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 : المقدمة  -أ

يمكن حيث مدينة دمشق ل األحياء السكنية األطفال في حدائق يتناول البحث دراسة فراغات لعب
 من حدائق الحّي السكنيإلى عدة مستويات تخطيطية ، تتدرج  حدائق األحياء السكنية تقسيم

المجموعة دائق ح ثمّ  ،المساحة متوسطةالالسكنية  ، إلى حدائق المجاورةكبيرةذات المساحة ال
مساحة فراغات لعب األطفال فيها  والفئة العمرية التي  ، وتختلف تبعًا لذلكصغيرة ال السكنية

 .تخدمها، والعناصر التي توجد فيها

من ، و  لهممن أهمية األطفال في المجتمع ، ومن أهمية اللعب بالنسبة  الدراسةأهمية هذه  تأتي
من حدائق األحياء السكنية لمدينة دمشق لعب ضالتسليط الضوء على واقع فراغات خالل 

 حتياجاتال ومدى تلبيتها ،والوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها وتحليلها بطريقة علمية ،
وتحقيق شروط السالمة  ، األطفال من جميع الفئات العمرية وجميع مستويات القدرة واإلمكانيات

ووضع  هايمية المعتمدة في تصميمالتصم لمعاييراألسس وا إلى التوصلبهدف واألمان 
  .المقترحات المناسبة وفق األسس والمعايير العالمية 

 :مشكلة البحث  -ب

تتمثل المشكلة البحثية بأّن فراغات لعب األطفال في حدائق األحياءالسكنية لمدينة دمشق تعاني  
ئدة لألطفال من من ضعف اإلمكانات ، وتفتقر إلى األجهزة والعناصر التي تقدم المتعة والفا

  . جميع الفئات العمرية

ضمن حدائق  لعب األطفال تتمثل المشكلة البحثية بعدم وجود أسس ومعايير ناظمة لفراغاتكما 
 .فراغات هذه الاألحياء السكنية ، يمكن أن تشكل مرجعًا يؤخذ به عند تخطيط وتصميم 

 والعمرانية ، ت العملية المعماريةية والدراساوجود فجوة بين الدراسات النظر  هذا باإلضافة إلى
، فنجد في الطرف األول علماء االجتماع الذين يتناولون دراسة خصائص وغياب التنسيق بينهما

ذلك من  الطفولة بمراحلها المختلفة وميزاتها من خالل دراسة االحتياجات االجتماعية وما يتبع
ذلك على النواحي المعمارية والفراغات وذلك دون التطرق إلى تأثير ،  ممارسة لألنشطة المختلفة

نجد في الطرف الثاني و . ها الطفل بشكل مباشر وغير مباشرالخارجية التي يتعامل مع
الحدائق ، منها ن الذين يتناولون دراسة عناصر التنسيق المختلفة للفراغات الخارجية و يالمعماري
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مراحلهم المختلفة ، والتي على االحتياجات األساسية لألطفال في  األخذ بعين االعتباردون 
ن الطرفين أدى إلى وجود هذه الفجوة بي .يتم تصميم هذه الفراغات وتنسيقهاأساسها يجب أن 

في المجتمع بشكل  ي في توجيه وتقويم سلوك األطفال، وضعف الدور المعمار  تفاقم المشكلة
 .عام

  :أهداف البحث  -ت

والقضايا  مفاهيم التي تتعلق باألطفال واللعبيهدف البحث إلى تسليط الضوء على بعض ال 1.
الربط و بين الدراسات النظرية والتطبيقية ، الفجوة  ملءالتي تتعلق بفراغات اللعب ، بهدف 

الفراغات ة ودراسنسانية سلوكيات وأنشطة األطفال التى تمثل االحتياجات اإل دراسة التنسيق بينو 
 .ت والعمرانية لتلبي هذه االحتياجا المعمارية

لمدينة دمشق  ةالسكني اءحيّ ألدراسة تحليلية معمارية لبعض فراغات لعب األطفال في حدائق ا 2.
 .األسس والمعايير الناظمة لها  باطالستن

 .األطفال في مدينة دمشق دراسة العوامل المؤثرة في تصميم فراغات لعب  3.

 : البحثحدود  -ث

 والتي تّمت اإلشارة إليها في طيطية المختلفة للحيّ سيتم دراسة أمثلة بحيث تشمل المستويات التخ
وذلك تبعا للتقسيمات اإلدارية لمدينة دمشق ( المجموعة  ،، المجاورة  حدائق الحيّ ) البحث 

 : ختارة هي موتقسيمات مديرية الحدائق ، فكانت النماذج ال

 .زكي األرسوزي ، التجارة : الحدائق على مستوى الحّي السكني 

 . البرامكةابن رشد ، : لى مستوى المجاورة الحدائق ع

 .شخاشيرو : الحدائق على مستوى المجموعة 

 :على مستويين من الدراسة وهما  تعتمد منهجية البحث: منهجية البحث  -ج

   :ويتناول المسائل التالية  النظري المنهج 1.

 . بعض المفاهيم العامة التي تتعلق بالطفل واللعب على تسليط الضوء -

 .تاريخ مالعب األطفال وأنواعها، ونظريات وأجهزة اللعب التعرف على -
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 .دراسة ألهم األسس والمعايير العالمية المتبعة في تخطيط و تصميم فراغات لعب األطفال  -

تحليل بعض التجارب العربية والعالمية الستخالص أهم اإليجابيات التي يمكن االستفادة منها  -
 .في الحالة الدراسية 

 :للمسائل التالية  التحليلي المنهج 2.

ومدى الوضع الراهن لفراغات لعب األطفال األهل واألطفال ومدى رضاهم عن  آراءاستطالع  -
اجات األطفال التنموية األساسية ، وذلك من خالل فيها ومدى تلبيتها لح توافر العناصر األساسية

 .إجراء وتحليل االستبيانات المعدة لذلك 

 .بعض النماذج وفق التصنيف المقترح لحدائق الحّي السكني في مدينة دمشق  تحليل -

للتوصل إلى مقارنة بين فراغات لعب األطفال في النماذج المدروسة ، من عدة جوانب إجراء  -
عادة تأهيل  استتاجات عامة يمكن االستفادة منها في تصميم فراغات لعب األطفال الجديدة وا 

 .الموجودة حاليًا 
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– يم أساسية في عالم الطفل واللعب مفاه: الفصل األول  -
 : مقدمة

، فقد اهتم الفالسفة والمربون ديم قدم االهتمام بالطفولة ذاتهااألطفال ق عندإّن االهتمام باللعب 
، أدركوا قيمته من الناحية العمليةو  من أوائل الفالسفة الذين اهتموا باللعب، أفالطونكان و  ،به

 يكفريدر  مين والمربين من أمثالكما حظي باهتمام المعلّ . ته أيضاً على أهمي أرسطو وأكدّ 
يرى أّن األطفال يجب أن يتركوا للطبيعة و  م األطفالالذي أكد على دور اللعب في تعلّ  فروبل

 ." يكون اإلنسان إنسانًا حين يلعب "  :رشيللفي حين يقول ،  ليتعلموا منها

الذي يرى أّن سبب اللعب عند األطفال هو  فرويدنفس باللعب أيضًا ، ومنهم كما اهتّم علماء ال 
 مارياكما أكدت  .م ة اللعب في التعلّ ويؤكد على أهميّ  بياجييهتفريغ الطاقة الزائدة ، ليأتي بعده 

 .ة في تربية األطفال على أّن اللعب وسيلة هامّ منتسوري

 .     ها على اإلطالقارسها األطفال إن لم يكن أهمّ النشاطات التي يم إّن اللعب واحد من أهمّ 
م األطفال البّد من قبل الخوض في تفاصيل اللعب عند األطفال وأهميته ودوره في نمو وتعلّ و 

لقاء الضوء على بعض العلوم التي تهتم   ،المختلفة  هاومراحلوالطفولة الطفل بف يالتعر  بالطفل وا 
لكي يسهل علينا التعامل مع . والعوامل المؤثرة فيهنمو ، وعلم الكعلم نفس الطفولة وأهميته

 . األطفال وفهم سلوكهم ، وحاجاتهم النمائية ودور اللعب في ذلك 

 : تعاريف 1-1

والطفل وفق االتفاقية ، عني المفرد والجمع ، وهو كّل من لم يبلغ سن البلوغ شرعا ت : الطفل -
 .الثامنة عشرالدولية لحقوق الطفل هو كّل من لم يبلغ سّن 

مرحلة عمرية من دورة حياة اإلنسان تمتد من الميالد إلى بداية المراهقة ، وهي  : الطفولة -
فيها أسس الشخصية المستقبلية للفرد البالغ ،  تترسخة ، مرحلة حياتية فريدة تتميز بأحداث هامّ 

 1. الطفل لها مطالبها الحياتية والمهارات الخاصة التي يكتسبها 

                                                             
.فيلسوف يوناني ، وضع األسس األولى للفلسفة الغربية : أفالطون     
.فيلسوف يوناني ، تلميذ أفالطون ، وواحد من عظماء المفكرين : أرسطو     
.مرٍب ألماني ، أوجد فكرة روضة األطفال : فريدرك فروبل     
. ومسرحي وفيلسوف ومؤرخ ألماني  شاعر: فريدرش شيللر     
.طبيب ومفكر نمساوي ، يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي وعلم النفس الحديث : سيغموند فرويد     
.عالم نفس وفيلسوف سويسري ، طّور نظرية التطور المعرفي عند األطفال : جان بياجييه     
.تعليمي يعتمد على مراقبة سلوك األطفال وتفاعلهم مع الطبيعةمربية وطبيبة إيطالية ، وضعت منهج : ماريا منتسوري     

1
 19: عثمان سر الختم الصافي ، مريم ، أهمية لعب األطفال ،ص :  
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 :وعلم النفس فولةالط2-1 

ة هذه المرحلة كونها تتسم بميزات خاصة تجعلها أنسب تأتي أهميّ  :ة الطفولة أهمي   1-2-1
 : مرحلة إنسانية لإلرشاد والتوجيه النفسي لألسباب التالية 

، تترسخ فيها أسس الشخصية في حياة اإلنسان الطفولة مرحلة زمنية حاسمة تشكل  -
 .شخصجذور التكوين النفسي للنسانية ومعالمها العميقة و اإل

ة في المنزل ومن ثّم في االجتماعيو تتم في فترة الطفولة عمليات التنشئة النفسية  -
 .وفي المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الطفل  ،المدرسة

 1. أو تأجيلها ئهاال يستطيع إخفاف ته القصيرة وتكون صادقة وشفافةيمتاز الطفل بانفعاال -

، وتبعًا حل فرعية تسهل دراستها بشكل معمقتقسم الطفولة إلى مرا:  مراحل الطفولة 2-2-1
 : لألساس البيولوجي يمكن تقسيمها إلى 

 .الثانية  السنة من الميالد إلى: مرحلة الرضاعة أو المهد  -
 .الثالثة إلى السادسة  السنة من: مرحلة الطفولة المبكرة  -
 .التاسعة السادسة إلى السنة من : مرحلة الطفولة المتوسطة  -
 .الثانية عشر السنة التاسعة إلى السنة من : مرحلة الطفولة المتأخرة  -

 وكلّ  ها متداخلة و متصلةهنا أّن هذه المراحل ليست منفصلة تمامًا ولكنّ  اإلشارةهذا ويجب 
 2.  مميزاتها الخاصة منهالكل مرحلة تتأثر بسابقتها وتؤثر في الحقتها ، و 

هو العلم الذي يبحث في سيكولوجية نمو شخصية  : مية دراستهوأهعلم نفس الطفولة 3-2-1 
الطفل من جميع جوانبها الجسمية والعقلية واالنفعالية والوجدانية واالجتماعية ، منذ بداية تشكله 

 3 .إلى نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة المراهقة ، فهو علم دراسة سلوك األطفال ونموهم 

 :على الشكل اآلتيعلم نفس الطفولة يمكن تلخيص أهمية دراسة 

النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي و االجتماعي للطفل في مرحلة  فيدنا في تحديد معاييرت -
 .ماقبل الميالد ومرحلة الطفولة واالستفادة منها للمراحل الالحقة من حياته 

                                                             
1

 21,20: عثمان سر الختم الصافي ، مريم ، أهمية لعب األطفال ،ص  :  
2

  :ONEFD   3,2:ص  - سيكولوجية الطفولة –الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد        
3

 15: ص  -الطبعة األولى   -م 1998 -األردن -دار الكندي ودار طارق ، عمان   -علم نفس الطفولة  -منسي ، حسن :  



6 
 

ي يعيش فيها بمكوناتها مع البيئة الت الطفل زودنا بمعارف جديدة للطبيعة اإلنسانية ولتفاعلت -
 .الحيوية  المادية و

تساعدنا في معرفة خصائص األطفال والعوامل التي تؤثر في نموهم وأساليب إرشادهم للتكيف  -
 .حياتهممع الحياة وتلبية حاجاتهم بحيث يتمتع األطفال بالصحة النفسية في 

 .السوية ع وسائل التنشئة إّن فهم سيكولوجية األطفال يساعد الوالدين والمربين على اتبا -

    1. بدايتهاتساعدنا على فهم المشكالت االجتماعية والتعلمية واألسرية منذ  -

  : ة دراستهوأهمي   النموعلم  3-1

 حسب تسير التي المتتابعة التغيرات من مجموعةهو :  Growth Science النموعلم  1-3-1
 للكائن الوظيفي والجانب التكويني الجانب نم كل تظهر في والتي متكامل، مترابط ونظام أسلوب
    2. الحي

إّن عملية النمو منتظمة ومتكاملة ، وهي خاضعة لقوانين ومبادئ : قوانيين النمو  2-3-1
ي يسهل يجب على األهل والمربين فهمها لك ،فيها أفراد الكائن البشري جميعهمعامة يشترك 

ى التكيف والتمتع بالصحة النفسية في مراحل نموه للوصول بالطفل إل عليهم التعامل بطرق سليمة
 :اآلتيويمكن تلخيصها على النحو المتالحقة 

عملية النمو عملية مستمرة كميًا وعضويًا ووظيفيًا ، وهناك نمو كامن ونمو ظاهر ، وقد يكون  -
 .النمو بطيئًا أو سريعًا ولكن عملية النمو ال تتوقف 

 .سابقةاللمرحلة لكل مرحلة تعتمد على المتطلبات النمائية النمو في مراحل مستمرة و  يسير -

 .كل مرحلة عمرية من حياة الفرد لها خصائصها ولها متطلبات نمائية خاصة بها -

 .تختلف سرعة نمو الطفل من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى  -

مؤثرات جيب للومن العام إلى الخاص فهو يست ينمو الفرد من الداخل وليس من الخارج ، -
 .السلوك عن ذاته الكلية  الخارجية ككل ويصدر

                                                             
1

 19,18: ص  -الطبعة األولى   -م 1998 -األردن -دار الكندي ودار طارق ، عمان   -علم نفس الطفولة  -منسي ، حسن :  
2

  14: ص  - 2009  -الطبعة الرابعة  –جامعة غزة اإلسالمية  -علم النمو والتطور  -رضوان ، عبد الكريم :  
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فالنمو الجسمي له عالقة بالنمو العقلي والنمو : النمو عملية معقدة تتداخل فيها عدة عوامل -
 .واالنفعالي له عالقة بالنمو االجتماعي وهكذا ،االجتماعي له عالقة بالنمو العقلي

  1.الختالف العوامل المؤثرة في عملية النموطفال،هناك فروقات فردية واضحة في نمو األ -

 : األمور التالية من خالل  أهميته تأتي: النمو علم دراسة أهمية 3-3-1
 . فيها يعيش التي بالبيئة اإلنسان ولعالقة اإلنسانية للطبيعة معرفتنا من تزيد -

 واالجتماعي واالنفعالي والعقلي الجسمي مظاهره كافة في النمو معايير تحديد إلى تؤدي -
 . المختلفة الطفولة مراحل وخالل

 المختلفة والمؤثرات العوامل في وعلى التحكم ، والمراهقين األطفال توجيه على قدرتنا من تزيد -
 .نفضلها التي التغيرات يحقق بما النمو في تؤثر التي

والتربوية في  يمكن قياس مظاهر النمو المختلفة بمقاييس علمية تساعدنا من الناحية النفسية -
 2.مساعدة األطفال إذا ما اتضح شذوذ في النمو عن المعيار العادي 

اء سلوكه في إّن عملية نمو الطفل وارتق : العوامل المؤثرة في نمو الطفل وسلوكه 4-3-1
والنفسية واالجتماعية تخضع لمجموعة من العوامل والفكرية ، الجسمية جميع مظاهره وأشكاله

 : وهيغيرات متعددة ت حدث فيهالتي ت  

ة بالطفل من اآلباء واألجداد عن طريق هي انتقال الصفات الخاصّ و  : Heredity الوراثة -أ
وت عد الوراثة عاماًل هامًا يؤثر في نمو الطفل ، وتؤدي إلى ظهور (. الصبغيات) الكروموزمات

  3.وظيفة معينة من خالل التكوين المناسب لظهور هذه الوظيفة 

، و وسلوكهتؤثر البيئة بشكل واضح و كبير في نمو الطفل : Environment  البيئة -ب
 : يمكن تقسيمها كاآلتي 

  والتي تشمل كل التفاعالت والتغيرات البيولوجية :  (البيئة الداخلية)بيئة ما قبل الوالدة
والتي  ،الرحموالجنين داخل  ،ولوجية والكيميائية والنفسية واالنفعالية التي تتعرض لها األميوالفيز 

 4.تتأثر بها عملية النمو بشكل مباشر أو غير مباشر
                                                             

1
  27  – 30: ص  - 1998 -الطبعة األولى  -األردن  -دار الكندي ودار طارق ، عمان   -علم نفس الطفولة  -منسي ، حسن :  
2

 7: ص  -2009  -لطبعة الرابعة ا –جامعة غزة اإلسالمية  –علم النمو والتطور  –رضوان ، عبد الكريم :  
3

 44: ص  -الطبعة األولى  - 1998 -األردن  -عمان  -دار الكندي ودار طارق   -علم نفس الطفولة  -منسي ، حسن  : 
جامعة  -كلية التربية  -علم نفس النمو -أمينة ،  رزق – خالد ،ناصيف -عبد الساتر، الضاهر –علي  ، منصور - أمل،  األحمد : 4

 30: ص  -م 2005  -سوريا -دمشق
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   و تشمل ما يلي   (البيئة الخارجية)بيئة ما بعد الوالدة:  

تتمثل البيئة الطبيعية في المناخ والنبات والتكوين الطبوغرفي واإلمكانيات  :البيئة الطبيعية -
 .من عدة جوانب الغذائية والجغرافية ، والتي تؤثر في نمو الطفل 

ة العالقات بين األفراد من المؤثرات نموذج الحياة االجتماعية ، وطبيعيعد  :البيئة االجتماعية -
المهمة في نمو الطفل ، فالقيم والعادات والتقاليد والنظم التي تحكم الحياة االجتماعية تؤثر في 

ل بعض يكفي تش و وارتقائهوتؤثر تأثيرًا واضحًا في سلوكه  ،وغير مباشر الطفل بشكل مباشر
 .الخصائص العامة للشخصية 

 ًا خاصًا بهمجموعة من الظروف ، تشكل بمجموعها مجااًل نفسيّ  بالطفلتحيط : البيئة النفسية -
ة قد يحيطوا الطفل بظروف غير األسرة والمدرسة والمجتمع عامّ ف. ؤثر على مكونات شخصيتهت

تسامح ، القمع والحرية ، التسيب واالنضباط ، وما مالئمة للنمو النفسي ، فعوامل الضغط وال
ى يتوفر للطفل من مقومات الشعور باألمان أو التهديد ، كل ذلك ينعكس سلبًا أو إيجابًاعل

 .النشاط النفسي والعقلي لألطفال

العوامل المادية واالقتصادية والصحية واالجتماعية التي تحيط بالطفل  : البيئة الثقافية -
، المؤسسات التربوية واإلعالمية التي تهيمن على حياة األسرة  و الطرق والمواصالتوالمباني و 

 1. الطفل وسلوك كل ذلك يعتبر مؤثرات ثقافية تؤثر في نمو 

  :و البيئة العالقة التفاعلية بين الوراثة  5-3-1
ترجع   % 30من صفات الفرد ونموه ترجع إلى الوراثة ،وأن نسبة  % 70علماء على أّن اليتفق 

ع وتغني قدرات النمو الوراثية إلى أقصاها في حال إلى البيئة ، ورغم تدني هذه النسبة فإّنها تسرّ 
كانت إيجابية ، وفي حال كانت سلبية أو فقيرة اإلمكانات والوسائل فإنها تحبط القدرات الوراثية 

 .أو تشلها إلى أدنى مستوى 

والبيئة ، بحيث يمكن القول أّن العالقة بين الوراثة  عملية نمو الطفل تتأثر بكل من الوراثة نّ إ
والبيئة هي عالقة تفاعل وظيفية متبادلة بين االستعدادات الطبيعية واالمكانات الكامنة في الفرد 

                                                                                                                                                                              
 
1

 جامعة دمشق  -كلية التربية  -علم نفس النمو -أمينة ،  رزق - خالد ،ناصيف -عبد الساتر،الضاهر -علي  ،منصور - أمل،األحمد:  

 42,41: ص  -م  2005 -سوريا -
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وما يقدمه الوسط البيئي من مؤثرات متعددة ، المهيئة لالستجابة الخارجية والداخلية من ناحية 
لما كان التفاعل مناسب بين المؤثرات البيئية واالستعدادات الطبيعية حتى يثيرها من مكامنها ، وك

 1 .كلما كان مستوى تكوين وتكامل شخصية الطفل أفضل 

  ،لمحدد الحقيقي أو األساسي للنمواليمكن بأي حال من األحوال القول بأّن الوراثة أو البيئة هي ا
خصائص والسمات المكونة لشخصية الفرد في اآلخر ، إّن ال ويتأثر وذلك ألّن كاًل منهما يؤثر

 2. ثة هي النتاج التدريجي للتفاعل المستمر بين البيئة والورا

لتعمل بها، وكالهما ( وراثية)توافر لها مواد بيولوجية فالوراثة التعمل في فراغ ، والبيئة يجب أن ي
 .ألحدهما دون اآلخر من األهمية ، وأّنه ال وجود أو أهمية الدرجة  ه نفسل( البيئة والوراثة)

 والعالقة التفاعلية بين الوراثة والبيئة تقودنا إلى توضيح العالقة بين المثيرات واالستجابات
كما يوضح . ي تصدر عن بيئة ماتفالسلوك هو استجابة اإلنسان للمثيرات الخارجية والداخلية ال

 3: ، ويمكن تمثيل ذلك بالعالقة التالية(1-1)الشكل 

 (الوراثة ) الفرد × ( البيئة ) المثير ( = تجابة االس)السلوك 

 

 

 

 

 

 

 -إعداد الباحث –والبيئة والوراثة  الفرد يوضح العالقة بين سلوك (1-1)الشكل 

                                                             
1

 -جامعة دمشق –كلية التربية  -النمو علم نفس -أمينة ،  رزق – خالد ،ناصيف -عبد الساتر،الضاهر –علي  ،منصور -أمل،األحمد : 

 31-35: ص  –م 2005 سوريا 
 
 105: ص  -م  2006-سوريا -كلية التربية ، جامعة دمشق -علم النفس التربوي  -رزق ،أمينة  -منصور، علي :  2

3
جامعة دمشق  –التربية  كلية -علم نفس النمو -رزق ، أمينة  –ناصيف، خالد  -الضاهر،عبد الساتر –منصور، علي  -األحمد،أمل:  

 36: ص  –م  2005  -سوريا –
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ويعبر عنها  (1-2)الشكل  ،الة لعاملي الوراثة والبيئة معاً ما يمكن اعتبار شخصية الفرد دك
        :بالمعادلة التالية 

 البيئة× ة الوراث= لشخصية ا

            
 -إعداد الباحث –والبيئة والوراثة  شخصية الفرديوضح العالقة بين  (1-2)الشكل 

 في الطفل يمارسها التي المهمة األنشطة من اللعب يعد :وعالقة الطفل به اللعب 4-1
 النمو عن تعبير أسمى ، فهوجوانبها جميع من تهشخصي تكوين يساهم في ، اليومية حياته
 أثر من له لما الطفل ونمو وتعليم تربية في مهماً  تربوياً  وسيطاً  يعد ، كماالطفولة في نسانياإل
كما ي عد . والنم جوانب من وغيرها واالنفعالي واللغوي واالجتماعي النفسي والعقلي النمو في مهم

 .نامية استكشاف  ذاته وقدراته المتو وسيلة الطفل في إدراك العالم الذي يعيش فيه ،  اللعب
عب تعريفات عديدة ومتباينة ، وذلك تبعًا لتباين قّدم علماء النفس والتربية للّ :  تعاريف 1-4-1

وجهات نظرهم حول طبيعة اللعب ووظائفه وخصائصه والدور الذي يؤديه في حياة الفرد صغيرًا 
 : ثين من وجهة نظر هوالء العلماء والباح وفيما يلي بعض هذه التعاريف . كان أم كبيراً 

أساس النمو  ونشطة روحانية ، األوهو أكثر  ةخبر ال للتجربة و الطفل وسيلة اللعب : فروبل -
 1.الكلي المتكامل للطفل 

اللعب نشاط يقوم به الطفل بحثًا عن المتعة والسرور، دون تدخل من اآلخرين ، :  فرويد -
 .ويعتبر متنفسًا للطفل عن األحاسيس والمشاعر المكبوتة 

ه عملية  نّ ا  من أجل االستمتاع الوظيفي و  الفرداستجابات يؤديها  عبارة عن اللعب:  جيهبيا -
 .م تعمل على تحويل المعلومات الواردة لتالئم حاجات الفرد تعلّ 

شباعًا لحاجاته مما يعمل على :  ادلر - اللعب هو ما يمارسه الطفل من نشاط تعبيرًا عن ذاته وا 
عداده للحياة   2.نمو شخصيته وا 

                                                             
1

فاعلية برنامج تريبي مستند إلى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى االطفال المعاقين سمعياً في مرحلة  -صالح الهذلي ، نهاد:  

 34: ص –م  2005 -األردن  -رسالة دكتوراه  -ماقبل المدرسة 
2

 24ص  - 2005–سوريا  –جامعة دمشق  –سيكولوجية اللعب  –لي منصور ، ع -األحمد ، أمل :  
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يمكن أن يكون متعة وتسلية أو جدي ، من خالله يكتشف األطفال العوالم  اللعب : بوب هيوز -
 1.يتعلم األطفال ويتطورن  هومن خالل ،االجتماعية والمادية والخيالية وعالقتهم  بها

نشاط فيزيولوجي اجتماعي ونفسي ، اختياري يؤديه الكائن بغرض االستمتاع  اللعب :فرج طه -
، بشروط وضوابط  أو مقيداً  ح عن النفس ، وقد يكون هذا النشاط عفويا أو منظمًا ، حراً والتروي

 2.إاّل أَنه في معظم األحيان يكون محققًا لميول الفرد ومشبعًا لرغباته 

ا نشاط فطري وعفوي وطوعي  :اللعب بأّنهعّرفت فقد الطفل في اللعب  الرابطة الدولية لحق   أم 
 3.على التعلم والنمو الجسدي والعقلي والعاطفي هالرتياح والمتعة ويساعديمنح الطفل الشعور با

فرويد كّل من للعب أهمية خاصة عند :  بياجييهفرويد و  عندمقارنة اللعب   2-4-1
أّن اللعب يؤدي وظيفة  فرويديرى  حيث ،منهما اتجاهًا يختلف عن اآلخر كلّ ، ولكن ل وبياجييه
ا أمّ .  العجز عن تحقيق الرغبات منلتوتر واالنفعاالت الناتجة يساعد في تخفيف او  ، تنفيسية
يرى أن اللعب مرتبط بمراحل النمو ، حيث أن لكل مرحلة عمرية ألعابًا خاصة بها ،  بياجيه

 .لذلك فإّن اللعب عبارة عن مقياس لنمو وتطور الطفل العقلي والمعرفي

 (1-1)الجدول كما في ظرتهما للعب مقارنة بين االثنين في نمن خالل نوضح هذا االختالف 
 .(3)، المرجع مقارنة مفهوم اللعب بين فرويد و بياجييه (  1-1) الجدول 

 (Piaget)بياجيه   (Froed) فرويد

 .اقعي حقيقي و  - خيالي ،ينظر إلى اللعب على أّنه إيهامي  -

 الخبرات من خالله  الطفل يكتسبم تعلّ  وسيلة- . يعتبره وسيلة عالج من األمراض النفسية -

 يقوم على التنسيق بين االستعدادات والقدرات  - .يقوم على التوفيق بين الواقع والخيال  -

 م باللعبفي البيئة مصدرًا للتعلّ  يعتبر كل ما - .يهتم به اآلباء واألمهات  -

 . للتعلم  واستغالله جيداً اللعب  يجب تنظيم - .تهيئة الفرص للعب  األهليجب على  -

 .يتميز بالواقعية ويساعد على التطور والنمو - .أسلوب تنفيسي عن التوتر واآلالم النفسية  -

                                                             
1

 : What Play Provision Should do For Children- National Playing Fields Association(NPFA)- 2000 – P 6 
2

 68ص  - 2007 -سوريا –جامعة دمشق  –األنشطة الحركية في رياض األطفال  -عرفات ، مروان  –مرتضى ، سلوى  : 
3
 :Universal playgrounds : Integrating all children through play- thesis of master -  University of 

Maryland – 2003- P : 5 
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 مهما : خصائص اللعب  3-4-1
، فإّنه  اللعب اختلفت اآلراء حول

يتمّيز بمجموعة من الخصائص تميزه 
  :عن العمل نوردها فيما يلي

يكون اللعب بمبادرة ذاتية أو بدعوة  -
  . من اآلخرين

ّنما - تلبية يكون ال ي فرض اللعب وا 
  . لرغبات داخلية

يتطلب اللعب مشاركة من الطفل  -
 .وبذل مجهودًا عقليًا وجسديًا 

        -إعداد الباحث - يوضح خصائص اللعب( 1-3) الشكل          .اللعب عمل كلي مكّون من أجزاء  -

    .مكونات أي لعبة لها مواصفات فنية - 

 .ن اللعب بشكل إفرادي أو بشكل جماعي قد يكو  -

 .والفائدة يهدف اللعب إلى المتعة والتسلية  -

 .يساهم اللعب في تعميق الخبرات ومن  ثّم تحقيق مطالب النمو  -

 . يبين هذه الخصائص (1-3) الشكل  1.استثمار جيد ألوقات الفراغ  اللعب -

بيعة األلعاب وحسب عدد ب طهناك تصنيفات عديدة للعب ،حس : اللعبأنواع  4-4-1
 :حسب العمر الزمني للطفل  كما يلي واألكثر شيوعًا  ولكن التصنيف األهمّ األطفال 

الذي تمثل الحواس فيه الوسيلة األساسية للعب ، ويبدأ من الوالدة ويستمر :  اللعب العشوائي -
 .هداف والشروط حتى نهاية السنة األولى ، وتنعدم في هذا النوع من اللعب القواعد و األ

                                                             
1

أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية والمختلطة في تنمية التفاعل  -محمد آل مراد ، نبراس يونس :  

ص  -م  2004 –أطروحة دكتوراه  -كلية التربية الرياضية  -جامعة الموصل  -سنوات ( 5-6)ال الرياض بعمر االجتماعي لدى أطف

24,23 
 

 توجيه ذاتي أو خارجي • اللعب

 رغبة داخلية• يحقق 

 إلى بذل جهد عقلي و جسدي • تؤدي

 بسلسلة من األعمال • للقيام 

 مواصفات جيدة • ذات 

سواء 
 أكانت 

 فردية أو جماعية •

ثراء الخبرة واستثمار وقت• بقصد   الفراغاالستمتاع وا 
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الذي يصبح فيه للعب هدفًا محددًا ، يمتد حتى نهاية السنة الثانية وبداية :  اللعب االنتقالي -
السنة الثالثة ، ويصبح أكثر تنوعًا وتتسع دائرة المحيط المخصص له بسبب الحركة والمشي 

 .ويتخلله نوع من اللعب التقليدي والتمثيلي 

ويبدأ مع بداية السنة الثالثة ، ويتميز بالحركة والتقليد واستخدام  : واإليهامي اللعب الرمزي -
 .والبناء  باللغة في التعبير ، وتتدخل فيه ألعاب التركي

سنوات يبدأ ( 4-3)سنوات ، وبعمر (  3-1)يكون اللعب فرديًا في عمر :  اللعب الجماعي -
ن مشاركته في اللعب ، أو يمكن اللعب الجماعي بصورة تدريجية ، فالطفل يلعب بجوار رفيقه دو 

يظهر اللعب الجماعي بشكل فعلي بعد سن الرابعة ، . منافسة  مشاركته ولكن دون تعاون أو
وبعد سن السادسة يبدأ األطفال باالستقالل عن المنزل واللعب مع األصدقاء ، حيث يزداد عدد 

  .المشاركين ، ويستمر هذا النوع من اللعب حتى سن الثانية عشر 

يبدأ في السنة السادسة ويعد من أكثر األنواع صعوبة حيث تغدو المهارات :  اللعب التعاوني -
أكثر عددًا وتعقيدًا، ويدخل عامل التنافس ، وتكون  الميول متشابهة لذا يكون التنافس حادًا ، 
 ،ويصبح للعب طرائق وأساليب مختلفة ، وتتطلب اللعبة قواعد وقوانين يجب التقيد بها بدقة

 .ويزداد عدد المشاركين في اللعب 

يبدأ من سن الثامنة ، ويستمر حتى بداية المراهقة ، يميز هذا النوع من :  اللعب المخطط -
 1.هادف و اللعب الخيال المبدع والتقليد في إطار منظم 

هناك عدة عوامل تساهم في تنويع أنماط اللعب لدى  : العوامل المؤثرة في اللعب 5-4-1
 :ومن هذه العوامل ما يلي األطفال، 

فأنواع اللعب المنفرد ، تختلف األلعاب عند األطفال حسب المراحل العمرية :  عامل السن -
وتدل  . والجماعي ، كل منها يشكل النوع المسيطر في مرحلة معينة دون المراحل األخرى

افي في مرحلة فيبدأ باللعب االستكش ، الدراسات على أّن اللعب يتطور مع تطور نمو الطفل
الطفولة المبكرة ، لينتقل إلى اللعب الفردي في المرحلة التي تليها ، ثم اللعب المتوازي بحضور 

 .األطفال وليس معهم ، ثم مرحلة المشاركة واأللعاب الجماعية 

ال يفرق األطفال في المراحل العمرية األولى بين ألعاب البنات وألعاب  : عامل الجنس -
ون في اللعب دون تمييز ولكن في المرحلة العمرية التالية أي في عمر خمس أو الصبيان ويشارك

                                                             
1

 93-97ص  – 2005–سوريا  –جامعة دمشق  –سيكولوجية اللعب  –منصور ، علي  -األحمد ، أمل :  
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فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن األطفال الذكور  .ست سنوات يبدأ كل منهم يعي جنسه
 تنمي مهاراتهم  ويفضلون األلعاب التي تتميز بالنشاط والحركة  وتغلب عليها الروح التنافسية ، 

 .من خالل فريق ، وتستغرق وقتًا قصيرًا نسبيًا ، وتتبدل قواعد اللعبة باستمراراالجتماعية ، وتتم 
تنمي لديهن المهارة اللغوية بشكل ، و اإلناث يفضلّن األلعاب التي تتميز بالهدوء  في حين أنّ  

 1.الذكورواضح ، وتستغرق وقتًا أطول نسبيًا من ألعاب 

صحة جيدة هم األكثر نشاطًا ولعبًا من األطفال األطفال الذين يتمتعون ب:  العامل الجسدي -
كما يتوقف اللعب إلى حّد كبير على مستوى التناسق العصبي  الذين يعانون من مشاكل صحية ،

 .العضلي ، وعلى مستوى النمو الحسي الحركي ، الذي يتمتع به الطفل 

 ر ذكاء أكثر لعبًا وأكثريتأثر لعب األطفال بمستوى ذكائهم ، فاألطفال األكث:  العامل العقلي -
 .، ويظهر ذلك في نوعية األلعاب واختيار مواد اللعب نشاطًا من األطفال األقل ذكاًء 

يتأثر األطفال في لعبهم بعامل المكان ، الذي يتغير من المسكن إلى الشارع :  العامل البيئي -
. ريقة اللعب ونوعية األلعاب ثمَّ الحديقة حسب المرحلة العمرية ، ليكون بذلك للبيئة تأثير على ط
 2. كما تؤثر البيئة بطبيعتها الجغرافية ومناخها على اللعب عند األطفال

هناك مجموعة من النظريات عن اللعب تسعى جميعها لمحاولة  : نظريات اللعب 6-4-1
 : هما قسم هذه النظريات إلى مجموعتينت .؟ب األطفال من كل الفئات العمرية تفسير لماذا يلع

 . حديثةالنظريات وال تقليديةالنظريات ال

ظهرت النظريات التقليدية قبل الحرب : Classical Theoriesالنظريات التقليدية  1-6-4-1
ى البحوث التجريبية والتطبيقية وتعكس نظرة فلسفية أكثر من كونها قائمة عل، العالمية األولى 

 :وفيما يلي أهم هذه النظريات 

 ئدة نظرية الطاقة الزاSurplus Energy :  أن وظيفة اللعب هي تتلخص هذه النظرية
 .التخلص من الطاقة الزائدة لدى األطفال ، وتوجيهها إلى العمل 

  نظرية تجديد الطاقةRecreation Theory :  على النقيض من نظرية الطاقة الزائدة ،
 ، فعندما يتعب اإلنسانأن وظيفة اللعب هي تجديد الطاقة التي ت صرف أثناء العمل تتلخص ب

 3.اللعب  وهو تمامًا ، مختلف ءشي عمل إلى يتحول معين نشاط من أو عمله من

                                                             
1

 61 - 65ص  – 2005–ريا سو –جامعة دمشق  –سيكولوجية اللعب  –منصور ، علي  -األحمد ، أمل :  
2

 83,82ص  -2007-سوريا  –جامعة دمشق  –األنشطة الحركية في رياض األطفال  -عرفات ، مروان  –مرتضى ، سلوى :  
3

 41 , 42ص  -2005 -سوريا  -جامعة دمشق  -سيكولوجية اللعب   -منصور ، علي   -األحمد ، أمل :  
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  النظرية التلخيصيةSummarization Theory  : تعتمد على االفتراض بأن اللعب ما هو
نّ ، تلخيص للماضي إالّ  اإلنسان منذ ميالده وحتى اكـتمال نضجه يميل إلى المرور باألدوار  وا 

التطورية نفسها التي مرت بها الحضارة البشرية منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض إلى اآلن ، 
وأّن ما يمارسه من ألعاب وحركات ليس سوى استعادة للغرائز الحيوية التي مّر بها عبر مراحل 

 .التطور التاريخي لإلنسان 

 النظرية اإلعداديةPreparatory Theory   :اللعب هي إعداد الطفل أّن وظيفة ب تتلخص
للمستقبل، فاللعب لون من ألوان النشاط الغريزي الذي يلجأ إليه اإلنسان ليتدرب على مهارات 

 1.الحياة أو مهارات البقاء األساسية وليتقنها استعدادًا للصراع من أجل البقاء 

تذهب أبعد من تفسير لماذا يلعب  : Theories Modern النظريات الحديثة 2-6-4-1
 : األطفال لتقوم بمحاولة تحديد دور اللعب في نمو األطفال وفيما يلي بعض هذه النظريات 

 نظرية التحليل النفسي Psychonalysis Theory  : تؤكد على العالقة المتبادلة بين لعب
يرى فرويد أّن اللعب ماهو إاّل تعبير رمزي عن . األطفال ونمو وتطور الجانب العاطفي االنفعالي

باللعب في تشخيص مشكالت  اهتمّ  أو متاعب الشعورية مكبوتة، لذلكات أو مخاوف رغب
 .وتركز على نوع واحد من اللعب هو اللعب اإليهامي ، األطفال وعالجها 

فاللعب ، أما إريكسون فقد توسع في النظرية التحليلية للعب بدراسة أثر اللعب في نمو الشخصية 
ويستطيع األطفال من خالل اللعب ابتكار ، سي لألطفاليتطور في مراحل تعكس النمو النف

واستخدمت هذه النظرية في  ،مواقف تساعدهم على التحكم في متطلبات الواقع من حولهم 
 2 .تشخيص مشكالت األطفال وعالجها

 السلوكية لنظريةاBehaviorism Theory  :  تفسر اللعب على أّنه ارتباط بين مجموعة من
لقد ركّز . ةابات ، بمعنى أّن الطفل يتقن اللعبة عن طريق التكرار والممارسالمثيرات واالستج

السلوكيون اهتمامهم على الدور الذي تلعبه البيئة متمثلة في مجموعة من المثيرات الخارجية في 
فالطفل ، فيمكن النظر إلى المثيرات الخارجية على أنها مصدر للنمو والتغيير ، تشكيل السلوك 

وربما يظهر سلوكه ، مثله مثل السجل الفارغ تملؤه المثيرات الخارجية ، يعكس بيئته  مثل المرآة
 3.على أنه سلسلة من المثيرات واالستجابات 

                                                             
1

 43:ص  -2005 -سوريا  -جامعة دمشق  -جية اللعب سيكولو  -منصور ، علي   -األحمد ، أمل :  
2

أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية والمختلطة في تنمية التفاعل  -محمد آل مراد ، نبراس يونس :  

 27ص - 2004 -اه أطروحة دكتور -كلية التربية الرياضية  -جامعة الموصل  -سنوات ( 5-6)االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر 
3

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال المعاقين سمعياً في مرحلة  -صالح الهذلي ، نهاد :  

 47ص  -2005جامعة األردن   -أطروحة دكتوراه  -ماقبل المدرسة 



16 
 

  النظرية المعرفيةCognitive Theory : الذي ينظر  بياجيههذه  النظرية إلى العالم  ودتع
لعقلي أو المعرفي أو األخالقي لدى إلى  اللعب على أّنه الوسيط الذي يتم من خالله النمو ا

فعن طريق اللعب اإليهامي يتعلم ، أما فيجوتسكي يرى أن للعب دورًا مباشرًا في النمو . األطفال 
 1 .وينمو تفكيرهم نحو التفكير المجرد ، األطفال فصل الشئ عن معناه 

 نظرية برالينBerlyne Theory   : حيث يرى أّن  برالينوضع هذه النظرية العالم الكندي
فعند ، اللعب إّنما يحدث نتيجة لحاجة في الجهاز العصبي لالحتفاظ باالستثارة عند حّد أمثل

التعرض لمثيرات كثيرة يرتفع مستوى االستثارة في الجهاز العصبي إلى حّد غير مريح ، مما 
 2. يستدعي االشتراك في نشاط ما لخفض هذه االستثارة 

  – إعداد الباحث - عب وفوائده وفق النظريات السابقةوضح سبب اللي( 1-2) الجدول

 الفوائد سبب اللعب النظريات
 فيزيولوجية تفريغ الطاقة الطبيعية للجسم الطاقة الزائدةنظرية 
لتخلص من الملل واستعادة الجسم وظائفه ا تجديد الطاقةنظرية 

 الطبيعية الحركية
 فيزيولوجية

 
للماضي ، حيث يعيش اللعب تلخيص  النظرية التلخيصية

 الطفل األدوار التطورية للنوع البشري
 لوجيةسيكو 

 
 النظرية اإلعدادية

تطوير المهارات والمعرفة الضرورية للطفل 
التي سيحتاجها في الحياة الواقعية في 

 .المستقبل

الطبيعــــة  أســــلوب اللعــــب
فـــــــــــي التعلـــــــــــيم والـــــــــــتعلم 

 ( تعليمية،  ةفيزيولوجي)
فيض القلق والتوتر من خالل إحساس تخ التحليل النفسي نظرية

 الطفل بالسيطرة على العالم 
 عاطفية ، اجتماعية

 االستجابة للمثيرات الخارجية  النظرية السلوكية
 

 تطويرية –تعليمية 
 (اكتساب المهارات) 

على النمو االدراكي العام  اللعب يساعد النظرية المعرفية
 .لدعم التعلم 

 معرفية –تطويرية 

 فيزيولوجية ،عاطفية .إبقاء الجسم في حالة مثالية من اإلثارة  راليننظرية ب
 

                                                             
1

لعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال المعاقين سمعياً في مرحلة صالح الهذلي ، نهاد فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى ال:  

 48، ص 2005ماقبل المدرسة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة األردن  
2

 48ص  - 2005–سوريا  –جامعة دمشق  –سيكولوجية اللعب  –منصور ، علي  -األحمد ،أمل :  
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عب أهمّية كبيرة في حياة الطفل ، للّ  : نمو األطفالفي الهواء الطلق لاللعب  أهمية 7-4-1
وهو نشاط . وترتقيتتكشف من خالله خصائص شخصيته وقدراته وميوله ورغباته ، وتنمو 

  جسمية ويطور قدراته العقلية واللغوية،الحركية ال ههاراتضروري للطفل فمن خالله يكتسب م
وسيلة ناجحة للتخفيف من الطاقة االنفعالية  ويعتبر. ويساعده على التواصل مع اآلخرين 

 . نتيجة لبعض المواقف الحياتيةلدى الطفل المتراكمة 

 :ما يلي نوردها فيفي عّدة جوانب نمو األطفال لللعب في الهواء الطلق تتجلى أهمية ا

يتمتع األطفال بطبيعتهم بالنشاط  :Environmental Developmentالبيئية التنمية  1-
وهم يميلون في األصل إلى التجربة واالستكشاف وبالمقارنة بين اللعب في الداخل  والحيوية،

ر ع أكثر في النشاطات وتفاعل أكبواللعب في الخارج ، فإّن اللعب في الخارج يوفر لألطفال تنوّ 
توفر البيئة الطبيعية لألطفال مجموعة من الخيارات والخبرات وتنمي فيهم حيث مع الطبيعة ، 

 .روح المغامرة والتحدي التي تزيد من قيمة وأهمية اللعب 

           :إلى  ي قسم النمو الجسدي :Development  Physiologicalالتنمية الفيزيولوجية  -2
هم من خالل الحواس كالسمع طفال باستكشاف العالم المحيط بيقوم األحيث :  النمو الحسي   -

 .واللمس والشم والنظر

الذي يدعم التنسيق الحركي لألقدام واأليدي من جهة ويدعم نمو الطفل من :  النمو الجسدي -
حيث يتعلم أن يسيطر على جسده وأن يصدر التعليمات ألداء . حيث التوازن والمهارات الحركية 

. والقدرة باالعتماد على النفس في أداء األعمالوهذا يزيد الثقة بأداء الجسم ،  ،زمة المهام الال
عندما يتمكن األطفال من السيطرة على القدرات الحركية الجديدة يجري التنسيق للقيام بحركات 

إّن إتاحة الفرصة لألطفال للعب في الخارج التي تنطوي على الحركة ، تعطي . أكثر تعقيدًا 
ال فرصة اكتشاف المهارات البدنية الخاصة بهم للسماح لهم للوصول إلى فرص أفضل لألطف

  1. لتطوير مهاراتهم البدنية وهذا يساعدهم في التنمية الجسدية الالزمة 

بأّنه التغير  يمكن تعريف النمو المعرفي  : Cognitive Developmentالتنمية المعرفية  -3
إّن اللعب يعزز فرص النمو . والتفكير والذاكرة واللغة والمنطقفي القدرات العقلية مثل التعلم 

 :الخصائص التاليةير المعرفي لدى األطفال الذي يساعدهم على تطو

                                                             
1
 : Metin , Pinar , The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's Developmental 

Needs , Thesis of Master , THE Middle Technical University ,2003 ,p 11,12 
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م الحدس والخيال ، فضاًل عن المنطق في حَل المشاكل اتطوير التفكير اإلبداعي ، الستخد - 
 .الفكرية واالجتماعية 

نحو مالئم يب التعبير ، إدراك معانيها ، واستخدامها على التعامل مع الرموز ومختلف أسال -
 .وفهم الحقائق المجردة 

 .  تنمية الخيال و زيادة القدرة على القيام باألعمال واإلبداع  -

تطوير مهارات التفكير المنطقي ، حيث تنمو قدرة الطفل على تنظيم األشياء في تسلسل يعتمد  -
 .على التذكر واسترجاع الصور 

زيادة القدرة على تكوين مفاهيم األشكال واألحجام والعّد والتركيب والمكان والتسلسل والتشابه  -
  1.والعالقات المكانية 

اللعب بالنسبة لألطفال هو صمام :   Emotional Developmentالتنمية العاطفية 4 - 
ية والتعبير الواضح األمان لعواطفهم وانفعاالتهم ، وهو أفضل وسيلة للكشف عن حالتهم الوجدان

الثقة بمشاركة  نفعاالتهم ، والتخلص من التوتر والقلق وهذا يمنحهمعما يشعرون به ، وتفريغ ا
 2. أفكارهم مع اآلخرين 

 :إّن اللعب الحر في الهواء الطلق يعزز التنمية العاطفية لدى األطفال من ثالثة أبعاد  

  .بناء الثقة بالنفس  -
 .ادة قدرات األداء احترام الذات من خالل زي -
 ( .التظاهري ) تجريب مختلف المشاعر من خالل اللعب التخيلي  -

كما يساعد اللعب على تطوير اإلحساس بالمساعدة والتعاطف مع اآلخرين ، و يتيح الفرصة 
إلطالق  المشاعر العاطفية والتجريب ، و يطور األطفال أثناء اللعب بشكل أكبر مشاعر اإلتقان 

 3. ستقاللية واإلنجاز واال

                                                             
1

صالح الهذلي ، نهاد فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال المعاقين سمعياً في مرحلة :   

 39-38، ص   2115قبل المدرسة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة األردن  ما
 
2

 89، ص   2117جامعة دمشق  –عرفات ، مروان ، األنشطة الحركية في رياض األطفال  –مرتضى ، سلوى :  
3

  :  Universal Playgrounds : Integrativg all Children Throug Play – University of Maryland – 2003 , p : 
18- 19 
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 من الطفل نمو على يساعد اللعب إنّ  :  Social Developmentالتنمية االجتماعية  5-
 العمل قيمة ويدرك واحترامها الجماعة بروح ويؤمن النظام يتعلم الطفلحيث ، االجتماعية الناحية

الذات  حول التمركز نزعة من يتحرر أن كما يساعد اللعب الطفل  العامة ، الجماعي والمصلحة
قامة عالقات جيدة ومتوازنة مع األطفال اآلخرين والتعاون على حلّ    والتخلص من األنانية وا 

أن يكون الطفل جزء من مجموعة أو فريق ، يحقق مجموعة من .المشاكل ضمن إطار الجماعة 
 .   األهداف ، تعّلم الثقة واحترام األقران ، وخلق روح التعاون 

تماعي في الطفل تعزيز التواصل والتفاعل مع اآلخرين ، وهذا يتطلب يتطلب تنمية الجانب االج
  1.توفير مجاالت التفاعل، لدمج األطفال من مختلف األعمار على ملعب واحد وفق معايير هامة

 : لعب في الهواء الطلق إلى الأطفال اليوم وحاجاتهم  8-4-1
ظهرت الحاجة  ، المعادن والزجاجو  منذ ظهور المدينة التي أحاطت األطفال بعالم من الخرسانة

إلى ضرورة وجود مالعب في الهواء الطلق ، على الرغم من أّن أنماط اللعب اليوم تتأثر بشكل 
مباشر بتغير أنماط الحياة األسرية والتطور التكنولوجي ، فاألطفال اليوم يطالبون بألعاب تكون 

يفضلون ألعاب الكومبيوتر التي تجذبهم وتحفز  صعبة ومثيرة لالهتمام بما فيه الكفاية ، وغالبًا ما
التي تفتقر ( في المالعب ) لديهم القدرات السمعية والبصرية بدالً من قضاء وقتهم في الخارج 

 .التشويق والتحدي المتعة و في كثير من األحيان إلى 

لبي في قضاء يمنع األطفال من اللعب في الخارج ويؤثر بشكل س اً أساسي كما يعتبر التلفاز عامالً 
على لعب األطفال الذين  يؤثرو . الوقت ، ويمنع األطفال من التفاعل االجتماعي ، ومن اإلبداع 

إبداعهم في اللعب أقل من غيرهم ، وهؤالء األطفال نادرًا ما  فيصبحيقضون معظم وقتهم أمامه ، 
 .يشاركون في النشاطات التي تحتاج إلى التحفيز الفكري 

 اليوم غير أنماط الحياة التي تؤثر على نوعية اللعب ، حيث يعاني األطفالوهناك جانب آخر لت
وقد أظهرت الدراسات أّن احتمال مشاركة هؤالء . من السمنة المفرطة أكثر من أي وقت مضى 

، كما أكدت الدراسات التي تهتم بتأثير اللعب في الهواء الطلق على األطفال في اللعب قليلة 
ى أهميته الكبيرة في تحسين مستويات االنتباه ، وزيادة مستويات النشاط صحة ونمو األطفال عل

                                                             
1

 41ص  -القاهرة   -العسلي ، هاني ، العالج باللعب :  
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الجسدي ، والتقليل من حاالت البدانة ، وزيادة النمو الحركي والعقلي والعاطفي ، وتنمية المهارات 
الكتشاف  مالفرصة الوحيدة له وم وسيلة األطفال للتعلّ  يعتبر اللعب في الخارج. االجتماعية 
 .  ميط بهالعالم المح

كما يمكن أن يكون اللعب نوعًا من العالج الضطراب نقص االنتباه وحاالت فرط النشاط ، 
 .التخفيف من التوتر وحاالت االكتئاب  فيويساعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 :نتائج الفصل األول 

  :للفصل األول إلى النتائج التالية  ةيدراسالمسائل التّم التوصل من خالل 

فيها تتركز خصائص الشخصية وصفاتها مرحلة عمرية في حياة اإلنسان  مّ أه ةالطفولتعتبر  -
 .المستقبلية ، وتتسم بميزات تجعلها أنسب مرحلة لإلرشاد والتوجيه 

خضع وت يمر الطفل خالل مراحل الطفولة المختلفة بعملية نمو منتظمة متكاملة ومستمرة ، -

حيث تختلف سرعة النمو من مرحلة  ، وتضبطها المجموعة من القوانين التي تحكمهنمو عملية ال
 .إلى أخرى ، وكّل مرحلة تعتمد على المتطلبات النمائية للمرحلة السابقة عمرية 

يتأثر نمو الطفل بمجموعة من العوامل أهمها الوراثة والبيئة بمختلف أشكالها ، فالخصائص  -
 .المستمر والمتبادل بينهما  والسمات المكونة لشخصية الطفل هي النتاج التدريجي للتفاعل

في حياة الطفل ، وهو نشاط فيزيولوجي عفوي أو منظم يقوم به  هو النشاط األهمّ  إّن اللعب -
 . التعلمو ، يكتشف من خالله العالم الخارجي ويساعده على النمو  بدافع المتعة والتسليةالطفل 

وع معين من اللعب يتناسب مع يتطور اللعب مع نمو وتطّور الطفل ، فلكّل مرحلة عمرية ن -
 . إمكانيات وقدرات الطفل المختلفة 

يتأثر اللعب عند األطفال بمجموعة من العوامل أهمها العمر والجنس والقدرات الجسدية والعقلية  -
 .المكان في للطفل باإلضافة إلى العامل البيئي الذي يتمثل بشكل أساسي 

طفال واكتسابهم المهارات والقدرات المختلفة ، وقد للعب دور أساسي وهام في تعّلم ونمو األ -
 .  أكدت ذلك النظريات الحديثة التي تهتم باللعب عند األطفال

أطفال اليوم بحاجة للعب في الهواء الطلق أكثر من قبل ، بسبب ظروف الحياة المعاصرة في  -
 . المدن 
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 - صة بهاالخاجهزة األو  األطفال فراغات لعبدراسة : ثانيال الفصل -

 :األطفال  مالعب ة عن تطورموجز لمحة 1-2

 مفتوحة في المدن والبلدات مصممة خصيصاً  فراغاتأّنها باألطفال مالعب يمكن تعريف 
النمو السريع في القرن التاسع عشر لتطور مفهوم مالعب األطفال ، وحتى  دمهّ  حيثلألطفال، 

راد لهم أهميتهم في المجتمع ، وتعود أسباب نظر إلى األطفال على أّنهم أفذلك الوقت لم يكن ي  
 1.األطفال إلى ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية فراغات لعب التأخر في تطوير 

 ألطفالل مالعبأغلب المدن الرئيسة في أمريكا على كانت تحتوي في بداية القرن التاسع عشر 
هم من حوادث السير و لمنع وكان الهدف الرئيسي منها إبعاد األطفال عن الشوارع ، لحمايت

 .حدوث الجرائم 

فعل على  كردّ األمريكية الواليات المتحدة باألولى في نهاية القرن التاسع عشر  المالعبتطّورت 
محاولة لتحسين حياة األطفال داخل المدن ، ولتحسين سلوك  المالعبعمالة األطفال فكانت هذه 

 .            ت الخيرية الخاصة ونظام التعليم العامكانت تبنى من قبل المنظماو  .األطفال الفقراء 

أخرى أصغر لألطفال الصغار تحتوي على و كبيرة أللعاب الكرة  المالعب من ساحاتتتألف هذه 
قاتمة مثل األراجيح وأجهزة التوازن وغيرها اللوان األو  قاسية،السطح األذات الثابتة  األجهزةبعض 

