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 ممخص البحث:
يتناكؿ البحث الفراغ الترفييي المخصص لمعب كترفيو الطفؿ كمدل تحقيقو لقكاعد تصميـ الفراغ 
المخصص لمطفؿ كالتكظيؼ األمثؿ لو عبر تحميؿ مجمكعة مف األمثمة العالمية كالعربية كالقياـ بدراسة تحميمية 

ؿ المؤثرة في تصميـ الفراغ الترفييي لمعرفة مدل مراعاة األمثمة المحمية في الجميكرية العربية السكرية لمعكام
لمطفؿ )السيككلكجية كاالجتماعية( كتكظيفيا األمثؿ في التككينات المعمارية عف طريؽ تحميؿ عناصر الفراغ 

 الفرش المعمارم(.-المقياس كالحجـك-المناسيب-المكف-المعمارم )الخطكط كاألسطح
 لدراسة النظرية ثبلثة مكاضيع :تحتكم األطركحة عمى دراستيف نظرية كتحميمية،تتناكؿ ا

  دراسة مراحؿ نمك الطفؿ كحاجاتو األساسية في مختمؼ مراحؿ نمكه )كبشكؿ خاص لعمر
 الدراسة(

 العكامؿ المؤثرة( لمعرفة تأثير ىذه -أىدافو-دراسة النشاط الترفييي لمطفؿ )سيككلكجية المعب
المخصص لمنشاط الترفييي  العكامؿ عمى تصميـ الفراغ المعمارم المخصص الفراغ المعمارم

لمطفؿ في التككينات المعمارية المختمفة كتكظيؼ النشاط الترفييي في عممية التعمـ النشط كغير 
 المباشر.

  دراسة مككنات كمؤثرات الفراغ المعمارم كمفيكميا كدالالتيا بالنسبة لطفؿ مرحمة الطفكلة
 المبكرة كالمتكسطة.
 كعيف:أما الدراسة التحميمية فتتناكؿ مكض

  تحميؿ نماذج ألمثمة عالميك كعربية كتحديد مراعاتيا لسيككلكجية الطفؿ الطفؿ كالتكظيؼ األمثؿ
 لمفراغ الترفييي فييا.

  دراسة نماذج مختمفة مف العمارة المحمية في سكريا كتحميميا كتتضمف الدراسة الفضاءات المخصصة
الفضاءات المخصصة لو في السكف لمنشاط الترفييي لمطفؿ في كؿ منشئ معمارم ابتداءا" مف 

مركرا" باألبنية التعميمية كاألبنية التجارية كالمعارض كمتاحؼ الطفؿ كانتياءا" بالمنشّات الترفييية 
المتكاممة،لمكصكؿ إلى مجمكعة مف النتائج كالقكاعد كاالقتراحات لدراسة الفراغ الترفييي المخصص 

 لمطفؿ كتكظيفو في التككينات المعمارية.
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 مقدمة:
 

 في كسرعة التغيرات، في كثرة مف تحممو لما اإلنساف، حياة مراحؿ مرحمة مف أىـ الطفكلة كانت لما
 ىذه تعانيو ما إلى نظرنا إذا كالسيما. أىمية كأكثر أثران، كأعظـ مجاالن، أخصب فييا االستثمار فإف النمك،

 ماتشكمو مع ألبنائيا، السميمة التنمية تحقيؽ في كتراجع احتياجاتيا، تمبية في إىماؿ مف العمرية المرحمة
 .كاإلسبلمية العربية مجتمعاتنا في نسبة مف شرائحيا

 يف(،القكان) أفبلطكف أكؿ مف اعترؼ بأف لمعب قيمة عممية. كيتضح ىذا مف مناداتو في كتاب كاف
كاقعية مصغرة ألطفاؿ كبإعطاء أدكات بناء ، الحساب ساعدتيـ عمى تعمـلمبتكزيع التفاحات عؿ الصبية 

، كبذلؾ فإنو قد أدرؾ أىمية النشاط ستقبؿلمعمييـ أف يصبحكا بناءيف في ا الذيف كاف ،سف الثالثة
 .الترفييي كالمعب في ىذه المرحمة الدقيقة مف حياة االنساف

افؽ لو، المر  الفضاء الترفيييكبناء عمى أىمية المعب كالنشاط الترفييي لمطفؿ كالمجتمع تبرز أىمية كجكد 
فالطفؿ بحاجة لفراغات مختمفة تناسب عمره، يككف فييا قادرا" عمى النشاط المبدع، بعد إعداد البيئة 

 المناسبة كتأميف حرية المعب لو في يسر كأماف.

شّكؿ الفناء الداخمي في بيكت المدينة القديمة الفضاء الترفييي الرئيس  في المنزؿ، حيث األطفاؿ يمعبكف 
رانيـ، كما كانت األزقة بتشكيميا العفكم في النسيج المتراص أماكف ّامنة لمعب الطفؿ كيمرحكف مع أق

 كتفريغ الطاقات.
كمع التطكر الزمني كالتكسع العمراني في المدينة خارج األسكار، تبلصقت األبنية كلـ يعد ىنالؾ ذلؾ 

د الطفؿ أمامو مكانا لمعب الفناء، الفضاء الجميؿ لمعب الطفؿ، بسبب صغر البيكت كالمساحات، كلـ يج
 سكل الطرقات المزدحمة بالسيارات، حيث ال لعب ّامف كال بيئة صحية جيدة لنمك الطفؿ.
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 مناقشة العنوان
  

 لمطفل الترفييية بالمنشآت الخاصة لمفضاءات االمثل التوظيف

 ( سوريا – دراسية حالة )
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Optimum use of areas specialized in recreation facilities for 

children (case study- Syria) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

محدد  ،فيك كؿ فراغ داخمي أك خارجي الفراغ المقام انشاؤه لترفيو ولعب الطفل يقصد بالمنشئ الترفييي : -
 سواء أكان عمى المستوى المبسط ابتداء بفراغ غرفة في بيتو كمخصص لكظيفة الترفيو كالمعب بإنشاء معين

وانتياء بالمستوى المتخصص في  الركضة كالمباني العامة كالمكالت كالمتاحؼمركرا بذلؾ الفراغ المخصص في 
 .   المبنى الترفييي الكامل

( سنكات أم في مرحمة الطفكلة المبكرة كالطفكلة 9 - 0ستتـ الدراسة عمى األطفاؿ المتراكحة أعمارىـ بيف ) -
 المتكسطة .

 ستتـ دراسة البحث في الجميكرية العربية السكرية كسيككف تحميؿ كدراسة:                    -
في مدينة حمب                                                منشأة الباسؿ )منشأة ترفييية رياضية(                (في مدينة حمب عالـ السحر)منشأة ترفييية

 )منشأة ترفييية تعميمية( في مدينة دمشؽ                    الكردة الدمشقية  -مركزاستكشاؼ مسار
 
 
 
 
 
  



  س
 

 :أىمية البحث  
 

 تبرز أىمية البحث مف خبلؿ :
الدكر المذم يمعبو الميندس المعمارم في تصميـ ك خمؽ الفراغ المناسب لمطفؿ لما يمثّمو  (1

لممباني كالمنشآت المصممة مف أىمية في بنية المجتمع السكرم كمستقبؿ الكطف كما 
 لمطفؿ أثر في حياتو المستقبمية.

أىمية األنشطة الترفييية كالمعب عند األطفاؿ في تككيف شخصية الطفؿ كنمكه الجسدم  (0
  كالفكرم كالنفسي حيث انيا تساعد عمى :

  تعزيز الحياة االجتماعية لدل الطفؿ بتنمية االنتماء االجتماعي 
 األطفاؿ كتنميتيا بالشكؿ الصحيح  كشؼ الميكؿ ك المكاىب لدل 
 . تعزيز جانب االستقبلؿ كالثقة بالنفس 
                                                                            تكثيؽ الصمة بينو كبيف األطفاؿ اآلخريف كبيف المجتمع                                               

المناسب لمفراغات المعمارية الخاصة باألنشطة الترفييية كفؽ المعايير الصحيحة يسمح لمطفؿ كاف التصميـ 
  بنشأة صحية كاعدة كمؤثرة في المجتمع المذم يعيش فيو.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ػَٔ اُجبؽش-أٍٛٔخ اُجؾش 1 سهْ ؽٌَ
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 إشكالية البحث:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطفل فيو وسيمة الطفل لتفريغ طاقاتو الجسدية والنفسية يكتشف النشاط الترفييي 
 المتنامية فيو حاجة ضرورية لضمان نمو سميم  وقدراتو ذاتو

توظيف النشاط 
 الترفييي

 العالج بالمعب

 التعمم بالمعب

توجيو المعب لمتعمم وزيادة وعي الطفل ورفع مستوى نمو الطفل الجسدي 
والنفسي واالجتماعي من خالل مالءمة العناصر المكونة لمفراغ والمؤثرة فيو 

 وشخصية الطفلوتوظيفيا بشكل أمثل لتحقيق فراغ ترفييي يعكس روح 

  ؟الفراغ المعماري الترفييي لمطفل يحقق عذا الغرض ىل

الفراغ المعمارم 
الترفييي لمطفؿ 

الغاية  يحقق
 المرجّكة

الفراغ المعمارم 
 الالترفييي لمطفؿ 

الغاية  حققي
 المرجّكة

الفراغ المعمارم 
الترفييي لمطفؿ 

  ولكنحقق ي

 الدراسات النفسية العالمية

 ػَٔ اُجبؽش-ئؽٌبٍُخ اُجؾش 2 سهْ ؽٌَ
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  البحث : فرضية
الى المعالجة المعمارية   المحمية المعمارية التجربة لطفؿ فيالترفييية الخاصة باالفراغات المعمارية  تفتقر

نبلحظ كجكد إىماؿ كاضح في منشآت الطفؿ ، ك المبلءمة لتمبية حاجات الطفؿ كمدل تطكيرىا ليذه اإلمكانيات
ميميا عمى ىذا األساس بؿ كانت حيث اف أغمب الفراغات المخصصة لؤلنشطة الترفييية لمطفؿ لـ يتـ تص،

كتقع ،  حاجة الطفؿ الييا تمبيتصميمية متخصصة معمارية فراغات عفكية خمقت بشكؿ طبيعي بدكف أم دراسة 
عمى عاتؽ الميندس المعمارم أف يأخذ بعيف األىمية أثناء دراسة الفراغ المعمارم خمؽ كتنظيـ أماكف مناسبة 

الفيزيكلكجية كالنفسية المختمفة مف أجؿ عمارة تحقؽ الكظيفة  وبية حاجاتتملمنشاط الترفييي لمطفؿ ك كمدركسة 
  .كالجماؿ

  اليدف من البحث :
مة ىذا الفراغ لو كمراعاة ضركرة تنمية ءعبلقة الطفؿ بالفراغ المعمارم كمدل مبل دراسة ييدؼ البحث الى

المتميز كاستخداـ مكاد البناء كاأللكاف المناسبة التشكيؿ الحجمي كذلؾ في الميارات التصميمية كاالبداعية لمطفؿ 
، مف خبلؿ  تسميط الضكء عمى أىمية الفراغات الترفييية لمطفؿ بكصفيا فراغات أساسية يمكف استغبلليا لؤلطفاؿ

ك ذلؾ لجعؿ الفراغ تكثيؽ الكاقع الحالي في عممية التعّمـ النشط كتكجيو سمكؾ الطفؿ تربكيا" كنفسيا" كتعميميا" ك 
 .يؽ لمطفؿ يحاكيو كيتفاعؿ معو بكصفو انساف المستقبؿ كمستقبؿ تطكر المجتمعصد

 منيجية البحث :

 عمى منيجيف أساسييف :رتكز البحث ي
كث العممية ما ك ِتَب في مكضكع البحث في المراجع  كالكتب كالبح ي عنى بدراسة كتحميمي ظرم استقرائين أكالن :

 ..مف خبلؿ استعراض كتحميؿ التجارب العالمية كالعربية اعرضيكالعمؿ عمى تصنيفيا ك 
نظرية  تكجياتكؿ تصميمية مناسبة تمييدان لكضع كاقتراح حمالمحمية  يةمتجارب المعمار ل تطبيقي مقارف ثانيان :

  .المخصصة لو الترفييية فراغاتمكتصميمية ل
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 : خطة البحث

 اُجبؽش ػَٔ-اُجؾش خطخ رؾٍَِ 3 سهْ ؽٌَ
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 األول الباب

 والفراغ المعماري لمطفل النشاط الترفييي
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 جبؽشُا ػَٔ-األٍٝ اُجبة ٓخطو 4 سهْ ؽٌَ
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 ػَٔ اُجبؽش-ٓخطو رؾًٍِِ ُِلقَ األ5ٍٝ سهْ ؽٌَ

 مراحل نمو الطفل

الحاجات األساسية 
لمختمف المجموعات 

 العمرية

 النفسي النمو
 االجتماعي

 الحركي النمو
 والمغوي

 العقمي النمو
 والمعرفي

تأثير البيئة في 
 نمو الطفل

  االنفعاليالنمو 

 

البيئة االجتماعية 
 العامة

البيئة الفيزيائية 
 الطبيعية

الحاجات النفسية  الحركيةالحاجات 
 واالجتماعية

 مراحل الطفولة

 الفصل األول : النشاط الترفييي لمطفل خالل مراحل نموه
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 :الفراغ المعماريلمطفل و النشاط الترفييي  األول : بابال-1

 الفصل األول: النشاط الترفييي لمطفل خالل مراحل نموه-1-1

 :مراحل نمو الطفل-1-1-1

 مراحل الطفولة :-1-1-1-1

 كفييا ،المراىقة بداية إلى الميبلد مف تمتد التي ،االنساف حياة دكرة مف العمرية المرحمة الطفكلة مرحمة تشمؿ
 .1البالغ لمفرد المستقبمية الشخصية أسس تكضع
 مف الثانية السنة نياية حتى العالـ ىذا إلى الطفؿ لخركج األكلى المحظة مف المرحمة ىذه تبدأ: الميد مرحمة
 ."تقريبا عمره
 الطفؿ حياة في الثاني العاـ نياية مف المبكرة الطفكلة مرحمة تبدأ(: المدرسة قبؿ ما طفؿ) المبكرة الطفكلة مرحمة

 .السادس أك الخامس العاـ بداية حتى كتستمر
 مف الكثير الطفؿ فييا يتعمـ أف يمكف التي المرحمة بكصفيا خاصة، عناية جدان،تستكجب حساسة مرحمة كىي

 عمى الحرص يجب كبالتالي ،بسيكلة المعارؼ التقاط مرحمة ىي المرحمة كاألفكار،ىذه كالقيـ كالميارات الخبرات
 في فاعبلن  عضكان  المستقبؿ في كيككف، كصحيحة سميمة نشأة الطفؿ لينشأ كبناءة، إيجابية معارؼ كميا تككف أف

 .سمبيان  كليس إيجابي بشكؿ المجتمع
 مف التاسع العاـ نياية حتى الطفؿ عمر مف السادس العاـ بداية مف المرحمة تبدأىذه:المتكسطة الطفكلة مرحمة
 كراء ما معرفة الى التطمع في األطفاؿ فييا يأخذ حيث ،الحر الخياؿ بمرحمة المرحمة ىذه تسمية كيمكف ،عمره

 .الكاقعية الظكاىر
 كدخكؿ عشر الثانية سف نياية حتى الطفؿ عمر مف التاسعة سف مف المرحمة ىذه تبدأ: المتأخرة الطفكلة مرحمة
 .المراىقة مرحمة الطفؿ

 

 

 

 

 

                                                           
بْ, ٚاّخزاْ طبٌُ هللا ػٛع ِحّٛد:رزخّخ, إٌّٛ ٔظز٠ّبد, ثبرز٠ش١ب, ١ٍِز 1 ّّ  .2005, اٌفىز دار, ػ

 ٓشاؽَ ٗٔٞ اُطلَ  6 سهْ ؽٌَ
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 النمو العقمي والمعرفي لمطفل : -1-1-1-2

الذم أجرل العديد مف األبحاث كالتجارب في مجاؿ النمك ،مف أبرز الباحثيف في ىذا المجاؿ )جاف بياجيو(
الطفؿ .المعرفي عند   

عف طريؽ خبراتو في العالـ ، يحاكؿ إضافة المزيد لبنائو المعرفي ،ينظر بياجيو لمطفؿ باعتباره كائف نشيط
ف إضافة ىذه الخبرات لو إنما تعدؿ مف طرؽ تعاممو مع مف حكلو ،المحيط بو  "تساعد في إعطائو تفسيراك  ،كا 

.1لممعمكمات الجديدة التي يتعرض ليا   
إذ تسكد في  ،أساليب تفكيره حيالو تتغير مف مرحمة إلى أخرليو أف إدراؾ الفرد ليذا العالـ ك كتفترض نظرية بياج

. 2كؿ مرحمة أساليب كاستراتيجيات خاصة تحكـ إدراكات الفرد كتؤثر في أنماطو السمككية  

:كيعّرفيا بأنو المنطقية العمميات قبؿ ما مرحمة المبكرة الطفكلة مرحمة بياجيويعتبر   
 3“ لذلؾ البلـز المنطؽ تكفر لعدـ معينة، أساسية نية٘ذ عمميات في الدخكؿ عمى الطفؿ مقدرة " 

 عمى انتباىو تركيز ،فبل يستطيع كاحد بعد كذك كالسذاجة، بالبساطة تفكير الطفؿ في ىذه المرحمة يتسـ ذلؾ كعمى
 العمميات مف كثير في الخاصية تأثير كبير كليذه أمامو، المعركض الشيء مف فقط كاحد جانب مف أكثر

 المعرفية.

 :النمو النفسي االجتماعي  -1-1-1-3

. 4كسنتناكؿ ىذا المكضكع مف خبلؿ نظرية كأبحاث ) إريؾ إريكسكف (   
:حيث أف النمك اإلنساني عند إريكسكف ىك التفاعؿ بيف   

 

 

 

 

 

 ػَٔ اُجبؽش-اُ٘ٔٞ ػ٘ذ ئسٌٌغٕٞ  7  سهْ ؽٌَ

 

                                                           
ر, ِٛر٠ض, شزثً 1 ّٛ  .1986, األٌٚٝ اٌطجؼخ, ٚاٌزٛس٠غ ٚإٌشز ٌٍذراطبد اٌدبِؼ١خ اٌّؤطظخ, ث١زٚد, ث١بخ١ٗ خبْ ػٕذ اٌّؼزفٟ اٌزط

 .2005, ٚاٌّزا٘مخ اٌطفٌٛخ فٟ إٌّٛ ٔفض ػٍُ, حبِذ ػجذ اٌظالَ,س٘زاْ  2
 .اٌؼبٌٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌجز٠طب١ٔخ اٌؼزث١خ ألوبد١ّ٠خا ,اٌطفً ٔفض ػٍُ,اٌّجىزح اٌطفٌٛخ ِزحٍخ فٟ ثحثثحزٚ, ط١ّخ ثذر اٌذ٠ٓ,   3
 .2003, ثغذاد خبِؼخ, االّداة و١ٍخ, ِبخظز١ز رطبٌخ, اٌّزغ١زاد ثجؼغ ٚػاللزٗ األٔب رىبًِ, خ١ًٍ ػم١ً, ٔبطز 4

انعىامم 

 انبيىنىجيت

انعىامم 

 االجتمبعيت

 فبعهيت األوب

 

ومى ضخصيت 

 انفزد



6 
 

 طفولة الميالد

شير( 0-18)  
الثقة مقابؿ عدـ 

 الثقة
ينتج عنو األمؿ في 

 الحياة
يتكقؼ عمى نكعية رعاية األـ 

 لمطفؿ

مرحمة الطفولة 
(سنين1,5-3)  

التحكـ الذاتي 
 مقابؿ الخجؿ

ينتج عنو قكة اإلرادة 
 كاالستقبلؿ الذاتي

تعمـ استكشاؼ العالـ ككسب 
مزيد مف السيطرة عمى الجسـ 

 تعمـ الرفض ككممة ال

 عمر المعب

(سنوات 3-5)  
المبادرة مقابؿ 
 االحساس بالذنب

 ينتج عنو الغرضية
(تخطيط عمؿ أشياء بنفسو)  

يدخؿ مرحمة تقميد اآلباء 
كيستخدـ كممة لماذا الكتشاؼ 

 العالـ

 سن الدراسة

(سنة 6-12)  
المثابرة مقابؿ 

 ينتج عنو الكفاءة النقص
يقارف تقدير الذات مع أقرانو في 
الصؼ كتقع المسؤكلية عمى   

 المدرسة ك المعمـ

 مراحل النمو النفسي االجتماعي عند إريكسون حتى سن الدراسة في البحث

 مف جديد عالـ في كينطمؽ بيئتو في يتحرؾ الذم فالطفؿ ،المبكرة الطفكلة بمرحمة النفسي التحميؿ مدرسة اىتمت
 .بالمبادأة" شعكرا طّكر قد يككف يرغب ما كؿ في كالديو عمى االعتماد دكف الخبرة
 لمبادأتو كبت دكف حكلو ما كيستكشؼ يتحرل بحيث الحركة في الحرية مف مزيدا المرحمة ىذه طفؿ  أعطي فكمما
مراحؿ النمك ( 4، كيبيف الشكؿ)كالسكاء كالتكافؽ الصحة نحك يسير كاالجتماعي النفسي نمكه كاف ،ليا صد أك

1النفسي كاالجتماعي كفؽ نظرية إريكسكف  

 
 ػَٔ اُجبؽش-رٞمٍؼ ٗظشٌخ ئسٌٌغٕٞ 8  سهْ ؽٌَ

                                                           
 2003االّداة, خبِؼخ ثغذاد, ٔبطز, ػم١ً خ١ًٍ, رىبًِ األٔب ٚػاللزٗ ثجؼغ اٌّزغ١زاد, رطبٌخ ِبخظز١ز, و١ٍخ  1

 المرحمة التي تقع فييا دراسة األطركحة
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 رطٞس اُ٘ٔٞ اُؾشًً اُِـٞي االعزٔبػً  1 سهْ عذٍٝ

 :1النمو الحركي والمغوي -1-1-1-4

 
: 2النمو االنفعالي  -1-1-1-5  

 سنوات( : 6-3مرحمة الطفولة المبكرة )
 .تعرؼ بمرحمة عدـ التكازف فيككف الطفؿ فييا سيؿ االستثارة،تتسـ باالنفعاالت التي تتصؼ بالحدة

 .الغيرة( –الغضب  –مف أبرز االنفعاالت في ىذه المرحمة )الخكؼ 
  .كيككف الكالداف ىما محكر التنشئة االجتماعية ،يستمتع الطفؿ فييا باأللعاب الدرامية كالتقميد

 سنة( : 12-6مرحمة الطفولة المتوسطة )
 انفعاالت كعكاطؼ  يحتـر الطفؿ في ىذه السف، كأكثر تقببل لآلخر ،يككف فييا الطفؿ أكثر تحكما" في انفعاالتو

 يستمتع الطفؿ في ىذه المرحمة بتحمؿ المسؤكلية ككسب احتراـ  لبلنتقاد كالسخرية،حساسيف جدا  ااآلخريف كيككنك 
 .مركزية الذات فكيتخمص تدريجيا م ،كتنمك عبلقاتو االجتماعية مع أقرانو ،الكبار

                                                           
خ اٌززث١خ, إٌدبر, ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ ِحّذ, االحز١بخبد اٌجذ١ٔخ ٚاٌحزو١خ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىزح ٚأ١ّ٘خ إشجبػٙب, لظُ اٌززث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌحزوخ, و١ٍ 1

 خبِؼخ اٌٍّه طؼٛد.
 .2002, اٌطفً شخظ١خ ػٍٝ ٚأثز٘ب اٌّجىزح اٌطفٌٛخ ِزحٍخ فٟ إٌّٛ خظبئض, ١ٌٍٝ, اٌذ٠ٓ وزَ 2
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 نمو الطفل :و   البيئة -1-1-1-6

مف أىـ العكامؿ المؤثرة في نمك الطفؿ كتربيتو البيئة, كيقصد بيا جميع العوامل الخارجية المحيطة  من مظاىر 
 مادية وأنماط حياتية و أوساط اجتماعية وثقافية .

نما تؤثر في نمكه كتككينو كشخصيتو كصحتو الجسمية كالعقمية كالنفسية  ،فالبيئة ال تؤثر فقط في سمكؾ االنساف كا 
نساف كميكلو كأفكاره كآراءه ت اإلتؤثر البيئة كذلؾ في اتجاىا كما ،كمدل اصابتو بالمرض أك تمتعو بالصحة

.كمعتقداتو كفي سمات شخصيتو   

 

 

 

 

 

مكانيات فإنؾ تجد طفميف متساكييف في اإل ،دفي الفر  "كبيرا "البيئة تؤثر تأثيراكقد أكدت الدراسات النفسية أف 
.ا1تبلؼ طبيعة البيئة التي نشأ فيوبسبب اخ "،الجسمية كالخصائص الذاتية كمع ذلؾ ينمكاف بطريقة مختمفة تماما  

 وتقسم البيئة المحيطة باالنسان الى :أ - البيئة الفيزيائية الطبيعية. 
                                      ب - البيئة االجتماعية.

 البيئة الفيزيائية الطبيعية : -أ

فالبيئة تؤثر عمى األحكاؿ  مكقع البمد بالنسبة لمجباؿ كالبحار، –التضاريس  –الطقس  –تشتمؿ عمى المناخ 
نشأ خاؿ مف  ،فإذا عاش في بيئة سميمة حيث اليكاء النقي كاألرض الطبيعية ،النفسية كالصحية كالسمككية لمطفؿ

.األمراض كعمى العكس إذا كانت ىذه البيئة فاسدة أك ممكثة   

: 2تمعب البيئة دكرا ىاما أثناء تصميـ الفراغ المعمارم لمطفؿ حيث  

 

 

                                                           
1 Zinin, Michele, and Ceppi, Giulio, Children-Spaces-Relations (Metaproject for an Environment for Young Children, Domus Academy 

Research Center, Reggio, 1999. 
2 Yelland, Richard, Making space (Architecture and Design for Children and Young People), OECD, Scotland, 2011 

العوامل الوراثية 
 المختمفة

 محددات النمو عوامل البيئة
 والشخصية 

اف مساحة الجمد بالنسبة لمكزف عند الطفؿ ىي أكبر مف البالغيف بمرتيف أك ثبلث مرات كىذا جعؿ الطفؿ 
 متأثرا بتقمبات المناخ بشكؿ أكبر

  اُجبؽش ػَٔ-اُطلَ ٝؽخقٍخ ٗٔٞ كً اُجٍئخ رأصٍش 9 سهْ ؽٌَ
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 وسبئم االعالو

 انمؤسسبث انذيىيت

 انمؤسسبث انزيبضيت

 انمذرست

 روضت األطفبل

 األسزة

 

 

 

 

 البيئة االجتماعية العامة : -ب

كالمكاف األكؿ الذم تنمك فيو أنماط  "،مستمرا "تعد األسرة الكحدة االجتماعية األكلى التي يحتؾ بيا الطفؿ احتكاكا
.التنشئة اإلجتماعية  

فيي أكؿ ممثؿ لممجتمع  ،بالطفؿ التنشئة االجتماعية مف األـ أكؿ كسيط لمبيئة االجتماعية المحيطة تدئ دائرةبت
ثـ تتطكر ع بصكرة إيجابية في المجتم "مشاركا "كتمكنو مف أف يصبح عضكا ،يقابمو الطفؿ عف طريؽ الرعاية

خكتو عبلقات أكلية منيا ثـ ما يمبث الطفؿ أف ينشئ لنفسو عبلقات كسطى بينو  ،أساسية تربط الطفؿ بأبيو كا 
 فيقيـ لنفسو عبلقات ،بالمجتمع الكاسع العريض الذم يحيا فيو كبعد ذلؾ يبدأ الطفؿ باالتصاؿ.1كبيف زمبلئو

فكسائؿ  ،مؤسسات الدينيةمف ثـ الك  ()المؤسسات الرياضية فاألندية، فالمدرسة ،ثانكيةعف طريؽ رياض األطفاؿ
.2إلعبلـ )االذاعة كالتمفاز كاالنترنت(ا   

                                                           
 ثّحبفظخ اٌّؼ١ٍّٓ و١ٍخ, ثبٌزٛحذ اٌّظبث١ٓ األؽفبي ٌذٜ اٌزٛاطً ر١ّٕخ فٟ, اٌدّبػ١خ اٌٍؼت أٔشطخ دٚر, اٌظ١ذ, اٌخ١ّض ٚطؼذ, طبدق, أحّذ 1

 .2003, اٌؼش٠ش ػجذ اٌٍّه خبِؼخ, خّذح
2 Zinin, Michele, and Ceppi, Giulio, Children-Spaces-Relations (Metaproject for an Environment for Young Children, Domus Academy 

Research Center, Reggio, 1999 

 اف األطفاؿ يعيشكف في إقميـ يختمؼ عف إقميـ البالغيف :

( ـ بالنسبة لسطح مف االسفمت أعمى مف درجة الحرارة عمى مستكل 2.5درجة الحرارة عمى مستكل )
( ـ أقؿ منيا عمى 2.5الحرارة فيو عمى مستكل )( ـ .كبالعكس بالنسبة لمسطح العشبي فإف درجة 1.5)

 ( ـ1.5مستكل )

 ػَٔ اُجبؽش-دائشح اُز٘ؾئخ االعزٔبػٍخ 10 سهْ ؽٌَ
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 الحاجات األساسية ألطفال مرحمة الطفولة المبكرة:    -1-1-1-7
  .الى شقيف : نفسي ك حركي نمكىـ مراحؿ مختمؼ في لؤلطفاؿ األساسية الحاجاتتنقسـ 

 : 1إشباعياالحاجات النفسية كاالجتماعية التي يسعى الطفؿ الى  -أ

يعتمد في إشباعيا عمى األـ 
 كاألسرة

 

الحناف الحاجة إلى الحب ك 
 كالتكاصؿ الكجداني

 األـ عمى إشباعيا في يعتمد
 كاألسرة

 

إلى األماف الحاجة  

يعتمد في إشباعيا عمى األسرة 
 كالمحيطيف بو

 

التقدير االنتماء ك الحاجة إلى 
 االجتماعي

 المعممة عمى إشباعيا في يعتمد
التدريسي الكادر ك  

 

الحاجة إلى االستطبلع كالمعرفة 
 كاالستكشاؼ

يعتمد في إشباعيا عمى المعممة 
 ك الكادر التدريسي

 

 الحاجة الى النجاح ك التفكؽ

يعتمد في إشباعيا عمى األسرة 
 كالمحيطيف بو

 

 الحاجة إلى الحرية كاالستقبلؿ
 

 ػَٔ اُجبؽش-اُؾبعبد اُ٘لغٍخ ٝاالعزٔبػٍخ ُِطلَ  2عذٍٝ سهْ 

                                                           
1  http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=1&TempID=1&ObjectID 
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 1الحاجات الحركية التي يسعى الطفؿ الى إشباعيا-ب
المساحة 

المخصصة 
 المقترحة

تأثير حاجات الطفل عمى 
 الفراغ المعماري

 عمر الطفل حاجات الطفل

0ـ 0  
 

فراغ صغير ىادئ كمراقب 
 مف األـ

 الحاجة لميدكء
 الحاجة لمحماية كاألماف
 اكتشاؼ كؿ ما يحيط بو

 اكتشاؼ الطبيعة

سنة 6-3  
 

0ـ 0-5  
فراغ مراقب مف األـ يحتكم 

 غمى أجيزة لمعب

 الحاجة لمحماية كاألماف
 نشاطات جسدية كذىنية
 تطكر حسي كنفسي

ايقاظ الذكاء بمقارنة عناصر 
 مختمفة

سنة 3-6  

0ـ 5-12  
فراغات مخدمة لمنشاطات 

 الحركية

 مجاؿ كاسع لمحركة
القدرات الجسدية كالذىنيةزيادة   

 ممارسة نشاطات شخصية ك بناءة
سنة 6-11  

 خقبئـ اُ٘ٔٞ اُجذًٗ ٝاُزطٞس اُؾشًً  3عذٍٝ سهْ 

 النشاط الترفييي لمطفل: -1-1-2

 سيكولوجية الترفيو ولعب األطفال:  -1-1-2-1
كتعتبر"الحاجة لمقياـ بأنشطة تركيحية" عنصران أساسيان في عمـ النفس ، الترفيو ىك نشاط نقـك بو في أكقات الفراغ

كما  ،فنحف نقـك باألنشطة الترفييية لغرض المتعة كالتسمية، حيث أنيا كسيمة "لممرح" ،كعمـ األحياء البشرم
 .2"يتضمف مصطمح الترفيو الربط بيف سبلمة العقؿ كصحة الجسد

 التركيح عف األطفاؿ كىكالمصطمح المستخدـ في عممية المفيـك العاـ لمعب،مف الصعب فصؿ مفيـك الترفيو عف 
كتعتبر األلعاب كاألنشطة ، حيث يحاكي األطفاؿ األنشطةالتي يقـك بياالكبار في حياتيـ بطريقة مرحة، كتسميتيـ

بي االحتياجات الفرديةتم،  3الترفييية كسائؿ لتفريغ الطاقة البدنية الزائدة كتكجيييا نحكأنشطة مقبكلة إجتماعيان   
.كاالجتماعية لئلنساف، كتشعره بالسعادة كالرضى دكف الشعكر باإلكراه أك اإلجبار   

: مف يتيحو ما خبلؿ مف كاسعة إمكانيات عمى مفتكح عيش اختبار ىك فالمعب  
                                                           

, اٌززث١خ و١ٍخ, اٌحزوخ ٚػٍَٛ اٌجذ١ٔخ اٌززث١خ لظُ, بإشجبػٙ ٚأ١ّ٘خ اٌّجىزح ٌٍطفٌٛخ ٚاٌحزو١خ اٌجذ١ٔخ االحز١بخبد, ِحّذ ثٓ اٌٛ٘بة ػجذ, إٌدبر   1

 .طؼٛد اٌٍّه خبِؼخ
 .1987, اٌّؼزفخ ػبٌُ, اٌى٠ٛذ, ػ١ظٝ حظٓ:رزخّخ, اٌٍؼت ط١ىٌٛٛخ١ب, طٛسأب, ١ٍٍِز 2
 .2004, اٌؼبٌٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌجز٠طب١ٔخ اٌؼزث١خ األوبد١ّ٠خ, اٌطفً ٔفض ػٍُ, اٌطفٌٛخاٌّجىزح ِزحٍخ, اٌذ٠ٓ ثذر ط١ّخ, ثحزٚ 3
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 لممخيمة تكسيع  
 كالعاطفية كالمعرفية الجسمانية لمقدرات تطكير  
 التكاصؿ لميارات تعميؽ 

 دكف مف العالـ، ىذا خضـ في الذاتية إمكاناتو يختبر كما بو المحيط العالـ الطفؿ يختبر المعب خبلؿ مف
. خكضيا عمى الحالية قدراتو تؤىمو ال التي الفعمية التجربة لخطر التعرض  

 :1نظرية "جاف بياجيو" في المعب  -أ

 كضركرم أساسي متطمب انو عف فضبل كنضجة الطفؿ نمك عمى يدؿ مؤشرا يشكؿ المعب أف بياجيو جاف يرل -
 اف يرل كما كالكجدانية  كالجنسية كالجسمية كاالنفعالية كاالجتماعية العقمية كجكانبو أشكالو بجميع النمك لحدكث
يتطكر. كال العقمي النمك يحدث ال ، كبدكنو كتطكره العقمي النمك أساس ىك المعب  

كالمكاءمة. التمثؿ ىي رئيسيتيف عمميتيف عمى تقـك بياجيو نظرية -  
 كتشكؿ بو خاصة بنى الى كمعمكمات أشياء مف يتمقاه ما لتحكيؿ الطفؿ بو يقـك الذم النشاط إلى التمثؿ تشير 

