و افزایش غیرقابل برنامهریزی جمعیت،
خطراتی را برای کودکان در کشورهای درحال توسعه افزایش
میدهد که بخشی از این خطرات در محیطهای شهری در غالب
محوطههای شهری و پارکهای بازی ایجاد میشود [ .]1با توجه
به اهمیت بازی در شکلگیری شخصیت کودکان ،فضاهای بازی
باید بهگونهای طراحی شوند که مشوق حضور آنها در این فضاها
باشند [ .]2زمینهای بازی مکانهای عمومی برای آموزش مؤثرِ
کودکان هستند که به آنها در فراگیری بهتر قوانین اجتماعی و
کنترل احساساتشان کمک قابلتوجهی میکنند [ .]3این
محیطها بـا وسایل و تجهیزاتـی متناسب برای بازی و فعالیت

کودکان تجهیز شدهاند .اگر این فضاها براساس معیارهای ایمنی
طراحیشده باشند میتواننـد در رشـد هرچه بیشتر و بهتر
اجتماعی و فیزیکی کودکان نقش داشته باشـند [ .]4درحالیکه
زمینهای بازی بهعنوان اصلیترین منبع سرگرمی برای کودکان
تمامی سنین محسوب میشوند ،تجهیزات آنها بهعنوان تهدیدی
بزرگ برای سالمت استفادهکنندگان به شمار میروند [.]۵، ۶
علیرغم تمامی تالشها در کاهش صدمات ،ساالنه بهطور
تقریبی  200هزار کودک در آمریکا در اثر جراحات وارده
درزمینة بازی به مراقبتهای بیمارستانی احتیاج پیدا میکنند
[ .]2فعالیتها و تجهیزاتی مانند افتادن روی سطوح ۵8/1
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درصد ،وسایل باالرونده  32درصد ،سرسرهها  29درصد و تاپها 2۶
درصد عامل اصلی این صدمات و جراحات شناخته شدهاند [.]7
براساس نتایج مطالعه مروری نائینی و همکاران در سال 2011
بیشترین صدمه کودکان در ارتباط با پارکهای بازی ،شکستگی در
اندام ها مشخص شده است که برای کنترل و کاهش آن الزام
برقراری استانداردهای ایمنی تجهیزات بازی ،جلوگیری از افتادن و
ایمنی محیط بازی توصیه شده است [ .]1همچنین در خصوص
ایمنی تجهیزات بازی ،موارد ایمنی در متریال و ابعاد تجهیزات به
عنوان بخشی از حلقة ایمنی در کنار رفتار و ویژگیهای جسمی
کودک و فاکتورهای محیطی در معرفی شدهاند [ .]1در مطالعة
نائینی و همکاران با هدف بررسی ایمنی کودکان در زمینهای بازی
پارکهای شهری ،مشخص شد که بیش از  ۶8درصد وسایل بازی
پارکی میتواند مخاطراتی آسیبزا برای کودکان به همراه داشته
باشند .در نتیجهگیری آن پژوهش ،بهرهگرفتن از استانداردهای
ایمنی و ارگونومی مرتبط با محوطههای بازی کودکان برای کاهش
صدمات کودکان توصیه شده است [.]8
نظر به حساسیت و آسیبپذیری کودکان ،همانطور که
استانداردهای الزم در مورد سایر محصوالت مرتبط با آنها مهم
است ،با توجه به سپریکردن مدتزمان قابلتوجه کودکان به
بازی در زمینهای بازی باید ایمنی این مکانها جزو ملزومات
شهری هر منطقه قرار گیرد [ .]7بیتردید ایمنی کودکان
مستلزم ایمنسازی محیطهای مرتبط با ایشان وهمچنین ایمنی
وسایل و تجهیزات بازی خواهد بود [ .]1اولین کتاب راهنما
درزمینة ایمنی زمینبازی کتابی تحت عنوان «راهنما برای
ایمنی زمینبازی» 1است که در سال  1981توسط کمیسیون
ایمنی محصوالت آمریکا 2چاپ شد [ .]9بیشتر توصیهها در این
کتاب بر صدمات ناشی از سقوط کودکان از تجهیزات زمینبازی
که بهعنوان بزرگترین خطر در این موارد است و چگونگی
مکانیزم این صدمات متمرکز شده است .از توصیههای مهم این
مجموعه میتوان به پیشنهادهایی درزمینة جلوگیری از به وجود
آمدن آسیبهای جدی سر ،بر اثر افتادن کودکان بر روی زمین،
متریال سطوح زمینبازی و استفاده از متریالهایی با قابلیت
کاهش شدت ضربه به سر هنگام سقوط کودکان و  ...اشاره کرد
[ .]۶، 10هدف این مطالعه ،ارزیابی وضعیت ایمنی تجهیزات
زمینبازی کودکان در پارک مردم همدان براساس استانداردهای
کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا است.