 . باإلضافة إلى أحواض الرمل  الجسدية ،ة األلعاب لممارس من األجهزة البسيطة األخرى

 األولى في نفس الفترة التي ظهرت فيها في الواليات المتحدة المالعبأّما في أوربا فقد ظهرت 
وحتى ذلك .  األسطح الصلبةو  الثباتالتشابه من حيث األجهزة ، وأظهرت خصائص األمريكية

اط هام بالنسبة لألطفال ، بل كان اللهو والتسلية هو الحين لم يكن ي نظر إلى اللعب على أّنه نش
 .تصميم أجهزة اللعب  منالهدف األساسي 

بعد الحرب العالمية األولى د مر جزء كبير من المدن األوروبية ، وكان من الصعب إعادة بناء 
 نمارك وانكلترا،اتّم اكتشاف مفهوم جديد للعب من قبل األطفال في الدحيث ، األطفال مالعب

                                                             
1

  : Parsons , Ashley - Young Children and Nature – Outdoor Play and, and the Implications on                   
Playground  Design – Virginia University – 2011 – p : 35 
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تلبية لحاجة األطفال للعب في الهواء الطلق ، انطالقًا من البيئة الحضرية المتردية ، د عيت هذه 
 Junk playground "  .1 "المالعب بمالعب القمامة  

، حيث كان البلد األطفالرائدة في تطوير مالعب  نماركاالد، اعتبرت في منتصف القرن العشرين
 (Adventure playground) المغامرة مفهوم المالعبلى طّور مالعب القمامة إاألول الذي 

 م 1967وبدأت تضع القوانين من أجل السيطرة على تطوير المالعب ، ولعل أهمها قانون عام 
بداًل من  الذي ينص على جعل مدة الوصول إلى المالعب سيرًا على األقدام خمس دقائق ،

. دقيقة ( 10-15) عب تتراوح بينحيث كانت مدة الوصول إلى المال م 1939قانون عام 
وكانت النتيجة األساسية لهذا القانون الحاجة إلى مزيد من المالعب وهكذا أخذت مالعب 

مثل المالعب اإلبداعية والمعرفية ولكن األكثر انتشارًا األطفال بالتطور حيث ظهرت أنواع جديدة 
 2 ..ديةباإلضافة إلى المالعب التقلي والمغامرةالمعاصرة في العالم 

تعكس المالعب النظريات حول كيفية :  Types of playgroundأنواع المالعب  2-2
 إلى عّدة أنواع تبعًا لنوعية األلعاب المالعب يمكن تقسيمحيث ولماذا يلعبون؟  تعلم األطفال

 :  وللنشاطات المتاحة للطفل ، وهي كاآلتي 

 مالعبعندما يتم الحديث عن  : Traditional playgroundsالمالعب التقليدية1-2-2 
نذكر منها على سبيل المثال ال  ورة مليئة بمعدات معدنية تقليديةتبادر إلى الذهن صياألطفال 

  (1-2)و (1-1) الشكل .وغيرها، والدوامات المتسلقات، المنزلقات ، الميزان الحصر األراجيح و

  (58)المرجع  (1-2)شكلال                          ( 58) المرجع  (1-1) الشكل  
  المالعب التقليدية

                                                             
1

   :  Universal Playgrounds : Integrativg all Children Throug Play – University of Maryland – 2003-  P : 
7-9 
  
2

  : Pinar,Metin - The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's Developmental 
needs -2003 -  p : 22-24              
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 بعض المالعب األولى وحتى بعض المالعب الموجودة اليوم .الجسديوهي مصممة للنشاط 
أّن اللعب هو نشاط  تنص علىي تال م1873 سبينسر منذ عام  ِلبنيت على أساس نظرية مبكرة 

حيث تفتقر إلى النشاطات  ،لقفزلتفريغ الطاقة الزائدة فصممت هذه المالعب كمكان للركض وا
جيدة بتجهيزاتها للتنمية الجسدية بشكل  وهي ،وهذا ما ي سمى بالمالعب التقليدية ،بداعيةاإل

      1 . في بيئات معّقدة والمغامرة في الوقت الذي يبحث فيه األطفال عن التحدي  .خاص

في مالعب  اليوم   تستخدمتطورت في مطلع القرن العشرين فهي مازالت ومع أّن أجهزة اللعب 
يمكن  وألنها تسمح لعدد كبير من األطفال باستخدامها في فراغ صغير  ،قد أصبحت شعبيةو 

وهي بذلك  ،اختيار النماذج بسهولة من الكاتلوك ، هذا عدا عن كونها غير مكلفة وسهلة الصيانة
 .ات لعب األطفال في القرن التاسع عشرفراغال زالت تعكس نفس األهداف ل

في  باللعب االفرادي والمتوازي ،مثل المنزلقات والميزان هذا وترتبط بعض أجهزة اللعب التقليدية 
والبّد من اإلشارة إلى أّن المالعب التقليدية  . كاألراجيح حين أّن بعضها يرتبط باللعب الجماعي

 2 .تحظى بشعبية قليلة بين األطفال بالنسبة للمعاصرة والمغامرة 

نتيجة النقد للمالعب :  Contemporary playgroundsلمالعب المعاصرة ا2-2-2  
صمم في الغالب من ت  التي . بالمالعب المعاصرة اليوم أدت إلى تصميم وبناء ما ي دعى التقليدية
وفقًا  ة بأشكال مبتكرة وترتيبات جميلة، وهي مصممدسين المعماريين ومهندسي الحدائققبل المهن

يرة المصنوعة من ، تتميز المالعب المعاصرة باستخدام الهياكل الكبللمصممللمعايير الجمالية 
 .ها مكلفةولكنّ  ها سهلة الصيانة وأقل عرضة للتخريبألنّ  الخرسانة والحجر

 

 يبين أجهزة اللعب  (2 ,5 )الشكل       يبين أجهزة اللعب  (2 ,4)الشكل   أجهزة اللعب على     (2, 3) الشكل
 (61)المرجع  -المركبة                  (60)المرجع  -الضخمة       (59)مرجع ال -شكل حيوانات 

                                                             
1

  : Designing Safe Playground for the Klong Toy Community - Worcester Poly Techince Institute-          
2010- p :  67 
2

 :  Pinar , Metin, The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's  
Developmental  needs -2003 -  p :29-30  
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، بهياكلها المبدعة التي  أصبحت المالعب المعاصرة في الخمسينيات والستينات أكثر انتشاراً 
وبألوان زاهية بهدف إسعاد  ،وغيرها تصمم وفق مواضيع مختلفة كأشكال الحيوانات أو العربات

أي جهاز واحد يضم عدة أجهزة ، تميزت بأجهزة اللعب المركبة متعددة الوظائف األطفال ، كما
 . (2-5)و (2-4)، (2-3)األشكال 1.بوظائف لعب مختلفة 

ال و تسبب الملل والضجر لألطفال ، تحتوي على أجزاء متحركة لكن هذه الهياكل الثابتة التي ال
ألنها ال تترك مجااًل لألطفال . ن جماليتها وال تلبي حاجاتهم النمائية على الرغم م همتدعم تعلم

ال تزال ساحات اللعب المعاصرة تضم الكثير من أجهزة اللعب المشابهة و  .لخلق بيئتهم الخاصة 
تعتبر المالعب المعاصرة  .جديد ، ومواد مختلفة و  لعب التقليدية ولكن بتصميم مبتكرلساحات ال

 . ويحبها األطفال أكثر من المالعب التقليديةاألكثر انتشارًا في العالم الغربي اليوم ، 

 ظهر مفهوم المالعب المغامرة : Adventure playgroundالمغامرة المالعب 3-2-2
 م أثناء الحرب العالمية الثانية، 1943نمارك عام اأول مّرة في مدينة كوبنهاكن في الد (المشوقة)

الذي الحظ أّن األطفال يلعبون  (C.Th. Sorensen)جاءت الفكرة من قبل المهندس المعماري
 2 . في كّل شيء ماعدا المالعب التقليدية التي قام ببنائها
حيث يكون فيها  (Junk playground) كما دعيت هذه المالعب بساحات لعب القمامة

نشاء وبناء منطقة  األطفال أحرارًا في تشكيل بيئتهم بطريقتهم الخاصة ، ويشاركون في تخطيط وا 
السيارات ، كبل الهاتف ، الخشب   مثل إطاراتالطبيعية ن أنواع مختلفة من المواد اللعب م

وكانت هذه المالعب حلول . الرمال ، قطع معدنية وغيرها من األنقاض والنفايات المطاط ، 
 . (2-8)و (2-7)، (2-6)األشكال . مناسبة لبلدان تعيش في ظروف الحرب 

 اللعب باألنقاض(8,2) الشكل        خشبيةباأللواح الب اللع(7,2)  لشكلا    اللعب باإلطارات  (6,2)الشكل 

 (46)المرجع                     (63)المرجع  -والمعدنية               (62)المرجع  –والكابالت  
                                                             

1
  : Designing Safe Playground for the Klong Toy Community - Worcester Poly Techince Institute-          

2010- p :  68 
2

  : Prellwitz, Maria - Playground Accessibility and Usability for Clildren with Disabilities – Doctorall       
Thesis -  Lulea Uneviersity – 2007 – p : 9 
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شعبية في الواليات المتحدة األمريكية ألسباب تتعلق بالسالمة ، ثم بالمالعب القمامة  تحظىلم 
في . وم مالعب القمامة إلى المالعب المغامرة ، والذي أخذ ينتشر في أوربا والعالم تطور مفه

ظهرت بعض التعديالت على المالعب المغامرة من حيث المواد المستخدمة ، حيث  1970عام 
 1. سالمة األطفال من أجل واستخدام األرضيات الواقية ووجود المشرفين ، 

، الذي يبّين لألطفال كيفية  قائدمالعب المغامرة وهو وجود الال اللعب في هناك أمر هام  يمّيز
استخدام المواد ويساعدهم على القيام باألنشطة المتنوعة مثل الحفر والبناء ، البستنة ، الطبخ ، 

إّن معظم األطفال والشباب الصغار لديهم من وقت آلخر رغبة عميقة للقيام بالتجربة   .وغيرها
حقيقية كاألرض ، والنار،المياه ،الخشب ، وغيرها دون الخوف من توجيه والتعامل مع المواد ال

فرصة اإلبداع من  همتمنح ، و التي توفرها المالعب المغامرة، و النقد واللوم لهم من قبل الكبار
ساحة لعب ( 1000)حاليًا حوالييوجد  .  (Loose materials)خالل اللعب بمواد فضفاضة

 2. والدنمارك هولندا، فرنسا، وتتوزع البقية في انكلترا، في ألمانيا منها 400، مغامرة في أوربا

المذكورة  الثالثة المالعب مقارنة بين أنواع فيما يلي :مقارنة بين أنواع المالعب  2- 4-2
 :من جوانب مختلفة  سابقاً 

 (46)المرجع .  اللعب التي تقدمها نوعيةمن حيث  المالعبأنواع مقارنة بين  (2-1)الجدول 

 اللعب البنائي اللعب الطبيعي اللعب الحر اللعب المنظم نوع المالعبأ
 ضعيف x x عالي التقليدية المالعب

 متوسط x متوسط متوسط المالعب المعاصرة
 عالي x عالي ضعيف المالعب المغامرة

 

  (46)المرجع . أنواع المالعبالتي تقدمها التنموية الفوائد ( 2-2)الجدول 

مستوى زيادة  بنوع المالع
 االنتباه

في  التنوع
 النشاط مستوى 

 التنمية
 االجتماعية

 التنمية الحركية

 ةعالي ةعالي ضعيف ضعيف المالعب التقليدية
 ةعالي متوسط متوسط متوسط المعاصرة المالعب

 ةعالي ةعالي عالي متوسط المالعب المغامرة
                                                             

1
  : Parsons , Ashley – Young Children and Nature – Outdoor Play and, and the Implications on                     

Playground  Design – Virginia University – 2011 – p :38                                                           
2

 : Luken , Eleanor - Children’s power over play: A cultural geography of play spaces in America - 
University of Louisville - 2007-p 51,52   
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 (46)المرجع . ة التوجيهيالتصميمية المبادئ  قمن حيث تحقي المالعب أنواعبين مقارنة ( 2-3)الجدول 

 المالعب المغامرة  المعاصرة  المالعب المالعب التقليدية  مبادئ التصميم التوجيهية 
 x   التنوع في التجارب الحسية 

 x   التنوع في التحديات الجسدية 

 x x  التنوع في العناصر الطبيعية 

  x  جتماعية االخبرات ال

 x   حظة الغموض ل

 x   طفال يقودون النشاطات األ

 x x  التعليم البيئي

 x   المحلي  حيطالعالقة مع الم

 -إعداد الباحث -من حيث األجهزة المستخدمة المالعب أنواع مقارنة بين ( 2-4)الجدول 

 اإليجابيات السلبيات األجهزة المستخدمة الهدف األساسي نوع المالعب
 
 

عب المال
 التقليدية

ـــــــة  - تحســـــــين نوعي
ـــــــــــال  الحيـــــــــــاة لألطف

 . الذين يعملون
حمايـــــة األطفـــــال  -

 من مخاطر الشارع 
فـــــــــــــرص  خلــــــــــــق -

 االجتماعي  التفاعل

أجهزة لعب تقليدية -
ــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــة مث : ثابت

األراجيح،المتســــلقات 
-عناصر التوازن -

 -األنابيب المعدنيـة 
 أحواض الرمل

  المنزلقات -

 .مزدحمة  -
 .قلة اللعب  - 
قـــــــــــــدرة  عـــــــــــــدم -

األطفــــــــــال علــــــــــى 
 .اللعب الحر 

 

 
 

تدعم النشـاطات 
 الجســـــــــــــــــــــــــــــــــــدية

 . واالجتماعية

 
 

المالعب 
 المعاصرة

خلـــق فـــراغ لعـــب  -
ضــــــــــــــمن تنســــــــــــــيق 

تماشــى مــع الحالــة ي
الجغرافيـــة للموقـــع ، 

وتتكامـــــــــــل مـــــــــــع  -
 . أجهزة اللعب

هياكــــل كبيــــرة ذات -
أشكال جميلة وألـوان 
زاهيــــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــــن 
 الخرسانة ، الخشب 

 عب مركبة أجهزة ل-

ناصـــــــر قلـــــــة ع -
 . اللعب المبدعة

تســــــبب الملـــــــل  -
 .والضجر 

ــــــاع  -  تكلفــــــةارتف
 المواد المستخدمة

تلبـي حاجــات  -
األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

تقـــدم -الجســـدية 
فرصــــــــــــــــــــــــةجيدة 
 للعب المنظم 

 
 

 المالعب
 المغامرة

تقـــــــــــــدم فرصـــــــــــــة  -
تشــــــــكيل للألطفــــــــال 

 .بيئتهم الخاصة 

مــــــــــــواد مختلفـــــــــــــة  -
خشـــــبية ، معدنيـــــة ، 
،  حبـــــــال ، إطـــــــارات

  .رمل كابالت ، 

تتطلب اإلشـراف  
األهـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــن

 والمــــــــربين ألّنهــــــــا
 . أحياناً  غير آمنة

 األطفــالقــدرة  -
 بيئـــة خلــق علــى
 بهم خاصة

 اللعب الحر  -
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في السنوات األخيرة تطورت أجهزة اللعب وتنوعت بتنوع : أجهزة اللعب ومعايير السالمة  3-2
الشركات المصنعة لتقديم أجهزة جديدة ومبتكرة  المواد المستخدمة واالهتمام المتزايد من قبل

 .ومطابقة لمعايير السالمة 

مكانيات يجب أن تكون أجهزة اللعب جّذابة ، متنوعة ومناسبة لكل فئة عمرية ، وتلبي مستويات وا 
خرين وتشجع القات االجتماعية والتعاون مع اآلاألطفال الجسدية والفكرية المختلفة ، تدعم الع

انتشارًا في المالعب  األكثراللعب يما يلي عن أنواع أجهزة سيتم الحديث ف. البيئة على احترام 
 .وميزاتها ومعايير السالمة الالزمة 

  :أنواع أجهزة اللعب  1-3-2

المنزلقات  ت عتبر:   Slidesالمنزلقات1-1-3-2
ثير من األطفال من ، تجذب الك لعبة شعبية

، لمستقيمةاك أنواع كثيرة ولها .مختلف األعمار
الحلزونية ، وقد تكون مستقلة لوحدها و  المتموجة ،

 (64)المرجع  -المستقيمالمنزلق  (9,2) الشكل     (9,2)األشكال كما في .أو جزء من هياكل مركبة 

        . التنوع يتيح لألطفال فرصة اختيار النوع المناسب لمستوى قدراتهم هذا(10,2),(11,2) 
                 

 

 

 

 

 

                    المنزلق جزء من أجهزة اللعب  (11,2)الشكل                     (65)المرجع  -المنزلق المتموج (10,2)الشكل 

     (66)المرجع  -المركبة                                                                                     

من تقليل للمسكات مزودة بو محاطة بأسوار وحواجز ومنصة  ودالصعيتألف المنزلق من سلم  
والتي يجب أن تكون  الجزء المائل الذي ينتهي بمنطقة الخروج، باإلضافة إلى مخاطر السقوط

إلى ل من وضعية الجلوس النتقا على المحافظة على توازنهم وتسهيل لمساعدة األطفالأفقية 

 .  (2-12)الشكل  1.وضعية الوقوف

                                                             
1
: A Guide to Playground Planning - Illinois Park and Recreation Association-Second Edition-2004-p:19 

javascript:void(0)
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 Slide منطقة استخدام المنزلق -أ 
use zone :  وهي المنطقة المحيطة

بالمنزلق والتي يجب أن تكون خالية من 
خرى، وذلك من أجل سالمة أية أجهزة أ

كحد (183cm=أقدام 6)وتساوي.األطفال
 ، أّما منطقةالجانبينو  الخلففي أدنى 

المنزلق  االستخدم عند المخرج من
 -الباحثإعداد  –(51) المرجع المنزلق المسقيم أجزاء( 12,2) لشكلا    د أدنىكح( 183cm=أقدام 6) تساوي
 .  كحد أقصى (444cm=قدامأ (8وتساوي

كما  1.يتوقف ذلك على ارتفاع المنزلق 
  (13,2)في الشكل

  (Cm 30.48= القدم )

  Fall height ارتفاع السقوط -ب
 هو للمنزلقاتارتفاع السقوط بالنسبة 

سطح  وبين الوقوف منصةبين  المسافة
 .في األسفل  األرضية الواقية

ة باتوصيات  -ت                :لمنزلقات خاص 

لمنع تكون الحواف منحنية أن  -
            يبين منطقة استخدام المنزلق وارتفاع  (13,2)الشكل        .ابات صتمزقات أو غيرها من اإلحدوث 

 -إعداد الباحث –  (51)المرجع. السقوط               تجنب استخدام المعادن غير المطلية -

 .الشمس المباشرة ألشعة هاعرضت عند لألطفال حروق خطيرةوتسبب  تسخن ألّنها

 .تأمين الظل للمنزلقات المعدنية غير المطلية ، أو استخدام مواد أخرى مثل البالستيك -

 2. مخاطر السقوطمن تقليل للجز بمنصات محاطة بأسوار وحوا المنزلقاتيجب أن تزود كافة  -

                                                             
1

  : A Guide to Playground Planning -Illinois Park and Recreation Association-Second Edition- 2004-p:20 
2

  : Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living and 
Keeping Families Safe   ,p : 36,47 
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 تعتبر اللعبة األكثر شعبية واألكثر خطورة في ساحات اللعب : Swings األراجيح 2-1-3-2
 ت االجتماعيةاإقامة العالق تعتبر لعبة جماعية وتساعد على ، بهايستمتع جميع األطفال باللعب 

ائع رؤية األطفال يقفزون من يجلس معظم األطفال في األراجيح ، لكّنه من الش. األطفالبين 
ألكبر يمكن أن يقفوا واألطفال ا األراجيح ، كما يحب األطفال الصغار التأرجح على بطونهم ،

إّن حركة األراجيح قد تسبب الحوادث ، لذلك إّن تخصيص مجال منفصل . على المقاعد
  1. لألراجيح يقلل من خطر اإلصابة 

بة لألراجيح هو المسافة العمودية بين نقطة تعليق المحور ارتفاع السقوط بالنس: ارتفاع السقوط 
 2 .واألرضية الواقية تحتها 

 :  يمكن تقسيم األراجيح من حيث الحركة إلى نوعين مختلفين 

   يطلـق عليهـا أحيانـًا أرجوحـة:   Single - axis swingsاجييح اات المحيور الواحيدر األ  1-
يابـًا "  حيـث تتـألف مـن مقعـد مثبـت  ،تتـأرجح وفـق محـور واحـدو  " to – fro swing"،"ذهابـًا وا 

ــــــق ــــــاثنين مــــــن عناصــــــر التعلي ــــــى الجهــــــاز وكــــــل منهمــــــا يتصــــــل  ب ــــــي أعل ــــــق ف    مــــــع محــــــور التعلي
 Full bucket seat  )كما يندرج تحت هـذا النـوع األراجـيح ذات المقعـد الكامـل. (2-14)الشكل

swings  ( ، ويجــب  ،سـاعدة الكبــارســنوات بم 4تحـت عمــر  وهــي مخصصــة لألطفـال الصــغار
                    . (2-15)الشكل 3.مح للطفل بالدخول والخروج لوحده أاّل تس

 -األراجيح أحادية المحور (2-14)الشكل

 (67)المرجع 
األراجيح ذات  (2-15)الشكل 

 (68)المرجع  -المقعد الكامل

األراجيح ذات  (2-16)الشكل 

 (69)المرجع  -اإلطارات

 
                                                             

1
  : Pinar , Metin - The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's              

Developmental needs   p - 33 -34 
2

 :  Public Playground Safety Handbook - U.S . Consumer Product Safety Commission (CPSC) - Saving 
Living and  Keeping Families Safe  - p 37-40 
3

  : A Guide to Playground Planning - Illinois Park and Recreation Association-Second Edition- 2004- p: 
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( غالبًا من اإلطارات)تتألف من مقعد: Multi– axis swings يح متعددة المحاوراألراج -2
عادة ما يتم تعليق أراجيح اإلطارات لها بالتأرجح في كل االتجاهات  معلق من محور واحد يسمح

                           (2-16)الشكل. ةواحد ل أو كابالت تتصل إلى نقطة دورانباستخدام ثالثة سالس

لتي يجب أال يتحرك وهي المنطقة الالزمة لحركة األرجوحة وا :منطقة استخدام األراجيح  -أ
منطقة إّن . لوقوع اإلصابات  ، وأال تتداخل مع مناطق استخدام أجهزة أخرى منعاً ضمنها األطفال

االستخدام أمام وخلف األرجوحة يجب أن تكون أكبر منهاعلى الجوانب ، حيث أّنه قد يحاول 
 .الخروج من األرجوحة بشكل متعمد بينما هي تتأرجح  الاألطف

في الجهتين أحادية المحاور ومتعددة المحاور يمكن أن تتداخل منطقة استخدام األراجيح 
ستخدام األمامية والخلفية االالجانبيتين بدءًا من حافة العوارض ، وال يمكن أن تتداخل منطقة 

المسافة   L =حيث )  في األراجيح متعددة المحاور تجاهاتفي كل اال (أقدام(L + 6 غ التي تبلو 
 والتي تبلغ   .(2-17)كما في الشكل  (الشاقولية بين محور الدوران وبين السطح العلوي للمقعد 

  (51)المرجع –يبين األراجيح متعددة المحاور وأبعاد منطقة االستخدام  (2-17)الشكل 

في األراجيح األحادية  2xكحد أدنى 
المسافة الشاقولية =  xحيث ) محاورال

ألرجوحة وسطح محور دوران ا بين
  .        (2-18)الشكل 1(األرض الواقي تحتها

ةتوصيات  -ب فيما  :راجيح باأل  خاص 
من تقلل  يلي بعض التوصيات التي

فراغات حوادث اإلصابة باألراجيح في 
 األراجيح أحادية المحاورمنطقة استخدام (2-18)شكلال                                              :اللعب

 -إعداد الباحث  – (29)المرجع -                                                                               
                                                             

1
  : A Guide to Playground Planning - Illinois Park and Recreation Association-Second Edition- 2004-p: 
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   .األجهزة األخرى  ة استخداممع منطق منطقة استخدامها يجب أاّل تتداخل -

       بها صطدام االعن اثنين في كل هيكل للتقليل من احتماالت أاّل يزيد عدد األراجيح يفضل  -

 ، لمنع األطفال الصغار من الركضراجيح بعيدًا عن األجهزة األخرىيجب أن تتوضع األ -
  .أاّل تضاف إلى أجهزة اللعب المركبة ويجب  . ضمن مسار حركة األراجيح

       .  ة لألطفال الصغارجيح خاصة بالنسبيفضل وجود األهل عند استخدام األرا -

       .يجب تصميم المقاعد بحيث التستوعب أكثر من طفل واحد في نفس الوقت  -

 .ملساء أو ذات نهايات منحنية حواف المقاعد كون يجب أن ت -

لتخفيف من شدة ل، أو المقاعد البالستيكية استخدم مقاعد من المطاط الخفيفينصح ب -
 1 .اعد الخشبية والمعدنية صابات ، ويجب تجنب المقاإل

تدعيم  مفيدة ألّنها تعمل علىعتبر أجهزة التسلق ألعاب شعبية ت :أجهزة التسلق  3-1-3-2
 وتوفر على استخدام عضالت الذراع والساق والظهر فهي تساعد المهارات الحركية لألطفال،
  .األطفال والتعاون بين  ، ت االجتماعيةاتتيح فرصًا إلقامة العالق و ، التحدي المتدرج لألطفال

 . وهذا يوفر أنماط حركة مختلفة قد تكون مستقلة بذاتها وغالبا ما تترافق مع أجهزة لعب أخرى ،

ن األطفال تقان أكثر مإاستخدام المتسلقات بشكل متكرر وبيميل األطفال في عمر المدرسة إلى 
مثل  اطات التسلقرية لنشيملكون المهارات الجسدية الضرو  ألنهم ،في سن ما قبل المدرسة 

تتسبب أجهزة التسلق بحوادث يمكن أن  .ق ، وقوة الجزء العلوي من الجسمالتوازن ، التنسي
 2 .السقوط ، نتيجة االرتفاعات ، والحجم 

لمتسلقات المرنة والمتسلقات بشكل أساسي إلى مجموعتين أساسيتين هما ا المتسلقات يمكن تقسيم
 .عّدة أنواع تة ، وتضم كّل مجموعة الثاب

الكبالت أو اإلطارات  السالسل أو يستخدم فيها شبكة من الحبال أو: المتسلقات المرنة 1-
تتطلب قدرات أكثر تطورًا  هافإنّ  رنة غير مزودة بوسائل دعم ثابتةللتسلق وحيث أّن المتسلقات الم

 . من المتسلقات الثابتة  في التوازن

                                                             
1

  : A Guide to Playground Planning - Illinois Park and Recreation Association-Second Edition- 2004- p 
21,22 
2

  : Metin , Pinar , The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's                            
Developmental needs   p : 35-37   
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ال ي نصح بها كوسيلة للوصول 
 إلى األجهزة المخصصة 

الصغار واألطفال  لألطفال
ويمكن . بعمر ما قبل المدرسة 

ة يأن تكون ثنائية األبعاد أو ثالث
 الشكلينكما في . األبعاد 

 . (2-20)و (19-2) 

 :المتسلقات الثابتة 2- 
أن تكون وسيلة للوصول تستخدم فيها عناصر معدنية ثابتة يمكن أن تكون بشكل مستقل ويمكن 

أو ثنائية األبعاد على شكل قبة أو أشكال أخرى ،  ةيأن تكون ثالث ويمكن،  إلى أجهزة أخرى
 (2-23) , (2-22) (2-21) ,مثل المتسلقات األفقية األشكال األبعاد

ة بأجهزة التسلق  توصيات -ب  : خاص 

ال تتداخل الحركة المتأرجحة  ، بحيثفراغ اللعبفي  لتسلق بشكل جيداختيار موقع أجهزة ا -
 . للطفل مع حركة األطفال على األجهزة األخرى وال سيما حركة األطفال النازلين على المنزلقات

 .ات مام األرضية المناسبة الماصة للصداستخد -

 .مراعاة أعمار األطفال الذين سيستخدمونها  -

 1.رضية بشكل دائم صيانة األجهزة واأل -

                                                             
1

  : Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living and 
Keeping Families Safe   ,p : 24- 28 

ية المتسلقات المرنة ثالث (2-19) الشكل
 (70)المرجع  -األبعاد

المتسلقات المرنة      (2-20)الشكل
 (71)المرجع  -ثنائية األبعاد

المتسلقات الثابتة  (2-21) الشكل
 -الكروية-ثالثية األبعاد

 (72)المرجع  

المتسلقات الثابتة  (2-22)الشكل
 (73)المرجع  -ثالثية األبعاد

المتسلقات الثابتة (2-23) الشكل
 -األفقية   -ثنائية  األبعاد
  (51)المرجع

http://blogs.vancouversun.com/2013/05/01/b-c-parents-to-discuss-wifi-private-school-funding-and-playground-equipment/
http://www.aaastateofplay.com/painted-dome-climber/
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 ألطفال تحدياً لأجهزة التوازن تقدم  :  Balance Equipmentsأجهزة التوازن 4-1-3-2  
م مهارات االتزان والتوازن ، كما توفر فرصة للتفاعل االجتماعي بين األطفال في ، وتدع جسدياً 

 :   ن تقسم أجهزة التوازن إلى قسمي، و طفال الصغار ال ينصح بها لأل. فراغ اللعب

           .(2-24)الشكل ن منخفضة عادة مثل أشعة التوازنوتكو : ثابتة  - 

 1.الحبال، ومن أمثلتها الجسور من األسالك ، أو من حتاج إلى مهارات أكثرت: متحركة  - 
 (2-26) الشكلو  (2-25)الشكل 

المفضلة لألطفال  اللعب أجهزةمن  تعتبر:   Merry –go- roundالدوامات 5-1-3-2
أو  خروناآلينما يقوم  ال عليها ببسبب حركتها الدائرية ، حيث يجلس أو يقف األطفالصغار 

  فإَنها هي تدور ويصعدون إليها وينزلون منها ما ونظرًا ألّن األطفال غالبًا . لتدور  بدفعها األهل

 

 

 

 

                 دوامات مرتفعة عن (2-28)الشكل                                           الدوامات على مستوي (2-27) الشكل
           (77)مستوى األرض ، ذات مقاعد المرجع                                          (76)فًا، المرجع األرض تستخدم وقو 

ويمكن أن  .مينصح بوجود األهل معلذلك  ، ألطفال بعمر ماقبل المدرسةا على تشكل خطراً 
  .(2-28)و  (2-27)الشكلين . تكون على مستوي األرض أو مرتفعة عن مستوى األرض 

                                                             
1

  : Choosing children's Play Equipment – DLF Factsheet – (2005) Disabled Living Foundation- p: 7   

أجهزة التوازن  (2-24)الشكل
 (74)المرجع  -الثابتة

 أجهزة التوازن (2-26)الشكل               التوازن  أجهزة(2-25)الشكل    
  (75)المرجع -الحبال –المتحركة         (75)المرجع  -الجسور –المتحركة 
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 : منطقة االستخدام  -أ

  .كحّد أدنىأقدام  6يجب أن تمتد منطقة االستخدام  -

 تتداخل منطقة االستخدام مع  يمكن أن ال -

 (2-29)الشكل  1.األخرى  األجهزة مناطق استخدام  

ة بتوصيات  -ب  :ات الدوامخاص 

 (29)ستخدام الدوامات،المرجع منطقة ا (2-29)الشكل           :ات الشروط اآلتية الدواميجب أن تحقق  

ما قبل  ألطفال بعمرل Cm 30.5يجب أن يكون الجلوس للمنصة مستوي ِلاالرتفاع األعظمي  -
 . األرضية الواقيةفوق  المدرسة طفال بعمرألل Cm 45.5، و المدرسة 

                                   .فوق مستوى األرضية الواقية تحتها Cm 23السطح السفلي للمنصة عنارتفاع أاّل يقل  -

    .أاّل تمتد عناصر الدوامة بما فيها قبضات اإلمساك خارج محيط المنصة  -

  .تأمين وسائل آمنة ليتمسك بها األطفال  -

 2.أاّل تحتوي الدوامة على أية حواف حادة - 

إّن لعبة :   See - sawsالميزان6-1-3-2 
مرحلة الطفولة  يزان لها جاذبية خاصة لألطفال فيالم

ال و  اللعب التعاوني تشجع وتدعموهي ، المتوسطة
غير  فهم ها لألطفال بعمر ماقبل المدرسةينصح ب

قادرين على استخدامها ألّن تمركز الجهاز يمنع 
  ألرض إذا أراد الطفل النزولاالتصال المفاجئ مع ا

 (78)يبين الميزان، المرجع(2-30) الشكل     ةحتاج إلى مساحيو  سهل التثبيت الميزان جهاز .فجأة
 في طرفيه ، ومثبت أفقي مع مقعدين  تألف من عنصر، ية مقارنة بغيره من أجهزة اللعب صغير 

                                                                                                               . (2-30)الشكل  3.تكازفي المركز بنقطة ار 

                                                             
1

  : A Guide to Playground Planning - ALLINOIS -  Department of Natural Resources- p 23                            
2

  : Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living        
and   Keeping Families Safe  , p : 30- 31 
3
  :  Metin , Pinar , The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's                            

Developmental needs   p : 38, 3 
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 أقدام من 6كحّد أدنى لمسافة  الميزان استخداميجب أن تمتد منطقة  :منطقة االستخدام  -أ
جاورة ،إذا كانت مقد تتداخل منطقة االستخدام مع المعدات الو  الحافة الخارجية لجهاز التأرجح

 .األجهزة األخرى تسمح مناطق استخدامها بالتداخل 

ة توصيات  -ب   : الميزانبخاص 

الطفل بكلتا يديه ويجب أن تكون  ازويد المقعدين بمسكات لليدين يقبض عليهتأن يتم  يجب -
 .تبرز خارج جانبي المقعد وأالّ  ،تتحرك أثناء اإلمساك بها ال ثابتة 

استخدام إطارات السيارات على األرض تحت المقاعد ، أو بعض المواد األخرى التي تمتص  -
ق األطراف بين المقعد واألرض كما تقوم بدور الوسادة الصدمات و تؤمن الحماية من خطر سح

 .لتخفيف تأثير االصطدام باألرض 

 .السحق  خطر أاّل تشكل نقطة االرتكازو أاّل يكون هناك أي مسند للقدمين يجب  -

 .° 25أقصى زاوية يمكن أن تتشكل بين الخط الذي يصل بين المقاعد وبين خط األفق هي  -

 Rocking Equipments Intended for األجهزة الهزازة المخصصة للجلوس7-1-3-2 
Sitting: ، ما قبل بعمر ، واألطفال يستمتع بها األطفال الصغار تأخذ أشكال حيوانات أوعربات

بب حركتها المدرسة ، بس
ال يجد فيها .االهتزازية 

التحدي  األطفال األكبر سناً 
الكافي والمناسب لقدراتهم 
،يجب تأمين مقعد جيد 
لألطفال ذو مسند للقدمين 
  1.ومقبض لليدين

 . (2-32)و (2-31)الشكل

 

مكن أن تتداخل منطقة االستخدام يو  ،دنىأحّد ك قدامأ 6يجب أن تكون  :منطقة االستخدام  -أ
  (2-33) الشكل.Cm 76كامل إذا كان سطح الجلوس لكال الجهازين ال يتجاوز ارتفاعه بال

                                                             
1

 : Choosing children's Play Equipment – DLF Factsheet – (2005) Disabled Living Foundation- p : 7         

  يبينان األجهزة الهزازة (2-32)و (2-31) الشكالن
             (80)المرجع                         (79)المرجع
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ة ب توصيات -ب    : األجهزة الهزازةخاص 

  .يجب أن يتم استخدامها في وضعية الجلوس -
يجب أن يكون التصميم بحيث اليسمح  -

                 .في نفس الوقتألكثرمن طفل باستخدامها 
يم على مسكات يجب أن يحتوي التصم -

                . لأليدي وأماكن لوضع األرجل
يبين منطقة استخدام  (2-33)الشكل للصدمات       يجب أن يكون تحتها أرضية ماصة -

      (29)المرجع -األجهزة الهزازة.              تخفف من خطر اإلصابة في حال السقوط 

أجهزة اللعب المركبة تجمع  Multi – play structures: أجهزة اللعب المركبة  8-1-3-2
وهي تدعم النمو الجسدي واالجتماعي ، . بين أنواع مختلفة من أجهزة اللعب في قطعة واحدة 

اللعب ألّنها تسمح  فراغاتوعلى الرغم من كلفتها العالية ، فهي مفضلة في المناطق الرئيسية في 
 لتجنب مخاطر اإلصابة و . ي جماعال للعبمناسبة ، فهي لعدد كبير من األطفال من اللعب معاً 

العناصر المتحركة  يجب أن تتوضع أرضية ماصة للصدمات تحتها كما يجب أاّل ترفق
  (2-34)الشكل  1. والمتأرجحة مع هذا النوع من األلعاب 

 يبين منطقة استخدام أجهزة (2-35)تبين أجهزة اللعب                           الشكل (2-34)الشكل 

 (29)اللعب المركبة المرجع                                                (81)المركبة  المرجع

 

منطقة  لكل جهاز على حدا مجتمعة مع بعضتشكل منطقة االستخدام : منطقة االستخدام  -أ
  (2-35)الشكل  2. االستخدام لألجهزة المركبة

                                                             
1

  : Metin , Pinar , The Effects of Traditional Playground Equipment Design in Children's                             
Developmental needs , p : 41,42                             
2

  : A Guide to Playground Planning – Department of Natural Resources, p : 23                                             

http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/kid-play-structure-playgrounds-56099-8019203.jpg
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فيما يلي بعض أنواع أجهزة اللعب  : نمويةن أجهزة اللعب وفوائدها التمقارنة بي 2-3-2
 (2-5)الجدول  .التي تقدمها لألطفال التنموية فوائدالو  ،األكثر انتشارًا و المالعب التي توجد فيها

  - إعداد الباحث  –وفوائدها التنموية  أجهزة اللعببين أنواع مقارنة ( 2-5)الجدول 

 التي تقدمها لألطفالائد التنموية فو ال التي توجد فيها المالعب اللعب نوع أجهزةأ
  يةفكر   ةاجتماعي ةجسدي  إبداعية مغامرةال معاصرة ال تقليدية ال

    x  x x المنزلقات

    x   x األراجيح

    x  x  المتسلقات

    x  x  أجهزة التوازن

    x   x الدوامات

    x   x الميزان

   x x  x x الهزازةاألجهزة 

    x   x األجهزة المركبة 

 

جدًا عند اختيار أجهزة اللعب من المهم  :اللعب أجهزةاختيار الفئات العمرية لألطفال و  4-2 
،ألّن األطفال باألعمار المختلفة و مراحل  عمرية من األطفال التي ستستخدمهامعرفة الفئة ال
يجب تصميم أجهزة اللعب بحيث تحفز لذلك  .جات وقدرات مختلفة، لديهم احتيا النمو المختلفة

م وقدراتهم ، األطفال وتشجعهم لتطوير مهارات جديدة ولكن يجب أن تكون ضمن نطاق أحجامه
فإّن األجهزة التي  مهما يكن ،.  ناسب إمكانيات الفئة العمرية الواحدةتو . ومستويات نموهم 

األكبر سنًا يجب أاّل ت صمم بحيث تمنع استخدامها من تستهدف بشكل أساسي الفئات العمرية 
ة قبل األطفال من الفئات العمرية األصغر سنًا ، بل يجب أن تكون بمقياس متدرج مع مراعا

 فراغات اللعبيجب أن يؤخذ بعين االعتبار تزويد كما . عوامل السالمة لألطفال األصغر
 .( سيتم الحديث عنها الحقاً ) خاصة ألطفال ذوي االحتياجات الا تناسبباألجهزة التي 
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خذ بعين االعتبار عند ؤ يجب أن ت  والتي تبعًا للعمر الطفل جسم التالية تبّين أبعاد  األشكال
 1. لضمان سالمة األطفالوأجهزة اللعب ، فراغات تصميم 

 

 

 

 

 

 (34) المرجع -سنوات 6حتى عمر الطفل أبعاد جسم  (2-36)الشكل 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (34) المرجع -سنوات 9حتى عمر  الطفل أبعاد جسم( 2-37)الشكل 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (34) المرجع – سنوات 12أبعاد الجسم حتى عمر( 2-38)لشكل ا
                                                             

1
  : Design Standards for Urban Infrastructure , 15 Playgrounds and Playground Equipment Urban          

Services - p : 5,6   
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الخصائص الجسدية  من يمكن تقسيم األطفال إلى عّدة فئات عمرية تتمّيز كل فئة بمجموعة
وتفاعالتهم االجتماعية والعاطفية التي تعكس نشاطاتهم وقدراتهم الحركية والعقلية والفكرية 

 : واأللعاب التي يفضلونها في كل مرحلة 

  النمو في هذه المرحلة سريع جدًا ، حيث يكتسب الطفل خبرة  :سنوات  1-3الفئة من
ريه طابع يصبح قادرًا على المشي منتصبًا ، كما يمكنه الجري ولكن لج والسيطرة على حركته 
ويمكنه يصعد وينزل الدرج درجة واحدة في كل مرة،  ين،حتى عمر السنت االندفاع وعدم المهارة

يحب الطفل بعمر السنتين اللعب لوحده ويميل إلى التجريب مستخدمًا الحواس  تسلق األشياء
تزداد قدرة الطفل الجسدية بشكل واضح ،  أّما في عمر ثالث سنواتكاللمس والنظر والسمع ،

 يحب.  جهازه الحركي يعمل في توازن جيدفهو يمشي بشكل ثابت ويجري بسهولة أكبر ألّن 
اللعب باألراجيح و ،  األلعاب التركيبيةو اللعب بالرمل والطين والماء األطفال في هذا العمر 

ومن األطفال ، أللعاب ذات النشاط الحركي الزائدمن اون يخافو  ار،والمنزلقات ولكن بمساعدة الكب
، وفي األطفال اآلخرين نادرًا ما يحدثلتشاركي مع و اأما بالنسبة للعب التعاوني أ،  األكبر سناً 

 1 .ات صغيرة ، اثنين أو ثالثة أطفالحال حدوثه يكون من مجموع

يتمتع الطفل في هذا العمر بالنشاط الدائم ، فهو كثير الحركة فال  :سنوات   4-6من الفئة
عب ، وفي هذه المرحلة ر هو أنسب أنواع الليكاد يثبت في وضعية واحدة ، وعليه فإّن اللعب الحّ 

  2. اطالنشت ذاالصاخبة يتقن الطفل الجري والقفز والوثب والتسلق ، كما يستمتع باأللعاب 

عالقات صداقة مع األطفال اآلخرين  الطفلحيث يقيم  في هذا العمريبدأ الوعي االجتماعي 
بين اثنين إلى  تتراوح صغيرة ضمن مجموعاتو تشاركية إلى اللعب الجماعي  بتفاعلية  ونيميلو 

   3. خمسة أطفال

و تظهر صفة القيادية وتكون لألطفال ذوي األجسام اللعب غير ثابتة ، في الغالب تكون قواعد  
المطاردة والتسلق واألراجيح  و يشمل اللعب في هذا العمر الجري والقفز ، واألكبر والقوة األكثر

 4. والمنزلقات واألجهزة الهزازة وأجهزة التوازن

                                                             
1

 :
 
Rojals, Marta- Great Kids' Spaces-Design for Fun –LINKS- Edition 2006 - p: 6                           

2
 31: ص – 2117 –دمشق  –جامعة دمشق  –االنشطة الحركية في رياض األطفال  –عرفات ، مروان  –مرتضى ، سلوى :  
 
3

       12: ص   -سيكولوجية الطفولة  - ONEFD -الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد :  
4

  : Rojals, Marta- Great Kids' Spaces-Design for Fun –LINKS- Edition 2006 - p: 6   
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 يمتلك معظم األطفال في هذه المرحلة ، المهارات الحركية األساسية : سنوات 7-9 من لفئةا
يملكون طاقة كبيرة ويحبون كما يتعلمون كيفية التحكم بأجسادهم و ، كالجري والقفز والوثب 

ويمارسون األلعاب التي تقان المهارات ، التحدي ، وعلى استعداد لتكرار اللعب لتعلم وا   ألعاب
كشبكات  ن الحركة والتي تتطور بشكل منظم واأللعاب التي تحتاج إلى مهارات جسدية ،تتضم

 المختلفة حيث يميل األطفال األكثر تعقيدًا التي تتطلب ردود الحركةالتسلق وغيرها من الهياكل 
تكون قواعد اللعب بشكل عام ثابتة ويستمر فريق اللعب معًا و  ،إلى اختبار مهاراتهم في اللعب

 1.ات طويلة لفتر 

  قاللية ، ويفضلون تيميل األطفال في هذه المرحلة إلى االس :سنوات 10-12 الفئة من
ي لها اللعب الجماعي ولكن بدون تدخل أو إشراف من الكبار ، كما يفضلون األلعاب المنظمة الت

ي الت ب التي تتضمن التنافس واأللعاب، ويحب األطفال األلعاهدف والتي ت لعب ضمن قواعد
تظهر مهاراتهم الفردية كلعبة الميزان والمتسلقات ، واأللعاب التي تحتاج إلى التنسيق كما في 

 2.أجهزة التسلق األكثر تعقيدًا 

 لذلكسنة ،  12 لا تصبح الفروق الفردية أكثر وضوحًا فوق عمر :سنة  12 لفوق ا الفئة 
 ة بما يتناسب مع قدرتهم البدنية لمغامر التحّدي وا بشكلها وأسلوبها يجب أن تقدم لهم أجهزة اللعب

     3.ون بهاوحماسهم والجرأة التي يتمتع

يختبرون قدراتهم الحركية ،  هذه المرحلة أكثر استقرارًا اجتماعيًا وأكثر استقالالاألطفال في يكون 
و لديهم اهتمام الخاصة بهم إلى أقصى حدودها ، حيث يعملون ويلعبون بجد إلتقان المهارات ، 

، ونشاطاتهم عمومًا تشتمل على مجموعة من األقران ، وتتضمن ركوب كبير باألنشطة التنافسية 
الدراجة ، ألعاب الكرة ،السعي لتحقيق انتصارات أكثر تحديًا الختبار مهاراتهم البدنية والفكرية ، 

 4.فضاًل عن تلبية حاجتهم للتفاعل االجتماعي ، الذي يصبح محورًا هامًا في نموهم 

                                                             
 1  :   Montreal, Quebec  – Canada    -حقوق اإلنسان على للتربية الدولي زالمرك -إكويتاس –ألعاب من اجل حقوق اإلنسان   

 
2

 :  Design standards for urban infrastructure – 15 playgrounds and playground equipment- p:20                       
 
3

:   21: ص  -نفس المرجع السابق    

 
4

  : Playgrounds Strategy – Surf Coast Shire - 2011- p: 26                                                                          
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  (51)المرجع – المناسبة لكل فئة عمريةاللعب أجهزة التالي يوضح  (2-6)لجدول ا

األطفال الصغار من عمر 
 أشهر حتى سنتين6

 (5-2) مرحلة ماقبل المدرسة
 سنوات

( 22-6)عمر المدرسة 
 سنة

                        تسلق المعدات بارتفاع أقل  -
 .cm 91 من
 المستقيمةالمنزلقات  -
 زلقات اللولبية أقل من المن -

 درجة    360 
 الرامبات  -
 الهزازات -
 الساللم -
ذات المقاعد  األراجيح -

 المغلقة
 أحواض صغيرة من الرمل -

  البسيطةمتسلقات ال -
الساللم األفقية بارتفاع أقل  -

   Cm 152أو يساوي
 الدوامات  -
 المنحدرات -
 المستقيمة المنزلقات  -
 حتىية تصل المنزلقات اللولب -
 . درجة 360    
 الهزازات -
 أو األراجيح ذات الحزام -

سنوات   2-4 المقاعد المغلقة
 واألراجيح ذات اإلطارات

 .أحواض كبيرة من الرمل -

 الثابتة والمرنة المتسلقات  -
 السالسل و الكابالت مثل
 الميزان  -
 الساللم األفقية   -
 الحلقات الهوائية  -
 الدوامات -
ذات مستوى رات منحد -

 .أعلى في التحدي 
اللولبية بأنواعها و المنزلقات  -

  درجة 360أكثر من 
 وحزام بدون راجيح األ -

 .أراجيح اإلطارات 
 ألعاب الكرة  -

 
  

عند اختيار  هناك مجموعة من األمور يجب أن تؤخذ بعين االعتبار: مواد أجهزة اللعب 5-2 
 : وهي المواد التي تستخدم في أجهزة اللعب 

 .مقاومة للصدأو ،  وأن تكون سهلة الصيانة، أن تتمتع بالمتانة والصالبة -

 .أن تكون جميع الوصالت واألجزاء الرابطة غير قابلة لإلزالة بدون استخدام األدوات الخاصة  -

جروح أو )ى لألطفال ألذوأاّل تسبب ا أن تكون جميع الروابط والوصالت ملساء وناعمة -
 . انحصارها تتسبب في تمزق األلبسة أووأاّل  (خدوش 

، وأخذ هذه المشكلة  أو يجب معالجته لتفادي شب مقاوم بطبيعته للعفن والحشراتخ استخدام -
 1. لتشققاتالناتجة عن ا شظاياالباالحتياطات لمنع اإلصابة 

                                                             
1

  : A Guide to Playground Planning , The Illinois Department of Natural Resources ,p : 29    
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يتم استخدام مواد عديدة في أجهزة اللعب ولكل منها  :خصائص مواد أجهزة اللعب 1-5-2
 :جابيات وسلبيات نوردها فيما يلي إي

  (47)المرجع  –عب ليبين خصائص المواد المستخدمة في أجهزة ال  ( 2-7 )الجدول

 السلبيات اإليجابيات المواد
  
 
 الطبيعي  الخشب

 سهل االستخدام  -
 .عطي مظهرًا طبيعيًا ي -
 .سهل اإلصالح  -
 .وصل العناصر  سهولة -
 .ه وتصميم هتشكيل سهولة -
  اً ليس غالي -

 .يحدث به شقوق وشظايا  -
 .لالحتراق  قابل -
حتاج إلى ي و دوم كثيراً يال -

  .كثير من الصيانة
 .عطي مظهرًا فاخرًا يال -
 لألطفال  اً يجده البعض مؤذي -

 
 

 الخشب المعاكس
 

 .ألوان متنوعة  وذ -
تصميم األسطح ل مناسب -

  . المستوية
 .يمكن إصالحه  -
طبيعية ذات نهايات  ةماد -

 . طفالسهلة االستخدام لأل

 .غالي الثمن  -
نحصــــــــــــــــــــــر بالتصــــــــــــــــــــــاميم ي -

  المستوية 
يمكن أن يتلف بشكل أسرع  -

 .من البالستيك والمعادن 
 

 
 

 البولي إتيلين

         .درجة حرارته ال ترتفع -
 .ال يخرج منه شظايا

 . اً وجذاب اً بدو المعي -
 .تكون األجهزة آمنة  -
 . ناعمة ولطيفة الملمس -

تصبح األلوان باهتة مع  -
 .من مرور الز 

 .الثمن  غالي -
قليـــــــــــل االســـــــــــتخدام وقليـــــــــــل  -

 اإلمكانيات 
 
 
 

 الفوالا

 .قوي  -
 .يدوم زمنًا طوياًل  -
  .خيارات واسعة من األلوان -
 .يقاوم التخريب  -
 .جيد للهياكل القوية  -
 ي قدم خيارات متنوعة -

ســـــــــــــــــــــــــبب األذى عنـــــــــــــــــــــــــد ي -
 .االصطدام به

 .يسخن كثيرًا  -
 .غالبًا إصالحه مستحيل  -
 تريد حيث  يمكن إضافته ال -
 .غالي الثمن  -
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 البالستيك
 

يملك و يبدو كالخشب  -
  هبعض خصائص

يمكن أن يقطع ويحفر  -
 .بدون شظايا 

 ال يصدأ أو يتعفن  -
يصنع من المواد المعاد  -

 تدويرها

 .عطي هياكل آمنة يال -
إلى  اليمكن إعادة تدويره -

 أشكال أخرى من البالستيك 
ال يمكن استخدام المسامير  -

 فيه 

 

المنتجات االستهالكية  أجرت لجنة سالمة :واإلصابات في فراغات لعب األطفال  ةمالسال 6-2 
دراسة عن   U.S . Consumer Product Safety Commission ( CPSC )األمريكية

 – 1996بسبب أجهزة اللعب بين عامي  فراغات لعب األطفالاإلصابات التي تحدث في 
طفاًل  12 – 10عدد الوفيات بين فكان، ةسن 18شملت الدراسة األطفال حّتى عمر  2005

إصابة  2,136,800 كل أرجاء البالد يف المشافي في عدد اإلصابات التي سجلتسنويًا ، و 
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي  1.سنويًا تقريبًا  إصابة 200000خالل عشر سنوات أي بمعدل 

طفال بسبب أجهزة اللعب تتوزع اإلصابات التي يتعرض لها األ:  إلصاباتاأسباب  1-6-2
 1%  القرص ، أوالسحق  8 %التصادم ،  11%السقوط ، حاالت   75%:التاليعلى الشكل 

  (2-39)الشكل . 4 %أخرى غير معروفة  ،التزحلق  1%، التشابك 

يبين النسب المئوية ألسباب إصابات  (2-39)الشكل 
 -إعداد الباحث  -األطفال في المالعب  

يبين النسب المئوية ألنوع إصابات  (2-40)الشكل 
 -إعداد الباحث  -األطفال في المالعب 

                                                             
1

 :  Clinical Pediatrics - Epidemiology of Playground Equipment – Related Injuries to Children in the      
United States - 1996-2005 -- p : 66 
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، حاالت تمزق 20%كسور ،  35%:   ةالتالي توزعت وفق النسب:   اإلصاباتأنواع  2-6-2
وهي . رضوض  1%،  حاالت إلتواء 11%حاالت لم تذكر ،  13%، كدمات   %20

 (2-40)موضحة في الشكل 

الرأس ،  % 45: الجزء العلوي   :توزعت وفق النسب التالية  : لجسمإصابات أجزاء ا 3-6-2
: ، الفم  % 9: الرقبة ،  % 13:  (األرجل واألقدام)، الجزء السفلي % 13: الوجه  % 15: 

 (2-41)في الشكل كما موضحة وهي % 1: حاالت لم تذكر  ، % 4

وع أجهزة اللعب حسب ناإلصابات نسب توزعت : اإلصابات حسب نوع أجهزة اللعب  4-6-2
: أجهزة أخرى ،  20%: المنزلقات ،  30%:  األراجيح،   35%:المتسلقات: يعلى الشكل التال

   (2-42)وهي موضحة كما في الشكل  . 3%  :الميزان ،  %12

 يبين نسب إصابة أعضاء الجسم            (2-41)الشكل 

 -إعداد الباحث  -الفئات العمرية                               -إعداد الباحث  -                      

 يبين نسب إصابة األطفال حسب (2-42)الشكل 

 -إعداد الباحث  - نوع األجهزة

 

تتعلق بعمر  فراغات اللعبّن اإلصابات في إ :اإلصابات حسب الفئة العمرية  5-6-2
في حين سجلت  27%سنوات األطفال فكانت نسبة اإلصابة بين األطفال بعمر أقل من خمس 

بينما كانت أقل .  70%سنة حيث بلغت النسبة( 5-12)النسبة األعلى بين األطفال بعمر من 
و موضح هكما .  3%حيث بلغت  سنة (13-18)  نسبة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين

ر ، فكانت كما بينت الدراسة أّن اإلصابات بين اإلناث أكثر من الذكو  ( .2-43)في الشكل 
  (2-44)الشكل .1 46.8 %وبين الذكور  54.2 %النسبة بين اإلناث 

                                                             
1

  : Clinical Pediatrics - Epidemiology of Playground Equipment – Related Injuries to Children in the      
United States - 1996-2005 -- p : 66-70 
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 يبين نسب إصابة األطفال حسب (2-43)الشكل 
 -إعداد الباحث  -.  الفئات العمرية

 يبين نسب إصابة األطفال حسب (2-44)الشكل 
 -إعداد الباحث  -  .الجنس

إلى أّن  توصلتاستمرت خمس سنوات ريكية األمفي الواليات المتحدة أخرى أجريت دراسة كما
باإلضافة ألجهزة اللعب، الشكل  فراغات لعب األطفال ،إلصابات في هناك أسباب أخرى ل

 :  ِلتحدث نتيجة  (45-2)

    سوء استعمال األجهزة ، أو قلة إشراف  -
 . 44 %الكبار 

 .40 %قلة الصيانة  -

 .7 % التصميم غير المناسب -

 ب ، وعدم اتباع التركي عملية -

 يبين نسب األسباب األخرى لإلصابات (2-45)شكل لا                  .  6 % التعليمات بشكل جيد
                    -إعداد الباحث  -  .فراغات لعب األطفالفي                        1. 3% قضايا تخطيط الموقع -

يجب  ، بحيثاألطفال غات لعبافر معايير تصميم أهم من السالمة ّن نجد ألذلك وبعد ما تقّدم 
توازن بين احتياجات السالمة أي تحقيق أكبر قدر من السالمة مع أكبر قدر من المتعة ،  تأمين

 .واحتياجات اللعب 

فيما يلي بعض األخطار التي يمكن أن يتعرض لها  :األخطار الناتجة عن أجهزة اللعب  7-2
 : اللعبأجهزة بسبب األطفال 

