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 لنصل إليه  ولم نكن الحمد هلل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم ووفقنا في هذا
 بعد:لوال فضل اهلل علينا أما   

 أهدي نجاحي الذي هو ثمرة جهدي وعربون محبة لمن أوصاني اهلل بهما خيرا

 إلى الذي علمني أن الكلمة شرف وأن التواكل ذل
 ان رمزا للتضحية والفداء  إلى الذي لم يعرف الراحة يوما وك

 الكريم.إلى والدي  
إلى أعز إنسان في   والمعرفة،الشمعة التي أنارت دربي وفتحت لي أبواب العلم    يك ايتهاإل

 الوجود
 عمرها." الوالدة " أطال اهلل في   

  األوق ات؛إلى من شاركوني تف اصيل الحياة وأمضيت معهم أسعد  
 وسعادته؛البيت    ءإلى دف

 األعزاء.إلى إخوتي  
 ؛إلى كل أفراد العائلة

  إلى كل صديق قريبا كان أم بعيد؛
 إلى كل من جمعني بهم القدر وعشت معهم أحلى األيام وأجمل األوق ات  

 المذكرة.إلى كل من ساعدني في إعداد هذه  

 الكرام.إلى طاقم أساتذتي  
 .إلى كل من نسيه ق لمي ويذكره ق لبي

 
 

 



 

 

 

                     

                   
 

 
 

 

 

 ونور هدايته وجزيل رحمتهعز وجل على عظيم فضله    وشكرا هللحمدا  

 .هذا الجهد المتواضع  إتمامالذي منحنا العلم والمعرفة والقدرة على    وسبحان اهلل
ة بحثنا، إلى  نا في مسير ، والشكر، واالمتنان إلى من رافقعبارات التقدير  بأسمىونتقدم   

 إلى أستاذنا المحترم المشرف:  والتوجيه الصائبالمتواصل   نا بعطائهمن أتحف
  "قديري شعيب" 

 إلى طاقم جامعة العربي بن مهيدي،،  والعرف انكما نتوجه بخالص الشكر  
 .عم هذا العمل ولو بالكلمة الطيبةجانبنا ود  إلى قفو كل من  و 

 ...ومن بعيددون أن ننسى كل من ساعدنا من قريب  
 والحمد هلل رب العالمين.
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 :مقدمة عامة

المددنة  ي  ماا  الييا  اليرددددددهن م م ي  ماماع  مة اات م  اا  عداا  متداخ   نيما  يةها    

خت ف متكمل  عرددددددها التعك م تتكان مة عةاتدددددده  ا ت  م  خهع مت يه م متعتته تتابا تكامل م تتا   

العداا   ية كل مة السكانم السكةم التاهيزا م الخدما م مالمهانق المخت ف  ضمة حيزيا الا هان   م 

     مييطها الفيزناب م ماد كان لعد  عاامل مةها التطار التارنخ م ماختدف متعااب المسيهنةم م المخططية                               

ضان  لل  تقدم المعهن  التكةالايي  مييهيا  مر م  ه كتيه ن   ةي  م ككل م تياب الس ط  م القهار  اإل

المددنة  م تمايا متطاريا م ن هه ال  مة خد   خصددددددابل الماا  المتة   السددددددكةم التاهيزا .....        

 مالماا  ييه المتة   المااال  العمامي م الفراءا  الخاريي  التا ع  لألحياء السكةي م...الخ .

كة تهيم  خصابل الماا  المتة  مييه المتة  ن  ااحياء السكةي  ع    تها  يزاء مة المدنة  نم

تتيد  ع    سددددداي تهكيت  المعطيا م تتع ق  يال  الةسددددديا العمهات م م ةيت، متددددددكي ت،م معد  السدددددكان 

لسدددكةا  ع   سدددااء كاتا اا  تمر نه يم  م اا  تمر يماع م منتميز يدا ااخيه  اتدددداء ا المقيمية  ،

الطهنق  العما ن  مما نسدددمت  تانه الفرددداءا  الخاريي  التا ع  لها  سهحم مسددداحا  تااف السددديارا م 

 المساحا  الخرهاءم مساحا  لعب ااسفا  . 

ممة ايم مكاتا  الفردددددداءا  الخاريي  التا ع  لألحياء السددددددكةي  مالت  تعتته يزء مة المااال  

العداا  ماإلحساي  االتتماء "مساحا  ال عب المايه  لفئ  ااسفا  "م العمامي  مالت  تعمل ع   تاسيد 

مالت  تتط ب ايتماما كتيهام تيتاج لل  رعان  خاتددددد   منااسفا  نئ  مهم  مة نئا  الماتمع اليردددددهي

ت ها لل  حساسي  مهح   الطفال  ماحتياياتها الكثيه م م مريا الهام ن   ةاء كخصي  الفه  ن  المستقتلم 

ا ةما تما   ن ن الطفل مة قدر ما تتانه الدددددددهمس الت  تمكة  يات، الفئ م در ايتمدامةدا  ت تيد  احتيدايدا م قد

 .متاازت  تدأ  أمنةد س يمام

 ل ماج لل تهدف  ميدند  ن  التعميه  سدددددداليباتتهاج  لل ماد سددددددعا الكثيه مة الدم  المتقدم    

الخاريي   فردداءا اعتتار الطفل كمسددتعمل ربيسدد  ل  لل متسددع   ممضدديف  ال عب ن  المدددارنع السددكةي 

مسددداحا  ال  عب التا ع  لألحياء السددددكةي م حا  التا ع  لألحياء السدددكةي م مع ليهاء العدند مة الدراسددددا  

 حت  تتفق مع احتيايا  الطفل. تهيئتهاتتانه ن    ننةت    الت  محا  الدهمس

لتدا مدا تتم  راسدددددد  حدال  التديار الت  تخل  مدا الاضددددددع ن  الازابه ال نزا  حددنثدام حيد  يدا 

ل  راسدد  ك  ما متتابا عام  لل لألحياء السددكةي   دددكل كدداملم م  التال  الاتددا   الفردداءا  الخاريي  

لي، تية مة خد   راسدددددتةا يذ  حا  مسددددداحا  لما تهم   يذا الماا  ع   حدع نهذا مكاتا يزء مة 

ممدع تاانقها مع احتيايا  نئ   ملألحياء السددددددكةي  لتدا عد ا الخدارييد  فردددددداءا التدا عد  ل  ااسفدا لعدب 
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 يف  ن  يذ  المساحا ظمراء حال  الةقل العد ي م القصدار الا ااسدتابم مالت  تتي  نيها عة ااسفا 

 تعتقد  ان ت تي  احتيايا  المستعم ية يا الهدف الهبيس   اي مدهمع . اتةان  مدنة  تام اك   

 اإلشكالية: .1

ا  تعات  مدكل ح الازابهمالمدبم  ن   االيتماعي  مالاسابل التهنيهي نعتته تقل مساحا  ال عب 

يه متاكه  مايها الس طا  الازابهن  الكث االستقد نتعد  ك هاملن لم تكة  السدكةي ممة، الكثيه مة ااحياء 

 ملمد  سان  م  التهنيهي  مة المسابل الثاتان م م التال  اعتته  مدكل تة يم الةداسا ممة المداكل الادن 

مسداحا  ال عب ممسابل التهني،   يمي   يم ا اإلضدان  لل  ال  نان  هاما السدكة ن  الازابه المعاتده  

 السكةي .كعةصه مهم ن  السياس  

كان المسددددع  اام  ل دمل  يا  مالمعقد  االاتصددددا ن من  ظل ظهمف  السددددكةمنتيا تأ يه  زم  

 المتاح  مالتدددهن مسددتثمه  كل اإلمكاتيا  الما ن   مسددياسددا  سددكةي  متةاع  ماتتهاا لذل  مالسددكة تانيه

ها نان الةتيا  الت  مت ا للي مال  معما لاا تيقق يذا المسع   م  ك الة ه ممة  يل ت تي  س تا  السدكة

ت ها  مالييا  اإلتساتي  ال تؤمة الكثيه مة كهمس م حياء سكةي  مدا ميات، السياسا  ي  مةتاج عمهات  

سددداحا  م من  مقدمتها  السدددكةا مالتهيئا  المهنق   متقل مخت فل ياب معانيه الهنايي   اخل المسدددكة 

 ااسفا .ال عب المايه  لفئ  

 مة الةاحي  العمهاتي م  م مه  الغ اايمي  سااءحياء السكةي  يا  ل ااخلن تانه مساحا  ال عب  ا

ميا  ال  تها تتيت ل طفل ممارس  االحتياج ااساس   الةست  ل، ن   دكل خاص تمكة  يميتها االيتماعي م م

 .التهنيهي  مالته ان متمةت ل، الفهت  لتيقيق  كته ادر مة االستفا    ال  عبم

قصا  ها ت  نالسكةي  ع   مي، التيدندم تدحظ   حيابةاممة المدحظ اليام ن  مدتةا  صف  عام  م 

العد يم مالتخصدددددديل مة تاحي  تانهيا  سددددددا ءام  ااسفا ماضدددددديا ن  مسدددددداحا  ال عب المايه  لفئ  

 مدنة   السدددكةي  ااحياءمتعتته الذي تايد  ،م  م ع   مسدددتاع التهيئ  مالتصدددميم السدددكة   ملها المسددداح  

 هانرددددداءاتتها ال تتانه اي   نحي   محد الةمااج السددددد تي  الت  تعكو  اضددددداع يذ  الاضدددددعي  تام اك  

تعات  تقل كم  م كيف  لمسددداحا  ال عب   ي  تها ااسفا مفئ   الخاريي  ع   مسددداحا  ال عب الخاتددد  

 مما ناع ةا تطهع التساؤال  التالي  : مالسكةي  الاماعي  ااحياءماتعدامها ن  م السكةي  ااحياءن  

  ا عازي مة حي مدنة  تام اك   اء السدددكةي  ااحي: ما يا مااع مسدداحا  ال  عب ن  السؤؤلاا اليسيسؤؤؤ

  الةست  لهااا الةاع مة المساحا ؟الكم  مالكيف  
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 األسئلة الفيعية:

  يميتها؟ م نة تكمةماي  مساحا  ال  عب  -

نيما تتمثل الددهمس الت  تتع ق  تهيئ  يذا الةاع مة المسداحا  حت  تتاانق مع حايا  متداسا   -

 ااخطار الت  نمكة  ن تةتا عةها؟ااسفا  المخت ف  متاةب 

 ؟الازابهن   نة ي  مساحا  ال عب مة القااتية التدهنعي  -

لمااا تعتته مدنة  تام اك  مة المدن الت  تعات   حياؤيا السدددكةي  العاز الكم  مالكيف  لمسدددداحا   -

 لعب ااسفا ؟

 لت تي  منستايب ماا  لعب تاع  ن ت  احتيايا  الطفل مع تاانقن سكة  ميير لتتاج نمكة كيف -

 ال عب؟  ال ميا ل،  ساس  احتياج

 

 أهداف الدراسة: .2

 ااحياء السكةي   اخل المعيد  اإلسار تيسية لل  الهامي  الاها  ضمة تةدرج الدراس  يذ  لن

 يذا اإلسارم مكاتا   يم  حد ال عب  اعتتاريا مساحا  ع   خاص  دكل  التهكيز امةا المه  يذ  ملكة

 المساحا  لل   التفصيل التطهح  من كمال   دكل الخاريي  المااال  تما  راس  ما يالتا ات،

 لذا نالهدف الهبيس  مة يذا العمل يا: نقر عةها السهنع  اإلكارا  ماالكتفاء  تعك لها المكات 

 الة ه لفا سهنق عة السكةي م ااحياء اخل   سفالةا نعيدها الت  الاضعي  تيسية ن  المسايم  -

لم م تها مكان  ساس  مة مكاتا  ل طف المتاازن الةما ن  م مريا ال عب مساحا   يمي  لل 

 عمهات  مييرااحياء السكةي  الت  ناب  ن تتانه  هام مال  عة سهنق كهمس تعمل ع   خ ق 

 الطفال . مهح   مع متاانق

 

 أسباب اختيار الموضوع: .3

 مانتقاريم سكةي م مدارنع مة لهم لتتاي،نتم  ما  اخل  سفالةا نعيد، الذي ميامل  معالا  التهميش -

 .مالتس ي  مسابل التهني، مة المتقدم  الت دان  عك ن   اهاتهم  ، نتمتع مما الكثيه لل 

 اخل ااحياء  ال عب تقل مساحا  اإلحساي  ةاع مة المسؤملي  اتاا  نئ  ااسفا  مة حي  -

مة مةط ق االختصاص الذي الاضعي   يذ  تيسية  يل مة السكةي م مالهيت  ن  المسايم 

   رس،.
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 منهجية البحث: .4

 ن   عبال مساحا  مااع متف   ي  التي ي   الاتف  المةها ع    ساي الدراس  يد  ن  اعتمدتا

 تعات  الت  المداكل معهن  مميامل  ممسكة 011 ح  مخات تام اك    مدنة  اليرهن  السكةي  حياءاا

ذل م ملتسهيل العمل ل مةاست  مااتهاحا  ح ا  لل  متاال تدياريا لل      الت  مااستاب مةها

 متة يم، امةا  تقسيم العمل لل   د   مهاحل:

 :النظيي البحث ميحلة 4-1

 الكتب ن  تتمثل مالت  المصا ر مة يام  ماماع  ع   تط ع يع تةا الدراس  ماضع م يمي  ايم 

 المساحا  يااتب كل متمو تخل الت  الة هن  المع اما  لامع  ...ااتتهتام الاامعي  المذكها م

 .الخرهاء

 :الميدان  البحث ميحلة 4-2

 نيها تم حي   دا م مكاتات، ممعهن  خصابص،  يم ع   لدسدع الدراس   ماا  االحتكاك مهح   ي 

 : يمها المعةي  مالمؤسسا  الهيئا   مخت ف االتصا 

 . D.U.C االم  لاالن  مالتةاء التعميه مدنهن  -

 ت دن  تام اك .ل التقةي  المصالت -

 .ن  االم لاال O.P.J.Iالعقاري  ناان التهاي  مالتسييه  -

 .تام اك   مدنة  مالتعميه العمهاتي  الدراسا  مكاتب  عك -

 م تعب  يم متعتته الدزم م الا ابق كل ع   ماليصا  الماضاع تخدم الت   المع اما  ل تزم  ميذا

 االستمار  استعما  لل   ةا   ع ما ميذا المع اما م يمع ن  خات  المايا   ل صعا ا  ت ها مهح  م

 011 ح  (الدراس   مةطق  المعةيية اانها  مة كاني   ماماع  اإلحاس  نارتأنةا الدراس م  هذ  ل قيام

 تخدم  صار   تاييهها مامةا التسيط م العداابي  الطهنق  ع   ل عية  اختيارتا ن  اعتمدتا حي  ممسكة 

 .تي ي ها ع   نساعدتا  دكل االستمار   سئ   تياي  مكاتا  يثةام

 011 ح  (الدراس  مةطق  سكان مة مخت ف  عيةا  ع    تازنعها امةا مستعها االستمار  تيريه  عد

ن حسب اإليا   الخات  الميدا ن   م ئها امةا ما ممةها م ئها اصد لألكخاص س ما ما نمةها م) مسكة

  المست م.

 :الكتابةو التحليل ميحلة 4-3

 ن  لسقاسها ع   مالعمل السا قتيةم المهح تية مة ع يها المتيصل المعطيا  متيهنه معالا  نيها نتم

 . ياتي  م ككا  خهابر يدام م
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 الصعوبات الت  واجهت هذا العمل العلم : .5

 كان ما مةها متعا ا  مداكل عد  مايهتةا الماضاع حا  المما    الدراسا  ل ياب مت ها ااخيه ن  

 :ممةها تقصيهتا  عك ن  تعذر لع ةا الدراس  يذ  ع   متاكه تأ يه ام

 .المعطيا  تقدنم   ةاء متيف هم المسؤملية تكتم  -

 .تام اك  مدنة  مستاع ع   الماضاع حا  مستق   راسا  ميا  عدم  -

 .ميد  لن مترار ها مالمعطيا  التياتا  قلت   -
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  :مقدمة

نعلم أن أطفال اليوم هم شباب المستقبل ويمثلون أجيال المستقبل التي سيتم االعتماد 

عليها في كل المجاالت، ولكي ينمو هؤالء األطفال نمو سويا البد من أن يتم توفير أماكن تلبي 

احتياجات نشاط أساسي من أنشطته أال وهو اللعب، لذلك تم خلق ما يسمى بمساحات لعب 

 الفصل هذا في سنتطرق المنطلق هذا منوة احتياجات ونشاطات الطفل المتنوعة، األطفال لتلبي

 .مذكرتنا موضوع وتعريف تقديم من خاللها من نتمكنل ،الموضوع حول عامة مفاهيم إلى
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 .(موضوع البحث عامة تخصمفاهيم األول: )المبحث 

 مهيد:ت

 الصحيح لكل المعنى ضبط أجل من ةالدراس هذه حولها حورتتم التي المفاهيم تحديد هنا سنحاول

 العام للبحث السياق خارج يجعلها قد تأويل أو غموض أي لتجنب وهذا البحث، هذا في داللتها منها حسب

  .في األفكار والمفاهيممحاولين إعطاء تدرج 

  المدينة: 1.1

 االقتصادي والنشاط الثقافي والتفاعل االجتماعي التبادلفيه  يتم سكاني، تجمع كل هي المدينة

 1.والمتنوعة للسكان واألغراض المتعددةمركز لتلبية المصالح وقضاء الحاجيات  تعتبر اهأن كما والتجاري

 روفلسفية وإيديولوجية ورمزية وهي تعبالمدينة عبارة عن تصميمات مبنية على تشكيالت هندسية 

 2الناس. تجذب التيمع إبراز الجماليات  عن تطور الفن العمراني الذي مر عبر العصور

 تعتبر أنها كما واحد، آن في والتنظيم بالتعقيد يتميز والذي الكثافة البالغ البشري التجمع ذلك هو

 والعالقات الودي التعامل ورمز والمتنوعة المتعددة واألغراض الحاجيات وقضاء المصالح لتلبية مركز

 تواجد ومكان والملتقيات للتبادالت مركز فهي والشعوب، األمم باختالف تختلف حيث السكان، بين الوطيدة

 3 .ارتباطية قدرة تخلق العمرانية وتحركاتها بناياتها كثافة بفضل السلطة ومقر العمل

 

 المجال الحضري: مفهوم 1.1

ومختلف ... والصحية اإلدارية والخدمات بالسكنات للتعمير قابلة أو أراضي مشغولة عن عبارة هو

 4 .وهيكلتها بتنظيمها المبنية األحجام توزع حيث خاصة أنماط حسب االستهالكات

 : النسيج الحضري مفهوم 1.1
 المبني، الفضاء لفضاءوا الطرق شبكة في تتمثل فيزيائية عناصر من مكون نظام عن عبارة وهو

 وهذا راجعالذي يشهد تغيرات ثابتة  العمراني الفضاء بخصائص يعرف العناصر بين هذه والتجاوب الحر

 5 للتطور الذي تعرفه هذه العناصر المكونة عبر مرور الوقت.

 

                                                           

 .76 ص  2005دىلها دار ،المدينةو  نراالعم :بوجمعة اهلل فلخ -1 

 .71-76 ص الكويت  188رقم )المعرفة عالم (اإلسالمية المدينة :عثمان الستار عبد .م -2 

 .66-66، ص والمدينة العمران ،بوجمعة هللا خلف الدكتور -3 

 .71ص  )والتنمية والتعمير التجهيز ومشكالت الحضري االجتماع ملع (إسماعيل محمد قيادي -4 

 .93، ص 1006 ةليلم عين ،النشرو  لمطبع دىهال دار )والمدينة اإلنسان مخبر ،اإلسكانو  السكن رانالعم في رسةاد (دليمي الحميد عبد -5 



 ول اللّعبالفصل األول:                                                                                 مفاهيم عامة ومعطيات بسيكولوجية ح

 

 
9 

  (:l’espace bâtiالمبني ) المجال 1.1.1

 طبيعتها كانت مهما العمراني المجال داخل المبنية والهياكل الكتل كل عن المبنى المجال يعبر

 محددة حاجيات ويلبي أجله من أنشأ الذي الغرض حسب يختلف والوظيفة الشكل حيث ووظيفتها، وشكلها

 1 التجهيزات(. السكنات، (مجموع من يتكون المبنى والفضاء الداخلية، والبيئة الرفاهية بمعايير تتعلق

 

 الخارجي: العمراني الفضاء 1.1.1

 الحرة المساحات عن يعبر العمراني للفضاء األساسية المكونات من الخارجي العمراني الفضاء

 للتنقل للترفيه، للتنزه الجماعية للحياة المفضلة األماكن من بذلك فهو استغاللها، كان مهما وغير المبنية

 2 .المدينة هياكل مختلف بين والوظيفي البصري االنسجام ويضمن واللعب وللراحة

 

 (:le quartier) السكني الحي 1.1

 

 مفهوم الحي السكني: 1.1.1

النسيج  بحالة تتعلق المعطيات من تركيبة أساس على يحدد المدينة من جزء أنه على الحي يعرف

 3 .به المقيمين السكان وعدد وتشكيلته وبنيته العمراني

حيز عمراني يشغل مكانا من األرض وله حدود ومداخل واضحة ومركز واضح وشبكة من ممرات 

يز حالحركة )أرصفة وطرق( تربط جميع أجزاء الحي بعضها البعض وتكون الغالبية من استخدامات هذا ال

 4هي االستخدامات السكنية.