1

A Handbook for Public Playground Safety: General guidelines for
new and existing playgrounds

روشکار
پژوهش حاضر بهصورت مقطعی در بهار  1398در شهر
همدان انجام شد .این پژوهش با مطالعه روی استانداردهای
بینالمل لی موجود برای تجهیزات زمینبازی کودکان ،از طریق
مشاهده ،عکاسی و اندازه برداری از تجهیزات اصلی زمینبازی
شامل االکلنگ ،تاب و انواع سرسرهها (مستقیم ،مارپیچ و
ترکیبی) صورت گرفته است .نهایتاً وضعیت ایمنی تجهیزات
مورد مطالعه براساس استاندارد کمیسیون ایمنی محصوالت
آمریکا 3منطبق شد.
پارک مردم همدان بهعنوان نمونهای از پرترددترین و
قدیمیترین پارکهای کودک استان با قدمت بیش از  40سال
و وسعتی حدود  1۵هکتار واقع در چهارراه پژوهش شهر همدان
قرار دارد .در ساعات پرتردد روز ( 10:30-12صبح و ۵:30-8
بعدازظهر) به طور میانگین حدود  ۶0کودک به طور همزمان در
محوطة بازی مشغول به فعالیت هستند .محوطة زمین بازی واقع
در ضلع شمالی پارک و با ابعاد تقریبی  40متر در  30متر و
مجموع تجهیزات شامل  3عدد تاب دوتایی (در مجموع  ۶تاب)،
 ۵االکلنگ 3 ،سرسرة تکی و  7سرسرة ترکیبی ( ۵سرسرة
مستقیم 3 ،سرسرة مارپیچ ،و  4سرسرة ترکیبی) دارد .نقشة
شماتیک و اندازهگذاری تاب ،االکلنگ و سرسره را در شکل
شمارة  1نشان دادهایم.
یافتهها
ابتدا مجموعة استاندارهای تدوینشدة جهانی درخصوص
ی
تجهیزات پارک بازی کودکان شامل استانداردهای اروپای ِ
 EN1177و  ،EN1176استانداردهای کمیسیون ایمنی
محصوالت آمریکا و استاندارد تجهیزات بازی ASTM: F1487
را بررسی کردیم [ .]13-11با توجه به جامعیت و در دسترس
بودن استاندارد ،نهایتاً استاندارد کمیسیون ایمنی محصوالت
آمریکا بهعنوان جامعترین استاندارد موجود که دربردارندة
راهنماییهایی درزمینة ایمنی برای طراحی ،ساخت ،نصب و
نگهداری تجهیزات زمینبازی عمومی است بهعنوان مبنای کار
در این پژوهش قرار دادیم .سپس استانداردهای مربوط به
تجهیزات اصلی زمینبازی بهعنوان وضعیت مطلوب استخراج
کردیم و با استاندارهای وضعیت موجود در تجهیزات نمونة
موردمطالعه در غالب جداول مقایسه و ارزیابی کردیم .میزان
U.S. Consumer Product Safety Commission
)U.S. Consumer product safety commission (CPSC

2
3

3

زهرا مریخ پور و همکاران | بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات زمینبازی کودکان

انطباق هریک از این تجهیزات با استاندارد کمیسیون ایمنی
محصوالت آمریکا در غالب نموداری ارائه شد.
االکلنگ
االکلنگهای اهرمی :متداولترین نوع االکلنگ به شکل

از این وسیله مبتنی بر همکاری و مشارکت دو کودک است و
ریتم آن تحت کنترل یک فرد نیست ،این وسیله برای کودکان
زیر پنج سال توصیه نمیشود [ .]10مطابق با جدول شماره 1
وضعیت االکلنگ با استاندارد مطرحشده مقایسه شد.