السحق أو القص بسبب األجزاء المتحركة  يحدثيمكن أن  :القص  نقاط السحق و1-7-2 
أو بالنسبة إلى جزء ثابت ، أو عند مالمستها األرض ، خالل حركتها ، بالنسبة لبعضها البعض 

 :يجب األخذ بعين االعتبار ك لذل . الميزانأو  العادية مثل األراجيح
                                                             

1
  : A Guide to Playground Planning – Department of Natural Resources, p :2                                               
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  .ال داخل نقطة معينة ، ويحدث إغالق حولهأّنه يمكن أن يدخل جزء من جسم الطف -
لتجنب حدوث ذلك يجب الحرص عند تصميم أجهزة و  .قوة اإلغالق حول هذه النقطة -

  .اللعب أن تكون هذه األجزاء بعيدة عن متناول األطفال أثناء استخدام األجهزة 

مشاكل ب الاالنحشار واحدة من أصع مشكلة:   Entrapmentاالنحشار أو االنحباس 2-7-2
أجزاء من جسم الطفل كالرأس ،  تدخلحدث عندما ت. فراغات لعب األطفالالتي تحدث في 

 . ثّم عدم القدرة على إخراجها اللعب أجهزة واليدين ، في فراغ في  القدمين أو األصابع

 
  (51)المرجع .  عناصر أجهزة اللعبر الرأس بين حشاانحاالت يبين ( 2-46)الشكل 

حيث  فراغات لعب األطفاليشكل انحشار الرأس مصدر خطر حقيقي في  :انحشار الرأس- 
ي تلك الفتحات الت يؤدي إلى االختناق والموت وبشكل عام أي فتحة غير محاطة بشكل تام ، أو

  .(2-46)الشكل .  ه يمكن أن تشكل خطر انحصار الرأسعلى قدمي يصلها الًطفل وهو واقف

الفكرية الالزمة والمهارات الحركية لسحب رؤوسهم ، خصوصًا ملكون القدرة يذلك ألّن األطفال ال
 لتجنب انحصار الرأس بين عناصر األجهزة يجب أن تكون  .عند شعورهم بالخوف والذعر 

                                                                                                                              Cm . 1 23وأصغر من  Cm 9المسافة بين العناصر الشاقولية واألسطح الداخلية أكبر من 

 يجب أن تكون : الشرك والتطويق 3-7-2
األجهزة والمعدات بحيث ال تسمح أللبسة 

فيها و أاّل تكون هناك  األطفال بأن تنحصر
  :هذه المخاطر  بروزات كبيرة ولتجنب

أكثر  براغيو التبرز الوصالت  يجب أالّ  -
  البراغي أكثر من عقدتين بروز (2-47)الشكل           للخارج حتى ال تعلق المالبس عقدتين من
                                                                        (51)المرجع                                                            (2-47) الشكل .بها

                                                             
1

 :  Design Standards for Urban Infrastructure , 15 Playgrounds and Playgrounds Equipment , P            
14,155       
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يجب تغطية البراغي والمسامير بشكل  -
 (2-48)مناسب كما في الشكل 

يجب إغالق جميع الخطاطيف على  -
 (51)المرجع  طرق تغطية البراغي والوصالت( 2-48)الشكل                       C- Sشكل حرف 

يجب أاّل يرتدي األطفال السالسل ،  -
( رباطات)أو األلبسة ذات أشرطة  السترات

لة بواسطة سالسل من قفازات متص أو
                 في أجهزة يمكن أن تعلق ،خالل األيدي 

  .اللعب وقد تسبب الوفاة نتيجة االختناق

أجهزة ى عل تحذيريمكن وضع عالمة  -
 خطر تعلق أربطة المالبس باأللعاب (2-49)الشكل .     التي يمكن أن يحدث فيها التشابكاللعب 
 -إعداد الباحث -(51)المرجع                                                        (2-49)الشكل

     قد تؤذي جلد األطفال ويمكن أن تسبب تمزقات حادة  :الحادةالزوايا والحواف  4-7-2
  :لحادة يجب مراعاة األمور التاليةوالحواف ا لتجنب خطر اإلصابة من النقاط والزوايا

 .الزوايا المعدنية والخشبية دائرية  وشب ناعمة و خالية من الشظايا الخأن تكون أجزاء  -
يجب إجراء عمليات تفتيش دورية لتفادي وقوع إصابات بسبب األخشاب المتشظية ،  -

 1.اللعبأجهزة اف التي قد تنشأ نتيجة استخدام الزوايا ، والحو و النقاط الحادة و 

 أثناء الركض فراغ اللعب لإلصابة في  يمكن أن يتعرض األطفال: مخاطر التعلق   5-7-2
( ي أجزاء مرنة أخرى أ األسالك ، الكابالت ، الحبال ،أو) والقفز فوق العناصر المعلقة مثل

أو متصلة باألجهزة من جهة وباألرض من جهة ، المتصلة  بأجهزة اللعب من جهة ألخرى 
درجة عن األفق  45يل هذه األجزاء المعلقة قد تصبح خطرة عندما تكون بوضع يم. أخرى 

يجب اتخاذ مخاطر هذه اللتجنب . فوق األرضية الواقية  (cm 213.4) أقدام 7وترتفع أقل من
 .أن تتوضع بعيدًا عن أماكن الحركة الكثيفة  -:  اإلجراءات التالية 

 .أن تكون بألوان زاهية ، أو عكس ألوان األجهزة المحيطة واألرضية  - 
 .ية ألن تلتف على نفسها أو على غيرها من الحبال والسالسلأاّل تكون هناك إمكان - 

                                                             
1

 :  Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living        
and Keeping Families Safe  , p :15 
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يجب أن تكون مناطق اللعب خالية من مخاطر التعثر عل سبيل  :مخاطر التعثر 6-7-2 
 :التعثر  التي تسببالتغيير المفاجئ في المستويات وهناك اثنين من األسباب الشائعة  المثال

 .اللعب في األرض  أجهزةتثبيت  عناصر -
 .المواد السائبة ( احتواء ) حماية  جدران -
  يجب مراعاة األمور التالية لتجنب مخاطر التعثر: 
 .جدران حماية المواد السائبة ، مثل  أي تغيير في االرتفاع يجب أن يكون واضحاً  -
 . تحسين الرؤيةلجهزة األلون أل ةمعاكس ذات ألوانأجهزة ومواد التثبيت أن تكون  -
ي أسفل فت البيتونية أو القضبان األفقية ثل األساسامواد تثبيت معدات اللعب م -

 1. ستوى األرض وتحت سطح مادة واقيةالمتسلقات المرنة ، يجب أن تثبت تحت م

 حاالت السحق والقص 

 الرأس انحشارحاالت 

 حاالت الشرك والتطويق بسبب الحبال حاالت انحصار األصابع
 

 
 
 
 
 

 

 حاالت التعثر                                             

 (36)المرجع . األخطار التي يمكن أن تحدث لألطفال بسبب أجهزة اللعب يبين (2-50)ل الشك

                                                             
1

 : Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living        
and Keeping Families Safe  , p :16, 17 
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 لتأمين سالمة األطفال في :فراغات اللعب للحماية من اإلصابات في  االجراءات الوقائية8-2 
التي تشمل و  ءات الوقائيةومنع حدوث اإلصابات يجب اتخاذ مجموعة من االجرا فراغات اللعب

 : عّدة أمور نوردها فيما يلي 

السقوط من األجهزة من أكثر الحاالت التي تتسبب في حدوث :الحماية من السقوط  1-8-2
لذلك يجب اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع حدوثها   فراغات لعب األطفالاإلصابات في 

 :ل إليه في أجهزة اللعبالذي يمكن الوصو تحديد االرتفاع األعظمي ب

 بالنسبة لألطفال الصغار  m 1.5يجب أاّل يتجاوز  -
 .   m 2.2أجهزة القسم العلوي من الجسم  -
 m  . 1 2.5األجهزة األخرى  -

 : أهمهاأجزاء مختلفة من أجهزة اللعب  الحماية من السقوطكما وتشمل 

  األسوار والحواجز الواقيةGuardrails and Protective Barrier :  

تستخدم  .المسافة بين أعلى المنصة وسطح األرضية الواقية في األسفل : هو  ارتفاع السقوط
تؤمن الحواجز حيث .  سقوط من المنصات المرتفعةاألسوار والحواجز الواقية للّحد من احتمال ال

  : الية يجب أن تحقق الحواجز واألسوار األمور التو  درًا من الحماية أكبر من األسوارالواقية ق

 .سوار على جميع المنصات المرتفعة عن سطح األرضيجب أن توضع الحواجز واأل -
أصغر  ون لفتحات بين الدرابزين األفقية يجب أن تكاباستثناء فتحات الدخول والخروج ،  -

 .من حجم أصغر طفل بحيث تمنع العبور من خاللها أو االنحصار بينها 
 .ى تسلقها ، والوقوف أو الجلوس عليها علاألطفال يجب أن تصمم بحيث ال تشجع  -
يجب أن تكون الحواجز واألسوار مرتفعة بما يكفي لتمنع أطول األطفال من السقوط من  -

 .من سطح األرضية (Cm 85 - 60 )يتراوح ارتفاعها بين  .األعلى على األرض 
ن ، ولذلك بشكل عام األطفال األصغر سنًا ليس لديهم القدرة الكافية على التنسيق والتواز  -

 على المقصود فمن الضروري وضع الحواجز واألسوار هم أكثرعرضة للسقوط غير
 Cm.2 45.5جميع أسطح المشي في المعدات المخصصة لهم والتي ترتفع عن األرض 

يجب أن تكون المسافة بين األسوار وسطح المنصة صغيرة بحيث ال يستطيع أصغر  -
 .األطفال من الدخول تحتها 

                                                             
1

  : Playground Manual , Compiled By office for Recreation and Sport , October 2007 ( 2
nd

 edition) P :     
24 
2

  : Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living and 
Keeping Families Safe  , p : 22 
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اجز واألسوار باإلضافة إلى المنصات المرتفعة ، على جانبي الممرات يجب وضع الحو  -
 .والساللم ، و السطوح االنتقالية بين المستويات المختلفة 

 -إعداد الباحث  – (51)المرجع  . الدرابزين والحواجزخاصة بتوصيات ( 2-8)الجدول 

         
 

                  

                                                  الدرابزين                الحاجز                         
 نعم                    نعم            تحمي من حوادث السقوط من المنصة 

 ال                 نعم              ال تشجع على التسلق فوقها 
 ال                     نعم          تمنع التسلق من خاللها 

 (Toddlers)األطفال الصغار 
A             مسافة أعلى حافة من المنصةA  =61  Cm     غير موصى بها                     أو أكثر 
B    مسافة الحافة السفلى عن المنصة=B         7.5 Cm              غير موصى بها 
H    موصى به عندما يكون ارتفاع 

 غير موصى بها                           أو أكثر H =45 Cm                               :السقوط هو 
 (Preschool – age)ما قبل المدرسة  –عمر 

A      مسافة أعلى حافة من المنصة    A =74 Cm   أو أكثرA     =23  Cm أو أكثر 
B    مسافة الحافة السفلى عن المنصةB      <9  Cm        58 Cm ≤ B  >23 Cm   
H  موصى به عندما يكون ارتفاع 

 H                         >76 Cm       76 Cm ≤ H >50  Cm    :السقوط هو 
 school – age))المدرسة  –عمر 

A    مسافة أعلى حافة من المنصة     A =96  Cm  أو أكثر    A  =96  Cm أو أكثر 
B   ةمنصمسافة الحافة السفلى عن ال B       <9 Cm        71 Cm ≤ B >23  Cm  
H   موصى به عندما يكون ارتفاع 
 H                     >122 Cm       Cm 122 ≤ H  >76 Cm     :السقوط هو  
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 لى الساللم لتأمين الدعم يقصد بها الدرابزين التي توضع ع :الدرابزين ومسكات األيدي
يجب أن تمتد الدرابزين على طول الساللم ومحاور الوصول . م ووجهة ثابتة للمستخد ،لأليدي

 . على الجانبين 
 . اإلمساك بها والقبض عليها الدرابزين الدائرية هي األسهل لألطفال من حيث -
 . كل قبضات األيدي يجب أن تكون بحيث ال تنزلق أو تفلت عند اإلمساك بها  -

 توفرة لالستخدام على ارتفاع مناسب ، بدءًا من يجب أن تكون الدرابزين م :رتفاع الدرابزين ا
تكون المسافة الشاقولية بين السطح العلوي للدرجة أو سطح المنحدر  بحيث .الخطوة األولى 

 1:والسطح العلوي للدرابزين كاآلتي 

 Cm 50 – 38    : األطفال الصغار  -
 Cm 66 – 56: عمر ما قبل المدرسة  -
  Cm 96 – 56:         عمر المدرسة -

األرضيات تحت وحول أجهزة اللعب هي  : الماصة للصدمات األرضياتاستخدام 2-8-2  
 .حياة األطفال نتيجة إصابة الرأس واحدة من أكثر العوامل الهامة في الحّد من احتمال تهديد

، وقد تحدث أيًا كان نوعية نتيجة السقوط تتضمن كسور األطرافومع ذلك بعض اإلصابات 
ولكن تكون الخطورة أكبر عند سقوط األطفال من ارتفاع على ،  اترضياألفي  مواد المستخدمةال

تصاص سطح صلب مثل األرض المضغوطة ،أو الخرسانة التي ليس لها أي خصائص ام
مدرسة واألطفال في عمر المدرسة وتكون اإلصابة أكبر بين األطفال في عمر ماقبل الللصدمات 

لذلك يجب أاّل يتم تثبيت األجهزة في . دي وتطور المهارات الذين ما زالوا في مرحلة النمو الجس
  2 .من نوع ما ماصة للصدمات بدون أرضيات حماية  فراغات اللعب

 هما  اللعب فراغاتالتي تستخدم في ألرضيات اهناك نوعان من  :اختيار مواد األرضيات :
 . (Loose-fill)والمواد الطليقة  (unitary)المواد األحادية 

عبارة عن مواد اصطناعية (Unitary surfacing materials): يةاألرضيات األحاد وادم -أ
مثل المطاط أو مزيج من المواد المعاد تدويرها، والعشب االصطناعي ، يتم صبها في الموقع 

 .، تتمتع بمجموعة من الميزات لتتحول إلى أرضية ماصة للصدمات 

                                                             
1

 :  Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living       
and Keeping Families Safe  , p : 24        
2

  : Outdoor Home Playground –Safety Hand book , U.S Consumer Product Safety Commission , 
Bethesda .MD  - P: 5                                   



53 
 

  ميزات مواد األرضيات األحادية: 
 .وصول إلى أجهزة اللعب و خاصة للكراسي ذات العجالت ة اللو تؤمن سه -
 .ذات كلفة أولية عالية ، و لكنها سهلة الصيانة ومنخفضة التكاليف  -
 .رغم تعرضها الشديد للضغط واالحتكاك  تتمتع بميزة البقاء في المكان -
 .التنوع في األلوان الذي يغني التصميم ، ويستخدم كعالمات لفصل األلعاب  -
األلوان الداكنة التي  ألنّ  لها، تأمين الظلّ  اختيار المواد ذات األلوان الفاتحة أو يفضل -

 1. يمكن أن تتسبب بحروق لألقدام الحافية ،قوية الشمس التتعرض ألشعة 

هناك عّدة أنواع من : Loose- fill surfacing materials))مواد األرضيات السائبة  -ب
 :  كن أن تصّنف في عدة مجموعات األرضّيات الحّرة أو الطليقة يم

 .مثل نشارة الخشب وألياف الخشب  : المواد العضوية الطليقة -
 .مثل الرمل والحصى : المواد الالعضوية الطليقة  -
 .مثل البالستيك والقطع المطاطية  : المواد الصناعية الطليقة -
 نصائح مهمة عند استخدام المواد السائبة: 
حيث أّنها ان عدم انخفاض سماكتها عن الحّد األدنى تحتاج إلى صيانة متكررة لضم -

 .قت بسبب االستخدام وعوامل الطقسمرور الو بمن خصائصها  25%ال يقل عنتفقد ما
 كدة على السطح تقلل من فاعليتها ألّن المياه الرا مين تصريف مياه األمطار بشكل جيدتأ -
  . cm15زق المعاد تدويره أبدًا باستثناء المطاط المم cm  23ال يتم استخدام أقل من -

   :المواد وارتفاع السقوط  سماكة المطلوبة استنادًا إلى نوعللالجدول التالي يبين الحّد األدنى 
 (35)المرجع. المضغوطة( الفضفاضة)ضية من المواد السائبة الحد األدنى لسماكة األر ( 2-9)الجدول 

  سماكةلالحد األدنى ل المادة السائبةنوع 
Cm 

ألقصى الرتفاع األجهزة                       الحد ا
Cm 

 303 15 المطاط الممزق المعاد تدويره
 122 23 الرمل

 152 23 الحصى البازالئي
 213 23 نشارة الخشب
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 مواد األرضيات المختلفة  إيجابيات وسلبيات : 

  . (29)المرجع ، حسنات وسيئات مواد األرضيات المختلفة  (2-10)الجدول يبين 

 السلبيات اإليجابيات األرضياتنوع مواد 
 
 

المييييواد العضييييوية الطليقيييية 
نشيييارة الخشيييب ، ) مثيييل   

 (وألياف الخشب
 

  .الكلفة األولية منخفضة -
  .متوفرة بسهولة - 
 .سهلة التركيب  -
 . جيدة االمتصاص للماء  -
 .ذات مظهر جذاب  -
 .تؤمن سهولة الوصول  -
 ة لحيوانات األليفا جذبت ال-
 

 .تتأثر بالشروط البيئية  -
قابلـــــــــة لالتســـــــــاخ ، وتتكســـــــــر  -

 بمرور الوقت 
 .قابلة لنمو الفطر ، واألحياء -
 .تتحرك من مكانها بسهولة  -
حـــــــدود لمنعهـــــــا مـــــــن  تتطلـــــــب -

 .التشرد 
 .تحتاج إلى صيانة مستمرة  -

 
 
 

 الالعضيوية الطليقييةالميواد 
 (الحصى و الرمل )  مثل

 .فضة الكلفة األولية منخ -
 .سهلة التركيب  -
 .ال ت سحق أو تتفسخ  -
ــــــــــــــر مناســــــــــــــبة - للنمــــــــــــــو  غي

 المكروبي 
 .غير قابلة لالشتعال  -
 أقل جاذبية للحيوانات  -
 

 .تتأثر بالشروط البيئية  -
قابلــــــة لالتســــــاخ ، ويمكــــــن أن  -

 ت ضغط 
 يمكن أن تنتقل من مكانها  -
خفـــــــــي فضـــــــــالت تيمكـــــــــن أن  -

 الحيوانات 
ل عليهــــــــــا ال يمكــــــــــن الوصــــــــــو  -

 .بسهولة 
 .تحتاج إلى صيانة مستمرة  -

 
 

الميييواد الصيييناعية الطليقييية 
 والقطي  المطاطيية )مثل   

 (البالستيك

 .سهلة التركيب  -
بعــــد مــــرور ) تتفســــخ بــــبطء -

 ( .وقت طويل 
ال ينمــــــــــو عليهــــــــــا الفطـــــــــــر  -

 .واألحياء 
 .مواد التسبب الحكة  -
 . متوفرة بسهولة  -
 

 .ال قد تكون قابلة لالشتع -
قــد تســبب تلــوث الثيــاب إذا لــم  -

 ت عالج
 .يمكن ابتالعها  -
ال يمكــــــــــن الوصــــــــــول عليهــــــــــا  -

 .بسهولة 
 .تتطلب حدود لالحتواء  -
 . تتطلب صيانة مستمرة  -
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 المصييييينعة الثابتيييييةالميييييواد 
اليييييبالط المطييييياطي ، )مثيييييل

 (األلواح المصبوبة 

 .قليلة الصيانة  -
 .سهلة التنظيف  -
 . ثابتة ال تتحرك -
 .كلفة صيانتها منخفضة  -
يمكــــــــــن الوصــــــــــول عليهــــــــــا  -

 .بسهولة 
ال تحتــــــــــــاج إلــــــــــــى حــــــــــــدود  -

 .لالحتواء 

 .ذات كلفة أولية مرتفعة  -
 .قد تكون قابلة لالشتعال  -
 .تتطلب مهارة في التركيب  -
 .تعرض للتخريب ت -

 

 
  على  إّن اختيار مواد األرضيات الماصة للصدمات يعتمد: خاصة باألرضياتتوصيات

 : ، ويجب أن تحقق مايلي الصيانة المتانة و قضايا السالمة و
 .أن تكون قادرة على امتصاص الصدمات بشكل جيد  -
 .يجب أاّل تشكل مصدر خطر إضافي ، كأن تكون قابلة لالبتالع  -
 . تناسب سماكة مادة األرضية مع ارتفاع أجهزة اللعب أن ت -
عن األجهزة حيث يمكن أن يسقط بعيدًا  m 2.5يجب أن تمتد المادة الماصة للصدمات  -

 . األطفال 
  .فيهم ذوي االحتياجات الخاصةن بمجهزة األإلى جميع  ألطفالا وصولتؤمن سهولة أن  -
 .سطح الصلبة مباشرة تحت األجهزةيجب عدم وضع الخرسانة واإلسفلت وغيرها من األ  -
لبيئية تقلل من فعاليتها ال يعتبر العشب والتراب أرضيات حماية مناسبة ألّن العوامل ا -

 1.المتصاص الصدمات 

طها المباشر بموضوع االصيانة من األمور الهامة في المالعب ، الرتب تعتبر :الصيانة  9-2
فتيش الجيد والصيانة تألّن سالمة أجهزة اللعب ومالئمتها لالستخدام تعتمد على ال . السالمة
 .صليحات االو  الرقابة علىتشمل عملية الصيانة و  ، المستمرة

، يمكن استخدام ودائمة ةكامل لرقابةاللعب واألجهزة  فراغاتيجب أن تخضع :  الرقابة 1-9-2
والتدقيق بشكل دوري للتنبه لوجود المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى المخاطر بحيث  للرقابةقوائم 

 .يتم تجنبها ، وخاصة بالنسبة لألجزاء المتحركة 
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ن تكون مؤرخة ومسجل فيها كل أويجب  فتيش والصيانة ،كل سجالت اليجب االحتفاظ ب
التعرف على األخطار  في يساعد، هذا  فراغ اللعبالحوادث واإلصابات التي حصلت في 

يبّين العناصر التي  (2-11)الجدول  .وميزات التصميم الخطر التي يجب أن ت صحح المحتملة 
في حال كانت العناصر سليمة   ارةوصيانة بشكل دوري، حيث يتم وضع إش رقابةتحتاج إلى 

شارة   1 .في الحالة المعاكسة ليتم إصالحها xأو مطابقة للمواصفات وا 

  (51)المرجعفي فراغات اللعب  والصيانة ةالروتيني الرقابة األجزاء والمواد التي تحتاج إلىيبّين ( 2-11)الجدول

 والصيانة ةالروتيني الرقابة اتعملي
 لة كل أجزاء األجهزة كام. 
  ذات قبعاتوالبراغي كل النهايات. 
 كل المزاليج والبراغي والمسامير والمشابك وغيرها من عناصر التثبيت آمنة وسليمة  
  كل مواد األلياف الزجاجية والخشب خالية من الشظايا. 
 المواد البالستيكة خالية من التشققات . 
  كل الكابالت ، اإلطارات والمقاعد خالية من النتوءات. 
 ل األجزاء المعدنية خالية من الصدأ والتآكل ك. 
  كل األجزاء المعدنية تم مراقبتها لمنع تعلق المالبس بها. 
  التأكد من سالمة األرضيات الواقية تحت وحول األجهزة. 
  عادة المواد من حيث األرضيات الطليقة في مشاكل ال يوجد السماكة المطلوبة ، وا 

 .  كانهارة نتيجة االستخدام إلى مشالمنت
  خلو مواد األرضيات الطليقة من الزجاج و األجسام الغريبة واألوساخ. 
  المستخدم مثل الحبال المربوطة إلى أجزاء من األجهزة من قبل تعديالت ال يوجد. 
  كل أجهزة الدعم مثبتة وآمنة. 
  ليس هناك ضرر في السياج أو المقاعد. 
  أو قضبان الحماية  ين ،ليس هناك أجزاء مفقودة أو مكسورة في الدرابز . 
  المشاكل خالية منسليمة و كل الدرجات والسالم ووسائل الوصول األخرى . 
  كامل ساحة اللعب خالية من الحطام أوالفضالت مثل فروع األشجار،الزجاج وغيرها 
  من التعفن و األضرار الناتجة عن الحشرات سليمة خالية األجهزة. 
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ملية التفتيش برنامج صيانة شامل ، فعند إيجاد أي مشاكل ال تشكل ع:  حاتصالاال2-9-2  
صالحها بأسرع وقت ممكنأخالل عملية التفتيش يجب   .ن يتم تسجيلها كمالحظة وا 

الشركة  لعب يجب أن تكون مطابقة لمواصفاتالتصليحات واألجزاء البديلة ألجهزة ال كل -
 .المنتجة

 1.ل ربط الحبال الحرة إلى األجزاء الثابتة إزالة كل التعديالت الناتجة عن المستخدم مث -

يبين أوقات الصيانة  (2-12) جدولالو وصيانتها بشكل دوري ومنتظم ،  فراغات اللعبيجب تفقد 
 : التي تختلف باختالف العناصر والمواد 

 (44)يبّين اختالف أوقات الصيانة باختالف العناصر والمواد المرجع ( 2-12)الجدول 

 كل ثالثة اشهر شهريا   أسبوعيا  
 تجديد المواد الفضفاضة األجهزة الثابتة ةأسطح األرضيات الواقي
 أماكن السير اإلطارات المعدنية كل األجزاء المتحركة

 مكافحة الحشرات الهياكل الخشبية األراجيح
  المنزلقات واإلطارات الحبال، السالسل

  عناصر الربط أحواض الرمل
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 :ني الفصل الثا نتائج

 :لفصل الثاني إلى النتائج التالية ية لدراسخالل المسائل التوصلنا من 

  فراغات لعب األطفال هي أماكن مفتوحة في المدن مصممة خصيصًا لألطفال ، ظهرت في
 . أروبا في بداية القرن التاسع عشر، بهدف إبعاد األطفال عن الشارع لحمايتهم من حوادث السير

 حاولة لتحسين حياة الفقراء منهم ب كرد فعل على عمالة األطفال ومتطورت فراغات اللع
 .وحظيت بشعبية قليلة لدى األطفال تقليديةوكانت تعرف بالمالعب ال

  ، انتشرت بشكل ظهرت أنواع جديدة من فراغات لعب األطفال عرفت بالمعاصرة والمغامرة
 .كبير حول العالم وحظيت بشعبية كبيرة لدى األطفال 

 باإلضافة إلى المتعة السالمة على اختالف أنواعها فراغات لعب األطفال ب أن تحقق يج ،
 :ويتم ذلك من خالل  والتسلية والفائدة

اختيار مواد أجهزة اللعب التي تتمتع بالصالبة والمتانة والمقاومة للصدأ، وأاّل تسبب  -
 .األذى لألطفال 

 .ة اللعب مراعاة الفئة العمرية لألطفال عند اختيار أجهز  -
تأمين الحماية من السقوط من خالل مراعاة ارتفاع أجهزة اللعب وفق المعايير الموصى  -

بها لكّل فئة عمرية ، ووضع الدرابزين والحواجز على المنصات والساللم والمنحدرات ، 
 . األرضيات الواقية الماصة للصدمات تحت وحول أجهزة اللعب استخدام و 

لموصى بها عالميًا، للحماية من مخاطر أجهزة اللعب مثل اتخاذ التدابير الالزمة ا -
االنحشار أو االنحباس بين أجزاء األجهزة ، التعلق والتعثر ، القص أو السحق ،الزوايا 

 . الحادة وغيرها من المخاطر

  تأمين سالمة األطفال ، في فراغات لعب األطفال من أجل الهامة  األمورتعتبر الصيانة من
ت، والتي يجب أن تكون بشكل دوري ووفق جداول احالصوعملية اال ةباقر لاوتشمل عملية 

 . مؤرخة ، وتشمل كافة عناصر فراغات اللعب
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 - عالميةالعربية و التجارب ال وتحليل بعض دراسة :الفصل الثالث -

على  هم، وتساعد لديهم لعب األطفال فرصًا لتعزيز العوامل التنموية فراغات توفر : مقدمة
لعب األطفال التي تعاني من نقص في اإلمكانات تؤدي  فراغاتإّن . وقدراتهممكاناتهم إظهار إ

إلى نتائج سلبية ، كفقر الخيال ، والشعور بالعصبية والملل ، ونقص النمو الجسدي ، والحاجة 
تقدم لألطفال المتعة  إلى الترفيه ، لذا يجب العمل على تقديم أنواع مختلفة من النشاطات التي

 .ات األطفال وتسمح لهم باالكتشاف والتجربة يتحفز إمكانسلية و والت
فرص أقل للعب ، ألّن األطفال يرون باللعب ، ولكن  لفراغاتيحظى األطفال اليوم بتنظيم كبير 
فاألطفال ال يحكمون على الطبيعة من الناحية الجمالية ،  ،الطبيعة بشكل مختلف عن الكبار
 .عها ، فهي مكان للغموض والدهشة والتساؤل ولكن من خالل كيفية التفاعل م

المتعة و التحفيز  التي تؤدي إلىلعب المعرفة النظرية والتجريبية ، ال فراغاتيتطلب تصميم 
 .ألطفال لوالتشجيع 

 لعــب حتــى تكــون فراغــات :فراغييات لعييب األطفييال ل األساسييية ةلتصييميمااألسييس 1-3 
 األســس مجموعــة مــنأن تحقــق يجــب حقــق الســالمة ، تقــدم لهــم المتعــة والفائــدة وتناجحــة  األطفــال

 :نوردها فيما يلي  العالميةاألساسية  التصميمية
 : Age separationالفصل حسب العمر  1-1-3

م جميع األطفال من تخدّ فراغات لعب من أجل تأمين 
مكانياتهم الجسدية  كل األعمار، وتلبي قدراتهم وا 

سيم فراغ اللعب تقيجب والفكرية واالجتماعية المختلفة 
إلى عدة مناطق تحتوي على أنواع مختلفة من 

أو عناصر مختلفة ممرات المشاة األلعاب باستخدام 
العناصر النباتية كالشجيرات أو من مواد األرضيات و 

  يبين الفصل ضمن فراغ (3-1)الشكل      الفصل بين مناطق اللعب لمختلف  يتمحيث ب المقاعد
 (82)المرجع -اللعب حسب عمراألطفال الحماية لجميع األطفال،         ؤمنيالفئات العمرية ، هذا 

 (3-1)الشكل   1.ويقلل من إصابة األطفال الصغار من قبل األطفال األكبر سناً 
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يجــب  :Conflicting activities ( األنشييطة المتعارضيية  ) للعييبفييراا اتنظيييم  2-1-3
حـــدوث ل اً منعـــ، األلعـــاب وفقـــًا لطبيعـــة  نـــاطقمعـــدة اللعـــب بحيـــث يـــتم تقســـيمه إلـــى  فـــراغتنظـــيم 

تــوفر  بحيــث و ،ثنــاء حركــة األطفــال وتــنقلهم بينهــاأصــابات الناجمــة عــن األنشــطة المتعارضــة اإل
الفصـل بـين األلعـاب ذات النشـاط الحركـي ، وذلـك مـن خـالل  الفـرص الترفيهيـة فـيالتوازن والتنـوع 

رجـيح ية التـي تحتـوي علـى نشـاط وحركـة مثـل األيجب توزيع األلعاب الشعبكما . واأللعاب الهادئة 
                        .، لتجنــــــــــــــب االزدحــــــــــــــام فــــــــــــــي منطقــــــــــــــة واحــــــــــــــدة  والمنزلقــــــــــــــات فــــــــــــــي أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مكــــــــــــــان

 :  على الشكل اآلتي اللعب فراغتقسيم  يمكن

حيث يتم اللعب بهدوء دون الحاجة :  Quiet play zoneالهادئة اللعب منطقة 1-2-1-3 
 : الحركة والصخب ، وتشمل عدة مناطق للعب هي  إلى الكثير من

حتوي على عدة أشكال للعب بالماء وقد ت:  Water play zone المائيةب العاأل منطقة  -أ
أو جدول مائي صغير، وقد توجد  مثل حوض صغير يتم تعبئته يوميًا ، أو وجود رشاشات ماء ،

 (3-3) ،(3-2) الشكل. بعض عناصر اللعب بالماء بشكل كامل 
 

 (84)المرجع ، (3-3)الشكل  (83)المرجع ،  (3-2)الشكل 

 منطقة األلعاب المائية

 تساعد األطفال الصغار على تطوير:  Dramatic play zoneمنطقة اللعب الدرامي  -ب
 .مهاراتهم االجتماعية واللغوية من خالل تبادل األدوار وتقليد الكبار 

خاصة بالنسبة لألطفال كبيرة ية لها أهم:   Sand play zone لمنطقة اللعب بالرم  -ت
 (3-4) الشكل .تساعدهم على اإلبداع وتنمية الخيال والتواصل االجتماعي ، الصغار 
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 من المهم توفير أماكن Comfort ,social zone :  الجتماعيامنطقة الراحة والتواصل  -ث
، منهم الصغار  وخاصة األطفالللراحة لألهل والمشرفين على األطفال قريبة من أماكن لعب 

أماكن الجلوس في دعم التواصل االجتماعي بين تساهم . تتضمن أماكن مظللة ، مقاعد وطاوالت
 (3-5) الشكل 1.الكبار والصغار

 يبين منطقة اللعب بالرمل(3-4) الشكل 
 (85)المرجع  

يبين منطقة الراحة والتواصل  (3-5) الشكل 
 (39)المرجع االجتماعي

 

 : وتشمل عدة مناطق هي:   Noisy zoneالصاخبة  منطقة األلعاب 3- 1 -2-2

 وهي عبارة عن بالطة خرسانية توفر:  Hard surface zoneمنطقة اات سطح صلب -أ
ن تكون أألعاب تنطيط الكرة ، ركوب الدراجات ، كما يمكن سطح مناسب أللعاب الطباشير ، و 

 . (3-7) و(3-6)  الشكل. نشاطاتطريق للوصول إلى مختلف المكان للتجمع و 

 (87) المرجع (3-7),الشكل  (86) المرجع (3-6), الشكل

 صلبالسطح اللعب ذات المنطقة 

 

 وتتألف من أجهزة لعب تقدم فرص : Gross Motor play zone منطقة اللعب الحركي -ب
  (3-8)الشكل.منزلقات والمتسلقات واألراجيح للنشاطات البدنية مثل ال

                                                             
1

  : Linda , Cain Ruth - Playground Design and  Equipment – Whole Building Design Guide , p : 4   
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 (89)المرجع المنطقة الطبيعيةيبين  (3-9)الشكل (88)المرجع الحركي منطقة اللعب(3-8) شكل ال
 

 منطقة مفتوحة تقدم لألطفال فرصة للجري بأقصى:   Natural zone المنطقة الطبيعية -ت
يجاد وسائل  هذه المنطقة بوجود النباتات  وتتمييز ،خاصة بهم في اللعب سرعة ، لعب الكرة ، وا 

  (3-9)الشكل 1 .اكن لالختالط والتواصل االجتماعيوتخلق أم شجار التي تؤمن الظلواأل

وفقًا األطفال  لعب اتفراغعلى الرغم من تصميم  :  Sight linesخطوط النظر 3-1-3
اللعب  فراغتوضع ي، لذلك يجب أن  لمعايير السالمة ، يبقى هناك مجااًل للخطر يهدد األطفال

اللعب  فراغرؤيتهم وتعقبهم في جميع أنحاء و القائمين على رعاية األطفال أ للوالدين يمكنبحيث 
يجب التقليل من الحواجز البصرية قدر اإلمكان بحيث تبقى منطقة لعب األطفال الكبار لذلك 

ومنطقة لعب األطفال الصغار مرئية من أماكن جلوس األهل للتدخل في حال حدوث أي 
 (3-11)،(3-10)الشكل  .طفال الكبار واألطفال الصغاراأل مخاطر أوحدوث أي اشتباك بين

 (91)المرجع  ، (3-11)الشكل                             (90) المرجع ،(3-10)الشكل 
 أماكن جلوس األهل وخطوط النظر المباشرة مع فراغ اللعب

                                                             
1

  : Linda , Cain Ruth - Playground Design and  Equipment – Whole Building Design Guide , p : 5             
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 :اصر مثل من خالل مجموعة من العن التفاعل مع المحيط يكون:  المحيطالتفاعل مع  4-1-3

إّن العامل األساسي الذي يجب مراعاته عند تصميم أي حديقة أو فراغ  : تضاريس األرض -أ
زات البيئة الطبيعية للعب األطفال هو دراسة الموقع ومعرفة تضاريس األرض واالستفادة من مي

ففي حال وجود هضاب أو مرتفعات أو مستويات مختلفة في األرض يجب  .قدر اإلمكان
 ،دة منها في التصميم ألّن األطفال يحبون تسلق المرتفعات ونزولها ، ويحبون المغامرةاالستفا

 كهوفو الدرات منحال وهضاب ها كالوجود مثل هذه التضاريس يفضل صنع وفي حال عدم
تشجع األطفال على اكتشاف الطبيعة ، واختبار التي متنوعة الخرى األعناصر من ال وغيرها

 (3-13)، (3-12)لشكل ا  1 .قدراتهم الخاصة 

 (52) عالمرج  (3-13)الشكل                            (92)ع المرج (3-12)الشكل        
 تفاعل فراغ اللعب مع تضاريس األرض 

من   مثل األشجار والشجيرات والمروج الخضراءالنباتات  إّن وجود : النباتية العناصر -ب
يجب ال ، وتساعد على اللعب التخيلي واإلبداعي لذلك األطفالعناصر الهامة في ساحات لعب 

   (3-15)، (3-14)، الشكل التصميم وجودها والمحافظة عليها أن يراعي 

 -التفاعل مع العناصرالنباتية (3-14)الشكل 
  (93)المرجع –األشجار 

المروج  –التفاعل مع العناصرالنباتية  (3-15)الشكل 
 (94) المرجع –الخضراء 

                                                             
1

  : Rojals , Marta - Great Kids' Spaces, LINKS, Designing a Playground -p : 8- 10         
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اول ، البرك ، الينابيع الجد)جود عناصر مائية في الموقع مثل في حال و  : المائية عناصرال -ت
ًا يحبون الماء كثير  ألّن األطفال عملية التصميميجب المحافظة عليها واحترامها أثناء ( الطبيعية

م عن لتعلالمراقبة وا كما أّن وجود المياه يشجع األطفال على ، اوخاصة إذا س مح لهم اللعب به
                (3-17)، (3-16)الشكل    1. الدورة الطبيعية للبيئة

 (96)المرجع  (3-17)الشكل  (95)المرجع (3-16) الشكل 
 المائية التفاعل مع العناصر

 ،بالمجمل يمكن مشاهدته ذيال الفراغ هواللعب سهل الوصول  فراغ :سهولة الوصول5-1-3  
تؤمن التي والساحات  والمنحدراتالممرات من خالل  التنقل ضمنه، و االقتراب منه والدخول إليه

 و مناطق اللعب المختلفة مع بعضهاتصل و  ،اللعب أجهزةبين  سهولة في حركة األطفال وتنقلهم
مع حركة  سبعرض الممرات والمواد المستخدمة تتنا يكونيجب أن  ،مع أماكن جلوس األهل

ومختلفة عن ألوان مواد األرضيات وذات ألوان زاهية اع األطفال التي تتسم بالسرعة واالندف

تسمح لألطفال  األمان حيثزيادة عامل  فيساعد ي ت أجهزة اللعب بحيث يسهل رؤيتها وهذاتح
 (3-19)،  (3-18)الشكل 2.ضمن فراغ اللعب دون االقتراب من أجهزة اللعبوالتنقل بالحركة 

 (98)مرجع ال(3-19)الشكل   (97)المرجع (3-18)الشكل 
 ممرات والمنحدرات ال من خاللإلى فراغ اللعب والتنقل ضمنه سهولة الوصول 

                                                             
1

  : Playground Manual , Compiled By office for Recreation and Sport , October 2007 ( 2
nd

 edition) 
 P:10,11 
2
 : A Guide to Playground Planning - ALLINOIS -  Department of Natural Resources , P:3                             
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تؤمن فراغات اللعب الناجحة هي التي  إنّ  :الخاصة اوي االحتياجات تأمين متطلبات6-1-3  
، حيث أثبتت الدراسات أّن  تهم في اللعبمشاركتحقق متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة بحيث 

ترجع إلى أّن فراغات لعب األطفال ليست مهيئة الستقبالهم وليس إلى في اللعب  همتعدم مشارك
اللعب مع األطفال العاديين في ولضمان مشاركتهم  ،ضعف القدرات الجسدية التي يعانون منها

 :االعتبار وهي بعين  عدة أمور يجب أن تؤخذ  هناك

لى األجهزة والتنقل بينها  فراغاتتحقيق إمكانية الوصول إلى  : إمكانية الوصول -أ اللعب وا 
 :بسهولة وذلك من خالل 

ة وعناصر االنتقال األخرى، والحّد سي المتحركاالكر  بحركةتوفير ممرات بعرض مناسب تسمح  -
 (3-20)باتجاهين،الشكل Cm 152باتجاه واحد و Cm 90األدنى لعرض الممرات الموصى به 

و  8-10% فرق في المنسوب والميل الموصى به بميل مناسب عند وجوداستخدام المنحدرات  -
ويجب أن يكون لها مسكات ( cm 91.5 ) العرض األصغري ،  ( 12 :1 )الميل األعظمي 

  (3-21)الشكل. لأليدي على الجوانب 

   (100)رات المرجعنحداستخدام الم (3-21)الشكل (99) المرجع، ممراتال يبين عرض(3-20) الشكل

 

متباينة بأشكال وألوان  لالنزالق كالبالط المطاطي، مقاومةرضيات ثابتة استخدام مواد أ -
  (3-22)الشكل

عدم استخدام المواد الفضفاضة كالرمل والحصى البازالئي في الممرات وحول أجهزة اللعب  -
   (3-23)الشكل 1.  ةسي المتحركافهي غير مناسبة لحركة الكر 

                                                             
1

  : play for all – play guide lines , 2007,  pg : 31                                                                                                    
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 القدرة على الحركة حول األجهزة ، واستخدامهامن خالل يتم ذلك  : إمكانية االستخدام -ب
ليس باستطاعة األطفال المعاقين مع تقبل فكرة أّن مناسبة لقدراتهم الخاصة شروط  ضمن

 : ويمكن أن تقسم أجهزة اللعب إلى نوعين  1.جهزة اللعب استخدام كافة أنواع أ

  رض ويمكن استخدامها على سطح األ تتوضعوهي األجهزة التي : أجهزة على مستوي األرض
 : ومن أمثلتها  .من قبل األطفال بشكل مباشر

تصمم بحيث يتم استخدامها مع الكرسي :  الدوامات على مستوى سطح األرض -
 . (3-24) الشكل كما في. المتحرك 

الرمل، وغيرها من األنشطة، و الماء بوهي الطاوالت التي تصمم للعب  :ألعاب الطاوالت -
تصمم األبعاد األصغرية المطلوبة اعتمادًا على ركبة الطفل في القياس وهو جالس في 

  . (3-25)الشكل . الكرسي المتحرك

 .بين الدوامات على مستوى األرضي (3-24)الشكل

 (102)المرجع

 (55)بين ألعاب الطاوالت المرجعي(3-25) الشكل

                                                             
1

  : Play ground Accessibility and Usability for Children with disabilities- Lulea University-Doctoral         
Thesis - 2007    

 

يبين  (3-22)الشكل

بين الممرات 
المرجع  -األلعاب 

(101) 

 

يبين  (3-23)الشكل

مواد األرضيات 
المرجع  - السائبة 

(42) 
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يمكن استخدامها بشكل العديد من األلعاب على مستوى األرض التي باإلضافة إلى  -
  1. لكبارا مساعدةأو بعض أجهزة التسلق بومشاركة األطفال العاديين في اللعب  ،مباشر

 (3-29)، (3-28)، (3-27)، (3-26)لاشككما في األ

 (103)، المرجع  (3-27)الشكل  (55)، المرجع  (3-26)الشكل 

 (105)، المرجع  (3-29)الشكل  (55)، المرجع (3-28)الشكل 

 استخدامها مباشرة أو بمساعدة األهل لذوي الحاجات الخاصةأجهزة لعب على مستوي األرض يمكن 
  

 إليها واستخدامها وهي األجهزة التي يمكن الوصول : مرتفعة عن مستوي األرض الجهزة األ
 :مثل أو بمساعدة األهل بواسطة المنحدرات 

التي يمكن استخدامها والطفل جالس على الكرسي المتحرك ، يتم الصعود إليها : األراجيح  -
والخلف لسالمة  األمامن مضافية اإلدعائم البواسطة رامب خاص ، باإلضافة إلى األراجيح ذات 

  (3-32)، (3-31)، (3-30) األشكالكما نرى في  2. األطفال

 
                                                             

1
  : Accessible play areas – A summary of Accessibility Guidelines for play Areas , p : 36 

2
  : Play for all – play guide lines , 2007 pg : 17 
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 أراجيح ذات  (3-32)الشكل       (105)المرجع (3-31)الشكل                (105)المرجع(3-30)الشكل       
                      

                                   (55)دعامات خاصة المرجع                       األراجيح الخاصة بالكراسي المتحركة                           

 

من كل نوع من أجهزة اللعب التي على مستوى  فراغ اللعبوبشكل عام يجب أن يوجد في 
 1.الوصول إليها  ذوي االحتياجات الخاصةاألرض واحدة على األقل يمكن لألطفال 

هناك  لعب األطفال ناجحاً  فراغاتحتى يكون تصميم :  المكملة تصميميةال العناصر 2-3
   :البّد من توافرها في فراغات اللعب وهي التصميمية مجموعة من العناصر 

وريًا ، لحماية يجب أن يتوضع السياج حيث يكون ذلك ضر : Fencingالسياج 1-2-3 
. منطقتهم  ياللعب ه ساحة وتعطيهم اإلحساس باألمان وأنّ . الشارع  طرمخااألطفال من 

 :  أهمها لسياج عدة أمورويجب أن يحقق ا، (3-33) الشكل 

 . أن يكون السياج من مواد آمنة التسبب األذى لألطفال  -
 .لصدأ ، أو التعفن للتقليل من الصيانة ضّد اكون من مواد مقاومة ، ومعالجة يأن  -
 . حتوي على بروزات حادة يأاّل  -
 .بحيث يمنع األطفال من تسلقها  m 1 ) )أن يكون السياج بارتفاع مناسب -
 .بينهالمنع االنحصار  cm 8.9الشاقولية أقل من األفقية بين العناصرالمسافة  -

                                                             
1

  : A Guide Book for Guideline's Playspaces that are Accessible to Persons with Dis abilities Based on 
CAN- CSA , Z6 14-07 Annex H – Canadian Coalition for Accessible Playspaces- p: 12  
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  يبين سور فراغ اللعب (3-33)الشكل 

 (106)المرجع 
 يبين بوابة فراغ اللعب (3-34)الشكل 

 (106)المرجع 

إّن الهدف من وجود البوابات مثل السياج إبقاء األطفال في مكان :   Gatesالبوابات  2-2-3
إّن موقع البوابة مهم حيث يعتبر مّوجه لألطفال نحو  .عن الّشارع والمخاطر الخارجية  آمن بعيداً 

يجب أن تسمح .  اللعب ، وفي حال لم تكن كذلك هذا يدفع األطفال إلى تسلق السياج فراغ
( (m 2.15الضرورة وهذا يتطلب أن تكون بعرضالبوابات بدخول سيارات اإلسعاف في حاالت 

كما يجب أن تحقق البوابات عدة  (3-34)الشكل.يتطلب وجود ممرات مناسبة على األقل ، كما 
 : أمور منها 

  .أن تكون بعرض مناسب يسمح بدخول عربات ذوي االحتياجات الخاصة  -

 .عن سطح األرض  ( m 0.70 )االرتفاع  -

 .تحت البوابة لتجنب إصابة األقدام  ( cm 6-11)أن تترك مسافة  -

 .بروزات أو زوايا حادة تسبب األذى  أاّل تحتوي على -

 .أن تفتح للخارج على ساحة أو ممر للمشاة  -

يفضل أن تكون بلون مغاير للسياج حتى يسهل رؤيتها من قبل األطفال وخاصة الذين يعانون  -
 .من ضعف البصر 

هل واألطفال من ألااللعب بمقاعد لجلوس  فراغاتإّن تزويد  :Seatingsالمقاعد 3-2-3 
، ويسمح ت االجتماعية بين األهل واألطفالهذا يساعد على نشوء العالقافمور الهامة ، األ

يجب أن تتوضع المقاعد بحيث تكون مشرفة على مكان لعب  .لألطفال باللعب لمدة أطول 
تسبب المخاطر ، وفي األماكن التي يحتمل أن يبة من أماكن لعب األطفال الصغار، وقر األطفال

على األقل من السياج لمنع األطفال  m 1كما يجب أن تتوضع على بعد  ه مثل الطرق والميا
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السياج ، وأن تثبت باألرض وأن يكون أمامها مساحة من األرض  إلى من استخدامها للصعود
 (3-36)، (3-35)الشكل . 1الصلبة لحمايتها من التآكل 

 
 (108)المرجع  (3-36)الشكل                                    (107)المرجع  (3-35)الشكل                  

 أشعة الشمس  فراغ اللعب ومحمية من مناألهل قريبة جلوس أماكن 

 

اللعب من أشعة الشمس صيفًا يجب أن فراغ إّن حماية : لحماية من أشعة الشمسا 4-2-3
ألهل ن جلوس اأماك، و  ، ويجب أن تشمل أجهزة اللعب تبار أثناء عملية التصميميؤخذ بعين االع

فقد أشارت دراسة أجرتها األكاديمية األمريكية لألمراض الجلدية أّن  وأماكن لعب األطفال الصغار
  2 .روق الشمس تتطور إلى سرطان الجلدخمسة أو أكثر من اإلصابات بح

المظالت أو األسقف البسيطة التي  حماية األطفال من اإلصابة بحروق الشمس يتم من خالل إنّ 
أو من خالل زراعة األشجار التي تؤمن الّظل ألجهزة اللعب في ، وق أجهزة اللعبتوضع ف
ولكن يجب اختيار أنواع أشجار مناسبة بحيث ال تسبب ، أيضًا من الرياح والحماية  ،الّصيف

 (3-38)و  (3-37)األشكال .أغصانها المتدلية المخاطر لألطفال

ّل بعين االعتبار ، خاصة في وقت الظهيرة يجب أن تؤخذ حركة الشمس وتأثيرها على خلق الظ
 3. إّن تأمين الظل يسمح لألطفال باللعب مّدة أطول  ، حيثوالعصر

                                                             
1

  : Safety of the Playground  Information Book Let for Administrators of Play Areas , David Yearly ,         
p : 5-8 
2

 :  Public Playground Safety Handbook , U.S . Consumer Product Safety Commission, Saving Living          
and Keeping Families Safe   ,p: 5            
3

 :  Playgrounds Strategy – Surf Coast Shire - 2011- p: 9                                                                                       
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 يبين حماية األلعاب بالمظالت (3-37)الشكل

 (109)المرجع
  يبين حماية األلعاب باألشجار  (3-38)الشكل 

              (110)المرجع
 

اللعب  فراغإّن وجود الالفتات في  : Sign age and labelingالالفتات والعالمات  5-2-3
في نفس الوقت ، فعلى  والمشرفين يساعد كثيرًا في تقديم اإلرشادات والتحذيرات للمستخدمين
يجب أن تكون  -على سبيل المثال -الرغم من أن الفئة العمرية المقصودة من استخدام األجهزة 

 تات أو بطاقات في منطقة اللعب أوفإّن وضع الف واضحة من خالل التصميم ومقياس األجهزة ،
مدى مالئمة سن األطفال على األجهزة سوف تعطي بعض التوجيهات لألهل والمشرفين عن 

 : ذ بعين االعتبار بالنسبة لالفتاتوفيما يلي بعض األمور التي يجب أن تؤخ 1.لألجهزة

 .ا من قبل جميع المستخدمين بحيث يسهل رؤيته( (m 1.5يفضل أن تكون الالفتات بارتفاع  -

 .يجب أن تكون بخط كبير وغامق ومرفقة مع الرسومات والصور  -

 (3-39)الشكل 2. ا يساعد على سهولة فهم المعلوماتهذف ضل استخدام األلوان المتعارضةيف -
 

 
 

 

 (111)المرجع  -التحذيرية في فراغ اللعب اللوحات اإلرشادية و (3-39)الشكل 

                                                             
1

  : Guide to Playground Planning - ALLINOIS -  Department of Natural Resources , P : 28 
2

  : Technical Guidance Relating to Playground Layout & Design , Association of Play Industries , p : 12 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.americanswing.com/adult-supervision-is-recommended-warning-label/&ei=DloDVd2bJYLfaqz4gLgF&psig=AFQjCNF4U3hqxtGi-L-ZUNkrUdrYHI60NA&ust=1426369422697222
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 ،صالحة للشرب يعتبر أمرًا ضرورياً تأمين مياه  إنّ  : مراحيضاللشرب وان مياه تأمي6-2-3 
وصول األطفال والبالغين  ط مع محاوربراحيض ، ويجب أن ترتوكذلك تأمين خدمات مثل الم

 (3-40)الشكل .وذوي االحتياجات الخاصة ومحمية من أشعة الشمس والمطر 

 أماكن الشرب(3-40) الشكل 
 (112)المرجع

 (114)المرجع  (3-42)الشكل     (113)المرجع  (3-41)الشكل  
 سالت المهمالت في فراغ اللعب 

 

ات اللعب فراغرية في ضرو  سالت المهمالتتعتبر  : Litter Binsسالت المهمالت  7-2-3
 تتوزع بشكل جيد وبأعداد مناسبة ضمن فراغ اللعب، وأن يجب أنتها ، فانظى للحفاظ عل

األرض وتفّرغ ي ، وأن تثبت ف الجلوس والبوابات من مقاعد 2m-3)) تتوضع على بعد
 . (3-42)و (3-41)الشكل  .باستمرار

 على الدراجاتيأتي بعض األطفال والبالغين  : الهوائية لدراجاتا لوقوف أماكن8-2-3 
 يجب لذلك ،والسيما فراغات اللعب على مستوى األحياء السكنية اللعب  فراغاتلى إالهوائية 
        (3-44)و  (3-43)الشكل  1.لوقوف الدراجات  أماكن تأمين

 (116)المرجع (3-44)الشكل                                  (115)المرجع (3-43)الشكل           
 في الحدائق الهوائية الدراجاتأماكن لوقوف 

                                                             
1

  :  Playground Manual- Compiled By office for Recreation and Sport- October 2007 ( 2
nd

 edition) p: 
12-13                                                                                                                                                                                 

https://twitter.com/nielshoe/status/483994885771771904/photo/1
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  :العربية والعالمية  التجاربتحليل بعض  3-3

ألطفال في حدائق لفراغات لعب اتحليل بعض التجارب العربّية والعالمية  وة كان البّد من دراس
ستبعاد ، جابية وذلك لالستفادة من بعض الجوانب اإلي وتسليط الضوء عليها ، األحياء السكنية وا 

والتي لالستفادة منها ، والوقوف على األسس التصميمية المطبقة فيها الجوانب السلبية فيها 
 .بحث تخدم أهداف ال

 :التجارب العربي ة  1-3-3

تقع حديقة الصنايع في مدينة بيروت في لبنان :  فراا اللعب في حديقة الصناي  في لبنان 1-
على المستوى التخطيطي ، لها مدخل  ، ت صّنف كحديقة حّي سكنيّ  ²م 41814تبلغ مساحتها 

طق الخضراء تلفة، تشغل المنارئيسي يرتبط مع ساحة يتم االنتقال منها إلى أقسام الحديقة المخ
مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية و  مدرج لالحتفاالتعلى  وتحتوينصف مساحتها تقريبًا،

                        (45,3)الشكل .للنشاطات الرياضيةملعب و  وأماكن أللعاب األطفال مقسمة إلى ثالثة فراغات ،

 (118)المرجع  -لبنان  –بيروت  - علقطة جوية لحديقة الصناي (3, 45)الشكل 

 



74 
 

   تقييم فراا اللعب في حديقة الصناي: 

تحتوي حديقة الصنايع على ثالثة فراغات أللعاب األطفال توزعت في ثالثة زوايا، :  الموق  1.
وهي محاطة بمروج خضراء يتم الوصول إليها عبر ممرات مبلطة ترتبط مع المدخل بمحاور 

 . مخاطر الشارع من خالل سور معدني ونباتي يحيط بالحديقةرئيسية وهي محمية من 

 التقليدية  أجهزة اللعب أنواع مختلفة من تحتوي فراغات اللعب على : نوعية أجهزة اللعب 2.
مثل المنزلقات وأجهزة التسلق واألجهزة الهزازة واألجهزة المركبة ولكّنها تفتقر إلى أحواض الرمل 

 .الكرة وألعاب  وأماكن للعب الحرّ 

تلبي فراغات اللعب : تقييم فراا اللعب من حيث تلبية حاجات األطفال من مختلف األعمار 3.
وجود كما أّن  .(3, 47)(3, 46)لشكل احاجات األطفال من الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة،

 .ل من الفئة العمرية الكبيرة ايلبي حاجات األطفيمكن أن ملعب للنشاطات الرياضية في الحديقة 

إّن فراغ اللعب يفتقر إلى أجهزة  :تقييم فراا اللعب من حيث تلبية حاجات األطفال التنموية  
التحدي والمغامرة الخيال، اللعب التي تلبي حاجات الطفل التنموية الحسية ، وتدعم لديه اإلبداع و 

 .كما تفتقر إلى العناصر التي تقدم فرصة التعامل مع الطبيعة

 -إعداد الباحث – تقييم فراغ اللعب في حديقة الصنايع من حيث دعم حاجات الطفل التنموية (3-1)الجدول  

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية
  االجتماعية
 x ةالحسيّ 

 x داعالخيال واإلب
 x التحدي والمغامرة
 x التعامل مع الطبيعة

 (118)المتوسطةلفئة العمريةلأجهزة لعب (47,3)الشكل (118)المرجع  لصغارللعب الأجهزة  (46,3)الشكل
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هناك مجموعة من األسس : تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية األساسية 5.
 .التصميمية يجب أن يحققها فراغ لعب األطفال حّتى يكون جيدًا وناجحاً 

  ال ضمن فراغات اللعب تم تحقيق الفصل بين األطف: الفصل بين األطفال حسب العمرتحقيق
 (49,3) (48,3)الشكل . حسب الفئات العمرية 

يبينان األجهزة المركبة و أجهزة التسلق لألطفال الصغار منفصلة عن الكبار  (49,3) (48,3)الشكالن 
 (117)المرجع 

 تّم تقسيم فراغات اللعب في حديقة الصنايع إلى ثالثة فراغات ، ولكنها:  تنظيم منطقة اللعب 
مة إلى منطقة صاخبة ومنطقة هادئة ، حيث اقتصرت جميعها على األلعاب ذات غير مقسّ 

 .النشاط الحركي الصاخبة 

 توزعت مقاعد الجلوس حول فراغ اللعب بحيث يمكن لألهل رؤية ومراقبة : خطوط النظر
أطفالهم بشكل مباشر ، وهذا يسمح لهم بالتدخل في حال حدوث أي مخاطر أو شجار بين 

 (50,3)الشكل . طفال األ

ق المراقبة توضع المقاعد يحق (50,3)الشكل 
  (118)المرجع ، فراغ اللعب على واإلشراف

 فراغ اللعب محاط بالمروج الخضراء (51,3)الشكل 
 (118)المرجع 
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 اقتصر التفاعل مع المحيط على المروج العشبية الخضراء واألشجار  : التفاعل م  المحيط
تقدم يمكن أن اغات اللعب والتي تضفي على المكان الجمال والشعور بالراحة و التي تحيط بفر 

لألطفال فرصة للتعامل مع الطبيعة واللعب على المروج العشبية، في حين خلت من التضاريس 
 (51,3)الشكل . والعناصر المائية 

 والساحات  تّم تحقيق سهولة الوصول إلى فراغات اللعب من خالل الممرات:  سهولة الوصول
بين  كما حققت األرضية ذات األلوان الزاهية المستخدمة في فراغات اللعب سهولة الحركة والتنقل

 .أجهزة اللعب 

 االعتبار األطفال ذوي االحتياجاتتم األخذ بعين : اوي االحتياجات الخاصة تأمين متطلبات 
اسي المتحركة وأجهزة الخاصة من خالل تأمين األرضيات والممرات المناسبة الستخدام الكر 

ولكن افتقرت فراغات اللعب  .االنتقال األخرى ، ومن خالل تأمين الخدمات المناسبة لهم 
  (53,3) و (52,3) الشكل. هزة اللعب المناسبة لهم إلى أج

ممرات ذات عرض ومواد مناسبة  (52,3)الشكل
 ( 117)لحركة الكراسي المتحركة المرجع

ة للكراسي المتحركة أرضيات مناسب (53,3)الشكل
 (118)المرجع 

 

 إّن توزيع أجهزة اللعب ضمن عّدة فراغات متباعدة يقلل من االزدحام في :  قضايا السالمة
 : مكان واحد وبالتالي يقلل من احتمال حدوث إصابات بين األطفال هذا باإلضافة إلى

  من خالل  :الحماية من السقوط: 
 .ألجهزة باختالف الفئات العمرية لألطفال اختلف ارتفاع ا: ارتفاع األجهزة  -
تّم استخدام الدبزين على الساللم والمنصات لتأمين الحماية من : الدرابزين  -

 .السقوط  
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 تّم استخدام أرضية ماصة للصدمات تحت وحول أجهزة اللعب للتخفيف من :  األرضيات
 .ة اللعب باإلضافة إلى مراعاة المسافات بين أجهز  ،اإلصابة في حال السقوط 

  تّم استخدام الخشب في معظم أجهزة اللعب ، وهي مناسبة ألنها ال :  المواد المسخدمة
 .تسخن عند تعرضها ألشعة الشمس ، وبالتالي ال تسبب األذى لألطفال 

  إن فراغات اللعب بعناصرها المختلفة من أجهزة اللعب واألرضيات بحالة جيدة ، : : الصيانة
 صر معطلة أو مكسورة  نتيجة المراقبة الدائمة والتفتيش الدوري والصيانةفلم يتم لحظ أي عنا

   المستمرة

  -إعداد الباحث  – تقييم فراغ اللعب في حديقة الصنايع من حيث تحقيق األسس التصميمية (3-2)الجدول

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

  x x الفصل حسب العمر

 x x  نطقة اللعبتنظيم م

  x x خطوط النظر
 x x  التفاعل مع المحيط

  x x سهولة الوصول

 x  x ذوي االحتياجات الخاصة متطلبات

  x x قضايا السالمة
  x x الصيانة

 

 :هي والتي تشمل عّدة عناصر : تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق العناصر المكملة  6.