 

 :المرتبطة بتهيئة الحي السكني الشروط 1.1.1
 

 5 السكن: أنماط 1.1.1.1

 

 الفردي:  السكن. أ

 هو سكن مستقل تماما عن المساكن المجاورة له عموديا له مدخل خاص ويمكن أن نجده بنوعين:

 (.: مفتوح على جميع واجهاته )مستقل عموديا وأفقيامنعزل

  مستقل عموديا فقط(.محدودة )له واجهات  مجتمع:

                                                           
 مذكرةمدينة الحروش،  –مسكن  04حي –وعقون ثلجة، التحسين الحضري لألحياء السكنية في إطار مبادئ التنمية المستدامة  شريهان بندير -1 

 .5ص  5102-5102 مدينة ومشاريع تهيئة :تخصص المعمارية والهندسة األرض علوم كلية في ماستر شهادة لنيل مكملة

 .3ص نفس المرجع السابق وعقون ثلجة،  شريهان بندير -2 

 .51العدد  0446فيفري  04المؤرخ في  46-46 قانون الرسمية الجريدة -3 

 4- post_22.html-design.blogspot.com/2015/02/blog-http://mynewlife  

 5- post_22.html-design.blogspot.com/2015/02/blog-http://mynewlife 
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 جماعي:نصف  سكن-/ب

 ومتصلة ببعضهاهو سكن جماعي به خصائص السكن الفردي وعبارة عن خاليا سكنية مركبة  

السيارات،  )مواقفوفي بعض المجاالت الخارجية  الهيكلة،تشترك في  السقف،عن طريق الجدران أو 

 .في المدخل( العامة ولكنها مستقلة الساحات

  جماعي: سكن-ج/

مشتركة  ومجالت خارجيةلها مدخل مشترك  تحتوي على عدة مساكن،هو عبارة عن بناية عمودية 

  عن عمارات. وهو عبارة، والنصف جماعية من السكن الفردي اقل تكلفة اقتصادي وهو يعتبر

 سكن:مالفضاءات المجاورة لل 1.1.1.1

 :من أساسا تتكون السكنية، الفضاءات مستوى على موجه استعمالها للسكن، مرافقة مساحات هي

 وإنارة حضري تأثيث بها نجد اللعب، ومساحات جواريه خضراء مساحات السيارات، مواقف ثالثيه، طرق

 1 .عمومية

 للمسكن: المجاور مكونات الفضاء الخارجي 1.1.1.1

 

 2الطرق:-أ/

 مخصصة لعملية السير اصطناعية اتصال وسيلة أو مسلكرئيسي للمدينة هو  الطريق هو هيكل

 .العمراني المحيط وخارج داخل الخاليا السكنية نقاط مختلف بربط تسمح وهي والنقل، والمرور

 حسب واإلداري االقتصادي ونشاطها الخاصة أهميتها أساس على الطرقات أنواع ثالث ونميز

 وهي: 5866-45-46المؤرخ في  45-66 رقم الوزاري المنشور

 األولية الطريق 

 .كلم 80 من أكبر هب والسرعة السكنية الخاليا شقه يوأن االتساع هو النوع هذا يميز ما

 الثانوية الطريق 

 .البعض ببعضها األحياء تربط وهي كلم 80 على كلم 60 من بها محصورة السرعة

 :الطرق الثالثية 

والسرعة  مواقف السيارات على وتحتوي والمباني الثانوية الطرق بين تربط التي الطرق هي 

 .كلم 60 من بأقل محددة

                                                           
 مذكرة الحروش بمدينة الجديدة الحضرية السكنية المنطقة حالة دراسة الحضري المجال تنظيم في العمومية الفضاءات دور، محمد مطاطلة -1 

 .01ص  ،5102،حضري ومشروع مدن :تخصص.الحضرية التقنيات تسيير في الماستر شهادة لنيل مكملة

 شهادة لنيل مكملة مذكرة، خنشلة مدينة حالة :المستدامة التنمية إطار في الحضرية العمومية بالمجاالت االرتقاء، صابرةوبوروح  سهام كزيز -2 

 02، ص0451-0450، الحضرية التقنيات تسيير في ماستر
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 1: السيارات مواقف-ب/

حيث  الطريق ملحقات وتعتبر العمراني المحيط داخل السيارات لتوقيف خصيصا مهيأة أماكن هي

 على الطرقات الحركة وتسهل والخاصة العمومية المرافق جميع في المرور حركة تنظيم على تساعد

 أنواع وهي عدة جميال منظرا إعطائه التقني على يفرض والذي اقتصادي حل السيارات مواقف وتعتبر

 "...المائل األفقي، المتعامد،"

 :جواريه خضراء مساحات-ج/

 الطبيعة على العنصر النباتي يسيطر أين حضرية، منطقة أو سكاني تجمع داخل تكون مساحات هي

 للراحة. مكان أو كحدائق تستعمل تهيئتها عامة بعد بصفة

  2لعب األطفال: مساحة-د/

 األطفال، لعب من أجل تهيئتها تم صغيرة أبعاد ذات مساحة كل محددة، غير بصفة يخص التعبير هذا

 قانوني. وجود تكتسي وهي جواري، عمومي استعمال ذات

 

  3:الطفل 1.1

 تعريفه.رئيسي لمجاالت اللّعب وكفئة خاصة بموضوع بحثنا البد من كمستعمل 

بيُّ يدعى  الهيثم: أَبو وقال .شيء بيِّنْ  كل من الصغير الِطْفُل:  أَن يَحتلم. إِلى أُمه بطن من يسقط طفالًّ حينالّصًّ

 الطفولة. مرحلة سن في بنت أو الطْفُل: صبي

 

  :المفهوم العلمي للطفل 

 منتهية هذه الطفولة ومرحلة األولى، حياته مراحل في نسانإ كل على عادة يطلق الطفل مصطلح إن

 فإنه متعاقبة ومتداخلة اإلنسان مراحل جميع كانت ولما تعقبها، جديدة مرحلة في اإلنسان بدخول محالة ال

 .معينة سن في أو زمنية بمدة الطفولة مرحلة انتهاء وقت تحديد الصعب من

 أنها يرونالنفس  علم فأخصائيو الطفولة، موضوع تناولت التي المصادر بين جليا االختالف كان ولذلك

 إلى والروحي فيصل والعقلي الجسمي نموه يكتمل أن إلى الميالد من تبدأ التي اإلنسان حياة من الفترة

 .النضوج مرحلة

المرتبط  الشرعي التكليف سن بعد يبلغ لم من كل هو الطفل أن اإلسالمية الشريعة اعتبرت فيما

 سن دون ما الُمميز غير الصبي وهما مرحلة مرحلتين، إلى الطفولة مرحلة الفقهاء قسم البلوغ وقد بسن

                                                           
 02، نفس المرجع السابق، ص صابرةوبوروح  سهام كزيز -1 

نة يبلخير إسماعيل، مساحات اللعب داخل المجاالت الخارجية التابعة لألحياء السكنية ومدى توافقها مع احتياجات فئة األطفال دراسة حالة مد -2 

 .83، ص 9002المسيلة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير، 

 .83بلخير إسماعيل، نفس المرجع السابق، ص   -3 
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 بخمسة البلوغ سن أقصى حدد «وحتى بلوغه و السابعة سن من يبدأ التي الُمميز الصبي ومرحلة السابعة،

 .» فعال يبلغ لم حكما ولو بالغا اعتبر السن هذه الصبي بلغ فإذا .هجريا عاما عشر

 من المادة األولى نص في جاء فقد المختلفة، اإلنسان حقوق وإعالنات الدولية االتفاقات مستوى على أما

 يتجاوز إنسان لم كل الطفل يعني االتفاقية، هذه ألغراض"  يلي:ما  1990 الطفل لسنة حقوق اتفاقية

 ."عليه المنطبق القانون بموجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ لم ما عشرة، الثامنة

 إلى من تميل الدول من فهناك الطفولة، مرحلة انتهاء سن تحديد في الدول وتشريعات قوانين اختلفت بينما

 منحى آخر بتقصير أخرى دوالًّ  اتخذت بينما ل،للطف وفيرة رعاية منح في منها رغبة المرحلة هذه إطالة

 .غيرها أو اقتصادية أوضاع أو اجتماعية لظروف الطفولة مرحلة

ع اكتفى الجزائر في لمرحلة  نهاية باعتبارها الجزائية األحكام تطبيق بداية سن بتحديد المشرِّ

الجزائي  الرشد سن بلوغ يكون" الجزائرية: اإلجراءات قانون من 442 المادة بموجب وذلك الطفولة،

 ." عشر الثامنة تمام في

ذلك  تحديد فإن الطفل، سن تحديد في النظر وجهات اختالف عن المقتضب االستعراض هذا بعد

 إليه اإلنسان يحتاج اللعب أن العالقة هذه تناولوا من أغلب ويرى باللعب، الطفل بعالقة مرتبط هذا بحثنا في

 عشر، سن الرابعة قبل ضرورة من وأكثر إلحاحا أكبر إليه الطفل حاجة أن غير حياته، مراحل كامل في

 يميل حيث لعبه، آخر في منحى الطفل فيها يتخذ التي المراهقة هي جديدة مرحلة في يدخل بعدها الطفل ألن

 .هذه دراستنا موضوع ليست هي التي الجماعية الرياضية األلعاب إلى

 

 :اللّعب  1.1

 دراسته.البد من الذي هو موضوع بحثنا لتهيئة مساحات اللعب  وألنه سببكنشاط رئيسي للطفل 

  

 :اللّعبالمفهوم  1.1.1

 سمات ذات اختالفها على التعريفات هذه جاءت وقد اللعب، لتعريف الباحثين من كثير تعرض

 هذا عن واضحة صورة إلعطاء يكفي منها جانبًّا وسنعرض والدافعية، النشاط في تتركز مشتركة

 .الطفل نشاط مظاهر من المظهر

 نفعاًّ، يجدي ال الذي أي العمل السخرية، ويعني أيضاًّ  .1الجد ضد وهو الهزل أو اللهو :اللغة في للعبا يعني

2 الوقت. وضياع العبث وكذلك
  

                                                           
 .73 ص ،طبع سنة يوجد ال ،بيروت ،العرب لسان دار ،المحيط العرب لسان ،منضور ابن -1 

 .723ص ،طبع سنة يوجد ال ،نشر دار يوجد ال ،2 ج ،الوسيط المعجم ،وآخرون الحليم عبد ،منتصر -2 
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البدنية وعملية تربوية تهتم بالجوانب النفسية  والمسلمين بأنهعند العلماء العرب  ويعني اللّعب

 والعقلية والحركية حاجة الطفل الجسمية من ينطلق حر نشاط "سينا ابن"عند  فهو والعقلية والترفيهية.

  1.واللغويةواالجتماعية 

 2والنفسية.  والجسمية العقلية الطفل قدرات لبناء تربويةوسيلة  مسكويه" بأنهابن ويعرفه "

 تحقيق أجل األطفال من به يقوم موجه غير أو موجه نشاط " :بأنه (Good)لمؤلفه  التربية قاموس ويعرفه

 العقلية بأبعادها المختلفة وشخصياتهم سلوكهم تنمية في ليسهم عادة الكبار ويستغله والتسلية، المتعة

 3ة".والوجداني والجسمية

 التعريف الذي نتبنى فإننا -البحث هذا في عملية وألهداف- التعاريف هذه في نستغرق الو لكي  

 يمكن استناداًّ إلى بداية الّلعب عند اإلنسان"  :ل يقو حيث ودقته لشموليته "السهر وردي الدين نجم" قدمه 

 يتم معروف حر إلى نشاط يتحول ثم األمر، بداية في غريزي تلقائي نشاط كونها في الظاهرة تعلِّل هذه أن

 والمرح، والسرور، والتنافس والنشوة، واالندفاع، الملحة، بالرغبة وضرورة( تتميز ورغبة )حاجة بدراية

 4".والتعب

 

 5 عب:الل   مجاالت 1.1.1

 النشاط بممارسة تسمح ،ةمكشوف غير أو مكشوفة مساحة كل وهو فيه، يُلعب الذي المكان بر عنتع

 لعبة شكل في نفسه على والبهجة السرور إدخال أجل من الطفل به يقوم الذي المنظم أو العشوائي الحر

 .عباللُّ  من أنواع عدة أو معينة،

 اللعب إلى الملحة بحاجته مدفوعا الطفل أن وجدنا األطفال لعب طبيعة على اطالعنا خالل ومن

 الشارع، المدرسة، فالمسكن، لعبه، أجل من الحي في الموجودة األماكن كل ويستعمل فرصة كل يستغل

 فقط سنركز هذا بحثنا في فإننا ثم ومن األطفال، فئة لدى للعب حقيقية دعامة تشكل كلها ،...والساحات

 نوعين: إلى تنقسم والتي السكنية، لألحياء الخارجية الفضاءات داخل اللعب مجاالت على

 وغيرها الرمل أحواض اللعب، كمساحات األطفال، لعب لوظيفة موجهة مجاالت. 

 عفوية لذات بصفة استغاللها للطفل يمكن وإنما للعب، مباشر بشكل موجهة ليست خارجية مجاالت 

 .وغيرها العمارات مداخل الساحات، الراجلة، الحركة مسارات مثل الغرض

 اللعب مجاالت في محتوى جزء سوى الحقيقة في ماهي اللعب مساحات أن أي

                                                           
 .279 ص ،7693 ،بمصر المعارف دار ،اإلسالمية التربية ،فؤاد احمد االهواني، -1 

 .7 ص ،7697 ،بيروت ،الحياة مكتبة ،األخالق تهذيب من مسكويه، ابن -2 

 .83بلخير إسماعيل، مرجع سابق، ص  -3 

 .97، ص 7231نجم الدين السهروردي، رأي في فلسفة اللعب، الدار العربية للطباعة، بغداد، العراق،  -4 

 .81إسماعيل، مرجع سابق ص بلخير  -5 
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 1(:Terrain D'aventureأرضية المغامرة )  1.1
 

 تعريف أرضية المغامرة: 1.1.1

 األحياء داخل عند األطفال االجتماعية االستقاللية ودعم التنشئة تنمية إلى يهدف جواري، تجهيز هي

 إلى 1000 من عمراني مساحته مجال عن عبارة الجماعي(، وهي السكن أحياء تكون السكنية )عموما

 باستعمال والبناء اإلنشاء عفوية )خاصة نشاطات وتطوير ممارسة في لألطفال الحرية يعطي ،2 م 6000

  .مختص فرد قبل من موجه غير تأطير إلى مختلفة(، ويحتاج مواد

 

 للجميع وغني مفتوح مجال هي مهيأة، لعب بمساحة هي وال الخالية، باألرض هي ال :أرضية المغامرة

 بإمكانية ويسمح لألطفال أخرى، إلى حالة من للتغيير قابل الحي، ديناميكية في يساهم واألدوات، بالمواد

  .االجتماعية وبالعالقات المختلفة المواد مع بالتعامل يتعلق فيما للتجريب كبيرة

 الفردية المبادرات وتشجيع دعم في دورهم يقتصر بل النشاطات، بتنظيم يقومون ال والكبار المنشطون

 األرضية. داخل بالحياة المرتبطة المجاالت لمختلف والجماعية

 

 نموذجية ألرضية المغامرة: خصائص 1.1.1

 سنة 14و  06بين الغالب في أعمارهم األطفال من عدد يستقبل مكان هي المغامرة أرضية.  

 تضاريس.( أو بسياج )محاط محدود. 

 أدنى. ضروري كحد 2 م  3000مساحة وتحدد ، 2م  7000ب تقدر متوسطة مساحة ذو 

 ذلك  ألن ومشجرة، مستوية غير له المخصصة األرضية طبوغرافية ن تكو أن األحسن من

 ...(. منحدرات مخبأة، زاوية مستوية، هضبة، )ارض المجال لتنوع ضروري

 2م  80ب تقدر متوسطة بمساحة (كوخ صغير أو مسكن) مغطى صغير مأوى على غالبا تحتوي  

 مائيا(. مسطحا أو جاريا ماء يكون أن األحسن )من مائية نقطة تضم 

 األرضية داخل الحياة طبيعة مع متكيفة أدنى( بسيطة )حد تهيئات وجود 

  تراب، ماء، ) طبيعية عناصر تضم بحيث حد، ألقصى ومتنوعة وللتحويل للنقل قابلة مواد توفر

 مختلفة، يقترحها )خشب، أشكال من وهم األطفال، احتياجات حسب تتنوع مكملة نبات(، وعناصر

 المواد دائما تستعمل العملية اقتصادية تكون أن اجل ومن (،...حديدية صفائح دهن، ورق، أدوات،

 .لالسترجاع القابلة

                                                           
 .37بلخير إسماعيل، مرجع سابق، ص  -1 
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 يكون تردد أين الشتاء أيام ذلك في بما السنة، مدار على متواصل وبشكل منظمة بصورة مفتوحة 

 داخلها. والعالقات العمل استمرارية لضمان وهذا ما، نوعا اقل األطفال

 

 يعة األنشطة فوق أرضية المغامرة:طب 1.1.1

ن حسب يعيش وقته، كافة يأخذ أنشطته، إلى المبادرة يريد الطفل عالقاته  فشيئا شيئا مزاجه، يكوِّ

 مشاريعه، لذلك وإنشاء بناء التحسس، التجربة، االستكشاف، طريق عن األشخاص ومع األشياء، مع

 الطفل بين وتفاعل احتكاك حصيلة هي وإنما الكبار قبل من مبرمجة ليست المغامرة أرضية على فاألنشطة

  .والوسط

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على ذكر ويمكن جدا، ومتنوعة متعددة فاألنشطة

 مدارج  األنفاق،الحفر،  )التزحلق، ة على اإلثار والبحث المجال تشكيل :والعناصر المجال مع اللعب

 شالل(. أو ساقية للتشكيل(، بالماء )مطر، نافورة، قابل يابس، جاف، بالتراب )رطب، ....(، اللعب

 برميل، سيارات عجالت، طالء، متنوعة، )حرف واألدوات األشياء، المواد، بمختلف اللعب 

 قديمة...(.

  (. عربات )صنع مختلفة مشاريع إنجاز... 

 الحيوانات.(. مالحظة الشجرة، أهمية تعلم النبات، حياة دورة )مالحظة الطبيعة اكتشاف 

 الكرة(. )لعب الجماعية األلعاب في المشاركة ...(، الرسم الوصف، )الدهن، الطرق بشتى التعبير

 األسئلة...(. طرح )المحاورة، والكبار األطفال وبين بينهم، فيما األطفال بين عالقات إنشاء 

 األنشطة من كجزء األحيان بعض في يأتي والتفكيك فالهدم والهدم، البناء بعمليات القيام. 

 

 1 عب:الل   مساحات 1.1
 

 عب:مفهوم مساحة الل   1.1.1

 توضع ما األطفال غالبا فألعاب األطفال، ألعاب أجل من تهيئتها تم صغيرة، أبعاد ذات حرة مساحة 

 :على يحتوي أو ويضم ،وسالمتهم األطفال أمن يضمن بشباك محاطة خاصة، بصفة مهيأة مساحات داخل

 ... )الخ(. وهيكل للتسلقشباك  دَورات، بالخشب، محميات أكواخ، للحركة، هياكل األراجيح، المنزلقات،

 

 

 

                                                           
 .83بلخير إسماعيل، مرجع سابق، ص  -1 
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 لمساحات اللعب: تقنيالتعريف ال 

 مهما اللعب، وظيفة الستقبال تهيئتها تم األطفال، لفئة موجهة حرة مساحة كل هي اللعب مساحة

تتوفر  (، بحيثحضانة... دور مدارس، التسلية، حظائر حدائق، السكنية، فيه )أحياء تتواجد الذي يكن المكان

 التالية: المميزات فيها

 .أن تكون مصممة بأبعاد صغيرة 

 .أن تكون ذات استعمال عمومي 

 قانونيا. طابعا وجودها يكتسي 

 اللعب في األطفال يستغلها التي التجهيزات من مجموعة على تحتوي. 