یک تخته یا تیرک با صندلی در هر دو طرف آن ساخته میشوند
و در مرکز توسط یک اهرم حمایت میشوند .ازآنجاکه استفاده

شکل  .1نقشۀ شماتیک تاب (باال راست) ،سرسره (باال چپ) و االکلنگ (پایین)؛ ابعاد به متر
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای دموگرافیکی

ردیف

4

وضعیت مطلوب (استاندارد)

وضعیت نمونۀ موردمشاهده

1

االکلنگ نباید با خطر سقوط همراه باشد.

شیب روبهجلوی دسته ممکن است منجر
به خطر سقوط در ارتفاع باال شود.

2

متریالهای ضربه گیر مانند بخشی از یک الستیک و  ...باید روی زمین در
قسمت زیر نشیمنگاه جاسازی شوند تا از ایجاد ضربة ناگهانی به اعضای
بدن کودک و برخورد اعضا بین نشیمن و زمین جلوگیری کنند.

پایة فلزی تعبیهشده در قسمت زیرِ نشیمن
بهمرور زمان موجب سوراخشدن فوم
پلییورتان زیر آن میشود و عمل
ضربهگیری بهدرستی انجام نمیشود.

3

حداکثر زاویه ایجادشونده بین میلة اصلی االکلنگ و خط افق باید 2۵
درجه باشد.

زاویة حداکثری حدود  3۵درجه است.

۴

در طراحی این نوع االکلنگها هیچگونه زیر پایی نباید استفاده شود.

نمونه فاقد زیرپایی است.

مطابقت با
استاندارد
مطابقت ندارد.

مطابق

مطابقت ندارد.
مطابق
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جدول  :2مقایسۀ وضعیت سکوی سه نوع سرسرۀ مستقیم ،مارپیچ و ترکیبی با استانداردهای کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا

وضعیت مطلوب (استاندارد)

ردیف

وضعیت نمونۀ مورد مشاهده

مطابقت با استاندارد

1

برای کودکان زیر پنج سال دارای حداقل عمق  47/۵سانتیمتر و برای
کودکان باالی پنج سال دارای حداقل عمق برابر با  3۵سانتیمتر باشد.

عمق برابر با  70سانتیمتر در هر سه نوع

مطابق

2

ال افقی باشد (شیب  +و  2 -درجه قابلقبول است).
کام ً

دارای شیب در محدودة استاندارد

مطابق

3

هیچگونه شکافی که امکان گیرکردن بخشی از لباس یا عضوی از بدن
کودک در آن باشد بین انتهای سکو و ابتدای شروع شیب وجود نداشته
باشد* .

دارای شکاف سرتاسری

مطابقت ندارد.

۴

طراحی ورودی سکو باید بهگونهای باشد که تعداد بچههای متقاضی
استفاده از وسیله را به حداقل برساند.

طراحی قابلتوجهی در این زمینه انجام
نشده است.

مطابقت ندارد.

۵

دارای حداقل عرض برابر با قسمت شیب سرسره باشد.

دارای عرض برابر با شیب سرسره

مطابق

۶

با گارد ریل و موانع ،احاطه شده باشد.

احاطه با گاردریل به ارتفاع  90سانتیمتر

مطابق

7

دارای دستگیره ،نرده یا هر چیز دیگری که کودکان را تشویق به گرفتن از
آن بهمنظور فراهمکردن امکان راحت تغییر حالت از ایستاده به نشسته
باشد.

فاکتور موردنظر وجود ندارد.

8

ارتفاع سکو از سطح زمین برای کودکان زیر پنج سال نباید از 80
سانتیمتر بیشتر باشد.

ارتفاع سکو برابر با  70سانتیمتر است.

مطابقت ندارد.

مطابق

*ساالنه کودکان زیادی در اثر گیرکردن بخشی از لباس آنها به سرسره و به دنبال آن افتادن از ارتفاع ،دچار صدمات جدی و حتی مرگ میشوند.