حدل الطفؿ نمك عف تعبير انو عمى المعب الى بياجيو كينظر ذاتو مف جزء  مف نكع ككؿ األساسية متطمباتو كا 
 النماء عممية مف يتجزأ ال جزء كالمحاكاة المعب مف أنكاع عدة الى ايضا كيشير معينة بمرحمة يرتبط المعب أنكاع
كالذكاء العقمي  

:2أساسية مراحؿ ثبلث الى المعرفي النمك لمراحؿ تبعا المعب بياجيو قسـ -  
 .الحركية الحسية المرحمة كتقابؿ التدريبي المعب مرحمة .1
 .العمميات بعد ما مرحمة تقابؿ الرمزم المعب مرحمة .0
 .كالمحسكسة العيانية العمميات مرحمة كتقابؿ لقكاعد كفقا المعب مرحمة .3

 : 3نظرية فيجكتسكي في المعب كالترفيو -ب

 ىك المعب ىؿ: الطفؿ لدل الذىني النمك في كدكره المعب حكؿ دراستو في" فيجكتسكي" لدل األبرز التساؤؿ -
 ىك كلكنو النشاط مف المسيطر الشكؿ ىك المعب ليس أف كيجيب المدرسة؟ قبؿ ما طفؿ لدل األىـ النشاط

  كدكافعيـ األطفاؿ حاجات بتمبية أساسان  مرتبط ىك بؿ بحتان  ذىنيان  نشاطان  المعب يعتبر فبل، لمنمك الدافع المصدر

 أنكاعان  لعبيـ أثناء في األطفاؿ يمارس حيث ،يتعممكا أف أجؿ مف لؤلطفاؿ "دافعا يشكؿ فالمعب ،العاطفية كحالتيـ
 كأىداؼ مختمفة عيش طرؽ تصكر كيمكنيـ كىمية، كضعية في أك الخياؿ، دائرة في التحرؾ مثؿ السمكؾ مف

                                                           
1 Piaget, Jean, The Origins of Intelligence, London, Ltd, 1970. 
ر, ِٛر٠ض, شزثً 2 ّٛ  .1986, األٌٚٝ اٌطجؼخ, ٚاٌزٛس٠غ ٚإٌشز ٌٍذراطبد اٌدبِؼ١خ اٌّؤطظخ, ث١زٚد, ث١بخ١ٗ خبْ ػٕذ اٌّؼزفٟ اٌزط
بْ, ٚاّخزاْ طبٌُ هللا ػٛع ِحّٛد:رزخّخ, إٌّٛ ٔظز٠ّبد, ثبرز٠ش١ب, ١ٍِز 3 ّّ  .2005, اٌفىز دار, ػ
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 النشاط المعب اعتبار يمكف المعنى كبيذا المعب، نشاط خبلؿ مف اضطرادان  يتقدـ الطفؿ فإف كىكذا ،مختمقة
 .األطفاؿ نمك يحدد الذم األساسي

 مف ينتقمكف ال فاألطفاؿ ،التخيمي المعب سياؽ في خصكصان  ىامة، تبدك حقيقية حياة طرؽ تصكر فكرة إف  -
نما ،المتخيؿ العالـ إلى الحقيقي العالـ  األطفاؿ يشكؿ الخياؿ ألعاب كفي، العالميف بيف مستمر حكار في يبقكف كا 
 كاالبداع الخياؿ أف يعني ىذا ،كالتنظيـ كالتكاصؿ الكقائع كاسترجاع كالذاكرة كالتفكير المنطؽ عمى باالعتماد لعبيـ
 مف ،كبالتكاصؿ األفكار كبتكليد كبالتفكير بالتعمـ ككذلؾ كالعاطفي المعرفي بالنمك كبير حد إلى مرتبطيف يظبلف

 عمره يتيحو مما بعدأ يتصرؼ أف فييا لمطفؿ يمكف مجاكرة نمك منطقة يخمؽ المعب أف فيجكتسكي يرل ىنا
 عمى لمتحقؽ القابمة غير لمرغبات الكىمي، الخيالي، التحقيؽ ىك المعب فيككف اليكميو تصرفاتو مف بعدأك  الحالي،
 . الكاقع أرض

 األطفاؿ يبديو الذم الشغؼ نفيـ ىنا كمف ،لمنشاط الحقيقي األساس تشكؿ المعب في االنفعالية العناصر  -
  .حياتيـ عمى يضفييا التي كالبيجة لمعب

 ألف لمقكاعد، خاضعة الكقت ذات في كلكنيا خيالية عناصر تتضمف المعب نكاعأ كؿ أف فيجكتسكي يرل  -
 التكمـ في معينة قكاعد يستمـز األـ دكر لعب فإف لممثاؿ ،قكاعد كذات معنى ذات بنية ضمف يجرم نفسو الخياؿ
 ،المعبة تيدـ ال حتى يمعبكنو الذم بالدكر يتقيدكا أف عمييـ أف جيدان  يعرفكف فاألطفاؿ، كالتصرؼ كالمبس كالمشي
نما متعسفان  اك قسريان  أمران  بالضركرة ليس العفكية، كتضييؽ لمقكاعد الخضكع أف إلى يشير الذم األمر  إلى يشير كا 
 1المعب في كالنجاح المتعة

 كيبدك ،لمحركة الطفؿ احتياجات تمبية خبلؿ مف كالعاطفي المعرفي بالنمك ارتباطو مف تتأتى المعب قيمة إف  -
 الذم فاألمر ،لمتصرؼ كنكازعو الطفؿ دكافع في كمي بتغير يرتبط أخرل مرحمة إلى عمرية مرحمة مف تقدـ كؿ أف

 ىذا إف ،أكبر عمر في طفؿ اىتماـ إثارة عف تقريبان  كؼّ  ما ىك معيف عمر في لطفؿ األكبر االىتماـ يثير
 المسيطر. العامؿ يشكؿ ،لمتصرؼ الجديدة كالنكازع الحاجات في النضكج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بْ, ٚاّخزاْ طبٌُ هللا ػٛع ِحّٛد:رزخّخ, إٌّٛ ٔظز٠ّبد, ثبرز٠ش١ب, ١ٍِز 1 ّّ  .2005, اٌفىز دار, ػ
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 :1مفيوم المعب والنشاط الترفييي -1-1-2-2

أىـ ما كرد في  نذكر سميـ قكم طفؿ نشأة في ألىميتو نظرا كالباحثيف العمماء عند المعب مفيـك تعريؼ تعدد
 (.6الشكؿ ) في تعريفو

 
 

                                                           
 http//dr-banderalotaibi.comاٌؼظٍٟ, ٘بٟٔ, اٌؼالج ثبٌٍؼت, اٌمب٘زح,  1

 ػَٔ اُجبؽش-اُِؼت ػ٘ذ اُطلَ 11 سهْ ؽٌَ
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 الطفل:أىداف وفوائد لعب  -1-1-2-3

 ( أٛذاف اُ٘ؾبه اُزشك٢ٜ٤ ٓزٔضال" ثبُِؼت:٣12ج٤ٖ اُؾٌَ )

 

 

 

 

 

 

 

 ػَٔ اُجبؽش-أٛذاف اُِؼت  12 سهْ ؽٌَ

 ػَٔ اُجبؽش-كٞائذ اُِؼت  13 سهْ ؽٌَ
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 العوامل المؤثرة في النشاط الترفييي لمطفل )المعب(: -1-1-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر في النمو الحسي والحركي وبالتالي في القدرة عمى المعب فالمعب لمتغذية السميمة دور كبي
 يحتاج الى قدر كبير من االتزان العصبي والعضمي بنفس الوقت 

كمما كمن الطفل أكثر ذكاء وأكثر مقدرة من الناحية العقمية كمما كان أكثر نشاطا في المعب 
 ويميل الطفل الذكي الى ألعاب االنشاء والتركيب 

لعامل المكان والمناخ دور كبير في لعب الطفل فتختمف طبيعة االىتمامات واأللعاب فألعاب 
 الساحمية تختمف مثال عن تمك في الجبميةالمناطق 

وتؤثر في لعب الطفل بشكل واضح  ترتبط ىذه العوامل الثالثة مع بعضيا ارتباطا وثيقا
فاألطفال الذين ينحدرون من وسط اجتماعي اقتصادي ثقافي راقي ينتسبون الى األندية منذ 

 صغرىم وتختمف ألعابيم عن األطفال من طبقات أقل مستوى

الحالة النفسية لمطفل تعتبر أساسا ضروريا لمعب سعيد فعال فالحالة االنفعالية السمبية 
 لمطفل والتوتر والقمق قد يعوق الطفل في المعب

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼٞآَ أُإصشح كً اُِؼت 4 سهْ عذٍٝ
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 النشاط الترفييي)المعب( والبيئة االجتماعية: -

. أعمى اجتماعية فئات مف األطفاؿ قبؿ مف ممارسة أكثر ىك( التظاىرم)الخيالي  المعب بأف ترل شائعة فكرة ثمة
 فئات مف األطفاؿ أف نتائجيا بينت سنكات، ثبلث عمر مف أطفاؿ لدل المعب سمكؾ حكؿ أجريت دراسة كفي

 أكثر كتعاكنيان  كتشاركيان  ، (ما شيء خمؽ أك بناء بغرض االشياء تحريؾ)بنائيان  "ميبل يظيركف كسطى اجتماعية
 كظيفي لعب في أكثر األدنى االجتماعية الطبقة مف األطفاؿ ينخرط كذلؾ األدنى، اإلجتماعية الفئات مف
1.الكسطى الطبقة أطفاؿ مف أكثر( عضمية نشاطات)   

 المتاحة الحرية كبمدل البيت، في السائد التربكم بالنمط المختمفة االجتماعية الفئات لدل المعب أنماط كتتأثر
 البنات ألعاب عف تزيد المدرسة خارج الصبياف ألعاب أف مجتمعاتنا في كالمبلحظ المعب، لممارسة لؤلطفاؿ
 لدل أكثر يشيع كالعضمية الحركية بالنشاطات المتعمؽ المعب فإف كبالتالي اجتماعيان، األدنى الفئات في خصكصان 
 المستكل تدنى كمما اكثر االختبلؼ ىذا كيزداد البنات، لدل الداخمي الدرامي المعب اكثر يشيع حيف في. الصبياف

2.االجتماعي  

 ترفييي:رسوم األطفال كنشاط  -1-1-2-5

إف السمكؾ الطفكلي في مختمؼ مراحؿ نمك الطفؿ كالمعب كالنشاطات الخبّلقة المتصمة بو ال تمثؿ إال التحرر 
كالتعبير عف زيادة الطاقة ، كيمكف أف تمثؿ النقكش )الشخبطات( كالرسـ كالنشاطات الفنية كجيا" مف كجكه المعب 

بداعا" معتمدة عم ى اإلمكانية التي تقدميا ىذه النقكش مف أجؿ تجريد تصكرات كصكرة مف صكره األكثر تطكرأ كا 
 كحاالت تعكس نفسية الطفؿ كحياتو الخاصة..

فالطفؿ ال ينقؿ الكاقع بؿ يصّكره أم أنو يرسـ كيمكف بتأثير مف انطباعو 
لبصرية حيث يبدأ الطفؿ في العاـ الثالث الفكرم ال بتأثير مف مبلحظتو ا

مف عمره بالخربشة ليس لمجّرد الرغبة في الحركة بؿ ليعبر عف األحاسيس 
3الداخمية التي عاشيا بعمؽ

 تمثؿ ال كالتي الدائرية الطفؿ فرسكمات 
 بالمنزؿ الدائرة يربط حيث ذىنو في معينة دالالت تحمؿ كاقعية رسكمات

التصكيرية لتنتظـ  قدراتو تتكامؿ النمك مراحؿ في التدريجي التقدـ كمع
ّاخذة معنى يمكف فيمو حتى مف قبؿ الكبار . الرابع عامو خربشتو في  

                                                           
1 Dudek, Mark, Children's spaces, Published by Mark Dudek, 2005. 
 ثّحبفظخ اٌّؼ١ٍّٓ و١ٍخ, ثبٌزٛحذ اٌّظبث١ٓ األؽفبي ٌذٜ اٌزٛاطً ر١ّٕخ فٟ, اٌدّبػ١خ اٌٍؼت أٔشطخ دٚر, اٌظ١ذ, اٌخ١ّض ٚطؼذ, طبدق, أحّذ 2

 .2003, اٌؼش٠ش ػجذ اٌٍّه خبِؼخ, خّذح
 1986, اٌظٛر٠خ اٌؼزث١خ اٌدّٙٛر٠خ فٟ اٌثمبفخ ٚسارح ِٕشٛراد, دِشك, لّظبر ١ِّبطخ:رزخّخ, ِٚؼب١ٔٙب األؽفبي رطَٛ, أ١ٌٚف١ز٠ٛ أّب, ف١زار٠ض 3

 سعْ ُطلَ كً عٖ اُخبٓغخ  14 سهْ ؽٌَ
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أما التمكيف فيستخدمو ليميز مف خبللو األشياء كيصقمو طبقان 
باأللكاف القكية المركزة في عممية لخيالو كعاطفتو كاتصالو الدائـ 

.التككيف  
كىكذا فمف خبلؿ رسـك الطفؿ يمكننا الكلكج إلى عالمو الداخمي 

:1فرسكماتو ماىي إال  
كسيمة لتطكر ابداع الطفؿ كنضجو . -  
كسيمة استقصاء كتبادؿ مع الكسط االجتماعي كعالـ الكبار  -

المحيط  الذم يكتنؼ الطفؿ فيسمح الرسـ لمطفؿ بتصكير الكسط
 كالمشاركة بو.

إشارة إلى حالة الطفؿ العاطفية فالرسـ نافذة مفتكحة عمى حالة البلشعكر لدل الطفؿ. -  
يساعد الطفؿ في تركيب المعطيات كصياغة المسائؿ التي ترده مف كؿ جية عمى نحك غير منتظـ كبكاسطة  -

كصحيحة تقريبا" فيك يكّضح ترتيب األحداث الرسـ يتكصؿ الطفؿ إلى عزليا كتركيبيا بما يشبو تركيبات منظمة 
 كالمعمكمات التي استخمصيا الطفؿ مف العالـ الخارجي

 توظيف النشاط الترفييي )المعب(عند الطفل :-1-1-2-6

( بأف المعب دافع داخمي في حيف أف جيرـك Moor and Anderson,1986"يرل كؿ مف مكر كأندرسكف )
ة المعب تكمف في غرس السمككيات المختمفة مف خبللو أما فايغكستكي يرل بأف أىمي (J.Burner,1962بركنر)

(Vygotsky,1968فإنو ) "المعب بالنسبة لمطفؿ ال يقؿ أىمية عف تقديـ ف 2يصؼ المعب بأنو جسر مركر لمنمك
كخبراتو الحب كالرعاية لو فعف طريقو ال يجرب الطفؿ المتعة كالتسمية فقط بؿ يطكر شخصيتو كيدرؾ نجاح قدراتو 

لمطفؿ أبكاب الخياؿ كاالبداع فيك المسؤكؿ عف نمك تفكيره كمياراتو في حؿ المشكبلت كيتعمـ معنى  كيفتح
 العبلقات كالميارات االجتماعية. 

 كقد أدرؾ العمماء أىمية المعب في تنشئة الطفؿ كتعميمو كظيرت نظريات مختمفة في ىذا المجاؿ كتتالت 
. كتتمثؿ كظائؼ كتعديؿ سمكؾ األطفاؿ كدكره في تنمية كثير مف سمات الشخصية الدراسات لتثبت أىمية المعب  

 المعب المتعددة في:

                                                           
 1986, اٌظٛر٠خ اٌؼزث١خ اٌدّٙٛر٠خ فٟ اٌثمبفخ ٚسارح ِٕشٛراد, دِشك, لّظبر ١ِّبطخ:رزخّخ, ِٚؼب١ٔٙب األؽفبي رطَٛ, أ١ٌٚف١ز٠ٛ أّب, ف١زار٠ض 1
 .26, ص 2000, 5ِدٍخ اٌطفٌٛخ اٌؼزث١خ, اٌؼذد 2

 ٗٔٞرط ُشعْ اُطلَ  15 سهْ ؽٌَ
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 متطمبات لمكاجية الطفؿ تؤىؿ التي الخبرات كاكتساب لمتعمـ كسيمة المعب يككف حيث: كالعمؿ لمحياة اإلعداد-1
المستقبمية الحياة  

 المستمرة التماريف خبلؿ مف كذلؾ كالمغكية كاالجتماعية كالعقمية الجسمية الميارات تنمية عمى المعب يعمؿ-0
باآلخريف المتكاصؿ كاالحتكاؾ   

البيكلكجي االتزاف حالة استعادة ثـ كمف الحاجة عف الزائدة البيكلكجية الطاقة تفريغ-3  
أحيانان  يعيشيا التي المرحمة تجاكز في الرغبة عف ،كالتعبير الذات تأكيد-4   
نفسية راحة مف المعب يمنحة بما النفس عف كالتركيح التسمية-5   
كالتخيؿ كالتفكير العقمية قدراتو ينمي ما كالمعارؼ الخبرات مف المزيد الطفؿ اكساب-6  
المعب أثناء الذاتي االتصاؿ في أتقنيا التي المغكية الميارات يستخدـ حيث لغكم بنشاط القياـ-7   
أخرم أدكران  يتقمص عندما انفعالي اجتماعي بنشاط القياـ-8   
كسابو االجتماعية الطفؿ دائرة لتكسيع خصب مجاؿ المعب-9  كتعممو اآلخريف مع لمتعامؿ تؤىمو التي الخبرات كا 

لمطفؿ االجتماعي النمك في إيجابي بشكؿ يساىـ فيك باآلخريف تنظـ العبلقات التي الضكابط   
 

التطبيقات التربكية كمف أبرزىا :   بالمعب كتفعيؿ دكره مف خبلؿيمكننا تكظيؼ النشاط الترفييي لمطفؿ المتمثؿ   

 التعمم بالمعب: -أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كقد أكدت البحكث التربكية أف األطفاؿ كثيرا ما يخبركننا بما  ،يشكؿ المعب أداة تعبير كتكاصؿ بيف األطفاؿ
لذلؾ يعد أفضؿ كسيمة لتحقيؽ التعمـ الفعاؿ ) الذم يحتاج الى الفيـ  ،يفكركف كيشعركف بو مف خبلؿ لعبيـ

كتعمؿ األلعاب عمى  ،كتنمية القدرة عمى تصنيؼ المعمكمة كتخزينيا في الذاكرة كمف ثـ استخداميا (  

 الترفيو كالتسمية انهعب
 مضيعة الكقت كعدـ التعمـ

 التعمم

 

 الجد كالتفكير
 كعدـ المعباالستفادة مف الكقت 

بينت الدراسات الحديثة المتعمقة 
بالطفولة والطفولة المبكرة أنو 
يمكن لمعب أن يشكل طريقة 

تعميمية مناسبة ال يشعر معيا 
 األطفال بضغط التعمم

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼالهخ ثٍٖ اُِؼت ٝاُزؼِْ  16 سهْ ؽٌَ
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قدرات العقمية كتحسف المكىبة االبداعية لدل األطفاؿ كقد أثبتت الدراسات أف األلعاب التعميمية متى تنشيط ال
.1أحسف تخطيطيا كتنظيميا تؤدم دكرا فعاال في تنظيـ التعمـ  

 كضع )بياجيو( ثبلث مبادئ أساسية في التعميـ .

 

 

 

 ػَٔ اُجبؽش-اُزؼِْ ٝكن عبٕ ثٍبعٍٚ  17  سهْ ؽٌَ                          

 :2ىناؾ عدة طرؽ تساعد في تكفير التعميـ النافع لمطفؿ في مختمؼ مراحؿ نمكه،نستعرض منيا

 - تعمـ التحرؾ:ىناؾ ألعاب تساعد الطفؿ عمى النمك الجسدم )نفؽ لمزحؼ- ألعاب الرككب- المعب اليزازة(
- تعمـ اإلبداع: كذلؾ بمساعدة الطفؿ في التعبير عف نفسو كعمى االبتكار، فيمكف تكسيع نطاؽ الرسـ عند 

 ،ع فإنو يخكض تجربة لمسية جديدةفعف طريؽ الطبلء باليد أك األصاب ،الطفؿ ليتخطى بذلؾ قمـ التمكيف كالفرشاة
 كما أف تكفير العجينة كالصمصاؿ لو ينمي اإلبداع لديو.

- تطكير الميارات الفكرية: تشمؿ )التعمـ كالذاكرة كالتفكير كاالستنباط(، يمكف تنميتيا كتطكيرىا مف خبلؿ 
طفؿ.عمى متطابؽ مف شأنيا تدريب ميارة المبلحظة عند ال األلعاب فمثبل لعبة العثكر  

- اكتساب حب الذات: إف تفاعؿ الطفؿ مع العديد مف األشخاص في عدة مستكيات يساعده في صقؿ فيمو 
 ليكيتو كتعزيز ثقتو بنفسو.

األلعاب التربكية كثيرة كمتنكعة كالمعمـ الناجح مف يبتكر ألعابا ىادفة مسمية كممتعة تساعدىـ عمى التعمـ  -
.برغبة كدكف ممؿ  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بْ, إٔزبخٙب ٚرم١ٕبد اٌززث٠ٛخ األٌؼبة, ِحّذ, اٌح١ٍخ 1 ّّ  .2003, ا١ٌّظزح دار, ػ
 .2009, ثبٌٍؼت اٌزؼٍُ, خ١ٕٙخ, اٌّظزٞ 2

التعمم يجب أن 
 يكون شيقا ونشيطا

أىمية التفاعل بين 
 األطفال في الفصل

أفضمية العمل العقمي 
المبني عمى التجربة 

 المباشرة

 ٗٔبرط األُؼبة اُزشثٌٞخ 1 سهْ فٞسح
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 ب- العالج بالمعب :

ىا مف جميع الجكانب الحسية كالحركية ءيسيـ في تشكيؿ شخصية الطفؿ كبنا ،"يعد المعب كسيطا تربكيا ميما
  .1لعالـ الطفؿ مف خبللو يمكننا الكلكج، ةلعالـ الطفكل "كظيفيا "كمدخبل ،كالعقمية كاالنفعاليةكاالجتماعية 

 أساليب تتفؽ مع  فؽك  ،العبلج بالمعب مف أفضؿ كأنجح األساليب مع األطفاؿ الستناده عمى أسس نفسية يعتبر
 ج اضطراباتو . العتتشخص مشكبلتو ك فمرحمة النمك التي يمر بيا الطفؿ 

                                                           
 http//dr-banderalotaibi.com, اٌمب٘زح, ثبٌٍؼت اٌؼالج, ٘بٟٔ, اٌؼظٍٟ 1

 ػَٔ اُجبؽش-أُؾبًَ اُزً ٌزْ ػالعٜب ثبُِؼت  18 سهْ ؽٌَ
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مشكمة الخكؼ مف  يعاني ،في عبلج صبي صغير ذكي )فركيد( أكؿ مف استخدـ نظرية العبلج بالمعب مصادفة
كاعتبر لعب ، الطفؿ التمقائي في كبلمو كأحبلمو كلعبوعف طريؽ كالده فقد كاف يسجؿ سمكؾ  قاـ بعبلجو ،الخيكؿ

لمخكؼ الذم  "عرضا ،الطفؿ التمقائي الذم كاف يقـك فيو بدكر الحصاف كتركو الخيكؿ مف الدمى تسقط أرضا
 .1أكحت بو الحادثة الحقيقية

مف مشاعر القمؽ مف حيث التقميؿ  عب كأسمكب لمعمؿ العبلجي لبعض االضطراباتماستخداـ ال نايمكنكىكذا فإنو 
الطاقة االنفعالية فيو لممكاقؼ المقمقة الناتجة عما يقابمو الطفؿ في حياتو مف  كذلؾ بتفريغ "،مثبل لدل الطفؿ

 ىك يرم حيث"أريسككف" العبلجي العمؿ في المعب استخدمكا الذيف النفسي التحميؿ عمماء أمثاؿ كمف ،حكادث
 كبيذا ،يضايقو ال األقؿ عمى أك يسره بشكؿ الحياتية األحداث ترتيب لعبو يعاكد في الطفؿ أف العمماء مف كغيره

 الطفؿ بو يقـك شفائيان  نشاطان  كاعتبره، لمعب العبلجية القيمة إلى" أريسككف" أشار كقد ،يقمقو مما يتخمص
 . 2المضطرب

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .1987, اٌّؼزفخ ػبٌُ, اٌى٠ٛذ, ػ١ظٝ حظٓ:رزخّخ, اٌٍؼت ط١ىٌٛٛخ١ب, طٛسأب, ١ٍٍِز 1

 3 ص.  ٚاٌزٛس٠غ ٌٍٕشز أف١بء دار.  َ 2003.  اٌّجىزح اٌطفٌٛخ ط١ىٌٛٛخ١خ.  ٚآخزْٚ ط١ذ اٌّد١ذ ػجذ.د  2

 ُألهلبٍ كً أٌُِٔخ أُزؾذح ( Evelinaاُلشاؽ اُذاخًِ كً ٓغزؾلى )    3 سهْ فٞسح
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 رؾٍَِ اُلقَ اُضبًٗ ٖٓ اُجبة األٍٝ 5 سهْ عذٍٝ 
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  والطفل: الفصل الثاني : الفراغ المعماري-1-2

يمكف تعريؼ الفراغ المعمارم بأنو جزء مف الفراغ العاـ، تـ اقتطاعو بمكاصفات كمحددات خاصة، تجعمو يصمح 
يمارس فيو اإلنساف أنشطة حياتية خاصة، كتتكقؼ ىذه األنشطة كطريقة أدائيا عمى طبيعة الجزء المقتطع ألف 

 كحجمو كىيئتو التصميمية كعبلقتو بالفراغ العاـ المحيط بو.
رة كيقكؿ "فرانؾ لكيد رايت": "إف الحيز الداخمي ىك حقيقة المبنى" أم أف "حقيقة العمارة في فراغيا الداخمي" فالعما

 ما ىي إال فراغات تنتج عنيا ىيئات لممباني.

 إف تجربة الفراغ كالمكاف بالنسبة لؤلطفاؿ كالبالغيف مختمفة اختبلفا كبيرا فعالـ الطفؿ يختمؼ عف عالمنا
صؼ -مطبخ-غرفة جمكس-فنحف ننظر لمغرفة مثبل"بأنيا فراغ معيف مصّنؼ كفؽ كظيفة معينة )غرفة نـك"

) أربع فراغات متمثمة بالزكايا  1"ة لمطفؿ فالغرفة الكاحدة تشكؿ لو خمسة فراغات مختمفةدراسي...إلخ( أما بالنسب
 (.17كما في الشكؿ) األربعة كفراغ المركز (

 
 

 

 

 

 

 

الخاص بمقياس مناسب لمقياسو كبألكاف كخطكط كسطكح فالفراغ المعمارم لمطفؿ يجب أف يحاكي خيالو كعالمو 
.فة كتحثو عمى االستكشاؼ كالمعرفةتصكر عالمو كتمبي احتياجاتو المختم  

( فإننا "إذا بنينا كفؽ احتياجات الطفؿ المنازؿ فستككف جميعيا عبارة عف عمّيات كمزاريب،   Bartlettككما كتب)
خزائف ضخمة بأبكاب صغيرة، حجيرات كأماكف مظممة مظمّمة، أنابيب غسيؿ كمصاعد لنقؿ األطعمة، جميعيا 

  2سرية غامضة لبلكتشاؼ كالمغامرة "أماكف 

                                                           
1.Day, Christopher, and Midbjer, Anita, Environment and Children, Elsevier Ltd, 2007. 
2 Barttet, Cities for Children, Earthscan and UNICEF, S.etl,  1999. 

 اُلشاؿبد ثبُ٘غجخ ُِطلَ كً ؿشكخ  19 سهْ ؽٌَ
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 العناصر الخطية والطفل

 األشكال والسطوح والطفل

 المقياس وتناسب الحجوم والطفل

 :ي والطفلالعناصر المكونة لمفراغ المعمار  -1-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر الخطية لمفراغ المعماري والطفل: -1-2-1-1
لمسطكح كالفراغات . المككف الرئيسي   

يحمؿ الخط بمعزؿ عف المضمكف قدرة تعبيرية كبيرة ليا حيكيتيا الخاصة التي تسيـ في ديناميكية الشكؿ كبناؤه 
: 1كالخطكط الرئيسية ىي  

. رمز االستقرار كالحركة كاالمتدادالخط األفقي :   

.يشكؿ حالة تكازف مع قكل الجاذبية كيمثؿ المتانة كالرشاقة  الخط الشاقولي :  

. منتظـ كمتكازفالخط المستقيم :   

انحراؼ عف الكضع المستقر كال بد مف دعـ عنصر آخر لكي يظير بشكؿ متكازف كىك حركي  الخط المائل :
.كفعاؿ   

يمكف أف يككف انحناء لو مركز ثابت حيث يشكؿ دائرة أك دكائر أك أجزاء منحنية ك يمكف أف الخط المنحني : 
. يككف انحناء لو أكثر مف مركز  

.اجتماع الخط الشاقكلي الذم يمثؿ االرتفاع مع الخط األفقي الذم يمثؿ االمتداد يشكؿ المستكم  

 
 

                                                           
 .2006, دِشك خبِؼخ, اٌد١ٍّخ اٌفْٕٛ و١ٍخ, اٌذاخ١ٍخ اٌؼّبرح لظُ, اٌفٕٟ ٚاٌزشى١ً اٌزظ١ُّ أطض, خٙبد, طفذٞ 1

 ػ٘بفش اُلشاؽ أُؼٔبسي  20 سهْ ؽٌَ
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كعند التكاصؿ مع الطفؿ مف خبلؿ رسكماتو التي تأتي تعبيرا عما يمفت نظره 
كيختزنو في إدراكو كما أكضحنا في الفصؿ األكؿ نرل كبشكؿ جمي ميكؿ الطفؿ 
إلى الخطكط المنحنية في الرسـ كالتشكيؿ لما فييا مف ليكنة كخفة كمركنة لذلؾ 

فإنيا غالبا ما تستخدـ في التشكيؿ كالتككيف المعمارم أللعاب كفرش  كحتى مباني 
 األطفاؿ.1

 األشكال والسطوح والطفل : -1-2-1-2

كيعرؼ الشكؿ المعمارم بأنو ترجمة متطمبات البرنامج الكظيفي  ،الشكؿ ىك التعبير األساسي عف الجماؿ
ليككناف  "حيث يمتقي الفكر كالمادة معا ،كالمؤثرات االجتماعية كالنفسية الفمسفية الى حجـك معمارية منسجمة

 .2الشكؿ
 كبما ،العممية كظيفتو كيخدـ االنساف مشاعر تعبيريةعف طاقة مف يحممو ما بقدر ىك الفني العمؿ جماؿ سر إف
 الطفؿ شخصية عف يعبر لو المكجو الفراغ يككف أف فيجب لمطفؿ مكجو فني عمؿ عف عبارة ىي العمارة أف

 كالنفسية كالفكرية المادية االحتياجات كيؤمف ،الجمالية المتعة لو كيحقؽ التعبيرية كطاقاتو طمكحو يعكس، كحيكيتو
كبعدىا يميز المربع  ،كاألشكاؿ المستديرة بعد عمر األربع سنكاتيبدأ الطفؿ بتمييز األشكاؿ ذات المستقيمة 

 كالمستطيؿ كالمثمث كفي حكالي الست سنكات يميز المعيف كفي عمر السبع سنكات يدرؾ كؿ األشكاؿ المعركفة.
يف يقكؿ بياجيو "اكتشفت بكؿ دىشة أف البراىيف البسيطة كاإلحتكاء كترابط العبلقات أك ايجاد الجزء المشترؾ ب
  3كيانيف كميا كانت تشكؿ حتى الثانية عشر مف العمر كعند األطفاؿ األسكياء صعكبات ال يتكقعيا الراشد" 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 1986, اٌظٛر٠خ اٌؼزث١خ اٌدّٙٛر٠خ فٟ اٌثمبفخ ٚسارح ِٕشٛراد, دِشك, لّظبر ١ِّبطخ:رزخّخ, ِٚؼب١ٔٙب األؽفبي رطَٛ, أ١ٌٚف١ز٠ٛ أّب, ف١زار٠ض 1
 .2006, دِشك خبِؼخ, اٌد١ٍّخ اٌفْٕٛ و١ٍخ, اٌذاخ١ٍخ اٌؼّبرح لظُ, اٌفٕٟ ٚاٌزشى١ً اٌزظ١ُّ أطض, خٙبد, طفذٞ 2
3 Piaget, Jean, The Origins of Intelligence, London, Ltd, 1970 

 سعْ اُطلَ  4 سهْ فٞسح

اُغطٞػ أُ٘ؾٍ٘خ كً اُلشاؽ اُذاخًِ  6 سهْ فٞسح

   ُشٝمخ أهلبٍ
 اُخطٞه أُ٘ؾٍ٘خ اُزً رؾبًً ػبُْ اُطلَ  5 سهْ فٞسح
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إف التكاجد    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

األضكبل 

 انمىحىيت

 أشكال مستوحاة من الطبيعة -
 الشكل والحركة والحياةتمثل  -

األضكبل 

 انمستطيهت

 أشكال كونتيا أفكار اإلنسان -
 الفكر والمنطقتمثل  - 

 تنظيم األفكار انسيابية الخيال
 لمع تطور مراحل نمو الطف

انطفم يعيص في 

 انحزكت

يعيص في  ببنغان

 انفكز

 ػَٔ اُجبؽش -اُؼالهخ ثٍٖ ؽٌَ اُلشاؽ أُؼٔبسي ٝ ٓشاؽَ ٗٔٞ اُطلَ  21 سهْ ؽٌَ
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التحديد كالكضكح تزيد مف فرص الخياؿ كتنشط االبداع عند الطفؿ عمى في فراغ بحكاؼ مرنة بعيدة عف 
 عكس الفراغات المعمبة التي تحدد التفكير كالخياؿ .

1"Box environments encourage box Thinking" 

 
 

 األشكاؿ المنحنية تشبع حاجة الطفؿ إلى الحب كالحناف فترحب بالطفؿ كتحتضنو 
 كما تبعد عنو الشعكر بالخكؼ فتحتكيو كتشبع حاجتو لؤلماف .

 
 
 
 

                                                           
1 Day, Christopher, and Midbjer, Anita, Environment and Children, Elsevier Ltd, 2007. 

 االستكشاف األمان
 والمغامرة

 اإلبداع

 اُغطٞػ أُ٘ؾٍ٘خ كً رؾٌٍَ اُلشاؽ أُؼٔبسي  7 سهْ فٞسح

 ػَٔ اُجبؽش-اُزأصٍش اُ٘لغً ُِؾٌَ أُ٘ؾً٘  22 سهْ ؽٌَ
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 المقياس وتناسب الحجوم والطفل: -1-2-1-3

العمارة كسط خمقو  المقياس ىك عبارة عف عبلقة كنسب األشياء بعضيا مع بعض ضمف مجاؿ المقارنة كبما أف
 متناسبا يبقى أف يجب تعقيد أك بساطة اإلنساف في الطبيعة بشكؿ يبلءـ رغباتو كاحتياجاتو كراحتو فانو ميما ازداد

 .1االنساف مقياس مع
  
 

 

 

 

 

 

فالطفؿ يركز عمى الشيء الذم يثير  "،كتأخذ النسب عند الطفؿ معنى عاطفيا ،الطفؿ ال يدرؾ النسب
كتصبح  "كمع نمك الطفؿ كتقدـ السف تتغمب المعقكلية تدريجيا ،اىتمامو كييمؿ كيصغر باقي األشياء

 . 2النسب بيف مختمؼ األجزاء أكثر كاقعية
 

 
 
 
 
 
 

 
فاألطفاؿ يشعركف بالرىبة في  ،أف نراعي مسألة المقياس كاالرتفاعات "كعندما نصمـ لمطفؿ فمف الميـ جدا

                                                           
1 Blesser, Barry, and Salter, Linda-Ruth, Spaces Speak-Are You Listening?, London, England, Massachustettes, 2007 
2 Cohen, Bronwen, Space to Develop (How Architecture Can Play a Vital Role in Young Children’s Lives), U.K, OECD, 2010. 