  حيث تّم االعتماد في تأمين الحماية  بشكل مباشر حيط بفراغ اللعباليوجد سور ي: السياج ،
 .لألطفال على بعد فراغات اللعب عن المداخل وعلى وجود سور معدني خارجي يحيط بالحديقة 

 تنفتح على ساحة ترتبط  للحديقة بوابة رئيسية من الجهة الشمالية عرضها مناسب ،: لبوابات ا
ن خالله يتم الوصول إلى فراغات اللعب عبر ممرات تتوزع إلى كافة مباشرة  مع ممر رئيسي ، م

 (54,3)الشكل . أرجاء الحديقة 



78 
 

يبين بوابة الدخول إلى الحديقة  (54,3)الشكل 

 (117)المرجع 

يبين محور الحركة الذي يصل (55,3)الشكل 

 (118)المدخل بفراغ اللعب المرجع 

  دًا خشبيًا توزع بعضها في الممرات حول فراغات مقع 150تحتوي الحديقة على : المقاعد
عب مدة أطول كما اللعب وهذا يتيح لألهل فرصة مراقبة األطفال عن قرب ، ويسمح لألطفال الل

 . اجتماعية بين األهل يساعد في نشوء عالقات

يبين مقاعد الجلوس المحيطة بفراغ   (56,3)الشكل 

 ( 118)اللعب المرجع 

ة من أشعة الشمس من خالل يلحماا(57,3)الشكل 

 (118)أجهزة اللعب المرجع تصميم 

 

 أجهزة اللعبلبعض  اقتصر تأمين الحماية من أشعة الشمس:  الحماية من أشعة الشمس 
 أماكن الجلوسباإلضافة إلى  فراغات اللعب في حين أّن معظم،  (57,3)الشكل تصميم العلى 

 . بشكل مباشر معرضة ألشعة الشمس

 اللعب تساعد في تقديم اإلرشادات والتحذيرات  فراغال يوجد الفتات في  :ت والعالمات الالفتا
 . لألطفال واألهل في نفس الوقت 

  تّم االعتماد في تأمين الخدمات الالزمة لألطفال من مياه  :تأمين مياه الشرب و المراحيض
بممرات مع فراغات  للشرب والمراحيض على الخدمات الموجودة ضمن الحديقة والتي ترتبط

 (58,3)الشكل .اللعب وتم  تخصيص بعضها لذوي االحتياجات الخاصة 
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يبين الخدمات وعالقتها بمحور الحركة    (58,3)الشكل 
 (117)المرجع 

يبين مضمار الدراجات الهوائية  (59,3)الشكل 
 (117)والمشي المرجع 

   مرات المحيطة بفراغات اللعب إلى توزعت سالت المهمالت على طول الم: سالت المهمالت
 .ةنظافالجانب المقاعد للمحافظة على 

  الشكل  ضمن الحديقة يوجد مضمار للدراجات الهوائية: أماكن لوقوف الدراجات الهوائية
 . ولكن لم يتم لحظ أماكن وقوفها،  (59,3)

  -إعداد الباحث – لمكملةمن حيث تحقيق العناصر ا الصنايعتقييم فراغ اللعب في حديقة  (3-3)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  x x السياج
  x x البوابات
  x x المقاعد

 x x  الحماية من أشعة الشمس
 x x  الالفتات والعالمات

  x x المشارب
  x x المراحيض

  x x سالت المهمالت
 x x  أماكن الدراجات

وتصنف  ²م 1311تبلغ مساحة الحديقة : اللعب في حديقة الجنبية في البحرين فراا -2
كحديقة مجاورة سكنية على المستوى التخطيطي ، يحيط بالحديقة سور من الخرسانة يعلوه شبك 

لها مدخل من الجهة الشمالية يتصل مع ممرات للمشاة تفضي إلى مضمار للجري ، و معدني
أماكن لجلوس األهل باإلضافة إلى  للنشاطات الرياضية ، وفراغين أللعاب األطفال وملعب
  (60,3)الشكل  .باإلضافة إلى الخدمات الصحّية 



81 
 

 

 (119)المرجع  -البحرين  -موقع عام لحديقة الجنبية  (60,3)الشكل 

 :تقييم فراا اللعب في حديقة الجنبية 

لى يسار ويمين المدخل يتم تحتوي حديقة الجنبية على فراغين أللعاب األطفال ع :الموق   1.
الوصول إليهما بشكل مباشر عبر ممرات مبلطة ، وهي محاطة بمضمار للمشي  وهي محمية 

 .  من مخاطر الشارع من خالل السور الذي يحيط بالحديقة

التقليدية تحتوي فراغات اللعب على مجموعة متنوعة من أجهزة اللعب : نوعية أجهزة اللعب 2.
في ركب وأربع أراجيح ومنزلقين وثالثة أجهزة توازن وثالثة أجهزة هزازة الحركية وهي جهاز م

 .وألعاب الكرة  أماكن للعب الحرّ و خلت من أحواض الرمل  حين

تلبي فراغات اللعب حاجات األطفال من الفئات : حاجات األطفال من مختلف األعمارتلبية  3.
ا أّن وجود ملعب في الحديقة يتيح كم(62,3) و (61,3)الشكل العمرية الصغيرة والمتوسطة،

  .ممارسة األلعاب الرياضية مثل كرة القدم وغيرها لالفرصة لألطفال من الفئة العمرية الكبيرة 
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أجهزة لعب األطفال الصغار،المرجع (61,3)الشكل 

(119) 
أجهزة لعب تناسب الفئة العمرية   (62,3)الشكل 

 (119)، المرجع المتوسطة 

 

 (119)ملعب لممارسة النشاطات الرياضية لألطفال من الفئة العمرية الكبيرة  ،المرجع  (63,3)الشكل 

إّن فراغ اللعب يحتوي على أجهزة : ل التنمويةاطفتلبية حاجات األ تقييم فراا اللعب من حيث4.
 اللعب التي تلبي حاجات الطفل التنموية الجسدية واالجتماعية ، ولكّنها تفتقر إلى أجهزة اللعب
والعناصر التي تلبي حاجات الطفل التنموية الحسية والفكرية ، وتدعم لديه اإلبداع والخيال، كما 

      .تفتقر إلى العناصر الطبيعية التي تقدم للطفل فرصة التعامل مع الطبيعة

 -حث إعداد البا – من حيث دعم حاجات الطفل التنموية الجنبيةتقييم فراغ اللعب في حديقة  (3-4)الجدول  

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية

  االجتماعية

 x الحسية
 x الخيال واإلبداع

 x التحدي والمغامرة

 x التعامل مع الطبيعة
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هناك مجموعة من األسس : األساسية تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية 5.
 .يكون جيدًا وناجحاً  التصميمية يجب أن يحققها فراغ لعب األطفال حّتى

 ينقسم فراغ اللعب إلى قسمين منفصلين ولكن لم يتم تخصيص كل قسم  :الفصل حسب العمر
، حيث نجد أنّ  كّل قسم يضم ألعاب تناسب األطفال من الفئتين الصغيرة و  محددة لفئة عمرية

ّنما تّم مراعاة المسافة الفاصلة ب . ين أجهزة اللعبالمتوسطة فال يوجد فصل واضح بينهما ، وا 
 . (65,3) (64,3)الشكل 

يبينان أجهزة لعب األطفال من الفئتين الصغيرة والمتوسطة  في كّل قسم والمسافات  (65,3) (64,3)ن الشكال

 (119)المرجع .الفاصلة بينها 

 إّن فراغ اللعب في حديقة الجنبية غير مقسم إلى منطقة صاخبة ومنطقة  :تنظيم منطقة اللعب
ّنما هو منطقة واحدة تضم األلعاب ذات النشاط الحركي الصاخبة هادئ  .فقط ة ، وا 

 رؤية ومراقبة لقد توزعت مقاعد الجلوس حول فراغ اللعب وبذلك تؤمن لألهل  :خطوط النظر
 (3, 66)الشكلأو شجار بين األطفال  لتدخل في حال حدوث أي مخاطرواأطفالهم بشكل مباشر 

 النظر المباشرة بين يبين خطوط (66,3)الشكل 

 (119)فراغ اللعب المرجع  أماكن الجلوس و
فراغ اللعب محاط بالمروج  (67,3)الشكل 

 (119)المرجع  الخضراء
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 اليوجد أي تفاعل مع المحيط حيث افتقر فراغ اللعب إلى التضاريس  : التفاعل م  المحيط
ة و المائية حيث اقتصرت العناصر الطبيعية أو حّتى الصناعية كما افتقر إلى العناصر النباتي

 (67,3)الشكل . النباتية على المروج العشبية الخضراء وبعض األشجار التي تحيط بفراغ اللعب

 تّم تحقيق سهولة الوصول من المدخل إلى فراغات اللعب من خالل ممرات :  سهولة الوصول
فهي غير محققة بسبب عب اللأّما سهولة الحركة والتنقل بين أجهزة . (68,3)، الشكلمبلطة

 .  استخدام األرضية الرملية

 يمكن لذوي االحتياجات الخاصة الوصول إلى :  اوي االحتياجات الخاصة تأمين متطلبات
محيط فراغ اللعب بسهولة ولكن أرضية فراغ اللعب الرملية ال تمكنهم من التنقل ضمنه بسهولة ، 

  (69,3)الشكلين . الجسديةولم يتم تخصيصهم بأجهزة لعب تناسب قدراتهم 

ممرات ذات عرض ومواد مناسبة  (68,3)الشكل

 (119) لحركة الكراسي المتحركة المرجع

األرض الرملية غير مناسبة للكراسي  (69,3)الشكل

 (119)المتحركة المرجع 

 إّن توزيع أجهزة اللعب ضمن فراغين منفصلين يقلل من االزدحام في مكان :  قضايا السالمة
 :حد وبالتالي يقلل من احتمال حدوث إصابات بين األطفال هذا باإلضافة إلى وا

  ط الحماية من السقو  يؤمناستخدام الدبزين على الساللم والمنصات  إنّ : الحماية من السقوط 
 .المختلفة  الفئات العمريةمن  ألطفالا بما يناسب ارتفاع األجهزة ومراعاة

 م المعدن المطلي في المنزلقات وأجهزة الميزان ، كما استخدم تّم استخدا: المواد المسخدمة
البالستيك في الجهاز المركب وهي مناسبة ألنها ال تسخن عند تعرضها ألشعة الشمس ، 

 .وبالتالي ال تسبب األذى لألطفال 

 ة للصدمات للتخفيف تّم استخدام الرمل تحت وحول أجهزة اللعب كأرضية ماصّ :  األرضيات
 . بة في حال السقوطمن اإلصا
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 إن فراغات اللعب بعناصرها المختلفة من أجهزة اللعب واألرضيات بحالة جيدة ، فلم : الصيانة
   . يتم لحظ أي عناصر معطلة أو مكسورة  نتيجة المراقبة والتفتيش الدوري والصيانة المستمرة

 -إعداد الباحث –سس التصميمية من حيث تحقيق األ الجنبيةتقييم فراغ اللعب في حديقة  (3-5)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

 x  x الفصل حسب العمر

 x x  تنظيم منطقة اللعب

  x x خطوط النظر
 x x  التفاعل مع المحيط

 x  x سهولة الوصول

 x x  متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة 

  x x قضايا السالمة
  x x يانةالص

 

 :عناصر هي والتي تشمل عّدة :  تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق العناصر المكملة 6.
 تحتوي الحديقة باإلضافة إلى المقاعد التي تتوزع حول فراغات اللعب أماكن لجلوس  : عدقاالم

األهل محمية من أشعة الشمس وهذا يتيح لألهل فرصة مراقبة األطفال عن قرب، ويسمح 
  . بين األهل والصداقات نشوء العالقات االجتماعيةطفال اللعب مدة أطول كما يساعد في لأل
 الشكل تّم تأمين الحماية من أشعة الشمس لبعض أماكن الجلوس،: الحماية من أشعة الشمس

 (71,3)الشكل  تأمين الحماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعبيتم لم  في حين . (70,3)
 

 يبين أماكن الجلوس المحمية من (3, 70)الشكل 

 (119)المرجع أشعة الشمس  
 ممرات للحركة يبين عدم وجود( 71,3) الشكل

 (119)المرجع وحماية من أشعة الشمس 
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 حيث تّم االعتماد في تأمين الحماية بشكل مباشر اليوجد سور يحيط بفراغ اللعب :  السياج ،
 .رجي يحيط بالحديقة لألطفال من مخاطر الشارع على وجود سور خا

 تنفتح للخارج على ساحة وتتصل من  للحديقة بوابة رئيسية عرضها مناسب ،:  البوابات
  (3, 72)الشكل . الداخل مع ممرات رئيسية، من خاللها يتم الوصول إلى فراغات اللعب

 (119)لمرجع ا -البحرين  –الجنبية حديقة ور الخارجي و بوابة الدخول إلى يبين الس (70,3)الشكل 
 تحتوي الحديقة على كتلة خدمات تحتوي على مراحيض و:  مراحيضتأمين مياه الشرب و ال 

 (73,3)الشكل .أماكن لمياه للشرب 

 (119)المرجع  الخدمات وعالقتها بمحاور الحركة ،يبين غرفة الحارس و  (3, 73)الشكل 
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 اللعب  المحيطة بفراغعد إلى جانب المقاسالت المهمالت توزعت :  سالت المهمالت. 
 اللعب  فراغفي توجيهية وتحذيرية جد الفتات ال يو  : الالفتات والعالمات. 
  ال يوجد أماكن لوقف الدراجات الهوائية : الهوائية  لدراجاتلوقوف اأماكن. 

 -احث إعداد الب - من حيث تحقيق العناصر المكملة الجنبيةتقييم فراغ اللعب في حديقة  (3-6)الجدول 
 التقييم األسس التصميمية المكملة

 ضعيف مقبول جيد
  x x السياج
  x x البوابات
  x x المقاعد

 x  x الحماية من أشعة الشمس
 x x  الالفتات والعالمات

  x x المشارب
  x x المراحيض

  x x سالت المهمالت
 x x  أماكن الدراجات

في  فراغ اللعب يقع :السعودية  -في مدينة الرياض  الضحىيقة لعب األطفال في حدفراا  -3
   حديقة الضحى في مدينة الرياض في السعودية وهي حديقة على مستوى مجاورة سكنية من حيث

 (13)المرجع  -في مدينة الرياض في السعودية األطفال في حديقة الضحىيبين فراغ لعب  (3-74)الشكل 
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لحديقة الجوار السكني وهي محاطة بسور نباتي يؤمن الحماية التخطيطي ، تتوسط ا المستوى
لألطفال يتم الدخول إليها من خالل عدة بوابات ، يقع فراغ اللعب في الزواية الجنوبية الغربية 

نجد أّنه  (3-74)من خالل دراسة وتحليل فراغ اللعب المذكور والمبّين في الشكل . من الحديقة 
 : يتمتع بالخصائص التالية

يتوسط تجمعًا سكنيًا يحيط به ويطل عليه بشكل مباشر، وهذا يمنح األهل واألطفال  -
 . الشعور بالراحة واألمان 

يحيط بفراغ اللعب سور نباتي ، يؤمن الحماية لألطفال من مخاطر الشارع ويسمح  -
 .بالتواصل البصري مع الجوار

ّم تقسيم فراغ اللعب إلى تّم الفصل بين األلعاب حسب الفئات العمرية لألطفال ، حيث ت -
ة تضم المنطق ،كل منطقة تحقق االنسجام والتتابع مع المنطقة التالية  ثالثة مناطق ،

، وتضم المنطقة  وحوض أللعاب الرمل أجهزة لعب بسيطة لألطفال الصغار األولى
المنطقة الثالثة منطقة مظللة بعناصر فطرية از مركب لألطفال األكبر سنًا ، و الثانية جه
      . يربط بينها ساحة مبلطة للعب الحرّ  تؤمن مكان للراحة واللعب الهادئ ،الشكل 

عناصر ، كما تفصل يفصل بين هذه المناطق ممرات مبلطة تسهل الحركة واالنتقال   -
عن منطقة األطفال األكبر سنًا وهذا يمنحهم منطقة األطفال الصغار نباتية 

 .الخصوصية و األمان 
استخدم الرمل في األرضيات و  مراعاة ارتفاع األجهزة سالمة من خاللمراعاة قضايا ال -

 .تحت أجهزة اللعب كمادة ماصة للصدمات ، سماكتها جيدة وخالية من األوساخ
يالحظ وجود العناصر النباتية بشكل واضح مثل األشجار والشجيرات ، تؤمن الظالل  -

 .وتضفي على المكان الشعور بالراحة والجمال 
بعضها معظم أجهزة اللعب من خالل التصميم ، و الحماية من أشعة الشمس ل تّم تأمين -

 .أخذ شكل مظالت 

يعد فراغ اللعب هذا نموذجًا جيدًا لفراغات لعب األطفال على مستوى المجاورة السكنية حيث 
 .التصميمية المكملة  العناصر وبعضحقق األسس التصميمية األساسية 
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 : األجنبي ةالتجارب  2-3-3

وهـي حديقـة  :Aldenham Playground))هام  فيي بريطانييا أوليد فراا اللعب في حديقة 1-
ـِمم فــراغ لعـب األطفــال فيهـا ليــتم اسـتخدامه مــن قبـل جميــع األطفــال  علـى مســتوى حـّي ســكني ، ص 

                   (3-75)الشكل .سنة (1–18)بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة من عمر

 

 

 

 

 

 

 

 (114)         المرجع  -بريطانيا -هام فراغ لعب األطفال في حديقة أولد (3-75)الشكل  

اعتمد التخطيط العام لفراغ :هام لية لفراغ لعب األطفال في حديقة أولدفيما يلي دراسة تحلي  
بحيث تكون كل منطقة منفصلة عن األخرى ولكن كل منها إلى عّدة مناطق  هتقسيمعلى اللعب 

 :وهي تحقق االنسجام والتتابع  ولّلتي تليها ،  تشكل استمرارية

 صممت كمنطقة مفتوحة بحيث (3-76) الشكل :  Free Play Zoneمنطقة اللعب الحر  1-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (114)المرجع  -يبين منطقة اللعب الحر (3-76)الشكل 
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بيعة المحيطة ، وتعطي الط تنسجم مع
. إحساس كامل باللعب الحّر المفتوح 

تتضمن ساحة مبلطة ومناطق عشبية و 
الشكل ،مكان لأللعاب المائية وألعاب الرمل

مثل  بعض األلعاب كما تتضمن (77-3)
، مع منزلق عريض ورامبات  بيت الشجرة

يمكن لذوي االحتياجات الخاصة  ،للوصول
كن اللعب مع ، تتصل أمابسهولةاستخدامه 

  (3-79) ،(3-78) الشكل. تتصل مع الممرات الرئيسيةو بعضها بممرات عريضة 

                                                          مع منحدر منزلقيبين  (3-79)الشكل                            يبين بيت الشجرة(3-78) الشكل          

            حركياً  لمعاقينمناسب لألطفال ا عريض

  يتم االنتقال من منطقة اللعب الحرّ :   Sensory Play Zoneمنطقة األلعاب الحسية 2-

 (114)المرجع  –منطقة األلعاب الحسية  (3-80)الشكل 

               للعب الحرّ ساحة مبلطة ومنطقة عشبية  (3-77)الشكل

http://www.russell-play.com/assets/aldenham-country-park-kids/aldemham-country-park-treehouse-01.jpg
http://www.russell-play.com/assets/aldenham-country-park-kids/aldenham-country-park-grass-tunnel-entrance-3-800x600.jpg
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هذه المنطقة مزروعة و منظمة بحيث تشكل بيئة  .(3-80)الشكل ، ةب الحسيّ العإلى منطقة األ
، يتّم هذا من خالل الصوت والرائحة والملمس والرؤية قدم أحاسيس مختلفة مثلهادئة ومتنوعة ، ت

النباتات واألشجار المختارة ، والتي تقدم على مدار العام مجموعة واسعة من األلوان والروائح ، 
ونفق يصل بيت زجاجي ، و  س ، والمرايا العاكسة،اجر كما تحتوي على بعض العناصر مثل األ

 على السير ضمنها األطفاليتخلل هذه المنطقة ممرات تساعد  بالرمل إلى منطقة اللعب
 (3-82)  (3-81)الشكل،واكتشافها باإلضافة لوجود المقاعد والطاوالت للجلوس والتنزه

 بالرمل اللعب ةقمنط (3-82)الشكل                     األحوض الزجاجية النباتية (3-81)الشكل 

شكلت استمرارية لألشجار :   Adventure Play Zoneةمنطقة األلعاب المغامر  3-
المناطق العشبية  ووالنباتات الكثيفة والشجيرات بحيث تكون مكملة ألجهزة اللعب الموجودة فيها، 

      (3-84) و(3-83) الشكل.الطبيعية الوعرة التي تحفز المغامرة والتحدي لدى األطفال

 (114)المرجع  - منطقة األلعاب المغامرة (3-83)الشكل 

http://www.russell-play.com/assets/aldenham-country-park-kids/kids-aldenham-country-park-raised-pond-800x600.jpg
http://www.russell-play.com/assets/aldenham-country-park-kids/aldenham-country-park-sand-tunnel-entrance-800x600.jpg
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 (114)المرجع  - يبين األلعاب المغامرة (3-84)الشكل 

 

 :من جوانب مختلفة تقييم فراا اللعب 

اللعب ، والتنوع  إّن التعدد في مناطق:  تلبية حاجات األطفال من الفئات العمرية المختلفة 1-
 . يلبي حاجات األطفال من الفئات العمرية المختلفة في أجهزة اللعب

 -إعداد الباحث  – فال من الفئات العمرية المختلفةلحاجات األط مدى تلبية فراغ وأجهزة اللعبيبين  (3-7)جدولال

 التقييم الفئة العمرية
 ضعيف مقبول جيد

5-1  x x 
9-6  x x 
12-9  x x 
  x x 12فوق ال 

في النشاطات وأجهزة  نوعاللعب بالتتمّيز فراغ : ل التنموية المختلفةاطفحاجات األ تلبية 2-
 .لبي حاجات الطفل التنموية المختلفةاللعب التي ت

 -إعداد الباحث  – من حيث دعم حاجات الطفل التنموية هامفي حديقة أولدتقييم فراغ اللعب  (3-8)الجدول 

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية

  االجتماعية

  الحسية

  الخيال واإلبداع

  والمغامرة التحدي

  التعامل مع الطبيعة

http://www.russell-play.com/assets/aldenham-country-park-kids/aldenham-country-park-adventure-area-800x600.jpg
http://www.russell-play.com/assets/aldenham-country-park-kids/aldenham-country-park-sand-climbing-wall-800x600.jpg
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هادئة  تّم تقسيم فراغ اللعب إلى مناطق : تقسيم فراا اللعب إلى مناطق هادئة وصاخبة 3-
 :تضم كّل منها مجموعة من األلعاب وصاخبة 

 -إعداد الباحث  – من حيث تقسيمه إلى مناطق هامي حديقة أولدفتقييم فراغ اللعب  (3-9) الجدول

 التقييم تضم اللعب أقسام ساحة

 
 

 منطقة األلعاب الهادئة

  ألعاب الرمل

  األلعاب المائية

  اللعب الدرامي

أماكن الراحة والتواصل 
 االجتماعي

 

 
 منطقة األلعاب الصاخبة

  اللعب الحركي

  سطح صلب

  منطقة طبيعية

األسس التصميمية  حقيقمن حيث تفراغ اللعب تقييم  : األسس التصميمية األساسية 4-
 : األساسية

 التّم تقسيم فراغ اللعب إلى مناطق مختلفة حسب الفئات العمرية لألطف: لفصل حسب العمرا 
 ئة الفصل بين األلعاب ذات النشاط الحركي واأللعاب الهادتّم تحقيق :  تنظيم منطقة اللعب. 

 توضع أماكن للجلوس محمية من  تّم تحقيق مراقبة األهل لألطفال من خالل : رخطوط النظ
بشكل مباشر وتعقبهم  ة األطفالبرؤي لهمسمح عة على جوانب الممرات وهذا يأشعة الشمس موزّ 

 .حيث ال يوجد عوائق بصرية 

 يحتوي فراغ اللعب على العناصر التي يتم من خاللها التفاعل مع :  التفاعل م  المحيط
حيث مائية العناصر لخضراء واألشجار والشجيرات ، والكالمروج ا يةنباتال الطبيعة مثل العناصر

 .مائية صغيرة برك  يوجد

 مكانية   تّم األخذ بعين االعتبار سهولة وصول األطفال إلى أجهزة اللعب:  سهولة الوصول وا 
 . من خالل الممرات والساحات  جهزةاألبين التنقل داخل فراغ اللعب و 
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 الخاصة الوصول  ذوي االحتياجاتيمكن لألطفال : خاصة اوي االحتياجات ال تأمين متطلبات
  .من خالل الممرات والمنحدرات المناسبة  إلى ساحة اللعب والتنقل بين األلعاب ،

 وتشمل :  قضايا السالمة 

  ين الخشبية على الساللم والمنصات، بز رااستخدام الديتّم ذلك من خالل  :الحماية من السقوط
 .فئة عمريةالمناسب لكل هزة ارتفاع األجومراعاة 

   ة للصدمات استخدام الرمل كأرضية ماّصة للصدمات بسماكة تّم : استخدام األرضيات الماص 
 .جيدة تحت أجهزة اللعب

  من المالحظ أّن هناك إهتمام  بعمليات الصيانة ،األرضية الرملية ذات سماكة : الصيانة
 .الة جيدة أيضًا جيدة وخالية من األوساخ ، وأجهزة اللعب بح

  -إعداد الباحث –األساسيةمن حيث تحقيق األسس التصميمية  هامفي حديقة أولدتقييم فراغ اللعب (3-10) الجدول

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

  x x الفصل حسب العمر
  x x تنظيم منطقة اللعب

  x x خطوط النظر
  x x التفاعل مع المحيط

  x x سهولة الوصول
 x   x متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

  x x قضايا السالمة
  x x الصيانة

  :العناصر المكملة  5-

 اليوجد سور يحيط بشكل مباشر بفراغ اللعب ، حيث تّم االعتماد في تأمين الحماية :  السياج
 .لألطفال على السور الخارجي المحيط بالحديقة 

 بوابة رئيسية عرضها مناسب ، ترتبط مباشرة  مع  يتم الدخول إلى الحديقة عبر:  لبواباتا
ممر رئيسي ، من خالله يتم الوصول إلى فراغ اللعب عبر مدخل أساسي يرتبط مع ممر يتوزع 

  .لى كافة أرجاء فراغ اللعب ع
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 سمح لألهل بالمراقبة يحتوي فراغ اللعب على بعض المقاعد الخشبية في الممرات ت : عدقالما
 .  نشوء العالقات االجتماعية بين األهل واألطفالالتعارف و في  همواإلشراف وتسا

 يحتوي فراغ اللعب على ممرات تسمح لألطفال باالنتقال بين أجهزة اللعب أو  : الممرات
 . االنتقال بين مناطق اللعب المختلفة وبينها وبين أماكن جلوس األهل 

 تم تأمين الحماية من أشعة الشمس لبعض أجهزة اللعب ، من :  شعة الشمسالحماية من أ
كما للعب ،  اً مناسب اً لقي ظاًل على األرض ويشكل مكانل بعض األجهزة تكاهيو خالل التصميم ، 

 .وجود األشجار يؤمن الحماية المطلوبة من أشعة الشمس أنّ 

  ساعد في تقديم اإلرشادات والتحذيرات ت جد الفتات في ساحة اللعبال يو  :الالفتات والعالمات
 . لألطفال واألهل

 يوجد مراحيض ضمن الحديقة تقع قريبًا من فراغ اللعب ، يتم الوصول إليها عبر : مراحيض ال
 .الخاصة ذوي االحتياجات  مراعاة   ممر واضح ، وتمّ 

نها شيئًا ولم تلحظ لم يذكر ع لدراجاتاأماكن  و سالت المهمالت و أّما بالنسبة ألماكن الشرب
 .في المخططات والصور 

 -إعداد الباحث – من حيث تحقيق العناصر المكملة هامفي حديقة أولدتقييم فراغ اللعب  (3-11)الجدول  .1

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  x x السياج

  x x المقاعد

 x  x الحماية من أشعة الشمس

  x x الممرات

  x x المراحيض

 

هام في بريطانيا ، نجد أّن فراغ ة السابقة لفراغ اللعب في حديقة أولدمن خالل الدراسة التحليلي
اللعب قد حقق األسس والمعايير التصميمية األساسية والعناصر التصميمية المكملة ، ولذلك 

ب في حدائق األحياء يمكن أن نعتبره مثال نموذجي يمكن االستفادة منه في تصميم فراغات اللع
 .السكنية لمدينة دمشق منطقة البحث وغيرها من المناطق 
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 Sueحديقة تعتبر : في سان فرانسيسكو  Sue Biermanفراا اللعب في حديقة  2-
Bierman  لم تكن الحديقة تحتوي على فراغ  مجاورة سكنية ،التخطيطي حديقة مستوى العلى

طفل يعيشون في الجوار السكني محرمون من اللعب  1000للعب األطفال وقد وجد وأن حوالي 
ِمم بحيث يناسب األطفال بعمر ماقبل فتّم تخصيص قسم من الحديقة كفراغ للعب األطفال  ص 

 .سنة (6-12)واألطفال بعمر المدرسة  سنة (2-5)المدرسة 

  (115)المرجع  -في سان فرانسيسكو Sue Biermanموقع عام لحديقة  (3-85)الشكل

  (115)المرجع  – Sue Biermanفي حديقة  مسقط أفقي لفراغ لعب األطفال(3-86) الشكل 
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 : Sue Biermanفي حديقة  تقييم فراا اللعب

في الجهة الشمالية من الحديقة ، وهو محاط بسور معدني ونباتي فراغ اللعب يقع : الموق  1-
إلى فراغ اللعب من  اة ، ويتم الدخوللحماية األطفال من مخاطر الشارع ، ومحاط بممرات للمش

 .(3-86) الشكل. بوابة واحدة 

يحتوي فراغ اللعب على مجموعة متنوعة من أجهزة اللعب : نوعية أجهزة اللعب وعددها 2-
زة المركبة ذات العناصر سنة ، مثل األجه 12وبعضها يناسب الفئة العمرية األكبر حتى 

بعضها و   (3-89)الشكل  ألراجيح ذات المقعد العادي، وا(3-87) (3-88)األشكال  ،المختلفة
، واألجهزة الهزازة والمتسلقات (3-90)مثل األراجيح ذات المقعد الكامل األطفال الصغار  يناسب

   (115)لمرجع ا .(3-94) ،(3-93)، (3-92)، (3-91)األشكال .القليلة االرتفاع 

 : األساسية  األسس التصميمية 3-

 تم تحقيق الفصل بين األطفال حسب الفئات العمرية : الفصل حسب العمر. 

  لم يتم تقسيم فراغ اللعب إلى منطقتين صاخبة وهادئة بشكل واضح إّنما : تنظيم منطقة اللعب
 تم توضع أجهزة اللعب ذات الضجة متقاربة بعيدًا عن األلعاب األكثر هدوءاً 

 حيث يمكن لألهل رؤية ومراقبة فراغ اللعب ب فيتوزعت مقاعد الجلوس :  خطوط النظر
 . وخاصة األطفال الصغار أطفالهم بشكل مباشر

 يحيط بفراغ اللعب مجموعة من األشجار ، والمروج العشبية الخضراء :  التفاعل مع المحيط
التي تضفي على المكان جمااًل والشعور بالراحة وتقدم لألطفال فرصة للتعامل مع الطبيعة 

 .شبية واللعب على المروج الع

 توزعت الممرات والساحات في بعض األماكن ، في حين خلت بعض :  سهولة الوصول
 .األماكن األخرى منها

 تأمين الممرات المناسبة الستخدام الكراسي تّم : األطفال اوي االحتياجات تأمين متطلبات
في مناطق  بينما كانت األرضيات رمليةفي بعض المناطق المتحركة وأجهزة االنتقال األخرى 

  .تناسب قدراتهم الجسدية الخاصة   لعب تأمين أجهزة يتم لمكما ، أخرى
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 تّم تحقيق سالمة األطفال من خالل وجود أرضيات ماصة للصدمات تحت أجهزة :  السالمة
اللعب ، ومراعاة المسافات بين أجهزة اللعب حسب منطقة استخدام كّل نوع من أجهزة اللعب 

 .هزة حسب عمر األطفال ومراعاة ارتفاع األج

  إن فراغ اللعب وجميع عناصر من اجهزة اللعب واألرضيات بحالة جيدة والتحتاج : الصيانة
   إلى صيانة

 يبينان أجهزة اللعب المركبة (3-88)  (3-87)الن الشك

 الكامل يبين األراجيح ذات المقعد (3-90)الشكل  يبين األراجيح لألطفال بعمر المدرسة (3-89)الشكل

 يبين الميزان لألطفال الصغار (3-92)الشكل  المتسلقات وأماكن جلوس األهليبين  (3-91)الشكل
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  (3-93) الشكل

 (3-94)الشكل و 
يبينان أجهزة لعب األطفال 

 الصغار
 

 جميع األشكال السابقة
 (115)المرجع 

  : التصميمية المكملة ر العناص 4-

  لشارع من خالل سور يحيط الحماية لألطفال من مخاطر ا مينتأ تمّ : السياج والبوابة
 .والدخول إلى فراغ اللعب من مكان واحد عبر بوابة مناسبة  بالحديقة

 توزعت المقاعد على محيط فراغ اللعب :  المقاعد. 

 تّم تأمين الحماية من أشعة الشمس لبعض أجهزة اللعب من :  الحماية من أشعة الشمس
تّم تأمين الحماية لبعض  ، في حين كانت بعض األجهزة بدون حماية  ، كماخالل التصميم 

 .المقاعد من خالل األشجار المحيطة بفراغ اللعب 

  لم يتم لحظ الفتات أوعالمات توجيهية أو تحذيرية في فراغ اللعب : الالفتات والعالمات. 

 حيض في كتلة خاصة في تّم تأمين االخدمات الالزمة من أماكن للشرب ومرا:  الخدمات
في حين توزعت سالت . الحديقة قريبة من فراغ اللعب يتم الوصول إليها عبر ممرات مبلطة 

 .المهمالت قريبًا من المقاعد 

 لم يتم ذكر أو لحظ مواقف للدراجات الهوائية :  مواقف الدراجات. 

الذي  ان فرانسيسكوفي س Sue Biermanمن خالل الدراسة التحليلية لفراغ اللعب في حديقة 
يعتبر نموذجًا جيدًا لفراغ لعب األطفال على مستوى مجاورة سكنية ، نجد أّنه حقق العديد من 
األسس التصميمية األساسية لفراغات لعب األطفال يمكن االستفادة منها وتطبيقها في فراغات 

 .لعب األطفال في حدائق األحياء السكنية لمدينة دمشق 
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،  في إسبانيا Lemoizتقع الحديقة في مدينة  :في إسبانيا Atalayaحديقة  فراا اللعب في 3.
نسمة، تتوسط الحديقة  1000ي حديقة على مستوى مجموعة سكنية يبلغ عدد سكانها وه

  (95,3) (96,3)المجموعة السكنية ويشكل فراغ اللعب جزءًا أساسيًا منها، الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (116)المرجع  - في إسبانيا Atalaya ةحديقلموقع عام ل (3, 95)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (116)المرجع  -في إسبانيا  Atalayaفي حديقة  يبين فراغ اللعب (3, 96)الشكل 
  

فراغ اللعب محاط باألبنة السكنية وهو مقسم إلى ثالثة أقسام تّم التمييز بينها : تقييم فراا اللعب 
 (97,3)الشكل .ات ذات األلوان الزاهية والالمعة من خالل استخدام األرضيات الماصة للصدم
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 يبين الفصل بين األلعاب حسب العمر  (98,3)الشكل  يبين أقسام فراغ اللعب واألجهزة  (97,3)الشكل

 والساحات مواد األرضيات في الممرات(100,3)الشكل أماكن الجلوس حول فراغ اللعب  (99,3)الشكل
 (116)المرجع  األشكال السابقة

 :األسس التصميمية األساسية  1-

 بين األلعاب التي تخدم األطفال الصغار و بين  الفصلتحقيق تّم لقد :  الفصل حسب العمر
 .(98,3)ل الشك. طفال بعمر المدرسة األألعاب 

 الصاخبة فقطالحركية احتوى فراغ اللعب على منطقة األلعاب :  تنظيم فراا اللعب . 

 سهولة إشراف ومراقبة األهل بشكل مباشر من خالل توضع أماكن  حقيقتم ت: خطوط النظر
  (99,3)الشكل . جلوس األهل حول فراغ اللعب 

 اقتصر التفاعل مع المحيط على بعض المروج العشبية واألشجار التي :  التفاعل م  المحيط
 .تحيط بفراغ اللعب 

 راغ اللعب وسهولة تنقلهم بين أجهزة إلى فطفال تّم تحقيق سهولة وصول األ:  سهولة الوصول
 (100,3)الشكل .اللعب من خالل الممرات والساحات ذات األرضيات المناسبة للحركة 

 من خالل سهولة تنقلهم ضمن فراغ اللعب ، ولكن  :اوي االحتياجات الخاصة  تأمين متطلبات
 . ال يوجد أجهزة لعب خاصة بهم 
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  عاة قضايا السالمة من خالل األرضيات الماصة للصدمات تّم مرا :قضايا السالمة والصيانة
تحت وحول أجهزة اللعب ، ومراعاة ارتفاع األجهزة والتباعد بينها ، أّما بالنسبة للصيانة فجميع 

 .عناصر فراغ اللعب من أجهزة وأرضيات بحالة جيدة فال يوجد أجزاء معطلة أو مكسورة 

 :العناصر التصميمية المكملة  2-

 ال يوجد سور أو بوابات ألّن الحديقة وضمنها فراغ اللعب يتوسط األبنية :  ج والبواباتالسيا
 .السكنية ، ووهي غير محاطة بالشوارع ، حيث يتم الوصول إليها عبر محاور آمنة للمشاة 

 فراغ اللعب حول المقاعد توزعت :  المقاعد. 

  شعة الشمس ألجهزة اللعب وأماكن الحماية من ألم يتم تأمين : الحماية من أشعة الشمس
 .الجلوس 

  لم يلحظ الفتات أو عالمات توجيهية وتحذيرية في فراغ اللعب  :الالفتات والعالمات. 

  توضعت الخدمات من مراحيض وأماكن للشرب في كتلة مستقلة ضمن الحديقة  :الخدمات
لمهمالت ضمن فراغ اللعب إلى ولكنها تعتبر بعيدة نسبيًا عن فراغ اللعب ، بينما توزعت سالت ا

 .المقاعد جانب 

  يأتي على اعتبار أّن فراغ اللعب على مستوى مجموعة سكنية : أماكن وقوف الدراجات ،
 . لى األقدام  فليس هناك  حاجة الستخدام الدراجات األطفال سيرًا ع

المجموعات  يمثل نموذج جيد لفراغات اللعب على مستوى Atalayaفراغ اللعب في حديقة إّن 
السكنية ، الستفادة منه في تصميم فراغات اللعب في حدائق المجموعات السكنية وخاصة تلك 

 .الفراغات المهملة والمغلقة التي تتوسط التجمعات السكنية في أحياء مدينة دمشق 

 :المدروسة التجارب  إيجابيات وسلبيات 3-3-3

 لبنان -ت بيرو  – فراا اللعب في حديقة الصناي  إيجابيات : 

 .يقع بعيدًا عن مخاطر الشارع  -
 . يحتوي فراغ اللعب على األجهزة التي تلبي النشاط الجسدي واالجتماعي  -
 .تم تحقيق الفصل بين األطفال حسب الفئات العمرية -
 .يلبي حاجات األطفال من جميع الفئات العمرية  -
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 .تأمين خطوط النظر بين أماكن الجلوس وفراغ اللعب بشكل مباشر  -
تأمين سهولة وصول األطفال بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة إلى فراغ اللعب  -

 .والتنقل بين األجهزة 
 .مراعاة قضايا السالمة والصيانة  -
 .تأمين الحماية لألطفال من مخاطر الشارع من خالل وجود السور والبوابة  -
 .ة الشمس تأمين أماكن لجلوس األهل قريبة من فراغ اللعب بعضها محمي من أشع -
توفر الخدمات الالزمة من أماكن للشرب ومراحيض ، وتخصيص بعضها لذوي  -

 .االحتياجات الخاصة ، وتوزع سالت المهمالت قريبة من المقاعد 

  لبنان -بيروت  – سلبيات فراا اللعب في حديقة الصناي : 

 يفتقر إلى أحواض الرمل وأماكن للعب الحر وألعاب الكرة  -
 .ألطفال التنموية الحسية والفكرية ، الخيال واإلبداع ،التحدي والمغامرة ال يدعم حاجات ا -
اقتصر فراغ اللعب على وجود منطقة ألعاب صاخبة فقط ، وخال من منطقة األلعاب  -

 الهادئة 
 .ال يوجد تفاعل مع العناصر الطبيعية النباتية والمائية  -
 .اليوجد ألعاب تناسب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .ال يوجد حماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب أماكن الجلوس  -
 .ال يوجد الفتات وعالمات توجيهية وتحذيرية  -
 . اليوجد أماكن لوقوف الدراجات  -

 البحرين - فراا اللعب في حديقة الجنبية إيجابيات : 

 .وجود سور وبوابة تؤمن الحماية لألطفال من مخاطر الشارع  -
 . األجهزة التي تدعم النشاط الجسدي واالجتماعي يحتوي فراغ اللعب على  -
 .يلبي حاجات األطفال من جميع الفئات العمرية  -
 .تأمين خطوط النظر بين أماكن الجلوس وفراغ اللعب بشكل مباشر  -
 .تأمين سهولة وصول األطفال من المدخل إلى فراغ اللعب عبر ممرات مبلطة  -



113 
 

 .مراعاة قضايا السالمة والصيانة  -
 .ماكن لجلوس األهل قريبة من فراغ اللعب تأمين أ -
توفر الخدمات الالزمة من أماكن للشرب ومراحيض، وتوزع سالت المهمالت قريبة من  -

 .المقاعد 

  البحرين  – الجنبيةسلبيات فراا اللعب في حديقة: 

 .يفتقر إلى أحواض الرمل وأماكن للعب الحر وألعاب الكرة لألطفال الصغار  -
 .ألطفال التنموية الحسية والفكرية ، الخيال واإلبداع ،التحدي والمغامرة ال يدعم حاجات ا -
 .اقتصر فراغ اللعب على وجود األلعاب الصاخبة فقط ، وخال من األلعاب الهادئة  -
 .ال يوجد تفاعل مع العناصر الطبيعية النباتية والمائية  -
 .اليوجد ألعاب تناسب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .حماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب وبعض أماكن الجلوس  ال يوجد -
 .ال يوجد الفتات وعالمات توجيهية وتحذيرية  -
 . اليوجد أماكن لوقوف الدراجات  -

 السعودية  –الرياض الضحى في فراا اللعب في حديقة  إيجابيات: 

 .وجود سور وبوابة تؤمن الحماية لألطفال من مخاطر الشارع  -
 دي واالجتماعي، الخيال واإلبداع هزة والعناصر التي تدعم النشاط الجسيحتوي على األج -
 .يلبي حاجات األطفال من الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة  -
 .تأمين سهولة وصول األطفال من المدخل إلى فراغ اللعب عبر ممرات مبلطة  -
 .ئة يحتوي فراغ اللعب على منطقة لأللعاب الصاخبة ، ومنطقة لأللعاب الهاد -
 .تّم تأمين الحماية من أشعة الشمس لمعظم أجهزة اللعب -
 .يوجد تفاعل مع العناصر الطبيعية النباتية  -
 .مراعاة قضايا السالمة  -

  السعودية -الرياض  –الضحى سلبيات فراا اللعب في حديقة : 

 .يفتقر إلى مكان للعب الحّر وألعاب الكرة  -
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 .والفكرية ، التحدي والمغامرة  ال يدعم حاجات األطفال التنموية الحسية -
 .اليوجد ألعاب تناسب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .ال يوجد الفتات وعالمات توجيهية وتحذيرية  -
 . اليوجد أماكن لوقوف الدراجات  -

 بريطانيا  – هامأولدفراا اللعب في حديقة  إيجابيات: 

 .يقع بعيدًا عن مخاطر الشارع  -
حاجات األطفال الجسدية األجهزة والعناصر التي تلبي جميع  يحتوي فراغ اللعب على -

الجسدية واالجتماعية، الحسية ، الفكرية ، تحفز اإلبداع والخيال تدعم روح واالجتماعية 
 . التحدي والمغامرة وتقدم فرصة التعامل مع الطبيعة 

 .تم تحقيق الفصل بين األطفال حسب الفئات العمرية -
 .جميع الفئات العمرية يلبي حاجات األطفال من  -
 .تأمين خطوط النظر بين أماكن الجلوس وفراغ اللعب بشكل مباشر  -
تأمين سهولة وصول األطفال بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة إلى فراغ اللعب  -

 .والتنقل بين األجهزة 
 .مراعاة قضايا السالمة والصيانة  -
 .محمي من أشعة الشمس تأمين أماكن لجلوس األهل قريبة من فراغ اللعب بعضها  -
توفر الخدمات الالزمة من أماكن للشرب ومراحيض ، وتخصيص بعضها لذوي  -

 .االحتياجات الخاصة ، وتوزع سالت المهمالت قريبة من المقاعد 

  بريطانيا  – هامأولدسلبيات فراا اللعب في حديقة: 

 .اليوجد ألعاب تناسب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .ية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب و جميع مقاعد الجلوس ال يوجد حما -
 .لم يلحظ الفتات وعالمات توجيهية وتحذيرية و أماكن لوقوف الدراجات  -

 فراا اللعب في حديقة  إيجابياتSue Bierman -  سان فرانسيسكو: 

 .تّم تأمين الحماية لألطفال من مخاطر الشارع من خالل السور والبوابة   -
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اغ اللعب على األجهزة التي تلبي حاجات األطفال الجسدية واالجتماعية و الفكرية ، يحتوي فر  -
 . وتحفز لديهم اإلبداع والخيال و تدعم روح التحدي والمغامرة 

 .تم تحقيق الفصل بين األطفال حسب الفئات العمرية -

 .يلبي حاجات األطفال من جميع الفئات العمرية  -

 .اكن الجلوس وفراغ اللعب بشكل مباشر تأمين خطوط النظر بين أم -

تأمين سهولة وصول األطفال بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة إلى فراغ اللعب والتنقل بين  -
 .األجهزة 

 .مراعاة قضايا السالمة والصيانة  -

 .تأمين أماكن لجلوس األهل قريبة من فراغ اللعب بعضها محمي من أشعة الشمس  -

زمة من أماكن للشرب ومراحيض ، وتخصيص بعضها لذوي االحتياجات توفر الخدمات الال -
 .الخاصة ، وتوزع سالت المهمالت قريبة من المقاعد 

 .لم يلحظ أماكن لوقوف الدراجات الهوائية  -

  سلبيات فراا اللعب في حديقةSue Bierman - سان فرانسيسكو: 

 لكرة يفتقر إلى أحواض الرمل وأماكن للعب الحر وألعاب ا -

صاخبة فقط ، وخال من منطقة األلعاب اللعاب األاقتصر فراغ اللعب على وجود منطقة  -
 الهادئة 

 .ال يوجد تفاعل مع العناصر الطبيعية النباتية والمائية  -

 .اليوجد ألعاب تناسب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -

 .ن الجلوس أماكو أجهزة اللعب جميع ال يوجد حماية من أشعة الشمس ل -

 .ال يوجد الفتات وعالمات توجيهية وتحذيرية  -
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 . يوجد أماكن لوقوف الدراجات  ال -

 فراا اللعب في حديقة  إيجابياتAtalaya -  إسبانيا: 

 .مخاطر الشارع  فراغ اللعب يؤمن الحماية لألطفال من -

 . ي يحتوي فراغ اللعب على األجهزة التي تدعم النشاط الجسدي واالجتماع -

الصغيرة والمتوسطة ألنّه على مستوى مجموعة يلبي حاجات األطفال من الفئات العمرية  -
 .سكنية 

 .تأمين خطوط النظر بين أماكن الجلوس وفراغ اللعب بشكل مباشر  -

ممرات ال من خالل  وبين األجهزة فراغ اللعب ا ل واالنتقال داخلتأمين سهولة وصول األطف -
 . والساحات المبلطة 

 .مراعاة قضايا السالمة والصيانة  -

 .توزع سالت المهمالت قريبة من المقاعد  -

  سلبيات فراا اللعب في حديقةAtalaya - إسبانيا: 

 .يفتقر إلى أحواض الرمل  -

 .الخيال واإلبداع وال يحفز ال يدعم حاجات األطفال التنموية الحسية والفكرية ،  -

 صاخبة فقط ، وخال من األلعاب الهادئة ال الحركية لعاباألاقتصر فراغ اللعب على وجود  -

 .ال يوجد تفاعل مع العناصر الطبيعية النباتية والمائية  -

 .اليوجد ألعاب تناسب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -

 .أماكن الجلوس و ال يوجد حماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب  -

 .وتحذيرية ال يوجد الفتات وعالمات توجيهية  -
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 : واألجنبيةمقارنة بين فراغات اللعب في التجارب المدروسة العربية  4-3-3

 -إعداد الباحث –مقارنة بين فراغات اللعب في التجارب المدروسة العربية واألجنبية  (3-12)الجدول 

 
 تقييم فراا اللعب في حديقة

 التجارب األجنبية التجارب العربية
 Sue الدنهام وديةالسع الجنبية الصناي 

Bierman 
Atalaya 

 مجموعة مجاورة حي مجاورة مجاورة حي   المستوى التخطيطي للحديقة
 جيد جيد جيد وسط جيد جيد تلبية كافة األعمار
 دعم حاجات األطفال

 التنموية
 جيد جيد جيد جيد وسط وسط

سية
سا
 األ

ية 
ميم

تص
س ال

ألس
ا

 

 جيد جيد جيد جيد وسط جيد العمر الفصل حسب
 ضعيف وسط جيد جيد ضعيف ضعيف تنظيم فراغ اللعب
 جيد جيد جيد جيد جيد جيد خطوط النظر
 وسط وسط جيد وسط ضعيف وسط التفاعل مع المحيط

 جيد جيد جيد وسط وسط يدج سهولة الوصول
 وسط ضعيف وسط ضعيف ضعيف وسط المعاقين متطلبات

 جيد جيد جيد جيد جيد جيد السالمة
 جيد جيد جيد-  جيد جيد ةالصيان

   
   
   
 

   
   

لة 
مكم

ة ال
يمي

صم
 الت

صر
عنا
ال

 

 جيد جيد جيد جيد جيد جيد السياج
 جيد جيد-  جيد جيد جيد البوابة
 جيد جيد جيد-  جيد جيد المقاعد
شعة أالحماية من 
 الشمس

 ضعيف وسط وسط دجي وسط ضعيف

 فضعي- -  ضعيف ضعيف ضعيف الالفتات والعالمات
 متوسط  جيد جيد جيد جيد جيد المراحيض
 متوسط جيد جيد جيد جيد جيد أماكن الشرب
 جيد جيد  جيد جيد جيد سالت المهمالت
 لهاة الحاج- -  ضعيف ضعيف وسط أماكن الدراجات

من خالل دراسة وتحليل بعض التجارب العربية والعالمية ، وجدنا أّنها حققت معظم األسس  -
طفال من الفئات العمرية المختلفة وحاجاتهم ولبت حاجة األ األساسية والمكملة، التصميمية
جات الخاصة ، والحماية من اولكن معظمها لم يحقق مشاركة األطفال ذوي االحتي ،التنموية 

 .التجارب المحلية أشعة الشمس ، ومع ذلك يمكن االستفادة منها في 
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  :الفصل الثالث نتائج 

 تحليلية السابقة لبعض التجارب العربية والعالمية تّم التوصل إلى النتائج التاليةمن خالل دراسة ال

 فراغات لعب األطفالل األساسية أهم األسس والمعايير التصميمية: 

 . بتقسيم فراغ اللعب إلى عّدة مناطق حسب الفئات العمرية لألطفال الفصل حسب العمر -

 .األلعاب ذات النشاط الحركي واأللعاب الهادئة  الفصل بين من خاللتنظيم فراغ اللعب  -

 . ومراقبتهميتمكنوا من رؤيتهم لتأمين خطوط النظر بين فراغ اللعب وأماكن جلوس األهل ،  -

من خالل االستفادة من تضاريس األرض في التصميم، والمحافظة على المحيط  التفاعل مع -
 .العناصر المائية والنباتية واحترام وجودها

  .والساحاتمن خالل الممرات  ضمنهوالتنقل فراغ اللعب أمين سهولة وصول األطفال إلى ت -

مكانية  - الحرص على مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تأمين سهولة الوصول ، وا 
 .االستخدام بتوفير بعض أجهزة اللعب الخاصة بهم 

   يعتبر وجودها ضروريًا  العناصر نكما أّن هناك مجموعة م: المكملة التصميمية العناصر
 :حّتى يكون تصميم فراغات لعب األطفال ناجحًا وهي

في حال كان ذلك ضروريًا  وله بوابةيجب أن يحاط فراغ اللعب بسياج : البواباتو السياج  -
 . ينارتفاع مناسبطفال من مخاطر الشارع ، ويجب أن يكون من مواد و لحماية األ

ل واألطفال يعتبر ضروريًا، حيث يسهل عملية إشراف األهل ويساعد تأمين أماكن لجلوس األه -
 . في إقامة عالقات اجتماعية بين األهل واألطفال 

 .تأمين الحماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب ، وأماكن الجلوس  -

 . ألطفالو ا ألهلليعتبر وجود الالفتات والعالمات ضروريًا لتقديم اإلرشادات والتحذيرات  -

 .تأمين مياه صالحة للشرب ضمن فراغ اللعب ، وتأمين مراحيض يمكن الوصول إليها بسهولة -

 .نظافةالتأمين سالت للمهمالت ضمن فراغ اللعب ، وبالقرب من أماكن الجلوس للحفاظ على  -

 خاصة في فراغات اللعب على مستوى األحياء السكنية تأمين أماكن لوقوف الدراجات الهوائية  -
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 -دمشق مدينةالحي  السكني في  حدائق فراغات لعب األطفال في: الفصل الراب  -

 خاللها مدى تقدم الدولتعتبر المناطق الخضراء واحدة من المقاييس التي يتضح من : مقدمة 
المساحات الخضراء المطلوبة للمدينة على يتم تحديد . وحرصها على الراحة النفسية للسكان

 .أساس المعدالت التخطيطية التي تتوقف على الظروف المحلية لكل بلد 

، يتيح لنا الفرصة الحدائق، والتي تتمثل بشكل أساسي في المدنإّن دراسة المناطق الخضراء في 
س يتم االعتماد عليه لمعرفة نصيب الفرد ومدى توافقها مع المعايير العالمية ، ليكون ذلك أسا

 . المساحة الالزمة وفق اإلمكانيات المتاحة ططات التنظيمية للمدن بهدف توفير عند وضع المخ

كتقسيمات عالميًا التي يتّم اعتمادها التعرف على بعض المفاهيم الهامة ولكن البّد في البداية من 
 :نوردها فيما يلي . إدارية على المستوى التخطيطي 

ر وحدة إدارية على المستوى  تعتبر أصغ:  Residential Groupلسكنية المجموعة ا
 .نسمة  900 – 1200التخطيطي، وهي مجموعة من األبنية السكنية ، يتراوح عدد سكانها بين 

من  1929ظهرت فكرة المجاورة السكنية عام  :Residential adjacent  المجاورة السكنية
ت كوحدة أساسية على الصعيد االجتماعي واإلسكاني ، ، واعتمدبيريقبل المخطط األمريكي 

 – 1000 ِلنسمة ، وفيها مدرسة ابتدائية تتسع  (5000-6000)يتراوح عدد سكان المجاورة بين 
 .م 800تلميذ ، ويجب أاّل يسير الطفل في حدود المجاورة أكثر من  1200

إلسكان في فانكوفر مفهوم وضع المؤتمر العالمي لخبراء التخطيط والعمارة وا 1977في عام 
جديد للمجاورة السكنية حيث ق صد به الحّيز الخاص بالمشاة ضمن نصف قطر يتراوح بين 

  1.نسمة  ( 3000 – 8000 )م ، وعدد السكان يتراوح بين  ( 400 – 500)

هو تجمع عمراني ذو حدود واضحة  : Neighborhood Residentialالحيَّ السكني 
واضح وشبكة من الطرق والممرات اإلنسانية التي تربط جميع أجزاء الحي ومداخل محددة ومركز 

 2.أهم عنصر في الحّي  عليها االستخدام السكني ويعتبر مركز الحيّ  ويطغى

 من مختلف الطبقات واألعماروهي الحدائق التي يمكن لجميع الناس  :الحدائق العامة 1-4
 :ومكوناتها والغرض من إنشائها إلى األنواع التاليةم الحدائق العامة حسب أماكنها ارتيادها، وتقس

                                                             
1

  : Brody ,Jason, Constructing Professional Knowledge :The  Neighborhood Unit Concept in the              
Community Builders Handbook – University of Illinois- Urbana- Champaign , 2009 ,p: 33 

 
2

 1: ص  –جامعة الملك سعود  –مراكز األحياء السكنية  –السكيت ، خالد :  
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 حديقة منتزه مرفق عامو ديقة منتزه وطني وتقسم إلى ح: الحدائق العامة خارج المدينة.             