 

 :وتطورهانشأتها  1.1.1

آنذاك،  الوظيفي التيار أصحاب يد على الستينات سنوات في األولى اللعب مساحات نشأة كانت

 هندسة معمارية بتصميم المدينة في األطفال إدماج أراد الذي ،Emile Aillaud»المعماري  رأسهم وعلى

 دور الحضانة، :األحياء داخل الصغيرة التجهيزات بعض تظهر فبدأت الطفل، خصوصيات مع تتالءم

 الرمل، حواضأنمطي ) بشكل مجهزة كانت األخيرة هذه األولى، اللعب مساحات وبعض الشباب، نوادي

 .األراجيح( المنزلقة، لعبة

 المرحلة لتعويض هذه في جاءت ألنها المدينة، في اللعب لمشكلة الحل بداية اللعب اعتُبرت مساحات

 فرضها الضغوطات التي جراء األطفال فئة على للتنفيس الموجهة المجاالت مستوى على الموجود النقص

 .المدينة لحجم المتزايد النمو عليهم

 متكيفة لتصبح مساحات البداية في اللعب مساحات وانتشار تطور دون حال الصعوبات من عدد هناك لكن

 يلي: ما بينها من لألطفال، المتنوعة االحتياجات مع حقيقي بشكل

 

 مستقبال لألطفال العقلية الصحة على سلبيا أثرا لها يكون قد األماكن هذه مثل أن من الخوف. 

 المعايير  بقية على الفترة تلك في متغلبا كان االقتصادي فالمعيار المساحات، هذه مردودية عدم

 .العمرانية المجاالت وتخصيص اختيار في يعتمدونه التهيئة على القائمين جعل الذي بالشكل

 السكنية، داخل األحياء مجهزة لعب مساحات بفضلها أنشأت جديدة، أفكار تظهر بدأت ذلك بعد سنوات عدة

 التالية: العوامل ذلك في وساهم المدن، عبر تدريجي بشكل وانتشرت

 الفترة هذه في أوربا، شمال بلدان وخاصة الدول من الكثير بها قامت التي التجارب. 
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 أساسيا  حقا واعتبرته باللعب، خاصة مساحات إنشاء بوجوب نادت وحركات جمعيات ظهور

 ." اللعب في الحق له طفل كل " لألطفال

 المدينة بطفل الرسمي االهتمام وبداية العمرانية، السياسات أنماط تغيير. 

 معماريون،  اجتماع، علماء نفس، االختصاصات )علماء متعددة فرق إلى بالدراسات التعهد

 .مشجعة نتائج أثمر عمرانيون(

 المؤسسات الخاصة تظهر وبدأت جديدة تجهيزات باستخدام المهيأة اللعب مساحات تطورت لذلك ونتيجة

 ارتفعت...( التي  ،PVC حديد، خشب،، بوليستر)مختلفة  مواد وباستعمال لها، التابعة األلعاب بصناعة

 .الفعالية من نوع أثبتت بعدما قيمتها
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 :(األطفالسيكولوجية حول لعب بمعطيات الثاني: )المبحث 

 مهيد:ت

 لسهولة استفسارهم نظرا للمجال، اآلخرين المستعملين يحتاجه ما معرفة علينا اليسير من كان إذا

 ووعيهم وإدراكاتهم المحدودة ّسنهم باعتبار األطفال قدرة عدم في تكمن هنا الصعوبة فإن إليهم، واالستماع

 االستعانة توجب علينا ولذلك الحضري، للمجال كمستهلكين احتياجاتهم عن بدقة التعبير على الصغير

 األفكار كل حاولنا تجريد وقد هدفنا، إلى الوصول أجل من الطفل لنفسية السيكولوجية الدراسات ببعض

 التجسيد إلى يجعلها أقرب حد إلى وتبسيطها السيكولوجية المفاهيم تعقيدات من الفصل هذا في الواردة

 .المجردة األفكار إلى منها العملي

 

 اللّعب:ماهية    1.1

من  نوعا هناك بأن القارئ ذهن إلى يتبادر قد السابقة المفاهيم في الواردة التعريفات خالل من

 يمارس لذاته، الذي الحر النشاط ذلك هو اللعب بأن نقول كيف إذ المصطلح، هذا مفهوم تحديد في التناقض

الجسمي والمعرفي  الطفل نمو على بالنفع يعود بأنه نذكر ثم جهة، من عملي هدف أي لتحقيق وليس

 والوجداني؟

 إجبار، أو عن إكراه ال واختيار طواعية عن يمارس ألنه حر نشاط اللعب بأن ببساطة نقول اللبس ولتوضيح

 اللعب، تيحهايُ  الفوائد التي من قدر أكبر إحراز ذلك في قصده ليس يلعب الذي الطفل ألن لذاته يمارس وهو

 بل ترفيه، مجرد من أكثر اللعب أن الحقيقة في لكن فقط، والتسلية والترفيه المرح لغرض يلعب هو وإنما

 :تساءلنا فهل النمو، سبيل في جدا هامة عملية هو الحقا سنرى كما

 اللّعب؟التي تحث ُ الطفل على  الدوافع هي وما األطفال؟ لما يلعب 

 

  اللّعب:المختلفة في تفسير  النظريات 1.1

 زاوية من على منها كل يركز ومختلفة، جدا متعددة كانت السابق السؤال على اإلجابات أن الواقع

 تفسر هذا التي النظريات من الكثير أيدينا بين أصبح حتى اللعب، إلى يمكن أن يُنظر منها التي األبعاد

 يخدم غرض ال ذلك ألن – البسيكولوجية والتعقيدات الفلسفية المفاهيم في بعيدا نغوص ال وحتى النشاط،

 في ميلر سوزاناأوردته  عماالنظريات نقال  هذه أهم إلى فقط السريعة باإلشارة هنا فسنكتفي –هذا بحثنا

 شيء المجال، مع هذا في الباحثون عليها يعتمد التي المراجع أشهر من اللعب(، وهو كتابها )سيكولوجية

 .والتصرف اإليجاز من
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 1نظرية الطاقة الزائدة: 1.1.1

 ثم طورها األلماني، الشاعر ()شيلر أساسها ووضع الماضي، القرن أواخر في النظرية هذه ظهرت

 يتميز أن الطفل ذلك لديهم، الزائدة الطاقة مخزون لتفريغ يلعبون األطفال أن وخالصتها )سبنسر( الفيلسوف

 ويعنون بنظافتهم الغذاء لهم فيقدمون ورعايتهم، أوليائهم بعناية يحاطون واألطفال الدافقة، بالحيوية

 طاقة لديهم وتتولد فتتراكم جدية، أعمال في قواهم تستهلك أو ما، بشغل األطفال يقوم أن دون وصحتهم

 اللعب. في يصرفونها زائدة

عند للّعب، فيمكن أن يكون تفسير هذه النظرية للّعب معقولة لحٍد ما، لكنها ال تفسر كل حقائق ا

 ي المقابلوفمن األفراد عند اللّعب فإنهم يلعبون رغم اإلنهاك حتى يبلغهم النعاس،  وتحليل الكثيرمالحظة 

قة الزائدة لتصريف الطا المتعبة، الإلى عضالتهم  وإعادة الحيويةنجد أن فئة الكبار يلعبون لتجديد نشاطهم 

 لديهم.

 

 2نظرية التدريب على المهارات: 1.1.1

بيولوجية  وظيفة عن عبارة هو اللعب ( أن(Karl Groosغروس   كارل النظرية  هذه واضع يرى

عليها  تامة سيطرة يسيطر أن الطفل يستطيع وبذلك ء، األعضاء يمرن فاللعب الحي، للكائن بالنسبة هامة

ا استعماالًّ  يستعملها وأن  يعمل في كي للطفل تدريب و المستقبلية للحياة عداد إ هو فاللّعب المستقبل، في حرًّ

 ألن بالهدوء والسكينة نلزمهم وال األطفال، حرية من نحد أن يجب ال لذا المفيدة، الجادة األعمال المستقبل

 على يطلق المستقبلية، ولذا حياتهم في تنفعهم التي الخبرات اكتساب وبين بينهم يحول و نموهم يعوق ذلك

 اإلعدادية. النظرية اسم أيضا النظرية هذه

 

 3نظرية التحليل النفسي: 1.1.1

 مما يعانيه التخفيف على الطفل يساعد اللّعب أن وترى الفرويدية، النفسي التحليل مدرسة نظرية هي

 هذه النظرية وتشبه الطرق، هذه إحدى واللّعب طريقة، بأية منه التخلص إنسان كل يحاول الذي القلق من

 بااللتزامات الواقع المليء من للتحرر فريدة فرصة يوفر هنا اللعب إن الزائدة، الطاقة نظرية ما حد إلى

 والنواهي. واألوامر والقواعد والقيود

 

 

                                                           
 52، ص5866، اللعب سيكولوجية، ميلر سوزانا .د -1 

 56، ص5866اللعب،  ميلر، سيكولوجية سوزانا .د -2 

 00، ص5866اللعب،  ميلر، سيكولوجية سوزانا .د -3 
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 1نظرية جان بياجيه: 1.1.1

ارتباطاًّ  ترتبط * (Jean Piaget) بياجه جان نظرية إن للعب، التفسيرية النظريات أهم من وهي

 الذي يعتمد الطفل لدى حركي-الحس بالنمو عالقة له اللعب أن بياجيه ويعتقد الذكاء، لنمو بتفسيرهوثيقاًّ 

 والمطابقة. التمثل هما أساسيتين عمليتين على

 والحركات العشوائية األفعال تكرار هو الذي بالتمثل الطفل يقوم حيث متالزمتان، متعاقبتان عمليتان وهما

 هذه أفعاله تكييف من بعد فيما تمّكنه واإلدراكات المعارف من مجموعة الطفل خاللها من يكتسب التي

 إال ما هو له بالنسبة واللعب بالمطابقة، بياجيه يسميه ما وهو فيها يعيش التي والبيئة المحيط مع وحركاته

ثُل صور من صورة  .التمَّ

 2:التوفيق بين النظريات 1.1.1

 مشكالت من بمجموعة تتعلق السابقة النظريات من كال أن هذا بحثنا حدود في نعلمه أن يجب ما

 ترى التي الزائدة الطاقة فنظرية بينها، فيما تتكامل لكنها البعض، بعضها عن طفيفا اختالفا تختلف اللعب

 حسب للمستقبل الحي الكائن إعداد في الطاقة هذه من يستفاد إنما ،ةموجود طاقة من تخلص مجرد اللعب أن

 .اإلعدادية النظرية أصحاب رأي

 الزائدة الطاقة نظرية وبين بينها كبير تشابه فهناك السابقة، النظريات بعض مع تشترك التحليلية والنظرية

 حياة في االتزان إعادة إلى ي يؤد نشاط هو وإنما مكبوتة انفعاالت عن تنفيس مجرد ليس األمر أن غير

 .الطفل

 فيمكن األخرى الوظائف أما اإلعدادية الوظيفة هي للعب األساسية الوظيفة أن نستخلص أن ويمكننا

 تظهر اللعب نظريات بعض في ذكرناها التي التفسيرات هذه أن من الرغم وعلى ثانوية، وظائف نعدها أن

 على أساسه في يقوم اللعب أن في تتمثل واحدة حقيقة يؤكدون العلماء هؤالء معظم فإن مختلفة، وكأنها

 بصورة فتنشأ – رأيهم حسب – لعبه وطريقة وأهواؤه الطفل رغبات أما البيولوجية، الغريزية الحاجات

 .وفقها يربى التي الطريقة عن النظر بغض ألعابه، في وتظهر نموه مع وتنضج عفوية

 أهمية اللّعب في حياة األطفال وفوائده: 1.1

 عليناالسهل  من يصبح للعب، التفسيرية النظريات تضمنته لما السريع االستعراض هذا بعد واآلن

 بعضنا يعده الذي اللعب هذا إن .الطفل لنمو بالنسبة اللعب يحققها التي الفوائد العموم وجه على نفهم أن

                                                           
 10، ص5866اللعب،  ميلر، سيكولوجية سوزانا .د -1 

: عالم نفسي سويسري اشتهر بأعماله التجديدية حول نمو الذكاء عند األطفال اهتم بصفة خاصة 5686-5864 (jean piajet) جان بياجيه*

 ذا المجال.وله العديد من المؤلفات في ه وسيكولوجية الطفل،، كان لدراسته تأثير إيجابي في ميداني التربية ونظرية المعرفةبدراسة علم نفس النمو 
 

 .33بلخير إسماعيل، مرجع سابق، ص  -2 
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 جدا هام عمل حقيقته في هو منه، جدوى ال مجرد عبث أنه على اآلخر البعض إليه وينظر اللهو، من نوعا

العلماء كثيراًّ في بيان  نموه فاهتم ومراحل حياته جميع مناحي في عليه بالنفع ويعود للطفل، بالنسبة وِجدي

آثار اللعب في حياة األطفال فهذا عالم النفس األلماني )كارل بيولر( يؤكد أهمية اللعب في النمو العقلي للطفل 

وهذا العالم الروسي )ماكارينكو( يؤكد التأثير البالغ للعب في تكوين شخصية الطفل ومن المؤكد أن للعب 

عديدة وسنوضح فيما يلي فوائد اللعب من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية والخلقية فوائده من نواح 

 . والتربويةوالنفسية 

 

 1من الناحية الجسمية: 1.1.1

اللعب نشاط حركي ضروري في حياة الطفل ألنه ينمي العضالت ويقوي الجسم ويصرف الطاقة 

مستوى اللياقة البدنية وهزال الجسم وتشوهاته هي بعض الزائدة عند الطفل ويرى بعض العلماء أن هبوط 

نتائج تقييد الحركة عند الطفل ألن البيوت الحالية المؤلفة من عدة طوابق قد حدت من نشاط الطفل وحركته 

فهو يحتاج إلى الركض والقفز والتسلق وهذا غير متوافر في الطوابق الضيقة المساحة فمن خالل اللعب 

ل بين وظائف الجسم الحركية واالنفعالية والعقلية التي تتضمن التفكير والمحاكمات يحقق الطفل التكام

 .لونها وحجمها وكيفية استخدامها ويتدرب على تذوق األشياء ويتعرف على

 

 2من الناحية العقلية: 1.1.1

اللعب يساعد الطفل على أن يدرك عالمه الخارجي وكلما تقدم الطفل في العمر استطاع أن ينمي 

كثيراًّ من المهارات في أثناء ممارسته أللعاب وأنشطة معينة ويالحظ أن األلعاب التي يقوم فيها الطفل 

قلية ثري حياته العباالستكشاف والتجميع وغيرها من أشكال اللعب الذي يميز مرحلة الطفولة المتأخرة ت

 طرق وينمي عقله ويفتح بيئته، حول مداركه يوسع بذلك إنه به. بمعارف كثيرة عن العالم الذي يحيط 

 .العقلي األداء تنشيط في اللعب قيمة وأدركوا والذكاء، اللعب الباحثون بين ربط وقد لديه، التفكير

 

 3من الناحية االجتماعية: 1.1.1

الطفل من الناحية االجتماعية ففي األلعاب الجماعية يتعلم الطفل النظام إن اللعب يساعد على نمو 

ويؤمن بروح الجماعة واحترامها ويدرك قيمة العمل الجماعي والمصلحة العامة وإذا لم يمارس الطفل اللعب 

 أن عمع األطفال اآلخرين فإنه يصبح أنانياًّ ويميل إلى العدوان ويكره اآلخرين لكنه بوساطة اللعب يستطي

                                                           
 1- http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=9155 
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)ضمن اإلطار الجماعي( وأن يتحرر  يقيم عالقات جيدة ومتوازنة معهم وأن يحل ما يعترضه من مشكالت

 من نزعة التمركز حول الذات.

 

 1من الناحية الخلقية: 1.1.1

يسهم اللعب في تكوين النظام األخالقي المعنوي لشخصية الطفل فمن خالل اللعب يتعلم الطفل من 

السلوك الخلقية كالعدل والصدق واألمانة وضبط النفس والصبر كما أن القدرة على اإلحساس الكبار معايير 

تنمو وتتطور من خالل العالقات االجتماعية التي يتعرض لها الطفل في السنوات األولى  بشعور اآلخرين

 .من حياته

طفولة خالل اللعب وفي سنوات الوإذا كان الطفل يتعلم في اللعب أن يميز بين الواقع والخيال فإن الطفل من 

األولى يظهر اإلحساس بذاته كفرد مميز فيبدأ في تكوين صورة عن هذه الذات وإدراكها على نحو متميز 

 عن ذوات اآلخرين رغم اشتراكه معهم بعدة صفات.

 

  النفسية:من الناحية  1.1.1

 عليه، ولذا تفرض التي المختلفة القيود نتيجة يتولد الذي التوتر اللعب طريق عن الطفل يصرف

 فاللعب غيرهم أكثر من البيت خارج يلعبون والنواهي واألوامر القيود بيوتهم في تكثر الذين األطفال أن نجد

 من ومنعه الطفل بسبب حبس تأتي التي النفسية األمراض من والكثير الكبت لتصريف الوسائل أحسن من

 لألطفال بالنسبة النفسي فعالة للعالج كطريقة العالجي اللعب أو باللعب العالج طريقة استخدمت وقد اللعب،

 2النفسية.  والتوترات المخاوف بعض من يعانون الذين

 

 من الناحية التربوية: 1.1.1

من  الكثير الطفل يجمع خالله فمن والتعليمية، التربوية لوسائل ا أهم أحد اللعب يكون أن يمكن

 الناس قد من كثيرا نإ :"عدس يقول المعارف، من الكثير ويكتسب حوله، التي والعلمية المادية الحقائق

 نظرهم  في والتعليم فالتربية األطفال، منه يتعلم تربوي كعامل األلعاب هذه مثل إلى ال ينظرون 

 منه، الرغبة بدافع يكون ال فيها يتعلمه مما الكثير كان وان بالمدرسة، الطفل يلتحق حين تتم إال ال

 قوي بشعور الطفل تزود األلعاب [....]اللعب  عكس على واإلكراه الخوف من بفعل لكثير وإنما

                                                           
 نفس المرجع لسابق. -1 
 .200ص  0440، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة 5، ط5اإلسالم، جتربية األوالد في  فن ،مرسيسعيد  محمد-8



 ول اللّعبالفصل األول:                                                                                 مفاهيم عامة ومعطيات بسيكولوجية ح

 

 
23 

 بعد فيما قادرا ويصبح داللتها، ولها عنده، معنى لها كلها فتصبح ،النتائجوالمسببات واألسباب  عن

 1" الفعل ورد الفعل وبين والنتائج، بين ألسباب الربط على

 

 2باللّعب: احتياجات الطفل المرتبطة 1.1

 إال إذا كاملة ثمارها يجني وأن منها المأمول يحرز أن للطفل يمكن ال اللعب فوائد من ذكرناه ما إن

من  يرتبط به وما نشاطات من اللّعب هذا يحتاجه ما بكل حقيقية ممارسة لعبه لممارسة الفرصة له أتيحت

 .عمليات

 لديه الطفل بان نالحظ أن فيمكن إنسان، ألي والضرورية المعروفة االحتياجات استثنينا إذا

 الطفل حياة في أساسي احتياج هو اللعب كان فإذا ذاته، حد في باللعب مرتبطة خاصة جد احتياجات

 هي الضرورية، الفرعية الحاجات من العديد تحته يضم فإنه المتكامل، النمو سبيل في رئيسي ونشاط

 قدر وإذا تَوفَرت للطفل تمكنه من تحصيل أكبر الحقيقية، أبعاده له وتعطي الصحيح معناه للعب تمنح التي

 :المقابلة واالحتياجات االحتياجات هذه أهم نوضح يلي وفيما .الفائدة من

 

 الحاجة إلى الحركة: 1.1.1

 ال اللعب، فاألطفال أثناء عنها له غنى ال التي الطفل خصائص من االستقرار وعدم الحركة الكثيرة 

 طاقة أن لديهم المسألة وليست طويلة، لفترات حركة دون جامدين يجلسوا أن الكبار مثل عليهم يسهل

 الحركة مقارنة أجهزة ضبط وفي الوظيفي التكامل في نقص مسألة ماهي بقدر يستهلكونها زائدة

 .المستقبل في واللياقة الجيدة الصحة إلى يؤديان والتمرن الحركة أن في شك ي أ هناك وليس بالكبار،

 آخر إلى حين منواالستقرار  والهدوء الراحةمن  شيء إلى الطفل يحتاج ذلك مقابل وفي. 