 ٓغبٍ اُشؤٌخ ٝكن ٓوٍبط اُطلَ  23 سهْ ؽٌَ

 ػَٔ اُجبؽش -هٍٞ اُطلَ كً ٓشاؽَ اُطلُٞخ  6 سهْ عذٍٝ
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عمى عكس تمؾ المبلءمة لمقياسيـ. ،الغرؼ كالفراغات ذات األسقؼ العالية    
الكراسي  غرؼ المشالح، الحمامات ،)فيجب األخذ بعيف اإلعتبار مقاسات أجساـ األطفاؿ في كؿ مف  

(مباتا،الطاكالت كأف تككف األدراج مناسبة لخطكات األطفاؿ كيفضؿ كضع الر   
  

 
 
 
 

 العناصر المؤثرة في الفراغ المعماري والطفل : -1-2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المون والتأثير النفسي لأللوان

 
 الظل و النور -اإلنارة 

      مادة البناء

 المناسيب -األرضية اختالف مستوى 

 الفرش المعماري

 ٓشاػبح ٓوٍبط اُطلَ كً رقٍْٔ كشاؿٚ أُؼٔبسي   8 سهْ فٞسح

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼ٘بفش أُإصشح كً اُلشاؽ أُؼٔبسي24 سهْ ؽٌَ
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 المون: -1-2-2-1
المكف : يقصد بو الشعاع الممكف المنعكس مف األشياء الى العيف كيمكف تعريؼ المكف أيضا بأنو إحساس بصرم 

االشعاع المرئي يحدث عندما يتقاطع الضكء )سكاء مف مصدر طبيعي أك صناعي( بجسـ أك محدد ناتج مف 
.1جسيمات الغبار  

إف انشاء فراغ مناسب لمقياـ بمياـ محددة ىك أحد أىـ األىداؼ الرئيسية لمتصميـ الفعاؿ كاأللكاف قادرة عمى أف 
العناصر المعمارية كنسبيا كعبلقاتيا )قربيا  ترمز لمكظائؼ معتمدة عمى معناىا الرمزم كما أنيا تؤثر عمى شكؿ

طي إحساسا بالحركة كالحيكية فالمكف عبارة عف ضكء فيزيائي كال يمكف تصكره كشيء ثابت .عك بعدىا( كت  

تميـ االنساف لذة الحياة 
كصفكىا كما تحرؾ فيو 

 الدكافع

 أك النشاط عف تعبر
  كتظيرىما التييج

 كتثيرىما

-األصفر-األحمر
 األلكاف الدافئة البرتقالي

 

تميـ االنساف الحزف 
كالحنيف كتحثو عمى 

 االنفعاؿ

تعبر عف االنفعالية 
السمبية كاليدكء 
 كتظيرىما كتثيرىما

-األزرؽ-األخضر
 البنفسجي

 األلكاف الباردة

 

 ػَٔ اُجبؽش–رقٍ٘ق األُٞإ ٝرأصٍشٛب ػِى االٗغبٕ  7  سهْ عذٍٝ
 :2( في رمزية المكفKandinsky 1940كاندنسكي )نظرية  -أ

 إف لمكف قيمة باطنية كمميزات صكتية كحركية خاصة
 المكف األصفر: يجذب المشاىد كيدؿ عمى الجنكف كالخفة كالسطحية.

 المكف األحمر: لكف دافئ كصريح كىك لكف حيكم مفعـ بالقدرة كالتحديد كالقكة.
لبلنياية كيحرؾ فيو الحنيف كالصفاء كالسبلـ فيك لكف يتسـ بالعمؽ المكف األزرؽ: يدعك االنساف الى ا

 كيمضي بالمشاىد الى ما كراء الطبيعة.

                                                           
 .2012, حٍت خبِؼخ, اٌّؼّبر٠خ إٌٙذطخ و١ٍخ(, حٍت ِذ٠ٕخ دراط١خ حبٌخ)اٌّؼّبر٠خ اٌزى٠ٕٛبد فٟ ٚرٛظ١فٗ أزمبؤٖ اٌٍْٛ, دا١ٌب, خزثٛؽٍٟ 1
 .1986, اٌظٛر٠خ اٌؼزث١خ اٌدّٙٛر٠خ فٟ اٌثمبفخ ٚسارح ِٕشٛراد, دِشك, لّظبر ١ِّبطخ:رزخّخ, ِٚؼب١ٔٙب األؽفبي رطَٛ, أ١ٌٚف١ز٠ٛ أّب, ف١زار٠ض 2
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المكف األخضر: أكثر األلكاف ىدكءا" إذ ليست لو أم حدة في الفرح أك األلـ أك الخكؼ كىك ال يتحرؾ في 
ر إذا خالطو يعطيو حيكية أم اتجاه كاف، إنو ىادئ أرضي مكتؼ بنفسو. إال أف القميؿ مف األصف

 كيصبح تأمميا إذا خمط بقميؿ مف األزرؽ.

المكف البرتقالي كالبنفسجي : ناتجيف عف خمط األحمر مع األصفر كاألزرؽ عمى التكالي كىي مف األلكاف 
 ذات التكازف غير الثابت.

 األحمر.المكف البرتقالي: لكف صارخ مرح يجمع بيف حركة المكف األصفر كقكة المكف 

 المكف البنفسجي: ىك المكف األحمر الذم فقد حدتو كيمثؿ العاطفة المنتيية كنياية الحمـ.

 المكف األبيض : يؤلؼ مجمكع األلكاف كميا كيكحي بالصمت كالسككف كيرمز الى النقاء كالشباب

 المكف األسكد:عكس المكف األبيض كيرمز الى العدـ كالحزف ككذلؾ القكة.

 دم : كىك التكازف بيف األبيض كاألسكد كىك لكف جامد ،عديـ الحركة.المكف الرما

 المكف كالطفؿ: -ب
يتعرؼ الطفؿ عمى المكف منذ األشير األكلى مف حياتو كيككف أقؿ دقة في التمييز بيف األلكاف ألسباب تتصؿ 

 بمستكل تطكره
الطفؿ مف سف الثالثة كحتى السادسة اىتماما فائقا بالمكف يسبؽ اىتمامو بالشكؿ كيضعؼ ىذا االىتماـ كيظير 

مقارنة بالشكؿ كمما كبر سف الطفؿ ككمما صغر سنو ازداد اندفاعو باتجاه األلكاف الصارخة كتظير الفكارؽ لديو 
 .1في األلكاف مع مركر الزمف كتطكر نمكه

                                                           
 .1986, اٌظٛر٠خ اٌؼزث١خ اٌدّٙٛر٠خ فٟ اٌثمبفخ ٚسارح ِٕشٛراد, دِشك, لّظبر ١ِّبطخ:رزخّخ, ِٚؼب١ٔٙب األؽفبي رطَٛ, أ١ٌٚف١ز٠ٛ أّب, ف١زار٠ض 1

 إُِٞ ٝاُطلَ  9 سهْ فٞسح
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بالخياؿ كاالنفعاؿ فعبلقتو مع المكف عبلقة انفعالية عاطفية مرتبطة بعالـ الطفؿ الخيالي يرتبط المكف لدل الطفؿ 
*  1كليس بالكاقع فيك في مبلحظتو لمكف كاستخدامو لو في رسكماتو كألكانو كأتباع المدرسة الكحشية  

 أُضاط ا٢ُِٗٞ ُِيلَ
 ػٔش اُيلَ

 

رساح –ّامف  –دافئ  سنكات  2-6   
 

تكازف -منبو  –مفعـ بالحيكية   
سنة 7-10  

 

 تناقض األبيض كاألسكد
سنة 10-14  

 

سنة 17-14 عاطفي  
 

 أُضاط اًُِٞٗ ُِطلَ 8  سهْ عذٍٝ

لكؿ لكف داللة كفاعمية كتأثيرعمى نفسية الطفؿ كقد أجريت دراسات عدة كتحديد أثر كؿ لكف بالتحديد ك االستفادة 
. 2في تصميـ المنشآت المخصصة لمطفؿمف تأثير األلكاف   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٚاٌدزأح اٌظٛد ٚاٌخطٛؽ اٌظبرخخ ثبألٌٛاْ ٚثزان ِبر١ض أِثبي أػؼبء٘ب أػّبي اِزبسد 1900َ فزٔظب فٟ أزشزد اٌزطُ فٟ ِذرطخ ِذ٘ت  1

 اٌزم١ٍذ٠خ اٌم١ٛد ِٓ اٌزحزر فٟ
2 Day, Christopher, and Midbjer, Anita, Environment and Children, Elsevier Ltd, 2007 

 سٝمخ أهلبٍ كً اعجبٍٗب  اػزٔذ كٍٜب اُزؾٌٍَ أُؼٔبسي ػِى إُِٞ  10 سهْ فٞسح
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 اإلنارة والطفل : -1-2-2-2
 يمكف أف تككف طبيعية مصدرىا ضكء الشمس أك صناعية .

تمعب دكرا كبيرا في التككيف كالتشكيؿ المعمارم فدراسة الظؿ كالنكر يضفي الحركة كالحيكية كانعكاس الضكء عمى 
الشكؿ يحرؾ الكاجية،كما كتختمؼ كمية الضكء الطبيعي أثناء النيار بحسب تكضع الشمس فاالضاءة في النيار 

                                تختمؼ عنيا كقت الغركب.                      

درج العمرم لنمك الطفؿ فاألطفاؿ الرضع ال يستطيعكف تحمؿ الطفؿ لمضكء تتنامى كتتطكر مع التإف احتياجات 
  .الضكء القكم فيشعركف بالخطر كعدـ األماف في الفراغ ذك اإلنارة القكية

الخافتة الحالمة خياليـ عمى اإلبداع كتشكؿ بيئة ّامنة دافئة  لنـك صحي كنمك سميـ بينما يحتاج كتحث اإلضاءة 
. 1الطفؿ كمما كبر إلى ضكء أكثر إيقاظا" لتفكيره كاتساعا" لمداركو  

 
 

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼالهخ ثٍٖ اُطلَ ٝاالمبءح   25  سهْ ؽٌَ

                                                           
1 .Day, Christopher, and Midbjer, Anita, Environment and Children, Elsevier Ltd, 2007. 

اءة
إلض

ة ا
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 رؾٌٍَ اُلشاؽ ثبُ٘ٞس ٝاُظَ  11 سهْ فٞسح
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 الشمس ضكء أف الدراسة أثبتت فقد قكية سميمة طفؿ نشأة في كبير دكر الشمس كنكر الطبيعية لئلضاءة
.الكآبة كيزيؿ بالراحة شعكرا يمنح الطبيعي   

فالتبلميذ الذيف تتمتع صفكفيـ "األطفاؿ عمى الصفاء الذىني بدرجة كبيرة ،كما أف االضاءة الطبيعية تساعد 
. "1% في القراءة06% في الرياضيات ك02بإضاءة طبيعية جيدة يظيركف تقدما"بنسبة   

 
 الداخمي الفراغ يربط الذم العنصر النافذة كتشكؿيؤثر في تحديد كمية االضاءة  ككظيفتو إف نكع البناء

ففي الصفكؼ المدرسية عمى سبيؿ المثاؿ  "بصريا الخارجي بالفراغ  
ضفاء شعكر بالحرية كالتحميؽ كما الكظائؼ  طبيعية طكيمة األمد إلنارةعريضة  النكافذ تككف فتحات كا 

الخافتة التي تكحي باألماف  اإلضاءةالمتعمقة بالنشاطات كالمعب كعمى عكس الفراغات المظممة ذات 
 كالراحة كالسككف.

 
كمية االضاءة في ركضة أك مدرسة ابتدائية )نافذة كبيرة مع إمكانية تفسيميا فكؽ مستكل ( 13)يكضح الشكؿ 
  ع بعض النباتات التي تقمؿ مف تشتت انتباه الطفؿ بالخارج مع تحقي االنفتاح كالشفافية(الطفؿ ككض

 

                                                           
1 .Day, Christopher, and Midbjer, Anita, Environment and Children, Elsevier Ltd, 2007. 

 االعزلبدح ٖٓ االمبءح اُطجٍؼٍخ كً كشاؿبد اُطلَ  12 سهْ فٞسح

 اإلمبءح اُطجٍؼٍخ كً ٓذسعخ  13 سهْ فٞسح
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انطفبفيت أو  
انبسبطت 
 اإلوطبئيت

انخطىوت  
 وانىحطيت 

انعضىيت 
 انبيئيت

انتعبيز 
انتهقبئي عه 
مبدة انبىبء 
بطبيعتهب 
انهىويت أو 
 انتطكيهيت

انتعبيز 
انتطكيهي 

انذي تتصبرع 
فيه انظالل 

 وانكتم 

انتعبيز عه 
انىظبو 

اإلوطبئي 
 انمتميز

عالقة المادة بالشكل   عالقة مادة البناء  
 بوظيفة الفراغ المعماري

عالقة مادة البناء والبيئة 
 المحيطة 

 مادة البناء والطفل: -1-2-2-3

بمكاد معمارية )مادة البناء(إف الفراغ المعمارم ما ىك إال تغميؼ لمفراغ الطبيعي   
 

 :المعمارمبالشكؿ  البناء مادة عبلقة -أ

يمثؿ الجانب المادم في العمارة  الذم  اإلنشاءف أحيث  أساسيةعبلقة مادة البناء بالشكؿ عبلقة إف   
. حالة التحقؽ إلىمف حالة الخياؿ  الفكر المعمارميساعد في نقؿ   

التعبير عف :مادة البناء تضيؼ لمشكؿ فيي   

 

 

 

 

 

 

 

 عبلقة مادة البناء بكظيفة الفراغ المعمارم : -ب

ترتبط مادة البناء بكظيفة المبنى فنجد مثبل أف السكف فيو خصكصية كانغبلؽ نحك الداخؿ  يجب أف تككف المادة 
رخاـ( مع فتحات محددة عمى عكس أبنية المكاتب فتككف شفافة زجاجية  -مصمتة ) حجر  

النكر كعكس ركح النشاط كالعمؿ داخؿ المبنىألمنيـك ( إلدخاؿ –)زجاج   
 

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼٞآَ أُإصشح كً اخزٍبس ٓبدح اُج٘بء  26 سهْ ؽٌَ

 ػَٔ اُجبؽش-ٓبدح اُج٘بء ٝاُؾٌَ أُؼٔبسي  27 سهْ ؽٌَ
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 البيئة المحيطة :بالبناء  مادة عبلقة -ج

مف حيث استخداـ المكاد المحمية المتكفرة في البيئة الجغرافية كطبيعة تحمؿ المكاد المستخدمة لممناخ 
 كربط المبنى بالمكقع مف حيث البعد التاريخي كالحضارم كالثقافي كاالقتصادم

 

فمكاد البناء تعبر عف المبنى كتتكمـ بقكة فيناؾ البناء المكّكف مف الزجاج إنو أكثر انفتاحا" ككمفة كأكثر 
ضاءة ، كىناؾ البناء المككف مف الحجارة كالقرميد كالعناصر كالمكاد المرتبطة باألرض،  خفة كا 

األلكاح الببلستيكية( الذم يمثؿ التطمع إلى -الفكالذ-الزجاج-لمككف مف المكاد الصناعية )األلمنيـككىناؾ البناء ا 
 المستقبؿ.

يرتبط إحساس الطفؿ بمكاد البناء بالحالة االنفعالية لديو فاألبكاب عمى سبيؿ المثاؿ تشعره بالخكؼ كعدـ األماف "
فالشفافية فييا تجعؿ ما يراه تحت السيطرة فاألبكاب المغمقة ال يعرؼ كاألصكات المنبعثة مما كراءىا بعكس النكافذ 

ما كراءىا ربما تككف الكحكش كاألشباح لذلؾ يشعر الطفؿ الصغير بعدـ األماف في المعب في فراغ يحكم أبكاب 
.1"مغمقة  

تقبؿ المنشكد< التفاؤؿ بالمس ---< متانة المكاد              المراىؽ ---األطفاؿ بحاجة إلى الحماية  

 

 

                                                           
1 .Day, Christopher, and Midbjer, Anita, Environment and Children, Elsevier Ltd, 2007. 

 ٛٞٗؾ ًٞٗؾ ٓٞاد اُج٘بء كٍٜب ر٘غغْ ٓغ اُجٍئخ أُؾٍِخٓذسعخ اثزذائٍخ كً   14 سهْ فٞسح

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼالهخ ثٍٖ اُطلَ ٝٓبدح اُج٘بء 28 سهْ ؽٌَ
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 :المناسيب )اختالف مستوى األرضية( والطفل  -1-2-2-4

عف أمو كيزداد اعتماده عمى نفسو  نفصاؿباال" مع التطكر التدريجي في مراحؿ نمك الطفؿ يبدأ الطفؿ تدريجيا
كتحقيؽ حاجتو إلى تأكيد الذات كالقدرة عمى االستقبلؿ  فيبدأ باالنطبلؽ نحك فراغ أكبر لو يككف تحت إشراؼ 

 غير مباشر مف األـ
  
 
 
 
 

تحقؽ نكعا مف الخصكصية كاالستقبلؿ لمطفؿ يمكف أف نتبلعب بأرضية البناء كمستكيات مختمفة االرتفاع حيث 
يككف ليا سيطرة أك نشاط مسيطر كفعاؿ كمف الممكف خفض مستكل األرضية لتعزيز الشعكر بالجك الحميـ ك 

. ضمف فراغ أكبر أك رفع مستكل األرضية لخمؽ فراغ ضمف فراغ أكبر كالمصاطب  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

إف االختبلؼ في مستكل األرضية كالمناسيب المختمفة تحفز لدل الطفؿ حاجتو 
إلى المغامرة كاالستكشاؼ كيجعؿ الفراغ أكثر تشكيقا كمتعة كيمكف أف يقضي 
فيو ساعات كبيرة دكف الشعكر بالممؿ كالرتابة مع التأكيد عمى المحافظة دائما 

.آمنةايا الحادة كاستخداـ مكاد عمى أماف الطفؿ باالبتعاد عف الزك   
 

 االستكشاف والمغامرة االستقاللية األمان

 ػَٔ اُجبؽش-أُ٘بعٍت رؾون ؽبعخ اُطلَ ئُى االعزوالٍُخ  29 سهْ ؽٌَ

 أُ٘غٞة ٌؾون ٓشاهجخ ؿٍش ٓجبؽشح ٖٓ األَٛ 15 سهْ فٞسح ٓ٘غٞة أػِى كً سٝمخ ثٞظٍلخ ٓخزِلخ 16 سهْ فٞسح

كشاؽ أًضش رٍٔضا"   17 سهْ فٞسح

 ثٔ٘غٞة أػِى
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 الفرش المعماري لمطفل : -1-2-2-5 

 عنصر ىاـ جدا جدا ك خاصة عندما نصمـ لمطفؿ فيككف :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػَٔ اُجبؽش-ًٍق ٗخزبس كشػ األهلبٍ  30 سهْ ؽٌَ

 ٗٔٞرط ألصبس هلَ  19 سهْ فٞسح األؽشف كً كشػ اُطلَ  18 سهْ فٞسح
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 انعكاس النشاط الترفييي عمى تصميم الفراغ المعماري لمطفل:-1-2-3
المتنكعة، كالتي تـ بيانيا كتفصيميا في الفصؿ  كحاجاتو الطفؿ لنمك الكاسعة السيككلكجية الدراسات مف خبلؿ

 طفؿ.مل المناسب الترفييي المعمارم الفراغ تصميـ أثرىا عمى األكؿ، نستطيع معرفة

، كيغني خياؿ يجب أف يككف الفراغ يحاكي عالـ الطفؿ الخاص كالساحر < --لعب األطفاؿ غير كاقعي  -1
 الطفؿ.

 .كيشعر باألنا ،يحقؽ فيو الطفؿ ذاتو<  -- دافعية المعب عند األطفاؿ داخمية -0

"، فبل يشعر يجب أف يككف فعؿ المعب ممتعا<  -- عمى العممية ال عمى النتائج النيائيةز لعب الطفؿ يركّ  -3
 .في فراغ شيؽ يقـك عمى الغمكض كاالكتشاؼبالممؿ الطفؿ 

فالطفؿ ينمي ذاتو مف خبلؿ  ،< يتحكؿ الفراغ الخارجي إلى كسيمة تعميمية ترفييية--المعب يجمب المتعة  -4
 اكتشاؼ أدكات تغذم فضكلو الطفكلي.

< خمؽ ركف خاص  --الرسـ كالتمكيف أداة لمدخكؿ لعالـ الطفؿ كاستكشاؼ حالتو النفسية كاالنفعالية  -5
 .كتنمي قدرتو عمى اإلبداع ،لجداريات ترسـ مف قبؿ األطفاؿ

 

 

 

 

 

 

 < فراغات جذابة ساحرة لمطفؿ.--الذكؽ( -الممس -النظر-الشـ-تحفيز الحكاس الخمسة لدل الطفؿ )السمع -5

لطفؿ، كيحتضنو بأشكاؿ كسطكح < فراغ يرحب با --الطفؿ إلى االحتكاء كالشعكر بالحب كاألماف  حاجة -6
 منحنية.

 ؽبئو ُِشعْ ٝاُزٌِٖٞ 20 سهْ فٞسح عذاسٌبد كً اُٞاعٜخ اُخبسعٍخ ُشعْ األهلبٍ 21 سهْ فٞسح
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بعاد شعكر الخكؼحاجة الطفؿ إلى  -7 < فراغ مناسب لمقياس الطفؿ بعيد عف األسقؼ --األماف كا 
 كحكاؼ غير حادة. آمنةبمكاد بناء  ،كاالرتفاعات العالية

تربط داخؿ  ،< فراغات معمارية --حاجة الطفؿ إلى االكتشاؼ كالتعرؼ عمى البيئة المحيطة كالمغامرة  -8
كتمثؿ بانحنائاتيا كتعرجاتيا حركة الطفؿ  ،عضكية تحاكي الطبيعة أشكاؿ - المبنى بالفراغ كالنشاطات الخارجية

 لتعزيز ركح المغامرة لدل الطفؿ. ،اختبلؼ المناسيب –كنشاطو 

كتككف مميزة بنفس  ،مف الخصكصية "< إنشاء فراغات كأركاف تعطيو نكعا--حاجة الطفؿ إلى االستقبللية  -9
 .الكقت )كبيت الشجرة مثبل (

 

 

 

 

 

 

 

 كشاؽ ٓؼٔبسي ٓٔزغ ٝؽٍن  22 سهْ فٞسح كشاؽ خبسعً ثبٗؾ٘بءاد ٝأؽٌبٍ ٍٓٔضح  23 سهْ فٞسح

 ٓ٘غٞة أدٗى ٍٓٔض ُالعزٌؾبف  24 سهْ فٞسح ٓ٘غٞة أػِى ٌؾون خقٞفٍخ  25 سهْ فٞسح
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 األول البابخالصة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األشكال واأللوان عنصر رئيس وىام في تكوين الفراغ المعماري)الترفييي( لمطفل يجب أن تكون مبتكرة 
 وجاذبة لمطفل مستوحاة من رسوماتو وألعابو وخيالو الواسع

من الزوايا الحادة تجمب انتباه الطفل  سيطة خاليةمراعاة موضوع األمان والسالمة من خالل فراغات مرنة ب
 و تنمي قدراتو عمى االبداع واالبتكار   وألوانيا بتصميميا

ة تختمف عن الذي في لثالطفل فنسب طفل في الثاوأثاث مراعاة موضوع النسب المعمارية المرتبطة بألعاب وفراغات 
 مثال  الثامنة

 كبير في تعميم الطفل وتنمية شخصيتو من الناحية المعرفية والسموكية وفيدور  لمعب
 تحسين تواصمو اإلجتماعي مع اآلخرين

ن التعرف عمى الطفل ومعرفة ميولو ومتطمباتو نستطيع من خالل المعب واألنشطة الترفييية المرتبطة بو م
 ومشاكمو

مع النمو التدريجي لمطفل عمى المستوى العقمي واالجتماعي واالنفعالي والحركي والمغوي تختمف احتياجاتو 
 و تتمايز المساحات والفراغات الترفييية المالءمة لنشاطاتو المتنوعة وفق كل مرحمة عمرية

وبيئة شيقة لمعب واالستكشاف من خالل الرامبات واختالف المستويات_تحريك الفراغ  خمق فراغات ممتعة لمطفل
 الحجمي باإلنارة والظالل_إضافة عناصر فرش وألعاب مناسبة لكل مرحمة عمرية
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يعد المعب من أىم االحتياجات الحيوية لمطفل فيو المحرك والدافع المساعد في كل عمميات النضج 
 يدرك فيو الطفل العالم المحيط ووسيمتو في اكتشاف ذاتو وقدراتو المتنامية.والتكوين 
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 الثاني: الباب

 بالنشاط المعمارية وارتباطيا الفضاءات
 عالمية تجارب -لمطفل الترفييي
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 اُجبؽش ػَٔ-اُضبًٗ اُجبة ٓخطو 31 سهْ ؽٌَ 



45 
 

 تجارب عالمية:-المعمارية وارتباطيا بالنشاط الترفييي لمطفل تالفضاءا :الثاني الباب-2
سيتناكؿ ىذا الباب دراسة كتحميؿ الفضاء الترفييي المخصص لمطفؿ كفؽ التدرج الحجمي كالكظيفي في المنشئ 

 مرحمة الطفؿ العمرية كالتي حددت في الدراسة في مرحمة الطفكلة المبكرة كالمتكسطة.الترفييي كحسب 

-تجارم-تعميمي-إف النماذج المعمارية المختارة غير خاضعة لمحددات كظيفية كاحدة بؿ لكظائؼ متباينة )سكف
ات كمنشّات ترفييية معارض( لبياف أف تكظيؼ النشاط الترفييي لمطفؿ في التصميـ المعمارم كتككيف فراغ-ثقافي

نماء ثقافتو كتكسيع مداركو كبالتالي بناء كازدىار المجتمع.  ضركرة لتطكير شخصية الطفؿ كا 
 (.الباحثة إعداد) بالشكؿ المكضحة المنيجية ضمف الدراسة كستتـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما المقصود 
 بالمنشئ الترفييي؟

المعماري الذي تم إنشاؤه لتمبية حاجة الطفل إلى المعب والترفيو ويتطور  ىو الفضاء
الترفييية  تدريجيا" وفق مراحل النمو المختمفة من غرفتو في مسكنو وانتياء بالمنشّات

 المتكاممة

ماىية 
الفضاء 
 الترفييي 

لتكظيؼ ا
األمثؿ لمفراغ 
 الترفييي 

ماىية الفضاء 
 الترفييي

تحميؿ نمكذج 
)عالمي 
 أكعربي(

التكظيؼ األمثؿ 
 لمفضاء الترفييي 

 المسكن المباني التعميمية المباني العامة  المنشّأت الترفييية

 اُجبؽضخ ػَٔ– اُزشكًٍٜ أُ٘ؾئ رؾٍَِ ٓشاؽَ 32 سهْ ؽٌَ
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 .  اُجبؽش ػَٔ-أُغٌٖ كً ُِطلَ خاُزشكٍٍٜاُلنبءاد  33 سهْ ؽٌَ



47 
 

 المعماري الترفييي لمطفل في المسكن الفضاءالفصل األول : -2-1
 يتفاعؿ مع الطفؿ كيقضي فيو الطفؿ معظـ كقتو .. الذمالمنزؿ ىك الفراغ األكؿ 

فراغ حركي مستقؿ يمعب فيو  إلىالشعكر بالراحة كاألماف ككذلؾ  إلىينمك فيو جسديا ك نفسيا كعقميا كيحتاج فيو 
 االستقبللية .. إلىكيحقؽ حاجتو 

 المخصصة لمنشاط الترفييي لمطفل في المسكن: ضاءاتالف -2-1-1

 غرفة نوم الطفل : -أ
مختمؼ مراحؿ نمكه كثمة  السنكات األكلى مف طفكلتو كخبلؿ ىي بيت الطفؿ كعالمو يقضي فييا معظـ كقتو في

اعتبارات ال بد مف التركيز عمييا في ديككر الغرفة المذم يجب أف يجمع ما بيف أجكاء الدراسة في أكقاتيا كأجكاء 
 الميك في حينو كأجكاء الراحة في مكعدىا فيجب أف تككف ىادئة كقريبة مف غرفة األبكيف 

 

في ىذه الغرفة األلكاف  ىيراع ،المستقؿكتحكم مساحة مخصصة لمعب كالحركة تضـ ألعابو كعالمو الخاص 
بداعوتجذب الطفؿ كتنمي خيالو  كالرسكمات التي  .كا 

كعندما تككف غرفة النـك مخصصة ألكثر مف طفؿ يككف لمفرش كالديككر دكر ىاـ في خمؽ حيز لمعب كالحركة 
 كفراغ ترفييي مستقؿ لكؿ طفؿ في الفراغ الخاص بو . 

 غرفة الجموس : -ب
 اف غرفة الجمكس ىي الفراغ الثاني الترفييي لمطفؿ بعد غرفة نكمو.

(سنكات أثناء نمكه االجتماعي كالنفسي ليندمج مع العالـ الخارجي مف خبلؿ 4-0ينتقؿ الطفؿ في عمر اؿ) 
األسرة الكحدة االجتماعية األكلى لمطفؿ فيستقؿ تدريجيا عف أمو كتتطكر لديو عبلقات أكلية أساسية تربطو بأبيو 

 ئمبكخ اُشعٞٓبد رغؼَ اُلشاؽ ٓؾجت ُِطلَ 26 سهْ فٞسح
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خكتو، لذلؾ فاف خمؽ حيز ترفييي خاص بالطفؿ فييا يضـ ألعاب  و كيتفاعؿ فيو مع برامجو المحببة عمى التمفازكا 
 بصكرة عفكية.   ىك ضركرة كعدـ كجكد مثؿ ىذا الحيز أدل إلى كجكده

 حديقة المنزل : -ج
فراغ ترفييي ىاـ جدا لمعب الطفؿ كانطبلقو كضماف نمكه نمك صحي نفسي سميـ كلكنو يرتبط ارتباطا كثيقا 

 الجتماعية كاالقتصادية لمطفؿ .الطبقة ا -مساحة المنزؿ   -بعامميف : 
فحديقة المنزؿ ليست متكفرة لدل كؿ شرائح المجتمع كيمكف أف تتكفر فقط في بيكت الطابؽ األرضي كالبيكت 

 (.الفيبلتذات المساحة الكبيرة )
 يتـ تصميـ الحديقة لتناسب الطفؿ مف خبلؿ الفرش المعمارم المناسب لحجمو ككضع ركف لؤللعاب الخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاع اُِؼت ُِطلَ كً اُؾذٌوخ  27 سهْ فٞسح

 أصبس اُطلَ كً اُؾذٌوخ 28 سهْ فٞسح
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 ػَٔ اُجبؽش-اُزؼٍٍِٔخٓخطو رؾٍَِ دساعخ اُلشاؽ اُزشكًٍٜ كً أُجبًٗ  9 سهْ عذٍٝ
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 :في المباني التعميميةالمعماري الترفييي لمطفل  الفضاءالفصل الثاني: -2-2
في مرحمتي الطفكلة المبكرة كالمتكسطة أم  التعميميةالترفييي في المباني ضاء ؿ ىذا الفصؿ دراسة كتحميؿ الفيشم

 الفراغ الترفييي في مباني رياض األطفاؿ كالمدارس االبتدائية )مدارس التعميـ األساسي(.

 المعماري الترفييي لمطفل في رياض األطفال: فضاءال -2-2-1

 أىمية دور الحضانة و رياض األطفال : -2-2-1-1

  1واجتماعية :تمبية احتياجات اقتصادية  -أ

إف دكر الحضانة كرياض األطفاؿ حاجة كضركرة لؤلـ بشكؿ عاـ كلؤلـ العاممة بشكؿ خاص باعتبارىا الكسط  -1
 شخصية الطفؿ . إثراءتأثيرىا الفعاؿ في  إلى باإلضافةاألمف لترؾ الطفؿ فيو أثناء فترة العمؿ 

جتماعي في المجتمع كذلؾ مف خبلؿ اندماج تساعد دكر الحضانة كرياض األطفاؿ عمى تقكية التضامف اال -0
 . 2كتفاعؿ األطفاؿ مع بعضيـ كمع المدرسيف كالمربيات مف مختمؼ المستكيات االجتماعية

تسييؿ التحاؽ الكالديف بسكؽ العمؿ كخاصة السيدات مما يؤدم الى زيادة دخؿ األسرة كمف ثـ ارتفاع  -3
 . 3المستكل االقتصادم لممناطؽ كالقرل

 في البيئة  اإلنتاجيةإحكاـ الرابطة بيف الركضة كالمدرسة كاألعماؿ كجكب  -4

 رِجٍخ اؽزٍبعبد ٗٔٞ اُطلَ : -ة

أىمية جكدة التعميـ المبكر لمنمك الذىني كاالجتماعي كالعاطفي لؤلطفاؿ عمى المدل القصير كعمى نجاحيـ  -1
في المدرسة الحقا عمى المدل البعيد فالطفؿ في ىذه المرحمة في حالة تييؤ مف داخمو الستقباؿ الخبرة مف خارجو 

 كىي مرحمة حساسة لمتعمـ الفعاؿ مف خبلؿ المعب كالمرح. 
تييئة الطفؿ لجك المدرسة كذلؾ بتسييؿ انتقاؿ األطفاؿ مف جك الذاتية المركزية لجك الحياة االجتماعية مع  -0

  4أصدقائو
 حماية الطفؿ مف األخطار كعبلج بكادر السمكؾ الغير سكم كحسف مكاجية مشكبلت الطفكلة . -3
 رة .رعاية مراحؿ نمك الطفؿ مف جميع النكاحي في جك مشابو لجك األس -4

                                                           
1 http://www.wafa.com.sa/arabic/Subjects.aspx?ID=565 
2 http://manshecter.mam9.com/t15-topic 
3 http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=38346895220131026145516 
4 http://almanalmagazine.com/%D8%A3 
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 ركف القراءة كاالستماع•
 ركف األلعاب اليدكية•

 األركان والفعاليات اليادئة

 الركف الخاص بالمكعبات•
 ركف الفف•
 ركف التدبير المنزلي•

 األركان والفعاليات الصاخبة

 الترفييية في رياض األطفال: ضاءاتماىية الف -2-2-1-2

لساحات المعب الخارجية في  ستخدـ كباحة داخمية باإلضافةيمكف أف ت مساحة عامة لمنشاطات الجماعية -
 0( ـ4-1,5بيف )المساحة المخصصة لكؿ طفؿ في ساحة النشاط ضمف بناء الركضة ، كتقدر اليكاء الطمؽ

  1 فيذه المساحة تزيد مف فرص التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ كتسمح بحرية الحركة كالنشاط لمطفؿ

لمنشاطات االجتماعية، تتداخؿ المساحة المخصصة لمتعميـ مع المعب  المخصصة العامة إلى جانب المساحة -
عف طريؽ  ر مباشرلمتعمـ الغي متداخمة يتألؼ صؼ الركضة مف عدة مساحاتف في ىذه المرحمة مف التعّمـ، 

 . 1المعب كالتفاعؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2006, لبثض دار, ث١زٚد, 1اٌزؼ١ٍُ, اٌّؼّبر٠خ إٌٙذط١خ اٌّٛطٛػخ 1

 اُجبؽخ اُخبسعٍخ 30 سهْ فٞسح اُجبؽخ اُذاخٍِخ  29 سهْ فٞسح

  أسًبٕ فق اُشٝمخ  34 سهْ ؽٌَ
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 اتكيراعى في التصميـ المعمارم فصؿ األركاف كالفعاليات اليادئة عف تمؾ الصاخبة بكاسطة قكاطع خفيفة ذ
 كضعيات حرة

مساحة لمطفؿ كاسعة كفاية بحيث يتحرؾ فييا األطفاؿ بحرية يجب تأميف  (NAEYCكبحسب معايير النايؾ )
 متر مربع( 3,05قدـ مربع لكؿ طفؿ أم ما يكازم  35كراحة فتككف في حدكد  

المساحة الخارجية يجب أف تككف عمى  NAEYC يجب تأميف مقاعد أك اماكف لبلستراحة )كبحسب معايير النايؾ
 1متر مربع( 6,96قدـ مربع لكؿ طفؿ أم ما يكازم  75األقؿ 

 

 

                                                           
1 Ford, Alan, Designing The Sustainable School, Australia, The Images Publishing Group PTY Ltd, 2007 

 أسًبٕ فق اُشٝمخ 31 سهْ فٞسح كشاؽ فق اُشٝمخ 32 سهْ فٞسح

 أُٔشاد اُخبسعٍخ ًلشاؿبد رشكٍٍٜخ 34 سهْ فٞسح اُلشاؽ اُزشكًٍٜ كً اُقق 33 سهْ فٞسح
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  تحميل نموذج عالمي : -2-2-1-3

  فرنسا -روضة األولمبياد في باريس-أ

Eva Samuel Architect Urbanist & 

Associates المعمارم ..  الميندس 

                                  : المساحة المرممة  22,400ّ

  

 فرنسا -باريس:  المكقع

األبراج كالكتؿ تأخذ كتمة البناء شكؿ لعبة المعة بيف  
 المحيطة بيا ..