  التي )حدائق المدينة و حدائق األحياء السكنية ،  وتقسم إلى: الحدائق العامة داخل المدينة
 . (لفصلسيتم الحديث عنها في هذا ا

الحدائق العامة ذات باإلضافة إلى 
وهي مخصصة لعامة الصفة الخاصة 

 :الناس ولكن لها غرض خاص مثل 
ن حدائق الحيواحدائق األطفال، 

الحدائق و حدائق مراكز الشباب 
 1. النباتية

الحدائق في  تصنيف 1-1-4
 الحدائق تتدرج: المدينة و مستوياتها

 ومستوى الحجم، حيث من المدينة في
 منها، كل تخصص الخدمة ودرجة

 المستويات هذه تتناسب أن ويجب
 السكان واحتياجاتهم عدد مع المتدرجة
 -إعداد الباحث  -التدرج الهرمي للحدائق في المدينة ( 4-1)الشكل                                 .لخدماتها

 :وهي 4-1))الشكل  يبينها تخطيطية إلى عدة مستويات المدينة في الحدائق تصنيف ويمكن

على  الحدائق توزيع يكون أن يجب:  City Parks المدينة مستوى الحدائق على 1-1-1-4
 كما الحدائق تتوزع أن يجب ذلك ولضمان المواطنين سكن ألماكن بالنسبة متوازناً  المدينة مستوى
 أو 30 % و ، السكنية المجاورة على مستوى المحلية بالنسبة للحدائق أكثر أو 30 %  :يلي
 (4-2)الشكل   .المدينة  مستوى بحرية على والباقي حدائق توزع الحّي ، مستوى على أكثر
 رياضية مالعب للتنزه ، حركة ممرات ، ترفيهية تحتوي حديقة المدينة على أنشطة أن يجب

مخصصة  وأماكن مياه ودورات وكافتيريات استراحات من الالزمة والمرافق ، لألطفال مالعب
 2. للسيارات مواقف بالحديقة يلحق أن الت ، ويجبللعائ

                                                             
1

–االسكندرية  -كلية الزراعة  -األساسيات النظرية لتصميم وتنسيق الحدائق  -ميم وتنسيق الحدائق تص -محمود القيعي ، طارق :  

 . 144-145ص
2

 –المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية  -األسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطجات الخضراء :  

 24 23,: ص  –2010–الطبعة األولى  –مصر 
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 -إعداد الباحث  - نسب توزع الحدائق في المدينة( 4-2)الشكل 

 الحّي تخدم حديقة:   Neighborhood Parks الحي   مستوى الحدائق على2-1-1-4 
ويجب أن تشكل مساحة الحدائق على . الحيّ  يشملها التى السكنية التجمعات من مجموعة

على  تحتويويجب أن من مساحة الحدائق على مستوى المدينة ،  % 60وى الحّي نسبة مست
 .  خدمات و كافتريات والكبار، للصغار الرياضية األلعاب لممارسة وأماكن والجلوس للتنزه أماكن

هي الحدائق المحلية التي : adjacent Parksالمجاورة  مستوى الحدائق على 3-1-1-4 
م  400ال يزيد عن  تقع في نطاق خدمة

ويجب أن تتناسب المساحة المخصصة 
 للحديقة مع كثافة السكان الذين تخدمهم

 نسمة 3000-5000توفر حديقة لكل  بحيث
وقد تكون مرتبطة بالمدرسة التي تخدم 
المجاورة يجب أن تضم الحديقة مكان مناسب 

يبين تدرج أنصاف أقطار ( 4-3)الشكل         كافية أللعاب األطفال ومساحة لأللعاب الرياضية
                                                                          -إعداد الباحث  -وفق المستوى التخطيطي           1. والخدمات الالزمة وأماكن للجلوس تخديم الحدائق

                                                             
1

 –المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية  -األسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطجات الخضراء  : 

 25-26: ص  –2010–الطبعة األولى  –مصر 
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 هى: Residential Group Parksالسكنية  المجموعة مستوى الحدائق على 4-1-1-4
 وذلك المتوسطة ، فوق الكثافة ذات األبنية السكنية من مجموعة بين التي تتواجد الحدائق
 والمناطق المباني داخل بين ما انتقالية تعمل كمنطقة وهي  .السكان وخدمة الجو لتلطيف
ساحة  فيها يتوافر أن يجب، و  السكنية الحديقة المجموعة  تتوسط  أن العامة ويفضل الخضراء

 .عليها للجلوس مطلة أماكن توافر مع وآمنة ، جذابة بسيطة لعب بأجهزة مزودة لألطفال عبل
 نسمة 1200إلى  900 بين ما سكانها عدد يتراوح التي السكنية المجموعات الحدائق هذه تخدم
  (4-3) الشكل  1.  ²م200  عن  يزيد ال خدمة نطاق في وتكون

 على للحدائق التخطيطية المعايير تعتمد :عامةالمعايير التخطيطية للحدائق ال2-1-4 
 الذين السكان عدد مع لحدائقا مساحة تتناسب ويجب أن  حيّ  أو مدينة لكل المحلية الظروف
 العناصر ر، وأن توف االستخدام من الغرض حسب مناسباً  لحدائقا موقع يكون أنو  ، تخدمهم
 .  المناسبة الترفيهية

في بعض الدول  المستوى التخطيطيحسب  لتخطيطية للحدائقايير ابعض المعيما يلي نورد ف
 : العربية واألجنبية 

 (4)المرجع  -ئق على مستوى المدينة في مصر المعايير التخطيطية للحدا( 4-1)الجدول 

 المساحة التصنيف
 ²ألف م

 عدد السكان
 ألف نسمة

 نصيب الفرد

 نسمة/ ²م
نصف قطر التخديم 

 م
 حديقة المجموعة

 
3-0.8 1.2-0.9 0.83-0.3 200 

 حديقة المجاورة
 

5-4 5-3 1.66-0.8 400 

 حديقة الحي  
 

 1000 - 10 -15 12600التقل عن 

 حديقة المدينة
 

 متغيرة متغيرة فأكثر 100 فأكثر 70

                                                             
1

 –انية المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمر -األسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطجات الخضراء :  

 27-29: ص  –2010–الطبعة األولى  –مصر 
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 (13)مستوى المدينة في السعودية ، المرجع  ئق علىالمعايير التخطيطية للحدا( 4-2)الجدول 

ألف  المساحة التصنيف
 م

 عدد السكان
 ألف نسمة

 ²م نصيب الفرد

 نسمة/
 نطاق الخدمة

 م دقيقة
 100-200 5 0.3 -0.83 0.9-1.2 0.8 -3 حديقة المجموعة
 200-350 5-7 0.8 -1.66 3-5 5-4 حديقة المجاورة
 400-800 5-7 0.33 -1.0 10 -15 5 - 10 حديقة الحي  
  يرةمتغ متغيرة فأكثر 100  فأكثر 70 حديقة المدينة

 

 17))المرجع  ، األمريكية المتحدة الواليات في والمنتزهات للحدائق التخطيطية المعايير( : 4-3)الجدول 

المساحة  التصنيف
 ²ألف م

عدد السكان 
 ألف نسمة

نصيب الفرد 
 ²م

مواقف  موقعها نطاق الخدمة م
 السيارة

ملعب 
 األطفال

 
4-2 

 
10-5 

 

 
0.4 

 

500 

بجوار روضة 
 ةابتدائيمدراس 

 
10 

حديقة الحي  
 السكني

 

30 – 10 

 

30 - 20 

 

1 -  0.4 

 

1000- 500 

بجوار مدارس 
متوسطة أو 

 ثانوية

 
500 

 

حديقة 
 المدينة

 

100 – 20 

 

150-100 

 

1.5 –0.5 

 

5000 

 

يعتمد على توفر 
 األرض

 
500 

 

 )11)، المرجع ( اقتراح األمم المتحدة وفق )المعايير التخطيطية للحدائق في المدن ( 4-4)الجدول 

 

 ²نصيب الفردم نصف قطر التخديم م ²مساحة الحديقة ألف م التصنيف

 4 300 10 المجاورة السكنية

 6 800 60-100 الحي  السكني

 34 3200 200-400 المدينة
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هكتار تقريبًا ،  10500تبلغ مساحة مدينة دمشق  :في مدينة دمشق  العامة الحدائق2-4  
، حيث تضم مدينة دمشق  من األحياء السكنية ي مّثل كّل منها ببلديةوهي مقسمة إلى مجموعة 

 . (4-6)والجدول   1 (4-5)ستة عشر بلدية كما هي موضحة الشكل 

  (24)المرجع . 2011عدد السكان في بلديات مدينة دمشق وفق إحصائيات عام ( 4-5)الجدول 

                                                                                                                                                                                                  التقسيمات اإلدارية لمدينة دمشق وفق المخطط      ( 4-5)الشكل
 -إعداد الباحث  – (18)المرجع .التنظيمي             بينما قامت مديرية الحدائق بمدينة دمشق 

 (4-7)الجدول . بتقسيم المدينة إلى تسعة قطاعات سكنية ، يضم بعضها أكثر من بلدية 

  (25) المرجع –نية وفق تقسيمات مديرية الحدائق اعات السكيوضح القط( 4-6)الجدول 

 البلديات القطاع البلديات القطاع
حديقة تشرين ، حديقة األمويين  الخامس ركن الدين األول

 وعقدة الربوة
 القصاع ، جوبر السادس مهاجرين ، الصالحية الثاني
 ، القدمالشاغور ، الميدان  السابع مزة، كفرسوسة، القنوات الثالث
 طريق المراسم والعقد الثامن برزة ، القابون الرابع

 دمر و المشروع التاسع

                                                             
1

 -كلية العمارة  -رسالة ماجستير -(حدائق الحّي السكني في مدينة دمشق )دراسة األسس التصميمية للحدائق العامة  –كواية ، منال :  

 81: ص  - 2111 -سوريا  -جامعة دمشق

المساحة  البلدية

 بالهكتار

 عدد السكان

 باأللف
 811861 398 ركن الدين

 17736 713 المهاجرين

 16783 763 الصالحية

 866618 8333 المزة

 877637 8861 كفرسوسة

 11177 313 القنوات

 831161 066 برزة

 867366 761 القابون

 03366 176 جوبر

 818633 617 الشاغور

 367101 677 الميدان

 8833316 736 القدم

 883316 3113 دمر

 870363 803 اليرموك

 01786 713 ساروجة

 77738 866 دمشق القديمة

 9096999 99411 المجموع
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لقد بينت مديرية الحدائق في محافظة دمشق عدد ومساحة الحدائق المفتوحة للزوار والمغلقة في 
 .(4-8)كل قطاع الجدول 

م  2010مساحة اإلجمالية لعام يبّين عدد الحدائق ضمن القطاعات السكنّية ومساحتها وال( 4-7)الجدول 
 (25)المرجع

 
 القطاع

  الحدائق
  المساحة 

²م الكلية مغلقةال المفتوحة   
 ²ة ممساحال عددال ²ة ممساحال عددال

 163404 61510 63 101894 30 األول
 148037 24424 29 123613 18 الثاني
 192348 58610 40 133738 15 الثالث
 219768 136630 235 83138 18 الرابع
 346000 اليوجد 346000 2 الخامس
 302012 92639 86 209373 48 السادس
 395774 263299 240 132475 26 السابع
 400879 400879 58 اليوجد الثامن
 143051 10743 21 132308 20 التاسع
 2311273 1048734 772 1262539 177 المجموع

 
للحدائق حيث يتبّين أّن المساحة اإلجمالية 

، وأّن  ²م 2311273في مدينة دمشق
ئق المغلقة والتي يحرم مساحة الحدا
استخدامها كبيرة مقارنة السكان من 

 (4-6)الشكلكما يبين  بالحدائق المفتوحة
إّما ألّنها صغيرة أو ألّنها على شكل 
أحراش تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنظيم 

 يبّين مساحة الحدائق المفتوحة( 4-6)الشكل                        .والسماح للسكان بارتيادها 

 -إعداد الباحث  – والمغلقة في القطاعات السكنية                                                                 
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يمكن . قطاع يختلف عدد الحدائق من قطاع سكني إلى آخر وتختلف مساحة الحدائق في كلّ 
 :   (4-7)الشكل لتسعة من خالل اإجراء مقارنة بين مساحة حدائق القطاعات السكنية 

                  

                                                     
 -إعداد الباحث  –مساحة الحدائق في القطاعات السكنية لمدينة دمشق ( 4-7)الشكل 

المختلفة وهي غير  السكنية تباين كبير في توزع الحدائق في القطاعاتحيث يتبين أّن هناك 
نجد أّن أكبر نسبة للحدائق تركزت  في القطاعين الثامن والسابع ، ثّم  .متناسبة مع عدد السكان 

 .في القطاع الخامس والسادس وكانت متقارية في بقية القطاعات 

 السكان في مدينة دمشق يزداد كّل عام ، دد ع إنّ  :نصيب الفرد من الحدائق في مدينة دمشق
، ولكن هذه الزيادة ال تترافق مع زيادة المساحات الخضراء ، وبالتالي  ( 4-9)كما يبين الجدول 

   .فإّن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يتناقص كّل يوم 

  (24) المرجع ،(باأللف نسمة ) ألحوال المدنيةعدد سكان مدينة دمشق وفق سجالت ا (4-8) الجدول

 1011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 العام

عدد 
 السكان 

1474 1546 1572 1599 1627 1655 1669 1770 1669 1780 1816 

  20111. لعاموفقًا لسجالت األحوال المدنية نسمة  1816000عدد سكان مدينة دمشق  يبلغ -

                                                             
1

 محافظة دمشق  –المكتب المركزي لإلحصاء :  

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

400000 

450000 

 مساحة الحدائق في القطاعات السكنية لمدينة دمشق

 القطاع األول  

 القطاع الثاني

 القطاع الثالث

 القطاع الرابع

 القطاع الخامس

 القطاع السادس

 القطاع السابع

 القطاع الثامن

 القطاع التاسع
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 2311273 الحدائق على مستوى المدينة و البالغة مساحتها نصيب الفرد من مجموع مساحة  -
 . ²م 1.27يساوي  ²م

مساحة  –مجموع مساحة الحدائق المفتوحة والمغلقة = مساحة حدائق األحياء السكنية  -
 ²م  1977273=  334000 – 2311273( = حديقة تشرين ) الحدائق العامة المدينية 

  ²م 1.088= مستوى األحياء السكنية  من الحدائق على نصيب الفردفيكون  -

يعتبر نصيب الفرد من الحدائق في مدينة دمشق قليل بالمقارنة مع نصيب الفرد وفق األسس  -
التخطيطية المعتمدة في سورية والتي تخصص المساحات الخضراء الالزمة لمختلف فئات السكن 

 1:  (4-10)الجدول نسمة كما في  6000ضمن خلية سكنية عدد سكانها 

م  1982األسس التخطيطية المعتمدة في سورية لعام نصيب الفرد من المساحات الخضراء وفق ( 4-9)الجدول
  (1)المرجع 

 الخضراء اتالحد األدنى لنصيب الفرد من المساح فئات السكن
 ²م 1 السكن المنفصل والتوأمي
 ²م 3 السكن االجتماعي المنفصل
 ²م 4 السكن االجتماعي المتصل

 ²م 3 سكن المتصلال
 ²م 2 السكن العربي

 ²م 1 السكن الريفي الزراعي
مم ، و  400مطار السنوية فيها عن األكمية للمناطق التي تزيد %  30تضاف للنسب أعاله 

 2.للمناطق الساحلية %  50

وبما أّن غالبية السكن في مدينة دمشق هو سكن اجتماعي متصل أو منفصل ، و سكن متصل 
صيب الفرد من الحدائق في الواقع مع نصيب الفرد وفق األسس التخطيطية المعتمدة وبمقارنة ن

 .مرات (  2-3)  بنجد أّن نصيب الفرد أقل 

كما تعتبر حّصة الفرد في مدينة دمشق من المساحات الخضراء قليلة جدًا إذا ما قورنت مع 
 :  (4-11)الجدول نصيب الفرد في العديد من مدن العالم والتي سنوردها في 

                                                             
1

 1982طيط العمراني في سورية ، وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية ، أسس التخ:  
2

 -كلية العمارة  -رسالة ماجستير -(حدائق الحّي السكني في مدينة دمشق )دراسة األسس التصميمية للحدائق العامة  –كواية ،منال :  

 82: ص  - 2111 -سوريا  -جامعة دمشق
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 (12)، المرجع نصيب الفرد من المساحات الخضراء في العديد من دول العالم (4-10)الجدول 

نصيب الفرد  المدينة الدولة
 ²م

نصيب  المدينة الدولة
 ²الفرد م

 
 ألمانيا

 122.4 هلسنكي فلندا 13.5 شتوتجارت
  23.6 برلين

 فرنسا
 7.6 ليون

 21.4 تولوز 567.1 جراز النمسا
 7.9 نيس 124.7 ينافي

 7 جنوة إيطاليا 29.2 بروكسل بلجيكا
 23.3 روما 38 أنتورب

 18  لوكسمبورج 35 كوبنهاكن الدنمارك
 

 إسبانيا
المملكة  6.4 برشلونة

 المتحدة
 23 لندن

 55.6 كالسكو 11.5 مدريد
 42.1  السويد 21.3 فالنسيا

  ²م 70، وفي مدينة كانبيرا االسترالية   ²م 80في حين بلغ نصيب الفرد في المدن األمريكية 
،   ²م 0.75في القاهرة : بينما كان نصيب الفرد في المدن العربية قلياًل جدًا سنورد بعضًا منها 

  ²م 1.76، وفي مدينة الموصل  ²م  1.86، في مدينة بغداد²م 2.6في مدينة الرياض السعودية 

  على ما تقّدم ذكره من تقسيم للحدائق وفق بناء : حدائق في مدينة دمشق التصنيف
المستويات التخطيطية وباالستناد إلى المعايير التخطيطية المعتمدة في الكثير من الدول العربية 

وتبعًا للظروف المحلية لمدينة دمشق ، والتقسيمات اإلدارية وعدد السكان فيها ، ونظرًا . والعالمية
 :م الباحث بتصنيف الحدائق في مدينة دمشق كالتاليقا. لقلة الحدائق ونصيب الفرد منها 

( حديقة تشرين)²م 50000عن وهي الحدائق التي تزيد مساحتها: حدائق على مستوى المدينة -أ
 :حدائق على مستوى األحياء السكنية ويمكن تقسيمها إلى  -ب

   ²م  10000 - 50000وهي الحديقة التي تتراوح مساحتها بين :  حديقة الحي  
 ²م  3000 – 10000وهي الحديقة تتراوح مساحتها بين :  قة المجاورةحدي 
 ²م 3000وهي الحديقة التي مساحتها أقل من :  حديقة المجموعة 
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  يشكل عدد األطفال في مدينة دمشق ثلث عدد السكان تقريبًا : عدد األطفال في مدينة دمشق
 :(4-12)كما هو مبين من الجدول 

 24))سنة في مدينة دمشق  ، المرجع  15 السكان دون يبين نسبة( 4-11)الجدول 

 2088 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام

 

2009 2010 1122 

للسكان %

ل دون ا

 سنة 15

 

33.0 

 

30.8 

 

31.8 

 

32.2 

 

32.1 

 

30.4 

 

29.0 

 

30.0 

 

30.2 

 

30.5 

 

30.4 

 

30.2 

 

 مرية المختلفة وفق النسب كما هو مبّين في توزع األطفال في مدينة دمشق على الفئات العي
تقريبًا من  10%نسبة  (6-12)حيث شّكل األطفال بعمر المدرسة  2011لعام  (4-13)الجدول 

 1.عدد السكان 

  2010يبين عدد األطفال في مدينة دمشق حسب الفئات العمرية المختلفة والنسب المئوية لعام (4-12)الجدول 
 24))المرجع 

 

 ريةالفئة العم

 

 

 العدد

 

 %النسبة 

 أقل من سنة

 

28.754 1.9 

4-1 

 

131.999 8.8 

9-5 

 

163.838 10.9 

14-10 

 

159.034 10.6 

  يتبين لنا من الجدولين السابقين أّن األطفال في مدينة دمشق يشكلون نسبة كبيرة من عدد
العمرية من جميع النواحي السكان بلغت الثلث تقريبًا، من هنا تأتي أهمية االهتمام بهذه الشريحة 

الهامة الذي يتجلى فيه  ولعّل اللعب أحد الجوانب ألّنها تشكل مستقبل المجتمع وأساس تقدمه ،

                                                             
1

المكتب  -رئاسة مجلس الوزراء –الجمهورية العربية السورية  -صدار الخامس والخمسوناإل -المجموعة اإلحصائية السنوية :  

 دمشق  –المركزي لإلحصاء 
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أسس تصميمها والعناصر الخاصة  معرفة و توفير أماكن مناسبة االهتمام باألطفال والذي يتطلب 
 .  لاألطفالعب وهي ما يعرف بفراغات  فيدة وآمنة ملتكون ممتعة و  بها

االعتبار  بعينذ األطفال العامة يجب األخ فراغات لعبعند تصميم  :األطفال لعب فراغات 3-4
سنة وللجنسيين  1-15 األطفال من عمر ويجب أن تشمل . أن تتوفر أينما كان هناك أطفاالً 

 : إلى نوعين أساسيين هما ألطفال ل فراغات لعبتقسم  .ناثًا ا  ذكورًا و 

 .  مستقلة بذاتهاخاصة باألطفال فراغات وهي :  لمستقلةا ألطفالا فراغات لعب -
و تكون جزءًا من الحدائق العامة وهي األكثر انتشارًا : المكملة ألطفال ا فراغات لعب -

 . والتي سيتم الحديث عنها في هذا البحث

األسس والمعايير فيما يلي بعض  :األطفال  لعب األسس والمعايير العالمية لفراغات 1-3-4
 :لمية لفراغات األطفالالعا

 دراسة حول  1967عام  National Playing Fieldأجرت مؤسسة اللعب الوطنية في انكلترا 
 :(4-14)فراغات اللعب في الحدائق وصّنفتها حسب الفئات العمرية كما في الجدول 

 -وطنيةيبين تصنيف فراغات لعب األطفال حسب الفئات العمرية وفق مؤسسة اللعب ال (4-13)الجدول 
 43))المرجع 

 خصائص فراغات لعب األطفال

الفئة  التصنيف
 العمرية

 نصيب الطفل

 طفل/ ²م 

المساحةالدنيا 
 ²م

العدد األدنى 
 لألطفال

 الميزات

 

 مجموعةالفراا 

 سكنيةال

 
 

5-2 

 

 

3.5 

 

125 

 

37 

مساحة صغيرة أللعاب 
الكرة ، مساحة مبلطة 

 للعب

 مجاورةالفراا 
 كنيةالس

 

10-5 

 

8.5 

 

335 

 

40 

تجهيزات للعب كرة القدم، 
مسطحات خضراء 

 وأشجار

 حي  الفراغ 
 سكنيال

 مختلف ألعاب الكرة 53 670 12.5 15-10
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 53))المرجع  ،يبين خصائص فراغات لعب األطفال حسب الفئات العمرية  (4-14)الجدول 

 خصائص فراغات لعب األطفال
الفئة العمرية  التصنيف

 سنة
 زمن المشي

 دقيقة
افة السير مس

 م
الحد األدنى 
لفراا اللعب 

 ²م

 الميزات

فراا 
المجموعة 
 السكنية

 
6-1 
 

 
1 

 
100 

 
100 
 

يحتوي أجهزة لعب بسيطة 
 وألعاب التجريب

 
 فراا المجاورة
 السكنية

 
12-6 

 
5 

 
400 
 

 
400 
 

أجهزة لعب كحد  5يحتوي 
أدنى تناسب هذه الفئة 

 العمرية
 

 فراا الحي  
 السكني

 
 12 لفوق ا

 
15 
 

 
1000 

 
1000 

أجهزة لعب كحّد  8يحتوي 
أدنى باإلضافة إلى 
 األلعاب الرياضية  

 

 )37)المرجع يبين خصائص فراغات لعب األطفال حسب الفئات العمرية،  (4-15)الجدول 

 خصائص فراغات لعب األطفال

 

 التصنيف

الفئة 
العمرية 
 سنة

زمن 
 المشي

 دقيقة

مسافة 
 السير م

نصف قطر 
 التخديم  م

لحد األدنى ا
لفراا اللعب 

 ²م

 

 الميزات

فراا 
المجموعة 
 السكنية

 

6-1 

 

1 

 

100 

 

60 

 

100 

 

 يحتوي أجهزة لعب بسيطة

فراا المجاورة 
 السكنية

أجهزة لعب كحّد  5يحتوي  400 240 400 5 12-6
 أدنى

 

فراا الحي  
 السكني

 

 لفوق ا
12 

 

15 

 

 

1000 

 

600 

 

1000 

أجهزة لعب كحّد  8يحتوي 
مكان أللعاب الكرة أدنى ، 

 وألعاب العجالت وتوفير
 ألعاب لألطفال الصغار
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يلعب األطفال في كّل مكان، لذلك  :بالنسبة لألطفال  ةالسكني اءحي  أهمية حدائق األ 2-3-4
يجب أن تتوافر فراغات للعب أينما وجدوا ، في  الحّي و 
المدرسة ، في المشفى  ومراكز التسوق ، وفي األماكن 

 (2-15) مراألطفال من ع ة ، ويجب أن تشملالترفيهي
وتعتبر حدائق األحياء السكنية . ناث اإل و ذكورللسنة 

من أهّم األماكن التي يلعب فيها األطفال نظرًا للعالقة 
بين الطفل والحّي الذي يعيش فيه حيث إّن بناء الوثيقة 
اثنتان في مرحلة  تدور في ثالث حلقات تهشخصي
  يمر يمثل الحلقات التي(4-8) الشكل      فراغ)  والثالثة في مرحلة الرشد( حيّ المنزل وال)الطفولة 

  -إعداد الباحث - نموه خالل بها الطفل                                               (4-8)، الشكل(المدينة 
اته من ا معظم خبر تمثل الحلقة األولى السنوات الست األولى من حياة الطفل ، يكتسب فيه -

أّما الحلقة الثانية تبدأ عند دخول الطفل المدرسة وحتى سن الخامسة عشر ، وهي  األسرة والمنزل
الفترة التي يخرج فيها الطفل إلى الحّي والشارع ويبدأ بالتعامل مع اآلخرين ، والمرحلة الثالثة تبدأ 

لحياة العامة ضمن واالنطالق إلى ا( سنة(18بعد سن الخامسة عشر واالقتراب من سن الرشد 
 .                                 فراغ المدينة 

المرحلة األهم في حياة الطفل نتيجة تأثير الحّي ( مرحلة الحي)ر المرحلة الثانية ، تعتب -
بعناصره المختلفة على نمو الطفل وتشكل شخصيته ، فقد أكّد المربون والمخططون وعلماء 

ه في تطور شخصية الطفل ونموه المتوازن من خالل ثالثة عناصر النفس على دور الحّي وأهميت
عمرانية هامة وهي المدرسة ومركز الحّي والحديقة ، وتعتبر الحديقة أهم فراغ سكني يستطيع 

  1.الطفل أن يمارس فيه أهم نشاطاته بحرية وأمان وهو اللعب

انطالقَا و الطفل ، سلوك  فيّي تأثير الحبالحي السكني و  المباشرة  عالقة الطفلانطالقًا من  -
من دور اللعب وأهميته في نمو الطفل ، تأتي أهمية دراسة فراغات لعب األطفال في حدائق 

 .األحياء السكنية، وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل 

 

                                                             
1

 (تفعيل روح المشاركة واإلنتماء لألطفال ) دور الحي السكني في بناء المجتمع بجميع فئاته  –السكيت ، خالد  : 
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مدينة ل األحياء السكنية حدائقفي لفراغات لعب األطفال  الدراسة الميدانية التحليلية 4-4
 : دمشق

لمعرفة الوضع الراهن لفراغات لعب األطفال في حدائق األحياء : االستبيان السكاني 1-4-4 
السكنية لمدينة دمشق ، وتقييمها بشكل علمي من خالل مجموعة من المعايير ، تّم دراسة عّينة 
سكانية شملت مجموعة من األهل واألطفال ، وذلك بتسجيل آرائهم ورضاهم عن فراغات اللعب 

المختلفة من خالل استبيان تّم توزيعه عليهم ، ومن ثّم دراسة وتحليل هذه االستبيانات  وعناصرها
 . باإلضافة إلى المشاهدات والمالحظات الشخصية والتوصل إلى نتائج سيتم ذكرها الحقًا 

التجارة ، زكي األرسوزي ، ) تّم اختيار عينة من األهل و األطفال توزعت على الحدائق التالية 
 .و كان هناك أسئلة خاصة باألطفال وأسئلة خاصة باألهل( ، شخاشيرو  البرامكة، شد ابن ر 

 .فردًا  120شملت عّينة األهل 

 : فردًا توزعت على الشكل التالي  104 شملت عينة األطفال

طفاًل ، وشّكلوا  68كان أغلبية األطفال من الذكور حيث بلغ عددهم :  وفقا  للجنس -1
 من أفراد العينة %  34.6وشكلَن نسبة  36بلغ عدد اإلناث في حين %  65.39نسبة 

 :تقسيمهم إلى المجموعات التالية سنة وتمّ  3-15األطفال بين تراوحت أعمار : وفقا  للعمر -4
 5-3 من أفراد العّينة  69 .7 %شكلوا نسبة  8طفال سنة بلغ عدد األ. 
 8-6  العّينة من أفراد  15.38 %شّكلوا نسبة  16سنة بلغ عدد األطفال. 
 12 – 9  من أفراد العّينة  61.55 %شّكلوا نسبة   64سنة بلغ عدد األطفال. 
 من أفراد العّينة 15.38 %شّكلوا نسبة  16سنة بلغ عدد األطفال   12لفوق ا. 

 :توزعت وفق الجداول التالية : نتائج االستبيان الخاصة باألطفال  -أ 

  ًا لرضاهم عن عدد أجهزة اللعب قتوزيع أفراد العّينة وف( 4-16)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرضا
 28.85 30 جيد
 38.46 40 مقبول
 32.69 34 ضعيف
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ا راضين عن عدد أجهزة نو و لم يكمن األطفال  %32يتبين من الجدول السابق أّن أكثر من 
ن م %28، وأكثر من  ان رضاهم مقبولكتقريبًا من األطفال  %38اللعب ، في حين أّن 

 . جيدكان رضاهم  األطفال

  ماية أجهزة اللعب من أشعة الشمس توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن ح( 4-17)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرضا
 14.42 15 جيد
 3.85 4 مقبول
 81.73 85 ضعيف

اللعب من من األطفال لم يكونوا راضين عن حماية أجهزة  %80يتبين من الجدول أّن أكثر من 
 .أشعة الشمس

  وجود أماكن للعب الحّر ، و ألعاب الكرة توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن ( 4-18)الجدول. 

 النسبة المئوية العدد الرضا
 - - جيد
 8.8 6 مقبول
 91.2 62 ضعيف

جابات يتبين من الجدول   .كرة أّنه ال يوجود أماكن للعب الحّر وألعاب الاألطفال السابق وا 

  م عن وجود الخدمات الالزمة  توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاه( 4-19)الجدول 

 سالت المهمالت أماكن الشرب w.cال  الرضا
  %النسبة العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 96.15 100 10.58 11 7.69 8 جيد
 3.85 4 31.73 33 36.54 38 مقبول
 - - 57.69 60 55.77 58 ضعيف

 

من حيث  w.cراضين عن ال غير من األطفال  % 55يتبين من الجدول السابق أّن أكثر من 
أماكن الشرب، بينما حالة راضين عن غير من األطفال  % 57و أكثر من العدد والنظافة ، 

 .وأماكن توضعها  سالت المهمالتعدد األغلبية منهم كانوا راضين عن 



125 
 

  :وا إلصابات أثناء اللعب كانت اإلجابات كالتالي ولدى سؤال األطفال فيما إذا تعرض

  في فراغات اللعب  يبين نوع وعدد اإلصابات التي تعرض لها األطفال (4-20)الجدول 

 %النسبة  المجموع عدد اإلصابات نوع اإلصابة
  9 كسور في األطراف

27 
 

 - إصابة في الرأس 25.96
 18 جروح ورضوض

من األطفال تعرضوا إلصابات أثناء اللعب تراوحت  %25بق أّن أكثر من يتبين من الجدول السا
  . كسور في األطرافو بين جروح ورضوض 

 توزعت وفق الجداول التالية : نتائج االستبيان الخاص باألهل  -ب

  فراا اللعب وميزاتهتوزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن ( 4-21)الجدول  

الحماية من أشعة  ابعدد األلع المساحة الرضا
 الشمس

 البعد عن الشارع

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد
 100 120 11.67 14 35 42 47.5 57 جيد
 - - 9.17 11 26.67 32 33.33 40 مقبول
 - - 79.16 95 38.33 46 19.17 23 ضعيف

اضين عن مساحة فراغ اللعب في حين أن من األهل ر  47 %يتبين من الجدول السابق أّن أكثر
أّما بالنسبة لعدد أجهزة اللعب فأكثر .يرون أّن المساحة قليلة  19%منهم أجابوا بمقبول و %33
غير راضين عن  79%وأكثر من . كانوا راضين  35%غير راضين، في حين  38%من 

 رع فجميع األهل راضينوبالنسبة لبعد فراغ اللعب عن الشا.حماية فراغ اللعب من أشعة الشمس 

  ال الصغار واألطفال األكبر سنًا فصل بين ألعاب األطفالتوزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن ( 4-22)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرضا
 - - جيد
 17.5 21 مقبول
 82.5 99 ضعيف

ال فصل بين ألعاب األطفعن المن األهل لم يكونوا راضين  %82أكثر من  يتبين من الجدول السابق أنّ 
 .الصغار واألطفال األكبر سنًا 
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  حاجات األطفال من مختلف األعمار توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن تلبية أجهزة اللعب ل( 4-23)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرضا
 14.17 17 جيد
 25.83 31 مقبول
 60 72 ضعيف

من األهل لم يكونوا راضين عن تلبية أجهزة اللعب   % 60أكثر من يتبين من الجدول السابق أنّ 
 .لحاجات األطفال من مختلف األعمار 

 المختلفة توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن تلبية أجهزة اللعب لحاجات األطفال التنموية ( 4-24)الجدول
 :الجسدية ، الفكرية ، االجتماعية و الحسّية 

 الحسّية االجتماعية كريةالف الجسدية الرضا
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 - - 54.17 65 - - 80.83 97 جيد
 - - 28.33 34 - - 19.16 23 مقبول
 100 120 17.5 21 100 120 - - ضعيف

لحاجات  األهل راضين عن تلبية أجهزة اللعبمن  % 80يتبين من الجدول السابق أّن أكثر من 
من األهل راضين عن تلبية أجهزة اللعب لحاجات األطفال  % 65األطفال الجسدية وأكثر من 

األهل لم يكونوا راضين عن عن تلبية أجهزة اللعب لحاجات  جميعأّن في حين . االجتماعية 
 . األطفال الفكرية والحسية 

 لألطفال ذوي االحتياجات  راغ اللعب وأجهزتهف توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن تلبية( 4-25)الجدول
 .الخاصة 

 %النسبة  العدد الرضا
 - - جيد
 - - مقبول
 100 120 ضعيف

ذوي لاألهل لم يكونوا راضين عن تلبية فراغ اللعب وأجهزته  جميعيتبين من الجدول السابق أّن 
 . االحتياجات الخاصة
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  سطحات خضراء يلعب عليها األطفال رضاهم عن وجود متوزيع أفراد العّينة وفقًا ل( 4-26)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرضا
 - - جيد
 6.67 8 مقبول
 93.33 112 ضعيف

من األهل لم يكونوا راضين عن وجود مسطحات   % 93يتبين من الجدول السابق أّن أكثر من
 .خضراء يلعب عليها األطفال 

  ماصة للصدمات تحت أجهزة اللعب وفقًا لرضاهم عن وجود أرضية  توزيع أفراد العّينة( 4-27)الجدول 

ية ماصة للصدمات وجود أرض األهل راضين عن من % 58يتبين من الجدول السابق أّن أكثر 
مع ) .كانوا غير راضين %24ثر من أكو  كان رضاهم مقبول %17وأكثر من تحت أجهزة اللعب

 (مالحظة أّن الرمل هي المادة المستخدمة كأرضية ماصة للصدمات في معظم فراغات اللعب 

  توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن وجود أماكن للجلوس محمية من أشعة الشمس( 4-28)الجدول  

 الحماية من أشعة الشمس أماكن الجلوس الرضا
%النسبة  العدد %ة النسب العدد  

 8.333 10 73.33 88 جيد
 10.833 13 16.67 20 مقبول
 80.833 97 10 12 ضعيف

من األهل كانوا راضين عن وجود أماكن للجلوس ،  %73يتبين من الجدول السابق أّن أكثر من 
 .لم يكونوا راضين عن تأمين الحماية من أشعة الشمس  %80في حين أّن 

من األحياء السكنية  المختارة الحدائق فراغات لعب األطفال فيليلية لالدراسة التح 2-4-4
 : حسب التصنيف المقترح لمدينة دمشق 

 10000-50000الحدائق التي تتراوح مساحتها بين وهي :  السكني   حدائق الحي   1-2-4-4
 .حديقة التجارة و حديقة زكي األرسوزي : وكمثال عليها  ²م

 النسبة المئوية العدد الرضا
 58.33 70 جيد
 17.5 21 مقبول
 24.17 29 ضعيف
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 : حديقة التجارة -1

وهي ذات طابع ، ( ²م (24794، مساحتها منطقة التجارة تقع حديقة التجارة في :  لموق ا -أ
والحديقة سكني بنسبة كبيرة ، باإلضافة إلى الطابع التجاري، يوجد أربع مدارس في الجوار 

 .يان في الجهتين الشرقية والغربيةأربع جهات ولها أربع مداخل ، الرئس محاطة بالشوارع من
 (4-9)الشكل 

 
 

 حديقة التجارة : االسم 
 

 السادس: القطاع 
 

 حّي التجارة : الموقع 
 

 حديقة حّي : التصنيف 
 

 ²م 24794: المساحة 
 
 
 
 
 
 
 موقع عام للحديقة   
 

 المئوية فراغات الحديقة والنسب
 

 61.5%مسطحات خضراء      

      16.7%ممرات المشاة      

 13.5مسطح مائي      
 6.53%لعب األطفال  فراغ     

 1.8%مباني خدمية      
 
 

 مسقط الحديقة 

 

 حديقة التجارة
 دمشق –مديرية الحدائق 

 

 
 

 إعداد الباحث (4-9)الشكل 
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من حيث المساحة والموقع إلى التصنيف التجارة تنتمي حديقة : التصنيف التخطيطي  -ب
لى القطاع السادس وفق تقسيمات حسب تصنيف الباحث، وتنتمي إ( حديقة حّي سكنيّ ) األول

 .مديرية الحدائق 

 : وفق المخطط المعماري التنفيذي  فراغات الحديقة -ت

 يبين فراغات حديقة التجارة (4-29)الجدول 

 %النسبة  ²المساحة م الفراغات
 61.5 15240 المسطحات الخضراء

 13.5 3360 مسطح مائي
 16.7 4142 الممرات

 6.53 1620 فراا لعب األطفال
 1.8 446 الخدمات

 : لفراا اللعب تقييم الوض  الراهن -ث

تعتبر هذه  ²م 1620تبلغ مساحة فراغ اللعب :  تقييم فراا اللعب من حيث المساحة 1.
المساحة جيدة وفقًا  للمعايير الموصى بها، و كونه فراغ لعب ضمن حديقة على مستوى حي 

 . ةسن 12 لمار وبشكل أساسي األطفال فوق اسكني ، يجب أن يخدم األطفال من جميع األع

 تقييم فراا اللعب من حيث 2.
يقع فراغ اللعب في  :الموق  

الجهة الجنوبية من الحديقة ، 
) بعيدًا عن مخاطر الشارع 

، فراغ ( المدخل الجنوبي مغلق
اللعب محاط بسور معدني 

الدخول إليه من  ونباتي ويتم
أماكن محددة يحتوي على 

 أجهزة اللعب مجموعة من
 التقليدية التي تدعم الحاجات            

 -إعداد الباحث - مسقط أفقي لفراغ اللعب في حديقة التجارة (4-10)الشكل   . الجسدية واالجتماعية لألطفال
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فراغ اللعب على عدد يحتوي : تقييم فراا اللعب من حيث نوعية أجهزة اللعب وعددها  3.
 (4-11)والشكل  (4-30)لمعايير الموصى بها ، كما يبين الجدول أجهزة لعب مناسب ، وفقًا ل

 .العجالت  ومكان للعب الحرّ  ولكن يفتقر إلى مكان للعب الكرة  و

 أنواع أجهزة اللعب في حديقة التجارة (4-30)الجدول 

 العدد نوع األجهزة

    صورة جوية تبين فراغ اللعب في حديقة التجارة (4-11) الشكل
 -باحث تصوير ال -

 أجهزة ثالثية   3 أراجيح
كبيرة، صغيرة ) 3 منزلقات

 (، حجرية
 متسلقات قوسية

 ثابتة
متدرجة في  3

 الحجم
 متسلقات مستقيمة

 ثابتة
1 

ألعاب حجرية 
 (حيوانات)

9 
 

 -تصوير الباحث  - :األشكال التالية تبين األلعاب الموجودة في فراغ اللعب في حديقة التجارة 

 في حديقة التجارةيبينان األراجيح  (4-13)و  (4-12) الن الشك

                      المعدنييبين المنزلق  (4-15)الشكل الحجري                  يبين المنزلق  (4-14)الشكل         
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 الثايتةيبين المتسلقات المستقيمة  (4-17)الشكل  يبين المتسلقات القوسية الثايتة  (4-16)الشكل 

 

 يبينان األلعاب الحجرية الثابتة  (4-19)و (4-18)الشكالن 

معظم :  تقييم فراا اللعب من حيث تلبية حاجات األطفال من الفئات العمرية المختلفة 4. 
أجهزة اللعب تناسب الفئة العمرية المتوسطة بينما يفتقر فراغ اللعب إلى األلعاب التي تناسب 

سنوات ، مثل األراجيح ذات المقعد الكامل ، والدوامات على  (1-3)رة الفئة العمرية الصغي
والتي تناسب الفئة مستوى األرض ، كما يفتقر إلى األلعاب التي تدعم روح التحدي والمغامرة 

 (4-31)الجدول  .العمرية الكبيرة 

إعداد  -ت العمرية المختلفةمدى تلبية فراغ اللعب في حديقة التجارة لحاجات األطفال من الفئا (4-31)الجدول 
  -الباحث 

 التقييم الفئة العمرية
 ضعيف مقبول جيد

5-1 x x  
9-6 x  x 
12-9 x x  

 x x  12فوق ال 
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يحتوي فراغ اللعب على أجهزة : تقييم فراا اللعب من حيث دعم حاجات الطفل التنموية  5.
الجتماعية ، في حين يفتقر إلى العناصر اللعب التي تلبي حاجات الطفل التنموية الجسدية و ا

التي تلبي حاجاته الحسية و الفكرية ، وتدعم لديه الخيال واإلبداع ، وتنمي فيه روح التحدي 
 . (4-32)كما يوضح ذلك الجدول . والمغامرة 

 -حث إعداد البا – تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث دعم حاجات الطفل التنموية (4-32)الجدول 

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية

  االجتماعية

 x الحسية

 x الخيال واإلبداع

 x التحدي والمغامرة

 x التعامل مع الطبيعة
  

ناك مجموعة من األسس ه:  تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية 6.
 . التصميمية يجب أن يحققها فراغ اللعب حّتى يكون ناجحاً 

 توزعت فيه  واحد ، حّيزإّن فراغ اللعب في حديقة التجارة عبارة عن :  الفصل حسب العمر
حسب الفئات العمرية لألطفال ، وهذا قد يسبب المخاطر بينها  األلعاب دون مراعاة الفصل

 .غار الصّ وخاصة لألطفال 

 دئة وصاخبة ، حسب هاإلى مناطق مختلفة  فراغ اللعب يتم تقسيم لم:  تنظيم منطقة اللعب
، حيث إّن فراغ اللعب لمنع حدوث االصابات الناجمة عن األنشطة المتعارضة طبيعة األلعاب 

 .، و ال يحتوي على ألعاب هادئة  فقط في حديقة التجارة يحتوي على األلعاب الحركية

 تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث تقسيمه إلى مناطق (4-33) الجدول

 التقييم تضم ساحة اللعبأقسام 
 

 منطقة األلعاب الهادئة
 x ألعاب الرمل

 x األلعاب المائية

 x اللعب الدرامي

 x أماكن الراحة والتواصل االجتماعي
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 منطقة األلعاب الصاخبة

   اللعب الحركي
 x سطح صلب

 x منطقة طبيعية

 على طول الممر المقابل لفراغ لقد توضعت مقاعد جلوس األهل  : واإلشراف خطوط النظر
وتعقبهم في  ة األطفالبرؤياللعب بشكل مباشر وال يوجد عوائق بصرية ، وهذا يسمح لألهل 

 بالتالي قد يصعبولكن بعض أجهزة اللعب بعيدة عن أماكن الجلوس و جميع أنحاء الملعب 
 .لتدخل في حال حدوث أي مخاطرا

 لى العناصر التي يتم من خاللها التفاعل مع المحيط يفتقر فراغ اللعب إ:  التفاعل م  المحيط
 يةنبات فال يحتوي على أي تضاريس طبيعية أو صنعية مثل الهضاب والمنحدرات أو عناصر

 البرك  ومائية مثل الجداول العناصر كما يفتقر إلى ال خضراءمثل األشجار والشجيرات والمروج ال

 يقة التجارة سهولة وصول األطفال إلى أجهزة لم يراع فراغ اللعب في حد:  سهولة الوصول
أو ، التي تسمح لألطفال باالنتقال بين أجهزة اللعب ، من خالل الممرات والساحات  اللعب

 .أماكن جلوس األهلو فراغ اللعب  االنتقال بين

 ذوي االحتياجاتفراغ اللعب حق األطفال  لم يراعِ : اوي االحتياجات الخاصة  تأمين متطلبات 
صة في اللعب ، حيث أّن استخدام األرضية الرملية وعدم وجود الممرات المناسبة ، يعيق الخا

حركة الكراسي المتحركة وعناصر االنتقال األخرى ، باإلضافة إلى عدم وجود أجهزة خاصة 
 .تتناسب مع قدراتهم وتسمح لهم باستخدامها

 عّدة أمور نوردها فيما يلي وتشمل :  قضايا السالمة: 

 و يتّم ذلك من خالل : اية من السقوط الحم: 
 .ارتفاع األجهزة المستخدمة في فراغ اللعب مناسب  مراعاة -
وضع درابزين على الساللم ولها مقابض ذات مقطع دائري بأبعاد مناسبة  -

 .لإلمساك بها 
  كمادة ماصة الرمل في األرضية تحت وحول األجهزة تّم استخدام : األرضيات

ها لم اللعب ، ولكنّ  فراغاتواد األرضيات التي تستخدم في ، وهي إحدى مللصدمات
 .تحقق الشروط الالزمة الستخدامها ، من حيث السماكة وخاصة تحت األراجيح 
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  األخطار الناجمة عن األجهزة : 
ظاهرة ( البيتون)أّن مادة تثبيت األجهزة في األرضنجد : مواد تثبيت األجهزة  -

 (4-20)و (4-21) الشكلصابة لألطفال هذا يسبب خطر اإل فوق مستوى األرض
 (4-22)الشكل  .استخدام مواد حجرية في بعض أجهزة اللعب -
استخدام مواد معدنية في المنزلقات غير مناسب ، ألّنها تسخن وترتفع درجة  -

حرارتها ، خاصة أّنها غير محمية من أشعة الشمس ، ويمكن أن تسبب بعض 
 . الحروق لألطفال 

  جد في األرض بعض العناصر وبقايا األجهزة التي يمكن أن يتعثر يو : مخاطر التعثر
 (4-23)لشكل ا .بها األطفال أثناء حركتهم 

  من المالحظ أّن هناك إهمال في عمليات الصيانة  :الصيانة. 