سرسره
انتظار میرود کودکان عالوه بر شیوة معمول سرخوردن سرسره
(در حالت نشسته و از باال به پایین) به شیوهها و در موقعیتهای
بدنی مختلفی از شیب سرسره فرود بیایند .بهمنظور کاهش میزان
صدمات ،طراحی باید به گونهای انجام شود که کودکان به شیوههای
ل استفاده از سرسره تشویق نشوند [ .]10سرسرهها
غیرمعمو ِ
میتوانند مسیرهای مختلف راست ،موجدار و منحنی را فراهم کنند.
همچنین ممکن است بهعنوان اجزای مستقل در پارکها یا بخشی
از بازیهای ترکیبی در نظر گرفته شوند و در برخی از موارد ،روی
ی قسمتی از زمینبازی قرار گیرند.
شیب طبیع ِ
فارغ از نوع سرسرهها ،باید از بهکارگیری فلزهای لخت در
قسمت سکو ،شیب و پلهها خودداری شود .زمانی که دمای این
فلزات در اثر قرارگیری در برابر تابش مستقیم آفتاب (خصوص ًا در
فصول گرم سال) افزایش مییابد ممکن است باعث بروز سوختگی
و آسیب در کودکان شود .برای حل این مشکل میتوان
سایبانهایی روی نواحی فلزی ایجاد کرد یا متریالهای جایگزین
مانند انواع پالستیکها و فلزهای روکششده را به کار برد [.]14
دسترسی به سرسرههایی که به صورت مستقل در زمینبازی قرار
میگیرند غالب ًا از طریق نردبان با پله یا پلکان صورت میگیرد و
درصورتیکه سرسره بهعنوان بخشی از بازی ترکیبی بزرگتری
باشد کودکان میتوانند از طریق دسترسیهای مختلف ،خود را به

باالی سرسره برسانند [ .]10هر سرسره از سه بخش اصلی سکوی
سرسره ،شیب سرسره و نقطة خروج از شیب تشکیل شده است
که در طراحی و ساخت باید از نظر مطابقت با ایمنی و
استانداردهای موجود مورد توجه قرار گیرند.
سکوی سرسره :تمامی سرسرهها باید دارای بخشی با طول
کافی باشند که امکان تغییر حالت از ایستاده به نشسته در باالی
سرسره را برای کودکان فراهم کند .سایر موارد بررسی وضعیت
تطابق با استاندارد سکوی سرسره در جدول شماره  2نشان داده
شده است.
شیب سرسره :باید دارای تمامی استانداردهای تعریفشده
در زمینة ارتفاع ،شیب و نقطه خروج از شیب برای سرسرههای
مستقیم باشند .باید به مشکالت احتمالی که در اثر استفاده از
این نوع سرسره پیش میآید ،توجه ویژهای شود (مانند
خارجشدن کودکان از لبههای کناری آن) .برای کودکان زیر ۵
سال که توانایی حفظ تعادل و کنترل وضعیت بدنی برای آنها
مشکل است توصیه میشود مارپیچها کوتاه طراحی شوند (یک
دور  3۶0درجه یا کمتر) (جدول .)3
نقطۀ خروج از شیب سرسره :تمامی سرسرهها باید دارای
بخش خروج از شیب باشند تا کودکان بتوانند تعادل خود را
حفظ کنند و تغییر حالت از نشسته به ایستاده در هنگام خروج
از شیب بهراحتی و مالیمت انجام شود (جدول .)4

۵
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جدول  :3مقایسۀ وضعیت شیب سرسره با استانداردهای کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا

ردیف

وضعیت مطلوب (استاندارد)

وضعیت نمونۀ مورد مشاهده

مطابقت با استاندارد

1

باید دارای لبههایی به ارتفاع حداقل  10سانتیمتر در
سرتاسر طول شیب باشد.

دارای لبههای  10سانتیمتر در سرتاسر مسیر

مطابق

2

لبههای کناری سرسره در طول مسیر نباید دارای هیچگونه
فاصلهای با شیب سرسره باشند.

لبهها فاقد درز با شیب سرسره هستند.

مطابق

3

سرسره باید بهصورت یکپارچه و بدون هرگونه فاصلهای بین
بخشهای مختلف آن طراحی شود.

یکپارچه بودن بدنة شیب هر سه نوع سرسره

مطابق

۴

اندازة افقی گودال در سرسرههایی که دارای گودال باز با
مقطع دایره ،نیمدایره یا منحنی هستند باید برابر با 20
سانتیمتر برای کودکان نوپا 30 ،سانتیمتر برای کودکان
پیشدبستانی و  40سانتیمتر برای کودکان دبستانی باشد.

در نمونة فعلی ،این اندازه برای کودکان نوپا 30
سانتیمتر است و در سرسرههای مستقیم و
ترکیبی برای کودکان بزرگسال  30سانتیمتر و
فقط در سرسرة مارپیچ ،این اندازه برابر با 40
سانتیمتر و در محدودة استاندارد موردنظر است.