 

فكرة المشركع النابعة مف النكافذ تشكؿ مكاقع صغيرة مناسبة 
كأسطحة زجاجية لمطفؿ تكلدىا سمؾ الكاجية بألكاف قزحية 

تعكس البيئة المحيطة كتتحكؿ ىذه النكافذ تدريجيا كمع 
االرتفاع باتجاه السقؼ لمداخف لمتيكية الطبيعية كاعتماد 

 مبدأالتنمية المستدامة في المشركع بكاممو

 ًزِخ اُشٝمخ ثٍٖ اٌُزَ أُشرلؼخ 35 سهْ فٞسح

 ًزِخ اُشٝمخ 37 سهْ فٞسح
 اُٞاعٜخ ثأُٞإ ٗٞاكزٛب اُالٓؼخ 36 سهْ فٞسح
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 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

 بعيدة عف الخطكط كالسطكح المنحنية الخطكط المستخدمة بسيطة كمستقيمة
 كالكتؿ عبارة عف مكعبات متداخمة

 والشكل الخط

جميع العناصر المعمارية المككنة كالمؤثرة في الفراغ الترفييي لمطفؿ 
 مبلءمة لمقياسو

 وانحجىو انمقيبس

بشكؿ كاستخدـ الخشب  في الفراغ الداخمي األلكاف دافئة كمريحة لمطفؿ
أما الكاجيات فجاءت جذابة بألكاف النكافذ  الداخميفي اإلكساء رئيس 
 الجميمة

 انهىن

 اإلضاءة كبر حجـ النكافذ سمح بأف تككف التيكية كاإلنارة طبيعية داخؿ المبنى

 الفراغ الداخمي لمنافذة كفراغ متداخؿ مع كتمة المبنى بمنسكب أعمى منعزؿ
شكؿ نكع مف الخصكصية كفراغ ترفييي داخمي ككسر الممؿ المترتب عف 

 الكتمة المكعبة الكمية

 انمىبسيب

 انمعمبري انفزش بسيط بألكاف زاىية مريحة كمناسبة لحجـ كمقياس الطفؿ

 ػَٔ اُجبؽش-كً سٝمخ األُٝٔجٍبد,كشٗغب اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 10عذٍٝ سهْ 

 

 رؾٍَِ أُغبؽبد اُزشكٍٍٜخ كً اُشٝمخ 38 سهْ فٞسح ٓغوو اُشٝمخ 39 سهْ فٞسح
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المتمثمة بالممعب ( المسقط األفقي لمركضة كالمكضح فيو مساحة المنطقة الترفييية 42، 39,38تكضح الصكر )
كغرؼ المعب إضافة الى كتمة الركضة ذات الفراغات المختمطة بيف التعميـ كالترفيو كنبلحظ الخطكط البسيطة 

 المستقيمة في المساقط ككاجية الفراغ الداخمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاؽ أُِؼت كً أُذسعخ 40  سهْ فٞسح

 رخقٍـ كشاؿبد اُ٘ٞاكز ُِ٘ؾبهبد اُزشكٍٍٜخ 41 سهْ فٞسح اُلشاؽ اُذاخًِ ُِ٘ٞاكز 42 سهْ فٞسح
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 ئػذاد اُجبؽش-اُلشاؽ اُزشكًٍٜ هً أُغبهو األكوٍخ 43 سهْ فٞسح

 السويد   –حضانة تيموس في ستوكيولم  -ب 
 Tham & Videgård Arkitekter   الميندس المعمارم

  Telefonplan, Stockholm, Sweden    المكقع

 . يقع المشركع عمى الحدكد بيف التنمية الحضرية كغابة صغيرة كيشكؿ بكتمتو امتداد كتاغـ مع البيئة المحيطة
 كتمة حاضنة لمطفؿ تميؿ جدرانيا بانحناءات نحك الداخؿ فتحتكم الطفؿ كتشكؿ لو فراغا داخميا ّامنا 

ليخمؽ كبل مف الغرؼ الداخمية كالخارجية فيشكؿ في داخؿ الركضة  لذم يستمريتككف المسقط مف فناء المدخؿ ا
صؼ لكؿ مجمكعة مف األطفاؿ كساحة داخمية مشتركة كبيرة حيث يمكف لممجمكعات الست أف تتفاعؿ مع 

  بعضيا في أنشطة مشتركة
كيكمؿ ىذا الفضاء الرئيسي مع مساحات منفصمة محنرفة لمشاريع الفف بئلضافة الى مجمكعة ىادئة كمنعزلة 

 ية األنشطةعف بق
 
 
 
 

 
 

   رؾٍَِ كشاؿبد أُغوو األكو11ًعذٍٝ سهْ 

 1 مدخل
 0 غرفة المشاجب والخزائن

 3 الصفوف –غرفة المجموعة 
 4 المساحة المشتركة

 5 المراسم و ورشة الفن
 6 المطعم
 7 المطبخ

 8 المستودع
 9 االدارة
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1 

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

 الداخؿ مع مستمرا الخارجي الفضاء فييا يصبح منحنية خطكط مرنة ذات بسيطة كتمة
 الفناء  شبو خبلؿ كمكمبل لممكقع مف

 والشكل الخط

،  جميع العناصر المعمارية المككنة كالمؤثرة في الفراغ الترفييي لمطفؿ مبلءمة لمقياسو
 تحتضنو كتحتكيو

 انمقيبس وانحجىو

 انهىن الداخمي الفراغ في األلكاف كتنكعت الخارجية الكتمة في القكم األصفر المكف استخدـ

 بيف العبلقة يزيد المذم األمر المشركع لداخؿ بالكلكج لمضكء تسمح كحجميا النكافذ تكضع
 كالخارج الداخؿ

 اإلضاءة

 مع لتتكيؼ مختمفة ارتفاعات عمى بحرية النكافذ كضع المبنى يقع في منسكب طابقيف كتـ
 األطفاؿ  حجـ

 انمىبسيب

 انمعمبري انفزش الطفؿ كمقياس لحجـ كمناسبة كمتناسقة متنكعة جميمة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-كً ؽنبٗخ رٍِٞط,اُغٌٞذ اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 12عذٍٝ سهْ 

 

                                                           
1 http//www.AECCafe.com/schools/kindergarten/Tellus/Stockholm/Sweden. 

 ًزِخ اُشٝمخ أُؾزن٘خ ُِطلَ ثِٜٞٗب األفلش اُجشام 44 سهْ فٞسح

 اُل٘بء أُإي اُى أُذخَ 45فٞسح سهْ  ؿشكخ اُقق ٝاُ٘ؾبهبد 47فٞسح سهْ  اُلشاؽ اُذاخ46ًِفٞسح سهْ 
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 المعماري الترفييي في المدارس االبتدائية: ضاءالف-2-2-2

 الترفييية في المدارس االبتدائية : ضاءاتماىية الف -2-2-2-1

مع التدرج العمرم لمطفؿ كتنظيـ عمميات ادراكو كتكجيو انتباىو تأخذ الفراغات الترفييية 
كيجب مراعاة أف يككف لمطفؿ في المدرسة دكرا أكثر تنظيما كتحديدا في تقسيـ الفعاليات 

حساسو لمفراغ الطفؿ استيعاب مع امتناسب المعمارم التككيف  طكلو مع كمتناسبا بالمحيط كا 
 .1المرحمة ىذه في(سـ142-102) بيف يتراكح الذم

يعتمد كجكد ىذه الفراغات بشكؿ رئيس عمى مساحة المدرسة ككبر حجميا فكمما كانت 
المدرسة أكبر زادت الفعاليات كتنكعت، كيظير ذلؾ بشكؿ كاضح في المجمعات التعميمية الكبيرة التي تضـ 

تستخدـ حتى خارج  كتمةفتتخذ الفعاليات الترفييية فييا مختمؼ المراحؿ المدرسية التعميمية )كمعيد حمب العممي( 
  2، كيمكف حصر الفراغات الترفييية الرئيسية في المدارس االبتدائية في:أكقات الدكاـ مف قبؿ سكاف المنطقة

ىي مف أىـ كأبرز الفراغات الترفييية في المدارس تككف عمى ارتباط مباشر ك  الباحات المخصصة لمعب:-أ
ضافة باحة داخمية مغطاة شكؿ بيمكف تغطية قسـ منيا ك بالمبلعب الخارجية ،  بسيط كعممي أك تركيا مكشكفة كا 

 لمعب عندما يككف الجك غير مناسب .
المكشكفة ألعاب المغامرة، أماكف النشاطات الحرة، التسمؽ، المرجحة كيمكف أف يككف تتكضع في الباحة الخارجية 

 قسـ مف الباحة الخارجية مغطى بالمركج كالشجيرات مع إضافة حزاـ أخضر محيط

 

                                                           
1 http://forum.stop55.com/240574.html 

 1985اٌشٙبثٟ,ػجذ اٌغٕٟ,األث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ,ِٕشٛراد ٔمبثخ إٌّٙذط١ٓ,  2

 أُالػت ٝاُغبؽبد أٌُؾٞكخ 48 سهْ فٞسح اُجبؽخ اُخبسعٍخ كً أُذسعخ 49 سهْ فٞسح



59 
 

كيفضؿ أف  ،لتصبح بيئة ممتعة لتناكؿ الطعاـ ،يجب تصميـ الكافيتريا بشكؿ فريد ِىبْ اٌزدّغ )اٌىبف١زز٠ب( : -ة
           تقع في مركز المدرسة .                                                                                   

أك حتى كصالة رياضية ، كمسرحأك  ،تستخدـ لمنشاطات المختمفة ألماكف الحفبلت صالة متعددة األغراض: -ج
كيفضؿ أف  ، أك كمعرض خاص بالقسـ الفني في المدرسة)الرسـ كالمكسيقى(،0(ـ04*10-18*10) داخمية

 .1أكقات الدكاـخارج  ليمكف استخداميا مف قبؿ سكاف المنطقة ،يككف تخديميا منفصؿ

 المكسيقى كالتمثيؿ . كالثقافة كالرسـ ك  ،مخصصة لممكاىبتستخدـ كفراغات  قاعات عممية بسيطة: -د
  .جكد مسبح تعميمي مغطى في حالة المدارس الكبيرةكيمكف ك  "،صغيرة لكرة السمة مثبل صالة رياضية : -ق

 

 

 

                                                           
 1985,إٌّٙذط١ٓ ٔمبثخ ِٕشٛراد,اٌزؼ١ّ١ٍخ األث١ٕخ,اٌغٕٟ ػجذ,اٌشٙبثٟ 1

 فبُخ ٓزؼذدح األؿشاك 51 سهْ فٞسح اٌُبكٍزشٌب كً ٓذسعخ اثزذائٍخ 50 سهْ فٞسح

 ٓغجؼ رؼًٍِٔ كً أُذسعخ 52 سهْ فٞسح ٗٔٞرط ػٖ فبُخ سٌبمٍخ ٓـطبح 53 سهْ فٞسح
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  وذج عالمي :متحميل ن -2-2-2-2

  :سنغافورة–مدرسة زىانغد االبتدائية -أ
 .: سنغافكرة المكقع

       عف ثبلث مباني بمساحة المدرسة عبارة
   ( 21,000 - 20,000 -22,000 ) m2 

كيتحقؽ  ،ييدؼ التصميـ إلى خمؽ بيئة مناسبة لمتعمـ
 ،باليكية لمطبلب اإلحساسذلؾ مف خبلؿ تعزيز 

 ،كدمج المناطؽ التعميمية مع الفعاليات في اليكاء الطمؽ
 .1النسيج المتعدد الثقافات لممجتمع إلىكاالستجابة 

  
 رؾ٤َِ أُغوو ٝرؾذ٣ذ اُلشاؿبد اُزشك٤ٜ٤خ  ..

 

  

تداخؿ الكتؿ مع الفراغ  ( 55ي الصكرة رقـ )نبلحظ ف
مع الطبيعة  جألركاف، مدمفراغ التعميـ مقسـ ك الخارجي 

 ينمكذج بشكؿ

                                                           
1 http://www.dpa.com.sg/projects/blangah-rise-radin-mas-and-zhangde-primary-schools/ 

 اُزٌٌٖٞ اُؾغًٔ ٌُزِخ أُذسعخ 54فٞسح سهْ 

 رذاخَ اٌُزَ ٓغ اُطجٍؼخ 55 سهْ فٞسح
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 1ؿات المعب كالترفيو لمطففراغ تـ تحديد (56الصكرة)في 

 
 

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

 رمز كالمستقيـ الحركة عمى يدؿ الذم المائؿ كاألشكاؿ كالسطكح بيف الخطكط تراكحت
 التكازف

 والشكل الخط

 مبلءمة لمطفؿ الترفييي الفراغ في كالمؤثرة المككنة المعمارية حجـك العناصر جميع
 لمقياسو

 وانحجىو انمقيبس

 انهىن كجذاب في الكتؿ كالفراغ الداخمي جميؿ متناغـ بشكؿ األلكاف استخدمت  

نارة تيكية حقؽ الداخمية مع الخارجية الفراغات تداخؿ  اإلضاءة طبيعية كا 

الحركة الشباع حاجتي  مف مزيدا أضفى مما المناسيب بيف الداخؿ كالخارج تنكعت
 المغامرة كاالستكشاؼ

 انمىبسيب

 انمعمبري انفزش الطفؿ كمقياس لحجـ كمناسبة بسيطة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-كٞسحبرؾٍَِ اُؼ٘بفش أٌُٞٗخ ُِلشاؽ أُؼٔبسي اُزشكًٍٜ كً ٓذسعخ صٛبٗـذ,ع٘ـ  13 سهْ عذٍٝ

                                                           
1 http://www.dpa.com.sg/projects/blangah-rise-radin-mas-and-zhangde-primary-schools/ 

 اُلشاؽ اُزشكًٍٜ كً أُغوو األكوً 56 سهْ فٞسح
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 كالبلفت ،كتباينت فتناسقت األلكاف ،لمطفؿ ار الممؿتكر لتبية كااعف التر  "رست الكتؿ كالكاجيات بشكؿ جيد بعيداد
كمكّمؿ لمتعميمي كتككيف فراغ ترفييي مميز لمطفؿ  ،السمس مع الطبيعة ندماجاال ،في تصميـ كدراسة ىذه المدرسة

   .1في اليكاء الطمؽ

 

 مباني العامة:المعماري الترفييي لمطفل في ال ضاءالفصل الثالث : الف-2-3
كسيتـ التطرؽ لممجمعات التجارية )المكالت(  العامةالترفييي في المباني  ضاءراسة كتحميؿ الفيشمؿ ىذا الفصؿ د

 كالمعارض المتمثمة بمتحؼ الطفؿ.

 موالت : -المعماري الترفييي لمطفل في المجمعات التجارية ضاءالف-2-3-1

 الترفييية لمطفل في الموالت: ضاءاتأىمية الف -2-3-1-1

جمب كاستقطاب المتسكقيف كجعميـ يقضكف كقتا أفضؿ كأطكؿ داخؿ  إف رغبة المراكز كالمجمعات التجارية في
ىذه المجمعات كحتى ال يقـك األطفاؿ بإزعاج ذكييـ خبلؿ فترة تسكقيـ برزت أىمية كجكد كخمؽ فراغات خاصة 
بترفيو الطفؿ في المجمعات كالمراكز التجارية حيث قامت ىذه المراكز بتكفير أماكف مخصصة لبلىتماـ باألطفاؿ 

    كتسميتيـ طكاؿ ىذه الفترة كتكفير الراحة لممتسكقيف 

  :الترفييية لمطفل في الموالت ضاءاتماىية الف -2-3-1-2

 يمكف أف يككف الفراغ الترفييي لمطفؿ فراغ مفتكح ضمف الفراغ العاـ كمشرؼ عمى الكافيتريات أك فراغ خاص 
 كجمع جميع النشاطات الترفييية في المكالت بطابؽ كاحد منعزؿ ككذلؾ يمكف أف يككف قريبا مف منطقة المطاعـ

                                                           
1 http://www.dpa.com.sg/projects/blangah-rise-radin-mas-and-zhangde-primary-schools/ 

 اُٞاعٜبد اُخبسعٍخ ُِٔذسعخ 57 سهْ فٞسح
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 تحميل نموذج عالمي : -2-3-1-3

  :1أوك بارك مول
   الكاليات المتحدة األميركية –المكقع .. كالية كنساس 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.kansastravel.org/overlandpark/oakparkmall.htm 

 

حيث يمكف لمعائمة أف تقـك بالتسكؽ بينما يمعب األطفاؿ في المنطقة  ،مركز تجارم صديؽ لمطفؿ كالعائمة
 جية كمطاطية كمقاعد لجمكس األىؿ.بأرض مبطنة بمكاد اسفن ،فراغ كبير مفتكح كىي عبارة عف ،المخصصة ليـ

بالنسبة  "جميبل ّامناضافة لككنو باإلالفراغ  مما يجعؿ ىذا ،ادةالمعب المكجكدة جميعيا التحتكم عمى حكاؼ ح 
 .لمطفؿ كاألىؿ

 

مىطقت 

نعب 

 األطفبل

 ئػذاد اُجبؽش-رؾذٌذ اُلشاؽ اُزشكًٍٜ ُِطلَ كً أٝى ثبسى ٍٓٞ 35 سهْ ؽٌَ

 اُلشاؽ اُزشكًٍٜ ُألهلبٍ دٕٝ عٖ اُضبُضخ 58 سهْ فٞسح األُؼبة أُطبهٍخ االّٓ٘خ 59 سهْ فٞسح
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 لمفراغ المعماري الترفييي تحميل العناصر المكونة

 والشكل الخط المحاكية لخياؿ الطفؿ المنحنية كالسطكح كاألشكاؿ الخطكط استخدمت

 الترفييي الفراغ في كالمؤثرة المككنة المعماريةكالحجـك  العناصر جميع
 لمقياسو مبلءمة لمطفؿ

 وانحجىو انمقيبس

كتنكعت بيف األحمر المثير  كجذاب جميؿ متناغـ بشكؿ األلكاف ستخدمتا
 كاألزرؽ اليادئ كاألخضر المريح لمطفؿ

 انهىن

 اإلضاءة زجاجيا المسقكؼ الرئيسي الفضاء في الترفييي الفراغ تكضعي

بعاد الممؿ فتـ  الحركة مف مزيدا أضفى مما المناسيب تنكعت كالحيكية كا 
إدخاؿ ألعاب التزحمؽ كاألرضيات المطاطية التي تشكؿ انحدارات كمرتفعات 

 أمنة .

 انمىبسيب

 انمعمبري انفزش امنة مطاطية كمكاد بسيطة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-كً أٝى ثبسى,اُٞالٌبد أُزؾذح األٍٓشًٍخ اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 14 سهْ عذٍٝ

  
  

 ٝرؾٌٍِٚ اُذة ف٘غ ػَٔ ٝسؽخ ٓ٘طوخ 61 سهْ فٞسح هبثوٍٖ ٖٓ ٌٕٓٞ دائشي ثٔغبس األؽق٘خ أُؼبة ٓ٘طوخ 60 سهْ فٞسح
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 تحميل نموذج عربي: -2-3-1-3

  :مصر  –مول العرب 

  1جميكرية مصر العربية –الجيزة  -أكتكبر 6مدينة  :المكقع
 مدينة ألعاب أمنة لمطفؿ  يحتكم مكؿ العرب عمى أكبر

 
 ( سنة .10-3األطفاؿ مف سف ) المركز ستقبؿييتـ 

 مالجسدم، الفكر ييدؼ ىذا المركز إلى تحفيز التطكر 
 االجتماعي لمطفؿ مف خبلؿ المعب .ك 

كيتعممكف  ،يزحفكف يقفزكف، يتسمقكف، فاألطفاؿ يمعبكف،
نشاء صداقاتمبادالمف خبلؿ المعب   ئ كالمشاركة كا 

 جديدة.
 

                                                           
1 http://corporate.billybeez.com/activities.php 

Billy Beez 

 ئػذاد اُجبؽش-رٞمغ اٌُزِخ كً أٍُٞ ٝأُغوو اُزؾًٍِِ ُٜب 36 سهْ ؽٌَ

 ٝاعٜخ أُج٘ى أٍُٔضح  62 سهْ فٞسح اُ٘ؾبهبد أُز٘ٞػخ كً أُ٘ؾئ اُزشكًٍٜ 63 سهْ فٞسح
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 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

 والشكل الخط الطفؿ خياؿ تحاكي مرنة  متنكعةكاألشكاؿ المككنة لمسطكح  الخطكط

 المككنة المعمارية كالحجـك العناصر جميعرغـ حجـ المكاف الكبير ف
 لمقياسو مبلءمة لمطفؿ الترفييي الفراغ في كالمؤثرة

 وانحجىو انمقيبس

األلكاف مستخدمة بكثرة كبشكؿ مدركس في الكاجيات كالفراغ الداخمي فجاءت 
 ة لمطفؿ تحثو عمى الحركة كالمعبكجذاب ةجميم ةمتناغم

 انهىن

 اإلضاءة اصطناعية كانت معظميا في اإلضاءة

لجعؿ الفراغ ممتع مميء  كالتزحمؽ التسمؽ بيف األلعاب في متنكعة مناسيب
 بالمغامرة كبعيد كؿ البعد عف الرتابة كالممؿ.

 انمىبسيب

 انمعمبري انفزش كمقياسو لحجو كمناسب لمطفؿ جذابة بألكافمتنكع 

 ػَٔ اُجبؽش-كً ٍٓٞ اُؼشة,ٓقش اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 15 سهْ عذٍٝ

 كلكحات جدارية ممكنة كجميمة . ،يةأرض االكتشاؼ كالمرح بكاجيات مدركسة خارجية كداخم ـ مركزصمّ 
بحيث يمكف لؤلىؿ أف يترككا أطفاليـ  ،كانت كؿ ىياكؿ األلعاب كالحكاؼ مطابقة ألعمى المعايير الدكلية لمسبلمة

 .1كمكف بالتسكؽ في المركز التجارمبينما يق ،مطمئنيفّامنيف 
 :الجتماعية في المركز كنذكر منيا تعددت األلعاب كالنشاطات الترفييية كالثقافية كا

 

 

                                                           
1 http://corporate.billybeez.com/activities.php 

 اُزغِن عذاس 64 سهْ فٞسح

 

 اٌُشاد ٝعٔغ االفطٍبد 66 سهْ فٞسح ُِزضؽِن ٓ٘ؾذساد 65 سهْ فٞسح
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 المعماري الترفييي لمطفل في المعارض)المتاحف(: ضاءالف -2-3-2 

 الترفييية لمطفل في المتاحف : ضاءاتماىية الف -2-3-2-1

كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ التعميمية  يكالعمـ كالفف عمى مر العصكر، كى لمثقافة "منبرا "كانت المتاحؼ دائما 
 .كالجمالية ،كالفنية ،كالقيـ العممية ،كاألفكار ،تقدـ لمزائر خبرة كفيرة مف المعمكمات يالت ،كالثقافية

كالجماؿ  ،كالعمـك ،الفنكفك  ،الطبيعية اىتماماتوإشباع  يستطيع فيو الطفؿ الصغير مفؿ المعمؿ الذيعد متحؼ الطّ 
ككاف اليدؼ منو جمب ، يكيكرؾببرككميف بن 1899كتـ إفتتاح أكؿ متحؼ لؤلطفاؿ في العالـ عاـ  كاإلبداع،

 .جكانب المعرفة المختمفة يكتكسيع مداركيـ ف ،إلشباع إىتماماتيـ "كمنحيـ مكانا ،السعادة لؤلطفاؿ
عف ، كالمعب الحر ي،مف خبلؿ التعمـ التمقائ ،يساعد المتحؼ الطفؿ عمى اكتساب الحقائؽ كالخبرات كالميارات 

 .كشغؿ أكقات الفراغ خاصة فى الصيؼ ،لى المتعة كالتسميةإضافة اإلكتقديـ بيئة مشجعة ب ،طريؽ االستكشاؼ

 تحميل نموذج عالمي : -2-3-2-2

 متحف دوبيج لمطفل : 

متحؼ األطفاؿ العممي في إلينكم ،الكاليات المتحدة 
 .1األمريكية

 
 

 
 

                                                           
1 Mitchell, Mackey, Kids Spaces (Architecture for Children), Australia, The Images Publishing Group Pty Ltd, 2004 

 ٝٓغشؽٍخ اعزٔبػٍخ ٗؾبهبد 69 سهْ فٞسح أٍُالد ٝأػٍبد اُؾلالد ؿشكخ 68 سهْ فٞسح ع٘ٞاد 4 ٖٓ األهَ أهلبٍ ُؼت ٓ٘طوخ 67 سهْ فٞسح

 ًزِخ أُزؾق 70فٞسح سهْ 
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أكؿ ما يمفت نظرنا في كتمة المبنى الباب األحمر الكبير الذم يمتد عمى  
ابو فالمتحؼ يفتح أبك  ،71، صكرة رقـ كالذم يرحب باألطفاؿ ،ـ11ارتفاع 

 .1لؤلطفاؿ كذكييـ كيرحب بزكاره
التي تجسدت بألكانيا  ،ؿ كألكانيـتصميـ المبنى مستكحى مف رسكمات األطفا

 تمة المبنى ككاجياتو الخارجية .المبيجة البراقة في ك
كاكتشاؼ األطفاؿ العالـ مف  ،ىذا المتحؼ بيئة جذابة كممتعة لمتعمـ كالتسمية

 بتصميـ عصرم كظيفي جميؿ .  ،العممية حكليـ كالحكادث

 المسقط األفقي لممتحؼ، مكضحا" عميو كظيفة الفراغات المعمارية المتنكعة فيو.  09كيبيف الشكؿ رقـ 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mitchell, Mackey, Kids Spaces (Architecture for Children), Australia, The Images Publishing Group Pty Ltd, 2004 

يمكف لؤلطفاؿ البناء باالعتماد عمى مكاد كأدكات 
 حقيقية

 صالة متعددة األغراض كركف الفف

 غرفة النشاطات اليادئة

W.C 

 ٓذخَ أُج٘ى أُشؽت ثبُضٝاس 71 سهْ فٞسح

 ئػذاد اُجبؽش-أُغوو األكوً ُِٔزؾق 37 سهْ ؽٌَ

 منطقة العرض العممية

 اًزؾبف األهلبٍ هٞح ٝهبهخ أٍُبٙ 72 سهْ فٞسح

  

 ٌٌٖٔ ُألهلبٍ اُج٘بء ثبالػزٔبد ػِى أدٝاد اُؾوٍوٍخ74 سهْ فٞسح اًزؾبف هبهخ اُٜٞاء ٝهذسرٚ ػِى ٗوَ اُقٞد 73 سهْ فٞسح
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 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

جاءت الخطكط كاألشكاؿ كالسطكح بسيطة مستقيمة كاعتمد المصمـ عمى 
 الفراغ الحر المفتكح لمكاكبة التغيير كالتطكر المستمر في المساقط .

 والشكل الخط

 لمطفؿ الترفييي الفراغ في كالمؤثرة المككنة المعمارية العناصرحجـك  جميع
 لمقياسو مبلءمة

 وانحجىو انمقيبس

المدركسة كالجذابة في الكتؿ كالكاجيات الخارجية   األلكافتميز المبنى ب  
 كالفراغ الداخمي بجميع أقسامو الترفييية كالتثقيفية

 انهىن

بشكؿ كامؿ عمى االنارة الطبيعية كتناكبت اإلنارة بيف لـ يتـ االعتماد 
 الطبيعية كاالصطناعية خاصة أف الفراغ الداخمي كبير كمفتكح

 اإلضاءة

 انمىبسيب جاء المبنى في منسكبيف رئيسييف كلـ يتـ استخداـ المناسيب بشكؿ كبير

 انمعمبري انفزش ّامنةمدركسة كمكاد  بألكاف متنكع كمرف إلمكانية التغيير المستمر في العرض

 ػَٔ اُجبؽش -ُٔزؾق دٝثٍظ,اُٞالٌبد أُزؾذح األٍٓشًٍخ اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 16 سهْ عذٍٝ

 تحميل نموذج عربي : -2-3-2-3
 األردن: –عمان  –متحف الطفل 

متر مربع مف أرض حدائؽ  02.222يقع مبنى المتحؼ عمى مساحة 
الحسيف، تحتكم حدائؽ المتحؼ عمى معركضات كمسرح في اليكاء 

متر  7.222الطمؽ، بينما يحتكم مبنى المتحؼ عمى حِيز مساحتو 
مربع لممعركضات الداخمية. أسس متحؼ األطفاؿ بمبادرة مف صاحبة 

رانيا العبد اهلل ليقدـ لؤلطفاؿ كاألسر خبرات متنكعة لمتعّمـ مف الجبللة الممكة 
 1خبلؿ االكتشاؼ كالمعب كاالستكشاؼ

 
 
 
 

                                                           
1 www.facebook.com/ChildrensMuseumJO 

 

 ٓٞهغ أُزؾق 75 سهْ فٞسح
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يتشكؿ متحؼ االطفاؿ مف قاعة لممعركضات كمكتبة متخصصة تيتـ بكؿ شؤكف الطفؿ كقاعة المتحؼ الذم 
ت كمسرح خارجي كدكاف يجرب فييا كؿ ىذه النشاطات كما يحتكم متحؼ االطفاؿ عمى حديقة لممعركضا

المتحؼ كغرفة اعياد الميبلد كمطعـ 
كعمى قبة فضائية ىذا كيعتبر 
المكاف متنزىا جميبل لكؿ افراد 

 العائمة 
 

 

 

 

 

معركضة تفاعمية كمجمكعة متنكعة مف البرامج عمى مدار العاـ، ليصبح مكانان  152في المتحؼ أكثر مف 
 .1مع البيئة بشكؿ مريحر كالتفاعؿ لمتحفيز كالمغامرة، كيتيح لؤلطفاؿ التجربة كاالبتكا

 

 

 

                                                           
1 www.facebook.com/ChildrensMuseumJO 

 اُزٌٌٖٞ اُؾغًٔ ٌُزِخ أُزؾق 77 سهْ فٞسح                              

عبر عن نفسك-2, المكتبة-1  

جسم االنسان-4, استوديو الفن-3  

الفمك-6, البنك-5  

معارض خارجية-9-8 الحضارات-7  
 أُغوو األكوً ُٔزؾق األسدٕ 76 سهْ فٞسح

 اُلشاؿبد اُذاخٍِخ ُِٔزؾق 78 سهْ فٞسح
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مف أىـ ما يميز متحؼ الطفؿ في األردف فكرة المتحؼ 
المتنقؿ المذم يستيدؼ األطفاؿ كالعائبلت في مناطؽ 
جيكب الفقر كالمجتمعات األقؿ حظان حكؿ األردف، 

ة لممزيد مف التجربة التعميمية التفاعمي إيصاؿبيدؼ 
 . األطفاؿ في المممكة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

 كاجيات في كما المساقط في كالمنحنية المستقيمة الخطكط بيف مزجت
تحتضف الطفؿ مع الحفاظ عمى تكازف كقكة المبنى كتـ دمج  الداخمي الفراغ

 الفراغ الخارجي بالفراغ الداخمي ليشكؿ امتداد لمعرض في اليكاء الطمؽ

 والشكل الخط

 لمطفؿ الترفييي الفراغ في كالمؤثرة المككنة المعمارية العناصرحجـك  جميع
 لمقياسو مبلءمة

 وانحجىو انمقيبس

 انهىن كمدركس في الكتؿ كالفراغ الداخمي جميؿ متناغـ بشكؿ األلكاف استخدمت  

 اإلضاءة كاالصطناعية الطبيعية بيف اإلضاءة تنكعت

 انمىبسيب الداخمي الفراغ في منيا أكتر الخارجي الترفييي الفراغ في متنكعة مناسيب

 انمعمبري انفزش الطفؿ كمقياس لحجـ كمناسبة بسيطة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-ُٔزؾق اُطلَ,األسدٕ اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش 18 سهْ عذٍٝ

 

 

 كشاؿبد اُؼشك اُخبسعٍخ ُِٔزؾق 79 سهْ فٞسح
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  الفصل الرابع : دراسة تحميمية لممنشّات الترفييية:-2-4

 :تحميل نموذج عالمي-2-4-1

 كوريا(: –مدينة كيدزانيا الترفييية التعميمية لألطفال )سيؤول 
 كظيفة مختمفة بشكؿ عممي كقريب جدا إلى الكاقع. 82مدينة ترفييية مبنية عمى فكرة جعؿ األطفاؿ يجربكف 

ؿ كىذه المدينة مكجية لؤلطفا ،مصممة بالمحاكاة مع المدف الحقيقية ،يعيشكف فييا حياة الكبار ىي مدينة لمصغار
                                                                                                           . ( سنة٤٤-٤مف سف )

كتقدـ  ،التي تكجد في محيط المدف الحقيقية ،تقدـ كيدزانيا لؤلطفاؿ مجمكعة متنكعة مف النشاطات الممتعة كالمثيرة
كذلؾ برعاية شركات عالمية حقيقية، بما  ،إطفاء الحريؽ، الطيي أك الضيافة الجكيةنشاطات مينية مثؿ الطب، 

يسمح لؤلطفاؿ باألبداع كالتعمـ.                                                                                    
                                                تحميل المشروع :                                                  -
يقع المبنى في كسط مدينة  موقع المشروع : -أ 
ضمف منطقة  ،كؿ في مركز المدينة  الحيكمؤ سي

يتـ الكصكؿ الييا  ،محاطة ببحيرة اصطناعية ،خضراء
                                                                                                                                                                                                                                                                   اك بالدراجات. "مشيا

                                                                                                      ":تصميميا -ب
حيث تتكزع الفعاليات   ،ةدكغير معق ةك كاضح ةاف الحركة في مبنى كيدزانيا سيم تحميل المسقط وظيفيا:-1

  المشاة كالجسكر.ممرات رصفة ك حركة الشارع كاأل "مراعيا "بشكؿ مدركس معماريا
                                   مف طابقيف. األبنيةبعض ك  ،لؼ مف طابؽ كاحدأالمبنى يت

كيدزانيا مدينة متكاممة مخصصة لؤلطفاؿ حيث تضـ مستشفى، محطة إطفاء حريؽ، صالكف تجميؿ، بنؾ محطة 
لؤلطفاؿ، حيث إف حجـ كؿ منيـ يساكم ثمثي إذاعية كمحؿ بيتزا. تـ تصميـ كافة المرافؽ في المساحة المناسبة 

                                                                                             حجميا الحقيقي.
إف كؿ مبنى مف المباني المكجكدة في كيدزانيا مدركس ليناسب الكظيفة المخصصة ليا بكضكح ك اختصار،     

 تمركز الفعاليات الترفييية في كسط المشركع. حيثمتتالي  بتسمسؿات كتتكزع الفعالي
 

 

 

 ٓٞهغ ًٍذصاٍٗب ثبُ٘غجخ ُِٔذٌ٘خ 80 سهْ فٞسح
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 ،المكجكدة في مدينة كيدزانيا تحاكي المباني الكاقعية في الكاجياتجميع الكتؿ المعمارية  :والواجياتالكتل -2
 .ـ3.5حيث يتراكح ارتفاع الطابؽ الكاحد  ،كفؽ المقياس الحقيقي ليا ةمصممف االرتفاعات أ كما

 

  :قية لمدينة كيدزانيا الترفييية( المساقط األف33يبيف الشكؿ )
عبر  ،كتككف الحركة سيمة بسيطة ،تمتؼ المباني الترفييية حكؿ ساحة رئيسية ،في المسقط األكؿ لمطابؽ األرضي
عف طريؽ  يككف الربط بيف المباني المختمفة ،كفي المسقط الثاني لمطابؽ العمكم ،سيارات كيربائية كما ىك مكضح

                كسيمة لمطفؿ. آمنةجسكر 

 أُغبهو األكوٍخ ُٔذٌ٘خ ًٍذصاٍٗب 38 سهْ ؽٌَ

 ٗٔبرط اُٞاعٜبد كً ًٍذصاٍٗب 81 سهْ فٞسح
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اؾ نجك المعب ك المرح حيث اف ى إلىقريب  محببكىك فراغ حيكم كاضح لمطفؿ الفراغ الداخمي الترفييي: -3
:                                                                                       عدة عناصر تمعب دكر في ذلؾ ك منيا

ك ال رامبات ضمف مكقع المدينة ك لكف ىناؾ بعض السبللـ ضمف  أدراجال يكجد مناسيب ك ال المناسيب: 
 الطكابؽ العمكية.                                                                                        إلىلبلنتقاؿ  األبنية
مباشرة ك مخفية في كثير مف  كىي غير الطبيعية اإلنارةالمستخدمة اصطناعية  كلكنيا تحاكي  اإلنارة: اإلنارة

                                                                                                            المركر.   إشاراتعند بعض المباني ك خاصة المطاعـ ك المحبلت ك  اإلنارة، كىناؾ تركيز في شدة األماكف
                                                                                                                                                                                              حيث إف ىناؾ مدخؿ كمخرج كاحد لمزائريف مع بكابات كيربائية كحراسة                                                               دخكؿ كخركج محكـ  -األمان: 

                                                  أمنية خاصو ككاميرات المراقبة معمقة بشكؿ استراتيجي في مكاقع مختمفة مف المركز                                                  
طاقـ العمؿ في المدينة عمى كيفية التصرؼ في الحكادث كحاالت الطكارئ.                          طاقـ مؤىؿ: تـ تدريب  -
                  مطبقة في مدينة كيدزانيا:                                                                                          األمافعمى صعيد التصميـ المعمارم فإف جميع عكامؿ  أما
ك غير ضارة  بالصحة ك ىي عمى درجة عالية مف  آمنةك الديككر كميا  اإلنشاءمكاد البناء المستخدمة في  -

مثؿ البمكر المجمتف ك الحجر المشذب ك القرميد الناعـ .                                                                  األماف
تسير فييا سيارات تعمؿ عمى الكيرباء غير مؤذية كما أف كافة  التينزالؽ في الشكارع أرضيات مانعة لبل -

 استخداميا في الكظائؼ التي يمعبكنيا غير حادة كغير مؤذية.                                             إلى األطفاؿالتي قد يحتاج  األدكات
ك الشكارع ك المباني كقد جاءت األلكاف متنكعة  األرصفةضمف المدينة تحاكي الكاقع كألكاف  األلكافكافة األلوان: 

 األزرؽداللة معينة مثؿ المكف  إلىتشير  األحياففي المبنى، ىادئة ،غير صارخة كمدركسة بعناية فنراىا بعض 
  .ككالتالمأيراف ك األصفر في قسـ استخدـ في قسـ المشفى  ك األحمر في قسـ الط الذم

 كقسـ كالمباني المحبلت الفتات ماعدا بنفسو المكاف يستكشؼ الطفؿ لتجعؿ مباشرة رغي والدالئل: الالفتات
 الطيراف.