  صدئة مهترئة و بعض األجزاء المعدنية  :أجهزة اللعب.  
  ة سماكتها ،كما يحتاج إلى جهزة قليلة يجب زيادسماكة الرمل تحت األ :األرضية

 .وفق برنامج زمني محدد ويحتاج إلى تجديدتنظيف من األوساخ والشوائب 

  -تصوير الباحث  – األشكال التالية تبّين بعض المخاطر في فراغ اللعب في حديقة التجارة

 يبينان بروز مادة التثبيت اإلسمنتية  (4-21)و (4-20) الشكل

 يبين وجود عناصر تسبب التعثر (4-23)الشكل  هزة اللعب الحجرية يبين أج (4-22)الشكل 
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 -تصوير الباحث  – األشكال التالية تبّين بعض العناصر التي تحتاج إلى صيانة

يبّين بعض عناصر أجهزة اللعب  (4-24)الشكل 

 المتآكلة

 تبّين بعض العناصر المعدنية الصدئة (4-25)الشكل 

ن وجود بعض الحجارة تحت يبيّ  (4-26)الشكل 

 األراجيح

يبّين انحسار مادة األرضية الواقية  (4-27)الشكل 

 تحت األراجيح( الرمل )للصدمات 

 -إعداد الباحث-األساسيةتقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث تحقيق األسس التصميمية (4-34) الجدول

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف بولمق جيد

 X X  الفصل حسب العمر

 X X  تنظيم منطقة اللعب

 X  X خطوط النظر
 X X  التفاعل مع المحيط

 X X  سهولة الوصول

 X X  ذوي االحتياجات الخاصة متطلبات

 X X  قضايا السالمة

 X X  الصيانة

 سية األسس التصميمية األسا من الجدول السابق أّن فراغ اللعب في حديقة التجارة لم يحقق يتبين
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األسس  إلى باإلضافة:  المكملة التصميمية تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق العناصر 7.
ك مجموعة من العناصر التصميمية المكملة ، يجب أن يحققها فراغ التصميمية األساسية ، هنا
 : اللعب حتى يكون ناجحاً 

 ساحة اللعب هي منطقتهم حساس باألمان وأنّ اإل األطفال عطيّن وجود السور يإ:  السياج. 
ارتفاعه ، فراغ اللعب في حديقة التجارة محاط بسور معدني يحدده ويؤمن الحماية لألطفال 

كما أّن الحديقة محاطة بسور  .مناسب واليسمح لألطفال بتسلقه واليحتوي على بروزات حادة 
  -تصوير الباحث  –(4-29)،(4-28)لشكل ا .إضافية لألطفال خارج فراغ اللعب معدني يؤمن حماية

 سور األلعاب الحجريةيبين ( 4-29)الشكل يبين سورفراغ اللعب( 4-28)الشكل 

 مغلقة ، حيث يتم الدخول من البوابة ( الجنوبية)إّن البوابة المواجهة لفراغ اللعب  :البوابات
بة ومن ثّم التوجه إلى فراغ الشرقية أو الغربية وهما بعرض مناسب، ويوجد ساحة أمام كل بوا

اللعب عبر ممر رئيسي ، و يتم الدخول إليه من مكانين محددين على الممرات المحيطة بفراغ 
اللعب ، ولكن يوجد رصيف بين فراغ اللعب والممر يشكل عائق لذوي االحتياجات الخاصة ،كما 

 .يمكن أن يسبب حاالت التعثر والسقوط  لألطفال 

  اللعب من أشعة الشمس  فراغحماية  لم يتم األخذ بعين االعتبار: الشمسالحماية من أشعة
من خالل زراعة األشجار التي تؤمن  ، سواءحماية األطفال من اإلصابة بحروق الشمس لصيفًا 

الّظل ألجهزة اللعب في الّصيف أو من خالل المظالت أو األسقف البسيطة التي توضع فوق 
 (4-31) و( 4-30)الشكل  .أجهزة اللعب 

 نما توجد بعض المقاعد الخشبية في : قاعدالم ال يحتوي فراغ اللعب على أماكن للجلوس ، وا 
الممر المقابل لفراغ اللعب ولكن غير كافية وبعيدة عن بعض أجهزة اللعب وبذلك فرصة المراقبة 

مكانية   (4-32)الشكل . ضعيفة  نشوء العالقات االجتماعية بين األهل واألطفالواإلشراف وا 
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 -تصوير الباحث  –األشكال التالية تبين بعض العناصر المكملة لفراغ اللعب في حديقة التجارة 

يبين عدم وجود حماية من أشعة ( 4-30)الشكل 

 الشمس ألجهزة اللعب

يبين عدم وجود  ممرات للحركة في  (4-31)الشكل 

 فراغ اللعب 

 يبين سالت المهمالت في الحديقة (4-33) الشكل يبين المقاعد في الحديقة (4-32)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 يبين مكان الشرب (4-34)الشكل 

 

 
 
 
 

 يبين الحمامات في الحديقة  (4-35)الشكل 

 

سالت معلقة عد باإلضافة إلى امقالعلى جانبي  توزعت عددها مناسب:سالت المهمالت  -
      (4-33)الشكل جلوس غير مناسبولكن توضعها قريبة من مقاعد العلى السياج المعدني ،
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ساعد في تقديم اإلرشادات ت لوحات إرشاديةيحتوي فراغ اللعب على ال  : اللوحات اإلرشادية -
 . مدى مالئمة سن األطفال لألجهزة  ، و معاً  لألطفال واألهلوالتحذيرات 

نما يوجد داخل ا : أماكن الشرب - لحديقة مشرب ال يحتوي فراغ اللعب على أماكن للشرب ، وا 
 (4-34)الشكل .واحد وهو بحالة سيئة 

يوجد مراحيض ضمن الحديقة تقع قريبًا من المدخل الغربي ، ولكن عددها قليل ، :  مراحيضال -
 (4-35)الشكل .الخاصة ذوي االحتياجات  وترتبط مع فراغ اللعب بممر رئيسي ، ولم تراعي

 فيمكن أن يأتي بعضمستوى حّي سكني ، على التجارة بما أّن حديقة : أماكن للدراجات  -
 . لهامخصصة  مواقفولكن ال يوجد ، الهوائيةالدراجات  يها بواسطة األطفال إل

 -إعداد الباحث -تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث تحقيق العناصر المكملة (4-35)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  X X السياج

  X X البوابات

  X    X المقاعد

 X X  الحماية من أشعة الشمس

 X X  الالفتات والعالمات

 X X  المشارب

 X X  المراحيض

   X X سالت المهمالت

  X X  أماكن الدراجات
 

 مكملةيحقق العناصر التصميمية ال لمفي حديقة التجارة يتبين من الجدول السابق أّن فراغ اللعب 
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 :  حديقة زكي األرسوزي -2

وهي ذات ، ( ²م (17094، مساحتها  في حي المزرعة زكي األرسوزيتقع حديقة :  الموق  -أ
 (4-36) الشكل.الجهات ولها أربع مداخل  جميع محاطة بالشوارع من وهي طابع سكني وتجاري

التصنيف األول  لىإمن حيث المساحة زكي األرسوزي تنتمي حديقة :التصنيف التخطيطي -ب
لى القطاع الثحسب تصنيف الباحث و ( حديقة حّي سكني)  .اني وفق تقسيمات مديرية الحدائق ا 
 

 حديقة زكي األرسوزي:االسم 
 الثاني:القطاع 
 حي المزرعة: الموقع 

 حديقة حيّ : التصنيف 

 ²م17094: المساحة 
 
 
 

  موقع عام للحديقة

 
 : المئوية فراغات الحديقة والنسب

 

  % 53.4مسطحات خضراء      

  %20ممرات المشاة والساحات     

  % 25.5فراغ لعب األطفال      

  % 1.2مباني خدمية      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لحديقة أفقي لمسقط 

 
 حديقة زكي األرسوزي

 دمشق –مديرية الحدائق 

  

 إعداد الباحث (4-36)الشكل 

 : المعماري التنفيذي وفق المخطط  فراغات الحديقة -ت

 زكي األرسوزييبين فراغات حديقة  (4-36)الجدول 

 النسبة المئوية ²المساحة م الفراا
 53.4 9128 المسطحات الخضراء

 - ال يوجد مسطح مائي
 20 3418 الممر ات
 25.4 4340 فراا األطفال
 1.2 200 الخدمات
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 : لفراا اللعب تقييم الوض  الراهن -ث

تعتبر هذه ،  ²م 4340تبلغ مساحة فراغ اللعب : ا اللعب من حيث المساحةتقييم فرا 1.
المساحة أكبر من المساحة الموصى بها وفقًا  للمعايير ، و كونه فراغ لعب ضمن حديقة على 

 .ة سن 12 لا فوق األطفالبشكل أساسي مستوى حي سكني ، يجب أن يخّدم 

ة الشمالية الشرقية من الحديقة اللعب في الزاوي يقع فراغ: تقييم فراا اللعب من حيث الموق  2.
قريبًا من المدخل الشمالي وهو محاط بسور معدني له أشكال هندسية من جهة الشوارع ، أّما من 

 . داخل الحديقة فراغ اللعب على عالقة مباشرة مع الممر الرئيسي الذي يرتبط مع المدخل 

يحتوي فراغ اللعب على مجموعة : عب وعددهاتقييم فراا اللعب من حيث نوعية أجهزة الل 3.
التقليدية وأجهزة اللعب المركبة التي تدعم الحاجات الجسدية  متنوعة من أجهزة اللعب

   (4-37)و الشكل  (4-37)الجدول . واالجتماعية لألطفال 

 رسوزيجهزة وعددها في فراغ اللعب في حديقة زكي األاألأنوع  انيبين (4-37)الشكل و (4-37)الجدول 

 

  مسقط أفقي لفراغ اللعب في حديقة األرسوزي (4-37)الشكل               :   (4-37)نالحظ من الجدول 

           - (25)المرجع -                                                                                         

 . ية والمحببة لألطفال من مختلف الفئات العمريةعدم وجود األراجيح وهي من األلعاب الشعب -

 .سنوات باستثناء الدوامة  (1-3)عدم وجود ألعاب تناسب الفئة العمرية الصغيرة  -

مثل المتسلقات وأجزاء  (6-12)روح التحدي و المغامرة لدى الفئة العمرية يوجد ألعاب تدعم  -
 .عديدة من األجهزة المركبة 

 .سنة  12 لب األطفال فوق اعدم وجود ألعاب تناس -
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 .عدم وجود مكان للعب الكرة  -

 .عدم وجود مكان للعب الحر وألعاب العجالت  -

 -تصوير الباحث –ة تبين األلعاب الموجودة في فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزيالتالياألشكال 

 جهاز لعب مركب (4-39) جهاز لعب مركب                          الشكل (4-38)الشكل           
  

 الثابتيبين المتسلق  (4-41)الشكل                          المرنيبين المتسلق  ( 4-40)الشكل          

 

   دوامة صغيرة  (4-43)الشكل                                أفعوانة حجرية (4-42)الشكل           
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يلبي فراغ : تقييم فراا اللعب من حيث تلبية حاجات األطفال من الفئات العمرية المختلفة 4.
 .سنة  12 لوال يلبي حاجات األطفال فوق ا اللعب حاجات األطفال بعمر المدرسة ،

 -إعداد الباحث  –لعمرية المختلفة فال من الفئات الحاجات األطاللعب مدى تلبية فراغ يبين  (4-38)الجدول 

 التقييم الفئة العمرية
 ضعيف مقبول جيد

5-1 x   x 

9-6   x x 

12-9  x  x 
 x x  12فوق ال 

الجسدية، االجتماعية ،  : حاجات الطفل التنموية المختلفة ةتقييم فراا اللعب من حيث تلبي 5.
بداع ، وتنمي فيه روح التحدي والمغامرة ، وتقدم له اإل الحسية و الفكرية ، وتدعم لديه الخيال و

 .فرص التعامل مع العناصر الطبيعية 

 -إعداد الباحث  – تقييم فراغ اللعب من حيث دعم حاجات الطفل التنموية (4-39)الجدول

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية

  االجتماعية

 x الحسية

 x الخيال واإلبداع

  مغامرةالتحدي وال
 x التعامل مع الطبيعة

 
 
 

 (4-44)الشكل 

 متسلق ثابت
 
 
 

 (4-45)الشكل 

 متسلق مرن
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يتبين لنا من الجدول السابق أّن فراغ اللعب يفتقر إلى أجهزة اللعب التي تلبي حاجات الطفل 
 .التعامل مع الطبيعة إلى فرص الخيال واإلبداع ويفتقرلديه دعم وتالتنموية الحسية والفكرية ، 

ناك مجموعة من ه:  األساسية تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية 6.
 .يجب أن يحققها فراغ اللعب حّتى يكون ناجحًا األساسية األسس التصميمية 

 لم يتم تقسيم فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي إلى فراغات : الفصل حسب العمر
ّنما هو عبارة عن فراغ واحد  ضم جميع أجهزة يمختلفة حسب الفئات العمرية لألطفال ، وا 

 .هذا قد يسبب المخاطر لألطفال وخاصة الصغاراللعب و 
 فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي عبارة عن حّيز واحد  إنّ :  تنظيم منطقة اللعب

 . يضم األلعاب الحركية وال يحتوي على ألعاب هادئة 

 تقييم فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي من حيث تقسيمه إلى مناطق مختلفة (4-40) الجدول

 التقييم تضم ساحة اللعب أقسام

 
 منطقة األلعاب الهادئة

 x ألعاب الرمل

 x األلعاب المائية

 x اللعب الدرامي

 x أماكن الراحة والتواصل االجتماعي

 
 منطقة األلعاب الصاخبة

  اللعب الحركي

 x سطح صلب

 x منطقة طبيعية

 

 التي يتم من خاللها التفاعل مع المحيط  يفتقر فراغ اللعب إلى العناصر:  التفاعل م  المحيط
فال يحتوي على أي تضاريس طبيعية أو صنعية مثل الهضاب والمنحدرات ، كما يفتقر إلى 

مثل المروج الخضراء  يةنبات ، أو عناصر( الجداول ، البرك ) مائية مثل العناصر الوجود 
وعلى المحيط الخارجي  اللعب اغاء بعض األشجار التي توزعت ضمن فر والشجيرات ، باستثن

 .إلى جانب السور المعدني 

 تّم تحقيق مراقبة األهل لألطفال من خالل توضع أماكن للجلوس مع طاوالت  : رخطوط النظ
وتعقبهم في جميع  ة األطفالبرؤي لهمسمح محمية من أشعة الشمس وقريبة من فراغ اللعب وهذا ي



144 
 

صرية ، باإلضافة إلى المقاعد التي توزعت بشكل مباشر حيث ال يوجد عوائق بأنحاء الملعب 
 لتدخل في حال حدوث أي مخاطرداخل فراغ اللعب على جوانب الممرات ، وهذا يسمح لألهل با

 (4-46)الشكل .  أو شجار بين األطفال

 مكانية :  سهولة الوصول تّم األخذ بعين االعتبار سهولة وصول األطفال إلى أجهزة اللعب وا 
من خالل الممرات نها وبين أماكن جلوس األهل بيو ،  جهزةاألبين اللعب و  التنقل داخل فراغ

 .ممراتالبينما كانت بعض المناطق ترابية خالية من  . (4-47)كما في الشكل . والساحات 
 -األشكال التالية تصوير الباحث  - .(4-48)الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فراغ اللعبل راقبة تحقق اإلشراف والمأماكن جلوس األهل  (4-46)الشكل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األرضية الترابية خالية  (4-48)          الشكل يبين ممرات الحركة  (4-47)الشكل            

 من ممرات للحركة                                 داخل فراغ اللعب        

 الخاصة الوصول  حتياجاتذوي االيمكن لألطفال :  اوي االحتياجات الخاصة تأمين متطلبات
إلى ساحة اللعب والتنقل بين بعض األلعاب ، حيث تّم استخدام مواد أرضيات مناسبة لحركة 
الكراسي المتحركة وعناصر االنتقال األخرى ، في حين اليمكنهم الوصول إلى بعضها اآلخر 

بعين االعتبار  بسبب األرضية الترابية ، أما من حيث استخدام أجهزة اللعب ، لم يؤخذ األمر
مكانياتهم الخاصة   .فهي ال تتناسب مع قدراتهم وا 
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  مايلي  وتشمل:  السالمةقضايا:  

  بعض أجهزة التسلق  ارتفاع حيث إنّ لم يتم مراعاة الحماية من السقوط  :الحماية من السقوط
عدم وجود و  .(4-50)،(4-49) ، الشكلين تحتها أرضية ماصة للصدمات وعدم وجود، كبير

حواجز على المنصات والمنزلقات، يسبب مخاطر السقوط أثناء االنتقال من مرحلة الوقوف إلى 
كما تّم استخدام (4-52) و الشكل  (4-51)استخدام المنزلق الشكل أثناء و  مرحلة الجلوس،

السالل بداًل من الدبزين والحواجز على الجسور في األلعاب المركبة ، وهي غير كافية لتؤمن 
 . (4-53)من السقوط ، الشكل  الحماية

 في  جيدة تّم استخدام أرضيات ماصة للصدمات تحت بعض أجهزة اللعب وهي :  األرضيات
وهي سيئة االمتصاص تحت بعض األلعاب مثل بعض المتسلقات حين كانت األرضية ترابية 

  -تصوير الباحث  - األشكال التالية                       .للصدمات 

 
 

 (4-49) الشكل
 
 (4-50)الشكل 
 

ارتفاع أجهزة 

األرضية  و التسلق

 الترابية تحتها
 

 ال يوجد درابزين على سلم المنزلق (4-52)الشكل   ال يوجد درابزين على منصة المنزلق(4-51)الشكل

 استخدام مواد حجرية في بعض أجهزة اللعب ، يسبب إّن :  األخطار الناجمة عن األجهزة  
  (4-54)على األطفال الشكل  خطورة

 يوجد في األرض بقايا جذوع األشجار المقطوعة، وعناصر اإلضاءة يمكن أن : مخاطر التعثر
 (4-56) و  (4-55)الشكل  .يتعثر بها األطفال أثناء حركتهم 
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 -تصوير الباحث  -األشكال التالية تبين بعض المخاطر في فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي  

 تبين األلعاب الحجرية (4-54)تبين استخدام السالسل على الجسور           الشكل  (4-53)الشكل  

 (4-56) الشكل                                           (4-55)الشكل 

 بقايا جذوع األشجار وعناصر اإلضاءة في األرض قد تسبب التعثر

 
  يوجد بعض األماكن في : ال في عمليات الصيانة من المالحظ أّن هناك إهم: الصيانة

 (4-57)و  (4-56)الشكالن  .األرضية الماصة للصدمات تحتاج إلى إصالح 

 -تصوير الباحث  – يبينان وجود عيوب في األرضيات (4-57)و  (4-56)الشكالن 
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 -إعداد الباحث – التصميميةمن حيث تحقيق األسس  حديقة زكي األرسوزيفي تقييم فراغ اللعب  (4-41)لجدولا

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

 x x  الفصل حسب العمر

 x x  تنظيم منطقة اللعب

  x x خطوط النظر
 x x  التفاعل مع المحيط
 x  x سهولة الوصول

 x x  متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة
 x  x قضايا السالمة

 x  x الصيانة

 :ب من حيث تحقيق العناصر المكملة تقييم فراا اللع 7.

 فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي محاط بسور معدني وهو عبارة عن أشكال :  السياج
ارتفاعه مناسب واليسمح لألطفال بتسلقه ولكّنه يحتوي  .الحماية لألطفالهندسية يحدده ويؤمن 

 -تصوير الباحث  - (4-59) و (4-58)الشكل  .ذى لألطفال على بروزات حادة يمكن أن تسبب األ

 سور فراغ األطفال من الداخل (4-59)سور فراغ األطفال من الخارج        الشكل  (4-58)الشكل      

 

 ترتبط  .(4-60)الشكل  للحديقة بوابة رئيسية من الجهة الشمالية عرضها مناسب ،:  البوابات
مدخل أساسي يرتبط مع  من خالله يتم الوصول إلى فراغ اللعب عبر مباشرة  مع ممر رئيسي ،

في حين يتصل الجزء األمامي من  .(4-61)الشكل  ،ممر يتوزع إلى كافة أرجاء فراغ اللعب
 .مع البوابة فراغ اللعب بشكل مباشر 
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 يحتوي فراغ اللعب على أماكن للجلوس بعضها تظللها األشجار ، حيث توجد بعض : عدقاالم 
على  باإلضافة لوجود أماكن للجلوس محمية من أشعة الشمسالمقاعد الخشبية في الممرات 
مكانية  ،عالقة مباشرة مع فراغ اللعب نشوء العالقات وبذلك فرصة المراقبة واإلشراف وا 
  -تصوير الباحث األشكال التالية   - (4-62)الشكل جيدة، االجتماعية بين األهل واألطفال

 يبين البوابة الشمالية للحديقة  (4-61)يبين بوابة فراغ اللعب           الشكل  (4-60)الشكل 

 المرتبطة مع فراغ اللعب                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أماكن جلوس األهل على عالقة مباشرة مع فراغ اللعب (4-62)الشكل 
 المركبة من من أشعة الشمس ألجهزة اللعب  تم تأمين الحماية: سالحماية من أشعة الشم

في حين تّم  ، (4-64)و  (4-63)الشكالن الت تعتبر جزء من تصميم األلعاب، خالل مظ
  (4-65)الشكل  ،األشجار الموجودة في فراغ اللعب تأمين حماية بعضها اآلخر من خالل بعض

 . (4-66)الشكل ألشعة الشمس  مباشر وبعض أجهزة اللعب بدون حماية ومعّرضة بشكل

 ساعد في تقديم اإلرشادات والتحذيرات تجد الفتات في ساحة اللعب ال يو  : لالفتات والعالمات
 . مدى مالئمة سن األطفال لألجهزة  و ، لألطفال واألهل

 نما يوجد داخل الحديقة أماكن : أماكن الشرب ال يحتوي فراغ اللعب على أماكن للشرب ، وا 
 .للشرب 
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 يتم الوصول إليها عبر  ،لحديقة تقع قريبًا من فراغ اللعبيوجد مراحيض ضمن ا:  مراحيضال
  (4-67) الشكل ذوي االحتياجات ، ولم تراعيممر واضح ولكن عددها غير كاف

 المقاعد وأعمدة ، توزعت على جانبي الممرات وبالقرب من عددها كاف : سالت المهمالت
  (4-68) الشكل. اإلنارة  كما تّوزع  بعضها إلى جانب السور 

  الهوائية اللعب على الدراجات فراغاتيأتي بعض األطفال إلى : لدراجات لوقوف اأماكن ، 
 .ولكن ال يوجد أماكن مخصصة لوقوف الدراجات 

 (األجهزة المركبة )من خالل التصميم  من أشعة الشمس حمايةاليبينان  (4-64)و  (4-63)الشكالن 

من أشعة الشمس تأمين الحماية  (4-65)الشكل 

 ألجهزة اللعب من خالل األشجار

بعض األجهزة معرضة بشكل مباشر  (4-66)الشكل 

 ألشعة الشمس

  

 (4-67)الشكل  

 يبين الخدمات
 
 

يبين  (4-68)الشكل 

 سالت المهمالت
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 -إعداد الباحث – تحقيق العناصر المكملة من حيث حديقة زكي األرسوزيفي  تقييم فراغ اللعب (4-42)لجدول ا

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  x x السياج

  x x البوابات

  x x المقاعد

 x  x الحماية من أشعة الشمس

 x  x الممرات

 x x  الالفتات والعالمات

 x x  المشارب

 x x  المراحيض

   x x سالت المهمالت
  x x  أماكن الدراجات

العناصر معظم السابق أن فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي لم يحقق يتبين من الجدول 
 .المكملة 

 ²م 3000 – 10000وهي حدائق تتراوح مساحتها بين :السكنية حدائق المجاورة 2-2-4-4 
  البرامكةسيتم دراسة حديقة ابن رشد وحديقة  . حسب تصنيف الباحث

 :  حديقة ابن رشد - 1

والمنطقة ذات طابع  ( ²م ( 8735مساحتها  ، في منطقة المزةابن رشد تقع حديقة :  الموق  -أ
والحديقة محاطة بالشوارع من ثالث جهات لها . كما يوجد في الجوار أبنية مدرسية سكني 

  .مدخالن من الجهتين الشمالية والجنوبية 

ابن رشد من حيث المساحة والموقع إلى التصنيف تنتمي حديقة : التصنيف التخطيطي  -ب
حسب تصنيف الباحث ، وتنتمي إلى القطاع الثالث وفق تقسيمات ( حديقة مجاورة سكنية)الثاني 

 .مديرية الحدائق 
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 حديقة ابن رشد: االسم 

 منطقة المزة : الموقع 
 الثالث : القطاع 

حديقة : التصنيف 
 مجاورة 

 ²م 8735: المساحة 
 

  لحديقة ابن رشدعام  موقع 

 :المساحات والنسب 
المساحات الخصراء            

67.5%                        
  الممرات والساحات     

23 %                         
  % 0.8مسطح مائي     
 % 6.5 فراغ األطفال     
 % 2مباني خدمية      

 
 حديقة ابن رشد

 شقدم –مديرية الحدائق 

 ابن رشد لحديقة مسقط أفقي 

 

  (4-69)الشكل 

 إعداد الباحث

  . يبين فراغ اللعب(4-70) والشكل  يبين فراغات حديقة ابن رشد (4-43)الجدول :   فراغات الحديقة -ت

المساحة  الفراا
 ²م

النسبة 
 المئوية

تصوير  -يبين فراغ اللعب في حديقة ابن رشد  (4-70)الشكل

 -الباحث 

طحات المس
 الخضراء

5896 67.5 

 0.8 70 مسطح مائي
الممر ات 
 والساحات

2009 23 

 6.5 567 فراا األطفال
 2 174 الخدمات

   : لفراا اللعب تقييم الوض  الراهن -ث

تعتبر هذه ،  ²م 567تبلغ مساحة فراغ اللعب : تقييم فراا اللعب من حيث المساحة 1.
ا ، و بما أّن فراغ اللعب ضمن حديقة على مستوى مجاورة المساحة ضمن المعايير الموصى به

 . (6-12)سكنية ، يجب أن يخّدم بشكل أساسي األطفال من الفئة العمرية 
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 ية الحنوبية الغربية من الحديقة يقع فراغ اللعب في الزاو  :الموق  تقييم فراا اللعب من حيث  2.
القة مباشرة مع الممر الرئيسي الذي ، وهو محاط بالممرات وعلى عجموعة من األشجاربين م

 -تصوير الباحث  - (4-72)، (4-71)الشكل . يرتبط مع المدخل الجنوبي 

 -تصوير الباحث  - في حديقة ابن رشد المركبةاللعب أجهزة يبينان  (4-72)و   (4-71)الشكل
اللعب  ةز أجهاقتصرت األلعاب على  :تقييم فراا اللعب من حيث نوعية أجهزة اللعب وعددها 3.
 . ومتسلقات تألف من أراجيح ومنزلقاتالتي ت ةمركبال

يلبي حاجات : تقييم فراا اللعب من حيث تلبية حاجات األطفال من مختلف األعمار 4.
 .األطفال من الفئات العمرية الصغيرة ، والمتوسطة 

وي فراغ اللعب يحت: المختلفة ل التنموية اطفتلبية حاجات األ تقييم فراا اللعب من حيث 5. 
  .التنموية الجسدية ، واالجتماعية فقط ل اطفاألعلى األجهزة التي تلبي حاجات 

 تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد من حيث دعم حاجات الطفل التنموية (4-44)الجدول 

 التقييم نوع األلعاب
  الجسدية

  االجتماعية

 x الحسية

 x الخيال واإلبداع

 x مرةالتحدي والمغا

 x التعامل مع الطبيعة

ل اطفاأليتبين لنا من الجدول السابق أّن فراغ اللعب يفتقر إلى أجهزة اللعب التي تلبي حاجات 
 .التنموية الحسية والفكرية ، وتدعم لديه الخيال و اإلبداع وروح المغامرة 
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  :تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية 6.

 تلفة لم يتم تقسيم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد إلى فراغات مخ: الفصل حسب العمر
ّنما هو عبارة عن فراغ واحد يضم حسب الفئات العمرية لألطفال    .ةلعب مركب ةز أجه، وا 

 مختلفة إلى مناطق فراغ اللعب في حديقة ابن رشد يتم تقسيم  لم:  تنظيم منطقة اللعب
ئة فهو يضم األلعاب لحركي واأللعاب الهادالفصل بين األلعاب ذات النشاط ابحيث يتم 

 (4-46)الجدول .الحركية فقط وال يحتوي على ألعاب هادئة 
 تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد من حيث تقسيمه إلى مناطق (  4-46) الجدول

 التقييم تضم أقسام ساحة اللعب
 

 منطقة األلعاب الهادئة
  ألعاب الرمل
 x األلعاب المائية

 x للعب الدراميا

أماكن الراحة والتواصل 
 االجتماعي

x 

 
 منطقة األلعاب الصاخبة

  اللعب الحركي
 x سطح صلب

 x منطقة طبيعية

 تّم تحقيق مراقبة األهل لألطفال من خالل توضع مقاعد على جوانب  :واإلشراف خطوط النظر
بشكل  ة األطفالبرؤي لهمسمح ي الممرات محمية من أشعة الشمس وقريبة من فراغ اللعب وهذا

أو  لتدخل في حال حدوث أي مخاطرمباشر حيث ال يوجد عوائق بصرية ، مما يسمح لهم با
 . شجار بين األطفال

 إلى العناصر التي يتم من  ابن رشديفتقر فراغ لعب األطفال في حديقة :  التفاعل م  المحيط
عناصر الوجود و منحدرات ، كما يفتقر إلى خاللها التفاعل مع المحيط فال يحتوي على هضاب أ

مثل المروج الخضراء والشجيرات ، باستثناء األشجار التي توزعت  يةنبات ، أو عناصرمائية ال
 .على محيط فراغ اللعب 

 إّن األرضية الرملية وعدم وجود ممرات و ساحات ، ال يساعد األطفال :  سهولة الوصول
 .  جهزةاألبين خل فراغ اللعب و على الحركة واالنتقال بسهولة دا
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 الخاصة  ذوي االحتياجاتال يمكن لألطفال : اوي االحتياجات الخاصة تأمين متطلبات
الوصول إلى ساحة اللعب والتنقل بين األلعاب ، بسبب وجود رصيف يحيط بفراغ اللعب 

سي لمنع انتشار الرمل الموجود في األرض ، كما أّن استخدام الرمل يعيق حركة الكرا
المتحركة وعناصر االنتقال األخرى ، أما من حيث استخدام أجهزة اللعب ، لم يؤخذ 

مكانياتهم الخاصة   .األمر بعين االعتبار فهي ال تتناسب مع قدراتهم وا 
 وتشمل :  قضايا السالمة 
  و يتّم ذلك من خالل  :الحماية من السقوط: 

 .مناسب ارتفاع األجهزة : ارتفاع األجهزة  -
 . لحماية من السقوطم الدبزين على الساللم والمنصات لتّم استخدا: نالدرابزي -

 للتخفيف من اإلصابة في حال ماصة للصدمات  كأرضية الرمل تّم استخدام:  األرضيات
ّن سماكتها جيدة   .اللسقوط ، وا 

  المواد المسخدمة  : 
سخن بسرعة عند إّن استخدام مواد بالستيكية  في أجهزة اللعب ، اختيار جيد ،ألنها ال ت -

 .، وذات مخاطر أقل عند االصدام بها  ألشعة الشمستعرضها 
    من المالحظ أّن هناك اهتمام بعمليات الصيانة من عدة جوانب : الصيانة: 

  سماكة األرضية الرملية جيدة ، و خالية من األوساخ والشوائب  :األرضية. 
  سورةبحالة جيدة فال يوجد أجزاء معطلة أو مك: األجهزة 

 -تصوير الباحث  - ارتفاع األجهزة مناسب ، وجود درابزين على الساللم والمنصات (4-73)الشكل
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  -إعداد الباحث  -تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد من حيث تحقيق األسس التصميمية (4-46)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

 x x  الفصل حسب العمر

 x x  تنظيم منطقة اللعب

  x x خطوط النظر
 x x  التفاعل مع المحيط

 x x  سهولة الوصول

 x x  متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

  x x قضايا السالمة

  x x الصيانة

 

 :العناصر المكملة  7.

 ولكّنه يقع في مكان  ،غير محاط بسور أو سياج حديقة ابن رشد إّن فراغ اللعب في  : السياج
آمن بعيدًا عن الشارع ، كما أّن الحديقة محاطة بسور حجري ذو ارتفاع مناسب ، يؤمن الحماية 

 (4-74)الشكل .لألطفال من مخاطر الشارع 

 للحديقة بوابتان رئيسيتان في الجهة الشمالية والجنوبية عرض كل منهما مناسب ، :  البوابات
أولية  ترتبط مباشرة  مع ممر رئيسي ، من خالله يتم الوصول إلى  وتنفتح كّل منهما على ساحة

 (4-75)الشكل. فراغ اللعب 

 إّن فراغ اللعب محاط بممرات للمشاة توضعت على جانبها مقاعد خشبية تظللها  : اعدقالم
مكانية  نشوء العالقات االجتماعية األشجار ، عددها كاٍف ، وبذلك فرصة المراقبة واإلشراف وا 

 (4-76)الشكل . جيدة  ن األهل واألطفالبي

  ساعد في تقديم اإلرشادات تجد الفتات في ساحة اللعب ال يو  : واللوحات اإلرشاديةالالفتات
 (4-77) الشكل .األطفال لألجهزة  عمرمدى مالئمة عن  لألطفال واألهلوالتحذيرات 
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 خول يبين بوابة الد (4-75)الشكل  يبين سور الحديقة (4-74)الشكل

يبين افتقار فراغ اللعب للوحات  (4-77)الشكل  يبين المقاعد وسالت المهمالت (4-76)الشكل 

 اإلرشادية 

 من خالل األشجار يبين حماية فراغ اللعب من أشعة الشمس (4-78)الشكل

 -تصوير الباحث  -األشكال السابقة 

 شمس ألجهزة اللعب ، من خالل تم تأمين الحماية من أشعة ال:  الحماية من أشعة الشمس
 (4-78)الشكل. األشجار الموجودة في فراغ اللعب 

  الموجودة داخل الحديقة لشرب تّم االعتماد على أماكن ا : لشرباتأمين مياه . 

 يوجد مراحيض ضمن الحديقة تقع قريبًا من فراغ اللعب ، يتم الوصول إليها عبر : مراحيض ال
 .ذوي االحتياجات  ر كاف ، ولم تراعيممر واضح ، ولكن عددها غي
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 عددها كاف ، توزعت على جانبي الممرات وبالقرب من المقاعد : سالت المهمالت . 

  الذين ألطفال ل ال يوجد أماكن مخصصة لوقوف الدراجات ، تسمح : لدراجات لوقوف اأماكن
  .الحديقة على الدراجات الهوائية بوضعها في مكانها المخصص  إلىيأتون 

 من حيث تحقيق العناصر المكملةفي حديقة ابن رشد تقييم فراغ اللعب  (4-47)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  x x السياج

  x x البوابات

  x x المقاعد

  x x الحماية من أشعة الشمس

 x x  الالفتات والعالمات

 x  x المشارب

 x  x المراحيض

  x x سالت المهمالت

 x x  أماكن الدراجات

 .العناصر التصميمية المكملة  معظم إّن فراغ اللعب في حديقة ابن رشد لم يحقق

 :  البرامكةحديقة  -2

. والصناعيذات الطابع السكني والتجاري  برامكة،منطقة الفي  البرامكةتقع حديقة :  الموق  -أ
 . بالشوارع من أربع جهات ولها مدخالن ، شمالي وجنوبي  وهي محاطة( ²م5206  (مساحتها

         من حيث المساحة إلى التصنيف الثانيالبرامكة تنتمي حديقة : التصنيف التخطيطي -ب
حسب تصنيف الباحث، وتنتمي إلى القطاع السابع وفق تقسيمات (  حديقة مجاورة سكنية )

  . مديرية الحدائق
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 البرامكةحديقة :االسم 

 السابع : القطاع 
منطقة : الموقع 

 البرامكة
حديقة : التصنيف 

 مجاورة سكنية

 ²م5206 : المساحة 

 

 

 موقع عام للحديقة            

فراغات الحديقة 
 والنسب

مسطحات خضراء     

%66          

ممرات المشاة      

%22              

    فراغ لعب      

   10%األطفال 

الخدمية مباني      

%2         
 

 البرامكةحديقة 
 -مديرية الحدائق

 دمشق
 

 لحديقة أفقي لمسقط 
 

 

 ( 4-79)الشكل 
 إعداد الباحث

 -إعداد الباحث  –البرامكة ونسبها المئوية يبين فراغات حديقة  (4-48)الجدول :     فراغات الحديقة -ت

 %النسبة  المساحة الفراغات
 66 3436 المسطحات الخضراء

 22 1145 ممرات المشاة
 10 520 فراا األطفال
 2 104 الخدمات

 : لفراا اللعب تقييم الوض  الراهن -ث

تعتبر هذه ،  ²م 520تبلغ مساحة فراغ اللعب : تقييم فراا اللعب من حيث المساحة 1.
رة المساحة جيدة وفقًا للمعايير الموصى بها ، و كونه فراغ لعب ضمن حديقة على مستوى مجاو 

 .سنة  (6-12)سكنية ، يجب أن يخدم بشكل أساسي األطفال من الفئة العمرية 
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يقع فراغ اللعب في الجهة الغربية من الحديقة ، في  :تقييم فراا اللعب من حيث الموق  2. 
مكان آمن بعيدًا عن مخاطر الشارع ، فالحديقة محاطة بسور معدني ، ويرتبط فراغ اللعب مع 

 .يسية المداخل بممرات رئ

، يحتوي فراغ اللعب على أجهزة : تقييم فراا اللعب من حيث نوعية أجهزة اللعب وعددها 3.
 .ثالثة أراجيح ثالثية ومنزلقين معدنيين وهي  التقليدية فقط ، اللعب

عدد أجهزة اللعب يمثل الحّد األدنى لعدد األلعاب ضمن فراغ اللعب في حديقة مجاورة سكنية  إنّ 
و  (4-80)الشكل.نوع فيها حيث اقتصرت على وجود األراجيح ومنزلقين فقطولكن ال يوجد ت

، ونالحظ  يفتقر فراغ اللعب إلى مكان للعب الكرة ، ومساحة مبلطة للعب الحرّ  . (81-4)
 الدوامات ) سنوات ، مثل (1-3)أيضًا غياب األلعاب التي تناسب الفئة العمرية الصغيرة 

 ( .األجهزة الهزازة األراجيح ذات المقعد الكامل ، 

  المنزلق  يبين (4 - 81)الشكل                                     يبين األراجيح (4 - 80)الشكل 
 -الباحث تصوير -

 

إّن فراغ اللعب في : تقييم فراا اللعب من حيث تلبية حاجات األطفال من مختلف األعمار 4.
 .العمرية المتوسطة  فئةيلبي حاجات األطفال من ال البرامكةحديقة 

يحتوي فراغ اللعب على أجهزة : ل التنموية اطفتلبية حاجات األ تقييم فراا اللعب من حيث5. 
أجهزة اللعب  ويفتقر إلى ،ل التنموية الجسدية، االجتماعيةاطفاللعب التي تلبي حاجات األ

اإلبداع والخيال ، وتنمي  والنشاطات التي تلبي حاجاته الحسية و الفكرية ، وتدعم لديهوالعناصر 
 .فيه روح التحدي والمغامرة 
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 -إعداد الباحث  – من حيث دعم حاجات الطفل التنموية البرامكةفي حديقة  تقييم فراغ اللعب (4-49)الجدول 

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية

  االجتماعية

 x الحسية
 x الخيال واإلبداع
 x التحدي والمغامرة

 x تعامل مع الطبيعةال
هناك مجموعة من األسس  :تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية 6.

 .التصميمية يجب أن يحققها فراغ اللعب حّتى يكون ناجحًا 

 إلى فراغات مختلفة  البرامكةلم يتم تقسيم فراغ اللعب في حديقة : الفصل حسب العمر
ّنم ا هو عبارة عن فراغ  واحد يضم بعض أجهزة حسب الفئات العمرية لألطفال ، وا 

 .اللعب  وهذا قد يسبب المخاطر لألطفال وخاصة الصغار
 يجبلمنع حدوث االصابات الناجمة عن األنشطة المتعارضة :  تنظيم منطقة اللعب 

الفصل بين األلعاب ذات النشاط الحركي بحيث يتم مناطق  فراغ اللعب إلىم تقسي
عبارة عن حّيز واحد يضم  البرامكةفراغ اللعب في حديقة  ئة ، ولكنواأللعاب الهاد

 (4-51) كما هو موضح في الجدول. األلعاب الحركية وال يحتوي على ألعاب هادئة 

 .هادئة وصاخبة تقييم فراغ اللعب في حديقة تشرين من حيث تقسيمه إلى مناطق (4-50) الجدول 

 التقييم تضم أقسام ساحة اللعب
 
 

 الهادئة منطقة األلعاب

 x ألعاب الرمل
 x األلعاب المائية
 x اللعب الدرامي

 x أماكن الراحة والتواصل االجتماعي
 

 منطقة األلعاب الصاخبة
  اللعب الحركي
 x سطح صلب
 x منطقة طبيعية
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 توضعت بعض المقاعد في الممر القريب من فراغ اللعب ،  : واإلشراف خطوط النظر
بشكل مباشر بدون عوائق وتعقبهم  ية جلوس األهل و مراقبة األطفالوبالتالي إّن إمكان

 .بصرية ، تعتبر جيدة 
 يفتقر فراغ اللعب إلى العناصر التي يتم من خاللها التفاعل مع :  التفاعل م  المحيط

عناصر الوجود المحيط فال يحتوي على أي تضاريس طبيعية أو صنعية ، كما يفتقر إلى 
مثل المروج الخضراء والشجيرات   يةنباتال أو العناصر (ول ، البرك الجدا) مائية مثل ال

 .واألشجار 
 نجد أّن األرضية رملية ، خالية من الممرات والساحات التي تساعد :  سهولة الوصول

مكانية التنقل داخل فراغ اللعب و   األطفال على سهولة الوصول إلى أجهزة اللعب بين وا 
 . جهزةاأل
  الخاصة  ذوي االحتياجاتال يمكن لألطفال  :ي االحتياجات الخاصةاو تأمين متطلبات

، حيث أّن األرضية الرملية غير ة اللعب والتنقل بين أجهزة اللعبالوصول إلى ساح
أما من حيث استخدام أجهزة ، المتحركة وعناصر االنتقال األخرىمناسبة لحركة الكراسي 

مكانياتهم لم يؤخذ األمر بعين االعتبار فهي ال ت اللعب   .الخاصةتناسب مع قدراتهم وا 
 وتشمل :  قضايا السالمة 
  و يتّم ذلك من خالل : الحماية من السقوط: 

 .ارتفاع األجهزة المستخدمة في فراغ اللعب مناسب : ارتفاع األجهزة  -
تّم وضع درابزين على ساللم ومنصات المنزلقات ، ولها مقابض : الدرابزين  -

 .ناسبة لإلمساك بها ذات مقطع دائري بأبعاد م
  ماصة للصدمات تحت وحول األجهزة  تّم استخدام الرمل في األرضية كمادة: األرضيات 

 .خالية من الشوائب واألوساخ سماكتها جيدة وهي 
  األخطار الناجمة عن األجهزة : 

إّن استخدام مواد معدنية في المنزلقات غير مناسب ، ألّنها تسخن وترتفع درجة حرارتها  
 .  صة أّنها غير محمية من أشعة الشمس ، ويمكن أن تسبب بعض الحروق لألطفالخا

  فأجهزة اللعب بحالة جّيدة ، فال .يالحظ أّن هناك اهتمام  بعمليات الصيانة : الصيانة
 .يوجد أجزاء معطلة أو صدئة ، واألرضية الرملية سماكتها جيدة وخالية من الشوائب 
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 -إعداد الباحث  –من حيث تحقيق األسس التصميمية  البرامكةفي حديقة اللعب تقييم فراغ  (4-51)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

 x x  الفصل حسب العمر

 x x  تنظيم منطقة اللعب

  x x خطوط النظر
 x x  التفاعل مع المحيط

 x x  سهولة الوصول

 x x  ت الخاصةمتطلبات ذوي االحتياجا

 x  x قضايا السالمة
  x x الصيانة

 

 :تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق العناصر المكملة  7.

 محاط بسور معدني من جهة الشوارع يحدده ويؤمن  البرامكةفراغ اللعب في حديقة :  السياج
الحديقة يفصله  أما من جهة. ارتفاعه مناسب واليحتوي على بروزات حادة ، الحماية لألطفال 

 . (4-82)الشكل  .عن بقية فراغات الحديقة  ممر

 بشكل مباشر مع الحديقة عبر ممر   ال يوجد بوابة خاصة لفراغ اللعب ، فهو يرتبط:  البوابات
حدهما شمالية واألخرى جنوبية تين رئيسيتين للحديقة إيوجد بوابولكن ، تتوضع فيه بعض المقاعد
. (4-83)الشكل ويتم الوصول إلى فراغ اللعب عبر ممرات رئيسية  تنفتح كل منهما على ساحة

 تتوضع بعض المقاعد في الممرات المحيطة بفراغ اللعب ، كما تتوضع المقاعد في :  قاعدالم
 (4-84)الشكل . الممرات الرئيسية المحيطة بالمسطحات الخضراء في الحديقة 

 اللعب من أشعة الشمس  فراغحماية  العتبارلم يتم األخذ بعين ا: الحماية من أشعة الشمس
من خالل زراعة األشجار التي تؤمن  ، سواءحماية األطفال من اإلصابة بحروق الشمس لصيفًا 

 الّظل ألجهزة اللعب في الّصيف أو من خالل المظالت أو األسقف البسيطة التي توضع فوق
 (4-85)الشكل  .أجهزة اللعب 

 ساعد في تقديم اإلرشادات والتحذيرات تجد الفتات في ساحة اللعب و ال ي : الالفتات والعالمات
 .  األطفال لعمرألجهزة امدى مالئمة  و ، لألطفال واألهل
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 -الباحث تصوير -األشكال السابقة 

  نما يوجد داخل الحديقة : لشرباتأمين مياه ال يحتوي فراغ اللعب على أماكن للشرب ، وا 
 .مشرب واحد وهو بحالة سيئة 

 ها قليل، توضعت المراحيض ضمن الحديقة قريبًا من فراغ اللعب ولكن عدد: مراحيضال
 .الخاصة ذوي االحتياجات  وترتبط مع فراغ اللعب بممر رئيسي ، ولم تراعي

 عددها مناسب ، حيث يوجد إلى جانب كل مقعد سلة مهمالت ولكن  : المهمالت سالت
 . توضعها قريبة من مقاعد الجلوس غير مناسب

 عب على الدراجات يأتي بعض األطفال إلى ساحات الل:  الهوائية لدراجاتا لوقوف أماكن
 . في حديقة البرامكة ولكن ال يوجد أماكن مخصصة لوقوف الدراجات، الهوائية

 

 يبين بوابة الدخول إلى الحديقة (4-83)الشكل  يبين السور المحيط بالحديقة  (4-82)الشكل 

يبين عدم وجود حماية من أشعة  (4 - 85)ل الشك يبين المقاعد المطلة على فراغ اللعب (4-84)الشكل 

  الشمس
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– إعداد الباحث  –تقييم فراغ اللعب في حديقة تشرين من حيث تحقيق العناصر التصميمية المكملة (4-52)الجدول

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  x x السياج
  x x اباتالبو 

  x x المقاعد
 x x  الحماية من أشعة الشمس

 x x   الممرات

 x x  الالفتات والعالمات

 x x  المشارب

 x x  المراحيض

  x x سالت المهمالت
 x x  أماكن الدراجات

 التصميمية العناصرلم يحقق  البرامكةيتبين من الجدول السابق أّن فراغ اللعب في حديقة 
   .مكملةال

 ²م 3000التي مساحتها أقل من  وهي الحدائق :حدائق المجموعة السكنية  3-2-4-4

 : حديقة شخاشيرو -1

والمنطقة ذات طابع  المزة خلف مشفى المجتهد ، منطقة تقع حديقة شخاشيرو في :  الموق  -أ
أحدهما  نوالحديقة محاطة بالشوارع من ثالث جهات ولها مدخال( ²م2500  (مساحتها .  سكني

 .ة جنوبيواآلخر في الجهة ال ةشماليال في الجهة

تنتمي حديقة شخاشيرو من حيث المساحة والموقع إلى التصنيف : التصنيف التخطيطي  -ب
وفق  الثالثحسب تصنيف الباحث ، وتنتمي إلى القطاع ( حديقة مجموعة سكنية ) الثالث 

 .تقسيمات مديرية الحدائق 



165 
 

 

 وحديقة شخاشير: االسم 
  الثالث: القطاع 
 منطقة المزة: الموقع 

حديقة : التصنيف
 سكنّية مجموعة

 ²م2500 : المساحة

 موقع عام للحديقة 

 
 فراغات الحديقة والنسب

 :المئوية
مسطحات خضراء       

%77              

ممرات المشاة       

%15               

فراغ لعب األطفال       

%6             

  2%مباني خدمية       
 

 
  

 الحديقة أفقي مسقط            
 حديقة شخاشيرو

 دمشق -مديرية الحدائق 

 (  4-86)الشكل 

 إعداد الباحث

 

 فراغات حديقة  شخاشيرو  (4-53)الجدول           فراغات الحديقة -ت

 %النسبة  المساحة الفراا
 77 1925 المسطحات الخضراء

 15 15 ممرات المشاة
 6 150 فراا األطفال
 2 104 الخدمات
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 : لفراا اللعب تقييم الوض  الراهن -ث

تعتبر هذه المساحة   ²م 150 تبلغ مساحة فراغ اللعب: قييم فراا اللعب من حيث المساحةت 1.
سكنية ، على مستوى مجموعة  جيدة وفقًا للمعايير الموصى بها ، و كونه فراغ لعب ضمن حديقة

سنوات الذين هم أكثر ارتيادًا  (1-6)بشكل أساسي األطفال من الفئة العمرية  يجب أن يخدم
 .من الفئات العمرية األكبرالسكنية لحدائق المجموعة 

 -الباحث تصوير - تبين األلعاب ضمن فراغ اللعب (4-87)كلالش

 -الباحث رتصوي - المنزلق تبين (4-89)الشكل  -الباحث تصوير -تبين األراجيح (4-88)الشكل 

 الزاويةيقع فراغ لعب األطفال في حديقة شخاشيرو في : تقييم فراا اللعب من حيث الموق   2.
هذا يؤمن حيث يرتبط معها بممرات رئيسية  بعيدًا عن المداخلالحديقة  منالشمالية الغربية 

 . يقةيحيط بالحد الذي معدنيالسور ال لألطفال من مخاطر الشارع باإلضافة لوجودالحماية 

يحتوي فراغ اللعب على بعض  : تقييم فراا اللعب من حيث نوعية أجهزة اللعب وعددها  3.
الفئة حجمها وأبعادها لم تراع  ولكنّ  ، متسلق ثابتوهي أرجوحة ، منزلق  البسيطة أجهزة اللعب
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 .كما يفتقر إلى مساحة صغيرة أللعاب الكرة ، ومساحة مبلطة للعب الحرّ  الصغيرة العمرية
 -الباحث تصوير - (4-89) ، (4-88) ، (4-87)ألشكال ا

يلبي حاجات  :الفئة العمرية المناسبة حاجات األطفال من تلبية تقييم فراا اللعب من حيث  4.
       .الصغيرة  وال يلبي حاجات األطفال من الفئة العمريةالعمرية المتوسطة  األطفال من الفئة

إّن فراغ اللعب يفتقر إلى أجهزة  :ل التنموية اطفحاجات األ تلبية تقييم فراا اللعب من حيث5. 
يفتقر ، و ية ، وتدعم لديه اإلبداع والخيالاللعب التي تلبي حاجات الطفل التنموية الحسية والفكر 

 .تقدم له فرصة التعامل مع الطبيعة إلى العناصر التي 

 -إعداد الباحث – م حاجات الطفل التنمويةتقييم فراغ اللعب في حديقة شخاشيرو من حيث دع (4-54)الجدول  

 التقييم حاجات الطفل التنموية
  الجسدية

  االجتماعية

 x الحسية
 x الخيال واإلبداع

 x التعامل مع الطبيعة
هناك مجموعة من األسس  :تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق األسس التصميمية 6.

 .يكون ناجحًا التصميمية يجب أن يحققها فراغ اللعب حّتى 

 الفصل بين األطفال حتى عمر فراغ اللعب في حديقة شخاشيرو  لم يراع: الفصل حسب العمر
 . سنوات  3-6من سنوات واألطفال  3

 ذات  صاخبة ةإلى منطقفراغ اللعب في حديقة شخاشيرو غير مقسم  إنّ :  تنظيم منطقة اللعب
 .د يضم أجهزة لعب حركية فقط هادئة فهو عبارة عن حّيز واح ةنشاط حركي و منطق

  إّن توضع المقاعد على جانب الممر المحيط بفراغ اللعب الدائري الشكل  :خطوط النظر
لتدخل بشكل مباشر حيث ال يوجد عوائق بصرية ، وهذا يسمح لهم با ة األطفالبرؤيلألهل سمح ي

 . أو شجار بين األطفال في حال حدوث أي مخاطر

 يفتقر فراغ لعب األطفال في حديقة شخاشيرو إلى العناصر التي يتم  : التفاعل م  المحيط
مثل  يةنبات ، أو عناصربسيطة عناصر مائية من خاللها التفاعل مع المحيط فال يحتوي على 

 .المروج الخضراء 
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 إّن األرضية الرملية وعدم وجود ممرات ، ال يساعد األطفال على الحركة :  سهولة الوصول
 .  جهزةاألبين هولة داخل فراغ اللعب و واالنتقال بس

 الخاصة الوصول  ذوي االحتياجاتيمكن لألطفال ال:اوي االحتياجات الخاصة تأمين متطلبات
إلى ساحة اللعب والتنقل بين األلعاب ، بسبب وجود رصيف يحيط بفراغ اللعب  كما أّن األرضية 

األخرى ، أما من حيث استخدام أجهزة  الرملية تعيق حركة الكراسي المتحركة وعناصر االنتقال
مكانياتهم الخاصة اللعب ، لم يؤخذ األمر بعين االعتبار فهي ال تتناسب  . مع قدراتهم وا 

 وتشمل :  قضايا السالمة 

  و يتّم ذلك من خالل  :الحماية من السقوط: 

 .اللعب الفئة العمرية التي يخدمها فراغ ارتفاع األجهزة لم يراع : ارتفاع األجهزة  -
تّم استخدام الدبزين على سلم المنزلق والمنصة  لتؤمن الحماية من السقوط ، : الدرابزين  -

 . (4-90)الشكل  كما في

 تّم استخدام الرمل كأرضية ماصة للصدمات للتخفيف من اإلصابة في حال :  األرضيات
  . (4-91)السقوط ، ولكن سماكتها قليلة ، وبعض األماكن ترابية ، كما في الشكل 

  إّن استخدام مواد معدنية  في المنزلق ، غير مناسب ،ألنها تسخن بسرعة :  المواد المسخدمة
 .عند تعرضها ألشعة الشمس ، وقد تسبب األذى لألطفال 

  يالحظ أّن هناك إهمال بعمليات الصيانة ، حيث يوجد بعض األجزاء الصدئة : الصيانة
 .تحت األراجيح  ألماكن ترابية والسيما، و بعض اواألرضية الرملية سماكتها قليلة 

وجود الدرابزين على سلم  (4-90)الشكل 
 -الباحث تصوير -ومنصة المنزلق

 تبين األرضية الترابية تحت األراجبح (4-91)الشكل 
 -الباحث تصوير -
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 -إعداد الباحث –ة من حيث تحقيق األسس التصميمي في حديقة شخاشيروتقييم فراغ اللعب  (4-55)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية لفراا اللعب
 ضعيف مقبول جيد

 x x  الفصل حسب العمر

 x x  تنظيم منطقة اللعب

  x x خطوط النظر
 x x  التفاعل مع المحيط

 x x  سهولة الوصول

 x x  متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

 x  x قضايا السالمة
 x x  الصيانة

 : تقييم فراا اللعب من حيث تحقيق العناصر المكملة  7.

 فراغ اللعب في حديقة شخاشيرو محاط  بممر يحدده ويفصله عن غيره من فراغات  : السياج
ارتفاعه مناسب واليحتوي على بروزات حادة ، ، الحديقة ، ولكن الحديقة محاطة بسور معدني 

 (4-92)الشكل  .وهذا يؤمن الحماية لألطفال 

 بشكل مباشر مع الحديقة عبر ممر  ال يوجد بوابة خاصة لفراغ اللعب ، فهو يرتبط:  البوابات 
حدهما شرقية واألخرى إتتوضع عليه بعض المقاعد ، في حين يوجد بوابتين رئيسيتين للحديقة 

 . غربية  تنفتح كل منهما على ساحة ويتم الوصول إلى فراغ اللعب عبر ممرات رئيسية 

 تتوضع المقاعد في الممرات المحيطة بفراغ اللعب ، كما تتوضع المقاعد في : عدقاالم
  (4-93)الشكل . الممرات الرئيسية في بالحديقة 

 اللعب من أشعة الشمس  فراغحماية  لم يتم األخذ بعين االعتبار :الحماية من أشعة الشمس
ل األشجار التي تؤمن الّظل من خال ، سواءحماية األطفال من اإلصابة بحروق الشمس لصيفًا 

 (4-94)الشكل  .سيطة التي توضع فوق أجهزة اللعب أو من خالل المظالت أو األسقف الب

  ساعد في تقديم اإلرشادات تجد الفتات في ساحة اللعب ال يو  : واللوحات اإلرشاديةالالفتات
 .  األطفال رلعمألجهزة امدى مالئمة  و ،في نفس الوقت  لألطفال واألهلوالتحذيرات 

  (4-95)الشكل الموجودة داخل الحديقة  لشربيتم استخدام أماكن ا :أماكن للشرب. 
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 يبين المقاعد حول فراغ اللعب (4-93)الشكل  يبين سور الحديقة  (4-92)الشكل 

يبين عدم وجود حماية من أشعة  (4-94)الشكل 

 ألجهزة اللعب الشمس

 ماء  للشرب ايبين منهل  (4-95)الشكل 

 -الباحث تصوير - األشكال السابقة

 توضعت المراحيض ضمن الحديقة قريبًا من فراغ اللعب ولكن عددها قليل، ويتم :  مراحيضال
 (4-96)الشكل  .الخاصة ذوي االحتياجات  الوصول إليها عبر ممر فرعي ، ولم تراعي

 (4-97)كل الش. عدامقالإلى جانب تتوضع عددها مناسب ،  : سالت المهمالت 

 يبين المقاعد وسالت المهمالت (4-97)الشكل  يبين عالقة فراغ اللعب مع المراحيض (4-96)الشكل 
 -الباحث تصوير -
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 -إعداد الباحث  – تقييم فراغ اللعب في حديقة شخاشيرو من حيث تحقيق العناصر المكملة (4-56)الجدول 

 التقييم األسس التصميمية المكملة
 ضعيف مقبول جيد

  x x السياج
  x x البوابات
  x x المقاعد

 x x  الحماية من أشعة الشمس

 x x  الالفتات والعالمات

 x  x المشارب

 x x  المراحيض

  x x سالت المهمالت
 ال داعي لوجودها الدراجاتلوقوف أماكن 

 .اآلخرولم يحقق بعضها التصميمية المكملة العناصر  بعضحقق فراغ اللعب 

 : المختارةالحدائق نمااج فراغات اللعب في بين مقارنة  3-4-4

 : من حيث تحقيق المساحة وفق المعايير الموصى بها  فراغات اللعببين مقارنة  1.

 : من حيث تحقيق المساحة وفقًا للمعايير الموصى بها فراغات اللعب مقارنة بين  (4-57)الجدول 

دنى الحد األ التصنيف اسم الحديقة
 ²للمساحة م

 التقييم ²مساحة م
 فراا اللعب الحديقة

 670-1000 حديقة حيّ  التجارة
  

 جيد جداً  1620 24794
 ممتاز 4340 17094 حديقة حيّ  زكي األرسوزي

 جيد 567 8735 335-400 حديقة مجاورة ابن رشد
 جيد 520 5206 حديقة مجاورة البرامكة
 جيد 150 2500 125-100 حديقة مجموعة شخاشيرو

من الجدول السابق أن فراغات اللعب في الحدائق المدروسة حققت المساحة المطلوبة  يتبين
إاَل أن نتائج االستبيان . ًا للمعايير العالمية الموصى بهاحسب التصنيف التخطيطي للحدائق ووفق
ذلك إلى  ويرجع، كونوا راضين عن مساحة فراغ اللعببينت أّن أكثر من نصف عدد العينة لم ي

، وتوزع الحدائق فيهاعدد األطفال الكبير الذي ال يتوافق مع مساحة فراغات اللعب قلة الحدائق و 
 .ضمن األحياء السكنية بنسب متفاوتة التتناسب مع الكثافة السكانية فيها
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 : نوعية األلعاب من حيث  فراغات اللعببين مقارنة  2-

 :للعب في نماذج الحدائق المدروسة من حيث نوعية األلعابمقارنة بين فراغات ا (4-58)الجدول 

 
 اسم الحديقة

 
 التصنيف

  نوعية األلعاب

 التقييم
األجهزة 

 الحركية

اللعب 

 الحر  

ألعاب 

 الكرة

األلعاب 

 المائية

المروج 

 الخضراء

 ضعيف  x x x x حديقة حيّ  التجارة

 ضعيف  x x x x حديقة حيّ  زكي األرسوزي

 ضعيف  x x x x مجاورةديقة ح ابن رشد

 ضعيف  x x x x مجاورةحديقة  البرامكة

 ضعيف  x x x x مجموعةحديقة شخاشيرو

 :تلبية حاجات األطفال من الفئات العمرية المختلفة حيث فراغات اللعببين مقارنة  3.