۵

برای کودکان زیر پنج سال ،متوسط شیب سرسره نباید
بیشتر از  24درجه باشد.
برای کودکان باالی پنج سال متوسط شیب سرسره نباید
بیشتر از  30درجه باشد.

۶

برای کودکان زیر پنج سال ،هیچ مقطعی از گودال سرسره
نباید دارای شیب بیشتر از  30درجه باشد.
برای کودکان باالی پنج سال ،هیچ مقطعی از گودال سرسره
نباید دارای شیب بیشتر از  ۵0درجه باشد.

شیب سرسره برای کودکان زیر پنج سال 2۵
درجه و برای کودکان باالی پنج سال  27درجه
به دست آمد.

تمامی سرسرهها دارای شیب متوسط  3۵درجه
هستند.

سرسرة مارپیچ مطابق؛
سرسرههای مستقیم و
ترکیبی مطابقت ندارد.
برای کودکان زیر پنج سال
مطابقت ندارد.
برای کودکان باالی پنج سال
مطابق است.
برای کودکان زیر پنج سال
مطابقت ندارد.
برای کودکان باالی پنج سال
مطابق است.

جدول  .۴مقایسۀ وضعیت نقطۀ خروج از شیب سه نوع سرسرۀ مستقیم ،مارپیچ و ترکیبی با استانداردهای کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا

ردیف

وضعیت مطلوب (استاندارد)

1

دارای زاویهای بین صفر تا  4درجه نسبت به خط موازی
زمین باشد.

دارای زاویه در محدوده استاندارد

2

لبههای قسمت خروجی آن دارای انحنا باشند تا از ایجاد
پارگی و صدمات اینچنینی که در مواجهه با لبههای تیز و
زاویهدار ایجاد میشود جلوگیری شود.

دارای لبههای منحنی

3

برای کودکان زیر پنج سال ،نقطة خروج از شیب باید دارای
طول  17/۵-2۵سانتیمتر و برای کودکان باالی پنج سال
دارای طولی برابر با  27/۵سانتیمتر باشد.

برای کودکان زیر پنج سال در سه نوع سرسره،
این مقدار برابر با  40سانتیمتر و برای کودکان
باالی پنج سال این مقدار در سرسره مستقیم و
ترکیبی برابر با  4۵سانتیمتر ،و در سرسرة
مارپیچ  1۵سانتیمتر است.

محوطه استفادۀ سرسره برای کودکان زیر پنج سال
در محیطهای محدود :منطقة استفاده باید دارای حداقل یک
متر فضا در اطراف سرسره و در محیطهایی با دسترسیهای
نامحدود برای یک سرسرة تکی ،منطقة استفاده باید حداقل برابر
با دومتر باشد و با فضاهای استفاده سایر تجهیزات زمینبازی
همپوشانی نداشته باشد .برای سرسرههایی که بهعنوان بخشی
از سازههای ترکیبی هستند حداقل فضای استفاده بین دسترسی
به دیگر اجزا و لبههای شیب سرسره باید برابر با یک متر باشد

۶

وضعیت نمونۀ مورد مشاهده

مطابقت با استاندارد
مطابق

مطابق

مطابقت ندارد.