 

 

 ٓج٘ى اُطٍشإ كً ًٍذصاٍٗب 83 سهْ فٞسح
 هغْ اُغشاؽخ كً ٓغزؾلى ًٍذصاٍٗب 82 سهْ فٞسح
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 المنشاة سكاء مف اشجار ك نباتات كميا اصطناعية كالعنصر الطبيعي غير متكفر  داخؿالعناصر الطبيعة :
 باستثناء النكافير المائية.

 
 

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

الخطكط مستقيمة بحركة بسيطة تكاد تككف خالية مف المنحنيات في 
المساقط كالكاجية كالفراغ الداخمي كلكف تنكع الكظائؼ كمحاكاتيا لمكاقع 

 أضفى عمى الكتؿ بعض الحيكية.

 والشكل الخط

المعمارية ال تبلءـ مقياس الطفؿ بؿ تحاكي الكاقع كما ىك فجاءت الحجـك 
 الكتؿ كالمباني بمقياسيا الحقيقي .

 وانحجىو انمقيبس

 كمدركسة صارخة غير، ىادئة جميؿ متناغـ بشكؿ األلكاف استخدمت  
 في الكتؿ كالفراغ الداخمي بعناية

 انهىن

 اإلضاءة االصطناعية اإلضاءة

 انمىبسيب ما ندر ال يكجد مناسيب اال

 انمعمبري انفزش تحاكي الكاقع كال تناسب مقياس الطفؿ بسيطة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-لً ٓذٌ٘خ ًٍذصاٍٗب,عٍإٍٝاُزشكٍٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 19عذٍٝ سهْ 

 اُغبؽبد ٝاُؾشًخ كً ٓذٌ٘خ ًٍذصاٍٗب 85 سهْ فٞسح األؽغبس االفط٘بػٍخ كً ٓذٌ٘خ ًٍذصاٍٗب 84 سهْ فٞسح
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  دراسة تحميمية لنموذج عربي : -2-4-2

 مصر( : –دريم بارك الترفييية )القاىرة مدينة المالىي

تضـ مجمكعة مف ك  ،)حتى لك استعمميا الكبار( المكاف المخصص لتسمية األطفاؿ يى :األطفاؿمدينة ألعاب 
 .  ليذا الغرض "االمقامة خصيص ،ئية أك الميكانيكيةاأللعاب الكيربا

يعد المتنزه مركز ترفييي لؤلطفاؿ ك "، زائر يكميا 32222كتتسع ؿ  1999 تـ افتتاح دريـ بارؾ عاـ
 ىعمكتحتكم  ،سنكات فما فكؽ 6الشباب في مصر، مصمـ لؤلطفاؿ مف سف

 المختمفة لجميع المراحؿ العمرية.مف أحدث األلعاب  لعبة 48
 تحميل المشروع :      -
  الموقع: -أ

مف ـ ك 8مدينة السادس مف أكتكبر عمى بعد  فيتقع دريـ بارؾ 
حدث أكبر ك أفداف، كتعتبر  152"أىرامات الجيزة" عمى مساحة 

 .كسطمصر كالشرؽ األ فيالمدف الترفييية 

 ":تصميميا -ب
 ةالحركة في مبنى دريـ بارؾ معقد ":تحميل المسقط وظيفيا-1

حركة ال ة"مراعي "،حيث تتكزع الفعاليات  بشكؿ مدركس معماريا ،كخرائط مساعدة دالئؿ إلىكتحتاج  ،ما "نكعا
منيا  كؿ متحتك  ،مناطؽ تلؼ مدينة دريـ بارؾ مف سأتت ،لعابألاحماية  مناطؽك  المشاة ممرات ك جسكرالك 

  :األعمارتناسب كافة  كالتيالمثيرة  األلعابعمى مجمكعة مف 

 

 البوابة الرئيسية 

 منطقة لعب األطفال

 منطقة األلعاب الحركية

 الحضارات و البالزامنطقة 

 منطقة االطفال الجديدة

 منطقة التكنولوجيا

 ٓٞهغ ٓذٌ٘خ أُالًٛ)دسٌْ ثبسى( 86 سهْ فٞسح

 ئػذاد اُجبؽش-أُؾشٝع أسك كً  اُٞظبئق رٞمغ ٌجٍٖ رؾًٍِِ ٓخطو 39 سهْ ؽٌَ
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فنراىا خيالية في  ،اف كافة الكتؿ المعمارية المكجكدة تحاكي خياؿ الطفؿ البلمحدكدالكتل والواجيات : -2
 .حسب فكرة المبنى الخيالي ، كتختمؼ فييا االرتفاعات ،الكاجيات

 

 األلعابيمبي حاجة  االرتفاعك  ،كىك كاضح ك منار بشكؿ جيد مف الشمس مباشرة الفراغ الداخمي الترفييي :-3
 :كمف أبرز عناصره ،الجدراف الداخمية معالجة بالكاف جميمةك  ،غيرىامف تجييزات ك 

بعض المصاعد ك  ،ضمف مكقع المدينة رامباتالك  دراج، فنمحظ األمتنكعة في دريـ بارؾ مناسيبالالمناسيب :
 .الكيربائية داخؿ المباني

مخفية في تككف ك  ،كلكنيا تحاكي الطبيعية مباشرة "،اصطناعية ليبلك  "نارة المستخدمة طبيعية نيارااإلاإلنارة :
شارات المركر ا  ة المطاعـ كالمحبلت ك نارة عند بعض المباني كخاصكىناؾ تركيز في شدة اإل ،كثير مف األماكف

 لعاب الكيربائية.كىياكؿ األ
كحراسة أمنية ككاميرات ، مع بكابات كيربائية ،دخكؿ كخركج محكـ فيناؾ مدخؿ كمخرج كاحد لمزائريف -األمان : 

 مراقبة في مكاقع مختمفة مف المركز .
التي تحيط باأللعاب الحكاجز ك دريـ بارؾميع عكامؿ األماف مطبقة في فج ،عمى صعيد التصميـ المعمارم -

 البحيرات االصطناعية . الكيربائية كاألنيار ك 
مف األماف  ىي عمى درجة عاليةك  ،غير ضارة  بالصحةك  منةآالديككر كميا ك  اإلنشاءالمكاد المستخدمة في  -

 القرميد الناعـ .      مثؿ البمكر المجمتف كالحجر المشذب ك 
ى استخداميا في إلطفاؿ ككؿ األدكات التي  يحتاج األ ،ما لتقاـك العكامؿ الطبيعية "األرضيات خشنة نكعا -

                 غير حادة كغير مؤذية.              المعب 

 

 اُٞاعٜخ رؾبًً ػبُْ اُغؾش ٝاُخٍبٍ 87 سهْ فٞسح اُٞاعٜبد كً دسٌْ ثبسى 88 سهْ فٞسح
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حياف تشير في بعض األك  ،كىي عشكائية "،:األلكاف في مدينة دريـ بارؾ متنكعة في المباني كصارخة جدااأللوان 
 .ناثكالزىرم لئل ذككرلم األزرؽمثؿ المكف  ،لى داللة معينةإ

عمى كافة محاكر الحركة  كتنتشر ،المكافكىي كثيرة ك مباشرة لتجعؿ الطفؿ يحدد ماىية الالفتات والدالئل: 
 .فة إلى الفتات المحبلت كالمبانيباإلضا

 رك النكافيأ تالنباتا أك مف األشجار كانت سكاء ،ؿ المدينةداخ ةصر الطبيعة متكفر اف عنإالعناصر الطبيعة: 
  كما يكجد بعض مف العناصر اصطناعية. ،المائية كاألنيار كالبحيرات كالشبلالت كالصخكر

 ." ىناؾ محاكر لمحركة مسقكفة بمظبلت لمكقاية مف أشعة الشمس الحادة صيفا

 

 

 

 

 

 ر٘ٞع األُٞإ كً اٌُزَ ٝاُٞاعٜبد 90 سهْ فٞسح ر٘ٞع األُٞإ كً األُؼبة 89 سهْ فٞسح

 اُؼ٘بفش اُطجٍؼخ كً دسٌْ ثبسى 91 سهْ فٞسح أُظالد ُِؾٔبٌخ ٖٓ أؽؼخ اُؾٔظ 92 سهْ فٞسح
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العناصر السابقة لمفراغ المعمارم الترفييي في مدينة المبلىي )دريـ بشكؿ مختصر تحميؿ  06يبيف الجدكؿ رقـ 
 بارؾ( في مصر.

 

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

تنكعت الخطكط بيف المستقيمة كالمنحنية فجاءت لتشكؿ عالما ساحرا" 
 لمطفؿ تحاكي خيالو الخصب.

 والشكل الخط

 لمطفؿ الترفييي الفراغ في كالمؤثرة المككنة المعمارية العناصرحجـك  جميع
 تتمايز االرتفاعات كتختمؼ حسب الكتؿ كالكظائؼ لمقياسو مبلءمة

 وانحجىو انمقيبس

 انهىن متنكعة كصارخة في الكتؿ كالكاجيات كالفراغات الداخمية كالخارجية  

 اإلضاءة كاالصطناعية الطبيعية بيف اإلضاءة تنكعت

 انمىبسيب فراغا" ممتعا كشيقا" لبلكتشاؼ كالمعب.تشكؿ  متنكعة مناسيب

 انمعمبري انفزش الطفؿ كمقياس حجـمبلءـ ل

 ػَٔ اُجبؽش-كً دسٌْ ثبسى,ٓقش اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ  20 سهْ عذٍٝ

 

 

بارؾ( أنيا كانت بغرض الترفيو فقط كلـ يتـ تكجيو ىذا كنبلحظ  مف الدراسة التحميمية لمدينة المبلىي )دريـ 
 الترفيو بغرض التعمـ كزيادة الخبرة الثقافية لؤلطفاؿ.
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 الثاني: البابخالصة 
 اعتمد كجكد الفراغ المعمارم الترفييي لمطفؿ في المسكف عمى حجـ المسكف . -

كغرفة الجمكس كحديقة المنزؿ )إف كجدت( ىي الفراغات األساسية الترفييية لمطفؿ في مرحمة غرفة نـك الطفؿ  -
 الطفكلة المبكرة كما قبؿ المدرسة.

افتقار كجكد الفراغ الترفييي لمطفؿ في المسكف ذك المساحة الصغيرة كالمتكسطة أدل إلى خمقو بصكرة عفكية  -
طبيعية لنمك كنشاط الطفؿ فالطفؿ بحاجة إلى مكاف يضع فيو ألعابو فكضكية نظرا ألىمية ىذا الفراغ كحاجة 
 كيمعب بو كيككف قريب مف عيف األـ .

لدكر الحضانة كرياض األطفاؿ دكر كبير في التأثير عمى نمك الطفؿ السميـ جسديا كنفسيا فميس ىناؾ نكع مف -
 بعيف األخذدرسة االبتدائية لذلؾ يجب المباني أثرت في حياتنا مف عدة نكاح أكثر مف الضانة كالركضة كالم

 .البناء ىذا تصميـعند  كالسيككلكجية كالجمالية الكظيفية المعايير االعتبار

 يتـ االستفادة القصكل مف المعب في عممية التعميـ في ىذه المرحمة فتتداخؿ الفراغات الترفييية مع التعميمية-
كيككف كؿ فراغ ترفييي مصمـ معماريا بجميع عناصره المعمارية المؤثرة كالمككنة ليذا لفراغ ليخدـ الكظيفة 

الفرش المعمارم المناسب لمقياس  -المناسيب -األشكاؿ-التعميمية غير المباشرة كمف أىـ ىذه العناصر) األلكاف
 الطفؿ (  .

لحضانة كالركضة الى مرحمة المدرسة االبتدائية تتمايز الفراغات مع التدرج العمرم لمطفؿ كانتقالو مف مرحمة ا -
حجـ المدرسة فتظير باإلضافة إلى ساحة التجمع الرئيسية كالباحة الفراغات  إلىالترفييية كتتخصص تبعا 

 الترفييية الرياضية كالفراغات الترفييية الفنية.

معمارية نمكذجية تراعي تأثير كؿ عنصر مف  درست الفراغات الترفييية في النماذج العالمية كفؽ أسس -
العناصر المعمارية عمى الطفؿ فكانت األلكاف مثبل متنكعة كفؽ دراسات متخصصة لتأثير كؿ لكف عمى نفسية 

 الفراغ الداخمي الترفييي امتداد لذاؾ الخارجي . فالطفؿ، ككا

 منطقة في الطفؿ ترفيو فراغات تككف أف كيفضؿ  ضجيج كأماكف عامة فراغات التسكؽ كمراكز المكالت تعتبر -
 الفراغات بيف كالعزؿ التنسيؽ مراعاة مع الحركة سيكلة يؤمف بشكؿ مناسبة بمساحات الييا الكصكؿ سيمة مركزية
 .الضجيج كأماكف اليادئة
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 لمطفؿ المخصصة الفراغات كافة  عمى التجارية المراكز في لمطفؿ المخصصة الترفييية الفراغات تشتمؿ -
 كالداخمية الخارجية العامة بالفراغات كانتياء األلبسة متاجر ك األلعاب متجر مف ابتداء

 كالكظيفة كالمكف الشكؿ حيث مف لمطفؿ كجاذب مميز خاص بتككيف حظيت قد كالفراغات األماكف ىذه جميع -
 . الداخمي كالديككر

جعؿ اكتساب المعمكمة متعة لمطفؿ مف  يمية لمطفؿ بامتياز تعتمد عمىاألطفاؿ ىي منشّات ترفييية تعممتاحؼ  -
خبلؿ المعركضات كاالنتقاؿ ضمف فراغات شيقة جذابة كمسمية لمطفؿ كيمكف أيضا تداخؿ الفراغات الخارجية مع 

 الداخمية لتعطي كبل متكامبل لمطفؿ.

حساسو لمفراغ الطفؿ استيعاب مع متناسب المعمارم التككيف يككف أف كيجب التصميـ مركنة -   بالمحيط كا 
 المككنة العناصر لكافة( الطبيعية كاإلنارة التيكية) التشميس كأىمية

مراعاة حجـ الطفؿ بالنسبة لحجـ الفراغ العاـ ككذلؾ الخاص كما أف المناسيب المتنكعة تضفي ركح المغامرة  -
 رفييي العاـ.كاالستكشاؼ عمى الفراغ الت

المنشّات الترفييية ىي منشّات ثقافية تقـك بدكر أساسي عمى تكظيؼ النشاط الترفييي لمطفؿ في عممية التعمـ  -
 النشط كغير المباشر.

 تـ دراسة نمكذجيف مف المنشّات الترفييية المتكاممة لمطفؿ: -

فيدخؿ الطفؿ في عالـ الكبار كيتعرؼ عمى الميف بتنكعيا، جاءت مدينة كيدزانيا: تحاكي الكاقع كما ىك  -1
 مبانييا ككتميا كفراغاتيا الداخمية كما ىي مباني المدف في الحقيقة .

مدينة المبلىي)دريـ بارؾ(:مدينة لؤللعاب تمثؿ عالـ الخياؿ فالمباني كالكتؿ بأشكاؿ جميمة تجذب الطفؿ  -0
 إلى تكظيؼ ىذه األلعاب في إضافة تجربة تعميمية ىادفة لمطفؿ.كتستيكم خيالو الخصب كلكنيا تفتقر 
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 :الثالث الباب
دراسة مقارنة وتحميل لممنشّات الترفييية 

 سوريا()دراسية حالة -لمطفل
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 اُجبؽش ػَٔ-اُضبُش اُجبة ٓخطو 40 سهْ ؽٌَ 
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 حالة دراسية)سوريا(-مقارنة وتحميل لممنشّات الترفييية لمطفلدراسة  الثالث:الباب -3
                                                             

 منيجية الدراسة التطبيقية :

ء مف فراغات ترفييية محمية لمطفؿ، كفؽ التدرج المساحي كالحجمي ليا، ابتداسنعمؿ عمى دراسة كتحميؿ نماذج ل 
    كالتي تندرج تحت تطبيؽ الترفيو بغرض التعميـ ،منشّات ترفييية متكاممة لمطفؿفراغات المنزؿ، كانتياء بنماذج ل
 .) تربكم تعميمي _ تربكم رياضي(

سيتـ تطبيؽ الدراسة التحميمية عمى نمكذج ركضة تشريف التابعة لبلتحاد النسائي، مركرا بنمكذجيف لممدارس 
االطبلع عمى نماذج المدارس المتبعة في مدينة حمب بشكؿ عاـ، كمف ثـ ننتقؿ لتحميؿ تجربة  االبتدائية، بعد

فراغ ترفييي لمطفؿ في المجمعات التجارية، كنأخذ نمكذج )شيبا مكؿ( في مدينة حمب، ثـ مشركع مسار التابع 
عة ككتمتو الفريدة، المتنك لؤلمانة العامة لمتنمية في سكريا، كمعرض كمتحؼ لمطفؿ في مدينة دمشؽ، بأقسامو 

رياضية(، كعالـ -ت الترفييية المتكاممة، كمنشأة الباسؿ في مدينة حمب، التي تمثؿ منشأة )ترفيييةكنختـ بالمنشاّ 
السحر في مدينة حمب، كمنشأة ترفييية تعميمية، كنسمط الضكء عمى بعض النقط كاالقتراحات لمتكظيؼ األمثؿ 

 كصؿ إلى خبلصة الباب الثالث.لمفراغات الترفييية لمطفؿ، لنت

 التالي:الجدكؿ كفؽ األلية المكضحة في في النماذج الرئيسية ستتـ عممية الدراسة كالتحميؿ 
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 ٜٓ٘غٍخ اُزؾٍَِ كً اُ٘ٔبرط اُشئٍغٍخ 21 سهْ عذٍٝ
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 الترفييي لمطفل في المسكن: ضاءتطبيقية لمف ةاألول: دراسصل الف-3-1

، لف يككف صعبا" مع كجكد عدد كبير كالفيبلتإف خمؽ فراغ  ترفييي لمطفؿ في المساكف ذات المساحة الكبيرة 
مف الغرؼ، فيمكف تخصيص غرفة كاممة لمترفيو كالمعب، كبالتالي فإف التحّدم يككف في خمؽ فراغ ترفييي لمطفؿ 

إمكانية خمؽ دراسة ك  )النسبة األكبر في مجتمعنا المحمي( كذك مساحة صغيرة،في مسكف ذك مساحة متكسطة 
 .لو، كالتكظيؼ األمثؿ ليذا الفراغ ضمف المسكف فراغ ترفييي لمطفؿ ضمف المساحة المخصصة

نموذج مسكن محمي ذو تحميل -3-1-1
  مساحة متوسطة:

محضر رقـ  –جمعية المحاميف السكنية 
(071 )1.  

  ) أ (: مثبل الشقةلنأخذ 

مككنة مف غرفة معيشة ، 0ـ 152المساحة 
كغرفة طعاـ كغرفة ضيكؼ كغرفتيف نـك 

 .كمطبخ كتكابعو

 غرفة نوم الطفل :-أ
 بفرض أف غرفة النـك لطفميف .

  0( ـ 5.4*  3مساحة الغرفة ) 
إف أثاث غرؼ األطفاؿ الحديثة راعت أف يككف الفراغ المخصص لمطفؿ جميبل" ممتعا"، فجاءت بألكاف جميمة 

نستطيع مف لمعب، ك تبلءـ جميع األذكاؽ، كمقسمة الفراغ لقسـ النـك كقسـ الدراسة كلكنيا أىممت قسـ الترفيو كا
 :كرككي المقترحكما في ال ،لمعب كاخر لمدراسة كثالث لمنـك ديككر الغرفة أف نخصص فراغ مناسبخبلؿ 

                                                           
 .1998, حٍت فزع, إٌّٙذط١ٓ ٔمبثخ, اٌّؼّبر٠خ إٌٙذطخ لظُ, ذصِٕٙ ثش١ز إٌّٙذص أػّبي(, 2)ثحٍت اٌّؼّبر١٠ٓ أػّبي طٍظٍخ 1

2

  

 ػَٔ اُجبؽش-سًٖ ٓوزشػ ُِزشكٍٚ كً ؿشكخ ّٗٞ ُطلٍِٖ 41 سهْ ؽٌَ

 ٗٔٞرط أُغٌٖ أُوزشػ 93 سهْ فٞسح
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 غرفة الجموس :-ب

 .0( ـ 5*  0.8+ ) 0( ـ 3.6* 5مساحة الغرفة )
ركف مخصص لمنشاط الترفييي لمطفؿ، فمف الطبيعي أف يخمؽ الطفؿ فراغو الخاص كيضع ألعابو  ئرا ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى

كيككف  ،أللعابو كحاجياتو خاص ركف، ع تخصيص فراغ ترفييي خاص بالطفؿنستطيكينثرىا في غرفة الجمكس، ك 
 .42كما في الشكؿ  ،تقبلليةكيحقؽ فيو الشعكر باالسفي مجاؿ نظر األـ ألمانو  ،قريب مف المطبخ

 

 حديقة المنزل:-ج

كبالتالي فإف الفراغ الترفييي المخصص لمعب الطفؿ في  ،محديقةليقع المسكف في الطابؽ األكؿ فبل كجكد 
 الحديقة 

 .غير مكجكد

 الترفييي لمطفل في مسكنو: ضاءالتوظيف األمثل لمف – 3-1-2

يتحقؽ فقط بتكفير المساحة المخصصة لعممية المعب كالمرح إف التكظيؼ األمثؿ لمفراغ الترفييي لمطفؿ ال 
بكافة عناصره المعمارية المككنة ليذا  ،لكظيفة الترفيو "كمحققا ،لمطفؿ "بؿ بأف يككف ىذا الفراغ مناسبا ،كالترفيو

 .األكؿ البابفي الدراسة النظرية في  "كما ىك مكضح سابقا ،الفراغ كالمؤثرة فيو

بكامؿ االستقبللية في  "يككف قد أصبح متمتعا ،مرحمة ما قبؿ المدرسة إلىمع بمكغ الطفؿ عامو الثالث ككصكلو ف
مف الضركرم أف تشكؿ غرفة ، ك يك كالمعب كاكتشاؼ العالـ المحيطزكايا خاصة بو لم إلىكيتحكؿ المنزؿ  ،المعب

كيجمع ما بيف أجكاء الدراسة  ،ينمي فيو قدراتو الفكريةالمعب ك  يطمؽ فيو العناف لمخيمتو في "،ئمامبل "الطفؿ فراغا
 .في أكقاتيا كأجكاء الراحة كالنـك في مكعدىا

 يتـ ذلؾ ب:

1 

 اُجبؽش ػَٔ-اُغِٞط كً اُطلَ ُزشكٍٚ ٓوزشػ سًٖ 42 سهْ ؽٌَ
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األصفر(، كاليادئة المريحة لؤلعصاب  -البرتقالي-استخداـ األلكاف الجريئة المنشطة في القسـ الترفييي)األحمر -
)األزرؽ كاألخضر(.  في قسـ النـك

 ؿ المنحنية المرنة في الفراغ الداخمي، كالبعيدة عف الزكايا الحادة كالمبتكرة.استخداـ األشكا -
اختبلؼ المستكيات كاالرتفاعات يمكف أف تخمؽ فراغات إضافية في التككيف الحجمي، كاستغبلليا كفراغات ترفييية -

 فرىا بأشكاؿ كحجـك جميمة.ممتعة كشيقة، كيمكف استخداـ األسّرة ذات الطابقيف الستغبلؿ المساحة، إضافة إلى تك 
 

 

 

 

 

 

 

في غرفة الطفؿ، كتخصيص حّيز لمعب كالترفيو، كحّيز لمدراسة، كيتـ ذلؾ عف طريؽ ضركرة فصؿ قسـ النـك  - 
مثاؿ عف فرش غرفة لطفميف  41،  كيكضح الشكؿ1األثاث كالفرش المناسب، الستغبلؿ مساحة غرفة الطفؿ

استخداـ كأخرل لثبلثة أطفاؿ، ككيؼ استطعنا عف طريؽ الفرش تكبير مساحة الفراغ الترفييي لمطفؿ، كما كيمكف 
 األسّرة ذات الطابقيف، كالحصكؿ عمى حّيز ترفييي أكبر .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2011, اٌظبثغ اٌؼذد, ػب٘ز إ١ٌبْ وبر٠ٓ, اٌّذرط١خ اٌطفً ِزطٍجبد رالءَ غزفخ ٌذ٠ىٛر أطض 10, د٠ىٛر, ٌٙب ِدٍخ 1

أُ٘غٞة اُؼِٞي ٌؾٌَ كشاؽ خبؿ  94 سهْ فٞسح

 ثبُطلَ ٌٝؾؼشٙ ثبُخقٞفٍخ
ٖٓ خالٍ اُلشػ ٗإٖٓ كشاؽ ُِّ٘ٞ ٝاّخش ُِؼت ٝاعزـالٍ  95 سهْ فٞسح

 أُغبؽخ 

 ػَٔ اُجبؽش-اهزشاؽبد ُخِن كشاؽ رشكًٍٜ كً ؿشف ّٗٞ 43 سهْ ؽٌَ
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 مف خبلؿ :  هؤ إنشافيمكف  ،ا بالنسبة لمفراغ الخاص بالطفؿ في غرفة الجمكسأمّ 
 .عامؿ األمافمراعاة ك  ،الدرج بشكؿ مشطكؼ مع مراعاة معالجة زكايا "،مثبل إضافة منسكب أخفض أك أعمى -
يككف  ،كعمؿ ركف خاص باألطفاؿ ،فيمكف تقسيـ الغرفة ألركاف ،إذا كانت غرفة المعيشة ذات مساحة كافية -

 . مف المطبخ "قريبا

 

يناسب مقياسو الصغير  المتمثؿ بأثاثو فييا ركنو الخاص، يمكف جعؿ غرفة المعيشة فراغ صديؽ لمطفؿ، ل
ضافة بعض األلكاف الجذابة لو، كما ىك مكضح بالصكر        .98-97كرفكؼ، كمكاف لكضع ألعابو، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 ػَٔ اُجبؽش-كشاؽ رشكًٍٜ ُِطلَ ٓلزشػ كً ؿشكخ أُؼٍؾخ 44 سهْ ؽٌَ كشاؽ اُطلَ كً ؿشكخ أُؼٍؾخ 96 سهْ فٞسح

 أصبس اُطلَ كً كشاؿٚ اُخبؿ 98 سهْ فٞسح كشاؽ اُطلَ كً ؿشكخ أُؼٍؾخ 97 سهْ فٞسح
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 الترفييي لمطفل في المباني التعميمية: تطبيقية لمفضاء ةالثاني: دراسلفصل ا-3-2

 دراسة تطبيقية لمفضاء الترفييي لمطفل في دور الحضانة ورياض األطفال: -3-2-1

 لمحة عن دور الحضانة ورياض األطفال في الجميورية العربية السورية:-3-2-1-1

االستثمار يا بكصف ،لكعي الجيات الرسمية في الجميكرية العربية السكرية ألىمية مرحمة الطفكلة المبكرة "نظرا
ازداد عدد الركضات ف "،كاضحا "األخيرة اىتماما اآلكنةفقد القت مؤسسات رياض األطفاؿ في  ،الحقيقي لممستقبؿ

 ،(0227-0226كضة عاـ )( ر 1637( ليصبح )0221-0222( ركضة عاـ )1182في دمشؽ كحدىا مف)
سنتطرؽ في تحميؿ الكاقع ك , لمتكسع في باقي محافظات القطر ثـ التكجوكمف  1( ركضة457أم بزيادة قدرىا )

تابع لبلتحاد العاـ النسائي كمثاؿ  ،في الجميكرية العربية السكرية إلى دراسة مثاؿ محمي في مدينة حمب ،المحمي
 .كىك حضانة كركضة تشريف 

 حمب:-حضانة وروضة  تشرينتحميل -3-2-1-2

 موقع المشروع:-أ

تقع حضانة ك ركضة تشريف التابعة لبلتحاد العاـ النسائي عمى 
عمى مساحة  ،األتكستراد الرئيس لشارع تشريف الكائف في حي السبيؿ

 ،الشكارع مف ثبلث جيات كسط التجمع السكنييطيا تح ،أرض كبيرة
حاطتيا باألشجار ،مساحة األرض الكبيرة  ،تحقؽ سبلمة الطفؿ ،كا 

 .كالتمكث البصرم ،كتمكث البيئة ،عف الضكضاء كبعده
 . قبك تخديمي  -أكؿ   -نة مف طابؽ أرضي كتمة البناء مككّ 

 الفراغات الترفييية لمطفل في ىذه الروضة:-ب
 في مسقط الطابق األرضي : 

 ،الكاقعة عمى محكر المدخؿ الرئيسي ،صالة األلعاب الداخمية -
 .كالمرتبطة مع ساحة المعب الخارجية

  .لمطعـ الخاص بكؿ قسـ مف المياجعا -
 

                                                           
 2007-2006 ػبَ اٌٛسارٞ اٌزمز٠ز - اٌززث١خ ٚسارح 1

 ئػذاد اُجبؽش-ٓٞهغ سٝمخ رؾشٌٖ 45 سهْ ؽٌَ

 ئػذاد اُجبؽش-اُلشاؽ اُزشكًٍٜ كً ٓغوو اُطبثن األسمً 46ؽٌَ سهْ 
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 في مسقط الطابق األول :
ترتفع حديقة سطح غير مطركقة عمى كامؿ الضمع  

 .بالشكؿ الصحيحكتككف غير مستغمة  ،الجنكبي
مطعـ في ككذلؾ ال ،تتكرر صالة األلعاب في الطابؽ األكؿ

  .الصفكؼكؿ قسـ مف أقساـ 

  الشكل والتكوين الحجمي لمروضة:-ج

مستطيمة  ،كالفراغات الترفييية ،الشكؿ المعتمد في الصفكؼ
كرغـ أنيا تعتبر  ،عف الخط المنحني بعيدة ،بسيطة، 

مثالية  كخاصة  اقتصادية مف الناحية االنشائية إال أنيا غير
فتفضؿ األماكف المفتكحة  ،في مباني رياض األطفاؿ

 ،اليكاء الطمؽ كيمكف انشاء فراغات تعميمية كترفييية في ،الكاسعة  ذات الخطكط الحرة المرنة لتقسيميا الى أركاف
 كىذا غير محقؽ .