 

 إلى السالمة:الحاجة  1.1.1

 اللعب، فالخوف في أكثر االستغراق إلى يدفعه الذي هو باألمان الطفل وشعور اللعب في السالمة إن 

 .المرجوة الفائدة يجني لن وبالتالي بالتوتر، ويصيبه الطفل تركيز يذهب االطمئنان وعدم

 العقبات الصعبة من مجموعة لعبه في يضع ما فغالبا ،المغامرة إلى الطفل يحتاج الوقت ذات في لكن 

 وركوب والمخاطرة اإلثارة هوىيَ  فهو قدراته، ويقيس إمكانياته يعرف أن أجل من اجتيازها يحاول ثم

 .الخ... القوي والتأرجح العالية واالرتفاعات المعقدة المسالك يفضل دائما تجده لذا الصعاب

 

                                                           
  11األردن، صعّمان  والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر  ،محمد عبد الرحيم عدس: كيف يتعلم األطفال -1 
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 الحاجة إلى االحتكاك: 1.1.1

 حاجته ازدادت السن في تقدم وكلما ألعابه، بعض يمارس لكي المجموعة مع التفاعل إلى بحاجة الطفل 

 اللعب زمن ويطيل المكان على التنشيط يضفي الجماعي اللعب إن اللعبة، يشاركهم آخرين أطفال إلى

 يشعر حتى كذلك الكبار مع اللعب إلى بحاجة بل فحسب أقرانه إلى بحاجة ليس والطفل أطول، مدة إلى

 .معهم تجاربه من أكثر ويستفيد اهتمامهم، محل بأنه

 لآلخرينة التام التبعية من تخلصه التي االستقاللية عن أيضا لالطف يبحث التفاعل هذا أثناء وفي 

 .المستقبلية شخصيته مالمح تشكيل في وتساهم

 

 الحاجة إلى التقليد: 1.1.1

 أخرى أي شخصيات أو المدرسين أو كالوالدين الكبار لتصرفات وخاصة التقليد بشدة يمتاز الطفل 

 جديدة، اكتساب مهارات إلى يتطلع بذلك إنه بها، وأعجب القصص في عنها قرأ أو التلفاز في رآها

 االندماج بقدرته على وإحساسا بنفسه ثقة تزيده التقليد طريق عن الطفل يكتسبها جديدة مهارة وكل

 .فيها يعيش التي البيئة على وبالسيطرة

 خالله ومن اإلبداع، إلى أيضا بحاجة إنه اللعب، في نشوته الطفل ليحقق كاف غير وحده التقليد لكن 

 منه كمحاولةالطفل  عن يصدر جديد عمل بكل مرتبط انه استقالليته، يثبت أن دائما الطفل يحاول

 أو األشياء إعادة تركيب أو الصعبة بالحركات كالقيام داخله، في يختلج عما التعبير أو قدراته إلبراز

 بالنسبة يعد كل ذلك مثال، صورة يرسم أو عليه كانت عما مغايرة وبصورة هو لمنطقه وفقا ترتيبها

 .حوله من اآلخرين انتباه يسترعي أن ينتظر باهرا إنجازا إليه

 

 الحاجة إلى التخيل: 1.1.1

 اللعب من يبتكر الكثير تجده لذا الواسعة، الطفل مخيلة على مبني الحاالت من كثير في األطفال لعب 

 دورا رفاقه مع أو يمثل حصانا يركب أنه أو يقودها، بأنه ويتخيل كسيارة ما أداة يستعمل كأن الخيالية،

 يستطيع التخيل من خالل انه أمها، شخصية والبنت أبيه شخصية الولد يتقمص أو بطلها، هو قصة في

 .حقيقة إليه الوصول يستطيع ال ما يحقق أن الطفل

  ومع ذلك فالطفل ال غنى له عن االستفادة من الواقع عن طريق استعمال أدوات حقيقية في اللعب، تمكنه

 من االندماج في البيئة التي تحيط به.

 

 الحاجة إلى االستكشاف: 1.1.1

 دائما يدفعانه هذه وفضوله فرغبته حوله، ما الستكشاف بالغا اهتماما يولي الطفل أن اللعب مظاهر من 

لها عالقة واقعية بمحيطه  التي األنشطة يمارس الحاالت أغلب في تجده لذا األشياء، ماهية كشف إلى
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غبة في اء أخرى رويقوم بتجارب عفوية باستعمال أدوات حقيقية، أو قد يلجأ إلى تكسير لعبته أو أشي

 االطالع عما بداخلها.

 الشعور والتحكم فيها ويرغب في إتقانها  اًّ ال يكتفي الطفل باستكشاف األشياء فقط وإنما يريد أيض

 عليها. بالسيطرة

 

 العوامل المؤثرة في لعب األطفال: 1.1

 والنشاط الحيوية من واحدة بدرجة يلعبون ال فاألطفال متباينة، وأنماطًّا أشكاالًّ  األطفال لعب يتخذ

 لعب يجري أن الضروري من فليس يتغير، ال واحد نمط أو بشكل وقت كل في نفسه الطفل يلعب ال كما

 :يلي ما منها نذكر فيه تتحكم ومختلفة متباينة كثيرة بعوامل مرتبط فهو مطلقة، بصورة األطفال

 1وينقسم بدوره إلى قسمين: :الصحيالعامل  1.1.1

 

 العامل الجسدي:  .أ

من المسلم به أن الطفل الصحيح جسدياًّ يلعب أكثر من الطفل المعتل الجسد كما أنه يبذل جهداًّ 

ونشاطاًّ يفرغ من خاللهما أعظم ما لديه من طاقة وتدل مالحظات المعلمين في المدارس االبتدائية 

ة ناقصة لصحيوالمشرفين على دور الحضانة ورياض األطفال إن األطفال الذين تكون تغذيتهم ورعايتهم ا

 هم أقل لعباًّ واهتماماًّ باأللعاب والدمى التي تقدم إليهم. 

الحركي في سن معينة عند الطفل يلعب دوراًّ هاماًّ في تحديد أبعاد نشاط -وال شك أن مستوى النمو الحسي  

اللعب عنده فقد تبين أن الطفل الذي ال يملك القدرة على قذف الكرة والتقاطها ال يشارك أقرانه في الكثير 

به إلى صده وإعاقته عن ممارسة  من ألعاب الكرة كما أن النقص في التناسق الحركي عند الطفل ينتهي

األلعاب التي تعتمد بصورة أساسية على التقطيع والتركيب والرسم والزخرفة والعزف، وقد كشفت 

الدراسات التي أجريت على استخدام مواد من لعب األطفال أن اللعب يتوقف إلى حد كبير على مستوى 

  االتساق العصبي العضلي الذي بلغه الطفل.

 قلي:العامل الع  .ب

يرتبط لعب الطفل منذ والدته بمستوى ذكائه، فاألطفال الذين يتصفون بالنباهة والذكاء هم أكثر 

لعباًّ وأكثر نشاطاًّ في لعبهم من األطفال األقل مستوى من الذكاء والنباهة، كما يدل لعبهم على تفوق وإبداع 

في نشاط لعبهم منذ العام الثاني،  أعظم  وتبدو الفروق الفردية بين هذين النموذجين من األطفال واضحة

فسرعان ما ينتقل الطفل األكثر ذكاء من اللعب الحسي إلى اللعب الذي يبرز فيه عنصر الخيال والمحاكاة 

جلياًّ واضحاًّ عنده، وال يتضح هذا التطور في لعب األطفال األقل ذكاء، إذ أن لعبهم يأخذ مع انقضاء 

                                                           
 1- 4709http://kenanaonline.com/users/osmanschool/posts/19 
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ن فيبدو تخلفهم عن أقرانهم من الس ،غيرز من خالله مظهر أساسي للتّ الشهور والسنوات شكالًّ نمطياًّ ال يبر

 نفسه في نشاط لعبهم وأنواعه وأساليب ممارستهم فيه .

أما بالنسبة الختيار مواد اللعب وانتقائها فإن األطفال العاديين أو ذوي المستويات األعلى في الذكاء 

ألطفال ير على النشاط التركيبي البنائي بنسبة أعلى من ايظهرون تفضيالًّ لمواد اللعب التي تعتمد إلى حد كب

كما يهتم األطفال العاديون واألذكياء بمواد لعبهم التي يختارونها فترة أطول وأكثر  ،ذوي العقول الضعيفة

  .ثباتاًّ من أولئك ضعاف العقول

ة ل المدرسوقد دلت بعض الدراسات أن األطفال الذين كانت نسب ذكائهم عالية في مرحلة ما قب

قد أبدوا اهتماماًّ واضحاًّ باألجهزة والمواد التي تستخدم في األلعاب التمثيلية والفعاليات التي تتطلب االبتكار 

وتصبح هذه الفروق بين األطفال من النموذجين أكثر وضوحاًّ كلما تقدمت بهم السن ويبدي األطفال 

عب ويقضون في ذلك وقتاًّ أطول ويكونون أكثر المرتفعو الذكاء اهتماماًّ بمجموعة كبيرة من نشاطات الل

ميالًّ إلى األلعاب الفردية من ميلهم إلى األلعاب الجماعية وهم أقل اشتراكاًّ في األلعاب التي تحتاج إلى 

نشاط جسمي قوي على عكس األطفال ذوي الذكاء المتوسط كما أن النابهين يميلون إلى األلعاب الرياضية 

لعاب العقلية وهم يستمتعون باألشياء جميعها وتتكون لديهم هوايات مختلفة أكثر ويكون ميلهم أكثر إلى األ

 . من األطفال اآلخرين

 عامل الجنس: 1.1.1

 هي مرتبطة إنما الفروق وهذه البنات، ولعب الصبيان لعب بين فروق المجتمعات معظم في تقوم

 يشجع ممارستها التي واألنشطة فيه السائدة والممارسات مجتمع كل ونظرة المحلية والتقاليد بالعادات

 'أنثوية' تعد األلعاب التي البنات تؤدي مجتمع كل وفي اآلخر، للجنس ممارستها يعارض بينما معين لجنس

 الصبيان لعب الفروق بين ألن نسبيا يبقى ذلك وكل ،'رجولية' ألعابا البنين يؤدي بينما التقليدية الناحية من

 عامة بصورة لكن .فيها تتحكم التي المعطيات وتغير الوقت بمرور تتقلص وقد تتسع قد البنات ولعب

ا أكثر هي والحماسة اللعب في التنافس أن مجتمعنا في يظهر  البنات عند منه الصبيان بين ألعاب شيوعًّ

 التي األلعاب بينما الرياضية، والقوة كاأللعاب والرشاقة العضلية المهارة تتطلب التي األلعاب سيما وال

ا أكثر هي وحوارا لغة تتضمن  والخامسة الثامنة سن بين فيما خاصة بين الصبيان منها البنات بين شيوعًّ

ا أكثر الشجار حالة في ويكون الصبيان من مقتبل العمر في لغوية مهارة أكثر البنات تبدو لذا عشرة،  جنوحًّ

 1أيديه.  استعمال من ألسنتهن استعمال إلى
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 عامل السن: 1.1.1

 وثيقا بالنمو اتصاال متصال باعتباره اللعب فإن كذلك معينة، مراحل في يسير الطفل نمو أن بما

 أنماط لعبه، معها وتغيرت اهتماماته تغيرت كلما الطفل عمر تقدم وكلما معينة، مراحل في أيضا يسير

 تثير اهتمامه التي تلك عن تختلف العمر من الثانية السنة في للعب ا نحو الطفل اهتمام تثير التي فاألشياء

 .مثال السادسة سن في

 التحكم على الطفل وقدرات بتطور المهارات مرتبط اللعب أنواع في التغير هذا الباحثون أن ويرى

 هذه إتقان ويتم أدائها بعد عنده تنمو المهارة عندما األنشطة بعض عن يتخلى قد فالطفل األشياء،   في

 إتقان على قادرا وأصبح الطفل كبر كلما لعب أخرى أنشطة تظهر بينما حد، أقصى إلى وممارستها المهارة

 .تعقيدا أكثر أخرى مهارات

ا إ السن في الطفل فتقدم يتضاءل  حيث اللعب، نشاط "الكم" إلى "الكيف" في من تحول يرافقه ذًّ

 المدرسة في يقضيهالذي  الوقت وبسبب عليه المفروضة الجديدة الواجبات بسبب للعب المتاح الوقت مقدار

 كما األولى، أعوامه تقريبا في وقته كل يأخذ اللعب كان بعدما المدرسة خارج التزامات من ذلك يتبع وما

 األلعاب من كبيرا عددا كان يمارس بعدما يعجبه، ما منها ويختار توافقه التي األلعاب انتقاء إلى الطفل يميل

 على انتباهه تركيز يستطيع ال ألنه إلى آخر نشاط من أو أخرى إلى لعبة من بسرعة وينتقل وجيزة فترة في

 5 .طويلة لمدة واحد شيء

 1عامل البيئة: 1.1.1

 بالبيئة المحيطة أيضا يتأثر كذلك العقلي والمستوى الجسمية والحالة بالسن األطفال لعب يتأثر وكما

 :يلي فيما نوضحها اللعب وشكل نوع على مختلفة تأثيرات لها حيث بالطفل،

 تأثير البيئة المجالية: .أ

 مع األطفال معظمهم يلعب حياتهم من األولى السنوات ففي المكان، بعامل لعبهم في األطفال يتأثر

 من الخالية القريبة األماكن أو الساحات أو الشوارع في يلعبون فترة وبعد المسكن، في يجاورونهم الذين

 األلعاب نوعية بها وفي يلعبون التي الطريقة في واضحا تأثيرا فيها يعيشون التي للبيئة يكون وبذلك مسكنهم

ا،  في المستخدمة اللعب تتوفر مواد لم إذا أو للعب منازلهم من وقريبة مالئمة أماكن لهم تتهيأ لم وإذا أيضًّ

ا يصبحون أو التسكع في وقتهم ينفقون فإنهم لعبهم  .لإلزعاج مصدرًّ

 تأثير البيئة المناخية:  .ب

في  تؤثر السنة فصول على وتوزعه المناخ فطبيعة اللعب، نوعية في واضح أثر المناخية وللبيئة

 بينما يقومون المعتدلة المناطق في وذلك شتاء الحدائق في للعب األطفال فيخرج األطفال عند اللعب نشاط
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 في فيه األطفال يلعب الذي اإلطار يتحدد كما الباردة، المناطق في الثلج في واللعب الجليد على بالتزحلق

 البحر إلى شواطئ األطفال ينتقل حين في صيفًّا الحرارة فيها تشتد التي المناطق في المغلقة األماكن

 فصول من بفصل معين يختص ما األلعاب ومن المعتدلة، الحرارة ذات المناطق في السباحة وحمامات

 األطفال اهتمامات وقد تختلف البرودة، أو الحرارة درجة مع متكيفة مواد لصناعتها يتطلب ما ومنها السنة،

 المناطق في األطفال عن تختلف اهتماماتهم الساحلية المناطق في فاألطفال البيئة، باختالف ومواده باللعب

 . الصحراوية أو الداخلية

 ير البيئة الثقافية واالجتماعية:تأث ج. 

 األجيال عن األطفال أجيال ثُ فَترِ  وتقاليد، وقيم عادات من يسوده وبما المجتمع بثقافة اللعب يتأثر

ا السابقة  هذا في لذكرها ضرورة نجد ال كثيرة ألعاب وهي ه،في وتشيع المجتمع في تنتشر األلعاب من أنواعًّ

 كثير في األطفال بين تتكرر تقليدية ألعاب عن 1953 عام أعد الذي المتحدة األمم تقرير ويكشف المقام،

 األسيوية البلدان من في كثير األطفال لدى تنتشر ' االختباء ' ةلعب أن المثال سبيل على نجد فقد الشعوب، من

 .والعربية واألوروبية

 تأثير البيئة االقتصادية:د.  

 في يؤثر واالقتصادي االجتماعي فالمستوى األطفال، لعب في رئيسي دور االقتصادي وللمستوى

ا اللعب نشاطات  األولى الطفولة سنوات خالل تتضح ال الفروق هذه كانت وإذا السواء، على وكيفًّا كمًّ

 .السن في األطفال تقدم كلما واضحة تظهر فإنها

 الفقراء األطفال أن (5814 وميري ،1926 ليهمان دراسات )مثل الدراسات بعض أوضحت وقد

 أقل لعب فيها الفقيرة البيئات أن إلى أساسية بصورة السبب يرجع وربما األغنياء األطفال من أقل يلعبون

 .الغنية البيئات من للعب أضيق ومكان أقل ووقت
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 خاتمة الفصل:

 العام اإلطار سياق في اهوضبط الدراسة، هذه في الواردة المفاهيم بتحديد قمنا الفصل هذا في

ومجال خاص بموضوع بحثنا البد من التطرق إليه و معرفة  المدينة من جزءالحي  بأن وعرفنا للبحث،

 االحتياجات مصطلح وأن الدراسة، بهذه المعنية هي سنة 14 من األقل العمرية الفئةكما عرفنا أن   مكوناته

 بأبعاد نقطية مساحات هي اللعب مساحات بأن عرفنا كما باللعب، المرتبطة الطفل احتياجات فقط به نعني

 بها نعني الذي اللعب مجاالت وبين بينها الفرق وحددنا اللعب، وظيفة الستقبال خصيصا ئتهاتهي تم صغيرة

 مداخل أو أرصفة، أو لعب، مساحات كانت سواء اللعب في استغاللها للطفل يمكن التي الفضاءات جميع

 .غيرها أو رياضية، مالعب أو العمارات،

 المرتبطة االحتياجاتو السلوك هذا مميزات عن التعرف دون األطفال لعب عن الحديث يمكننا ال

 الخاصة االحتياجات من مجموعة تحته تندرج للطفل، بالنسبة أساسي احتياج اللعب بأن عرفنا وقد به،

 .اللعب وظيفة الستقبال موجه مجال أي تصميم أثناء االعتبار بعين تؤخذ أن ينبغي والتي به، المرتبطة

لمستعمل الرئيسي  ا هو الطفل وأن اليومية، الطفل لحياة مجال هو السكني الحي أن اعتبار وعلى

 الوسط في تتوفر أن يجب التي المناسبة الخصائص عن البحث ينبغي فانه له، التابعة الخارجية للمجاالت

هذه  لتجاوز يدالتحد وجه على السكنية لألحياء التابعة اللعب مساحات وفي عام بشكل الحضري

 .الموالي الفصل في اليه ما سنتطرق وهو الوضعية، هذه وتحسين المعوقات،
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  : مقدمة

بعض  على بناء باللعب المرتبطة الطفل احتياجات على السابق الفصل في تعرفنا أن بعد

أهمية وفوائد اللعب والعوامل المؤثرة فيه على  أيضا وتعرفنا البسيكولوجية، المعطيات

 متسائلين اللعب، مساحات على تحديدا أكثر بشكل التركيز هنا لفئة األطفال، سنحاولبالنسبة 

 التابعة الخارجية الفضاءات داخل اللعب مجاالت في تهيئة توفرها الواجب الشروط عن

 وتحقق نشاطاتهم ممارسة فرصة المساحات لألطفال هذه تتيح لكي وهذا السكنية، لألحياء

 .فيه الذي يعيش المحيط ومكونات الطفل احتياجات تنوع بين التوافق
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 1أنواع مساحات اللّعب: -1

 يختلف نوع مساحات اللعب حسب المكان الذي أنشأت فيه إذ نجد ثالث أنماط لهذه المساحات وهي: 

 مساحات روبنسون )أماكن روبنسون(: 1-1

والفتح، مهيأة وفقا لمبادئ مساحات روبنسون هي عبارة عن أماكن مسيجة لها باب قابلة للغلق 

تربوية من قبل موظفين مؤهلين ومختصين وفي كثير من األحيان تحتوي هذه األماكن على معدات محلية 

الصنع، كما أن هذا النوع من المساحات ال يخضع ألي معايير تقنية أو متطلبات تفصيلية المهم أن تكون 

 مخصصة للّعب األطفال في أمان.