 :لعمرية المختلفةمن حيث تلبية حاجات األطفال من الفئات ا مقارنة بين فراغات اللعب (4-59)الجدول

 

 اسم الحديقة
 

 التصنيف
 سنة/ الفئة العمرية 

 12 لفوق ا 12-6 6-4 3-1

 ضعيف جيد مقبول ضعيف حديقة حيّ  التجارة

 ضعيف جيد مقبول مقبول حديقة حيّ  زكي األرسوزي

م هذه ال تخدّ  لمقبو  جيد ضعيف مجاورةحديقة  ابن رشد
 الفئة

م هذه ال تخدّ  ضعيف ولمقب ضعيف مجاورةحديقة  البرامكة
 الفئة

م هذه ال تخدّ  مقبول ضعيف مجموعةحديقة  شخاشيرو
 الفئة

م هذه ال تخدّ 
 الفئة

 :يتبين من الجدول السابق أن فراغات العب المدروسة 

 . بنسبة تترواح بين المقبول والجيد  (6-12)تناسب األطفال بعمر المدرسة  -
مكانيات األطفال أقل من  -  .سنة 12 لفوق اواألطفال ، سنوات  5ال تلبي حاجات وا 

 :من حيث تحقيق الجوانب التنموية لدى األطفال  فراغات اللعببين مقارنة  4.
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  يق الجوانب التنموية لدى األطفالمن حيث تحق في النماذج المدروسة مقارنة بين فراغات اللعب(4-60) الجدول

 
 الجوانب التنموية

 تقييم فراا اللعب في حديقة
زكي  رة التجا

 األرسوزي
 شخاشيرو البرامكة ابن رشد

 جّيد جّيد جّيد جّيد جّيد الجسد ية

 جّيد جّيد جّيد جّيد جّيد االجتماعية

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف الحسية

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف الخيال واإلبداع
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف التحدي والمغامرة
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف التعامل م  الطبيعة

 :يتبين من الجدول السابق أن فراغات العب المدروسة 

 .حققت التنمية الجسدية واالجتماعية لألطفال ، ولم تحقق التنمية الحسية  -
 .ال تحفز الخيال واإلبداع لدى األطفال ، وال تثير فيهم روح التحدي والمغامرة  -
 .بعناصرها المختلفةكما أنها ال تقدم فرصة للتعامل مع الطبيعة  -

 :من حيث تحقيق األسس التصميمية  فراغات اللعببين مقارنة  5.

 : التصميميةاألسس حيث تحقيق من في النماذج المدروسة بين فراغات اللعب مقارنة  (4-61)الجدول 

األسس التصميمية 
 لفراا اللعب

 تقييم فراا اللعب في حديقة
زكي  التجارة 

 األرسوزي
 شخاشيرو امكةالبر  ابن رشد

 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف الفصل حسب العمر
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف تنظيم منطقة اللعب

 جّيد جّيد جّيد جّيد  مقبول خطوط النظر
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف التفاعل م  المحيط
 ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف سهولة الوصول

 ضعيف عيفض ضعيف ضعيف ضعيف المعاقين متطلبات
 مقبول مقبول جّيد مقبول  ضعيف قضايا السالمة

 ضعيف جّيد جّيد مقبول ضعيف الصيانة
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 :أن فراغات اللعب المدروسة  من الجدول السابقيتبين 

 .لم تحقق الفصل بين أماكن اللعب حسب الفئات العمرية لألطفال  -
 / .، صاخبة  هادئة/ لم يتم تقسيمها إلى مناطق مختلفة بحسب طبيعة األلعاب  -
 تّم تحقيق المراقبة واإلشراف من قبل األهل ، بتوضع المقاعد في أماكن مناسبة  -
 .ال يوجد تفاعل مع المحيط من خالل التضاريس والعناصر المائية و النباتية  -
 لم يتم تحقيق سهولة الوصول والتنقل ضمن فراغات العب من خالل الممرات والساحات  -
الخاصة بعين االعتبار سواء من خالل الوصول إلى فراغات  لم يؤخذ ذوي االحتياجات -

 .اللعب أو من حيث استخدام أجهزة اللعب 
اختلفت قضايا السالمة بالنسبة ألجهزة اللعب ، واألرضيات من فراغ إلى آخر وتراوحت  -

 والبرامكةبين سيء كما في حديقة التجارة ، ومقبول كما في حديقة زكي األرسوزي 
 . في حديقة ابن رشد وشخاشيرو وجيد

ومقبولة في حديقة زكي وشخاشيرو أّما قضايا الصيانة فكانت سيئة في حديقة التجارة  -
 . والبرامكةاألرسوزي وجيدة كما في حديقة ابن رشد 

 :من حيث تحقيق العناصر المكملة  فراغات اللعببين مقارنة  6.

 :روسة من حيث تحقيق العناصر المكملةمقارنة بين فراغات اللعب في النماذج المد (4-62)الجدول 

 
 األسس التصميمية المكملة

 تقييم فراا اللعب في حديقة
زكي  التجارة 

 األرسوزي
 شخاشيرو تشرين ابن رشد

 جّيد جّيد جّيد جّيد جّيد السياج
 جّيد جّيد جّيد جّيد جّيد البوابات
 جّيد جّيد جّيد جّيد مقبول المقاعد

 ضعيف ضعيف جّيد مقبول ضعيف سالحماية من أشعة الشم
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف الالفتات والعالمات

 مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف المشارب
 ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف المراحيض

 جّيد جّيد جّيد جّيد جّيد سالت المهمالت
الداعي  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف أماكن الدراجات

 لها
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 :أن فراغات اللعب المدروسة  من الجدول السابقيتبين 

حول فراغ اللعب بشكل حققت الحماية لألطفال من مخاطر الشارع من خالل وجود سياج  -
 . مباشر كما في حديقة التجارة  أو حول الحديقة كما في حديقة ابن رشد وشخاشيرو

ب، في ، حيث كانت قريبة وعلى مباشرة بفراغات اللعجّيد  في معظمها بشكلالمقاعد  تتوزع -
 .حين توضعت على أطراف فراغ اللعب كما في حديقة التجارة 

 . الجلوسلم تحقق الحماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب وأماكن  -

 .وهامة وتحذيرية لسالمة األطفال عدم وجود الالفتات والعالمات التي تقدم معلومات ضرورية -

واقتصرت على الخدمات ( حمامات أماكن الشرب ، وال)  خاصة بهاخدمات ال تحتوي على  -
كما أّنها ، و إلى الصيانة النظافة الموجودة في الحديقة، وهي قليلة من حيث العدد وتحتاج إلى 

 .ذوي االحتياجات الخاصة ال تناسب

، وخاصة عدم وجود أماكن لوقوف الدراجات والتي تعتبر من األمور الهامة في الحدائق  -
األطفال فوق  والسيمابار والصغار على استخدام الدراجات الهوائية ، تشجع الكفهي ، الكبيرة منها

 .   سنة  12 لا

نتائج الدراسة التحليلية لفراغات لعب األطفال في حدائق األحياء السكنية لمدينة  4-4-4
 :دمشق 

تّم لمدينة دمشق من خالل الدراسة التحليلية لفراغات لعب األطفال في حدائق األحياء السكنية 
 :لتوصل إلى النتائج التالية ا

جميع فراغات اللعب ضمن حدائق األحياء السكنية في مدينة دمشق  إنّ  :نوع فراغات اللعب  1.
نزلقات ،المتسلقات ، األراجيح ،الم) من النوع التقليدي ، الذي يحتوي على أجهزة لعب تقليدية مثل

للعب المركبة التي أضيفت حديثًا إلى باإلضافة إلى أجهزة ا( وغيرها أجهزة التوازنالدوامات ، 
ممّلة هذه األلعاب  تعتبريقة زكي األرسوزي وحديقة ابن رشد و بعض فراغات اللعب مثل حد

تلبي جميعها بشكل أساسي حاجات  و،  لديهم قليلةبشعبية وتسبب الضجر لألطفال وتحظى 
التلبي حلجاتهم التنموية  ضها يلبي حاجات الطفل االجتماعية ، في حين أّنهاالطفل الجسدية وبع

خلت جميع حدائق  وقد. األخرى الفكرية والحسية واإلبداعية وال تثير فيهم روح التحدي والمغامرة 
مدينة دمشق من أنواع فراغات اللعب األخرى كالمعاصرة والمغامرة والتي تعتبر ممتعة وجذابة 

 .شكيل بيئته الخاصة بنفسه التعامل مع الطبيعة وتفيها لطفل ويستطيع ا ومثيرة لألطفال،
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حياء السكنية لمدينة المعايير المعتمدة في تصميم فراغات لعب األطفال في حدائق األ 2.
 : دمشق

اعتمدت مساحة فراغات اللعب على مساحة الحدائق ومستواها التخطيطي، فكانت  -
رة صغيرة في حدائق المجموعات السكنية ومتوسطة في حدائق المجاورات السكنية، وكبي

ولكنها لم تكن متناسبة مع عدد األطفال رغم تحقيقها . في حدائق األحياء السكنية 
المساحة المطلوبة وفق المعايير العالمية ، كما أّن االختالف في المساحة لم يترافق مع 

 .اختالف في مستوى النشاطات 
خل، يتم تشغل فراغات اللعب حيزًا ضمن الحدائق، في أغلب األحيان بعيدًا عن المدا -

 .الوصول إليها عبر محاور رئيسية 
تحيط ممرات الحركة في الحديقة بفراغات اللعب ، وبذلك تشكل عناصر ربط بينها وبين  -

 .عناصر وفراغات الحديقة المختلفة 
تّم تأمين الحماية لألطفال في فراغات اللعب من مخاطر الشارع في حدائق المجموعات  -

ور الخارجي الذي يحيط بالحديقة ، أّما فراغات اللعب والمجاورات السكنية بواسطة الس
في حدائق األحياء السكنية فتّم إحاطتها بسور معدني أو نباتي وذلك بسبب مساحتها 

 .الكبيرة ، كما في حديقة التجارة وحديقة زكي األرسوزي
تّم تحقيق المراقبة واإلشراف من خالل توضع أماكن جلوس األهل حول فراغات اللعب  -

ل قريب ومباشر في معظمها، في حين توزعت المقاعد داخلها في بعضها اآلخر بشك
 .كما في حديقة زكي األرسوزي 

 .استخدام الرمل بشكل أساسي كمادة للصدمات في األرضيات حول وتحت أجهزة اللعب  -
، حيث تّم (مراحيض وأماكن للشرب)لم يتم تزويد فراغات اللعب بخدمات خاصة  -

، في حين توزعت سالت المهمالت حول مات الموجودة في الحديقة االعتماد على الخد
 .الممرات المحيطة بفرغات اللعب وقريبًا من مقاعد الجلوس 

معظم األسس والمعايير لم تحقق فراغات اللعب في حدائق األحياء السكنية لمدينة دمشق  3.
 :التصميمية األساسية والعناصر المكملة حيث أن ه

لألطفال بين األلعاب حسب الفئات العمرية  الفصل األطفاللعب اغات تصميم فر  لم يراع -
 .لصغار منهمبالنسبة لوخاصة  وهذا قد يشكل خطر عليهم

 ومنطقة هادئة حسب طبيعة األلعاب لم تحقق فراغات اللعب تقسيمها إلى منطقة صاخبة  -
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ذب والمتعة ، والذي يعتبر من أهم عناصر الجفراغات اللعب إلى العنصر المائي فتقرتا -
 .ألطفال ، مثل البرك والجداول الصغيرة أو رشاشات الماءل

، وخلت كاألشجار والشجيرات  العناصر النباتية ، إلىفراغات اللعب معظم  افتقرت -
والمروج الخضراء النباتية حيث تّم االعتماد على العناصر  ، المروج العشبيةجميعها من 

 .يها طفال اللعب عللأل يسمح ولكن الالموجودة في الحديقة 
ممرات تسهل الحركة والتنقل بين ، و لم يراع التصميم وجود ساحات يتجمع فيها األطفال -

، حيث يغطي الرمل األرض في أغلب وبينها وبين أماكن جلوس األهل  أجهزة اللعب
 . فراغات اللعب 

فال افتقرت فراغات اللعب إلى عناصر التشويق والتحدي والغموض ، التي يحبها األط -
و أجهزة اللعب التقليدية البسيطة ، الجامدة والتي تسبب  عدد قليل منواقتصرت على 

 . الضجرو الملل 
الذي يسمح لألطفال بالركض والمطاردة  لعب الحرّ على أماكن لفراغات اللعب  لم تحتوي -

 .تمنحهم فرصة للعب الجماعي  من األلعاب التيوتنطيط الكرة وغيرها 
تّم تسجيل إصابات بين األطفال تراوحت بين كسور حيث لسالمة ا لم يتم مراعاة شروط -

األرضيات الواقية من الصدمات  نتيجة عدم استخدامفي األطراف ورضوض وخدوش 
ضمن الشروط ، فقد است خدم الرمل في أغلب فراغات اللعب ولكن ليس المناسبة

هزة اإلسمنتية فوق تثبيت األجقواعد مادة  والمواصفات المطلوبة، باإلضافة إلى بروز
  ووجود بعض أجهزة اللعب الحجرية األطفالًا كبيرًا على ر شكل خطالذي يسطح األرض 

ال يوجد إهتمام بعمليات الصيانة ، حيث يوجد بعض األجزاء المعطلة والصدئة في  -
زجاج و أوساخ  كما يوجد بقايا حتاج إلى إصالح ،بعضها ياألرضيات و  أجهزة اللعب ،

 بشكل إلى مكانها تحتاج إلى إعادتهاو  فراغات اللعبأرضّية غطي ي الذي في الرمل
  . دوري

 .ق الحماية من أشعة الشمس ألجهزة اللعب وأماكن الجلوس يتحقيتم لم  -
لم يتم تأمين الحماية من أشعة الشمس في أغلب فراغات اللعب ، في حين تّم تأمين  -

ات البسيطة أو من خالل من خالل بعض التغطي بعضهاألجهزة اللعب في الحماية 
بعض األشجار الموجودة في محيط أو داخل فراغ اللعب، وأحيانًا من خالل تصميم 

 . بعض أجهزة اللعب المركبة 
حاجاتهم التنموية  تلبفراغات اللعب حاجات األطفال من المتعة والتسلية ، ولم  لم تلب -

ع الطبيعة ، واقتصرت فقط على المختلفة، الحسّية والفكرية والتحدي والمغامرة والتعامل م
 . تلبية الحاجات الجسدية واالجتماعية
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لم يراع تصميم فراغات اللعب ذوي االحتياجات الخاصة سواء من حيث تأمين ممرات  -
مناسبة للحركة ضمن فراغ اللعب، أو تأمين أجهزة لعب تناسب إمكانياتهم وقدراتهم 

 .لهمالخاصة ، أو تأمين الخدمات المناسبة 
راع تصميم فراغات لعب األطفال وجود العالمات واللوحات اإلرشادية ، التي تقدم لم ي -

 .لألهل واألطفال المعلومات والتوجيهات والتحذيرات الهاّمة 
 .خلت جميع الحدائق من أماكن لوقوف الدرجات الهوائية  -

مدينة  العوامل المؤثرة في تصميم فراغات لعب األطفال في حدائق األحياء السكنية في 4.
 :دمشق

ذات  تتميز مدينة دمشق بمناخ قاري حار وجاف صيفًا ، بارد وماطر شتاًء ،: المناخ  -أ
فروقات حرارية كبيرة بين الصيف والشتاء والليل والنهار، تسودها رياح جنوبّية غربية ، وتتعرض 

ات لعب يتجلى تأثير المناخ بعناصره المختلفة في تصميم فراغ. لرياح شتوية شرقية باردة
 :األطفال في مدينة دمشق كالتالي

  تؤثر درجة الحرارة بشكل مباشر في تصميم فراغات لعب األطفال حيث إّن : درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة في مدينة دمشق صيفًا يتطلب تأمين الحماية من أشعة الشمس ألجهزة 

المعرضة للتشميس ويتم ذلك من  اللعب وأماكن الجلوس وانخفاضها شتاًء يتطلب زيادة المساحة
 : خالل

 .البسيطة الصناعية استخدام عناصر التغطية  -

زراعة األشجار والسيما في الجهتين الشرقية و الغربية ، بحيث يستطيع األطفال اللعب في  -
مدة كافية دون التعرض لألذى، أما في الجهة الجنوبية  الفترة الصباحية وفي فترة مابعد الظهر

 . راعة بعض األشجار المتساقطة األوراق التي تؤمن الظل صيفًا وتسمح بالتشميس شتاءً يمكن ز 

 :يظهر تأثير درجة الحرارة في 

اختيار مواد أجهزة اللعب المناسبة التي ال ترتفع درجة حرارتها عند تعرضها ألشعة الشمس  -
ة بحيث التسخن كثيرًا عند معالجة األجهزة المعدنية بمواد مناسب وأمثل البالستيك أو الخشب ، 

 .تعرضها ألشعة الشمس المباشرة 

 .توضع أجهزة اللعب المعدنية بشكل معاكس ألشعة الشمس والسيما المنزلقات -

 .اختيار مواد األرضيات الواقية المناسبة ، ذات األلوان الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس  -
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 واتجاه الرياح الباردة بعين االعتبار عند تصميم يجب أن يؤخذ اتجاه الرياح السائدة ، :  الرياح
فراغات لعب األطفال ، بحيث تتوضع في مكان مناسب ضمن الحديقة و تكون محمية من 

 .الرياح الباردة ، بواسطة األشجار، أو بواسطة الجوار السكني المحيط بالحديقة 

بشكل كبير إّما إيجابيًا أو  في تصميم فراغات اللعب الماديّ العامل  يؤثر:  المادي  العامل  -ب
سلبيًا، من حيث نوعية األلعاب ومواد األرضيات الواقية المستخدمة ، ومواد اإلكساء في الممرات 

بشكل سلبي  الماديّ يظهر تأثير العامل . وعناصر التغطية وعناصر الفرش من مقاعد وخدمات
حيث نوعية أجهزة اللعب مدينة دمشق من في في فراغات اللعب في حدائق األحياء السكنية 

وافتقارها إلى  ،يانة، وفي حاالت كثيرة إلى تبديلالبسيطة والتي يحتاج أغلبها إلى صالتقليدية 
أجهزة اللعب والعناصر التي تلبي حاجات الطفل التنموية وتنمي لديه الخيال وتدعم الفكر 

واستخدام الرمل كمادة والنباتية  واإلبداع ، وافتقارها إلى ممرات الحركة المبلطة، والعناصر المائية
 .تحت أجهزة اللعب في أغلب فراغات اللعب للصدمات واقية 

والعادات والتقاليد ونسبة  يجب أن تؤخذ الحالة االجتماعية للسكان ،:  العامل االجتماعي -ج
عدد األطفال من مجموع السكان وفئاتهم العمرية ، والتي قد تختلف من حّي إلى آخر، بعين 

يشكل األطفال في مدينة دمشق حوالي ثلث حيث  .ار عند تصميم فراغات لعب األطفالعتباال
من عدد األطفال  10%أعلى نسبة حيث بلغت تقريبًا  (5-10)الفئة العمرية من  تشّكلالسكان و 

وظهر تأثير ذلك في تصميم فراغات لعب األطفال ، حيث كانت معظم فراغات لعب األطفال 
كما تّبين أّن الفتيات أقّل ارتيادًا لفراغات اللعب من الصبيان يرجع . لعمرية تناسب هذه الفئة ا

أن يراعي تصميم فراغات لعب األطفال هذا  ولذلك يجبالعادات والتقاليد االجتماعية،  إلىذلك 
 .األمر من خالل تخصيص أماكن للفتيات يمارسن فيه بعض األلعاب والنشاطات الهادئة 

 :في حدائق األحياء السكنية بمدينة دمشق األطفال صة بفراغات لعب االقتراحات الخا 5.

طفال في جراء دراسة إحصائية دقيقة لعدد األمن خالل إزيادة االهتمام بفراغات لعب األطفال ، 
عادة تأهيل مدينة دمشق وفئاتهم العمرية ، وزيادة الميزانية المخصصة لها  ، بحيث يتم تجديد وا 

تخصيص فراغات اللعب حسب المستوى التخطيطي للحدائق  ويمكن ،معظم فراغات اللعب 
 :كالتالي 
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تخصيص فراغات اللعب في الحدائق على مستوى المجموعات السكنية لألطفال الصغار  -
 والرمل الماءبسنة وتجهيزها بما يناسبها من أجهزة ومكان للعب  (1-5)بعمر ما قبل المدرسة 

 .ومقاعد لجلوس األهل ة للعب بالكرة والدراجات وساحة مبلطمحمي من أشعة الشمس ، 

تخصيص فراغات اللعب في الحدائق على مستوى المجاورات السكنية لألطفال بعمر المدرسة  -
سنة ، وزيادة عدد األجهزة فيها ومستوى التحدي والنشاط الذي تقدمه ، وتأمين ساحة  (12-6)

 .للعب الحّر، ومكان أللعاب الكرة 

سنة ،  12 لت اللعب في الحدائق على مستوى األحياء السكنية لألطفال فوق اتخصيص فراغا -
وزيادة مساحتها وتزويدها بأجهزة اللعب التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم وتدعم روح التحدي 
والمغامرة لديهم وزيادة االهتمام باألنشطة الرياضية ، كتأمين ملعب لكرة القدم والسلة ، وأماكن 

 .الدراجات  للجري وركوب

مع مراعاة أن تتيح فراغات اللعب ذات المستوى األعلى إمكانية أن يلعب األطفال من الفئات 
 .العمرية األصغر 

 مل مع الطبيعة بعناصرها المختلفة، من خالل زيادة عدد األشجار إتاحة الفرصة لألطفال للتعا -
ضافة بعض التضاريس كالهضاب  والشجيرات وتأمين مروج خضراء يمكنهم اللعب عليها ، وا 

ضافة عناصر مائية مثل البرك والجداول الصغيرة يمكنهم اللعب بها والتالل   .واألنفاق ، وا 

العمل على إقامة أنواع جديدة من فراغات اللعب ، والسيما المغامرة التي تحظى بالشعبية  -
لخاصة بأنفسهم وتقدم لهم ألّنها تسمح لألطفال بتشكيل بيئتهم ااألكبر لدى األطفال في العالم ، 

 .قد تكون مستقلة بذاتها أو جزءًا من حدائق األحياء السكنية . فرصة التعامل مع الطبيعة 
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 :من خالل دراسة الفصل الرابع تّم التوصل إلى النتائج التالية  :نتائج الفصل الراب  

 من  ²م 1وبلغ على ،  ²م 1.27 مدينة دمشق بلغ نصيب الفرد من مجموع مساحة الحدائق في
، وتعتبر هذه النسبة قليلة جدًا وفقًا للمعايير  مساحة الحدائق على مستوى األحياء السكنية

 .العالمية ، ومقارنة بنصيب الفرد وفقًا لألسس التخطيطية المعتمدة في سورية 

 التي  النوع التقليدي إّن جميع فراغات اللعب في حدائق األحياء السكنية لمدينة دمشق من
، وتفتقر االجتماعية البعض منها  تحتوي على أجهزة لعب بسيطة تلبي حاجات الطفل الحركية و

 .لعاب المائية والعناصر الطبيعية لعاب الكرة واألإلى أماكن للعب الحّر وأ

  حاجات األطفال الفكرية والحسية وتدعم جهزة والعناصر التي تلبي األإلى فراغات اللعب تفتقر
 . والمغامرة بداع وروح التحديلديه اإل

 وبشكل خاص األطفال  األطفال من الفئات العمرية المختلفةفراغات اللعب حاجات  التلب
  سنة12 لفوق اسنوات واألطفال  5األصغر من 

  سس والمعايير معظم األلم تحقق حدائق الحّي السكني لمدينة دمشق  فيفراغات لعب األطفال
 . التصميمية األساسية

 مكملة فراغات لعب األطفال في حدائق الحّي السكني لمدينة دمشق حققت بعض العناصر ال
  .بعضها اآلخر لم تحقق و 

  بمقارنة فراغات اللعب في حدائق األحياء السكنية لمدينة دمشق مع التجارب العربية والعالمية
عادة الت تحتاج إلى الكثير من االهتمام ،فقيرة جدًا و  نجد أّنها  .أهيل وا 
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 العامةالنتائج والتوصيات 

  النتائج: 
  النتائج على المستوى التخطيطي: 

بنسب مختلفة ، فقد تركزت  توزعت الحدائق ضمن القطاعات السكنية لمدينة دمشق -
 .معظم الحدائق في القطاعين السادس والسابع وكانت متقاربة في بقية القطاعات

و يبلغ عدد السكان  ²م 1977273األحياء السكنية تبلغ مساحة الحدائق على مستوى  -
م، وبالتالي يبلغ نصيب الفرد من مساحة  2011نسمة وفقًا إلحصاء عام  1816000

 .²م 1.008الحدائق على مستوى األحياء السكنية 
بمقارنة نصيب الفرد من مساحة الحدائق باألسس التخطيطية السورية التي تعتمد خلية  -

من الحدائق حسب نوع المسكن ، شخص، وحددت نصيب الفرد  6000سكانية عددها 
 .نجد أّنه قليل  ²م1-4  تراوح بين والذي ي

يزداد عدد سكان مدينة دمشق كّل عام وهذه الزيادة ال تترافق مع زيادة في مساحة  -
 . الحدائق، وبالتالي فإّن نصيب الفرد يتناقص كّل يوم

تختلف حسب المستوى السكني  الحيّ من حدائق  لفراغات اللعبتخصص مساحة  -
على الرغم من أّن فراغات اللعب في العينات المدروسة ، حققت و  التخطيطي للحديقة

المساحة المطلوبة وفق المعايير العالمية، إاَل أن نتائج االستبيان بينت أّن أكثر من 
لك نصف عدد العينة لم يكونوا راضين عن مساحة فراغ اللعب ووجدوا أّنها صغيرة ، وذ

يرجع إلى قلة عدد الحدائق وعدد السكان الكبير، وبالتالي عدد األطفال الكبير، األمر 
 .اللعب  اتالذي يؤدي إلى عدم توازن بين عدد األطفال ومساحة فراغ

 النتائج على المستوى التصميمي: 

بمجموعة من العوامل تتعلق بالظروف المحلية لمدينة  األطفال لعبتأثر تصميم فراغات  -
 . واالجتماعي الماديالعامل كمشق د

جميع فراغات اللعب في حدائق األحياء السكنية لمدينة دمشق من النوع التقليدي تتسم  -
 .بضعف اإلمكانات ، وقلة التنوع في النشاطات

( ، مجموعة حّي ، مجاورةحديقة )ديقة ، تبعًا لتصنيف الحختلفت مساحة فراغات اللعبا -
 . في مدينة دمشق  دد األطفالمع ع ةتناسبم لم تكن ولكنها



183 
 

لم تختلف الفعاليات واألنشطة كثيرًا ضمن فراغات اللعب باختالف المستوى التخطيطي  -
كان االختالف فقط بعدد  وللحديقة ، حيث اقتصرت فقط على أجهزة اللعب التقليدية ، 

 .األجهزة 
، في حين  سنة (6-12)األطفال من الفئة العمرية تناسبفراغات اللعب أجهزة معظم  -

 .سنة  12 لا فوقاألطفال من الفئة العمرية الصغيرة ، واألطفال  تناسبأنها ال 
 .لم تحقق فراغات اللعب معظم األسس والمعايير التصميمية األساسية  -
 .على الرغم من أهميتها كما أّن فراغات اللعب لم تحقق العناصر التصميمية المكملة -
أدى لحدوث بعض ر السالمة األمر الذي شروط ومعاييفراغات اللعب لم تحقق  -

 .صابات بين األطفالاإل
المروج وتشكيالت األزهار ، كافتقدت جميع فراغات اللعب لوجود العناصر النباتية  -

 .واقتصر األمر على بعض األشجار في البعض منها
افتقدت جميع فراغات اللعب لوجود العناصر المائية والتي تعتبر من أهم العناصر التي  -

 .جذب األطفال وتشعرهم بالسعادة ت
 .فراغات اللعب حاجات األطفال التنموية المختلفة  لم تلب -
 .ذوي االحتياجات الخاصة األطفال تصميم فراغات اللعب  لم يراع -

 النتائج على المستوى االجتماعي: 

إّن األطفال بعمر المدرسة هم األكثر ارتيادًا لفراغات لعب األطفال في حدائق الحّي  -
 .لمدينة دمشق  السكني

 .األطفال الذكور هم أكثر ارتيادًا للحدائق من األطفال اإلناث -
 12 لإّن عدم توفر النشاطات التي تناسب جميع الفئات العمرية وخاصة األطفال فوق ا -

لى سلوكيات اجتماعية خاطئة وربما إلى  سنة قد يدفعهم إلى اللعب في الشارع ، وا 
 .االنحراف

اللعب المناسبة المشوقة والجذابة لألطفال والنشاطات المتنوعة ضمن عدم توفر أجهزة  -
فراغات اللعب يدفع األطفال إلى البقاء في منازلهم أمام شاشات التلفاز والكومبيوتر 
وألعابه المشوقة ، وهذا ينعكس سلبًا على صحتهم الجسدية ونموهم الفكري والنفسي 

 .واالجتماعي 
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حتياجات الخاصة ، يحرمهم من فرصة الخروج إلى الحدائق إّن غياب االهتمام بذوي اال -
المجتمع ، وهذا بجهم ادمإوالمشاركة في اللعب مع األطفال العاديين ، ويقلل من فرص 

 .يزيد من اآلثار السلبية على صحتهم النفسية والجسدية واالجتماعية
األطفال  عدم توفر الحدائق على مستوى المجموعة السكنية بأعداد مناسبة ، يحرم -

من فرصة الخروج واللعب إاّل برفقة الكبار وفي  (1-5)الصغار بعمر ماقبل المدرسة 
 .أوقات محددة

 .عدم االهتمام كثيرًا بأماكن جلوس األهل ، يحرم األطفال من اللعب لمدة أطول  -
تقدم فراغات اللعب في حدائق األحياء السكنية فرصة اللتقاء األطفال واألهالي والتعارف  -

، وهذا بعضاً  شوء عالقات اجتماعية جيدة ، وبالتالي يصبح الجميع يعرف بعضهمون
 .يمنح األطفال واألهل الشعور باألمان أكثر

 التوصيات : 

  يوصي البحث أن تقوم محافظة دمشق وهيئة : التوصيات على المستوى التخطيطي
 :مديرية الحدائق على مع التخطيط فيها بالعمل 

الحدائق ضمن مدينة دمشق قدر المستطاع ، وخاصة الحدائق على  زيادة عدد ومساحة -
 .مستوى األحياء السكنية 

 .  زيادة مساحة فراغات اللعب المخصصة لألطفال ضمن حدائق األحياء السكنية  -
غار من إعادة تأهيل الحدائق الصغيرة المغلقة وتوظيفها كحدائق خاصة لألطفال الص -

هل ، أجهزة اللعب البسيطة ، وأماكن استراحة لأل، بوضع بعض (1-6)الفئة العمرية
، وتوضعها بين األبنية السكنية ، يؤمن لهم الحماية و فهي مناسبة من حيث المساحة 

 .يبقيهم تحت مراقبة األهل
تأمين فراغات لعب خاصة باألطفال من الفئة العمرية األكبر ،على مستوى األحياء  -

قد تخصص لها مساحة ضمن حدائق األحياء  السكنية ، قد تكون مستقلة بذاتها، أو
السكنية ، تحتوي على أنشطة رياضية متنوعة مثل كرة القدم ،أو السلة ، مضمار 

 .   للمشي ، ومكان لركوب الدراجات
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 التوصيات على المستوى التصميمي: 

تقسيم فراغ اللعب إلى عدة مناطق ، حسب الفئات العمرية لألطفال ، لتجنب حدوث  -
 .ين األطفال ، وخاصة األطفال من الفئات العمرية الصغيرة إصابات ب

 .االهتمام أكثر بالفئات العمرية الصغيرة ، من خالل تأمين أجهزة اللعب المناسبة لهم  -
سنة ، من خالل توفير أجهزة لعب تحفز  12 لاالهتمام بالفئات العمرية األكبر من ا -

 .نشاطات الرياضيةلل لديهم روح التحدي والمغامرة ، وتوفير أماكن
 .العمل على التنويع في النشاطات ، بحيث تلبي احتياجات األطفال التنموية المختلفة  -
والشجيرات وتوفير المروج الخضراء التي يمكن زيادة العنصر النباتي، كاألشجار  -

 .لألطفال اللعب عليها
 .بها يمكن لألطفال اللعب الماءتوفير عناصر مائية كالبرك الصغيرة و رشاشات  -

 .توفير مكان للعب الحّر، يسمح لألطفال اللعب بحرية ، كالجري والقفز والمطاردة  -
 .العمل على تأمين فراغات اللعب المغامرة ، فهي مرغوبة كثيرًا من قبل األطفال  -
االهتمام بأماكن الجلوس ، من خالل تأمين عدد كاٍف من المقاعد ، وتأمين الحماية  -

صة التفاعل بين األهل واألطفال ، ويعطي األطفال فرصة من أشعة الشمس ، يخلق فر 
 .للعب مّدة أطول

العمل على مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة ، من خالل تأهيل الحدائق وفراغات  -
 .اللعب، بحيث يمكنهم ممارسة حقهم في اللعب مثل األطفال العاديين

لتقدم لألطفال واألهل  ،واللوحات اإلرشادية تزويد الحديقة وفراغ اللعب بالالفتات  -
 .المعلومات والتحذيرات الالزمة عن األجهزة والعناصر األخرى

حماية فراغ اللعب من أشعة الشمس صيفًا من خالل األشجار أو من خالل بعض  -
 .البسيطة عناصر التغطية 

تحت وحول األجهزة وااللتزام رضيات الواقية الماصة للصدمات ، استخدام األ -
ايير المطبقة عالميًا حيث تّم تسجيل عدد من اإلصابات في بعض بالمواصفات والمع

 .الحدائق
االهتمام أكثر بقضايا السالمة والصيانة ،والتفتيش الدوري لكافة عناصر فراغ اللعب ،  -

جراء التصليحات الالزمة  .وا 
وأن تكون  واالهتمام بنظافتها وسالمتها ،( المراحيض والمشارب)زيادة عدد الخدمات  -

واألخذ بعين االعتبار ضرورة تأمين خدمات تناسب قدرات  من فراغات اللعب،قريبة 
 .ذوي االحتياجات الخاصة 
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تأمين أماكن خاصة لوقوف الدراجات الهوائية ، يشجع األطفال وخاصة الكبار منهم  -
 . على استخدامها ال سيما عند ارتياد الحدائق على مستوى األحياء السكنية

  ى االجتماعي التوصيات على المستو: 
، والعمل على التنويع في األلعاب والنشاطات ، طفالزيادة االهتمام بفراغات لعب األ -

سنة ، بحيث تكون عامل  12 لالتي تناسب كافة الفئات العمرية وخاصة األطفال فوق ا
جذب ، يدعوهم إلى الخروج واللعب في الهواء الطلق ، بداًل من البقاء في المنزل أمام 

 .والكمبيوتر، أو الخروج واللعب في الشارع التلفاز 
أن يراعي تصميم فراغات اللعب الفتيات من خالل تأمين بعض الخصوصية واألنشطة  -

 .المناسبة لهم 
أماكن الجلوس واالستراحة ، وتأمين الحماية من أشعة الشمس ألّنها تمنح باالهتمام  -

التعارف ونشوء صداقات  وتساعد أهالي الحّي على ،عب مدة أطولاألطفال فرصة للّ 
 . وعالقات اجتماعية جيدة بينهم 

يساعد في  ،وقدراتهم  ذوي االحتياجات الخاصة تأهيل الحدائق لتناسب إمكانيات إعادة -
 .عملية إدماجهم في المجتمع ، من خالل المشاركة في اللعب مع األطفال العاديين

  التوصيات على المستوى األكاديمي والعلمي: 

والتعاون بين مديرية الحدائق وبين المؤسسات التربوية والجمعيات التي تهتم التنسيق  -
 .بشؤون األطفال

التنسيق بين الدراسات النظرية حول األطفال ، وبين الدراسات العملية والتطبيقية بحيث  -
يتم تصميم فراغات لعب األطفال بما يناسب خصائص األطفال السلوكية والجسدية ، 

 .المختلفة موية التنواحتياجاتهم 
التعاون والتنسيق بين المهندس المعماري ومهندس الحدائق والمهندس الزراعي لتحقيق  -

 .التكامل في األعمال
وأجهزتها إيجاد لجنة إشراف ومتابعة للتحقق من مدى مطابقة فراغات لعب األطفال  -

 .لالشتراطات واألسس والمعايير العالمية
اغات اللعب من خالل أخذ آرائهم عن طريق إشراك األطفال في عملية تصميم فر  -

 .االستبيان، ومن خالل رسوماتهم عن مالمح فراغات اللعب التي يحبونها 
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 :الخاتمة 

الذي يشكل جزءًا هامًا وأساسيًا  ،لقد تناول البحث موضوعًا هامًا يتعلق باألطفال أال وهو اللعب
ضمن حدائق األحياء السكنية لمدينة من حياتهم ، حيث سلط البحث الضوء على فراغات اللعب 

دمشق ، التي يشكل فيها األطفال نسبة عالية من عدد السكان ، وتبّين بنيجة البحث فقر هذه 
تعلمهم ونموهم من مختلف الجوانب ، الفراغات وضعف إمكانياتها بما ينعكس سلبًا على مستوى 

للعمل على رفع لمعنية وذات الصلة، ما من الجهات ااألمر الذي يستدعي الرعاية واالهتمام والسي
  . مستوى هذه الفراغات لتتناسب مع قدرات األطفال وتلبي حاجاتهم من مختلف الفئات العمرية

قد يكون هذا البحث نقطة بداية ألبحاث قادمة تتعلق بقضايا األطفال والفراغات المعمارية 
كة مع االختصاصات العلمية أبحاث مشتر ب القياموالعمرانية الخاصة بهم ، وقد يشجع على 

للتوصل إلى  ، بحيث يتم الربط بين الدراسات النظرية والتطبيقية ،ألطفال اخرى ذات الصلة باأل
   .لبي حاجاتهم المختلفة ت حلول مناسبة 
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 : الفهارس

  فهرس المراج  باللغة العربية: 

 .التنمية العمرانية أسس التخطيط العمراني في سورية ، وزارة اإلسكان و  1-

رزق ، أمينة  –ناصيف، خالد  -الضاهر، عبد الساتر –منصور ، علي  -األحمد ، أمل  2-
 42,41، 30:  ص –م 2005  -سوريا -جامعة دمشق -كلية التربية  -علم نفس النمو -
،35-31 ،36 

 2005–سوريا  –جامعة دمشق  –سيكولوجية اللعب  –منصور ، علي + األحمد ، أمل  3-
  93-97، 61-65،  41-43 ,57 – 60، 23،  24ص  -

المجلس  -األسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطجات الخضراء 4- 
-27،  24,23: ص  –2010–الطبعة األولى  –مصر  –األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية 

24  ،29-28 

   12,3,2 :ص  -سيكولوجية الطفولة  –ONEFDعن بعد الديوان الوطني للتعليم والتكوين5- 

تفعيل روح المشاركة ) دور الحي السكني في بناء المجتمع بجميع فئاته  –السكيت ، خالد  6-
 (واإلنتماء لألطفال 

    1: ص  –جامعة الملك سعود  –مراكز األحياء السكنية  –السكيت ، خالد  7-

 :41ص   -مصر –القاهرة  -العالج باللعب  -العسلي ، هاني  8-

 -اإلنسان  حقوق على للتربية الدولي المركز – إكويتاس -ألعاب من اجل حقوق اإلنسان  9-
Montreal, Quebec – Canada 

 .المجموعة اإلحصائية ، المكتب المركزي لإلحصاء  10-

المدجحي ، محمد أحمد سالم ، أهمية التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ على  11-
   12: ص,  4010، (2)العدد (15)مجلة العلوم والتكنولوجيا ، المجلد  –ئة الحضرية البي

جاسم محمد ، صفاء ، خطة مقترحة للفراغات الخضراء البيئية المستقبلية في المدن  12-
 99: ص  – 2007-جامعة القادسية  –( مدينة السماوة )
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الرياض ، –رة الشؤون البلدية والقروية وزا –دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية  13-
 21: ص  2005عام 

  -الطبعة الرابعة  –جامعة غزة اإلسالمية  -علم النمو والتطور  -رضوان ، عبد الكريم   14-
 7، 14: ص  - 2009

صالح الهذلي ، نهاد، فاعلية برنامج تريبي مستند إلى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري  15-
 -م  2005لمعاقين سمعيًا في مرحلة ماقبل المدرسة ، رسالة دكتوراه ، األردن ، لدى االطفال ا

 48،  47،  34ص 

 19: عثمان سر الختم الصافي ، مريم ، أهمية لعب األطفال ،ص   16-

عثمان مشافي ، عوني عبد الهادي ، تحليل وتقييم توزيع الخدمات الصحية والتعليمية  17-
جامعة النجاح  –نابلس  –محافظة نابلس ، أطروحة ماجستير ، فلسطين والثقافية والترفيهية في 

 39: ، ص   2008،

حدائق الحّي السكني في مدينة )دراسة األسس التصميمية للحدائق العامة  –كواية ، منال  18-
 138,81: ص - 4011-سوريا  –جامعة دمشق  -كلية العمارة  –رسالة ماجستير  –( دمشق

جامعة  –عرفات ، مروان ، األنشطة الحركية في رياض األطفال  –مرتضى ، سلوى  19-
 89،  83,82، 68 31,، ص 2007دمشق 

أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية  -محمد آل مراد ، نبراس يونس20- 
جامعة  -سنوات ( 5-6)والمختلطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر 

 27،  24,23ص  - م 2004 – أطروحة دكتوراه -كلية التربية الرياضية  -لموصلا

األساسيات النظرية لتصميم وتنسيق  -تصميم وتنسيق الحدائق  -محمود القيعي ، طارق 21- 
 .  144, 145ص –االسكندرية  -كلية الزراعة  -الحدائق 

 -األردن  -رق ، عمان دار الكندي ودار طا  -علم نفس الطفولة  -منسي ، حسن  22-
 21,20، 19,18، 15، 27،44 – 30: ص  - 1998 -الطبعة األولى 

 -كلية التربية ، جامعة دمشق -علم النفس التربوي  -رزق ،أمينة  -منصور، علي  23-
 105،16: ص  -م  2006-سوريا

 .محافظة دمشق  –المكتب المركزي لإلحصاء  -مديرية اإلحصاء 24-  
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 .سوريا  –دمشق  –مديرية الحدائق  –محافظة دمشق  –ارة المحلية وزارة اإلد25-  

  فهرس المراج  باللغة االنكليزية: 

26 - Accessible Inclusive Playgrounds in ACT,Mary Jeavons,2009 ,pg 
:48 
27- Accessible play areas – A summary of Accessibility Guidelines for 
play Areas- p : 36 
28-  A Guide Book for Guideline's Playspaces that are Accessible to 
Persons with Dis abilities Based on CAN- CSA , Z6 14-07 Annex H – 
Canadian Coalition for Accessible Playspaces- p:12 
29-  A Guide to Playground Planning - Illinois Park and Recreation 
Association-Second Edition- 2004- p 20 ,21,22,23,28 
30-  Brody , Jason, Constructing Professional Knowledge :The 
Neighborhood Unit Concept in the Community Builders Handbook – 
University of Illinois- Urbana- Champaign , 2009 ,p: 33 
31-  Choosing children's Play Equipment – DLF Factsheet – (2005) 
Disabled Living Foundation- p:7 
32-  Clinical Pediatrics , Epidemiology of Playground Equipment – 
Related Injuries to Children in the United States ,1996-2005 ,p: 66–70 
33- Design for Play : A guide to creating successful play spaces -  
department for children - schools and families, p :15 
34- Design Standards for Urban Infrastructure – 15 Playgrounds and 
Playground Equipment - Urban Services -2000 – p : 20, 21 
35- Designing Safe Playground for the Klong Toy Community, 
Worcester Poly Techince Institute, 2010, p : 14 
36- Food and Cnsumer Poduct Safety Authority – Safety of 
Playgrounds and Playground equipment- p : 4 

   p : 20-37-  Forest, Bracknell- Parks and Open Spaces Strategy 
2012  
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38- Great Kids' spaces –LINKS- designing a playground-2006- P : 
17, 8,10 
39-  Kompan Play Institute- play for all-The Newest Developments in 
Universal Design, Accessibility and Inclusion in Playgrounds 2010, 12  
40- Linda , Cain Ruth -Playground Design and  Equipment – Whole 
Building Design Guide - p: 4 ,5 
41- Luken , Eleanor - Children’s power over play: A cultural geography 
of play spaces in America - University of Louisville -2007-p 51,52 
42- Maria Prellwitz - Playground Accessibility and Usability for Clildren 
with Disabilities -Doctorall Thesis - Lulea Uneviersity – 2007 – p : 6 ,9 
43- National Playing Fields , Association for Blocks of Flats-1967 
44- Outdoor Play Area Standards Manual for Centre- Based Child Care 
– Department of Health and Community Services – 2006- p : 16,17 
45- Outdoor Home Playground –Safety Hand book , U.S Consumer 
Product Safety Commission , Bethesda .MD- P: 5    
46- Parsons, Ashley – Young Children and Nature – Outdoor Play and, 
and the Implications on Playground Design – Virginia University – 2011 
– p : 35-37,38 , 69-70 
47- Pinar ,Metin -The Effects of Traditional Playground Equipment 
Design in Children's Developmental needs -2003 -  p : 22-24 , 29-30 
, 27- 29 ,35-37   

17 :48- play for all – play guide lines -2007- p 
49- Playground Manual- Compiled By office for Recreation and Sport- 
October 2007 ( 2nd edition) P: 24,30,23,68,12,13 
50- Playgrounds Strategy – Surf Coast Shire - 2011- p: 9 
 51- Public Playground Safety Handbook - U.S . Consumer Product 
Safety Commission, Saving Living and Keeping Families Safe , p : 
36,47 ,24-28 ,31-31 
52- Rojals, Marta- Great Kids' Spaces-Design for Fun –LINKS- Edition 
2006- p:6 
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53- Salford City council – Supplementary Planning D0ucument – 
Salford Green space Strategy – Adopted 19th July 2006 – p: 37,39,47 
54- Technical Guidance Relating to Playground Layout & Design , 
Association of Play Industries- p : 12 
55- Universal Playgrounds : Integrativg all Children Throug Play – 
University of Maryland – 2003- p : 18- 19 ,5 
56- What Play Provision Should do For Children- National Playing Fields 

Association(NPFA)- March 2000 – P:6 
57- Yearly, David- Safety of the Playground Information Book Let for 
Administrators of Play Areas - p: 5-8 

  فهرس مواق  اإلنترنت:  

58- http://www.dailymail.co.uk 

59- http://www.teara.govt.nz  

60- http://greatkids.outdoors.org /2012/03/is-your-playground-breeding-nervous.html 

61- http://arronrowland922.bravejournal.com 

62- https://playgroundadventureuk.wordpress.com     

63- https://sustainingcommunity.wordpress.com    

64- http://vybhaviindustries.com                                      

65 - http://www.indiamart.com             

66- http://www.homeschannel.net 

67- https://kidsswingsets.wordpress.com 

  68-http://www.dreamstime.com 

69- http://birdboyzbuilders.com 

                                                             

. معظم مواقع اإلنترنت تّم أخذ صور منها فقط :      

http://www.dailymail.co.uk/
http://www.teara.govt.nz/
http://greatkids.outdoors.org/2012/03/is-your-playground-breeding-nervous.html
http://arronrowland922.bravejournal.com/
https://playgroundadventureuk.wordpress.c/
http://vybhaviindustries.com/playground_equipments.htm
http://www.indiamart.com/shree-raghuvir-industries/
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70- http://www.adventureplaysystems.com  

71- http://www.telegraph.co.uk  

72-http://www.mdmaterials.com 

73- http://pub.yssd.or  

74- http://www.jadawsonco.com  

75-http://www.outdoorplayequipment.com 

76-http://www.bluegrassplaygrounds.com 

77- http://www.playgroundprofessionals.com 

 78- http://imgarcade.com 

79-http://www.detailedplaypro.com/spring-animals.htm 

80-http://www.mdmaterials.com/playgroundequipment_seesaws.html 

81-http://www.archiexpo.com 

82- http://www.kidsinprague.com 

83-http://travelwithkidsguide.com 

84-http://cityofypsilanti.com 

85 - http://www. world's children.com 

86- http://urbanmilwaukee.com  

87- http://www.peacefulplaygrounds.com 

  http://www.cascadiakids.com/category/oregon-regions/88-  

89- http://www.oregonmetro.gov/parks/canemah-bluff-natural-area 

90- http://www.accessibleplayground.net/united-states/north-carolina 

http://www.mdmaterials.com/
http://www.outdoorplayequipment.com/school-outdoor-play-fitness-equipment.html
http://www.bluegrassplaygrounds.com/merry-go-round.html
http://www.detailedplaypro.com/spring-animals.htm
http://www.mdmaterials.com/playgroundequipment_seesaws.html
http://www.archiexpo.com/prod/miracle/kid-play-structures-playgrounds-56099-1171509.html
http://cityofypsilanti.com/EventsRecreation/ParksFacilitiesInformation/ParksFacilitiesDirectory
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http://www.cascadiakids.com/category/oregon-regions/
http://www.accessibleplayground.net/united-states/north-carolina/
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92- https://www.pinterest.com/puredistraction/playscape-ideas 

93-https://randomthoughtsonmotherhood.wordpress.com 

94- http://1.bp.blogspot.com 

95-https://playenthusiast.wordpress.com/category/natural-playgrounds 

96- http://habitatkid.typepad.com/blog/2011/09/discover-river-run-playground.html 

97-http://en.wikipedia.org/wiki/Disability 

98- http://www.aquasealllc.com 

  99- http://www.accessibleplayground.net/ 

100- http://hairstyles.ninja/wheelchair 

101- http://www.uacgroup.co.uk/products/special-play.php 

102- http://www.independentliving.co.uk 

103- http://www.wbdg.org/resources/playground.php 

104- http://www.pembrokeshireknights.org.uk/thevision.html 

105- http://www.pembrokeshireknights.org.uk/thevision.html 

106 - http://www.tonbridgefencing.co.uk 

107- http://www.colerain.org 

108-  http://www.docomomo-us.org  

109- http://www.playgroundideas.org 

110-  http://www.urbanharmony.org 

111- http://www.cbssyr.sy 
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http://habitatkid.typepad.com/blog/2011/09/discover-river-run-playground.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Disability
http://www.wbdg.org/resources/playground.php
http://www.pembrokeshireknights.org.uk/thevision.html
http://www.playgroundideas.org/Playground-pages
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/popmoh.pdf
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112-  http://kids.inthekoots.com 

113- http://www.housing.gov.bc.ca 

 114-  http://www.russell-play.com/home.asp 

115- http://www.waterfrontplayground.org 

116- http://landarchs.com 

117- http://newspaper.annahar.com 

118- http://alhayat.com/  

119- http://websrv.municipality.gov.bh 

 

 

 : الجداولفهرس 

 رقم الصفحة جداول الفصل األول
 11 .مقارنة مفهوم اللعب بين فرويد و بياجييه (  1-1) الجدول 
 16 للعبوضح سبب اللعب وفوائده وفق نظريات اي( 1-2) الجدول

  جداول الفصل الثاني 
 26  أنواع اللعب التي تقدمها المالعبمقارنة بين المالعب من حيث ( 2-1)الجدول
 26 أنواع المالعب التي تقدمهاالفوائد ( 2-2)الجدول
 27 التصميمية المبادئ  من حيث تحقيق المالعب مقارنة أنواع( 2-3)الجدول 
 27 من حيث األجهزة المستخدمةالمالعب أنواع مقارنة بين ( 2-4)الجدول 
 38 مقارنة بين أنواع أجهزة اللعب  وفوائدها التنموية ( 2-5)الجدول 
 42  المناسبة لكل فئة عمريةاللعب هزة أج (2-6)الجدول 
 43 خصائص المواد المستخدمة في أجهزة المالعب    ( 2-7 )الجدول
 51 الدرابزين والحواجزخاصة بتوصيات ( 2-8)الجدول 
 53 الحد األدنى لسماكة األرضيات من المواد السائبة( 2-9)الجدول 
 54 ختلفةحسنات وسيئات مواد األرضيات الم ( 2-10)الجدول 

http://kids.inthekoots.com/
http://www.housing.gov.bc.ca/pub/htmldocs/pub_universaldesign/design.pdf
http://www.russell-play.com/home.asp
http://www.waterfrontplayground.org/
http://landarchs.com/
http://newspaper.annahar.com/
http://alhayat.com/
http://websrv.municipality.gov.bh/north/pages/newsDetails_ar.jsp?param=494
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 56 والصيانة ةالروتيني الرقابة عمليات( 2-11)الجدول 
 57 يبّين اختالف أوقات الصيانة باختالف العناصر والمواد ( 2-12)الجدول 

 رقم الصفحة جداول الفصل الثالث 
تقييم فراغ اللعب في حديقة الصنايع من حيث دعم حاجات  (3-1)الجدول

 الطفل التنموية
74 

تقييم فراغ اللعب في حديقة الصنايع من حيث تحقيق األسس (3-2) الجدول
 التصميمية

 77 

من حيث تحقيق العناصر  الصنايعتقييم فراغ اللعب في حديقة  (3-3)الجدول 
 المكملة

79 

تقييم فراغ اللعب في حديقة الجنبية من حيث دعم حاجات  (3-4)الجدول 
 الطفل التنموية

81 

اللعب في حديقة الجنبية من حيث تحقيق األسس تقييم فراغ  (3-5)الجدول
 التصميمية 

84 

تقييم فراغ اللعب في حديقة الجنبية من حيث تحقيق العناصر  (3-6)الجدول 
 المكملة

86 

هام لحاجات تلبية فراغ وأجهزة اللعب في حديقة أولديبين مدى  (3-7)الجدول 
 األطفال من الفئات العمرية المختلفة

91 

تقييم فراغ اللعب في حديقة الدنهام من حيث دعم حاجات  (3-8)الجدول 
 الطفل التنموية

91 

 92 تقييم فراغ اللعب في حديقة الدنهام من حيث تقسيمه إلى مناطق(3-9) الجدول
تقييم فراغ اللعب في حديقة الدنهام من حيث تحقيق األسس (3-10)الجدول

 التصميمية األساسية
93 

هام من حيث تحقيق العناصر اغ اللعب في حديقة أولدتقييم فر  (3-11)الجدول
 المكملة

94 

مقارنة بين فراغات اللعب في التجارب المدروسة العربية  (3-12)الجدول
 واألجنبية

107 

 رقم الصفحة :جداول الفصل الراب  
 112 ئق على مستوى المدينة في مصرالمعايير التخطيطية للحدا : (4-1)الجدول 
 113 ئق على مستوى المدينة في السعوديةالمعايير التخطيطية للحدا : (4-2)الجدول 
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 المتحدة الواليات في والمنتزهات للحدائق التخطيطية المعايير:  (4-3)الجدول 
 األمريكية

113 

 113 (اقتراح األمم المتحدة )المعايير التخطيطية للحدائق في المدن ( 4-4)الجدول 
 114  2011بلديات مدينة دمشق وفق إحصائيات عامعدد السكان في (4-5)الجدول
 114 القطاعات السكنية وفق تقسيمات مديرية الحدائق ( 4-6)الجدول 
 115 م  2010عدد الحدائق ضمن القطاعات السكنّية ومساحتها لعام ( 4-7)الجدول
 116 عدد سكان مدينة دمشق وفق سجالت األحوال المدنية ( 4-8)الجدول 
نصيب الفرد من المساحات الخضراء وفق األسس التخطيطية ( 4-9)الجدول 

 م  1982المعتمدة في سورية لعام 
117 

 118 نصيب الفرد من المساحات الخضراء في العديد من دول العالم (4-10)الجدول
 111 سنة في مدينة دمشق   15نسبة السكان دون ( 4-11)الجدول 
 119 دينة دمشق حسب الفئات العمريةيبين عدد األطفال في م (4-12)الجدول 
تصنيف فراغات لعب األطفال حسب الفئات العمرية وفق  (4-13)الجدول 

 مؤسسة اللعب الوطنية
120 

 121 خصائص فراغات لعب األطفال حسب الفئات العمرية (4-14)الجدول 
 121 خصائص فراغات لعب األطفال حسب الفئات العمرية (4-15)الجدول 
 123 توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن عدد أجهزة اللعب ( 4-16)الجدول 
توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن حماية أجهزة اللعب من ( 4-17)الجدول 

 أشعة الشمس 
124 

توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن وجود أماكن للعب الحّر ، ( 4-18)الجدول 
 .و ألعاب الكرة 

124 

 124 توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن وجود الخدمات الالزمة  ( 4-19)الجدول 
 125 نوع وعدد اإلصابات التي تعرض لها األطفال  (4-20)الجدول 
 125 توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن فراغ اللعب وميزاته ( 4-21)الجدول 
د فصل بين ألعاب توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن وجو ( 4-22)الجدول 

 األطفال الصغار واألطفال األكبر سناً 
125 

توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن تلبية أجهزة اللعب ( 4-23)الجدول 
 لحاجات األطفال من مختلف األعمار

126 

 126توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن تلبية أجهزة اللعب ( 4-24)الجدول 
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 جسدية ، الفكرية ، االجتماعية و الحسّيةلحاجات األطفال التنموية ال
توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن تلبية احتياجات ذوي ( 4-25)الجدول 