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي في روضة تشرين:-د

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

مستقيمة كمتناظرة تتضمنت بعض التشكيبلت  خطكط ذات بسيطة كتمة 
 والشكل الخط المنحنية بشكؿ ضئيؿ في الكاجيات

جميع العناصر المعمارية المككنة كالمؤثرة في الفراغ الترفييي لمطفؿ 
 انمقيبس وانحجىو مبلءمة لمقياسو

كجاءت األلكاف عشكائية كغير  باأللكاف فقيراف الداخمي كالفراغ الكتمة
 انهىن مدركسة

 اإلضاءة  الطبيعية باإلنارة سمحكتكضع الكتمة في األرض  كيالباس فراغ كجكد

 انمىبسيب كتتكضع في طابقيف المناسيب فم خاليةالكتمة مممة 

 انمعمبري انفزش الطفؿ كمقياس لحجـ كمناسبة بسيطة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-رؾٍَِ اُؼ٘بفش أٌُٞٗخ ُِلشاؽ أُؼٔبسي اُزشكًٍٜ كً سٝمخ رؾشٌٖ,ؽِت  22عذٍٝ سهْ 

 اُجبؽش ئػذاد-ٍٝاأل اُطبثن ٓغوو كً اُزشكًٍٜ اُلشاؽ 47 سهْ ؽٌَ
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 الحضانة ورياض األطفال:الطفل في دور  ضاءولية لتحقيق التوظيف األمثل لفمقارنات واقتراحات أ -3-2-1-3 
مطابقة لممكاصفات التصميمية  كغير ،األطفاؿمناسبة لرياض  راسة أف غالبية األبنية غيرنت الدّ بيّ  -

ا بشكؿ عاـ كمدينة حمب بشكؿ خاص تفتقر الى المعايير فمعظـ رياض األطفاؿ في سكريّ  ،كالسيككلكجية لمطفؿ
 دة المتعمقة بمكاصفات تجييزات الركضة . الجيّ 
مف خبلؿ  ،كطبيعة مستخدميوالمباني الخاصة بالحضانة كرياض األطفاؿ عف كظيفة المبنى  ريجب أف تعبّ  -

، كعند إعادة  "ابداعا فتككف أكثر انسيابية كأكثر ،كاأللكاف المستخدمة كمادة البناء ،التككيف المعمارم الخارجي
فمف الميـ التركيز عمى ىذه النقطة بمساعدة ميندس  ،تكظيؼ فيمبل أك شقة سكنية الى ركضة لؤلطفاؿ

 .بإضافة األلكاف كاألشكاؿ المدركسة كالمناسبة "ددافمف الممكف دراسة الكاجيات مج ،متخصص
 

 

 

 

 

عف طريقيا يتـ ، لمطفؿ "ىي فراغات ىامة جدا، إف الفراغات الترفييية في دكر الحضانة كالركضات -
بتكار كتحفيزه عمى اإل ، كأكثر مركنة مف خبلؿ التجريب كالمرح كالتسمية ،ـ بطريقة غير مباشرةاالستكشاؼ كالتعمّ 

في مباني الرياض لدينا كال يتـ التركيز عمييا  "كنبلحظ مف خبلؿ التحميؿ كالدراسة بأنيا ميممة جدا ،بداعكاإل
 .فيجب أف تككف الفراغات الداخمية في ىذه المباني مبتكرة مرنة لتحاكي خياؿ الطفؿ  ،بالطريقة المناسبة

 

ئدخبٍ ًزِخ اُضساكخ كً اُزٌٌٖٞ  100 سهْ فٞسح األُٞإ ػ٘قش ٛبّ كً عؼَ ًزِخ اُشٝمخ ٓؾججخ ُِطلَ 99 سهْ فٞسح

 اُؾغًٔ ُشٝمخ كً كشٗغب

 اُلشاؿبد اُزشكٍٍٜخ كً سٌبك األهلبٍ 101 سهْ فٞسح
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شرا ،التعميميمستمر في التفكير مركنة التصميـ تعكس التغير ال - في  األنشطة الترفيييةك عممية المعب  ؾكا 
كاالنتقاؿ مف الصفكؼ المنطكية عمى نفسيا إلى المساحات التي تضـ مجمكعات تعمؿ  ،عممية التعمـ التفاعمي

 . 1كارتباط الصؼ مع فراغات اليكاء الطمؽ ،بتقسيـ الصؼ إلى أركاف بكاسطة قكاطع ذات كضعيات حرة ،سكيا"

 

 

 

 الترفييي لمطفل في المدارس االبتدائية : ضاءة لمفدراسة تطبيقي-3-2-2

 تحميل الواقع الراىن لمدارس مدينة حمب:-3-2-2-1

نبلحظ أف المدارس  ،الركضة الى مرحمة المدرسة كالتعميـ األساسيكانتقالو مف مرحمة  ر التدريجي لمطفؿمع التطكّ 
 .كالفراغ الترفييي بشكؿ خاص "في سكريا تفتقر الى كجكد الفراغ التصميمي المبلئـ لحاجات الطفؿ عمكما

مع غياب غرؼ النشاطات  ،يقتصر الفراغ الترفييي في المدارس عمى الباحة الخارجية كالباحة الداخمية إف كجدت
 .الصالة المتعددة األغراض كالرياضية إال ما ندرك 

 

 

 

 

                                                           
 .2006, لبثض دار, ث١زٚد, 1اٌزؼ١ٍُ, اٌّؼّبر٠خ إٌٙذط١خ اٌّٛطٛػخ 1

 االٗزوبٍ ٖٓ كشػ اُقق اُزوٍِذي ئُى اُزٞصٌغ أُشٕ اُؾش ُألسًبٕ 48 سهْ ؽٌَ
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كيككف االختبلؼ في تكضع الكتمة كالباحةالخارجية  ،نمكذج لمساقط المدارس في مدينة حمب 47يكضح الشكؿ 
 .كفؽ شكؿ األرض

 

  ريف دمشق: –جرمانا  –تحميل مدرسة جاد اهلل شنان االبتدائية  -3-2-2-2

كبتمكيؿ مف  ،0211الفرنسية لعاـ عة بيف كزارة التربية كمنظمة اإلسعاؼ األكلي في إطار مذكرة التفاىـ المكقّ 
يتككف مف  ،تـ إضافة جناح تعميمي إلى مدرسة جاد اهلل شناف االبتدائية ،مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف

  .1إضافة إلى مكتب لئلدارة ،تسع شعب صفية مجيزة بالكامؿ

                                                           
 إطؼبف ِٕظّخ, اٌظ١ذ أٌّب:رزخّخ, طٛر٠ب فٟ اٌحى١ِٛخ اٌّذارص ٚرد١ٙش ثٕبء ِدبي فٟ اٌّظزفبدح ٚاٌذرٚص اٌخجزاد خالطخ, إٌىظٟ, دٚط١ٗ 11

 .2011, أٌٟٚ

 األسك ؽٌَ ٝكن ٝاُجبؽخاُخبسعٍخ اٌُزِخ رٞمغ كً االخزالف ٌٌٕٝٞ كً ٓذٌ٘خ ؽِت أُذاسط ُٔغبهو ٗٔٞرط  49 سهْ ؽٌَ

 ًزِخ أُذسعخ ٓغ اُغضء أُنبف 102 سهْ فٞسح



95 
 

مغمؼ بإطار معدني كفؽ مجمكعة  ،عبارة عف ممر تقابمو الصفكؼ، ؿ لمكتمة الرئيسيةسقط بسيط كظيفي مكمّ م
 .مستكحاة مف المشربية التقميدية المستخدمة في البيكت القديمة لممنطقةال ،قةمف التشكيبلت الخبّل 

 :الترفييي الرئيس في المدرسة ضاءالف-أ
 الباحة الخارجية ىي الفراغ الترفييي الكحيدال كجكد لمفراغات الخاصة بالنشاط الترفييي داخؿ المدرسة، ك  

 كعند تحميميا نبلحظ: ،المكجكد
 النباتات أحكاض معظـ ككانت ،الزرع كأحكاض ةاإلسمنتي المقاعد باستعماؿ ،الراحة أماكف بعض نشاءإ تـ  -

 .صغيرة بأشجار زرعت كقد ،الجمكس لمقاعد خمفي مسند بمثابة
 مف المدرسة كاجية في المكجكدة لتمؾ تكرار الزرع كأحكاض الجمكس ألماكف التابعة كاألبعاد كالنسب األلكاف - 

   ".تناغما أكثر بيئة أجؿ
  في الباحة ذات ارتفاع مناسب لحجـ الطفؿ كفؽ الشركط المطمكبة. الجمكس مقاعد - 
 .بسيطة فكالذية مقاطع باستخداـ  الباحة أجزاء بعض تظميؿ - 

 
 األرض ىي طريقة جديدة ف رسـ األلعاب عمى إف ،األرض مف تمؾ األلعاب التي يرسميا األطفاؿ بعفكية عمى -

   .1إضافة الى إضفاء الحيكية عمى تمؾ المبلعب ،لبلستفادة مف المساحات التي غالبا ما تيدر في المبلعب

                                                           
 إطؼبف ِٕظّخ, اٌظ١ذ برزخّخ: أٌّ, طٛر٠ب فٟ اٌحى١ِٛخ اٌّذارص ٚرد١ٙش ثٕبء ِدبي فٟ اٌّظزفبدح ٚاٌذرٚص اٌخجزاد خالطخ, إٌىظٟ, دٚط١ٗ 1

 .2011, أٌٟٚ

 اعزخذاّ أُظالد  104 سهْ فٞسح        ُِجبؽخ أُؼٔبسي اُلشػ 105فٞسح سهْ  اُز٘بؿْ ثٍٖ اُٞاعٜخ ٝاُجبؽخ              103 سهْ فٞسح

 أُؼبة األهلبٍ أُشعٞٓخ ػِى األسك 106 سهْ فٞسح رؾذٌذ سعٞٓبد ٝٓغبؽخ اُِؼت  50 سهْ ؽٌَ
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الكصكؿ لطالب مميز كمبدع يككف لبنة أساسية في بناء الدكلة 
 كالمجتمع

تكسيع فضائو العقمي كتعزيز القيـ اإلنسانية كالتشاركية كالعمؿ 
 الطكعي 

 تنمية الميارات الفكرية كالحركية كالثقافية لمطالب 

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي في مدرسة جاد اهلل شنان:-ب

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

الخطكط كاألشكاؿ كالسطكح المستخدمة كما في أغمب المدارس الحككمية 
مستطيمة، كيكاد يككف الفراغ الترفييي معدـك فيما مستقيمة مممة، بصفكؼ 
 عدا الباحة الخارجية .

 والشكل الخط

 انمقيبس وانحجىو الطفؿ. مقياس ال تبلءـمفراغ  ل ناصر المعمارية المككنةالعالحجـك مكعبة، ك 

تـ اختيار األلكاف بالتعاكف مع ىيئة مف ك  ،الجزء المضاؼاستخدمت في 
 انهىن ".المعمميف كعشريف تمميذا

 اإلضاءة تقميدية مف خبلؿ النكافذ كالممر المضاء في الكتمة المضافة.

 انمىبسيب ، كتتكضع في طابقيف.المناسيب فم خاليةالكتمة مممة تكاد تككف 

 انمعمبري انفزش .الطفؿ كمقياس لحجـ كمناسبة بسيطة بألكاف بسيط

 ػَٔ اُجبؽش-كً ٓذسعخ عبد هللا ؽ٘بٕ,سٌق دٓؾن اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 23 سهْ عذٍٝ

 حمب: –تحميل مدرسة شمس األصيل -3-2-2-3

 موقع المشروع:-أ
كمكقعيا ىذا كبناؤىا عمى أرض  ،دمشؽ الدكلي -تقع عمى طريؽ حمب 

 .الكاسعة ذات مساحة كبيرة يسمح ليا بتحقيؽ االنفتاح كالمساحات

  
 
 
 
 
 

 
 

مدرسة كطنية 
بمكاصفات عالمية 

 تيدؼ إلى:

 ٓٞهغ ٝرٞفٍق ٓذسعخ ؽٔظ األفٍَ 24 سهْ عذٍٝ
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 اُٞاعٜخ اُشئٍغٍخ ُِٔذسعخ 107 سهْ فٞسح

   

 
 :المدرسةالفراغات الترفييية لمطفل في -ب
  ،كالكعي الفكرم مف الجياز االدارم بأىمية التعمـ النشط كالمعب في عممية التعميـ ،ف المساحة الكبيرة لؤلرضإ

جعؿ ىذه المدرسة ك  "،خارجياك  "مف مساحات المدرسة داخميا "كبيرا "أعطى المجاؿ ليككف لؤلنشطة الترفييية حيزا
  .في بحثنا "نمكذجيا "مثاال

عمى كامؿ مساحة  كالذم امتدّ  بككخاصة في طابؽ الق ،الترفييية داخؿ المدرسة بشكؿ كبيرتـ دراسة الفراغات 
 :1المدرسة فنجد

 مع الخدمات الممحقة بو  مسبح شتكم –صالة سينما  – كبسيطة الباحة الشتكية التي تضـ ألعاب خفيفة
 .رياضية مصغرة  صالة –

 ،فجاءت غنية كمميزة بتصميميا ،في عممية الدراسة فقد كاف ليا النصيب األكبر ،أما الفراغات الترفييية الخارجية
 .كمتداخمة مع الطبيعة لتكفر بيئة صحية جميمة ،كممبية لحاجات الطفؿ في المغامرة كالتشكيؽ

أما الفرش المعمارم  ،تحمي الطفؿ مف الشمس ،مظممةمغطاة ك  خارجي ليشكؿ باحة خارجيةالممعب التـ تغطية 
  .د جاء متناسبا" مع ارتفاع كمقياس الطفؿ كمف مكاد ّامنة عضكية مستمدة مف البيئة الطبيعيةفق

 : أىـ النشاطات الترفيييةك مف 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http//www.panoramio.com 

 اُخبسعٍخ كً ٓذسعخ ؽٔظ األفٍَاُلشاؿبد اُزشكٍٍٜخ   108 سهْ فٞسح
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 ،التي تقكم الركح التشاركية، كالبازارات الخيرية ،كالعركض المسرحيةكىناؾ عدد مف النشاطات المختمفة األخرل 
 .كدفع عجمة التقدـ ،غناء الكطفإكتساىـ في 

  تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي في مدرسة شمس األصيل:-ج

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي

 والشكل الخط كلكف تنكع الكظائؼ أبعدىا عف الرتابة. الخطكط كاألشكاؿ مستقيمة متكازنة

 انمقيبس وانحجىو الطفؿ. مقياس ال تبلءـمفراغ  ل ناصر المعمارية المككنةالعالحجـك مكعبة ك 

استخداـ الدىاف بالمكنيف األصفر كالبرتقالي بطريقة تساعد عمى التكجيو 
البصرم كالتمييز الطابقي، كاستخدمت األلكاف في الفراغ الداخمي كالفرش 

 المعمارم كالفراغ الخارجي، بألكاف تتناسب مع كظيفة الترفيو كالمعب. 
 انهىن

 اإلضاءة اإلنارة طبيعية تقميدية مف خبلؿ النكافذ.

في الفراغيف  المناسيب تنكع عمى ساعد الكظائؼ كتنكع األرض مساحة
ترفييي( -الداخمي كالخارجي، كتكزعت الكظائؼ الداخمية عمى طابؽ) قبك

 تعميمي+إدارة(.  -0+ طابؽ 1كطابؽ )أرضي + طابؽ 
 انمىبسيب

 انمعمبري انفزش .الطفؿ كمقياس لحجـ مميز كمدركس بألكاف جميمة كمناسب

 ػَٔ اُجبؽش-كً ٓذسعخ ؽٔظ األفٍَ,ؽِت اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 25 سهْ عذٍٝ

 المدارس االبتدائية: الطفل الترفييي فيضاءحقيق التوظيف األمثل لفاقتراحات أولية لتو مقارنات  -3-2-2-4
نبلحظ أف المدارس االبتدائية المحمية الحككمية ذات تصميـ جامد -

كال تمبي حاجاتو كال  ،ال يبلءـ عمى اإلطبلؽ سيككلكجية الطفؿ ،ممؿ
 ،كال تعبر عف طبيعة المستخدـ ،تنمي إبداعو

كال يحتكم عمى فراغات  ،بخطكط كسطكح حادة ،فالمبنى كبير ضخـ 
ككأف المدرسة  ،ترفييية سكل الباحة الخارجية كالداخمية إف كجدت

 .سجف كبير لمكاىب كانطبلؽ الطفؿ
 اُزٌٌٖٞ اُؾغًٔ ُِٔذاسط أُؾٍِخ 109 سهْ فٞسح
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تعمؿ عمى  األلكاف الجميمة كالرسـك كاألشكاؿ الخبلقةف ،بداع الطفؿإفي  يـأف تسقة يمكف لمبيئة المعمارية الخبّل -
  .1كعيش تجارب ايجابية ـكقادريف عمى التعم ،كسعداء ،يككف فييا األطفاؿ محفزيف ،جذابةخمؽ بيئة تعمـ ممتعة ك 

 

كيعزل افتقار مدارسنا لكجكد ىذه الفراغات  ،يرتبط كجكد الفراغات الترفييية بالمدارس االبتدائية بحجـ المدرسة-
مـز مف عمميات الترميـ ما ي إجراءكعدـ  ،كحالة بعض األبنية المدرسية القديمة ،في العدد الفائض مف الطبلب

ليست ك  ،رئيس في سير العممية التعميميةأف كجكد ىذه الفراغات لو دكر  كاإلدراؾكعند تعزيز الكعي ، كالصيانة
تداء مف اب ،سيبدأ التعامؿ مع جدية خمؽ الفراغ الترفييي التعميمي اليادؼ ،ؿ كشكمي لممدرسةمجرد فراغ مكمّ 

 .البعيد عف التعميـ التقميدم الممؿ لمطفؿ ،عمى مبدأ كضركرة التعمـ النشط فراغ الصؼ باالعتماد
 .2رح بيف الطبلبجك مف التشاركية كالمتعة كالم إضفاءيمكننا  "فبالتشكيؿ المرف البسيط  لممقاعد مثبل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://almanalmagazine.com/%D8%A3 
 إطؼبف ِٕظّخ, اٌظ١ذ أٌّب:رزخّخ, طٛر٠ب فٟ اٌحى١ِٛخ اٌّذارص ٚرد١ٙش ثٕبء ِدبي فٟ اٌّظزفبدح ٚاٌذرٚص اٌخجزاد خالطخ, إٌىظٟ, دٚط١ٗ   2

 .2011, أٌٟٚ

 رٞمؼ ًٍق ٌٌٔ٘٘ب خِن كشاؽ ِْٜٓ ُِطلَ  110 سهْ فٞسح

 اُزؾٌٍَ اُزوٍِذي ُِٔوبػذ 52 سهْ ؽٌَ اُزؾٌٍَ أُشٕ ُِٔوبػذ 51 سهْ ؽٌَ
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تفتقر الى عناصر ك  ،الباحة الخارجية كالداخمية في مدارسنا ىي مجرد مساحة زائدة غير مدركسة بشكؿ جيد -
 كمف ىذه االقتراحات : ،قيمتيايا ك يمكف باقتراحات كخطكات بسيطة إعطاءىا أىميت ،كالتظميؿالجذب 

الختبلؼ طريقة لعبيـ       ،تخصيص جزء مف الباحة لمفئات العمرية الصغيرة ) الصؼ األكؿ كالثاني مثبل ( -
 كما أف ذلؾ يساىـ في حمايتيـ ك زيادة األماف .    ،دكاتيا عف الفئات العمرية األكبرأك 

 تحدد المساحات  ،فاف رسـ األلعاب عمى األرض ىي فكرة بسيطة ،بما أف الغاية مف الباحة ىي المعب -

 .تضفي األلكاف كالحيكية عمى الباحة ك  ،كتكجييـ ،تنظـ طريقة لعب األطفاؿك  ،المخصصة لمعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُقـٍشح اُؼٔشٌخ اُلئبد ُِؼت داخًِ  كشاؽ 112 سهْ فٞسح كشاؽ خبسعً ُِؼت اُلئبد اُؼٔشٌخ اُقـٍشح 111 سهْ فٞسح

 سعْ األُؼبة  ػِى األسك 113 سهْ فٞسح
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           يمكف لحظ أماكف ك  ،كالحماية مف المطر ،لتأميف الظبلؿ ،المظبلت كالعرائش مفيدة في الباحات كالمبلعب -
   . 1كاستراحات ،جمكس بسيطة

 

بحيث يمكف االستفادة  ،كتكفر الظبلؿ تحسف مف مظير الباحة الخارجية ،األشجار كالنباتات كأحكاض الزرع -
 عندما، اؾ األطفاؿ في نشاط صديؽ لمبيئةكيعتبر التشجير فرصة جيدة إلشر ، مف المناطؽ كالمساحات الميتة

 ،تتيح لؤلطفاؿ التعبير عف ذاتيـ ،تفاعميةبما يؤمف فراغات  ،يجرم دمج عممية زرع النباتات في العممية التربكية
 .  كالحفاظ عمييا، بتنميتيا كاإلسياـثر مف البيئة كالتقرب أك

 

 

 

 

 

 

                                                           
 إطؼبف ِٕظّخ, اٌظ١ذ أٌّب:رزخّخ, طٛر٠ب فٟ اٌحى١ِٛخ اٌّذارص ٚرد١ٙش ثٕبء ِدبي فٟ اٌّظزفبدح ٚاٌذرٚص اٌخجزاد خالطخ, إٌىظٟ, دٚط١ٗ   1

 .2011, أٌٟٚ

 أعِٞة ثغٍو ٝٓجزٌش كً رـطٍخ اُجبؽخ اُخبسعٍخ 114 سهْ فٞسح رأٍٖٓ اُظالٍ كً ٓٔشاد أُؾبح 115 سهْ فٞسح

 اُؼ٘قش اُطجٍؼً كً أُذسعخ 116 سهْ فٞسح
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 :العامةالترفييي لمطفل في المباني  تطبيقية لمفضاء ةلث: دراسالثاالفصل -3-3

 دراسة تطبيقية لمفضاء الترفييي لمطفل في المجمعات التجارية)الموالت(: -3-3-1

 :حمب-تحميل شيبا مول-3-3-1-1

 موقع المشروع:-أ

 .غازم عنتاب الدكلي –حمب  دأكتكسترايقع عمى  
يجاد فراغ خاص إحرص فريؽ التصميـ اليندسي ليذا المركز عمى 

 ،ةلما لكجكده مف أىمية في المراكز التجاري "لمعب األطفاؿ نظرا
الترفييية  كتكضع الفراغ الترفييي لمطفؿ في الطابؽ األخير ضمف األنشطة

 لمأككالت السريعة. اغات العاـ ك فرااألخرل كالسينمايات ك 

 الترفييية لمطفل في شيبا مول:ت فضاءاال-ب

Toy planet  : كككب األلعاب 
 .كم عمى العديد مف األلعاب الممتعة كاألقساـ المتنكعةتيح، 0ـ 1832مركز ترفييي بمساحة 

 :المعب  المختمفة المسقط المفصؿ لمناطؽ51كيبيف الشكؿ 
 

 

 ٓٞهغ ؽٜجب ٍٓٞ 117فٞسح سهْ 

 ئػذاد اُجبؽش-ٓغوو اُلشاؽ اُزشكًٍٜ كً ا53ٍُٞٔ سهْ ؽٌَ
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 :ف أىـ األقساـ المكجكدةمك 
منطقة ألعاب  –القطار المخصص لؤلطفاؿ 
 لعبة األحصنة –األطفاؿ دكف األربع سنكات 

منطقة األلعاب  –غرفة الحفبلت كأعياد الميبلد 
 .دم 4سينما اؿ  – اإللكتركنية

فبل  ،تـ مراعاة المعايير الدكلية لمسبلمة كاألماف
كتـ دراسة الفراغ ليككف  ،كجكد لمحكاؼ الحادة

 لكاف المستخدمة تبعث عمى الحيكيةكاأل "جذاباك  "ممتعا
 .كالنشاط

 تحميل العناصر المكونة لمفراغ المعماري الترفييي في شيبا مول:-ج

 المكونة لمفراغ المعماري الترفيييتحميل العناصر 

 والشكل الخط تتشكؿ خطكط األشكاؿ كالسطكح في األلعاب فتأتي مرنة ممتفة كمستكية

 انمقيبس وانحجىو مراعاة مقياس كحجـ الطفؿ في األلعاب

 انهىن متناغمة كجذابة تتميز بألكاف الحركة كالنشاط كالجذب

 اإلضاءة اإلنارة اصطناعية

 انمىبسيب فقطمنسكب كاحد 

 انمعمبري انفزش الطفؿ كمقياس لحجـ مميز كمدركس بألكاف جميمة كمناسب

 ػَٔ اُجبؽش-,ؽِتٍٓٞ ؽٜجب كً اُزشكًٍٜ أُؼٔبسي ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾٍَِ 26 سهْ عذٍٝ

 

 

 اُلشاؽ اُزشكًٍٜ كً ؽٜجبٍٓٞ 118 سهْ فٞسح
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 الترفييية في المجمعات ضاءاتاألمثل لمف لتحقيق التوظيف اقتراحات ومقارنات أولية -3-3-1-2
 التجارية)الموالت(:

     التجارية المراكز في "ميما "فراغا لمطفؿ الترفييي الفراغ مف جعؿ الذم الرئيس العامؿ ىك االستثمار عامؿ -
    ".كمحميا "كعربيا "عالميا كالمكالت

  

 ،كااللتزاـ بالمعايير العالمية لسبلمة األلعاب ،أىمية تكافر اشتراطات األمف كالسبلمة في ألعاب األطفاؿ -
 الطارئة.ميف عمى مكاجية الحاالت كتدريب العام ،كتكافقيا مع الضكابط التربكية كاألخبلقية

 ،فأطفاؿ مرحمة الطفكلة المبكرة كدكف الرابعة تككف ألعابيـ بسيطة ،ضركرة فصؿ األطفاؿ كفؽ المراحؿ العمرية -
ضافة ك  ،مطاطية أك إسفنجيةجعؿ األرضية ك  ،كيمكف كضع فكاصؿ بسيطة ضمف الفراغ الترفييي الكبير ا 

 .كاإلثارةمناسيب بسيطة يمكف أف تضفي بعضا مف الحركة 

 

التسكؽ في المركز التجارم بكافة 
 أقسامو المختمفة

قضاء كقت كبير لمعائمة في المركز 
 التجارم 

كجكد أماكف مخصصة لمعب األطفاؿ كالعناية بيـ 
يكفر لؤلبكيف الكقت الكافي لمتسكؽ كلؤلطفاؿ 
 المعب كالتسمية كدكف االحساس بغياب الكالديف

زيادة القكة الشرائية لممركز التجارم 
 كبالتالي زيادة عامؿ االستثمار

 ػَٔ اُجبؽش-اُؼالهخ ثٍٖ اُلشاؽ اُزشكًٍٜ ُِطلَ كً أٍُٞ ٝػبَٓ االعزضٔبس 54  سهْ ؽٌَ

 اعزخذاّ أُٞاد أُطبهٍخ ٝئمبكخ أُ٘بعٍت كً كشاؽ اُطلَ كً أٍُٞ 55 سهْ ؽٌَ
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 بمكاد بسيطة مرنة قابمة إلعادة التشكيؿ  ،التغيير المستمر في الديككر الداخمي لممركز الترفييي -
 ممصقات كىدايا .   بإضافةكيمكف جعمو مكاكبا لمفصكؿ كاألعياد   

 
 

   .ألعاب حديثة ممتعة تناسب كؿ األعمار -
 ،ليترافؽ المعب كالمرح مع الفائدة ،ضافة نشاطات اجتماعية كثقافيةا  ك 

كما أف األشكاؿ المنحنية كاأللكاف المتعددة كالشخصيات الكرتكنية 
             بالنسبة لمطفؿ.  تزيد مف جماؿ الفراغ ،المحببة

 

 اعزخذاّ ٓٞاد خلٍلخ ٓشٗخ هبثِخ ُِزـٍٍش 119 سهْ فٞسح

 ر٘ٞع األُؼبة ُزٌٕٞ ٓٔزؼخ ٝٓلٍذح 120 سهْ فٞسح
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 الترفييي لمطفل في المعارض )المتاحف(: ضاءدراسة تطبيقية لمف-3-3-2

 دمشق: -تحميل مركز مسار-3-3-2-1

قاـ ىذا المشركع كبرنامج كطني لتعميـ األطفاؿ مسار)الكردة الدمشقية(، مشركع لمنشأة ترفييية تعميمية ، مركز
بأسمكب تعميمي غير نظامي ، ييدؼ إلى تقديـ المعمكمات  (سنة 15إلى  5)كالشباب الذيف تتراكح أعمارىـ مف

 كالتحريض الذاتي مف أجؿ االبتكار كالبحث في نفكس األطفاؿ كفي المحيط المتكاجد حكليـ . 
 ،لتعميؽ الثقة في نفكس األطفاؿ كالشباب ،كنشاطات مبتكرة ،يقدـ ىذا المشركع بيئة تعميمية تفاعمية تحفيزية

، كبالتالي فيمكف اعتبار الفراغ العاـ الكمي لممركز لمكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لمعالـ المحيط ،كتحفيزىـ عمى اإلبداع
 فراغ ترفييي ثقافي. 

 

 

 

 

 

 موقع المشروع: -أ

رل امتداد مج كعمى ،عمى الضفة الجنكبية مف نير بردل ،يقع المشركع عمى ارض معرض دمشؽ الدكلي القديـ
         الممتد مف الربكة غربا" إلى قمعة دمشؽ شرقا" كالمحدد شماال" كجنكبا" بالشرفيف األعمى كاألدنى .، بردل

 يمكف تمخيص أىمية المكقع في النقاط التالية :
تكضع المركز عمى الطريؽ الرئيسي لشارع شكرم القكتمي الذم يصؿ قمب مدينة دمشؽ باألماكف  -

 .الثقافية كمنطقة الفنادؽ

 اُٞسدح اُذٓؾوٍخ-ٓشًض ٓغبس 121 سهْ فٞسح

 ٓٞهغ ٓشًض ٓغبس كً هِت دٓؾن 122 سهْ فٞسح
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 كجكد عنصر مائي طبيعي ىاـ جدا كىك نير بردل.  -
 قرب المكقع مف مركز شبكة النقؿ الداخمي. -
  .مع سيكلة الكصكؿ إلييا أرض المشركع ىعم ،كجكد مساحات خضراء كاسعة لمعمـك -
كالتكية  ،كىي المتحؼ الكطني، ربط الفعاليات الثقافية الميمة المتكاجدة عمى طرفي األرض المدركسة -

 ،كالفنكف مف جية أخرل األسد كدار األسد لمثقافة كمكتبة ،مف جية كمنطقة دمشؽ القديمة، السميمانية
كمعرض اليكاء  ،المتضمف المسرح المكشكؼ ،لثقافي داخؿ األرضالثقافي لمقسـ ا كاحتضاف ىذا المحكر

كمف خبلؿ تقاطع المحكر الرئيسي مع المحكر الثانكم تتشكؿ لدينا عيف الرعاية كاألشراؼ التي ال  ،الطمؽ
 .يكؼ المشرفيف عف متابعة إبداعات األطفاؿ في المركز

 لمطفل في مركز مسار: الفراغ الترفيييتحميل -ب

 رة عف أربعة معارض رئيسية :كىي عبا فراغات رئيسية ىناؾ نكعيف مف الفراغات: المسقط وظيفيا:تحميل -
. مصممة لبلستكشاؼ الفردم كالجماعيك  ،منتجاتي( كىي فراغات ذات محتكل غني –عالمي  –عقمي  –)جسمي

معرض عرض  -كرش عمؿ  -مكتبة  -حاضنة  -كىي عبارة عف )معارض صغيرة داعمةفراغات ثانكية ممحقة 
كستصمـ كؿ عمى حدة  ،فراغات ذات غرض محددال ، ىذهسكف كظيفي بحت( -مكاتب إدارية -مطاعـ-مؤقت
 .لمحاجات الخاصة بكؿ كظيفة  "تبعا

يعكس  ،مدخميف يستقببلف الزكار إلى البيك كسط المبنى، حيث يجدكف عنصران فنيان مبيران  يتـ الدخكؿ لممشركع عبر
 .0ـ 1.047كمساحة البيك في الطابؽ األرضي  ،ألكاف الفراغ كدؼء أشعة الشمس

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 أُذاخَ اُشئٍغٍخ ُٔشًض ٓغبس 123 سهْ فٞسح
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 لممبنىالقدرة االستيعابية  كتقدر ،في آف كاحد (شخص 35)بقدرة استيعاب  ،يحتكم المبنى عمى مصعديف لمزكار
 د.في كقت كاح (زائر 3.022ب)

 اليكاء في مسرح (، كىناؾ0ـ 02.09) الطابقية المساحات مجمكعك  (،0ـ 4.586) األرضي الطابؽ مساحة
 .مسار في الزائر تجربة مف جزءا كيعتبر (،شخص 1222) ؿ يتسع،  الطمؽ
 (90) أصؿ مف ليـ مخصصة مياه دكرة (15) فيناؾ ،الخاصة الحاجات ذكم لتخديـ مدركس المشركع كما أفّ 
  دكرة.

 

 

 

 

 

 

              

 

      

 .كعبلقة بالفكر كالثقافة الدمشقيةحاكي كتمة المبنى الكردة الدمشقية بما في ذلؾ مف إحساس ت :الكتل والواجيات -

 

 

 

 

 

 

 رؾٍَِ ُِٔغزٌٞبد أُزؼذدح كً أُشًض 124 سهْ فٞسح

 كٌشح اُزقٍْٔ ٓغزٞؽبح ٖٓ اُٞسدح اُذٓؾوٍخ 125 سهْ فٞسح
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 ،لتشكؿ بذلؾ الجدراف الخارجية لممبنى ،الكردة مف عدة بتبلت مجتمعة مع بعضيا نحك مركز كاحد هتتالؼ ىذ
 .ـ   33ف االرتفاع الكمي لممبنىأكما ك  ،مختمفة االرتفاعات، كتخمؽ ىذة البتبلت  تككينات فريدة

 

  

بما  ،نظاـ التغطية في الكاجيات يعتمد عمى التناكب المكني المكجكد في العمارة السكرية القديمة بشكؿ رئيسي
 كسيتـ تنفيذ ىذا التناكب بأسمكب معاصر تتخممو فتحات النكاقذ. ،يسمى األبمؽ

فتأتي  ،كألكاف الكتمة ىادئة ،شكؿ الكتمة المتمثؿ بالبتبلت كانحناءاتيا محبب لمطفؿ رغـ االرتفاع الكبير إف
 .منسجمة مع الكسط المحيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُزٌٌٖٞ اُؾغًٔ ُٔشًض ٓغبس 126 سهْ فٞسح

 ٗظبّ رـطٍخ اُٞاعٜبد 127 سهْ فٞسح
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 .دكر كبير في التعبير عف مضمكف المبنى، العاـ في ىذه المنشأة ف لمفراغ الداخميإالفراغ الداخمي الترفييي : -
 . كينتيي بفتحة سماكية مغمقة بزجاج ،كالرامبات ،دراجكاأل ،كىك الفراغ الذم تطؿ عميو كافة المناسيب

كاستخداـ  ،عطاء مركنة لمصاالت الكبيرةإل ،غير مقسمة بشكؿ خاص أغمب الفراغات الداخمية  في المبنى
 .  في فرشيا كتجييزىا الستخدامات متعددة اإلمكاففتككف مرنو قدر  ،أشكاؿصاالت العرض بعدة 

فاستخدمت مكاد ، اخر إلىاالنتقاؿ بشكؿ تسمسمي مف ركف ك  األركاف مبدأفرش الصاالت عمى  تـ االعتماد في
 .حديثة خفيفة قابمة لمفؾ كالتركيب بسرعة مثؿ مادة الفمكس ك المعدف

 

تتنكع المناسيب ضمف مكقع المناسيب: 
كيتـ  ،الكتمة بحد ذاتيا كضمف المشركع

اسيب المختمفة مف خبلؿ االنتقاؿ عبر المن
لتسييؿ حركة  ،المصاعد كالرامباتاألدراج ك 

طفاؿ ضمف جكلتيـ االستكشافية داخؿ األ
 المبنى .