 امة:مساحات اللّعب الع 1-2

هي مساحات اللّعب المتواجدة داخل األماكن العمومية أو المواقع السياحية )حديقة، حيوانات، 

مطاعم، فنادق...، الخ( أين تكون مساحة مخصصة لألطفال وتفي بكل المعايير التفصيلية والخاصة بتهيئة 

 مساحات اللّعب.

 مساحات اللّعب داخل األحياء السكنية: 1-3

لألطفال منشأة بالقرب أو بين المباني السكنية، تراعى فيها كل هي مساحات لعب مخصصة 

معايير السالمة أين ينبغي أن يكون األطفال قادرين على الذهاب للّعب من دون أي أخطار أو حوادث، 

كنية مساحات اللّعب داخل األحياء السو ،ة قريبة من المنزل وفي أمان نسبيوكذلك الترفيه والتسلية في بيئ

 دة ألعاب لألطفال )معدات لتدريب التوازن، أرجوحة ...الخ(.مزودة بع

 2السكنية:أهمية مساحة اللعب داخل األحياء -2

والتنوع  بالغنى يتميز الذي الطبيعي الوسط في يلعبون الريف في األطفال كان السابق في 

أزهار،  نباتات، أشجار، تالل، منحدرات، سواقي، )تراب، له المكونة العناصر مختلف بين والتكامل

يغيره،  الممكنة، التحويالت عليه يُدِخل   أن للطفل يمكن الطبيعي الوسط هذا (،... أحجار حيوانات،

من  أشكال إنجاز األرضية، حفر األعشاب، رعاية مكانها، من األحجار تحريك بواسطة فيه يتحكم

 فرصة للطفل يعطي الريف في فإن العيش ولذلك محيطه. تدهور أو نفسه تلطيخ نخشى أن دون الطين،

من المسارات واالختيارات الممكنة دون أن  كبير حشد له ويوفر القريب، المجال بتملك اإلحساس

 يتعرض الطفل ألي أخطار مهمة.

                                                           
 -سمية، تنظيم وتسيير االستخدامات الترفيهية )مساحات لعب األطفال( بمدينة الجديدة  هناينية سميحة، سعاد مريم، بن تريعة الضوية، صاولة -1

جامعة معهد تسيير التقنيات الحضرية، ، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تسيير المدن، 60حالة الوحدة الجوارية رقم  –علي منجلي 

 .00ص  3602-3603( ، 3قسنطينة )

  

 .60، نفس المرجع السابق، ص سعاد مريم، بن تريعة الضوية، صاولة سميةهناينية سميحة،  -2 
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المدن  حجم وازدياد الكبرى، التجمعات إنشاء فبعد المدينة، في تماما مختلفة الوضعية لكن 

عن  الناجمة بالطفل المحدقة المخاطر وتعددت جديدة، احتياجات وأفرزت المعيشية حياتنا أنماط تحررت

 لديه، االكتشاف حقل كبير بشكل وتقلص عنه، الممنوعة المناطق وازدادت المتزايد، العمراني النمو

ُغر  عالمه وتلوث ضيق  الغرف، في المتجدد غير الهواء السيارات، )غازات فيه يعيش الذي المحيط وص 

تستجيب  كي تصميمها يتم أماكن إيجاد فرضت الوضعية هذه الميكانيكية(، الحركة خطر المسكن،

أهم  اللعب مساحات كانت ثم من و الحضري، التمركز عن الناجمة العوائق تتفادى و الحتياجات األطفال،

 .المقدمة الحلول

مع  يتالءم غني طبيعي لوسط العمراني البديل تعطي أن مختلفة، بطرق تبحث اللعب مساحات إن       

 واألحجار. الشائكة واألغصان األشجار، مثال تعوض التي األدوات تضم وأن األطفال احتياجات

 

 1: النشاطات التي يمارسها األطفال في مساحات اللعب-3

 أنشطة اللعب تقسيم يمكن فإنه فرنسا، في اللعب مجاالت تطوير لجنة أجرتها التي الدراسة وحسب

 فيما توضيحها ويمكن الثانوية، من األنشطة العديد يضم منها واحد أساسية كل نشاطات (04) إلى الطفل عند

 :يلي

 

 : النشاطات الحركية 3-1

عالقات  يعيشون أين األطفال( من )عدد صغير فريق داخل تمارس ما غالبا الحركية النشاطات

 .المخاطر من الخوف على التغلب في تساعدهم والتي والتسابق، والتنافس التعاون

 لعبه؟ أثناء الطفل بها يقوم التي الحركية النشاطات هي فما

ر، الدحرجة، الزحف، الهجوم، سرعة  المشي، الجري، التسلق، القفز، حمل األشياء، الرمي، الدفع، الجَّ

د، واالندفاع ...،   .اللعب مساحات في للطفل نوفرها أن ينبغي حركات كلهاالرَّ

 المخاطر ليقيس على التغلب ومحاولة الصعاب بركوب سيبدأ وإنما الحركات، بهذه يكتفي ال قد الطفل

 :في يرغب فهو الفيزيائية، إمكانيته ويُعبر عن مجابهتها على قدرته مدى

 بقوة التأرجح. 

 بسرعة التزحلق. 

 أعلى إلى التسلق. 

 الصعبة المسالك إتباع. 

 والسرعة. اإلثارة عن البحث 
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 .دخول المغارات واألنفاق 

 بحجة القيام بها من نمنعه أن الصحيح غير ومن األساسية، الطفل احتياجات من هي الحركات هذه كل

 في الحركات فيها هذه يؤدي التي اللعب مجاالت له نوفر أن واجبنا وإنما سالمته، على خطرا تشكل أنها

 المخاطر يقتحم األطفال فسوف الحضري الوسط في المجاالت هذه نوفر لم نحن وإذا آمنة، شروط

 .مثال األسطح فوق أو الشارع في الحقيقية

 

 : النشاطات الهادئة 3-2

 والهدوء الراحة إلى بحاجة هو ذلك ومقابل العضلي، والنشاط الحركة إلى بحاجة الطفل

 .طفولته أحالم وممارسة بنفسه واالنفراد واالستجمام والخصوصية

الطفل  تضع الضيقة، المساكن في خاصة العائلية والحياة المدرسة، في للطفل اليومية الحياة إن 

المبادرة  بروح القيام فيه يستطيع الذي المكان إلى بحاجة فهو لذلك ووالديه، لمعلمه تبعية عالقة في

 .اآلخرين عن استقالليته إثبات إلى الحاجة عن يعبران اللذان بنفسه واالنفراد

يريد  التي أنشطته نوع اختيار في الحرية كامل للطفل تعطي أن ينبغي اللعب مساحات إن

 ما ومّضللة، نوعا معزولة هادئة، مناطق تهيئة طريق عن وذلك شيئا، يفعل أال أراد وإن حتى ممارستها

 على عنصران يساعدان ألنهما والماء النباتي الوسط على وتتوفر مختلفة، طبيعية عناصر على تحتوي

 .واالستجمام الراحة

 

 : التعبيريةالنشاطات  3-3

والمعرفي  الحركي النمو بواسطتها الطفل يترجم تعبيرية نشاطات هي والتقليد والتخيل اإلبداع إن

 لشخصيته. المتطور

. 

  :على  يعتمد وهو عمره، من األولى السنة نهاية في اآلخرين أفعال تقليد في الطفل يبدأالتقليد

ذاتي  كائن الطفل أن يُظهر الذي األول الميكانيزم يعتبر التقليد " يقلده، الذي للفعل المباشرة المالحظة

 انتقال هي النتيجة أن إال ل، الطف يتبعه نموذج وجود يتضمن التقليد أن من بالرغم انه ذلك اإلرادة،

 له تصبح ا، م مهارة تقليد في ينجح أن بمجرد الطفل فإن أخرى وبعبارة المقلِّد، إلى النموذج الفعل من

  .المهارات الكتساب على التقليد يعتمدون فاألطفال غرض يشاء أي في هو يستخدمها

  :جديدة أشكال لعب ابتكار على قادر وهو المعرفة خاصية اكتسب قد الطفل أن على دليل هواإلبداع 

 أي أنه التفكير اإلبداعي، إشكال من شكل هو مألوفة، مواد أو ألشياء أخرى استخدامات استحداث أو

 .والمحاورة والرسم الحركات طريق عن الداخلي عالمه عن التعبير إلى حاجته يفرغ

 :التّخيل 
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يُلي أو اإليهامي، ونقصد بذلك قيام الطفل بحركات مستوحاة من نسج  فالطفل بحاجة إلى اللعب التخَّ

خياله، كأن يتظاهر بقيادة السيارة مثال أو استخدام العصا بدل الحصان لكي يتظاهر بركوب الخيل، أو 

مص أدوار الشخصيات والمواقف التي يرى فيها تعبيرا عن مشاعره الداخلية، أو ابتداع شخصيات يتق

وأبطال مما يشاهده في التلفزيون أو يسمع عنه في القصص، ودرجة التعقيد في اللعب اإليهامي تنم عن 

 نمو في كل من القدرة الحركية والقدرة المعرفية لدى الطفل.

 آخر إلى مكان من النقل سهلة وسائل بتوفير التعبيرية، النشاطات تدعم ةلذا البد أن تكون التهيئ

الطفل  لدى الالمتناهية لإليحاءات مصدر هو والوسائل المواد في الكبير فالتنويع للتحويل، وهياكل قابلة

 للتطويع القابلة المرنة الوسائل استعمال يفضل لذا المجال، واستغالل والتشكيل التركيب إمكانية له وتُّوفر

  .بسيطة حنفية حتى أو صغير حوض إطارات، قطع، الخشب، اآلجر، الحجر، كالرمل،

 من النشاطات التعبيرية لنمو الضرورية والمرنة للنقل القابلة الوسائل كل أن إلى اإلشارة تجدر لكن

 لترتيبهامكانا  تتطلب أنها كما منشطين، وجود في إال الطفل تصرف تحت وضعها يتم أال األحسن

 .اللعب من االنتهاء بعد وتخزينها

 

 المحيط:نشاطات التفاعل مع  3-4

 إال يحُّث وال على الملَّل، يبعث فهو الطفل، نشاط على يشجع ال التنوع( )غياب بالفقر يتميز الذي المحيط

 .الجديدة نحو األشياء دائما الطفل ينجذب بينما الطفل، لدى مألوفا يصبح ألنه جامدة نشاطات على

 وتوسيع مداركه حواسه وإثارة نشاطاته بتنويع للطفل يسمح الذي هو الطبيعية بمكوناته الغني المحيط إن

 .تجاربه حقل وتدعيم

 ملخص:

 الحركات تلك أجل استقبال من فقط تهيئتها يتم أال ينبغي اللعب مساحات أن واضح بشكل لنا تبين لقد

 أنواع جميع عملية التهيئة أثناء االعتبار بعين نأخذ أن يجب وإنما األطفال، بها يقوم التي الفيزيائية

 مرتبط هو منها كل نشاط ألن للعب، الحقيقي المعنى صميم من هي والتي سالفا المذكورة الطفل نشاطات

 األطفال. فئة احتياجات من أساسي باحتياج

 

 1: الحوادث واألخطار المحدقة بالطفل في مساحات اللّعب-4

 أن نضيف مقبوال فليس لذلك المخاطر، اقتحام عن دائما الطفل فيه يبحث مجال هي اللعب مساحة

 أو غياب اللعب مساحات تهيئة في خلل أو التجهيزات تصميم سوء عن ناجمة أخرى أخطارا ذلك إلى

 .الصيانة
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 فمثال تفاديها،يمكن  ال األخطار بعض ألن اللعب، مساحات فوق األطفال من للعديد تحدث إصابات هناك

 للعب، التجهيزات المخصصة فوق من األطفال سقوط خطر نتفادى أن نستطيع بأننا نقول أن الوهم من

 عن ناجمة كانت خاصة إذا عنها الناجمة اإلصابات خطر وتقليل تبعاتها من الحد الممكن من بالمقابل لكن

 .التجهيزات في خلل أو الموقع تهيئة في عيوب

 التقرير اللعب حسب مساحات فوق األطفال لها يتعرض أن يمكن التي والحوادث األخطار بعض يلي فيما

 .اللعب مساحات داخل السالمة حول للتقييس الفرنسي الوطني المخبر أعده الذي

 

 : أخطار مرتبطة بتهيئة مساحة اللَّعب 4-1

 

 :  حوادث مرتبطة بمحيط مساحة اللّعب 4-1-1

 محمية غير كانت إذا األطفال سالمة على مصدر خطر يشكل أن يمكن اللعب مساحات محيط

 من بالقرب أو المائية المسطحات أو الحركة الميكانيكية طريق من جدا قريبة كانت أو كاف بشكل

 .جدا وارد والغرق الطرقات خطر حوادث فإن الحديدية، السكة وخطوط العمل ورشات

 

 : السقوط واالصطدام 4-1-2

 المشعبات فتحات كوجود جيد معالجة بشكل وغير سيئة بطريقة مصممة اللعب مساحات كانت إذا

 جيدة غير معالجة أو المناسيب، كبير في فارق وجود أو مثال، تغطية بدون الصحي الصرف وقنوات

 داخلها، األلعاب وتوزيع توزيع المساحات سوء أو الجانبية، واألرصفة اللعب مساحات وحواف لمداخل

 .وحدوث االصطدامات األطفال لسقوط مهما مصدرا يشكل قد ذلك كل

 

م 4-1-3  : التسمُّ

 تتواجد أن ومن الممكن اللعب، أثناء أمامه يجده ما كل بعفوية فمه في يدخل قد الصغير الطفل

م فتتسبب الخطيرة المواد أو المؤذية واألوراق النباتات بعض اللعب مساحات فوق  الذي الطفل في تسمُّ

 .يبتلعها

 بعض ألن األطفال، على صحة خطر مصدر تكون أن يمكن الخشب لحفظ المستعملة المعالجات بعض

 الحرارة درجة في تغييرات أو وجود األمطار في خاصة الخشب سطح إلى تصعد قد المؤذية المواد

م خطر في وتتسبب  لألطفال بالنسبة خاصة بلعها عند أو العين أو بالجلد نتيجة اتصالها الحساسية أو التسمُّ

 .عفوية بكل أفواههم أيديهم في يضعون الذين الصغار
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 : الخدوش والجروح 4-1-4

 رمي أماكن العمراني كالكراسي، التأثيث وخاصة اللعب لمساحات المكونة العناصر جميع

 وضعية في كانت األطفال، إذا تصيب قد وجروح لخدوش مصدرا   تكون أن يمكن واألعمدة القمامات

 .جيد بشكل وليست مصممة معالجة وغير صيانة، وبدون متدهورة

 .األخطار نوع نفس تشكل الموجودة اإلبرية األوراق أو الشوكية، النباتات

 

 أخطار مرتبطة بتجهيزات اللعب: 4-2

 

 اإلصابة الخفيفة: 4-2-1

 غير والبراغي عن المسامير غالبا تنجم الخفيفة والجروح الخدوش مثل الخفيفة اإلصابات

 .لبعض التجهيزات الخشنة األسطح وعن الحادة، الحواف عن المحمية،

 

 الحروق: 4-2-2

 عن االحتكاكات أيضا تنجم كما التجهيزات، صناعة في المعادن استعمال عن أساسا وتنجم

 لالحتراق، القابلة واتصاله بالعناصر طويلة لمدة الشمس أشعة إلى المعدن بتعرض مرتبطة فهي القوية،

 حرارتها تأثير إلى يتعرض مثال، طويلة الشمس لفترة ألشعة معرضة ساخنة منزلقة يستعمل الذي فالطفل

 ألن بالغة اإلصابة تكون وهنا باالنزالق، الخاص الجزء خروجه من حتى االنزالق بداية من المرتفعة

 .بالحرارة يشعر حين المنحدر وسط في االنزالق يتوقف عن أن يستطيع ال الطفل

 

 االصطدامات:  4-2-3

 األلعاب يستعملون ما فاألطفال غالبا اللعب، مساحات فوق تحدث أن يمكن الصدمات أنواع جميع

 الصعود الطفل يحاول قد فمثال يسيء استعمالها، من األطفال من يوجد أن يمكن ذلك ومع سليمة، بطريقة

 للعبة المستعمل الطفل بين اصطدام يحدث أن المحتمل وهنا من المنزلقة، في باالنزالق الخاص الجزء مع

 للتجهيزات المستعملين األطفال بين تحدث أن يمكن أخرى اصطدامات .الصعود يحاول الذي والطفل

 .البعض بعضها والقريبة من المتجاورة

 

 خطر التثّبيت: 4-2-4

  :من سطح  يمكن أن يعلق جسم الطفل داخل األنفاق الضيقة أو تحت التجهيز القريبتثبيت الجسم

 األرض، لذا يجب مراعاة قطر األنفاق وأبعاد الفراغات الحرة تحت التجهيزات.
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  :السقوط ارتفاع كان إذا ما حالة في يكون الحاصل الخطر مميتا، يكون أن يمكنتثبيت الرأس 

 والجسم الرأس معلقا فيجد التجهيز، هيكل من عنصرين بين ينزلق والطفل ما، نوعا كبيرا الحر

 جدا، الصغيرة والزوايا الحبلية، الشبكة أو كالقضبان الضيقة الفتحات عن وينجم الفراغ، في

 من جزء تثبيت الناجم عن االختناق خطر إلى باإلضافة التثبيت أنواع أخطر الرأس تثبيت ويعتبر

 .الطويل الشعر تثبيت أو المالبس

 :فيمكن عنيفة، بحركات يقوم الطفل كان إذا خطيرة عواقب لذلك يكون أن ويمكن تثبيت األعضاء 

 .لعبه أثناء حادة زاوية ذو بعنصر الطفل ذراع يعلق أن

  :المتجاورة أو  وينتج عن الفراغات الناتجة عن توضع سيء للعناصرتثبيت األرجل والركبتين

عن الزوايا الحادة حيث يعلق رجل الطفل أثناء المشي، ولها عواقب مؤلمة على الِرجل ويكون 

 .كبر في حالة الجري أو القفزالخطر أ

  :األنابيب كالثقوب، الصغيرة األبعاد ذات والفراغات الفتحات بعض عن ينجمتثبيت األصابع 

 واحدة معلقا بأصبع الطفل بقي إذا البتر خطر إلى األصابع تتعرض وقد والسالسل، الصغيرة

 االنزالق. أو القفز على تمرنه أثناء

 

 ملخص:

 مع واحتكاكهم المستمر اللعب مساحات فوق الدائم وحراكهم المكثفة نشاطاتهم بحكم األطفال

 الحاالت، بعض في تكون خطيرة قد والحوادث اإلصابات لبعض عرضة هم المحيط ومع البعض بعضهم

 تقني أو تصميمي خلل وجود أو مساحات اللعب تهيئة في نقائص وجود عن تنجم أن يمكن اإلصابات هذه

 أن ينبغي به المحدقة المخاطر جميع من الطفل وتأمينه فسالمة لذلك لألطفال، الموجهة التجهيزات في

 .التهيئة عملية أولويات من تكون

 

 :الشروط المجالية األقرب إلى التوافق مع وظيفة اللّعب-5

 
 1الشروط المرتبطة بتهيئة الحي السكني: 5-1

األحياء السكنية يخضع لعدة شروط نذكر منها ما إن اختيار الموقع المناسب إلنشاء مساحات اللعب داخل 

 يلي:

 

 

                                                           
 .03، مرجع سابق، ص هناينية سميحة، سعاد مريم، بن تريعة الضوية، صاولة سمية -1 
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 اختيار الموقع المناسب: 5-1-1

 

 التخطيط الدقيق: 

موقع مساحات اللعب يلعب دورا هاما في التخطيط الحضري إذ تفرض على المسير أو المخطط 

واألخذ بعين أن يختار مكان اإلنشاء بعيدا عن الطريق وتحديدا بشكل واضح بعيدا عن حركة المرور، 

االعتبار أنه يجب أن يكون الوصول إليها من قبل األطفال من أي مكان بسهولة ودون عناء وبشكل آمن، 

شكل طبيعي إلى انبعاث الضجيج بهقين وهذا ما يؤدي اإن مساحات اللعب يتردد عليها األطفال والمر

ات يجب أن يراعى هذا المعيار واألصوات المرتفعة، لهذا أثناء اختيار مكان إلنشاء مثل هذه المساح

 لتفادي التدخل غير الضروري في عالقات حسن الجوار.