و برای کودکان باالی پنج سال ،منطقة استفادة جلوی سرسره
و اطراف آن باید دارای حداقل دو متر فاصله با دیگر تجهیزات
زمینبازی باشد.
قسمت انتهای سرسره نباید با فضاهای متعلق به سایر
تجهیزات زمینبازی همپوشانی داشته باشد( .در صورتی که دو
سرسره در محوطة بازی بهصورت موازی در کنار هم قرارگرفته
باشند داشتن محوطة استفادة مشترک بالمانع است) .برای
سرسرههایی با ارتفاع کمتر یا برابر با دو متر ،منطقة استفاده در
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جلوی قسمت خروج از سرسره باید برابر با حداقل دو متر و برای
سرسرههایی با ارتفاع بیشتر از دو متر ،منطقة استفاده در جلوی
قسمت خروج باید حداقل برابر با ارتفاع سرسره و حداکثر برابر
با  2/۶0متر باشد .در نمونة مورد مطالعه ،منطقة استفاده در
جلوی سرسره برای هر دو گروه سنی کودکان باالی پنج سال و
زیر پنج سال مطابق با استاندارد یادشده است و با فضاهای سایر
تجهیزات زمینبازی همپوشانی ندارد .ارتفاع افتادن برای سرسره
به فاصلة بین سکوی سرسره تا سطح محافظ زیر سرسره
(کفپوشی که سرسره روی آن قرار گرفته است) اطالق میشود.
نکتة مهم دیگر در استانداردهای تعریفشده برای انواع
سرسره ،توجه به خطرات ناشی از گیرکردن بخشی از لباس
کودکان در فاصله بین بخشهای مختلف سرسره است که ساالنه
منجر به ایجاد جراحات یا حتی مرگ کودکان میشود .به همین
منظور در طراحی سرسره باید به این امر توجه داشت که
هیچگونه شکافی که امکان گیرکردن بخشی از لباس یا عضوی
از بدن کودک در آن باشد بین انتهای سکو و ابتدای شروع شیب
وجود نداشته باشد.
تاب
کودکان در تمام سنین از احساس معلقبودن ایجادشده در
تاببازی احساس لذت میکنند .اغلب اوقات آنها هنگام استفاده
از تاب روی صندلی مینشینند ،اما کودکان بزرگتر ،گاهی
تمایل به تابخوردن روی شکم یا ایستادن روی صندلی را دارند.
برای کاهش صدمات ناشی از این حرکات ،طراحی باید بهگونهای
باشد که کودکان کمتر به این حاالت تشویق شوند [.]10، 1۵
تابها در حالت کلی به دو دسته تقسیم میشوند :تکمحوره که
فقط دارای حرکت روبهجلو و عقب و عموماً دارای صندلی

هستند .این نوع از تابها حداقل با دو بخشِ معلق که هر سمت
به محوری جداگانه در باالی سر سازه متصل است حمایت
میشوند .این تابها عموماً دارای صندلیهای دارای حفاظ
هستند که بدون کمک بزرگساالن استفاده میشوند .تاب
چندمحوره شامل یک صندلی معلق (عموماً تایر) از یک محور
است که حرکت تاب در جهتهای چهارگانه را میسر میسازد.
در نمونة موردمطالعه تمامی تابهای موجود در زمینبازی از
نوع تکمحوره و براساس نیاز کودکانِ باالی چهار سال طراحی
و نصب شدهاند (جدول شمارة  .)۵مطابق با استانداردهای
کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا برای کودکان زیر چهار سال
تابهای تکمحوره دارای صندلی تمام محافظت شده 4پیشنهاد
میشود .این تابها در ویژگیهای اصلی مانند حرکات روبه جلو
و عقب مشابه سایر تابهای تکمحوره هستند با این تفاوت که
به دلیل ایمنی باال و محافظت بیشتر از کودکان (دارای حفاظ
در اطراف و فضای بین پاها) برای سنین زیر چهار سال مناسب
هستند .توجه به این نکته ضروری است که طناب یا زنجیر
بهکاررفته در این نوع تابها نباید با احتمال خطر خفهشدگی
کودک همراه باشد و طراحی صندلی آنها امکان سوارشدن یا
پیادهشدن کودک بهتنهایی را فراهم نکند .همچنین باید دارای
سازة مجزا از سایر تابها با ارتفاع در محدودة -2۵00
117سانتیمتر باشند [.]10
از بین تجهیزات اصلی زمینبازی ،سرسرة مارپیچ با 7۶/1
درصد بیشترین و االکلنگ با  2۵درصد کمترین میزان انطباق
با استانداردهای کمیسیون ایمنی آمریکا را داشتهاند (جدول
شمارة  .)۶از بیشترین اشکاالت موجود در این زمینه میتوان به
طراحی غیراصولی وسایل بازی ،نصب و جانمایی نادرست آنها
در محوطة زمینبازی اشاره کرد.

جدول  .۵مقایسۀ وضعیت تاب تکمحوره در پارک مردم با استانداردهای کمیسیون ایمنی آمریکا

وضعیت نمونۀ موردمشاهده

مطابقت با استاندارد

ردیف

وضعیت مطلوب (استاندارد)

1

همة تجهیزاتی که برای ایمنکردن بخشهای معلقِ متصل
به صندلی تاب و حمایت از سازه بهکاررفتهاند نباید بدون
استفاده از ابزار و بهآسانی قابل باز کردن و تغییر باشند.