يتـ التنقؿ عبر الصاالت عف طريؽ رامب 
المنسكب  إلى األرضيصاعد مف الطابؽ 

فيككف عف  األخير، أما االنسحاب األخير
كمصاعد كىناؾ مزالؽ لكلبي  أدراجطريؽ 
 األخيرمرتبط مف المنسكب  لؤلطفاؿخاص 

 .الساحة المركزية مباشرة إلى

 اُلشاؽ اُذاخًِ كً ٓشًضٓغبس 128 سهْ فٞسح كشاؽ  داخًِ ثأصبس ٓشٕ هبثَ ُِزـٍٍش أُغزٔش 129 سهْ فٞسح

 رؾٍَِ ٝظبئق اٌُزِخ ٝكن أُ٘بعٍت أُخزِلخ 130 سهْ فٞسح
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ت السماكية المكجكدة في  كسط  تكالفتحاتي عف طريؽ النكافذ أت ،المستخدمة في المبنى طبيعية اإلنارةاإلنارة:
 .يكميان  ساعة عف تقؿ ال مدة البنفسجية فكؽ مف األشعة كاالستفادة، طبيعي بشكؿ المبنى فراغات ضاءةالمبنى إل

 ك ينشرىا بشكؿ جيد. اإلنارةكخصكصان األبيض الذم يعكس  المبنى داخؿ الفاتحة األلكاف كنبلحظ استخداـ
ك ذلؾ حسب  أشعةدكف  إنارةفي صاالت العرض كانت غير مباشرة محجكبة بمادة البراسكؿ التى تعطي  اإلنارة

 .ما تحتاج اليو كؿ صالة

 
 ألماكفانما عمى كافة ، كا  عمى الدخكؿ كالخركج األمريد كال يقتصر مطبؽ بشكؿ ج األمافاف عامؿ األمان : 

 آمنةاستخداـ مكاد  تـّ ، ك غير ذلؾ كأسكاء كانت كيربائية  ،تجييزاتياالتي يتكاجد فييا الطفؿ كيستخدـ فراغاتيا ك 
 كمحاكر المشاة العامة. ،في الحدائؽ الخارجية، ك األطفاؿماكف لعب أة لمصدمات في ماصّ 

كجميع  األجيزةكما أف ، األطفاؿلتككف  بعيدة عف متناكؿ  التقنية فكميا مخفية أما بالنسبة لمتمديدات كالتجييزات
 ".كمعزكلة جيدا نةمآ األطفاؿالتي يستخدميا  اآلالت

 اإلٗبسح اُطجٍؼٍخ ُٔشًض ٓغبس 131 سهْ فٞسح
 اعزخذاّ إُِٞ األثٍل كً اُزي ٌ٘ؾش اإلٗبسح 132 سهْ فٞسح

 اعزخذاّ ٓٞاد آّ٘خ ٝٓبفخ ُِقذِٓذ 133 سهْ فٞسح
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ف التصميـ المعمارم لممبنى كلصاالت العرض أحيث  ،ال يكجد الفتات كال دالئؿلالفتات والدالئل : ا
بؿ يتـ ذلؾ  ،ال يكجد حاجة لئلشارات التكجييية لكي يسير الطفؿ عميياك  ،المختمفة ىك الذم يكّجو الطفؿ

 تمقائيان مف بداية الرحمة االستكشافية حتى النياية .

المكاد المستخدمة في مشركع مسار كميا مكاد طبيعية محمية سكاء كانت مف الخشب اك  المواد واأللوان :
كما يسمى باالبمؽ الذم سيستخدـ لتبميط االرضيات  ،كالرخاـ الطبيعي المستكحى مف التراث الدمشقيالحجر 

 ضافة الى يمة في المكزاييؾ كالفسيفساء باإلكما أف الرسـك كالنقشات جميعيا تحاكي رسـك قد ،جدرافكال
 .استخداـ الزجاج الشفاؼ كالزجاج المعشؽ

 

 

 

 

  

  أُؾشٝع كً أُغزخذٓخ اُشعٞٓبد ٜٓ٘ب اعزٔذد ٝاُزً اُذٓؾوٍخ اُؼٔبسح كً أُٞعٞدح اُشعٞٓبد 56 سهْ ؽٌَ

 اُشعّٞ ٖٓ اُؾٔبٓبد كً اُغٍشآٍي ٗوؾخ اعزٞؽٍذ 135 سهْ فٞسح  اُلبفَ اُغذاس ُزـطٍخ أُؼؾن اُضعبط ٗوؾخ عزخذٓذا 134 سهْ فٞسح
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 لعناصر الطبيعية : ا
كالتي تتخمؿ  ،كيقصد بيا الحدائؽ المكجكدة في الفراغ الداخمي لساحات العرض العناصر الطبيعية الداخمية:

  .كتشكؿ معارض خارجية بحد ذاتيا ،مسار العرض
 

 

 

 

 

 .لمجمكس كاالستراحة حةكالتي تضـ مسا ،( ـ05كىناؾ حديقة السطح التي تقع في المنسكب )+

 

 

 

 

 

كالحديقة   ،عبارة عف حدائؽ تفاعمية عامة مف مشركع مسار األكبرإف الجزء  لعناصر الطبيعية الخارجية:ا
الخركج الى الحديقة  محكرنغ كمحكر الدخكؿ ك ييضـ البارك ،ماـ كمحيط الكتمةأ :األكؿالقسـ  :قسميف إلىمقسكمة 

 ككجكد مناسيب ،باألرضير نيرم مار كما يميز أرض المكقع كجكد سر ، األرض ي: باقالثانيك مف الكتمة 
 .لؤلرضطكبكغرافية في الجية المعاكسة 

حيث استفيد مف ميكؿ الجدراف الخارجية كمنطقة مظممة  ،ؿ متجاكب مع شكؿ الكتمةكمحيط الكتمة مدركس بشاف 
 طفاؿ.  ا منطقة جمكس كألعاب لؤلنيأتـ دراستيا عمى ك  "،ذاتيا

 االعزشاؽخ اُخبسعٍخ كً ؽذٌوخ اُغطؼ 137 سهْ فٞسح

 اُؾذائن داخَ ٓشًض ٓغبس 136 سهْ فٞسح

 أُؾشٝع أسك مٖٔ اٌُزِخ رٞمغ 138 سهْ فٞسح
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 مف عمىاأل كىي ،الثانية الجية مف كمحاكرك ،النير كجية رضاأل خارج مف لممشاة محاكر الحديقة تتضمف
 ضافةإ ،النيرمحكر  عمى لمعائبلت تنزة كأماكف، األطفاؿ لمعب ماكفأ الحديقة تضـ كما ،الجامعي الحـر طرؼ

 ".قديما الدكلي دمشؽ معرض مدرج ىك الطمؽ اليكاء في مدرج لىإ

  ،كنبلحظ الرامبات كمحاكر  المشاة ،األرضكنبلحظ في المقطع طريقة عزؿ الكتمة بشكؿ غير مباشر عف باقي 

 .كالنباتات أىمية كبيرة في تظميؿ المكقع األشجاركما أف لدراسة  

    

    

 

 

 

  

 رٞمغ اٌُزِخ مٖٔ أسك أُؾشٝع  139 سهْ فٞسح

 ُِطلَ ٝعِٞط ُؼت كشاؿبد ُزؾٌٍَ اٌُزِخ عذسإ ٍَٓ ٖٓ ٝاالعزلبدح أُغزٌٞبد اخزالف ٌٞمؼ أُؾشٝع أسك كً ٓوطغ 140 سهْ فٞسح

 اُخبسعٍخ اُطلَ رشكٍٚ أٓبًٖ 141 سهْ فٞسح
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 الترفييية في المعارض)المتاحف( الطفل ضاءاتية لتحقيق التوظيف األمثل لفمقارنات واقتراحات أول -3-3-2-2

عمى  تعتمد فكرة المتحؼ، ثانكية كترفييية بصكرة ،اجتماعية تعميمية بصكرة أساسيةمتحؼ الطفؿ ىك مؤسسة  -
كبداية لرحمة  ،البيئة البشرية كالنباتية كالحيكانية كالطبيعية المحمية عناصرك حالة مف التفاعؿ بيف الطفؿ  خمؽ

         .كجكانب اإلبداع فيياا كاكتشاؼ خصائصي ،يسعى فييا الطفؿ بنفسو إلى التعرؼ عمى ىذه العناصر ،استكشافية
الكتشاؼ ما  ،عيش تجربة محفزة ذكييـليكفر لؤلطفاؿ ك  ،شكؿ المبنى كتصميمو يجب أف يحاكي خياؿ الطفؿ -
                                                                         خؿ المتحؼ بطريقة غير اعتيادية.بدا

في مبنى  لمسابقة إنشاء متحؼ لكيزفيؿ لؤلطفاؿ في كالية كنتاكي اقتراحافمثبل نجد أف شركة "سبكرتس" صممت 
ية لتجذب كالشفاف الحمكيات مف خبلؿ الميكنة إحساسرائعة كممكنة كبمكاد تنقؿ  بانحناءاتمستكحى مف الحمكيات 
  األطفاؿ بجميع األعمار.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
في التأثير البصرم  "بارزا "دكراكالمناسيب كتمعب األلكاف  ،إثارة الطفؿ الزائر كعدـ إشعاره بالممؿ أثناء تنقمو -

 ض.العر شكؿ صالة كبير في التبلعب في حجـ ك  تمعب دكر كما ،الفراغ كتكيفو حسب العرض لتصميـ

 ٝالٌخ ً٘زبًً-ٓزؾق ٌُٞضكٍَ 57 سهْ ؽٌَ

 ٓؼبسك األهلبٍ 142 سهْ فٞسح
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 الفصل الثالث:دراسة تطبيقية لممنشّات الترفييية:-3-4

 منشأة الباسل الترفييية الرياضية : -3-4-1

 مف عمر طفاؿاألبىناؾ قسـ ترفييي خاص ك  ،العائمة رادأفيية مخصصة لكافة ة رياضية ترفيأمنشأة الباسؿ منش
 سنة(. 18 إلىسنكات  6) 

 موقع المشروع: -أ

 ،في كسط سكني مميز األرضحيث تتكضع  ،بالقرب مف الحـر الجامعي ،ة الباسؿ في قمب مدينة حمبأتقع منش
 .1كترتبط بشارع رئيسي بالنسبة لممدينة

 
 
 
 
 

 

 

 تحميل الفراغ الترفييي لمطفل في منشأة الباسل:-ب 

فمممنشأة مدخميف  ،تتكزع العناصر في المسقط األفقي بشكؿ منفصؿ كغير مترابط تحميل المسقط وظيفيا :-
 ،األطفاؿ كالسينما كبعض الكافيترياتصالة ألعاب المسبح ك  إلىيؤدم  ،منفصميف :مدخؿ رئيسي مف الشارع العاـ

  أما المدخؿ الثاني فيك مخصص لصالة التزلج كممعب التنس كصالة البكلينغ.
 ألغراض المنشاة ىذه محيط استثمار كتـ ،تنس كنادم أكلمبي مسبح تضـ ،رياضية ةمنشأ عف عبارة المشركع
ضافة، ك كترفييية سياحية  خماسية سينما، ك كيربائية لعابأ صالة مثؿ كالمراىقيف باألطفاؿ خاصة فعاليات ا 
  ،بكلينغ كصالة تزلج كصالة بمياردك كصالة األبعاد
 .الصالة مدخؿ قرب درج طريؽ عف ليياإ ؿك صيتـ الك  ،منسكبيف عمى مكزعة األطفاؿ ألعاب صالةإّف 

 

                                                           
1 http//www.panoramio.com 

 ٓٞهغ ٓ٘ؾأح اُجبعَ 143 سهْ فٞسح
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 .ارتفاعاتيا مكحدة الى حد ماك  ،حدة ليس ليا طابع معيفالكتمة مكّ الكتل والواجيات :
عدـ استخداـ ك  ،البساطة المطمقة في تصميـ الكاجيات بسبب ،األطفاؿة بشكؿ عاـ ال يجذب أف مظير المنشإ
 األطفاؿ. األلعابخاصة صالة ك  ،األطفاؿ هلكاف تجذب انتباأ

 .1ككبكند كالزجاج كالحجر الصناعيلنشاء كالكاجيات ىي األالمكاد المستخدمة في اإل
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 ئػذاد اُجبؽش -اُٞظٍلً اُزٞصٌغ ٝكن ٓوغٔخ األكوٍخ أُغبهو 58ؽٌَ سهْ 

 صالة التزلج ممعب التنس صالة البكلنغ صالة ألعاب األطفاؿ سينما خماسية االبعاد

 صالة  بمياردك المسبح سككاتش المطعـ كافيتريات

 ٝاعٜخ اُغبٗجٍخ  ُٔؾأح اُجبعَ 145 سهْ فٞسح اُٞاعٜخ اُشئٍغٍخ ُٔ٘ؾأح اُجبعَ 144 سهْ فٞسح
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ـ ببعض األدكات كمخدّ  بالنسبة لمساحة المسبح، مساحة جيدةيشكؿ  األطفاؿف مسبح إالفراغ الداخمي الترفييي :-
 .ؿ الزحميقة المائيةثالترفييية م

كىناؾ بعض المصاعد البانكرامية ضمف المبنى  ،تتكزع المناسيب كاألدراج كالرامبات في المنشأةالمناسيب :
 الطكابؽ العمكية. إلىلبلنتقاؿ 

مف األماكف مثؿ  كغير مباشرة في كثير ،كىي مباشرة مف زجاج الكاجيات ،نارة المستخدمة طبيعيةاإلنارة :اإل 
  . بأللعاكصالة اكخاصة المطاعـ كالمحبلت  ،ند بعض المداخؿع اإلنارةكىناؾ تركيز في شدة  ،صالة التنس

 

 

 

 

 

 

 

كحراسة  ، تتكزع منيا باقي المداخؿ ف ىناؾ بكابة رئيسيةأحيث  ،دخكؿ كخركج محكـ في كؿ المداخؿ األمان:
ف كجكد ميزانيف في أال سيما ك  ،ماف ضعيؼف عامؿ األإف ،أما عمى صعيد التصميـ المعمارم ،مركزة عندىا

 .148ت، صكرة سنكا 12دكف  األطفاؿما عمى  "صالة ألعاب األطفاؿ خطر نكعا

 اإلٗبسح اُطجٍؼٍخ كً ِٓؼت اُز٘ظ 146 سهْ فٞسح

 أٍُضاٍٖٗ كً فبُخ أُؼبة األهلبٍ 147 سهْ فٞسح ٓذخَ فبُزً اُز٘ظ ٝاُغٌٞارؼ 148 سهْ فٞسح
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إال في ألكاف األلعاب نفسيا في صالة األطفاؿ،  في المنشأة بشكؿ عاـ، األلكاف ىادئة كغير صارخة األلوان:
 بشكؿ جيد.غير مدركسة ، ك بالممؿ تشعر كنبلحظ أنيا

 .مناسبة لكظيفة الفراغجاءت األلكاف ك  ،عف المضمكف تعبرفألكاف جدرانيا  كقسـ المسبح، أما صالة التزلج

  .تدؿ عمى مضمكف تجارم ،ف كجدتا  ك  ،معدكمةك  "قميمة جدا الالفتات والدالئل:

ال إ ،كمسطحات مائية ،كنباتات ،سكاء مف أشجار ،في المنشأة الطبيعة غير متكفرعنصر ة :يالعناصر الطبيع
أككمساحات خارجية  ،سطح استثمرت أللعاب األطفاؿ في اليكاء الطمؽف األأكلك  ،ةأعمى السكر الخارجي لممنش

  فضؿ.أعف المقاىي الصيفية لكاف " اعكض، طبيعية

 منشأة عالم السحر الترفييية:  -3-4-2

كمكجية لؤلطفاؿ  ،المنشاة ترفييية بامتياز ىذهتعتبر 
 ككذلؾ الكبار. ،األعمارمف جميع 

 موقع المشروع:-أ

مف محافظة  ،كـ 15عمى بعد  تقع مدينة عالـ السحر 
 ،دمشؽ( –حمب عمى محكر طريؽ دكلي )حمب 

 األكؿ بالقرب مف ريؼ الميندسيف

 األُٞإ كً فبُخ اُزضُظ 150 سهْ فٞسح األُٞإ كً فبُخ األهلبٍ 149 سهْ فٞسح

 ٓٞهغ ٓ٘ؾأح ػبُْ اُغؾش 151 سهْ فٞسح
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 :عالم السحرتحميل الفراغ الترفييي لمطفل في -ب 

تشتمؿ عمى أنكاع مختمفة مف الحيكانات  ،حيكانات كاسعة ةحديق :مفلؼ المدينة أتت: تحميل المسقط وظيفيا-
كما  ،كعالـ الديناصكرات ،باإلضافة إلى عالـ الحضارات ،كعمى مجمكعة حيكانات نادرة ،األفريقية كاآلسيكية

 "أيضاكيكجد  ،كسينما  ثبلثية األبعاد ،كمتاىة مدينة الرعب ،تتضمف ىذه المدينة ألعاب كيربائية لمكبار كالصغار
 .كنادم فركسية مف أجؿ تعميـ الصغار عمى رككب الخيؿ ،كدراجات ىكائية ،نغ(ي)كارت حمبة سباؽ سيارات

حكؿ بحيرة مائية في كسط " حيث تتكزع الفعاليات  بشكؿ مدركس معماريا ،الحركة في عالـ السحر كاضحة
  .أنترنتاكف ترفييية كمقاىي كصاالت مأيحيط بيذه البحيرة ، كيمكف القياـ برحمة بحرية شيقة كممتعة ،رضاأل

  

 

 

 

 

 

 مدخل الجميور والعاب كيربائية لمكبارواكشاك البيع -1

 منطقة عرض خارجي -2

 ألعاب كيربائية لألطفال -3

 مقاىي -مسرح اليواء الطمق-عالم الحضارات-البحيرة -4

 سينما -متاىة الرعب -ألعاب االثارة واالستكشاف  -6 عالم الديناصوات وقطار النزىة -5

 حديقة الحيوان -8 حمبة الكارتينغ )سباق السيارات( -7

 ئػذاد اُجبؽش.-ٝاُلؼبٍُبد اُٞظبئق زٞمغُ  رؾًٍِِ ٓخطو 59 سهْ ؽٌَ
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 ،تحاكي طرز العمارة العالمية ،ىي كتؿ كمباني رمزيةف أغمب الكتؿ المعمارية المكجكدة إ الكتل والواجيات:-
مثؿ  ،كبعض الكتؿ ىي كتؿ تجريدية ،الدمشقي كالطراز ،الصيني كالطراز ،فريقياإل كالطراز ،كالطراز اليندم

 .1أما الكاجيات فنجد معظـ االرتفاعات عمى ارتفاع طابؽ كاحد، سفينة كليا شراع في شط البحيرة

 .مما يؤدم إلى ضياع الخصكصية ،يعتبر الفراغ الداخمي فراغ عاـ لجميع األعمار الترفييي :الفراغ الداخمي -

ية لبلنتقاؿ الى كىناؾ بعض السبللـ ضمف األبن ،يكجد بعض المناسيب كاألدراج ضمف مكقع المدينةالمناسيب :
 .الطكابؽ العمكية

 
مف  كمخفية في كثير ،مباشرة غير كىي ،ةينارة الطبيعإلاكلكنيا تحاكي ، نارة المستخدمة اصطناعيةاإلنارة :اإل 
   كخاصة المطاعـ كالتراسات كالمقاىي. ،نارة عند بعض المبانيكىناؾ تركيز في شدة اإل ،ماكفاأل
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 ٓؾبًبح اُطشص أُؼٔبسٌخ اُؼبٍُٔخ 153 سهْ فٞسح اٌُزَ أُؼٔبسٌخ كً ػبُْ اُغؾش 152 سهْ فٞسح

 اُلشاؿبد اُزشكٍٍٜىخ كً ػبُْ اُغؾش 154 سهْ فٞسح
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 حراسة أمنية. مع كجكد ،مزائريفحيث إف ىناؾ مداخؿ كمخارج كثيرة ل ،مافاألمتكسط  دخكؿ كخركج -األمان : 
 . مطبقة في عالـ السحر مف أرضيات مانعة لبلنزالؽ ماف غيرفجميع عكامؿ األ ،عمى الصعيد المعمارم - 
فاصؿ   خضر ألعاب الكيربائية محاطة بشريط لى استخداميا كخاصة األإلعاب التي يحتاج االطفاؿ كافة األ -

                                       طفاؿ  بشكؿ غير مباشر.لؾ حماية لؤللتشكؿ بذ ،لعاببيف الجميكر كاأل
معظميا مف مادة الجبس كالحجر  ،منة كغير ضارة بالصحةالديككر كميا اّ نشاء ك المستخدمة في اإل المكاد -

                                                                                     .كالقرميدكالزجاج ، الطبيعي
 ،في أغمب االحياف كىي غير مدركسة بعناية ،ىادئة كغير صارخة، لكاف غير متنكعة في المبنىاأل: األلوان

   .كيغمب المكف الرمادم كالبني عمى المباني
فيكجد  ،عدا قسـ حديقة الحيكاف ما ،لتجعؿ الطفؿ يستكشؼ المكاف بنفسو "،غير مكجكدة ابداالالفتات والدالئل :

   .عند كؿ قفص الفتة تعطي لمحة عف الحيكاف المعركض
تشكؿ ، عزؿ بيف الفعالياتالحياف في كتستخدـ في بعض األ ،مباشربشكؿ طبيعي ك  ة: مكجكدةيالطبيع العناصر

 .1تتكضع حكليا الكافيتريات كالمقاىي ،البحيرة مشيد طبيعي جميؿ بحد ذاتو
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 اُؼ٘بفش اُطجٍؼٍخ كً ػبُْ اُغؾش 155 سهْ فٞسح
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 الطفل الترفييي في النماذج المدروسة: ضاءف األمثل لفمقارنات واقتراحات أولية لتحقيق التوظي-3-4-3

فقد الحظنا في األمثمة  ،لممنشأة الترفييية الخاصة باألطفاؿتاتي أىمية المكقع بالدرجة األكلى بالنسبة  -1
، تنشأ في المراكز الحيكية لممدف كالمكتظة بالحركة السياحية كالثقافية  ،ة الخاصة بالطفؿأف المنشأ ،السابقة
  أة.عمى المنش "كالذم يمكف اف يكثر سمبا ،عف االزدحاـ التجارم "بعيدا

 :كمنيا ،المراكز الترفييية الخاصة باألطفاؿ ىناؾ عدة مقكمات الختيار مكاقع
  .اعتياد العامة عمى المكقع -
  .مسار(مركز مميز ضمف المكقع )مشركع مائي طبيعي  كجكد عنصر -
 (.مسارمشركع مركز ك التعميمية )أك السياحية أك الرياضية أقرب المكقع مف المراكز الثقافية  -
قرب :دزانيايكفي مدينة مع سيكلة الكصكؿ إلييا ) ،حات الرئيسيةالساقرب المكقع مف الحدائؽ العامة ك  -
  (.كقع مف مركز شبكة النقؿ الداخميمال

مع قاطعو تك  ،كعدـ كجكد محكر كاضح ،بعد نقطة في االرضأعالـ السحر( في في تكضع حديقة الحيكاف ) -0
 .خرلأتداخؿ في الحركة مع عدة فعاليات  يسبب عدة محاكر،

عنصر   عامؿ يقمؿ مف ،مسطحات مائيةشجار كنباتات ك أسكاء مف  ،ةأعنصر الطبيعة في المنش عدـ  تكفر -3
  الرياضية(. الجذب )منشاة الباسؿ

كما )العاـ ىناؾ مكاف لمتكسع  ضمف المكقع يجب أف يككف  ،الكبيرة خارج مراكز المدف الترفيييةة أفي المنش -4
 .(دريـ بارؾعالـ السحر ك في 

  فراغتككف ممحقة بشكؿ  فأيمكف  بؿ ،في مبنى مستقؿالمراكز الترفييية  تتكضعف أ كرمليس مف الضر  -5
 (.دزانيا تمحؽ ضمف المراكز التجارية الكبيرةيغمب مراكز كأ)مبنى الضمف  طفاؿلؤل مخصص كبير

 دكف سف الخامسة  طفاؿؤللترفييي  يخصص قسـ خاص ،عمارة األدالمتعدالكبيرة ك  الترفيييةة أفي المنش -6
 . حدائؽ الحيكافك  ،لعاب الخطرةعف األا" كيككف بعيد ، ضمف زكف معيف في المكقع

 ،الجامعاتلمعائبلت كطبلب المدارس ك  ،ف تخصص الحدائؽ المحيطة بالمراكز الخاصة بالطفؿأيمكف   -7
 (.مسارمركز كما في ) ،متنزةل استخدامياك 

في  ، كعمى العكس)عالـ السحر (التنزه كخاصة عند التجكؿ ك  ،اةشالم محاكر عدـ كجكد مناطؽ مظممة في -8
 (.)دريـ بارؾ
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 :معماريا -2

غيرىا مف الفعاليات ك  كمناطؽ الجمكس مف حيث الخدمات الصحية ،طفاؿاألس خاصة بيعدـ استخداـ مقاي -1
 الرياضية(. الباسؿ منشأة)دريـ بارؾ ك  ثناء نشاطوأقد تسبب اعاقة في حركة الطفؿ  ،التي يستخدميا االطفاؿ

 لمطفؿ، بصر جذاعن ككافة عناصر الفرش المعمارم عبلناتاإلنارة ك اإلمكحات ك الدالئؿ ك الصكر ك تشّكؿ ال -0
  (.)عالـ السحرفي  عالـ الحضاراتلى حديقة الحيكاف ك إعند الدخكؿ  ماكال سيّ 

 ،البساطة المطمقة في تصميـ الكاجيات بسببال يجذب األطفاؿ  الترفيييةت عض المنشاّ بالخارجي لمظير ال -3
 الرياضية(. ة الباسؿأكما في )منش ،األطفاؿ انتباهلكاف تجذب أكعدـ استخداـ 

، ك سكاتر حمايةز أعمؽ بكضع حكاجذلؾ بما يتك  ،الترفيييةت ير مف المنشاّ ثمحقؽ في ك ماف غيرعامؿ األ -4
 ة الباسؿأمنش)سنكاتالعشر  سف دكفطفاؿ األعمى  لعاب األطفاؿ خطرأي صالة ف كجكد ميزانيف فكما أ

 ،حادة غير، منةاّ  تككف فأ يجب ،بالطفؿ الخاصة ّاتمنشال في المستخدمة المكاد كافةالرياضية(، كما أف 
 .كالتركيب لمفؾ كقابمة ،كمرنة ،كالصيانة التنظيؼ سيمة ،رائحة ليا ليس ،مشذبة

  ،(الرياضية ة الباسؿأكما في )منش ،الحركة كمنفصؿ يشتتمترابط  بشكؿ غير المعمارية ع العناصرتكزّ إف  -5
المسبح كصالة ألعاب لى إدم ؤ ذك مساحة جيدة ي، شارع العاـالمف  مدخؿ رئيسي ،ةأمدخميف لممنش ؾىنا فأ ثحي

 .نغيصالة البكلالثاني مخصص لصالة التزلج كممعب التنس ك  المدخؿك  ،ترياتيبعض الكافك  ،السينماك  ،األطفاؿ

 (.دزانيايكمدينة ) ،شكاؿ جميمةأعمدة  كاسثمارىا بأعالجة الفراغ الداخمي بشكؿ جيد رغـ كجكد م -6

 "،مرف جداك  ،كفرشيا غير ثابت "مرنة جدا كالتفاعؿ في )مركز مسار( ت العرضالفراغات الداخمية لصاال -7
  .ليا تجييزاتيا متعددة كي تبلئـ الكظيفة المستخدمةك  

ذك مساحة جيدة كمخدـ  طفاؿف مسبح األأحيت ، (الرياضية الباسؿ منشأةالقائمة في ) استثمار الفعاليات -8
 . ؿ الزحميقة المائيةثم ،ببعض األدكات الترفييية

 (.بينما نرل ذلؾ في )عالـ السحر، االستكشاؼ في )دريـ بارؾ( مما يقمؿ مف عامؿحديقة حيكاف  عدـ كجكد  -9

التجكؿ ك يتيح لمطفؿ التنقؿ ك  ،دراج كمصاعد كرامبات كحتى زحاليؽأتنكع عناصر االنتقاؿ الشاقكلي مف  -12
  (.مركز مسار)" التفاعؿ بشكؿ مريح جدا
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  :التيكية

 ،عات طكيمة كمتكاصمة دكف راحةطفاؿ يمعبكف لسااأل، فطفاؿت الترفييية لؤلفي المنشاّ لمتيكية أىمية كبيرة ف إ
نسبة  عمى  لمحفاظ ،ال سيما المغمقة منياك  ،لعابصاالت األ الطبيعية داخؿيناؾ شركط لمتيكية فلؾ كلذ
 .ككسجيف داخؿ الفراغ المحيط بيـاأل

 :تكظيؼ الفراغ الداخمي

لبلستخداـ مف قبؿ  أكميي ،غير ثابت، االستخداـ متعدد ،مكافقدر اإل "مرنا الفراغ الداخمي ف يككفأيجب  -1
 .ر(مركز مسا) ثناء نشاطيـأال يعيؽ حركتيـ ك  ،كممتعطفاؿ بشكؿ سيؿ األ

 يتكضع في، (الرياضية ة الباسؿأ)منشفي ككالت خاص باألطفاؿ )فكد ككرت(أىناؾ قسـ م يقترح أف يككف -0
طفاؿ في صنع كجباتيـ يشارؾ األ، كيمكف أف يعطي نكع مف الخصكصيةف ،طابؽ الميزانيف لصالة األلعاب

 .بأنفسيـ
عف القسـ  يجب فصؿ القسـ الرياضيف ،فؽمكّ  (غيرالرياضية ة الباسؿأالفعاليات في )منشتكزع إف  -3

كيبقى المدخؿ كالمسبح كصالة التنس،  لمقسـ الرياضيمخصصا" مدخؿ الجانبي التحديد ب كذلؾ الترفييي،
رىا مف الفعاليات سينما كغيالالتزلج ك ك تريات كصاالت األلعاب يكافالمثؿ المطاعـ ك التسمية الرئيسي لمترفية ك 

 .الترفييية

 :الفراغ الخارجي

نقترح   ،د مناطؽ مظممة في محاكر المشاة كخاصة عند التجكؿ كالتنزه في الفترة النياريةعدـ كجك بسبب  -1
ف أيمكف فما في محاكر المشاة أ ،تغمؽ في الميؿتفتح في النيار ك  ،ركة في الساحاتكجكد مظبلت متح

 (.دريـ بارؾ)  تسقؼ بعرائش خضراء خشبية
 يمر مف فكؽ  كأحديقة الحيكاف مباشرة  لىإتمفريؾ مف بداية الدخكؿ يصؿ في )عالـ السحر( نقترح كجكد  -0

 .ذات طابع استكشافيمميزة ك حمة البحيرة لتككف الرّ 

 :األمافتحقيؽ شركط 

ف ف يكك أ ،التسمؽتزلج كالتزحمؽ المرتفع كجدراف ال االتصكيربائية ك العاب األل ذاتت في المنشاّ نقترح  -1
بكاب مثؿ األ ،ي كافة العناصر المعماريةماف فعكامؿ األ كاستخداـ ،سعاؼ بالقرب منياإنقطة  ؾىنا

 .جييزات الكيربائيةتالالمياه ك  دراج كالمصاعد كالرامبات كدكراتكالنكافذ كاأل
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التي يتكاجد  ألماكفاسيمة التنظيؼ في كافة  ،لمصدماتة ماصّ رضيات مطاطية مانعة لمتزحمؽ ك أكضع  -0
 (.كما في )مركز مسار حتى في الفراغات الخارجية وكيمارس نشاط ،فييا الطفؿ

 : نارةاإل
 الطفؿيذا ضركرم لصحة ، فشعة الشمسأاالستفادة مف ك  ،افمكاإل رطبيعية قدمعتدلة ك يجب أف تككف  -1

  .فيتاميف دلشمس يساعد الجسـ عمى تركيب شعة االتعرض ألو الترفييي، فنشاط أثناءكخاصة 
نارة الممكنة اإلاستخداـ  كيجب أف يككف ،الممكف الضكء المعب ىك أثناءباه الطفؿ ىـ ما يمفت انتأف إ -0

شير أمتلاستخداميا  كالتركيز عمىلكاف الخضراء كالحمراء كاالبتعاد عف استخداـ األ، كغير صاخب ىادئ
  ا(دزانييكما في )ك كاإلشارات كالدالئؿ، كالتحذير

  :يعةعنصر الطب

استثمار األسطح كحدائؽ سطح خضراء، كأماكف خارجية كمسقكفة بشكؿ بسيط لمعب كترفيو الطفؿ عكضا" 
 كأشجار كاف أسكاء ، غير متكفرفي )منشأة الباسؿ الرياضية(  الطبيعي فالعنصر عف المقاىي الصيفية،

تجربة )مركز مسار( في ، كاالستفادة مف ةأال عمى السكر الخارجي لممنشإ ،مسطحات مائية كأنباتات 
 تكظيؼ األسطح الخارجية كفراغات مكّممة لفراغات العرض الداخمية، كممتعة، كغنية بالعناصر الطبيعية.

 : لكافاأل

لؤللكاف دكر كبير في التأثير عمى نشاط الطفؿ كنفسيتو، كبتطبيؽ التأثيرات النفسية لمكف عمى الفراغ الترفييي 
عمى الطفؿ، فاأللكاف األحمر كالبرتقالي  اإليجابيلمطفؿ، يمكننا االستفادة القصكل مف انعكاس تأثير المكف 

كاألخضر كالبنفسجي ىادئة كمريحة كمحرضة  كاألصفر مفرحة كمحرضة عمى الحركة كالنشاط، بينما األزرؽ
 عمى الفكر كالتأمؿ.
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 الباب الثالثخالصة 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفتقر المساكن في واقعنا المحمي إلى الفراغات الترفييية لمطفل فخمقت بصورة عفوية.

األشكال واأللوان  بدأ االىتمام في اآلونة األخيرة بفراغ الطفل فتم االعتناء بأثاث الغرف بحيث تكون متنوعة
 وتتفاعل مع الشخصيات الكرتونية والشخصيات المحببة لمطفل.

 ولم األحيان بعض في والداخمية الخارجية الباحة باستثناء الحكومية المحمية مدارسنا في لمطفل الترفييي لمفراغ وجود ال
 الطفل خيال وتحاكي ممتعة معمارية عناصر اي من وخالية لمطفل واإلثارة الجذب عناصر من أي عمى تحتوي

أىمية الجيود المبذولة في المدارس الخاصة لرفع جودة التعميم واالىتمام بالفراغ الترفييي كجزء رئيسيمشارك 
 التعميمية.بالعممية 

كتمة مركز مسار تمثل الوردة الدمشقية وتشكل بسطوحيا المنحنية فراغا" محببا" لمطفل تجذبو ليا ليبدأ رحمتو 
 بتجييزاتيا المتعددة وفرشيا المتغير والمرن. الشيقة في صاالت العرض

تعد تجربة فراغ الطفل الترفييي في )شيبا مول( تجربة ناجعة بينت أىمية وجود مثل ىذه الفراغات في 
 المجمعات التجارية كبيئة آمنة الحتضان الطفل وترفييو وتسميتو.