 

 :الطريق ومساحة اللعب 

أثناء إنشاء مساحة اللّعب يجب مراعاة المسافة بينهما و بين المبنى ألن المجال الحيوي محدود 

ن عدد يع االحتياجات، ألخاصة في المدن و الفضاء المتوفر ينبغي أن يكون كافيا للكل و يتوفر على جم

كبير من األطفال ال يمكنهم مغادرة المنزل لوحدهم والذهاب للعب إذ يجب أن نجعل للطفل فضاء للتسلية 

أمام المبنى كلما كان ذلك ممكنا، حتى يتمكن من الترفيه عن نفسه بالقرب من المنزل في محيط آمن وفي 

ينبغي علينا تهدئة حركة المرور، إذ تكون حركة معتدلة حالة ما إذا كان بين مساحة اللعب والمبنى طريق 

فيها شكل من التعايش المرضي بين المشاة والسائقين، وتهدئة حركة المرور في شوارع الحي تتطلب 

اتخاذ تدابير محددة مثل القيود، الحد من السرعة، المساعدة على العبور... الخ، و الحركة المعتدلة تعني 

و زيادة الراحة و نوعية حياة السكان المحليين أو المقيمين في الحي بأكمله، و هو  أيضا الحد من الضجيج

 لطرق المدرسية و التسوق أكثر أمانا.ايعني أيضا جعل 

 

 :تأمين الطفل من خطر الحركة الميكانيكية 

 الطفل، حساب على للسيارة األولوية منح اجل من تواطؤ ثمة الحالية التهيئات من كثير في

  ةالراجل الحركة مسارات حساب على وللطرق اللعب، مساحات حساب على السيارات ولمواقف

 :هذا عن ونتج مثال، الهوائية أو الدراجات

 .المرور حوادث خطر  -

 .المنزل خارج اللعب من األطفال منع حد إلى وصل األولياء بال انشغال و قلق  -

 .المنزل خارج لألطفال التنقل و الحركة حرية تقييد  -

 هم السيارة من أثمن لكن النافذة، وتحت المنزل أمام دائما رؤيتها نتمنى ثمين شيء السيارة أن صحيح

 .أكبادنا فلذات أطفالنا
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 الحرية إعطائهم اجل ومن السيارات، مع المباشرة المواجهة خطر من األطفال سالمة ضمان اجل فمن

 :يلي ما تحقيق ينبغي السكنية األحياء داخل ممارستهم في واالستقاللية الحركة في

 .السكنية األحياء داخل الميكانيكية الحركة لطرقات الممنوح المجال في االقتصاد 1-

 االبتدائية المدارس و بالمساكن اللعب مساحات تربط الراجلة الحركة مسارات من شبكة إنشاء 2-

 .التجارية وبالمراكز

 تربط التي المسارات شبكة وبين الثالثية، وحتى الثانوية، األولية، الطرق بين اإلمكان قدر الفصل 3-

 .التجارية وبالمراكز االبتدائية والمدارس بالمساكن اللعب مساحات

 

 :دعم اإلحساس باألمان لدى الطفل 

إن تأمين الطفل من خطر حركة السيارات قد يضمن سالمة الطفل من أي حوادث عارضة، لّكنه 

 .نفس الطفل اإلحساس باألمان واالرتياحغير كافي ليبعث في 

هذا الشعور مرتبط بالعالقة المجالية التي توفرها التهيئة العامة للحي بين الطفل والمحيط، وخاصة تلك 

المرتبطة بالتكامل بين داخل المنزل وخارجه، ونعني بذلك إيجاد عالقة مجالية مناسبة بين المسكن 

قة غير مباشرة بين األم في الداخل والطفل في الخارج، تمنحه ومساحات اللعب، تساهم في توفير عال

 لدى باألمان اإلحساس هذا توفير إلى الرامية الجهود كل التهيئة، مجال شعورا بالطمأنينة واألمان في

 اللعب. ومجاالت المسكن بين السن حسب تختلف التي المناسبة الجوار عالقات على إيجاد تعتمد الطفل

 (.10رقم )انظر الجدول 

 

 : يوضح المسافة بين السكن ومساحات اللعب.(11الجدول رقم )

المسافة بين المسكن ومساحة  الفئة العمرية

 اللّعب

 بعض أنماط التهيئة المناسبة

أحواض رملية، حوض مائي  م01 سنوات 10أقل من 

صغير، أدوات صغيرة للعب، 

عناصر متحركة، مأوى لألطفال 

 يرافقه تأثيث للكبار.

أدوات تحقق اللّعب توضع على  م001م إلى 011 سنوات 10إلى  10من 

أرضية من الرمل ترافقها 

 أرضية صلبة للتزلج والرسم.
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مضمار لأللعاب الرياضية،  م 011م إلى 111 سنة 01إلى  10من 

ألعاب تركيبية، مسار للدراجات 

 الهوائية.

ة ألعاب رياضية، أرضي م011م إلى 011 سنة 01إلى  01من 

 مغامرات

 

 تحسين نوعية إطار الحياة الخاص بالطفل: 5-1-2

 السكنية فان لألحياء العام التنظيم مستوى على ضروريان شرطان والسالمة المجال توفير كان إذا

 نوعية مهمة عن البحث تتطلب الطفل، حاجيات بتلبية يسمح الذي بالشكل ذاته حد في المجال هذا تهيئة

 ذلك إلى يمكن الوصول وال المعقدة، الطفل احتياجات تلبية به نضمن للعب مجال تخصيص مستوى على

 :التالية العناصر توفير طريق عن إال

 

 االستمرارية : 

 وبشكل أوضح نقول إن األخذ بعين االعتبار لوظيفة اللعب داخل المجاالت الخارجية ال يتطلب

 تخصيص بعض المجاالت النقطية للعب فقط، لكن يتم ذلك بتصميم أحياء سكنية تندمج فيها شبكة من 

 مساحات اللعب )أماكن، مساحات، مسارات الحركة(.

فيها  األولوية إعطاء على األحياء تهيئة في يعتمد الذي الهولندي (woonref)إن تطبيق مبدأ 

 مجال ربط الراجلة الحركة مسارات من يجعل حي، كل في يةالعموم المجاالت إدماج على ويركز للمشاة

 التسوق مما المرفقة، اللعب مناطق المدرسة، العائلة، :الطفل فيها يعيش التي األوساط مختلف بين مهم

 .للعب شبكة ذاتها حد في المسارات هذه يجعل

يمكن الوصول إلى  هذه االستمرارية هي عنصر من عناصر تالحم الحي، وتكوين صورة المدينة، وال

 تحقيق الغاية من اللعب عن طريق عمليات منفصلة.

 

 التنوع: 

 النشاط أو هذا أثناء يحتاجها التي األدوات له يوفر غنيا وسطا يتطلب لعبه أثناء الطفل نشاط إن

 وألوانها. وأحجامها أشكالها واختالف مكوناته، بتنوع مرتبط الوسط ذاك، وِغنى

 بينما لذلك، الالزمين والتنوع الغنى هذا يوفر ألنه األطفال للعب مالءمة األكثر هو الطبيعي الوسط إن

 حسب متعددة أنشطة إلى إطارا يخضع توفر ما فقر( نادرا من تعانيه األغلب )بما في الحضرية األوساط

 .األطفال احتياجات تنوع
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 ذلك قد الن المدينة داخل إلى الريف لجلب دعوة وال الريف، إلى للعودة دعوة يعتبر ال وذلك

 حد ممكن ابعد إلى الحضري المجال بخصائص ارتقائنا بمدى مرتبط هنا النجاح ولكن الزمن، تجاوزه

 عن العوائق الناجمة من العمرانية بالمجاالت الخروج اجل من الطبيعي، الوسط مواصفات من به لنقترب

 .النشاطات لتنوع حد بأقصى يسمح غني وسط إلى وتحويلها الرتابة في اإلفراط

 :هي للطفل غنيا وسطا توفر التي التنوع أشكال أهم ومن

  

 تحديدا موجهة الغير الفيزيائية األشكال وتعدد تنوع به ونقصد :الفيزيائية األشكال تنوع  

 .مزاجه حسب الطفل طرف من اللحظي لالستعمال قابلة لكنها األطفال، للعب

 الوسط مكونات من وغيرها األزهار الماء، األشجار، األحجار، :الطبيعية المكونات تنوع  

 .واألشكال األنواع مختلف من الطبيعي

 

 المرونة: 

من منطلق أن الحياة داخل المجال الخارجي متطورة باستمرار، وأن حاجات المجتمع الحضري 

ن بنوع ممتجددة ومتطورة هي األخرى مع الزمن، فان ذلك يفرض أن تتصف التهيئات الخاصة باللعب 

المرونة يجعلها قادرة على التكيف مع المعطيات الجديدة واالستعماالت المختلفة، وذلك عن طريق 

 خطوتين أساسيتين هما:

 

 لكنها بعينه، نشاط الستقبال أو معين الستغالل توجيهها دون األحياء داخل حرة مجاالت إيجاد 

 .إليها احتجنا متى المختلفة لالستعماالت وقابلة الحي في مدمجة

 والعمل المستعملين، من واحدة ولفئة األنشطة من واحد لنمط الموجهة المجاالت من التقليص 

 المجاالت :ذلك على األمثلة من اإلمكان، قدر متعددة نشاطات بين تجمع مجاالت إيجاد على

 طرف من بالتعاقب أو واحد وقت في تستعمل أن يمكنها بشكل تهيأ لألطفال الهادئة باألنشطة الخاصة

 .الراحة من قسط اخذ في رغبوا إذا المسنين الشباب، المراهقين، األطفال،

 

 :مالئمة التهيئة مع البيئة المناخية 

 التساقط على نظام فمعرفة األطفال، لعب مساحات تهيئة في المناخي الجانب إغفال أبدا يجب ال

 المكونة العناصر عن المصغر الناجم المحلي للمناخ الدقيق والتحليل السائد الرياح ونظام السنة مدار

 توفر مدى الواجهات، توضع المباني، كيفيات )ارتفاعات، السكني للحي المعمارية الهندسة ونمط للمحيط

 لذا المستعملة، التهيئة والتجهيزات طبيعة تحديد في تساهم ضرورية معطيات كلها ...(، الظل عنصر

 المؤثرات من الطفل على حماية تعمل التي التهيئة ترتيبات على كبير بشكل يعتمد الحياة إطار فتحسين
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 اليومي التردد حجم اللعب وزيادة مساحات تفعيل في يساهم فذلك األمطار، الرياح، كالشمس، المناخية

 .للعب أطول وقتا ومنحهم لألطفال

 من حماية الطفل على تعمل بحيث المنطقة، في السائد المناخ نوع حسب تكون المقترحة التهيئة أنماط

 المانحة من العناصر التقليل يتم بينما الحارة، المناطق في اليوم خالل طويلة لمدة الشمس ألشعة التعرض

 الرياح من موقع محمي اختيار أهمية إلى باإلضافة الباردة، المناطق في اللعب مساحات حول للظل

 .اللعب مساحات لتوضع

 

 :التأثيث العمراني 

عناصر التهيئة نجد بعض التجهيزات الموجهة لألطفال وأخرى موجهة لمرافقيهم مثل: من بين 

الطاوالت والكراسي، صناديق رمي القمامات، حنفيات المياه الصالحة للشرب، مراحيض، حجرات 

 .هاتفية، نجد أيضا الحنفيات الخاصة بالحرائق، أعمدة كهربائية، مشعبات خاصة بصرف مياه األمطار

هيزات يجب إبعادها بشكل كاف عن األلعاب وخاصة احترام المنطقة األمنية الخاصة بكل تجهيز، هذه التج

فهي ليست خطرا في حد ذاتها لكن يجب تهيئتها بشكل جيد، ألن األطفال ال يستعملون األماكن القريبة من 

 األلعاب فقط وإنما يستعملون المكان الذي يتواجدون فيه ككل.

 

 :تهيئة المناظر 

هذه التهيئات تبعث في نفسية الطفل الكثير من االرتياح، وهذه التهيئة ال تشكل مصدر خطر  مثل

في حد ذاتها على األطفال، لكن االهتمام بتجميل المكان ال يجعلنا نغفل عن بعض االعتبارات خاصة 

ها تأذى منالمرتبطة بسالمة األطفال فيمنع مثال غرس األشجار والورود وكل النباتات التي يمكن أن ي

 الطفل كالنباتات الشوكية والنباتات السمية.

 

 :مالئمة التهيئة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

يجب األخذ بعين االعتبار هذه الفئة ألنها فئة حساسة وتحتاج إلى رعاية خاصة في مساحات لعب 

 األطفال وذلك من حيث التجهيز والتصميم كما يجب أن تراعى النقاط التالية:

 فضل أن يكون مدخل الحديقة مهيأ لدخول عربة المعاقين.ي 

  يجب أن تكون أرضية الحديقة من النوع األملس واالبتعاد عن األرضيات الحجرية والرملية

 لسهولة الحركة.
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  1:الشروط المرتبطة بتهيئة مساحات اللّعب 5-2

 االعتبار وهي كالتالي:وجد عدة شروط مرتبطة بتهيئة مساحات اللّعب يجب أخذها بعين ت

 تنوع وظائف مساحات اللعب:  5-2-1

 تفرض عددا التي الطفلية، النشاطات أنواع من نوع كل الستقبال مالئمة أماكن بتوفير ذلك ويكون

 النشاط أو لهذا المجال توجيه يدعم بما التهيئة ونمط والتموضع المساحة حيث من مختلفا األماكن من

 تصميم مساحات عند يراعى حيث العمرية، الفئات حسب للعب المخصص المجال توزيع ويمكن ذاك،

 :يأتي فيما نوضحها خاصة واحتياجات مميزة فئة خصائص عمرية لكل فئات  04وجود اللعب

 

  سنوات: 3أماكن اللّعب الموجهة ألطفال األقل من 

تكون  أن يجب لهم الموجهة المساحة فإن لذا نمو أفرادها، أجل من مساحات تتطلب الفئة هذه

 بتهيئة وتتشكل المسكن، من مترا 50 عن ال تزيد مالئمة وعلى مسافة ط،قف الفئة بهذه وخاصة  معزولة

تضم  أن ويمكن أمهاتهم، أو بآبائهم وقينرفم األكثر على طفال 20 أن تستوعب يمكن للعب صغيرة أماكن

 على األقل شجرة (1م 100إلى م01) الرمل من مساحة صلبة، مستوية مساحة منتظمة، مساحات غير

بالحركات  القيام من أجل الصغيرة الهياكل بعض الشمس، أشعة من األطفال لحماية الرمل حوض بجانب

 طرف من لألطفال جيدة رقابة أجل توفير من بقربها توضع التي المقاعد بعض ننسى أن دون المختلفة،

 .مرافقيهم

 

 ت: سنوا 7 إلى 3 من األطفال 

 سنا األكبر لألطفال الموجهة المساحة عن جزئيا منفصلة تكون أن يمكن لهم الموجهة المساحة

 تقدر تقريبية مساحة لهم تخصص أن ويستحسن ولعب الكرة الدراجات باستعمال المرتبطة لألخطار تجنبا

 :كالتالي تقسم طفل،/2 م 01 ب

 .واالستجمام الراحة اجل من مثال كالعشب طبيعية مساحة -

 .متنوعة لعب تجهيزات تضم رملية مساحة -

 العجالت. ثالثية للدراجات تستعمل صلبة أرضية-

 سنة 12 إلى 7 من األطفال: 

 إلى وميلهم االجتماعي التفاعل إلى احتياجهم عن التعبير في األطفال يبدأ المرحلة هذه في  

 :هما مرحلتين نميز وهنا االستقاللية

                                                           
 .90بلخير إسماعيل، مرجع سابق، ص  -1 
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 للنشاطات الحركية، موجهة االستعماالت متعددة أرضيات تهيئة تتطلبسنوات:  9 إلى 7 من 

 معبد خاص بمضمار محاطة األشجار، بعض وسط معشوشبة أرضية تهيئة مثال يمكن

 .الهوائية بالدراجات

 ممارسة  إلى ويميلون استقاللية أكثر بأنهم المرحلة هذه أطفال يتميزسنة:  12 إلى 9 من

 بأبعاد صغيرة رياضية مساحات تضم بهم الخاصة اللعب فمساحات لذا الرياضية، النشاطات

 .التركيبية األلعاب أجل من ومساحات

 

 سنة 12 من األكثر األطفال:   

 أرضية توفير يمكن لكن بنشاطاتهم للقيام بهم خاصة أماكن خلق المرحلة هذه أطفال باستطاعة

 .مختلفة بأبعاد الرياضية لألنشطة ومجاالت المغامرة

 

 الحركية: 5-2-2

 التغيير إمكانية للطفل توفر ولم والتنوع، االستمرارية وفرت إذا مكتملة غير التهيئة تعتبر

 .له المخصص المجال والتحويل في

الطفل  نفس في التي تبعث الضرورية الشروط من واحدة األشياء في التحكم إلى الطفل حاجة إن

 .المجال في والتغيير فرصة التحويل له وفرنا إذا إال ذلك يكون وال إليه، واالنتماء المجال اإلحساس بتملك

 يميل نجده حوله، لذا من الذي المحيط في بصمته يرى وأن مكان، كل في أثره يترك ألن بحاجة الطفل إن

 المجال في عناصر متحركة وغياب التهيئة، ثبات نتيجة نموه مراحل من مرحلة في والتكسير الهدم إلى

 .به الخاص

 نضمن يجب أن الحركية من نوعا عليه ونضفي الشأن، هذا في المناسبة الحلول المجال على ندخل لكي

 :يلي ما

 الصغار لألطفال بالنسبة دائمة بصفة والرمل الماء توفير. 

 وضع في متناول األطفال أدوات متحركة قابلة للنقل والفك والتركيب، مع مراعاة عدم تشكيلها 

 .سالمتهم على خطر أي

 

 منطقة األمان: 5-2-3

 تداخل بين أي تجنب ويجب التجهيزات، بين كافية مسافة ترك ينبغي اللعب مساحات تهيئة أثناء

 عنه أي ينجم ال جيد بشكل تتوضع أن يجب اللعب فتجهيزات األطفال، حركة مسارات وبين األلعاب

 .والمستعملين الطفل سالمة على أخطار
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-)االرتفاع :األبعاد ثالثية وهي تجهيز، كل حول مراعاتها ينبغي األمنية المنطقة تدعى المساحة هذه

 .التجهيزات أنواع من نوع كل خصوصيات االعتبار بعين تأخذ األبعاد وهذه الطول(،-العرض

 .أخرى غريبة عناصر أي أو اللعبة، من جزء تشكل ال عناصر أي من تخلو أن ينبغي األمان منطقة

 المناسبة:اختيار األرضيات  5-2-4

يتم  ال للتجهيزات، استعمالهم أو عند اللعب أثناء لألطفال محتمال سقوطا تشهد التي المناطق في

 مختارة مرتبط مادة ألي االمتصاص وخصائص للصدمات، الممتصة األرضيات سوى واستعمال اختيار

 أثناء االستعمال الطفل إليها يصل أن يمكن نقطة أعلى بين العمودية المسافة وهو الحر، السقوط بارتفاع

 .باألرض اصطدامه ونقطة للتجهيز العادي

 :أهمها االعتبارات من للكثير يخضع المالئمة األرضية نوع اختيار إن

 لها الموجهة االستعماالت.  

 اللعب مساحات على لألطفال اليومي التردد درجة.  

 وتعهدها عليها المحافظة أجل من المكان عين في توفيرها يمكن التي اإلمكانيات.  

 التشمس...(. األمطار، )الصقيع، السائدة المناخية العوامل 

 لبعض تستجيب أن ينبغي اللعب لمساحات التابعة المثالية األرضية فان ذلك على وبناء

 :أهمها األساسية المواصفات

 للصدمات الجيد باالمتصاص تتميز.  

 الكثيفة الحركة مناطق في يتالشى الذي العشب مشكل وخاصة المقاومة، خاصية تمتلك.  

 ومستديمة مستقرة تكون.  

 الجفاف أو الرطوبة في سواء االنزالق عديمة.  

 الصيانة سهلة. 