 االحتياجات الخاصة
126 

توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن وجود مسطحات خضراء ( 4-26)الجدول 
 يلعب عليها األطفال 

127 

لعّينة وفقًا لرضاهم عن وجود أرضية ماصة توزيع أفراد ا( 4-27)الجدول 
 للصدمات تحت أجهزة اللعب

127 

توزيع أفراد العّينة وفقًا لرضاهم عن وجود مقاعد محمية من ( 4-28)الجدول 
  أشعة الشمس

127 

 129 يبين فراغات حديقة التجارة (4-29)الجدول 
 130 أنواع أجهزة اللعب في حديقة التجارة  (4-30)الجدول 

مدى تلبية فراغ اللعب في حديقة التجارة لحاجات األطفال من  (4-31)لجدول ا
 الفئات العمرية المختلفة 

131 

تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث دعم حاجات  (4-32)الجدول 
 الطفل التنموية

132 

تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث تقسيمه إلى  (4-33) الجدول
 مناطق

132 

تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث تحقيق األسس  (4-34)الجدول 
 األساسيةالتصميمية 

135 

تقييم فراغ اللعب في حديقة التجارة من حيث تحقيق العناصر  (4-35)الجدول 
 المكملة

138 

 139  فراغات حديقة زكي األرسوزي (4-36)الجدول 
لعب وعددها في فراغ اللعب في حديقة يبين أنوع أجهزة ال (4-37)الجدول 

 زكي األرسوزي
140 

يبين مدى تلبية فراغ وأجهزة اللعب في حديقة زكي األرسوزي   (4-38)الجدول 
 لحاجات األطفال من الفئات العمرية المختلفة 

142 

تقييم فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي من حيث دعم  (4-39)الجدول 
 حاجات الطفل التنموية

142 

 143تقييم فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي من حيث تقسيمه (4-40) الجدول
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 إلى مناطق
تقييم فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي من حيث تحقيق  (4-41)الجدول 

 األسس التصميمية 
 147 

تقييم فراغ اللعب في حديقة زكي األرسوزي من حيث تحقيق  (4-42)الجدول 
 العناصر المكملة

150 

 151 فراغات حديقة ابن رشد (4-43)الجدول 
تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد من حيث دعم حاجات  (4-44)الجدول 

 الطفل التنموية
152 

تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد من حيث تقسيمه إلى  (  4-45) الجدول
 مناطق

 153 

د من حيث تحقيق تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رش (4-46)الجدول 
 األساسيةاألسس التصميمية 

155 

تقييم فراغ اللعب في حديقة ابن رشد من حيث تحقيق العناصر  (4-47)الجدول
 المكملة

157 

 158 يبين فراغات حديقة تشرين (4-48)الجدول 
من حيث دعم حاجات  البرامكةتقييم فراغ اللعب في حديقة  (4-49)الجدول 

 الطفل التنموية
160 

من حيث تقسيمه إلى  البرامكةتقييم فراغ اللعب في حديقة (4-50) لجدولا
 مناطق

160 

من حيث تحقيق األسس  البرامكةتقييم فراغ اللعب في حديقة  (4-51)الجدول 
 األساسيةالتصميمية 

162 

من حيث تحقيق  البرامكةتقييم فراغ اللعب في حديقة  (4-52)الجدول 
 العناصر التصميمية المكملة

164 

 165 يبين فراغات حديقة  شخاشيرو (4-53)الجدول 
تقييم فراغ اللعب في حديقة شخاشيرو من حيث دعم حاجات  (4-54)الجدول 

 الطفل التنموية
167 

تقييم فراغ اللعب في حديقة شخاشيرو من حيث تحقيق  (4-55)الجدول 
 األساسيةاألسس التصميمية 

169 

 171ب في حديقة شخاشيرو من حيث تحقيق تقييم فراغ اللع (4-56)الجدول 
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 العناصر المكملة
يبين مقارنة بين النماذج المدروسة من حيث تحقيق المساحة  (4-57)الجدول 

 وفقًا للمعايير الموصى بها 
171 

مقارنة بين فراغات اللعب في نماذج الحدائق المدروسة من  (4-58)الجدول 
 حيث نوعية األلعاب

172 

من حيث تلبية حاجات األطفال من مقارنة بين فراغات اللعب  (4-59)الجدول
 الفئات العمرية المختلفة

172 

من حيث مقارنة بين فراغات اللعب في النماذج المدروسة (4-60) الجدول
  تحقيق الجوانب التنموية لدى األطفال

173 

مقارنة بين فراغات اللعب في النماذج المدروسة من حيث  (4-61)الجدول
 :ق األسس التصميمية تحقي

173 
 

مقارنة بين فراغات اللعب في النماذج المدروسة من حيث  (4-62)الجدول 
 تحقيق العناصر المكملة

174 

 

 :فهرس األشكال 

                                        
 أشكال الفصل األول

 
 المرجع

رقم 
 الصفحة

العالقة بين سلوك الفرد  (1-1)الشكل 

 الوراثةوالبيئة و
 

 إعداد الباحث
9 

يوضح العالقة بين  (1-2)الشكل 

 شخصية الفرد والبيئة والوراثة 
10 

 12 خصائص اللعب( 1-3)الشكل 
 

 أشكال الفصل الثاني
 

 المرجع
رقم 
 الصفحة

 http://www.dailymail.co.uk 23 المالعب التقليدية                             (1-2) (1-1) الشكل
أجهزة اللعب على  شكل (2, 3) الشكل

 حيوانات في المالعب المعاصرة 
http://www.teara.govt.nz 24 

يبين أجهزة اللعب  (2 ,4)الشكل 

 الضخمة  في المالعب المعاصرة  

http://greatkids.outdoors.org  
 

24 

يبين أجهزة اللعب المركبة  (2 ,5)الشكل 

 في المالعب المعاصرة  

http://arronrowland922.bravej
ournal.com 

24 

http://www.dailymail.co.uk/
http://www.teara.govt.nz/
http://greatkids.outdoors.org/2012/03/is-your-playground-breeding-nervous.html
http://arronrowland922.bravejournal.com/
http://arronrowland922.bravejournal.com/
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اللعب باإلطارات  (6,2)الشكل 

 والكابالت في المالعب المغامرة        

https://playgroundadventureu
k.wordpress.com 

43 

ألعاب خشبية في المالعب (7,2) الشكل 

 المغامرة 

https://sustainingcommunity.w
ordpress.com 

25 

اللعب باألنقاض في (8,2) الشكل 

 المالعب المغامرة

http://vybhaviindustries.com   
        

25 

 http://vybhaviindustries.com    28 المنزلق المستقيم (9,2)الشكل 
 http://www.indiamart.com 28 المنزلق المتموج (10,2)الشكل 
المنزلق جزء من أجهزة  (11,2)الشكل

 اللعب المركبة                 

http://www.homeschannel.net 28 

 Public Playground Safety  المنزلق المسقيم أجزاء( 12,2) لشكلا
Handbook - U.S – إعداد الباحث- 

29 

 Public Playground Safety منطقة استخدام المنزلق  (13,2)الشكل 
Handbook - U.S – إعداد الباحث- 

41 

https://kidsswingsets.wordpres األراجيح أحادية المحور  (2-14) الشكل
s.com 

30 

األراجيح ذات المقعد (2-15)  الشكل

 الكامل 

http://www.dreamstime.com 30 

 http://birdboyzbuilders.com 30 األراجيح ذات اإلطارات (2-16)الشكل 
يبين األراجيح متعددة  (2-17)الشكل 

 المحاور وأبعاد منطقة االستخدام 
Public Playground Safety 

Handbook - U.S – إعداد الباحث- 
31 

منطقة استخدام األراجيح (2-18)الشكل

 حادية المحاورأ

 A Guide to Playground 
Planning - Illinois Park and 
Recreation Association 

31 

المتسلقات المرنة ثالثية (2-19)الشكل

 األبعاد
http://www.adventureplaysyste
ms.com 

33 

المتسلقات المرنة ثنائية (2-20)الشكل

 األبعاد
http://www.telegraph.co.uk 

  

33 

المتسلقات الثابتة ثالثية  (2-21)ل الشك

 (72)المرجع  -الكروية-األبعاد

http://www.mdmaterials.com 33 

المتسلقات الثابتة ثالثية  (2-22)الشكل

 األبعاد

http://pub.yssd.or 
  

33 

 
المتسلقات الثابتة ثنائية  (2-23) الشكل

 فقية األ -األبعاد

Public Playground Safety 
Handbook -U.S Consumer 
Product Safety 

Commission,p:25    

33 

 http://www.jadawsonco.com 34 أجهزة التوازن الثابتة  (2-24)الشكل

https://playgroundadventureuk.wordpress.c/
https://playgroundadventureuk.wordpress.c/
http://vybhaviindustries.com/playground_equipments.htm
http://vybhaviindustries.com/playground_equipments.htm
http://www.mdmaterials.com/
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http://www.outdoorplayequip المتحركة  أجهزة التوازن(2-25)الشكل
ment.com 

34 

 أجهزة التوازن (2-26)الشكل

 الحبال –المتحركة

http://www.outdoorplayequip
ment.com 

34 

الدوامات على مستوي  (2-27)الشكل 

                                                                                 األرض تستخدم وقوفاً   

http://www.bluegrassplaygrou
nds.com 

34 

 دوامات مرتفعة عن (2-28)الشكل

 مستوى األرض ، ذات مقاعد 
http://www.playgroundprofessio
nals.com 

34 

 
 منطقة استخدام الدوامات(2-29)الشكل

 A Guide to Playground 
Planning - Illinois Park and 
Recreation Association 

35 

 http://imgarcade.com 35 يبين الميزان(2-30) الشكل 
http://www.detailedplaypro.co  األجهزة الهزازة (2-31)الشكل 

m/spring-animals.htm 
36 

 http://www.mdmaterials.com 36 األجهزة الهزازة   (2-32)الشكل
 

يبين منطقة استخدام  (2-33)الشكل

 األجهزة الهزازة

A Guide to Playground 
Planning - Illinois Park and 
Recreation Association 

37 

 http://www.archiexpo.com 37                          المركبةأجهزة اللعب  (2-34)الشكل 
يبين منطقة استخدام  (2-35)الشكل

 ركبة اللعب المأجهزة 
A Guide to Playground 
Planning - Illinois Park and 
Recreation Association 

37 

أبعاد  (2-38) (2-37) (2-36)ل اشكاأل

 (34)الطفل المرجع جسم 
Design Standards for Urban 
Infrastructure – 15 Playgrounds 
and Playground Equipment - 
Urban Services -2000 

39 

يبين النسب المئوية  (2-39)ل الشك

 ألسباب إصابات األطفال في المالعب  

 
 
 
 
 

 إعداد الباحث
 
 
 
 

44 

يبين النسب المئوية  (2-40)الشكل 

 ألنوع إصابات األطفال في المالعب
44 

يبين نسب إصابة أعضاء  (2-41)الشكل 

 الجسم           
45 

ابة يبين نسب إص (2-42)الشكل 

 نوع األجهزةاألطفال حسب 
45 

http://www.outdoorplayequipment.com/
http://www.outdoorplayequipment.com/
http://www.outdoorplayequipment.com/school-outdoor-play-fitness-equipment.html
http://www.outdoorplayequipment.com/school-outdoor-play-fitness-equipment.html
http://www.bluegrassplaygrounds.com/merry-go-round.html
http://www.bluegrassplaygrounds.com/merry-go-round.html
http://www.detailedplaypro.com/spring-animals.htm
http://www.detailedplaypro.com/spring-animals.htm
http://www.archiexpo.com/prod/miracle/kid-play-structures-playgrounds-56099-1171509.html
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يبين نسب إصابة  (2-43)الشكل 

 .  األطفال حسب الفئات العمرية

 
 
 

 

 إعداد الباحث 

46 

يبين نسب إصابة  (2-44)الشكل 

 .  األطفال حسب الجنس
46 

يبين نسب األسباب  (2-45)الشكل 

األخرى لإلصابات في فراغات لعب 
 .األطفال

46 

 
 

 رحشاانحاالت يبين ( 2-46)الشكل 

 . بين عناصر أجهزة اللعبالرأس بين 

Public Playground Safety 
Handbook - U.S . Consumer 
Product Safety Commission, 
Saving Living and Keeping 
Families Safe-p :15 

47 

 
 

بروز البراغي أكثر من ( 2-47)الشكل 

 عقدتين   

Public Playground Safety 
Handbook - U.S . Consumer 
Product Safety Commission, 
Saving Living and Keeping 
Families Safe-p :14 

47 

 
 

طرق تغطية البراغي ( 2-48)الشكل 

 والوصالت 

Public Playground Safety 
Handbook - U.S . Consumer 
Product Safety Commission, 
Saving Living and Keeping 
Families Safe-p :14  

48 
 

خطر تعلق أربطة  (2-49)شكل ال

 المالبس باأللعاب 
 48 -إعداد الباحث -

 
األخطار التي يمكن أن  (2-50)الشكل

 . تحدث لألطفال بسبب أجهزة اللعب

Food and Cnsumer Poduct 
Safety Authority – Safety of 
Playgrounds and Playground 
equipment- p : 4 

49 

رقم  المرج  أشكال الفصل الثالث
 الصفحة

يبين الفصل ضمن فراغ   (3-1)الشكل 

 اللعب حسب عمراألطفال
 http://www.kidsinprague.com 59 
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 http://travelwithkidsguide.com 60  منطقة األلعاب المائية،  (3-2)الشكل 
 http://travelwithkidsguide.com 60  منطقة األلعاب المائية،  (3-3)الشكل 
 http://www. world's منطقة اللعب بالرمل (3-4) الشكل 

children.com 
61 

 
 

يبين منطقة الراحة (3-5) الشكل 

 والتواصل  االجتماعي 

 Kompan Play Institute- play 
for all-The Newest 
Developments in Universal 
Design, Accessibility and 
Inclusion in Playgrounds 2010 

 
 

11 

منطقة اللعب ذات السطح  (3-6) الشكل

  الصلب
http://urbanmilwaukee.com 11 

منطقة اللعب ذات السطح (3-7)الشكل 

  الصلب
http://www.peacefulplayground
s.com 

11 

 
 منطقة اللعب الحركي (3-8) الشكل 

http://www.cascadiakids.com/
category/oregon-regions/ 

14 

 

 يبين المنطقة الطبيعية  (3-9)الشكل
http://www.oregonmetro.gov/
parks/canemah-bluff-natural-
area 

14 

، أماكن جلوس األهل (3-10)الشكل 

                           وخطوط النظر المباشرة مع فراغ اللعب

http://www.accessibleplaygrou
nd.net/united-states/north-
carolina 

14 

أماكن جلوس األهل ،  (3-11)الشكل 

  وخطوط النظر المباشرة مع فراغ اللعب

http://cityofypsilanti.com 14 

تفاعل فراغ اللعب مع  (3-12)الشكل 

  تضاريس األرض

https://www.pinterest.com/pu
redistraction/playscape-ideas 

13 

 

تفاعل فراغ اللعب مع  (3-13)الشكل 

  تضاريس األرض

Rojals, Marta- Great Kids' 
Spaces-Design for Fun –LINKS- 
Edition 2006- p:6 

13 

التفاعل مع العناصر  (3-14)الشكل 

 األشجار  -النباتية

https://randomthoughtsonmot
herhood.wordpress.com 

13 

التفاعل مع العناصر  (3-15)الشكل 

 المروج الخضراء  –النباتية 

http://1.bp.blogspot.com 13 

 
التفاعل مع العناصر  (3-16)الشكل

  المائية

https://playenthusiast.wordpre
ss.com/category/natural-
playgrounds 

14 

التفاعل مع العناصر  (3-17)الشكل 

 المائية 

http://habitatkid.typepad.com/
blog/2011/09/discover-river-

14 

http://www/
http://www.cascadiakids.com/category/oregon-regions/
http://www.cascadiakids.com/category/oregon-regions/
http://www.accessibleplayground.net/united-states/north-carolina/
http://www.accessibleplayground.net/united-states/north-carolina/
http://www.accessibleplayground.net/united-states/north-carolina/
http://cityofypsilanti.com/EventsRecreation/ParksFacilitiesInformation/ParksFacilitiesDirectory
https://www.pinterest.com/puredistraction/playscape-ideas/
https://www.pinterest.com/puredistraction/playscape-ideas/
https://randomthoughtsonmotherhood.wordpress.com/
https://randomthoughtsonmotherhood.wordpress.com/
https://playenthusiast.wordpress.com/category/natural-playgrounds/
https://playenthusiast.wordpress.com/category/natural-playgrounds/
https://playenthusiast.wordpress.com/category/natural-playgrounds/
http://habitatkid.typepad.com/blog/2011/09/discover-river-run-playground.html
http://habitatkid.typepad.com/blog/2011/09/discover-river-run-playground.html
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run-playground.html 

سهولة الوصول إلى فراغ (3-18) الشكل

 اللعب من خالل الممرات 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di
sability 

14 

سهولة الوصول إلى   (3-19)الشكل

منه من خالل فراغ اللعب والتنقل ض
 الممرات والمنحدرات 

http://www.aquasealllc.com 14 

يبين عرض الممرات في (3-20) الشكل

 فراغ اللعب

http://www.accessibleplaygrou
nd.net 

13 

http://hairstyles.ninja/wheelch استخدام المنحدرات (3-21)الشكل
air 

13 

http://www.uacgroup.co.uk/pr               مرات يبين الم (3-22)الشكل
oducts/special-play.php 

11 

 
مواد األرضيات يبين  (3-23)الشكل

  السائبة

Maria Prellwitz - Playground 
Accessibility and Usability for 
Clildren with Disabilities -
Doctorall Thesis - Lulea 
Uneviersity – 2007 – p : 6 

11 

ن الدوامات على بيي (3-24)الشكل

 مستوى األرض

http://www.independentliving.
co.uk 

11 

 

بين ألعاب الطاوالت ي(3-25) الشكل

 (55)المرجع

Universal Playgrounds : 
Integrativg all Children Throug 
Play – University of Maryland – 
2003- p : 18 

11 

 

ألعاب على مستوي  (3-26)الشكل

 استخدامها   لمعاقيناألرض يمكن ل

Universal Playgrounds : 
Integrativg all Children Throug 
Play – University of Maryland – 
2003- p : 18 

11 

ألعاب على مستوي  (3-27)الشكل

 استخدامها   األرض يمكن للمعاقين

http://www.wbdg.org/resourc
es/playground.php 

11 

 
ألعاب على مستوي  (3-28)الشكل 

 استخدامها   األرض يمكن للمعاقين

Universal Playgrounds : 
Integrativg all Children Throug 
Play – University of Maryland – 
2003- p : 18 

11 

ألعاب على مستوي  (3-29)الشكل 

 خدامها  است األرض يمكن للمعاقين

http://www.pembrokeshirekni
ghts.org.uk/thevision.html 

11 

                                     (3-31)(3-30)الشكل

 األراجيح الخاصة بالكراسي المتحركة                              

http://www.pembrokeshirekni
ghts.org.uk/thevision.html 

68 

 
أراجيح ذات دعامات  (3-32)الشكل

                                   (55)خاصة المرجع

Universal Playgrounds : 
Integrativg all Children Throug 
Play – University of Maryland – 

18 

http://en.wikipedia.org/wiki/Disability
http://en.wikipedia.org/wiki/Disability
http://www.wbdg.org/resources/playground.php
http://www.wbdg.org/resources/playground.php
http://www.pembrokeshireknights.org.uk/thevision.html
http://www.pembrokeshireknights.org.uk/thevision.html
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2003 

  راغ اللعب يبين سور ف (3-33)الشكل 

http://www.tonbridgefencing.c
o.uk 

69 
 11 يبين بوابة فراغ اللعب (3-34)الشكل 
حماية أماكن الجلوس من (3-35)الشكل

 بواسطة تغطيات خشبية  أشعة الشمس

http://www.colerain.org 
 

70 

حماية أماكن الجلوس من  (3-36)الشكل 

 بواسطة األشجار أشعة الشمس

http://www.docomomo-us.org 
  

10 

http://www.playgroundideas.o حماية األلعاب بالمظالت(3-37)الشكل
rg 

71 

 http://www.urbanharmony.org 11              حماية األلعاب باألشجار  (3-38)الشكل
اللوحات اإلرشادية  (3-39)الشكل 

 والتحذيرية في فراغ اللعب 
http://www.cbssyr.sy 

 

11 

 http://kids.inthekoots.com 14 أماكن الشرب(3-40) الشكل 
 

سالت المهمالت في  (3-41)الشكل 

 فراغ اللعب

http://www.housing.gov.bc.ca/
pub/htmldocs/pub_universaldes
ign/design.pdf 

14 

سالت المهمالت في  (3-42)الشكل 

 فراغ اللعب
http://www.russell-
play.com/home.asp 

14 

 الدراجاتوقوف أماكن  (3-43)الشكل 

 الهوائية في الحدائق                                
http://www.waterfrontplaygroun
d.org 

14 

 جاتار دال لوقوف أماكن (3-44)الشكل 
 الحدائق في الهوائية

http://landarchs.com 14 

لقطة جوية لحديقة  (3, 45)الشكل

 لبنان -الصنايع 

 
 

http://alhayat.com 

13 

 لصغارللعب الأجهزة  (46,3)الشكل

 (118)المرجع 
14 

 لعمريةا لفئةلأجهزة لعب (47,3)الشكل

  (118)المتوسطة
14 

األجهزة  (49,3) (48,3)الشكالن 

المركبة و أجهزة التسلق لألطفال 
 الصغار منفصلة عن الكبار 

http://newspaper.annahar.com 
 

13 

توضع المقاعد يحقيق  (50,3)الشكل 

 (118)،المرجع  المراقبة واإلشراف

 
http://alhayat.com 

13 

فراغ اللعب محاط  (51,3)الشكل 

 (118)المرجع  بالمروج الخضراء
13 

http://www.playgroundideas.org/Playground-pages
http://www.playgroundideas.org/Playground-pages
http://www.cbssyr.sy/people%20statistics/popmoh.pdf
http://kids.inthekoots.com/
http://www.housing.gov.bc.ca/pub/htmldocs/pub_universaldesign/design.pdf
http://www.housing.gov.bc.ca/pub/htmldocs/pub_universaldesign/design.pdf
http://www.housing.gov.bc.ca/pub/htmldocs/pub_universaldesign/design.pdf
http://www.russell-play.com/home.asp
http://www.russell-play.com/home.asp
http://www.waterfrontplayground.org/
http://www.waterfrontplayground.org/
http://landarchs.com/
http://newspaper.annahar.com/
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ممرات مناسبة العرض (52,3)الشكل

 لحركة الكراسي المتحركة 

http://newspaper.annahar.com 
 

11 

أرضيات مناسبة للكراسي  (53,3)الشكل

 كةالمتحر
http://alhayat.com 11 

 http://newspaper.annahar.com الصنايع بوابة حديقة (54,3)الشكل
 

18 

محور الحركة الذي  (55,3)الشكل 

 يصل المدخل بفراغ اللعب 

 
 
http://alhayat.com 

18 

مقاعد الجلوس المحيطة  (56,3)الشكل 

 للعب بفراغ  ا
18 

لحماية من أشعة الشمس ا(57,3)الشكل 

 من خالل تصميم أجهزة اللعب 
18 

الخدمات وعالقتها بمحور  (58,3)الشكل

 الحركة   

 

 
http://newspaper.annahar.com 

11 

مضمار الدراجات  (59,3)الشكل 

 الهوائية والمشي
11 

  موقع عام لحديقة الجنبية  (60,3)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://websrv.municipality.gov.

bh 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

81 

أجهزة لعب األطفال (61,3)الشكل 

 الصغار

81 

أجهزة لعب تناسب الفئة  (62,3)الشكل 

 العمرية  المتوسطة 

81 

ملعب لممارسة  (63,3)الشكل 

النشاطات الرياضية لألطفال من الفئة 
 العمرية الكبيرة  

81 

يبينان أجهزة  (65,3) (64,3)الشكالن 

الصغيرة  لعب األطفال من الفئتين
والمتوسطة  في كّل قسم والمسافات 

 .الفاصلة بينها 

82 

يبين خطوط النظر  (66,3)الشكل 

المباشرة بين أماكن الجلوس و فراغ 

 اللعب

82 

فراغ اللعب محاط  (67,3)الشكل 

 بالمروج الخضراء 

82 

ممرات ذات عرض  (68,3)الشكل

 ومواد مناسبة لحركة الكراسي المتحركة 

83 

األرض الرملية غير  (69,3)شكلال

 مناسبة للكراسي المتحركة 

83 

يبين أماكن الجلوس  (3, 70)الشكل 

 أشعة الشمس  المحمية من

84 

يبين عدم وجود ممرات ( 71,3) الشكل

 للحركة وحماية من أشعة الشمس 

84 

http://newspaper.annahar.com/
http://newspaper.annahar.com/
http://newspaper.annahar.com/
http://websrv.municipality.gov.bh/north/pages/newsDetails_ar.jsp?param=494
http://websrv.municipality.gov.bh/north/pages/newsDetails_ar.jsp?param=494
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يبين السور الخارجي و  (72,3)الشكل 

 بوابة الدخول إلى الحديقة 

 

http://websrv.municipality.gov.

bh 

85 

يبين غرفة الحارس و  (3, 73)الشكل 

  الخدمات وعالقتها بمحاور الحركة 

85 

فراغ لعب األطفال في  (3-74)الشكل 

 السعودية  -الرياض -حديقة الضحى 
 

دليل المعايير التخطيطية للمناطق 
وزارة الشؤون البلدية  –الترفيهية 
 21: ص  2005عام  الرياض–والقروية 

86 

ألطفال في فراغ لعب ا (3-75)الشكل 

 بريطانيا -حديقة أولدهام

 
 

 
 
 

 

http://www.russell-
play.com/home.asp 

88 

 88 يبين منطقة اللعب الحر (3-76)الشكل 

جزء من منطقة اللعب  (3-77)الشكل

 الحّر             

89 

 89     يبين بيت الشجرة  (3-78) الشكل

رامب  مع يبين منزلق (3-79)الشكل

                                  مناسب لألطفال المعاقين حركياً                        

89 

 89 منطقة األلعاب الحسية  (3-80)الشكل 

األحوض النباتية               (3-81)الشكل

 الزجاجية 

91 

اطق نفق يصل بين من (3-82)الشكل 

 اللعب

91 

 91 منطقة األلعاب المغامرة  (3-83)الشكل

 91 يبين األلعاب المغامرة  (3-84)الشكل 

 Sueموقككع عككام لحديقككة  (3-85)الشكككل
Bierman -  سان فرانسيسكو 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.waterfrontplaygroun
d.org 

95 

مسككقط أفقككي لفككراغ لعككب (3-86) الشكككل

  Sue Biermanاألطفال في حديقة 

95 

يبينكان أجهككزة (3-88)  (3-87)الشككالن 

 اللعب المركبة

97 

يبكككين األراجكككيح لألطفكككال  (3-89)الشككككل

 بعمر المدرسة

97 

يبككككككين األراجككككككيح ذات  (3-90)الشكككككككل 

 المقعد الكامل

97 

يبكككين المتسكككلقات وأمكككاكن  (3-91)الشككككل

 األهل جلوس

97 

 97 ميزان لألطفال الصغار (3-92)الشكل 

يبينككان  (3-94)والشكككل  (3-93) الشكككل

 أجهزة لعب األطفال الصغار

98 

لحديقككككككة موقككككككع عككككككام  (95,3)الشكككككككل 

Atalaya  - إسبانيا 

 
http://landarchs.com 

 

99 

 99فككي  يبككين فككراغ اللعككب (3, 96)الشكككل 

http://websrv.municipality.gov.bh/
http://websrv.municipality.gov.bh/
http://www.russell-play.com/home.asp
http://www.russell-play.com/home.asp
http://www.waterfrontplayground.org/
http://www.waterfrontplayground.org/
http://landarchs.com/
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  إسبانيا -  Atalayaحديقة 
 
 

http://landarchs.com 

 

 أجهكزةأقسام فراغ اللعب و (97,3)الشكل

 اللعب

111 

الفصل بين األلعاب حسكب  (98,3)الشكل

 رالعم

111 

أماكن الجلوس حول فكراغ  (99,3)الشكل

 اللعب

111 

ت فككككي مككككواد األرضككككيا(100,3)الشكككككل

 الممرات والساحات

111 

رقم  المرج   أشكال الفصل الراب  
 الصفحة

التكككدرج الهرمكككي للحكككدائق ( 4-1)الشككككل 

 في المدينة 

 
 

 إعداد الباحث
 

111 

نسككب تككوزع الحككدائق فككي ( 4-2)الشكككل 

   المدينة

111 

يبككين تككدرج أنصككاف أقطككار ( 4-3)الشكككل

 التخطيطيوفق المستوى الحدائق تخديم 

111 

 

التقسككيمات اإلداريككة لمدينككة ( 4-5)الشكككل

 .دمشق وفق المخطط التنظيمي 

دراسة األسس التصكميمية  –كواية ، منال 
حككدائق الحككّي السكككني فككي )للحككدائق العامككة
كليكككة  –رسككالة ماجسكككتير –(مدينككة دمشكككق

 - 2111-سكوريا –جامعكة دمشكق -العمارة
 - إعداد الباحث - 81 :ص

114 

حة الحكككككدائق يبكككككّين مسكككككا( 4-6)الشككككككل 

 المفتوحة والمغلقة في القطاعات السكنية                                         

 
 

 إعداد الباحث
 

115 

مسكككككككاحة الحكككككككدائق فكككككككي (4-7)الشككككككككل

 القطاعات السكنية لمدينة دمشق 

116 

يمثل الحلقكات التكي يمكر بهكا (4-8) الشكل

 نموه مراحلالطفل خالل 

122 

عكام ومسكقط  لحديقكة موقع  (4-9)الشكل 

 التجارة في دمشق

 128 إعداد الباحث - دمشق –مديرية الحدائق 

مسككقط أفقككي لفككراغ اللعككب  (4-10)الشكككل

 في حديقة التجارة

 129 إعداد الباحث

 غارفك تبكين جويكة صكورة (4-11) الشككل
 التجارة حديقة في اللعب

 
 
 
 

 تصوير الباحث
 
 
 

 
131 

يبينكككككككككان  (4-13)و  (4-12)الشككككككككككالن 

 األراجيح في حديقة التجارة

131 

 131                   المنزلق الحجري (4-14)الشكل 

 131 يبين المنزلق المعدني                      (4-15)الشكل 

 131 المتسلقات القوسية الثايتة (4-16)الشكل

http://landarchs.com/
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تسلقات المستقيمة يبين الم (4-17)الشكل 

 الثايتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تصوير الباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

131 

يبينكككككان   (4-19)و (4-18)الشككككككالن 

 األلعاب الحجرية الثابتة

131 

يبينككان بككروز   (4-21)و (4-20)الشكككل 

 مادة التثبيت اإلسمنتية

134 

يبكككككين أجهكككككزة اللعكككككب  (4-22)الشككككككل 

 الحجرية

134 

يبككككين وجككككود عناصككككر  (4-23)الشكككككل 

 تسبب التعثر

134 

يبككككّين بعككككض عناصككككر  (4-24)الشكككككل 

 أجهزة اللعب المتآكلة

135 

تبككككّين بعككككض العناصككككر  (4-25)الشكككككل 

 المعدنية الصدئة

135 

يبككككككّين وجككككككود بعككككككض  (4-26)الشكككككككل 

 الحجارة تحت األراجيح

135 

انحسكار األرضكية الواقيكة  (4-27)الشكل 

 تحت األراجيح( الرمل )للصدمات 

135 

 136 بيبين سورفراغ اللع( 4-28)الشكل 

 136 سور األلعاب الحجرية( 4-29)الشكل

يبككين عككدم وجككود حمايككة ( 4-30)الشكككل 

 من أشعة الشمس ألجهزة اللعب

137 

يبين عدم وجكود  ممكرات  (4-31)الشكل 

 للحركة في فراغ اللعب

137 

 137 يبين المقاعد في الحديقة (4-32)الشكل 

سكككككالت المهمكككككالت فكككككي (4-33)الشككككككل

 الحديقة

137 

 137 يبين مكان الشرب (4-34)الشكل 

 137 الحمامات في الحديقة  (4-35)الشكل 

موقع عام ومسقط لحديقة  (4-36)الشكل 

 زكي األرسوزي

 139 إعداد الباحث – دمشق –مديرية الحدائق 

مسقط أفقكي لفكراغ اللعكب  (4-37)الشكل 

 في حديقة األرسوزي 

 141 ثإعداد الباح – دمشق –مديرية الحدائق 

لعكككب  ةزأجهككك (4-39)و  (4-38)الشككككل 

 ةمركب

 
 تصوير الباحث

 

141 

 141 يبين المتسلق المرن   ( 4-40)الشكل 

  يبين المتسلق الثابت (4-41)الشكل 
 
 

141 

 141 أفعوانة حجرية (4-42)الشكل 

 141 دوامة صغيرة    (4-43)الشكل 
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  متسلق ثابت (4-44)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تصوير الباحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 

 142 متسلق مرن (4-45)الشكل 

 144 أماكن جلوس األهل  (4-46)الشكل 

ممكككرات الحرككككة داخكككل  (4-47)الشككككل 

 فراغ اللعب                                   

144 

األرضككككية الترابيككككة خاليككككة مككككن  (48-4)

 ممرات للحركة

144 

ارتفكككاع (4-50)الشككككل (4-49) الشككككل 

 أجهزة التسلق و األرضية الترابية تحتها

145 

 عكككدم وجكككود (4-51) (4-52) الشككككل

 المنزلق   و سلم درابزين على منصة 

145 

 
 

تبكككين اسككتخدام السالسكككل  (4-53)الشكككل 

 على الجسور           

146 

 146 تبين األلعاب الحجرية (4-54)الشكل 

عناصر  (4-56) الشكل ، (4-55)الشكل 

 في األرض قد تسبب التعثر

146 

وجكككككككككود  (4-57)و  (4-56)الشككككككككككالن 

 الماصة للصدمات عيوب في األرضيات 

146 

سككور فككراغ األطفككال مككن  (4-58)الشكككل 

 الخارج  

147 

سككور فككراغ األطفككال مككن  (4-59)الشكككل 

 الداخل

147 

 148 يبين بوابة فراغ اللعب (4-60)الشكل 

البوابكككة الشكككمالية  قكككةعال (4-61)الشككككل 

                               للحديقة مع فراغ اللعب                    

148 

أماكن جلوس األهل علكى  (4-62)الشكل 

 عالقة مباشرة مع فراغ اللعب

148 

أجهككزة اللعككب  (4-64)و  (4-63)الشكككل 

 المركبة  تؤمن الحماية من أشعة الشمس 

149 

الحمايككة  تككؤمناألشككجار  (4-65)الشكككل 

 من أشعة الشمس ألجهزة اللعب 

149 

اللعب أجهزة بعض  (4-66)الشكل 

 معرضة بشكل مباشر ألشعة الشمس

149 

 149 ( المراحيض)يبين الخدمات(4-67)الشكل

 149 يبين سالت المهمالت (4-68)الشكل 

موقع عام ومسقط أقي  (4-69)الشكل 

 لحديقة ابن رشد في دمشق

 151 إعداد الباحث - دمشق –رية الحدائق مدي

يبين فراغ اللعب في   (4-70)الشكل

 حديقة ابن رشد

 
 

 تصوير الباحث
 

151 

يبينان أجهزة  (4-72)و   (4-71)الشكل

 اللعب المركبة في حديقة ابن رشد

152 
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ارتفاع األجهزة مناسب ،  (4-73)الشكل

 لم والمنصات وجود درابزين على السال

 
 
 

 تصوير الباحث
 
 
 

 
 

 

154 

 156 يبين سور الحديقة (4-74)الشكل

 156 يبين بوابة الدخول (4-75)الشكل 

يبين المقاعد وسالت  (4-76)الشكل 

 المهمالت

156 

يبين افتقار فراغ اللعب  (4-77)الشكل 

 للوحات اإلرشادية

156 

يبين حماية فراغ اللعب  (4-78)الشكل

 شجارمن خالل األ من أشعة الشمس

156 

موقع عام ومسقط أفقي  ( 4-79)الشكل 

 لحديقة البرامكة في دمشق 

 158 إعداد الباحث - دمشق –مديرية الحدائق 

  يبين األراجيح                                     (4 - 80)الشكل 
 
 
 

 تصوير الباحث
 

159 

 159  المنزلق  يبين (4 -81)الشكل 

 163 لمحيط بالحديقةالسور ا (4-82)الشكل 

 163 بوابة الدخول إلى الحديقة (4-83)الشكل 

يبين المقاعد المطلة على  (4-84)الشكل 

 فراغ اللعب

163 

يبين عدم وجود حماية  (4 - 85)الشكل 

 ألجهزة اللعب من أشعة الشمس

163 

موقع عام ومسقط أفقي  (  4-86)الشكل 

 لحديقة شخاشيرو في دمشق 

 165 إعداد الباحث - دمشق –دائق مديرية الح

  األلعاب ضمن فراغ اللعب(4-87)الشكل
 
 
 
 
 
 

 تصوير الباحث
 
 
 
 
 
 
 

166 

 166 تبين األراجيح (4-88)الشكل 

 166 المنزلق تبين (4-89)الشكل 

وجود الدرابزين على  (4-90)الشكل 

 سلم ومنصة المنزلق

168 

تبين األرضية الترابية  (4-91)الشكل 

 ت األراجبحتح

168 

 171 يبين سور الحديقة (4-92)الشكل 

 171 المقاعد حول فراغ اللعب (4-93)الشكل 

يبين عدم وجود حماية  (4-94)الشكل 

 ألجهزة اللعب من أشعة الشمس

171 

 171 الماء لشرب منهل يبين (4-95)الشكل 

يبين عالقة فراغ اللعب  (4-96)لشكل ا

 مع المراحيض

171 

 171 المقاعد وسالت المهمالت(4-97)شكل ال
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 : البحثملخص 

تأتي .مدينة دمشق في  ةالسكني اءحيّ األطفال في حدائق األ يتناول البحث دراسة فراغات لعب
طفال في المجتمع ومن أهمية اللعب بالنسبة لألطفال ، حيث تتشكل أهمية البحث من أهمية األ

عمل به عند يير تصميمية وتخطيطية تشكل مرجعًا ي  المشكلة البحثية بعدم وجود أسس ومعا
الدراسات النظرية عن األطفال  تصميم فراغات لعب األطفال باإلضافة إلى غياب التنسيق بين

عند تصميم الفراغات االمعمارية والعمرانية الخاصة بهم ، الجسدية  وقدراتهماإلنسانية هم احتياجاتو 
دمشق  ةايير التصميمية لفراغات لعب األطفال في مدينالتوصل إلى األسس والمعالبحث هدف يو 

ووضع المقترحات المناسبة من خالل دراسة ميدانية تحليلة لعدد من ها فيوالعوامل المؤثرة 
 :هي كالتالي يتألف البحث من أربعة فصول  .وفق التصنيف التخطيطي المعتمد الحدائق مختارة

 واللعب الطفل مفاهيم أساسية في عالم :الفصل األول

حيث تّم التعريف بالطفل والطفولة ومراحلها المختلفة وأهميتها ، كما تّم الحديث عن بعض  
العلوم ذات الصلة بالطفل كعلم النمو وعلم نفس الطفولة وأهمية كّل منهما ، وقوانين النمو 

تعريف اللعب ، كما تّم ة التفاعلية بين الوراثة والبيئة، والعالقؤثرة في نمو الطفلوالعوامل الم
ثّم تّم ذكر أسباب  .وأهميته وأنواعه والعوامل المؤثرة فيه ، والنظريات القديمة والحديثة عن اللعب 

الطلق ودور اللعب في نمو األطفال، حاجة أطفال اليوم إلى وجود فراغات للعب في الهواء 
قة األطفال بالحّي ألطفال ، نتيجة عالبالنسبة لحدائق الحّي السكني فراغات اللعب في وأهمية 

 .السكني الذي يعيشون فيه ، ويقضون فيه فترة طويلة من حياتهم  

 .  الخاصة بهاجهزة األو  األطفال فراغات لعبدراسة  :الفصل الثاني 

ومقارنة بينها من عدة جوانب ، كما تّم  ،تّم الحديث فيه عن تطور مالعب األطفال وأنواعها 
انتشارًا وأنواع كّل منها وشروط استخدامها ،ومن ثّم مقارنة بينها الحديث عن أجهزة اللعب األكثر 

وما يناسبها من  لألطفالمن حيث فوائدها التنموية لألطفال ،كما تّم الحديث عن الفئات العمرية 
أجهزة اللعب ، وشروط اختيار مواد أجهزة اللعب وخصائص كّل منها ، كما تناول البحث شروط 

عب وأسباب اإلصابات والمخاطر التي تسببها أجهزة اللعب واإلجراءات السالمة في فراغات الل
األخرى في لعناصر واجهزة اللعب ألالصيانة الدورية  ، باإلضافة إلى أهميةالوقائية للحماية منها 

 .  فراغ اللعب 
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 عالميةالعربية والتجارب وتحليل بعض الدراسة  :الفصل الثالث

يجب  التصميمية األساسية التي مجموعة من األسس والمعايير تّم الحديث في الفصل الثالث عن
حسب  بين أجهزة اللعب الفصل :مثلأن تؤخذ بعين االعتبار عند تصميم فراغات لعب األطفال 

مشاركة  و العمر ، تنظيم منطقة اللعب ، خطوط النظر ، التفاعل مع المحيط ، سهولة الوصول
البّد من توافرها  التي مجموعة من العناصر المكملة باإلضافة إلى. ذوي االحتياجات الخاصة 

السياج ، البوابات ، المقاعد، الحماية من أشعة : مثلحّتى يكون تصميم فراغات اللعب ناجحًا 
الشمس ، الالفتات والعالمات ، تأمين مياه الشرب والمراحيض ، سالت المهمالت ، وأماكن 

ل دراسة تحليلية لبعض التجارب العربية واألجنبية كما تناول الفص. الهوائية لدراجات لوقوف ا
جراء مقارنة بينها  يجابيات وسلبيات كّل منها وا   .بهدف االستفادة منها في التجارب المحلية وا 

 دمشق مدينةفي الحّي السكني  حدائق فراغات لعب األطفال في :  الفصل الرابع

ونسب  هاعدد من حيث في مدينة دمشق اء السكنيةحيّ األ حدائقدراسة الفصل الرابع تناول 
كما تّم تصنيفها توزعها ضمن القطاعات السكنية والمساحة الكلية للحدائق ونصيب الفرد منها ، 

 ،نية السك المجموعة ائقحدو المجاورة  ائق، حد الحيّ حسب المستوى التخطيطي إلى حدائق 
سكاني لمعرفة الوضع ودراسة ميدانية تحليلية لفراغات لعب األطفال فيها ، والتي شملت استبيان 

كما شملت أيضًا . تسجيل آراء األهل واألطفال ورضاهم عنهامن خالل لفراغات لهذه االراهن 
ألسس دراسة تحليلية لنماذج من الحدائق مختارة حسب التصنيف المقترح لمعرفة مدى تحقيقها ل
جراء مقارنة بين النماذج التي تمت دراستها من جوانب مختلفة  ليتّم  ،والمعايير التصميمية ، وا 

التوصل إلى األسس والمعايير التصميمية لفراغات لعب األطفال في مدينة دمشق والعوامل  
 .المؤثرة في تصميمها واالقتراحات الخاّصة فيها 

 .وصيات خاصة بمدينة دمشق على عدة مستويات وخلص البحث بمجموعة من االنتائج والت

 

 

 

 

 



Abstract: 

Introduction: 

This research studies spaces of children playing in the gardens of the 

residential neighborhoods of the city of Damascus where residential 

neighborhoods gardens divided into several planning levels, ranging from 

gardens residential neighborhood with a large area, into the neighboring 

gardens residential medium space, then the small residential group 

gardens, and vary accordingly spaces space children's toys and the age 

group they serve, and the elements of which they are located.  

The importance of this study, the importance of children in society, and 

the importance of play for them, and by highlighting the reality of spaces 

play within residential neighborhoods of the city of Damascus Gardens 

and analyzed in a scientific manner, and stand on the most important 

problems facing them, and how they meet the needs of children of all age 

groups and all levels of ability and potential, and to achieve safety and 

security conditions in order to reach the design principles and standards 

adopted in the design and development of appropriate proposals in 

accordance with rules and global standards 

The research problem: 

The problem of the research is that the children's playgrounds in 

residential neighborhoods gardens in Damascus city suffer from the 

weakness of potential, and lacks the equipments and components that 

offer fun and interest for children of all age groups. 

The research problem is the lack of principles and criteria governing the 

children's play spaces within residential neighborhoods gardens can 

constitute a reference taken by the planning and design of these spaces. 

This is in addition to the existence of a gap between the theoretical 

studies and architectural and construction process, and the lack of 

coordination between them, we find in the first party sociologists who ate 

study childhood characteristics of the different stages and featured 

through the study of social needs and the subsequent exercise of various 

activities, and that without addressing the impact on the architectural 

aspects of foreign and spaces that directly and indirectly deal with the 



child. We find in the second party architects who ate the study of the 

different coordination of external spaces including parks elements.  

Without taking into account the basic needs of children in their journeys 

different, and on the basis of which must be designed and coordinated the 

blanks. The existence of this gap between the two parties has exacerbated 

the problem, and the weakness of the architect's role in directing and 

evaluating the behavior of children in the community in general 

Research objectives: 

1. The research aims to shed light on some of the concepts that are related 

to children, play and issues related to spaces to play, in order to fill the 

gap between the theoretical and practical studies, and liaison and 

coordination between the study of the behavior and activities of children 

representing the humanitarian needs and the study of architectural and 

urban spaces to meet these needs. 

 

2. The analytical study of the architectural spaces of some children 

playing in the gardens of the residential neighborhoods of the city of 

Damascus to devise principles and standards governing them. 

3. study of factors affecting the design of spaces in children's toys in the 

city of Damascus.  

Borders Search: 

 

Will study examples to include different levels of the neighborhood 

planning, which has referred to the search (Gardens neighborhood, 

neighboring, group), depending on the administrative divisions of the city 

of Damascus and the divisions of Parks Directorate, was selected models 

are: 

Gardens on the neighborhood level: trade, al Tejara , al-Arsuzi. 

Gardens on neighboring Level: Ibn Rushd, Baramka. 

Gardens at the group level: Chkashiro. 

 



Research methodology: research methodologies based on two levels of 

study are: 

1. Theoretical approach addresses the following issues:  

- Shed light on some of the general concepts that relate to the child and 

play. 

- Learn about the history and types of children's playgrounds, and 

theories and devices play. 

- Study of the most important foundations of the world and the criteria 

used in the planning and design of children's play spaces. 

- Analysis of some Arab and international experiences to draw out the 

most important positives that can be used in the case study. 

 

2. The analytical method for the following issues: 

- Seek the views of parents and children and the extent of their 

satisfaction with the current status of children's play spaces and the 

availability of basic elements where and how they meet the basic 

development needs of children, and through the conduct and analysis of 

questionnaires prepared for that. 

 

- Some models analysis according to the proposed classification of 

gardens residential neighborhood in the city of Damascus. 

- Make a comparison between the spaces of children playing in the 

studied models, in many ways to reach a general Asttajat can be utilized 

in the design of the new children's play spaces and rehabilitation of 

existing. 

The research consists of four chapters as follows: 

Chapter one: Basic aspects of playing and children world 

In this chapter, child, childhood, its different levels and its importance are 

defined. Some sciences relevant to child such as concrescence and 

childhood psychology, the importance of both sciences, concrescence 

rules, the factors affecting child concrescence and interactive relationship 

between environment and heredity had been discussed. Furthermore, 

playing, its importance and types, the factors affecting it and traditional 

and modern theories about playing are defined. Reasons of children 



desire of existence of outdoors playing yards, role of playing in the 

growing of children and the importance of playing yards in urban 

neighborhoods' gardens had been showed in this chapter due to the 

relationship between children and the neighborhood they live and spend 

long time of their lives in. 

Chapter two: Studying of children playgrounds and their 

equipments. 

In this chapter, development of children playgrounds and their types, a 

comparison between these types and most common playing equipments, 

types and specifications of each had been presented. Then, a comparison 

between types had been done. Furthermore, age intervals of children, 

their proper playing equipments, specifications and properties of their 

materials, safety provisions in playgrounds, potentials of injuries and 

risks due to these playing equipments and the importance of periodical 

maintenance of playing equipments and other parts of playgrounds had 

been discussed in this research. 

Chapter three: study and review of Arabic and International 

experiments.  

In this chapter, a set of principles and criteria of designing that must be 

considered during designing of children playgrounds, such as separating 

of playing equipments corresponding to age, organizing of playing 

region, sight lines, interaction with the surrounding environment and 

contribution of those of special needs, had been discussed. As well as 

considering of a set of complimentary parts that must be available for a 

successful designing such as supplying of drinking water, sign and 

labeling , litter bins, bicycles parks. This chapter also presented an 

analytical review of some Arabic and international experiments, 

advantages and disadvantages of each and a comparison between them in 

order to improve the local experiments. 

Chapter four: children playgrounds in urban neighborhoods' 

gardens in Damascus city. 

Chapter four presented the study of urban neighborhoods' gardens in 

Damascus, their number, their distribution into urban districts, total area 

of gardens and portion of each person of the district. Furthermore, these 



gardens had been classified corresponding to planning level into: 

neighborhood gardens, adjacent gardens, Residential Group gardens. An 

analytical field study of yards that children had played in before , had 

been carried out. This study included a statistical form that showed the 

situation of these yards, the point of view of parents and children about 

them. The study also included types of gardens selected corresponding to 

suggested classification to determine whether they satisfy the designing 

basics and standards. Also, a comparison between the studied types 

within different aspects is carried out in order to establish the designing 

basics and standards of children playing grounds in Damascus city, 

factors affecting on their designing and relevant proposals. 

Finally, the research concluded a set of results and recommendations 

relevant to Damascus city. 

 Results: 

 Results on the schematic level: 

- Gardens of Damascus Directorate divided into nine residential sectors, 

including the gardens were distributed in different proportions; most 

gardens were concentrated in sectors sixth, seventh and were close in the 

rest of the sectors. 

 

- Gardens of space on the district level 1977273 m² and has a population 

of 1816000 people according to the census in 2011, and thus per capita of 

gardening space on residential neighborhoods level of 1.008 m². 

- Comparing the per capita gardens Syrian planning foundations that rely 

cell population numbers 6,000 people space and identified per capita 

gardens by housing type, which ranges between 4-1m² we find it a little. 

- The population of the city of Damascus is increasing every year and this 

increase is not associated with an increase in garden space, so the per 

capita is decreasing every day 

- Allocate space for spaces play of neighborhood parks vary according to 

the planning level of the garden and despite the fact that spaces play in 

the samples studied, achieved the required space according to 

international standards, but the results of the survey showed that more 

than half of the respondents were not satisfied with the vacuum playing 



area and found it is small, and this is due to the small number of parks 

and large population, and therefore the large number of children, which 

leads to an imbalance between the number of children and space play 

spaces. 

Results on the design level: 

- Influenced design spaces children play a variety of factors related to 

local conditions of the city of Damascus, physical and social factor . 

- All play spaces in residential neighborhoods of the city of Damascus 

Gardens of the traditional type with weak potential, and the lack of 

diversity in the activities. 

 

- Different spaces play space, depending on the classification of the park 

(Park neighborhood, nearby, a group) but they were not proportional to 

the number of children in the city of Damascus 

- Events and activities did not differ greatly depending on the play spaces 

within the planning level of the park, and is restricted only to the 

traditional play equipment, and the only difference was the number of 

equipments. 

- Most devices play spaces fit children of age group (12-6) a year, while 

they do not fit children of small age group, and children over 12 years 

old. 

- Spaces play did not achieve most of the fundamentals and basic design 

criteria, and design elements complementary in spite of its importance. 

- The failure to take the necessary safety measures, particularly the 

protective flooring shocks led to the occurrence of some injuries among 

children. 

Results on the social level: 

- The school-age children are the most populated of spaces for children to 

play in the residential district of Damascus Gardens. 

- Male children are the most populated of the gardens of female children. 

- The lack of activities to suit all age groups, especially children over 12 

years old may lead them to play in the street and to the wrong social 

behaviors and perhaps to drift. 



- Lack of appropriate interesting and attractive for children and diverse 

activities play machines within the voids play drives children to stay in 

their homes in front of television screens and computer toys, and this is 

reflected negatively on the physical health and development of the 

intellectual , psychological and social. 

The lack of attention to people with special needs, depriving them of the 

opportunity to go out to the gardens and participate in play with normal 

children, and reduces the chances of reintegration to society, and this 

increases the negative effects on mental and physical health and social 

effects. 

- The lack of gardens on residential group level appropriate numbers, 

depriving young children of pre-school age (5-1) of the opportunity to go 

out and play unless accompanied by an adult and at specific times. 

- Provide spaces to play in the gardens of residential neighborhoods a 

chance to meet with children, parents and dating and the emergence of a 

good social relations, and thus it becomes everyone knows each other, 

and this gives children and parents feeling more secure 

Recommendations: 

 Recommendations on the planning level: 

Find recommends that the province of Damascus and the Planning 

Commission to work with the Parks Department on: 

- Increase the number of space and parks within the city of Damascus as 

much as possible, and private gardens at the district level. 

- Increase children's playgrounds in residential neighborhoods gardens. 

- Rehabilitation of the closed small gardens and employment parks 

especially for young children in the age group (6-1), to develop some 

simple play equipments, and places of rest for the people, they are 

suitable in terms of space, and places between residential buildings, 

provides protection for them and keeps them under parental control. 

Recommendations on the design level: 

- The division of space to play several areas, according to age groups for 

children, to avoid the occurrence of injuries among children. 



 

- More attention to the younger age groups, through the provision of 

appropriate devices to play them. 

- Interest in the older age groups of 12 years, through the provision of 

play equipment to stimulate their spirit of challenge and adventure, and 

provide places for sports activities. 

- Work on the diversification of activities, to meet the different 

developmental needs of children. 

- Increasing the vegetation element, such as trees and shrubs, green lawns 

that children can play on them. 

The provision of water elements small lakes and water sprinklers children 

can play them. 

- Providing a place for free play, children are allowed to play freely, 

Calgary and jump and chase. 

- Work to secure adventure playing spaces, it is desirable so much by 

children. 

- Attention to places to sit, by securing a sufficient number of seats, and 

provide protection from the sun, creates an opportunity of interaction 

between parents and children, and gives the children a chance to play 

longer. 

- Work on the participation of children with special needs, through the 

rehabilitation of parks and play spaces, so that they can exercise their 

right to play like normal children. 

- Provide the garden and playgrounds with banners and signage, to offer 

children and parents the necessary information for devices and other 

elements and warnings. 

- Protect the playgrounds in summer sunlight through the trees or through 

some elements of Statistics coverage 

Use protective flooring absorbing shocks, under and around and comply 

with the specifications and standards universally applicable devices have 

been recorded where a number of injuries in some gardens. 

- More attention to safety and maintenance issues and periodic inspection 



of all vacuum playing elements, and make the necessary repairs. 

- Increase the number of services (latrines and stripes) and attention to 

cleanliness and safety, and to be close to the playing spaces, and taking 

into account the need to secure the services fit the capabilities of people 

with special needs. 

- Secure private parking places bicycles, encourage children, especially 

adults to use them especially when frequenting gardens at the district 

level. 

Recommendations on the social level: 

- Increased attention to spaces child's play, and work on the 

diversification of games and activities, to suit all age groups, especially 

children over 12 years, so they are an attraction, inviting them to go out 

and play in the open air, rather than staying at home in front of the TV 

and the computer, or exit and play in the street. 

- To take into account the design of play spaces girls by providing some 

privacy and activities appropriate for them. 

- Attention to places to sit and rest, and provide protection from the sun 

because it gives children a chance to play longer, and help the people of 

the neighborhood on the dating and the emergence of friendships and 

good social relations among them. 

- Rehabilitating a garden to fit with special needs and their possibilities, 

help in the process of reintegration into society, by participating in play 

with normal children. 

Recommendations on academic and scientific level: 

- Coordination and cooperation between the Directorate of Parks and 

between educational institutions and associations, which cares for the 

children. 

- Coordination between the theoretical studies about children, and 

between process and applied studies are designed so that children's play 

spaces to suit the children's behavioral and physical characteristics, 

different developmental needs. 

- Cooperation and coordination between the architect and the architect of 

the gardens and agricultural engineer to achieve integration in the 



business. 

- Finding Commission supervision and follow-up to verify the extent of 

matching spaces and its children with the requirements and principles and 

global standards play. 

- The involvement of children in the design of play spaces through the 

process of taking their opinions through the questionnaire, and through 

their drawings about the features that they love playing spaces. 

Conclusion: 

The research studies an important topic for children: the play, which is an 

important and essential part of their lives part, where the highlighted 

research light on the spaces to play within residential neighborhoods 

gardens of the city of Damascus, that children constitute a high 

proportion of the population, the research showing  poverty of these voids 

and weak including its potential negative impact on the level of their 

learning and development of various aspects, which calls for care and 

attention, particularly from stakeholders and relevant, to work on raising 

the level of these spaces to fit with the capacity of children and meet the 

needs of different age groups. 

This search may be a starting point for research to come relating to 

children's issues and spaces architectural and urban their own, have been 

encouraged to conduct joint research with other child-related scientific 

disciplines, so the link between theoretical and applied studies, to arrive 

at appropriate solutions to meet the different needs.     
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