 افتقار دور الحضانة ورياض األطفال في واقعنا المحمي إلى المعايير المتعمقة بمواصفات بناء وتجييز الروضة

تنوع المناسيب وعناصر االنتقال الشاقولي وتداخل الحدائق كصاالت عرض ضمن الكتمة شّكل بيئة ممتعة لمطفل 
 ومغامرة شيقة لمتعمم والثقافة. 
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 والتوصيات:النتائج 
 النتائج:

------------------------------------------------------------- 

 عمى مستوى الدراسة النظرية:

 كاقعو االجتماعي مف أىـ المعايير المؤثرة في تصميـ الفراغ الشؽ النفسي لمطفؿ ك (1
فيجب أف يككف الفراغ المعمارم يعكس تطمعات الطفؿ، كيكّسع  ،المعمارم لمطفؿ

  مداركو، كيترجـ خيالو.
دراكو مع التدرج العمرم لو خبلؿ مراحؿ الطفكلةك  (0  .تتمايز اىتمامات الطفؿ كا 
بالنسبة لمطفؿ شيء أساسي كالطعاـ كالنـك مف خبللو يتعرؼ عمى  النشاط الترفييي (3

 المعرفة اكتساب في لمعب الكبيرة القيمة الدراسات العالمية أثبتت كقد ،المحيط بو العالـ
  كتنظيمو. استغبللو أحسف ما التكاصؿ إذا كميارات

 كما فيو يفكركف بما يخبركننا ما كثيران  األطفاؿ كالنفسية أف التربكية البحكث أكدت (4
 كالمكعبات لمدمى كاستعماليـ الحر، التمثيمي مف خبلؿ رسكميـ، كلعبيـ بو يشعركف
 تشكيؿ عمى كبيرة بدرجة يعمؿ تربكيان  كسيطان  المعب كغيرىا، كيعتبر كالصمصاؿ كاأللكاف
 بأبعادىا المختمفة. الطفؿ شخصية

 الجميمة األلكاف أف حيث الطفؿ إبداع في تساعد أف الخبلقة المعمارية لمبيئة يمكف (5
 ؿفييا األطفا يككف كجذابة ممتعة تعمـ بيئة خمؽ عمى تعمؿ الخبلقة كاألشكاؿ كالرسـك
 .إيجابية تجارب كعيش التعمـ عمى كقادريف كسعداء محفزيف

الفراغ الترفييي لمطفؿ ىك فراغ ىاـ جدا"، فيك الفراغ الذم يقضي فيو الطفؿ معظـ  (6
كقتو في مرحمتي الطفكلة المبكرة كالمتكسطة، كمف خبللو يكتشؼ العالـ المحيط، كيتعمـ 

 أف يككف جزءا" منو.
طفؿ يزداد نشاطو الحركي، كيصبح أكثر قدرة عمى االستقبلؿ مع زيادة عمر ال (7

كاالنطبلؽ نحك االكتشاؼ، كيصبح نشاطو الترفييي متمثبل" بمظاىر القكة كالعنؼ، 
 فراغاتكحرصا" عمى أمف كسبلمة األطفاؿ الصغار دكف سف السادسة، يتـ فصؿ ال

 .األعمار لباقي الترفييية الفراغات عف المبكرة الطفكلة مرحمة طفؿالترفييية ل
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مطفؿ، فالخطكط ل الترفييي المعمارم الفراغ تصميـ في كبير دكر يمعب الشكؿ (8
 ،التشكيمية االيندسية كسماتي اعف خكاصي بما يصدر "كحي دائمات كاألشكاؿ كالسطكح

  .كتسب تأثيرا جديدات ادكر كظيفي فإنيا أسند الييما فاذا 
األلكاف المستخدمة مدركسة كمتناغمة كفؽ يكضح المكف كظيفة المبنى كيجب أف تككف  (9

دكر كبير في تشكيؿ فراغاتيـ تشكيؿ محبب لمطفؿ كما أف لئلضاءة في مباني الطفؿ ك 
 .الكاجيات كتحريكيا

النسبة كالتناسب بيف مرحمة نمك الطفؿ كحجـ إدراكو كحجمو كارتفاعو، كبيف الفراغ  (12
ة أك حتى عنصرا مف عناصر المعمارم الترفييي المصمـ لو، سكاء أكاف كتمة حجمي

 ىذا الفراغ، كالفرش المعمارم كاألثاث.
فمثبل"  ،"كميا تتغير الفراغ ىيئة جعؿ بسيطة تعديبلت خبلؿ مف المعمارم يستطيع  (11

 ريغييؤدم إلى ت ،الدائرية األسطح إلى المستكية األسطح مف فراغ أم حكائط تغيير إف
 لكف تغير فمك ىذا مف بأبسط ككذلؾ داخمو، اإلحساس كبالتالي ،ىذا الفراغ فرش أسمكب
 عف القاعة ىذه داخؿ اإلحساس لتغير مستكية أسطح ذات حكائطيا قاعة في الحكائط
 بيا كاإلحساس الفراغ ىيئة تتغير كىكذا، المكف في إال شيء كؿ في معيا تتطابؽ قاعة

 .الفراغ ىذا كعناصر مككنات تغيير بو يتـ الذم كالمقدار بالشكؿ

 مستوى الدراسة التحميمية والتطبيقية:عمى 

الترفييي لمطفؿ في مسكنو ىك فراغ ىاـ بالنسبة لمطفؿ كعدـ إيبلء ىذا الفراغ  الفضاء (1
 االىتماـ البلـز في التصميـ المعمارم لممنزؿ أدل إلى خمقو بصكرة عفكية كعشكائية.

الترفييي في دكر الحضانة كرياض األطفاؿ ال ينفصؿ عف الفراغات العامة  الفضاء (0
فحتى غرفة الصؼ يجب أف تككف عبارة عف أركاف لمعب كالرسـك كالنشاطات الفنية 

 التي يتـ التعمـ مف خبلليا.
الترفييي الداخمي في الركضة ىك امتداد لمفراغ الترفييي الخارجي بخطكطو  الفضاء (3

 المنبثقة مف الطبيعة كالممتدة حتى عالـ الطفؿ الخيالي الساحر.المرنة العضكية 
الحككمية المحمية إلى الفراغات الترفييية فالمدرسة عبارة عف  االبتدائية مدارسال افتقار (4

بشكؿ أمثؿ  التعميمية أداء كظيفتياسجف لمتعمـ الممؿ ال تستفيد مف النشاط الترفييي في 
 . كالتشكيؽ المفضمة لدل الطفؿالمغامرة  الى عناصر تحتاجك 
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 المحمية االبتدائية المدارس في الكحيد يككف كيكاد الرئيس الترفييي الفراغ الباحة تشكؿ (5
( الطبيعة مع مباشر احتكاؾ عمى) خارجية باحة إلى مقسمة كتككف الحككمية كخاصة
 شتكية داخمية كباحة

الترفييية لمطفؿ في المكالت كالمجمعات التجارية ىي فراغات ىامة جدا  الفضاءات (6
جميع عناصر الجماؿ كالسبلمة مراعاة فييا  تـاستثماريا تـ إيبلؤىا عناية خاصة ك 

 كالترفيو لدل الطفؿ كتشتمؿ عمى ألعاب حركية كفكرية.
 فراغات يؤمف مما ،لمبيئة صديؽ نشاط في األطفاؿ إلشراؾ جيدة فرصة التشجير يعتبر (7

 ،بتنميتيا سياـكاإل ،البيئة مف أكثر كالتقرب ،ذاتيـ عف التعبير لؤلطفاؿ تتيح ،تفاعمية
  .عمييا كالحفاظ

متاحؼ كمعارض الطفؿ منشّات ترفييية ثقافية متكاممة لمطفؿ، تعمؿ عمى تعميـ الطفؿ،  (8
المختمفة مف  مف خبلؿ المعمكمة الشيقة العممية، كتتنكع فراغاتيا بعناصرىا المعمارية

 أشكاؿ كألكاف كمناسيب كفرش كعناصر طبيعية .
التجارب المحمية في المنشّات الترفييية لمطفؿ متكاضعة، تفتقر إلى عناصر الجذب  (9

كالجماؿ، كتعتمد عمى التمثيؿ السطحي لمطفؿ، دكف الدخكؿ في التفاصيؿ المعمارية 
البيئة الترفييية كمناخ تعميمي نشط التي بينتيا الدراسات النفسية المختمفة، لمربط بيف 

 لمطفؿ.
التجربة المحمية في معارض كمتاحؼ الطفؿ كالمتمثمة بمشركع مسار )الكردة الدمشقية(  (12

تجربة ناجحة كنمكذجية حيث تـ فييا تطبيؽ الدراسات النفسية كالمعمارية في تصميـ 
 الفراغات الترفييية لمطفؿ .
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  :التوصيات

---------------------------------------------------------------  

بعد أف تعرفنا عمى النتائج التي تكصؿ إلييا البحث فإف ىذه النتائج لكي تعطي دكرا" فعاال" كال تبقى 
ضمف النطاؽ النظرم ال بد مف تأطيرىا ضمف تكصيات كمحددات تعتبر كنكاة لشركط كمحددات ناظمة 

فإف نشأة طفؿ سميـ إلنشاء الفراغات الترفييية لمطفؿ كبما أف الطفؿ ىك نكاة المجتمع كمستقبؿ الغد 
 نفسيا كجسديا يكسع دائرة الجيات المعنية بالتكصيات. 

 عمى المستوى اإلداري:

تفعيؿ دكر األسرة في نمك الطفؿ، كذلؾ بتأميف الفراغ الترفييي البلـز لو في المنزؿ، إما بتكفير  (1
 غرفة أك حتى ركف صغير لنشاطو الترفييي كلعبو، في غرفة نكمو كغرفة المعيشة.

 رئيس دكر ليا الترفييية الفراغات بأف كاإلدراؾ، الكعي كتعزيز لرفع مف كزارة التربية خطة كضع (0
 جدية مع التعامؿ سيبدأ كبذلؾ، كشكمي مكمؿ فراغ مجرد ليست ك، التعميمية العممية سير في

 التعميـ عف البعيد النشط التعمـ مبدأ عمى باالعتماد، اليادؼ التعميمي الترفييي الفراغ خمؽ
 .لمطفؿ التقميدم

 االبتدائية كالمدارس األطفاؿ لرياض المستثمر بإلزاـ، إدارية أنظمة مف محددة ضكابط تفعيؿ (3
 غرؼ، كخارجية داخمية باحة: أدنى كحد متضمنة، لمطفؿ الترفييي لمنشاط خاصة بفراغات

 (.مصغرة رياضية صالة-تمثيؿ-مكسيقا-رسـ) الترفييية لمنشاطات
 الطفؿ لفراغ المتميز التصميـ بتحقيؽ، المنشئ لترخيص المانحة الجية مف كأسس ضكابط كضع (4

 (.معمارم فرش، مناسيب، مكاد، سطكح، ألكاف)

 :  األكاديمي الصعيد عمى

 تعنى مكاد إدراج خبلؿ مف كالمعاىد كالجامعات العالي التعميـ كزارة في التعميمية الجيات دكر تفعيؿ
 مف معمارم عنصر كؿ تأثير كمدل لمطفؿ النفسية الدراسات عمى باالعتماد بالطفؿ الخاص بالتصميـ

 . الطفؿ كنشاط نفسية عمى الفراغ
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 :  النقابي الصعيد عمى

 المشاريع عمى لئلشراؼ الميندسيف نقابة في خاصة لجنة إيجاد خبلؿ مف الميندسيف نقابة دكر تفعيؿ
 .كالكفاءة الخبرة ذكم مف المجنة ىذه أعضاء يككف أف كيجب لمطفؿ الخاصة المعمارية

 عمى الصعيد المعماري :

فيك في مسكنو مراعاة الناحية النفسية لمطفؿ كحاجاتو عند تصميـ الفراغ الترفييي لمطفؿ ضركرة  (1
فراغ ميـ لمعبو كتنمية قدراتو كمياراتو كيجب أف يراعى فيو ميؿ الطفؿ الى  كركضتو كمدرستو
الزكايا الحادة( كمبلءمتيا لمقياسو كحجمو كذات فركؽ في )لخمكىا مف األمنةاألشكاؿ المنحنية 

   . المستكيات فبل تككف مممة كخالية مف المغامرة
 مراحؿ في تطبيقيا يتـ لمطفؿ الترفييي الفراغ تصميـ في نظرية معمكمات قاعدة عمى االعتماد (0

 التككيف في لمطفؿ الترفييي لمفراغ األمثؿ التكظيؼ إلى الكصكؿ ليتـ المعمارية التككينات تحميؿ
 .المعمارم

 ضركرة فصؿ الفراغات الترفييية لمطفؿ كفؽ المرحمة العمرية. (3
، كاالبتعاد عف األسطح منةاالّ تحقيؽ متطمبات الناحية األمنية لمطفؿ، مف خبلؿ مكاد البناء - (4

 كالزكايا الحادة.
لمتعمـ كال تعبر عف إعادة دراسة الكاجيات في المدارس الحككمية التي ال تجذب الطفؿ  (5

 شخصيتو كحبو إلى تحقيؽ الذات.
 الثانية في طفؿ فنسب الطفؿ كفراغات بألعاب المرتبطة المعمارية النسب مكضكع مراعاة يجب (6

 . مثبل الخامسة في الذم عف تختمؼ
ضركرة استخداـ المناسيب في الفراغات المعمارية الترفييية لمطفؿ لخمؽ تمايزات مكانية كلكف  (7

 االنتباه إلى عامؿ األماف كيمكف أف تككف ىذه المناسيب بشكؿ رامبات كانحدارات متنكعة.مع 
كالمرح  التحفيز جك مف الباردة كالدافئة لخمؽكاد بيف يكصى باختيار التكازف في األلكاف كالم (8
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 اعتباطية. عشكائية
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 133 .................................. اُجبؽش ػَٔ-ؽِت,ٍٓٞ ؽٜجب ك٢ اُزشك٢ٜ٤ أُؼٔبس١ ُِلشاؽ أٌُٞٗخ اُؼ٘بفش رؾ٤َِ 26 سهْ عذٍٝ
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 فيرس األشكال
  س ................................................................................................................ اُجبؽش ػَٔ-اُجؾش أ٤ٔٛخ 1 سهْ ؽٌَ

  ط ............................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُجؾش ئؽٌب٤ُخ 2 سهْ ؽٌَ

  ؿ ......................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُجؾش خيخ رؾ٤َِ 1 سهْ ؽٌَ

 2 ........................................................................................................ اُجبؽش ػَٔ-األٍٝ اُجبة ٓخيو 2 سهْ ؽٌَ

 3 ...............................................................................................اُجبؽش ػَٔ-األٍٝ ُِلقَ رؾ٢ِ٤ِ ٓخيو3 سهْ ؽٌَ

 4 ......................................................................................................................... اُيلَ ٗٔٞ ٓشاؽَ  4 سهْ ؽٌَ

 5 ...................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-ئس٣ٌغٕٞ ػ٘ذ اُ٘ٔٞ  5  سهْ ؽٌَ

 6 ................................................................................................ اُجبؽش ػَٔ-ئس٣ٌغٕٞ ٗظش٣خ رٞم٤ؼ 6  سهْ ؽٌَ

 8 .................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُيلَ ٝؽخق٤خ ٗٔٞ ك٢ اُج٤ئخ رأص٤ش 7 سهْ ؽٌَ

 9 .................................................................................................. اُجبؽش ػَٔ-االعزٔبػ٤خ اُز٘ؾئخ دائشح 8 سهْ ؽٌَ

 14 ......................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُيلَ ػ٘ذ اُِؼت 9 سهْ ؽٌَ

 15 ........................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُِؼت أٛذاف  10 سهْ ؽٌَ

 15 ............................................................................................................. اُجبؽش ػَٔ-اُِؼت كٞائذ  11 سهْ ؽٌَ

 17 .......................................................................................................... اُخبٓغخ عٖ ك٢ ُيلَ سعْ  12 سهْ ؽٌَ

 18 .................................................................................................................... اُيلَ ُشعْ ٗٔٞرط  13 سهْ ؽٌَ

 19 ............................................................................................ اُجبؽش ػَٔ-ٝاُزؼِْ اُِؼت ث٤ٖ اُؼالهخ  14 سهْ ؽٌَ

 23 .............................................................................................. اُجبؽش ػَٔ-ث٤بع٤ٚ عبٕ ٝكن اُزؼِْ  15  سهْ ؽٌَ

 21 ................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-ثبُِؼت ػالعٜب ٣زْ اُز٢ أُؾبًَ  16 سهْ ؽٌَ

 24 .................................................................................................. ؿشكخ ك٢ ُِيلَ ثبُ٘غجخ اُلشاؿبد  17 سهْ ؽٌَ

 25 ............................................................................................................ أُؼٔبس١ اُلشاؽ ػ٘بفش  18 سهْ ؽٌَ

 27 ....................................................... ؽشاُجب ػَٔ-اُيلَ ٗٔٞ ٓشاؽَ ٝ أُؼٔبس١ اُلشاؽ ؽٌَ ث٤ٖ اُؼالهخ  19 سهْ ؽٌَ

 28 ....................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-أُ٘ؾ٢٘ ُِؾٌَ اُ٘لغ٢ اُزأص٤ش  20 سهْ ؽٌَ

 29 .................................................................................................... اُيلَ ٓو٤بط ٝكن اُشؤ٣خ ٓغبٍ  21 سهْ ؽٌَ

 33 .............................................................................. اُجبؽش ػَٔ-أُؼٔبس١ اُلشاؽ ك٢ أُإصشح اُؼ٘بفش22 سهْ ؽٌَ

 34 ...................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-ٝاالمبءح اُيلَ ث٤ٖ اُؼالهخ   23  سهْ ؽٌَ

 36 ............................................................................ اُجبؽش ػَٔ-اُج٘بء ٓبدح اخز٤بس ك٢ أُإصشح اُؼٞآَ  24 سهْ ؽٌَ

 36 ....................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-أُؼٔبس١ ٝاُؾٌَ اُج٘بء ٓبدح  25 سهْ ؽٌَ

 37 ....................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُج٘بء ٝٓبدح اُيلَ ث٤ٖ اُؼالهخ 26 سهْ ؽٌَ

 38 ..................................................................... اُجبؽش ػَٔ-االعزوال٤ُخ ئ٠ُ اُيلَ ؽبعخ رؾون أُ٘بع٤ت  27 سهْ ؽٌَ

 39 ........................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-األىلبٍ كشػ ٗخزبس ٤ًق  28 سهْ ؽٌَ

 44 .................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُضب٢ٗ اُجبة ٓخيو 29 سهْ ؽٌَ

 45 .................................................................................... اُجبؽضخ ػَٔ– اُزشك٢ٜ٤ أُ٘ؾئ رؾ٤َِ ٓشاؽَ 30 سهْ ؽٌَ

 46 ............................................................................ .اُجبؽش ػَٔ-أُغٌٖ ك٢ ُِيلَ اُزشك٤ٜ٤خ اُلنبءاد 31 سهْ ؽٌَ

 51 ................................................................................................................. اُشٝمخ فق أسًبٕ  32 سهْ ؽٌَ

 63 ............................................................... اُجبؽش ئػذاد-ٍٓٞ ثبسى أٝى ك٢ ُِيلَ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ رؾذ٣ذ 33 سهْ ؽٌَ

 65 .................................................................... اُجبؽش ئػذاد-ُٜب اُزؾ٢ِ٤ِ ٝأُغوو أٍُٞ ك٢ اٌُزِخ رٞمغ 34 سهْ ؽٌَ

 68 ............................................................................................... اُجبؽش ئػذاد-ُِٔزؾق األكو٢ أُغوو 35 سهْ ؽٌَ

 73 ....................................................................................................... ٤ًذصا٤ٗب ُٔذ٣٘خ األكو٤خ أُغبهو 36 سهْ ؽٌَ

 76 .................................................... اُجبؽش ئػذاد-أُؾشٝع أسك ك٢  اُٞظبئق رٞمغ ٣ج٤ٖ رؾ٢ِ٤ِ ٓخيو 37 سهْ ؽٌَ

 83 .................................................................................................... اُجبؽش ػَٔ-اُضبُش اُجبة ٓخيو 38 سهْ ؽٌَ

 86 ......................................................................... اُجبؽش ػَٔ-ُيل٤ِٖ ّٗٞ ؿشكخ ك٢ ُِزشك٤ٚ ٓوزشػ سًٖ 39 سهْ ؽٌَ

 87 ............................................................................. اُجبؽش ػَٔ-اُغِٞط ك٢ اُيلَ ُزشك٤ٚ ٓوزشػ سًٖ 40 سهْ ؽٌَ

 88 ...................................................................... اُجبؽش ػَٔ-ّٗٞ ؿشف ك٢ رشك٢ٜ٤ كشاؽ ُخِن اهزشاؽبد 41 سهْ ؽٌَ
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 89 .................................................................... اُجبؽش ػَٔ-أُؼ٤ؾخ ؿشكخ ك٢ ٓلزشػ ُِيلَ رشك٢ٜ٤ كشاؽ 42 سهْ ؽٌَ

 93 .................................................................................................. اُجبؽش ئػذاد-رؾش٣ٖ سٝمخ ٓٞهغ 43 سهْ ؽٌَ

 93 ...................................................................... اُجبؽش ئػذاد-األسم٢ اُيبثن ٓغوو ك٢ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ 44 سهْ ؽٌَ

 91 .......................................................................... اُجبؽش ئػذاد-األٍٝ اُيبثن ٓغوو ك٢ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ 45 سهْ ؽٌَ

 93 .......................................................... ُألسًبٕ اُؾش أُشٕ اُزٞص٣غ ئ٠ُ اُزو٤ِذ١ اُقق كشػ ٖٓ االٗزوبٍ 46 سهْ ؽٌَ

 94 ... األسك ؽٌَ ٝكن ٝاُجبؽخاُخبسع٤خ اٌُزِخ رٞمغ ك٢ االخزالف ٣ٌٕٝٞ ؽِت ٓذ٣٘خ ك٢ أُذاسط ُٔغبهو ٗٔٞرط  47 سهْ ؽٌَ

 95 ..................................................................................................... اُِؼت ٝٓغبؽخ سعٞٓبد رؾذ٣ذ  48 سهْ ؽٌَ

 99 ................................................................................................................. ُِٔوبػذ أُشٕ اُزؾ٤ٌَ 49 سهْ ؽٌَ

 99 ............................................................................................................... ُِٔوبػذ اُزو٤ِذ١ اُزؾ٤ٌَ 50 سهْ ؽٌَ

 132 .................................................................................. اُجبؽش ئػذاد-أٍُٞ ك٢ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ ٓغوو51 سهْ ؽٌَ

 134 ............................................ اُجبؽش ػَٔ-االعزضٔبس ٝػبَٓ أٍُٞ ك٢ ُِيلَ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ ث٤ٖ اُؼالهخ 52  سهْ ؽٌَ

 134 ..................................................... أٍُٞ ك٢ اُيلَ كشاؽ ك٢ أُ٘بع٤ت ٝئمبكخ أُيبى٤خ أُٞاد اعزخذاّ 53 سهْ ؽٌَ

 112 .................. أُؾشٝع ك٢ أُغزخذٓخ اُشعٞٓبد ٜٓ٘ب اعزٔذد ٝاُز٢ اُذٓؾو٤خ اُؼٔبسح ك٢ أُٞعٞدح اُشعٞٓبد 54 سهْ ؽٌَ

 115 ....................................................................................................... ً٘زب٢ً ٝال٣خ-٣ُٞضك٤َ ٓزؾق 55 سهْ ؽٌَ

 117 .................................................................. اُجبؽش ئػذاد-اُٞظ٤ل٢ اُزٞص٣غ ٝكن ٓوغٔخ األكو٤خ أُغبهو 56 سهْ ؽٌَ

 123 .................................................................. .اُجبؽش ئػذاد-ٝاُلؼب٤ُبد اُٞظبئق ُزٞمغ  رؾ٢ِ٤ِ ٓخيو 57 سهْ ؽٌَ
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 23 ................................................................................................................ اُزشث٣ٞخ األُؼبة ٗٔبرط 1 سهْ فٞسح

 23 ................................................................................................................ اُزشث٣ٞخ األُؼبة ٗٔبرط 2 سهْ فٞسح

 22 ................................................... أُزؾذح أٌُِٔخ ك٢ ُألىلبٍ( Evelina)  ٓغزؾل٠ ك٢ اُذاخ٢ِ اُلشاؽ   3 سهْ فٞسح

 26 ............................................................................................................................. اُيلَ سعْ  4 سهْ فٞسح

 26 ........................................................................................ اُيلَ ػبُْ رؾب٢ً اُز٢ أُ٘ؾ٤٘خ اُخيٞه  5 سهْ فٞسح

 26 ............................................................................. أىلبٍ ُشٝمخ اُذاخ٢ِ اُلشاؽ ك٢ أُ٘ؾ٤٘خ اُغيٞػ 6 سهْ فٞسح

 28 ................................................................................... أُؼٔبس١ اُلشاؽ رؾ٤ٌَ ك٢ أُ٘ؾ٤٘خ اُغيٞػ  7 سهْ فٞسح

 33 .............................................................................. أُؼٔبس١ كشاؿٚ رق٤ْٔ ك٢ اُيلَ ٓو٤بط ٓشاػبح  8 سهْ فٞسح

 32 ........................................................................................................................... ٝاُيلَ إُِٞ  9 سهْ فٞسح

 33 ....................................................... إُِٞ ػ٠ِ أُؼٔبس١ اُزؾ٤ٌَ ك٤ٜب اػزٔذ  اعجب٤ٗب ك٢ أىلبٍ سٝمخ  10 سهْ فٞسح

 34 ....................................................................................................... ٝاُظَ ثبُ٘ٞس اُلشاؽ رؾ٤ٌَ  11 سهْ فٞسح

 35 ............................................................................ اُيلَ كشاؿبد ك٢ اُيج٤ؼ٤خ االمبءح ٖٓ االعزلبدح  12 سهْ فٞسح

 35 ......................................................................................................ٓذسعخ ك٢ اُيج٤ؼ٤خ اإلمبءح  13 سهْ فٞسح

 37 .................................................. أُؾ٤ِخ اُج٤ئخ ٓغ ر٘غغْ ك٤ٜب اُج٘بء ٓٞاد ًٞٗؾ ٛٞٗؾ ك٢ اثزذائ٤خ ٓذسعخ  14 سهْ فٞسح

 38 .................................................................................. األَٛ ٖٓ ٓجبؽشح ؿ٤ش ٓشاهجخ ٣ؾون أُ٘غٞة 15 سهْ فٞسح

 38 ........................................................................................ ٓخزِلخ ثٞظ٤لخ سٝمخ ك٢ أػ٠ِ ٓ٘غٞة 16 سهْ فٞسح

 38 ................................................................................................. أػ٠ِ ثٔ٘غٞة" ر٤ٔضا أًضش كشاؽ  17 سهْ فٞسح
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 43 ................................................................................................................ ٝاُز٣ِٖٞ ُِشعْ ؽبئو 20 سهْ فٞسح

 43 .................................................................................. األىلبٍ ُشعْ اُخبسع٤خ اُٞاعٜخ ك٢ عذاس٣بد 21 سهْ فٞسح

 41 ........................................................................................................ ٝؽ٤ن ٓٔزغ ٓؼٔبس١ كشاؽ  22 سهْ فٞسح

 41 ........................................................................................ ٤ٔٓضح ٝأؽٌبٍ ثبٗؾ٘بءاد خبسع٢ كشاؽ  23 سهْ فٞسح

 41 ................................................................................................... ُالعزٌؾبف ٤ٔٓض أد٠ٗ ٓ٘غٞة  24 سهْ فٞسح

 41 ................................................................................................... خقٞف٤خ ٣ؾون أػ٠ِ ٓ٘غٞة  25 سهْ فٞسح
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 47 ................................................................................... ُِيلَ ٓؾجت اُلشاؽ رغؼَ اُشعٞٓبد ئمبكخ 26 سهْ فٞسح
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 51 ........................................................................................................................ اُذاخ٤ِخ اُجبؽخ 29 سهْ فٞسح
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 52 ................................................................................................................. اُشٝمخ فق كشاؽ 32 سهْ فٞسح

 52 ......................................................................................................... اُقق ك٢ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ 33 سهْ فٞسح

 52 ............................................................................................. رشك٤ٜ٤خ ًلشاؿبد اُخبسع٤خ أُٔشاد 34 سهْ فٞسح

 53 .................................................................................................. أُشرلؼخ اٌُزَ ث٤ٖ اُشٝمخ ًزِخ 35 سهْ فٞسح

 53 .................................................................................................... اُالٓؼخ ٗٞاكزٛب ثأُٞإ اُٞاعٜخ 36 سهْ فٞسح

 53 .......................................................................................................................... اُشٝمخ ًزِخ 37 سهْ فٞسح
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 55 ......................................................................................................... أُذسعخ ك٢ أُِؼت كشاؽ 40  سهْ فٞسح
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 55 ............................................................................................................... ُِ٘ٞاكز اُذاخ٢ِ اُلشاؽ 42 سهْ فٞسح

 56 ............................................................................. اُجبؽش ئػذاد-األكو٤خ أُغبهو ه٢ اُزشك٢ٜ٤ اُلشاؽ 43 سهْ فٞسح

 57 ......................................................................... اُجشام األفلش ثِٜٞٗب ُِيلَ أُؾزن٘خ اُشٝمخ ًزِخ 44 سهْ فٞسح
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 66 ........................................................................................................................... اُزغِن عذاس 64 سهْ فٞسح

 66 ................................................................................................................... ُِزضؽِن ٓ٘ؾذساد 65 سهْ فٞسح

 66 ............................................................................................................ اٌُشاد ٝعٔغ االفي٤بد 66 سهْ فٞسح
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 68 ..................................................................................................... ثبُضٝاس أُشؽت أُج٠٘ ٓذخَ 71 سهْ فٞسح

 68 ................................................................................................. ا٤ُٔبٙ ٝىبهخ هٞح األىلبٍ اًزؾبف 72 سهْ فٞسح

 68 ................................................................................. اُقٞد ٗوَ ػ٠ِ ٝهذسرٚ اُٜٞاء ىبهخ اًزؾبف 73 سهْ فٞسح

 68 ............................................................................. اُؾو٤و٤خ أدٝاد ػ٠ِ ثبالػزٔبد اُج٘بء ُألىلبٍ 74ٌٖٔ٣ سهْ فٞسح

 69 ......................................................................................................................... أُزؾق ٓٞهغ 75 سهْ فٞسح

 73 ..................................................................................................... األسدٕ ُٔزؾق األكو٢ أُغوو 76 سهْ فٞسح

 73 ..................................................................................................... أُزؾق ٌُزِخ اُؾغ٢ٔ اُز٣ٌٖٞ 77 سهْ فٞسح

 73 .......................................................................................................... ُِٔزؾق اُذاخ٤ِخ اُلشاؿبد 78 سهْ فٞسح

 71 ............................................................................................... ُِٔزؾق اُخبسع٤خ اُؼشك كشاؿبد 79 سهْ فٞسح

 72 ....................................................................................................... ُِٔذ٣٘خ ثبُ٘غجخ ٤ًذصا٤ٗب ٓٞهغ 80 سهْ فٞسح

 73 ....................................................................................................... ٤ًذصا٤ٗب ك٢ اُٞاعٜبد ٗٔبرط 81 سهْ فٞسح

 74 ................................................................................................ ٤ًذصا٤ٗب ٓغزؾل٠ ك٢ اُغشاؽخ هغْ 82 سهْ فٞسح

 74 .......................................................................................................... ٤ًذصا٤ٗب ك٢ اُي٤شإ ٓج٠٘ 83 سهْ فٞسح

 75 ......................................................................................... ٤ًذصا٤ٗب ٓذ٣٘خ ك٢ االفي٘بػ٤خ األؽغبس 84 سهْ فٞسح

 75 ............................................................................................. ٤ًذصا٤ٗب ٓذ٣٘خ ك٢ ٝاُؾشًخ اُغبؽبد 85 سهْ فٞسح

 76 .................................................................................................. (ثبسى دس٣ْ)أُال٢ٛ ٓذ٣٘خ ٓٞهغ 86 سهْ فٞسح

 77 .............................................................................................. ٝاُخ٤بٍ اُغؾش ػبُْ رؾب٢ً اُٞاعٜخ 87 سهْ فٞسح

 77 ............................................................................................................ ثبسى دس٣ْ ك٢ اُٞاعٜبد 88 سهْ فٞسح

 78 ............................................................................................................ األُؼبة ك٢ األُٞإ ر٘ٞع 89 سهْ فٞسح

 78 ................................................................................................ ٝاُٞاعٜبد اٌُزَ ك٢ األُٞإ ر٘ٞع 90 سهْ فٞسح

 78 ................................................................................................... ثبسى دس٣ْ ك٢ اُيج٤ؼخ اُؼ٘بفش 91 سهْ فٞسح

 78 ................................................................................................ اُؾٔظ أؽؼخ ٖٓ ُِؾٔب٣خ أُظالد 92 سهْ فٞسح

 86 ............................................................................................................. أُوزشػ أُغٌٖ ٗٔٞرط 93 سهْ فٞسح

 88 ..........................................................ثبُخقٞف٤خ ٣ٝؾؼشٙ ثبُيلَ خبؿ كشاؽ ٣ؾٌَ اُؼ١ِٞ أُ٘غٞة 94 سهْ فٞسح

 88 .......................................................... أُغبؽخ ٝاعزـالٍ ُِؼت ّٝاخش ُِّ٘ٞ كشاؽ ٗإٖٓ اُلشػ خالٍ ٖٓ 95 سهْ فٞسح

 89 ..................................................................................................... أُؼ٤ؾخ ؿشكخ ك٢ اُيلَ كشاؽ 96 سهْ فٞسح

 89 ..................................................................................................... أُؼ٤ؾخ ؿشكخ ك٢ اُيلَ كشاؽ 97 سهْ فٞسح

 89 ..................................................................................................... اُخبؿ كشاؿٚ ك٢ اُيلَ أصبس 98 سهْ فٞسح

 92 ...................................................................... ُِيلَ ٓؾججخ اُشٝمخ ًزِخ عؼَ ك٢ ٛبّ ػ٘قش األُٞإ 99 سهْ فٞسح

 92 ................................................................ كشٗغب ك٢ ُشٝمخ اُؾغ٢ٔ اُز٣ٌٖٞ ك٢ اُضساكخ ًزِخ ئدخبٍ 100 سهْ فٞسح

 92 ........................................................................................ األىلبٍ س٣بك ك٢ اُزشك٤ٜ٤خ اُلشاؿبد 101 سهْ فٞسح

 94 ............................................................................................... أُنبف اُغضء ٓغ أُذسعخ ًزِخ 102 سهْ فٞسح

 95 ..................................................................................................... ٝاُجبؽخ اُٞاعٜخ ث٤ٖ اُز٘بؿْ  103 سهْ فٞسح

 95 ................................................................................................................. أُظالد اعزخذاّ  104 سهْ فٞسح

 95 ........................................................................................................... ُِجبؽخ أُؼٔبس١ اُلشػ 105 سهْ فٞسح

 95 ........................................................................................ األسك ػ٠ِ أُشعٞٓخ األىلبٍ أُؼبة 106 سهْ فٞسح

 97 ........................................................................................................ ُِٔذسعخ اُشئ٤غ٤خ اُٞاعٜخ 107 سهْ فٞسح

 97 .................................................................. األف٤َ ؽٔظ ٓذسعخ ك٢ اُخبسع٤خ اُزشك٤ٜ٤خ اُلشاؿبد  108 سهْ فٞسح

 98 .............................................................................................. أُؾ٤ِخ ُِٔذاسط اُؾغ٢ٔ اُز٣ٌٖٞ 109 سهْ فٞسح

 99 ................................................................................... ُِيلَ ِْٜٓ كشاؽ خِن ٣ٌٔ٘٘ب ٤ًق رٞمؼ  110 سهْ فٞسح

 133 ............................................................................... اُقـ٤شح اُؼٔش٣خ اُلئبد ُِؼت خبسع٢ كشاؽ 111 سهْ فٞسح

 133 ................................................................................ اُقـ٤شح اُؼٔش٣خ اُلئبد ُِؼت  داخ٢ِ كشاؽ 112 سهْ فٞسح

 133 .................................................................................................... األسك ػ٠ِ  األُؼبة سعْ 113 سهْ فٞسح

 131 .......................................................................... اُخبسع٤خ اُجبؽخ رـي٤خ ك٢ ٝٓجزٌش ثغ٤و أعِٞة 114 سهْ فٞسح

 131 ............................................................................................... أُؾبح ٓٔشاد ك٢ اُظالٍ رأ٤ٖٓ 115 سهْ فٞسح
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Optimum Use of Areas Specialized in Recreation Facilities for 

Children 

 (Syria – Case Study ) 
 

Abstract 

The research discuss the recreational areas specialized for the entertainment of 

children and requirements for the optimum use of areas specialized for the children 

through the analysis of International and Arabic samples and analytical study to 

determine if the effective factor in the international and Arabic samples are taken to 

consideration in the design of the recreational area for the child (psychological – 

social) and its optimum use in architectural configuration by analyzing the elements of 

the architectural space (lines and surfaces – color – levels – scale and measurements – 

furnishings). 

Thesis contains two studies, theoretical and analytical , the theoretical study addresses 

three topics: 

 Study of child development and its essential needs at different stages of 

development (especially the age of study). 

 Study of the child’s recreational activities (the psychology of playing-goals of 

playing- the effective factors) to find out the effect  of these factors on 

designing  recreational spaces for children and implementing the recreational 

activity in the indirect learning process. 

 Study the elements of architectural configuration at the children point of view 

and how its affect them. 

On the other hand the analytical study focuses on: 

 Analyzing different patterns of international and Arabic examples, taking into 

consideration the psychology of the child and the optimum use of recreational 

spaces in it. 

 Study patterns of local architecture ,and the study includes spaces reserved for 

recreational activities for children in every architectural facility starting with 

the specialized living area then educational facilities and commercial buildings, 

exhibitions and children museums ending with the complete recreational 

buildings  as a conclusion of the analytical study which result in a number of 

rules and suggestions to study the recreational spaces for the child and its 

implementation on the architectural configuration.
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