 .)أرضية غير كاشطة )ضعيفة االحتكاك 

عموما يمكننا تصنيف األرضيات التي يمكن أن تتواجد فوق مساحات اللعب إلى ثالثة أصناف رئيسية 

 ها للصدمات هي:مقسمة حسب درجة امتصاص

 

 :هما قسمين إلى وتنقسم :المضغوطة المواد تستعمل التي األرضيات -أ

 تكون العكس قد على بل اصطدام، أي امتصاص يمكنها ال المزفتة: أو الخرسانية األرضيات -

 عرضة األطفال فيها يكون التي مناطق في وضعها ينبغي ال لذا ذاتها، حد في خطر مصدر

 .السقوط لخطر
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 لكن امتصاص الصدمات يمكنها جيدة وضعية في كانت إذا المرصوصة: واألرضيات العشب 

 عليها عالية ترددات وجود درجة حالة أوفي الجفاف حال في تأثير بدون وهي ضعيفة، بدرجات

 زلجة تصبح فهي أمطار، وجود في حالة العكس وعلى جدا، كبير بشكل مرصوصة تصبح ألنها

  .ذلك غير في ويمكن استعمالها الحساسة، المناطق في تفاديها ينبغي وطينية،

 

  :الطرية المواد تستعمل األرضيات التي -ب

 الطرية المواد جميع لكن كاف، منجزة بسمك كانت إذا للصدمات امتصاصا أكثر بأنها تتسم

 نظافة شروط في ومحفوظة كافية حاضرة بكميات المواد تكون أن ويجب خاصة، مراقبة تتطلب

 :يلي ما أنواعها وأهم جيدة،

 

 يقاوم التغيرات التكاليف، منخفض للصدمات، جيد ممتص بأنه يتميز :الرمل تستعمل أرضية 

 أرضية ال يصبح حتى دورية وتهوية منتظمة صيانة يتطلب لكنه لألطفال، محبب الجوية،

 .الحبيبية خاصيته على يحافظ وحتى مرصوصة

 مياه األمطار تصريف وتسهل جيد، ممتص أيضا هي :المكسرة غير الحصى تستعمل أرضية 

 خطر صغيرة لتفادي وأحجام بأقطار الحصى حبات تكون أن األفضل من طبيعية، بصورة

 كأرضيات الحصى المكسرة استعمال نهائيا ويمنع األطفال، قبل من والتراشق للرمي استعمالها

 .اللعب لمساحة

 التقلبات ال يقاوم لكنه جيد، بشكل الصدمات أيضا يمتص :ونجارته الخشب لحاء تستعمل أرضية 

 .الجوية

 

  :المركبة الصناعية المواد تستعمل التي األرضيات -ت

 خصائص لها مختلفة أنواع إلى تنقسم وهي جيد، بشكل للصدمات ممتصة أرضيات هي  

 وبالنظر توفرها، التي الديكورية للعناصر بالنظر الجمالية من الناحية جذابة جد وهي معدلة، امتصاص

 .مرتفعة تكاليفها أن غير أقل صيانة تتطلب المستعملة، وهي ألوانها إلى

 

 تهيئة األحواض الرملية: 5-2-5

 لألطفال بالنسبة خاصة المفضلة مادة اللعب هو الرمل الميدانية أن الدراسات من العديد أثبتت لقد

 ممتصة أرضيات شكل على كان المادة سواء هذه من اللعب مساحات تخلو أال يجب لذا الصغار،

 .بالرمل مملوءة أحواض شكل على أو للصدمات

 :التالية القواعد فيها تراعى أن يجب الرمل أحواض
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 وجدران سفلية قاعدة من يتكون أن يجب فالحوض التعفن مصادر من مصدر أي عن الرمل عزل بهدف 

 .نفسها اللعب مساحة فوق بناؤه تم أو الصنع مسبق كان سواء

 في صناعة  المستعملة والمواد والسيول، األمطار لمياه جيد بسيالن يسمح بشكل تصمم سفليةاال القاعدة

)خاصة  إلى الحوض الدخول وأجزاء للرمل، التعفن مصادر من مصدر هي تكون أال يجب الحوض

 في كبير فارق وبدون حادة بدون حواف أي األطفال، سالمة على خطر أي تشكل أال الجدران( يجب

 .السقوط خطر لتفادي المناسيب

 الذي للرمل بالنسبة أو األحواض، داخل الموجود للرمل بالنسبة سواء تحترم أن يجب النظافة قواعد 

 ألن على التجهيزات، من األطفال سقوط تشهد أن يمكن التي المناطق في للصدمات كممتص يستعمل

 .صفته كانت مهما بالرمل يلعبون األطفال

 من والتي عنه الغريبة األجسام نزع أجل من كاف بعمق تقليبه ويتم تمشيط لعملية بانتظام الرمل يخضع 

 حيوانية مختلف، فضالت حطام بقايا ابر، زجاجية، قطع مثل تلطخهم أو األطفال تصيب أن شأنها

 .وغيرها

 عينة من انطالقا الطفيليات( عن طفيلي )بحثا أو بكتريولوجي فحص إجراء آخر إلى حين من ويمكن 

 .مختارة

 التغيير  ينبغي تغيير الرمل وتنظيف الحوض دو ريا، مدة بقاء الرمل داخل الحوض قبل إجراء عملية

 مرتبطة بدرجة تردد المستعملين والمكان الذي يتواجد فيه.

 

 الشروط المرطبة بتجهيزات مساحات اللّعب: 5-3

األطفال،  لفئة موجهة ألعاب شكل في التجهيزات من مجموعة تضم أن ينبغي اللعب مساحات

ا المصنعون اآلن ويعرض اختيار  أثناء عليه نركز أن يجب ما أهم لكن التجهيزات، من كثيرة أنواع 

 :مهمين شيئين بين التوفيق على التجهيز قدرة مدى هو المناسب التجهيز

 

 جهة من والمغامرة والنشاط الحركة إلى الطفل حاجة.  

 أخرى جهة من والحوادث اإلصابات من وحمايته الطفل وسالمة.  

 نتطرق عام، ثم بشكل اللعب مساحة تجهيزات في تتوفر أن ينبغي التي الشروط بعض نعرض يلي فيما

 .االستعمال الشائعة التقليدية التجهيزات أنواع بعض إلى
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 1شروط عامة مشتركة بين جميع التجهيزات: 5-3-1

 المقاومة واالستقرار: -أ

يتميز بالمقاومة بعد وضعه في الخدمة، وفي جميع األوقات التي يتعرض فيها التجهيز يجب أن 

 .للمؤثرات المحتملة كالقِدم والتلف، وهذا يعتمد أساسا على تصميم التجهيز والمادة المستعملة في صنعه

التجهيز ينبغي أن يكون مقاوما لالستعمال المكثف ويتحمل الدفع القوي ويتحمل وزن مجموع عدد من 

 .طفالاأل

التجهيز يجب أن يقاوم أيضا كل المؤثرات المناخية كاألمطار المهاجمة لألساسات والتي هي مصدر لتعفن 

 .الخشب وصدأ الحديد، وكذلك الرياح التي ُتزعزع الهيكل ُوتضعف تثبيته

 :استقراره الجيد، وهو مرتبط بما يلي ىمقاومة التجهيز تعتمد بشكل أساسي عل

 عمق األساسات.  

 طبيعة األرضية.  

 نمط التثبيت.  

 كيفية تجميع مختلف العناصر مع بعضها البعض.  

 هذه المعايير المختلفة يجب أن تحضى بعناية كبيرة.

 

 حالة األسطح: -ب

جميع أسطح التجهيزات يمكن أن تكون في اتصال مباشر مع أي جزء من جسم الطفل أو مالبسه، 

 :ديرة، أيلذا يجب أن تكون هذه األسطح ملساء أو مست

 بدون أسطح خشنة.  

 بدون حواف حادة.  

 .وبدون مسافة بينية بين عنصرين متصلين 

 

 الفراغات البينية والزوايا:  -ث

ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة بأبعاد الفراغات، الفتحات والزوايا الموجودة في هياكل األلعاب 

المستعملين لها أو جزء منه كالرأس، فوق مساحة اللعب، وهذا لتفادي خطر تثبيت جسم األطفال 

 األعضاء، األصابع، والمالبس.

 

 

 

                                                           
 .02ير إسماعيل، مرجع سابق، ص بلخ -1 
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 حماية األجزاء المرتفعة: -ج

أجزاء التجهيزات المرتفعة تكون معالجة ومحمية بشكل جيد لتفادي خطر السقوط، وفي جميع 

 الحاالت فان الواقي المستعمل يجب أال يشكل في حد ذاته عنصرا يشجع األطفال على القفز.

 المواد المستعملة: -ح

المواد المستعملة في صناعة األلعاب يجب أن تكون غير سمية، خاصة التجهيزات التي تستعمل 

 الخشب، والبالستيك.

 :النفاذية -خ

يجب أن تصمم التجهيزات بشكل يسمح للكبار من النفاذ والوصول إلى جميع األماكن التي يمكن 

 أن يتواجد فيها األطفال.

 

 أنواع األلعاب فوق مساحة اللعب:بعض  5-3-2

 المنزلقات: -أ

هي التجهيزات التي تحتوي في جزء أو عدة أجزاء منها على مساحات مائلة يمكن للطفل أن 

 ينزلق عليها بفعل الجاذبية األرضية.

 

 أنواعها: 1- أ

 وهناك عدة أنواع من بينها:

 المنزلقة بمسند: 

طريق مدرج،  ويكون فيها الوصول إلى منطقة االنطالق مباشرة باستعمال سلم دخول، أو عن 

 وهي المنزلقة الكالسيكية.

      

 : توضح منزلقة بمسند.(10الصورة رقم)  
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 المنزلقة بموجة: 

 ويكون فيها الجزء الخاص باالنزالق يحتوي على ميوالت متغيرة. 

 

 
 (: توضح منزلقة بموجة11الصورة رقم)

 سطح االنزالق فيها يتبع في أغلب أجزائه ميل تضاريس األرض الطبيعية، أي : المنزلقة المدمجة

  أن المنزلقة توضع فوق المنحدر الطبيعي وهذا من شأنه أن يقلل من خطر السقوط.

  

 (: توضحان منزلقة مدمجة.10( و )10الصورتين )

  المركبةالمنزلقة : 

تجهيزات أخرى أو أجزاء من  وتكون فيها منطقة االنطالق لالنزالق ال يمكن النفاذ إليها إال بالمرور على

 وضعيات أخرى للقفز. أوالمائلة، التجهيزات كشبكات التسلق، الجسور، المستويات 
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 توضح المنزلقة المركبة. (:10الصورة رقم)

 المنزلقة المعقوفة:  

 فيها الجزء الخاص باالنزالق منحنيات على شكل حلزوني.وهي التي يأخذ 

 

 (: توضح المنزلقة المعقوفة11الصورة رقم)   

 :المنزلقة األنبوبية  

 يكون فيها الجزء الخاص باالنزالق ذو مقطع حلقي.

 
 (: توضح المنزلقة االنبوبية.10صورة رقم)ال           
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 شروط السالمة: 2- أ

 

 تسمح أن ويجب المدارج، أو الساللم هي استعماال أكثرها وسائل، بعدة إليها النفاذ : يتماالنطالق منطقة 

 دون ومن ويسر راحة وبكل وضعية التوازن في باالنزالق الخاص الجزء إلى الوصول من للطفل

 .حافتيها على واق على وتحتوي كافية مساحة ذات أن تكون أفقية، فينبغي السقوط، لخطر التعرض

 في وضعية الوقوف، للدخول محاولة بأي للطفل يسمح ال بشكل يصمم أن ينبغي :االنزالق جزء مدخل 

 حسب الجلوس وضعية في الطفل بالدخول إلزام ضرورة االعتبار بعين تأخذ أن يجب المتخذة الترتيبات

 .لها الموجهة العمرية الفئة

 أطفال بشكل  عدة أو واحد، طفل بمرور سهل، ويسمح مدخل ذو يكون أن ينبغي: االنزالق جزء

 الناجم الجسم تسارع سالفا(، )األنواع المذكورة المنزلقة نوع حسب يختلف الجزء هذا عرض متوازي،

 وجود في تتسبب قد الكبيرة الميوالت ألن محدودا، يكون أن االنزالق يجب جزء ميل في التغييرات عن

 .االنزالق جزء من الطفل خروج حوادث مثل

  بهدف حماية الطفل من خطر السقوط من منطقة االنزالق يجب حماية جانبيهااالنزالقحماية جزء : 

 جزء سطح مع منفرجة زاوية مائلة مشكلة أو عمودية تكون أن يمكن األخيرة هذه واقيات، باستعمال

  .حادث أي لتفادي الشكل مستديرة حوافها أن تكون يجب الحاالت جميع وفي االنزالق،

 وصول لتفادي نهايته في الهبوط سرعة من يقّلل بشكل يصمم أن ينبغي االنزالق جزء :الخروج منطقة 

 خفيفا، ميال يكون االنزالق من جزء األخير الجزء ميل االستقبال، أرضية ع م عنيف واصطدام سريع

 .الشكل األرض( ومستديرة من سطح )قريبة منخفضة تكون نهايته وحافة

 المساحة وتضم المنزلقة، حول أمان مساحة ترك يجب فانه اللعب تجهيزات جميع مثل :األمان منطقة 

 تشكل ال أجسام أو عوائق أية خالية من وتكون الخروج، ومنطقة االستقبال ومنطقة جانبيها على التي

 .اللعبة من جزء

 

 :ألعاب التأرجح -ب

يأخذ شكل قوس متواصل، هي األلعاب التي تسمح لصاحبها بالحركة إلى األمام والى الخلف على مسار 

 تضم في أغلبها دعامة معلقة في رافده.

 

 هناك عدة أنواع من المتأرجحات نذكر منها:: أنواعا 1- ب

 وحيد بمحور متأرجحة: 

 إلى األمام من فيها الحركة اتجاه يكون أفقية، رافده في معلقة فردية مقاعد عدة أو مقعد تضم متأرجحة 

 . الخلف
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 توضح المتأرجحة بمحور واحد (:10الصورة رقم)                               

 

 بمحورين متأرجحة: 

 .الوقت نفس في له موازية أو المحور على عمودي الحركة فيها تكون أن يمكن متأرجحة 

 
 توضح المتأرجحة بمحورين. (:10الصورة رقم )

 

 وحيدة تعليق نقطة ذات متأرجحة:  

 في فيها التأرجح يمكن واحدة، نقطة في مجتمعة التعليق أحبال جميع فيها يكون بمقعد مجهزة متأرجحة

 .االتجاهات جميع
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 توضح المتأرجحة ذات نقطة تعليق وحيدة.(: 10الصورة رقم )

 شروط السالمة: 2- ب

 

 المقاعد : 

 للسقوط. الطفل تعرض حالة في انقالبها تمنع بطريقة ومربوطة لينة بمواد مصنوعة تكون -

 .التأرجح أثناء الخلف من اصطدام أي لتفادي كافية بينية بمسافة المقاعد تركب -

 .الحامل الهيكل عن أيضا كافية بمسافة بعيدة المقاعد تكون -

 الفئة العمرية حسب يكون األرض سطح عن الطفل عليه يجلس الذي المقعد مستوى ارتفاع -

 بالجلوس تسمح للطفل أن يجب المسافة هذه المستعملة، المقاعد نمط وكذا للمتأرجحة المستعملة

 .تامة وسهولة بيسر

 في حالة بحيث كافية تكون األرض سطح ومستوى للمقعد السفلي السطح بين الفاصلة المسافة -

 .وإلى الخلف األمام إلى حركته أثناء به يصطدم ال المقعد فان األرض على الطفل سقوط

 

 وسائل التعليق: 

 الذين أصابع األطفال على خطرا تشكل أال ينبغي سالسل، أو أحبال عن عبارة تكون ما غالبا -

  .بها يمسكون

إلى  يؤدي ذلك ألن متوازية تكون أن األفضل من الواحد المقعد تدعم التي التعليق وسائل -

 .للمقعد أكثر استقرار
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 منطقة األمان: 

 .لها المستعملين وغير للعبة المستعملين األطفال بين اصطدام حدوث تمنع بأبعاد تكون  

 

 :ألعاب التسلق – ج

التسلق  وشبكة والساللم المعقود كالحبل للتسلق األطفال يستعمله التجهيز من جزء أو تجهيزات هي 

 .لذلك الموجهة والهياكل

.  

 

 .توضح العاب لتسلق(: 00(، و)01)(، 00الصور )
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 السالمة: شروط 

 ممتصة تكون األرضية أن ينبغي لذا جدا، كبير التجهيزات من النوع هذا في السقوط احتمال

 أو القضبان وجود في أعضاء الجسم أحد أو الرأس تثبيت خطر وجود عن نغفل أن دون للصدمات،

 .االنزالق عديمة مواد من جيدة ومصنوعة حالتها تكون أن يجب كما الحبال، من الشبكات المصنوعة

 ألعاب التوازن: -د

من لوح أو هيكل معدني طويل وضيق يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة موجودة في هي تجهيز يتألف 

المنتصف، ويوجد عادة مقاعد وأدوات تثبيت لحماية األطفال من الوقوع على طرفي اللوح أو الهيكل، 

يلزم طفلين على األقل من أجل ممارسة هذه اللعبة، حيث يكون أحدهما في األعلى ثم يهوي إلى 

 .ين يكون الطفل اآلخر في األعلى، وهكذااألسفل، في ح

من ألعاب التوازن لكنها تشترك جميعها في وجوب توفر نقطة ارتكاز في  نوعانهناك  :أنواعا 1- د

 المنتصف لتفعيل عملية التوازن وهي:

 المحور لعبة توازن أحادية: 

في  جهة، أو مقعدينونقطة ارتكاز واحدة، يمكن أن تحتوي على مقعد في كل واحد  محور تتكون من

 .كل جهة

 

 ذات مقعد واحد. المحورتوضح لعبة التوازن أحادية  (:00الصورة رقم )
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 المحور ذات مقعدين. ةتوضح لعبة التوازن أحادي (:00الصورة رقم )

 المحور: لعبة توازن ثنائية 

 ائص لعبة التوازن أحادية المحور.تتكون من لوحين، ونقطتي ارتكاز، مع نفس خص

 

 توضح لعبة التوازن ثنائية المحور : (01الصورة رقم)

 

 شروط السالمة: 2- د

 الطفل تعرض حالة في انقالبها تمنع بطريقة ومربوطة لينة بمواد مصنوعة يجب أن تكون المقاعد

ضين في كل جهة يلمسك بها الطفل لمنعه من بقم، كما يجب ان يكون هذا التجهيز مزود بللسقوط

 السقوط، كما يجب أن تكون المحاور مصنوعة من مادة صلبة لتفادي انكسارها بسبب األوزان. 
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  1مساحات اللّعب في القانون الجزائري:.  6

الثمانينات،  بداية غاية إلى الجزائر في اللعب بمساحات خاصة معايير وضع إلى االلتفات يتم لم

تحديد  في عليها يعتمد رسمية معايير أي هناك تكن لم الفترة هذه قبل ،1983سنة  غاية إلى وبالتحديد

 .اللعب لمساحات الممنوحة المساحة

 خاص والتعمير والبناء السكن وزارة عن صادر وزاري منشور إصدار تم 1983 سنة

 الواجب الدنيا المعايير حدد 0000-10-10في  المؤرخ 5268 المنشور رقم الترابية، التجزئاتبتهيئة

  :التالي النحو على وكانت الخضراء والمساحات اللعب لمساحات الممنوحة المساحة احترامها لتحديد

 .اللعب لمساحات بالنسبة  ............/ساكن1 م0.0 -    

 .الخضراء للمساحات بالنسبة ............./ساكن1م 02-    

 بعيدة السكان وتبقى فئات مختلف الحتياجات تستجيب التي المساحات بتهيئة تسمح ال القيم هذه أن ونرى

 .تقدما األكثر الدول في المعتمدة المعايير عن

بمساحات  يتعلق فيما ساكن/2 م 4.5 إلى القيمة هذه رفع خالل من بعد فيما النقص هذا تدارك تم وقد

المعتمدة  الدنيا بالمعايير الخاص 1984 أكتوبر 31 في الصادر المشترك الوزاري المنشور في اللعب،

 :الى السكنية لألحياء التابعة الخضراء المساحات المنشور قسم حيث الخضراء، المساحات إلنجاز

 .ساكن/2 م 1.80 :مغروسة سكنية خضراء مساحات /أ

 :يلي كما تقسيمها يتم ساكن،/2 م 4.5 بمجموع :اللعب مساحات /ب

 /ساكن. 1م 1.11سنوات  0باألطفال األقل من حديقة أطفال خاصة  -

 /ساكن.1م 1.0سنوات  01-0حديقة أطفال خاصة باألطفال من  -

 /ساكن.1م 1.0مساحة رملية للعب الحر  -

 /ساكن.1م 0سنوات  01أرضية لعب لألطفال األكبر من  -

 .ساكن/2 م 1.0(: الشوارع مساحات) لاللتقاء حرة خضراء مساحات /ج

 الخاص واآلخر اللعب بمساحات الخاص المعيار بين فصل قد الوزاري 1983 منشور أن يالحظ

 اللعب مساحات مع تعامل قد 1984 لسنة المشترك الوزاري المنشور بينما الخضراء، بالمساحات