اتصاالت ،ایمن هستند و برای بازکردن آنها
نیاز به ابزارهای تخصصی است.

مطابق

2

در صورت به کار رفتن قالب  Sشکل در قسمت اتصال تاب
به سازة اصلی یا صندلی تاب ،دهانة آن کامالً بسته باشد
(ممانعت از گیرکردن لباس کودکان در آنها و ایجاد
جراحتهای احتمالی).

فواصل و زوائد اتصاالت بهکاررفته در سازه
منجر به گیرکردن اعضا یا لباس کودکان در
آنها و ایجاد جراحت میشود.

مطابقت ندارد.

3

بهمنظور جلوگیری از تشویق کودکان به باالرفتن از سازه،
تابها باید از باالترین نقطة اتصال بهصورت معلق باشند.

تابها از باالترین نقطة اتصال بهصورت
معلق هستند.

Full Bucket Seat Swings

مطابق

4

7
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ردیف

وضعیت مطلوب (استاندارد)

مطابقت با استاندارد

وضعیت نمونۀ موردمشاهده

۴

از قرار دادن میلة افقی در وسط فریمهای  aشکل خودداری
شود.

فریم نمونههای فعلی به شکل Uو دارای
میلة افقی در وسط آن است.

مطابقت ندارد.

۵

استفاده از طنابهای پارچهای به دلیل افت کیفیت در طول
زمان توصیه نمیشوند.

تمامی زنجیرهای بهکاررفته فلزی هستند.

مطابق

۶

بهمنظور جلوگیری از خطر احتمالی دویدن سهوی کودکان
به جلوی تاب و ایجاد آسیب ،سازة تابها باید از دیگر
تجهیزات زمینبازی دارای فاصله باشند.

یکی از نمونههای موجود دارای فضای
مشترک با سرسرة ترکیبی است.

7

بهمنظور کاهش خطرات احتمالی که ممکن است در اثر
حرکت و برخورد تاب با کودکان ایجاد شود توصیه میشود
روی یک سازه ،تعداد بیشتر از دو تاب نصب نشود.

روی هر سازه دو تاب نصب شده است.

مطابق

8

تابها نباید به سازههای کامپوزیتی متصل باشند.

سازة اصلی تاب از جنس فلز آهن است.

مطابق

9

صندلی تاب بهگونهای طراحی شود که امکان سوارشدن
بیش از یک نفر روی آن وجود نداشته باشد.

امکان سوارشدن بیش از یک نفر روی تاب
وجود ندارد.

مطابق

1۰

بهمنظور کاهش صدمات ناشی از جراحات ،در ساخت
صندلی ،متریال های سبک وزنی مانند پالستیک و
الستیکها جایگزین چوب و فلز شوند.

جنس صندلی از پالستیک پلیاتیلن با
چگالی باال است.

مطابق

11

لبههای نشیمن باید دارای انحنای مالیمی باشد.

لبههای نشیمن دارای انحنا است.

مطابق

مطابقت ندارد.

جدول  .۶درصد انطباق تجهیزات زمینبازی پارک مردم با استانداردهای کمیسیون ایمنی آمریکا

ردیف

نوع تجهیزات زمینبازی

درصد مطابقت

1

االکلنگ

2۵

2

سرسرة مستقیم

۶3/۶

3

سرسرة ترکیبی

۶3/۶

4

تاب تکمحوره

72/7

۵

سرسرة مارپیچ

7۶/1

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر که با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی تجهیزات
زمینبازی کودکان در پارک مردم همدان بر مبنای
استانداردهای کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا اجرا شد،
مشخص کرد که بیشترین درصد مطابقت تجهیز بازی با
استاندارد مورداستفاده مربوط به سرسرة مارپیچ و کمترین
مطابقت متعلق به االکلنگ به دست آمد .نتایج مطالعة حاضر،
همسو با لزوم رعایت استانداردهای ایمنی تجهیزات بازی
کودکان بنابر مطالعات ناواکوسکی و چاریتونوویچ ،نائینی و
همکاران ،تان و همکاران ،نورتون و همکاران ،توکل و همکاران
است [ .]1، 4، ۶، 8، 1۶، 17در مورد تجهیزات کشورهای
توسعهیافته با توجه به اجباری بودن اجرای استانداردهای
تجهیزات زمینبازی کودکان ،لزوم اجرای تحقیق مشابه وجود
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نداشت ولی نویسندگان بنابر تعداد مطالعات اندکی که در ایران
به بررسی وضعیت تجهیزات زمینبازی کودکان پرداختهاند ،تنها
نتایج را با این مطالعات مقایسه میکنند.
در بررسی وضعیت االکلنگ با استانداردهای معرفیشده،
موارد وجود خطر سقوط در ارتفاع باال و حداکثر زاویة بین میلة
اصلی االکلنگ و خط افق بدون مطابقت تعیین شدند .امکان
زاویة  3۵درجهای االکلنگ میتواند ریسک خطر سقوط و
آسیبهای فیزیکی به کودکان زیر پنج سال را بهشدت افزایش
دهد .توکل نیز در مطالعة خود به این امر و افزایش سقوط
کودکان اشاره کرده است [ .]17در بررسی وضعیت سرسره،
موارد وجود شکاف سرتاسری ،طراحی ورودی سکو ،وجود
دستگیره یا نرده ،اندازة افقی گودال در سرسرة مارپیچ ،شیب
سرسره و گودال آن برای کودکان زیر پنج سال و نقطة خروج از
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شیب با استانداردهای کمیسیون ایمنی محصوالت آمریکا
مطابقت ندارد .همچنین بنابر مقالة نائینی و همکاران ،فاصلة
ایمنی در اطراف سرسره حداقل  182سانتیمتر تعیین شد []8؛
در پارک موردبررسی ،در قسمتهایی کمتر از این مقدار است.
در مقایسة نتایج این پژوهش با جمعبندی نتایج پژوهش نائینی
و همکاران در سال  2010در خصوص ابعاد و اندازههای تاب با
استاندارد معرفیشده هماهنگی وجود دارد []8؛ لیکن در مورد
به کار رفتن قالب  Sشکل ،قرار دادن میلة افقی در وسط
فریمهای  aشکل ،فاصله با سایر تجهیزات با استاندارد کمیسیون
ایمنی آمریکا مطابقت ندارد.
در حال حاضر ،استانداردهای متعدد آمریکایی و اروپایی
درزمینة ایمنی وسایل بازی در کشورهای توسعهیافته
تدوینشده که مطالعات انجامگرفته در این پژوهش باتوجهبه
جامعبودن استانداردهای آمریکایی و ارائة راهکارهایی درزمینة
ایمنی برای طراحی ،ساخت ،نصب و نگهداری تجهیزات براساس
این استاندارد صورت گرفت .البته به نظر میرسد با توجه به
تفاوتهای آنتروپومتری ،نژادی و خصوصاً رفتاری کودکان ایرانی
تدوین استانداردهایی متناسب با نیاز کودکان ایرانی میتواند
دربرگیرندة نگاهی دقیقتر و جامعتر نسبت به موضوع باشد.
این پژوهش نشان میدهد که با توجه به نقش غیرقابلانکار
ایمنی تجهیزات زمینبازی در میزان آسیبهای احتمالی وارد
بر کودکان ،باید در راستای ایمنکردن و انطباق هرچه بیشتر
آنها با استانداردهای جهانی و کنترل مستمر وسایل موجود از
][DOI:10.1016/j.jpedsurg.2007.12.061

نظر ایمنی کوشید .در نهایت ،نتایج این پژوهش در لزوم تدوین
استانداردهای ملی متناسب و همچنین در ارزیابی ،طراحی و
اصالح تجهیزات پارک بازی کودکان برای جامعة طراحان،
مهندسان ،سازندگان و سازمانهای مربوط مفید خواهد بود.
از محدودیتهای اصلی این مطالعه میتوان به عدم امکان
بررسی ابعاد تجهیزات با بانک اطالعات آنتروپومتری کودکان
اشاره کرد .نیاز به استانداردهای ملی با توجه به ابعاد کودکان 2
تا  14سال مشهود است و تیم پژوهش ،موضوع جمعآوری
اطالعات کامل ابعادی کودکان و تدوین استانداردهای مرتبط با
طراحی وسایل و تجهیزات برای کودکان را برای طرحها و
مطالعات آتی پیشنهاد میکند.
تقدیر و تشکر
نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در نوشتن این مقاله
یاری رساندند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
تعارض منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
منابع مالی
منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.
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