 الخارجي للفضاء تابعة مستقلة أساسية كمساحات وليست الخضراء، المساحات من كجزء باعتبارها

 .العمومي

                                                           
 000بلخير إسماعيل، مرجع سابق، ص  -1 



ةعب األطفال داخل األحياء السكنيخصائص مساحة ل                          ثانيالالفصل                                                                                         

 
60 

 الفصل: خالصة

األنشطة  من متنوعة مجموعة شكل في الطفل يترجمها باللعب المرتبطة االحتياجات

الطفل  يمارسه ما بكل عالقة لها بل فقط الفيزيائية الحركات على األنشطة هذه تقتصر وال والحركات،

  .الخارجية من نشاطات حركية، هادئة، تعبيرية، أو نشاطات التفاعل مع المحيط المجاالت داخل

تهدد  أن يمكن التي واألخطار الحوادث من عدد في تتسبب أن يمكن النشاطات هذه أن غير

المجال  بتهيئة مرتبط بعضها الخطورة، ومتفاوتة متنوعة أخطار وهي اللعب، أثناء الطفل سالمة

 .للعب الموجهة بالتجهيزات مرتبط وبعضها

مة نوعيتها وتجعلها أكثر مالء منينبغي أن تتميز التهيئة بمجموعة من الخصائص التي ترفع لذا 

 :المستويات التالية الستقبال وظيفة اللعب وذلك باتخاذ مجموعة من الترتيبات على

  اللعب داخل المخطط العام للحي و ومكانة مجاالتعلى مستوى التهيئة العامة للحي السكني،  -

 .عالقتها المجالية بباقي الكتل المبنية وغير المبنية

  تهيئة مساحات اللعب في حد ذاتها ومدى قدرتها على توفير التنوع والحركيةعلى مستوى  -

 .وكذا تأمين الطفل من جميع الحوادث واألخطار

  على مستوى التجهيزات ومدى قدرتها على التوفيق بين حاجة الطفل الى المخاطرة وركوب -

 .الصعاب من جهة وحاجته الى السالمة الجسدية من جهة أخرى

ي وضرور كيز على هذه الشروط الثالثة والعمل على تحقيقها في أرض الواقع هو أمر أساسيإن التر   

 مع احتياجات فئة األطفال. إذا أردنا االرتقاء بمساحات اللعب لتصبح أكثر تالؤما  
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 :مقدمة

 أن غير العلمية، واألبحاث الدراسات جميع في كبيرة أهمية التحليل عملية تكتسي

 هذا في للباحثين بالنسبة ارتكاز محور فهي العمرانية، للدراسات بالنسبة أكبر أهميتها

 يتعين لذا المدروسة، للظواهر وواقعية منطقية تفسيرات إلى الوصولأجل  من المجال

 إعطاء أجل من لبحثنا، التطبيقية الدراسة محل لمدينة تاملوكة تحليلية دراسة إجراء علينا

 األحياء داخل اللعب مساحات التي تشهدها الحالية الوضعية عن ومتكاملة واضحة صورة

 .بالمدينة السكنية

 المعطيات وتحليل العامة خصائصها لمعرفة المدينة عن عامة قراءة سنعطي بداية

 لمساحات العامة الوضعية نتناول ثم السكنية، باألحياء ارتباط لها التي والمجالية الكمية

ب في اللع لمساحات عينة بدراسة األحياء السكنية ذات النمط الجماعي متبوعا داخل اللعب

 األحياء السكنية الجماعية.

 مدينةالب اللعب مساحات توفر مدى قياس إلى هذه التحليل عملية من نهدف نناكما أ

 حددناها التي األطفال فئة احتياجات مع التوافق إلى األقرب الشروط ومدى توفرها على

 .إن ُوجدة السابقة فصولنا في
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 الدراسة التحليلية لمدينة تاملوكة: .1

واإلقليم ككل فموقعها االستراتيجي قالمة من أهم أقطاب التوازن المجالي بوالية  تعتبر مدينة تاملوكة

)ملتقى ألهم الطرق والمحاور الرئيسية( والوظيفية )تركز مختلف الهياكل والتجهيزات( كل هذا أثر على 

نموها الديموغرافي الذي أعطى استجابات مجالية متباينة عبر الزمن أعطت الصورة الحالية للمدينة ولذا 

 دراسة ما يلي: البد منكان 

 والموضع: الموقــع 1.1

هكتار  732.21تقع مدينة تاملوكة في وسط مجال البلدية في المناطق السهلية محتلة مساحة 

 م على مستوى سطح البحر. 104من المساحة اإلجمالية للبلدية، بارتفاع يصل إلى  % 4.0بنسبة 

 ا والمتمثلة في:إضافة إلى موقعها االستراتيجي هذا والذي يزيد من قوته مرور أهم المحاور على مستواه

 .ووادي زناتي شمالها بأم البواقي جنوبا  ( الذي يربطها 743الطريق الوطني رقم ) -

 ( الذي يربطها قسنطينة غربا.722الطريق الوالئي رقم )  -

  مما يسمح لها بتأدية دور ديناميكي في مجال التبادالت االقتصادية.

موضعها حيث أن معرفة المكان الذي تتوضع وانطالقا من خصائص موقعها هذا يمكن تحديد إمكانيات 

عليه المدينة له أهميته في تحديد شكل نموها واتجاهات توسعها، ومختلف استعماالت األرض واألشكال 

 الحضرية التي تمثل الهيكل العام لها.

طح البحر، على س م104حوض ترسيبي على ارتفاع فمدينة تاملوكة تتوضع على منطقة سهلية ضمن 

حيث أن موضع المدينة المحاط بالجبال جعلها مصبا لألودية مصدرها تلك الجبال المحيطة بمجالها أذ 

يخترقها واد المالح جنوبا من الغرب اتجاه الشرق، ليصب بوادي لمقيصبة الذي يعتبر بدوره من روافد 

 وشعبة مزارةشعبة بلحفاف وادي الشارف، كما تخترقها بعض الشعاب من الجهة الشمالية ممثلة في 

 والمالحظ أن هذه األودية تشكل خطرا من جراء الفيضانات. 

 :المناخ 1.1

وهذه جاف  وصيف حارإن موقع البلدية في نطاق السهول العليا يمتاز بشتاء بارد ممطر شتاءا 

 درجة حرارةوبملم/سنويا،  054الطبيعية تميز المنطقة بتعريضها لكمية التساقط التي تقدر ب: العناصر

ملم/سنويا، وهذا تبعا  544الرطبة حيث تفوق بها كمية التساقط  وبالمنطقة الشبه م3..7ب: متوسط تقدر 

  لمناخ الرطب البارد شتاءا والشبه جاف صيفا.االتي يسود بها للتنوع المناخي الخاضعة له المنطقة 
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  :بمدينة تاملوكة التساقطيوضح  (:1رقم ) جدولال

 السنة أ ج ج م أ م ف ج د ن أ  س الشهر

 711 72 71 13 51 55 11 23 111 21 11 55 33 /مم1

 منحنى التساقط بمدينة تاموكة خالل السنة. (:71الرسم البياني رقم )

      

ومنحنى التساقط نالحظ أن الفترة الممطرة تمتد من منتصف نوفمبر إلى خالل الجدول السابق  من

مم تسقط خالل هذه الفترة أما فيما 554مم التي تسقط على المنطقة 11.منتصف شهر ماي حيث من بين 

 يخص الحرارة فإن المنطقة تتميز بفترتين رئيسيتين:

 : فترة باردة 

منتصف نوفمبر إلى منتصف أفريل حيث تبلغ درجة الحرارة أدناها بمتوسط شهري في  وتمتد من

( كما أنها من °م40إلى أربعة درجات )د.ف كما يمكن أن تصل في بعض األحيان  3.2شهر جانفي 

 الفترات التي تتخللها في كثير من األحيان تساقطات ثلجية كبيرة.
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 :فترة حارة 

شهر ماي إلى منتصف شهر سبتمبر، حيث تبلغ درجة الحرارة أقصاها في شهر وتمتد من منتصف 

 د.ف وهذا دائما في شهر أوت. 25كمتوسط شهر يمكن أن تصل إلى أكثر من  د.ف ...3أوت ب: 

 متوسط درجات الحرارة:يوضح  (:73رقم )جدول ال

 د ن أ س أ ج ج م أ م ف ج الشهر

 ..74 70.0 73 30 ...3 .3 30 71 70.0 73.3 74.7 3.2 د.ف

 مخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرال: المصدر

 

 منحنى تغيرات درجة الحرارة خالل السنة بمدينة تاملوكة.(: 71الرسم البياني رقم )

      

 

 الرطوبة: 

شهر  وهذا في %.0تبدأ في التناقص حتى تصل صيفا إلى  ثم %4.ا إلى صل درجة الرطوبة شتاء  ت

 أوت.

 الرياح: 

الغربية خاصة، حيث يبلغ ترددها السنوي بالنسبة للرياح فإن المنطقة تتعرض لـتأثير الرياح الشمالية   

 .%31.0 0وأقصى تردد لها خالل شهر أفريل إذ يبلغ 34.7%
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 تردد الرياح:(: يوضح 75رقم )جدول ال

 ش.غ غ ج.غ ج ج.شر شر ش.شر ش االتجاه

 17 15 72 77 71 73 71 13 درجة التردد

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.المصدر: 

 التطــور العمراني: مــراحل 3.1

إن النمو والتطور عبارة عن نظام تصاعدي يسمح بالتنقل من حالة إلى حالة أخرى وفي دراستنا 

هذه يعني التوسع والنمو في مجال فضائي يعكس المدينة، وهدفنا األول من هذا التحليل هو تهيئة المدينة 

 النمو وأسلوبها عبر الزمن.الستقبال هذا النمو وفي سبيل ذلك يجب إدراك ومعرفة طريقة 

وهي المرحلة التي بدأ فيها تشكيل أول نواة  (:1252-1111المرحلة األولى )الفترة االستعمارية )-*

استعمارية للمدينة، تهيكلت حول محورين شارع أول نوفمبر وشارع االستقالل وبعدها شهدت توسعة 

تميز هذا النسيج بالنمط األوروبي المحاط حول للنواة األولى التي كونت فيما بعد مقر بلدية تاملوكة و

 مركز وسطي مكون من كنيسة وساحة عمومية. 

بدأ ظهور حي صالح طكوك وعمار بركات بشرق وغرب النواة (: 1217-1252) المرحلة الثانية-*

ر األولى، هو أقدم أحياء المدينة شيد من طرف السكان األصليين للمنطقة وأطلق عليه" المحتشد" في إطا

 ما يعرف بمخطط قسنطينة.

بعد االستقالل وفي السنوات األولى لم تعرف المدينة تنمية عمرانية ملحوظة فقد استمر نمو األحياء 

القديمة والتقليدية بشكل عشوائي بالقرب من المحتشد، خاصة أن هذه الفترة عرفت رحيل المعمرين 

في بحثا عن االستفادة من الخدمات الموجودة وتركهم لمساكن شاغرة احتلها السكان األصليين ونزوح ري

 والعمل.

 (:1217-1217المرحلة الثالثة )-* 

 722والوالئي رقم  743وخالل هذه المرحلة شهد التجمع توسعا مهما على محوري الطريق الوطني رقم

مسكن وبعض السكنات المتفرقة واستفادت البلدية من مرافق مختلفة من  32و 73تمثلت في مشروع 

 ، ...، متوسطة، مقر البلدية، مركز صحي، مسبح بلدي3+ط7رسة طمد
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 :1777-1217المرحلة الرابعة -* 

استمر التوسع الحضري للمدينة في نفس االتجاه سواء بالعمليات الطوعية التي جاءت كبرنامج في 

بمبادرة من الفئات السكانية عن طريق عمليات البناء  المخطط العمراني األول أو بالعمليات الالطوعية

مسكن( 744غير الشرعي في هذه المرحلة ظهر نمط السكن الجماعي والنصف الجماعي بالمنطقة )

 ... وتحصيصات فردية ومرافق عمومية مثل ثانوية، ملعب متوسطة

 :1771-1777المرحلة الخامسة -*

ابقة بطريقة جعلتها تصل إلى استهالك المجاالت لقد توسعت مدينة تاملوكة في المراحل الس

والغرب الشاغرة داخل النسيج الحضري، فوجد التعمير نفسه محاصرا باألراضي الفالحية في الشمال 

هذه المرحلة أصبح  ن فيأونكتفي هنا بالقول  الجنوب،لصعود المياه في  والشرق وبالمناطق المعرضة

أشكاال خاصة مع نفاد األراضي المحددة بالمخطط  لتعمير يشكللالبحث عن األماكن الشاغرة القابلة 

 .المهيكلينفي هذه المرحل واصل التوسع الحالي اتجاهه وفق المحورين  السابق والتوجيهي 

 يوضح مراحل التطور العمراني.(: 75الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 + إسقاط المعطيات 3441: إحصاء المصدر

 

 

 

 

 

 المراحل
مساحة القطاع المعمر 

 )هكتار(

 النمو السنوي

 )هكتار/سنة(

1111 -  1252 2.11 7.11 

1252 – 1217 3.71 7211 

1217 – 1217 1.11 7.11 

1217 – 1777 11.73 7.23 

1777 – 1771 51.1 5.11 

 113.31 إجمالي المحيط العمراني الحالي
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 مخطط التطور العمراني لمدينة تاملوكة
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 الكثافة السكانية: 5.1

 بالجدول:ن/هـ موزعة كما هو موضح  11تتوزع بكثافـة 

 .يوضح الكثافة السكانية بمدينة تاملوكة (:77الجدول رقم)

1771 

 الكثافة الصافية )ن/هـ( المساحة )هـ( عدد السكان )ن(

74123 732.21 11 

 + إسقاط المعطيات 3441: إحصاء المصدر

   :السكان 5.1

 نسمة  2102وهي تمثل فئة األطفال دون سن الدراسة يبلغ عددهم  سنوات(: 5-7) الفئة األولى

 من إجمالي السكان. % 34,20مشكلين نسبة 

 تمثل فئة السكان في سن الدراسة في الطور األول والثاني والثالث وصل  سنة(: 51-7) الفئة الثانية

 .% 27.14ويشكلون نسبة  3441نسمة في  5334عددهم 

من إجمالي السكان وهي نسبة مهمة  % 53.40سنة( تشكل نسبة  71-4وعموما فإن فئة األطفال ما بين )

 يعود ارتفاعها إلى عوامل عدة منها ارتفاع المواليد وقلة الوفيات ونتيجة لتحسين الظروف المعيشية.

 تعرف بالفئة النشطة إذ تمثل القوة العاملة والسكان في سن العمل، سنة( 52-71) الفئة الثالثة :

من إجمالي السكان وهي تبرز بوضوح الطبقة  % 00,53نسمة، يشكلون نسبة  1073وصل عددهم إلى 

الشغيلة، والطاقة العمالية التي تتوفر عليها البلدية. كما تبرز أن المجتمع المكون لبلدية تاملوكة هو مجتمع 

 شاب.

 وهي تشتمل فئة الشيوخ والمسنين أي فئة استهالكية ومعالة عددها سنة( 77)أكثر من  الفئة الرابعة :

 .% 2.02نسمة أي نسبة  03.يقدر ب 

 .لبلدية تاملوكة لسكانا عدد :(71) الجدول رقم

 النسبة )%( لعددا فئات األعمار

7 - 5  2102 34,20 

7 - 15  5334 27,14 



 .تاملوكة مدينة في اللّعب لمساحات التحليلية الدراسة                                                                                    :الثالث الفصل

 

 
71 

17- 52  1073 00,53 

 2,02 03. فما فوق 77

 177 11125 المجموع

 + إسقاط المعطيات 3441: إحصاء المصدر

 (: يوضح نسبة عدد األطفال بتاملوكة73الرسم البياني رقم)

 

 البياني الرسم ويظهر، 3441 إحصائيات حسب نسمة 71130 حوالي تاملوكة سكان تعداد بلغ

 أو تجاهلها ينبغي ال مرتفعة نسبة وهي السكان، مجموع من % 53 تفوق نسبة تمثل األطفال فئة بأن

 باقي احتياجات عن تختلف احتياجات وتتطلب الخصوصية، من نوع لها الفئة هذه وأن خاصة إهمالها

 .المجتمع فئات

 والتجهيزات: المرافق 7.1

 إدارية، صحية، )تعليمية، والضرورية المهمة والتجهيزات المرافق من كال   تاملوكة مدينة تضم 

 .(رياضية ثقافية،

 المرافق إلى تفتقر أنها إال المدينة عليها تتوفر التي والمرافق التجهيزات في كبير وعتن وجود رغم 

 بمنتاملوكة  مدينة سكان ويبقى ،الحيوانات وحدائق والتسلية، األلعاب حدائق المنتزهات، مثل الترفيهية

 منوتريحهم  التوتر شدة عنهم يخفف متنفس أي يجدون ال حيث الجانب هذا من يعانون األطفال فيهم

 .المدينة داخل اليومية الحياة إيقاع تسارع عن الناجم والبدني النفسي والتعب العناء
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 مخطط التجهيزات لمدينة تاملوكة
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 1.1 الــكثافـة السكـنيـة:

 ر./هكتامسكن  18 بـالمساكن الموجودة فإن الكثافـة السكنيـة تقدر  وعددالمعمر بمساحة القطاع قياسا 

 :سكناتال أنماط بنــاء 1.1

إن تطور وتوسيع مدينة تاملوكة طوال فترات زمنية مختلفة، أعطى أشكال وأحجام للمساكن 

 متجانسة في مناطق وغير متجانسة بالنسبة للمدينة كلها.

عناصر أخرى بما فيها خصائص النسيج العمراني من خالل فترات التوسع ومن مجموعة 

والطراز المعماري ومن حيث الصور التي تشكلها عناصر المدينة يمكننا تقسيم نوعية البناء إلى ثالث 

 أقسام:

 النمط االستعماري: -أ

يظهر على مدينة تاملوكة كمعظم المدن الجزائرية الطابع المعماري االستعماري، وهذا من الناحية 

 ة والمعمارية.العمراني

 من الناحية العمرانية:  -*

وهو النسيج األكثر تنظيما ذو تركيبة عمرانية معتمدة على تصميم متجانس للنسيج إلى أجزاء ذات 

أشكال هندسية بسيطة مستطيلة أو مربعة، ذات أبعاد مختلفة وتمثل الوحدة التركيبية للنسيج الموقعة 

 الل(.بشكل أو بآخر على طول المحاور الرئيسية المهيكلة )شارع أول نوفمبر وشارع االستق

 من الناحية المعمارية: -*

تتميز السكنات ذات ساحة أو فناء بطراز معماري يعكس حضارة المستعمر التي ال يتعدى 

ارتفاعها طابق ارضي وذات أسقف مائلة )بالقرميد( مشكلة منظور عمراني مجرد من الزخرفة التي 

الطراز الكالسيكي الغني بالزخارف ذات وهذا بعكس المرافق التي يغلب عليها  73تعكس اتجاهات القرن 

من سكنات ال يتعدى هدا النسيج الفردي يتكون  ( ذات بعد تاريخي.classicismeاتجاه معماري أكاديمي )

 م/هـ..7بكثافة  علوها عن طابق ارضي ذات سقف مائل، والتي في مجملها في حالة رديئة.

  نمط سكنات المحتشد: -ب

لح طكوك وحي عمار بركات اويمثلها حي ص 7353لسنة  أنشأت في إطار مشروع قسنطينة

وهي مخصصة للسكن فقط، تنعدم بها المرافق والمساحات الخضراء، حالتها الفيزيائية متوسطة وفي 

 م/هـ.14بعض الحاالت رديئة، كثافتها تصل إلى 
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 :فردينمط ال  -ج

تاملوكة مشكال النسيج يشكل هذا النوع من المساكن الجزء الكبير للنسيج الحضري لمدينة 

 المحيطي لها وهذا يعود إلى فترات التوسع التي مرت بها المدينة.

تتميز التجزيئات بنسيج متراص مقسم إلى تحصيصات ذات واجهة واحدة في معظم األحيان، وبارتفاع 

لنسبة ما وتمتاز هذه البنايات بالتجانس من ناحية ا( بمحالت مدمجة في الطوابق السفلية + R 2يصل إلى )

، تصل 7305ماي 41والحي الجديد وحي 5،2،3،7،.بين االرتفاع والفتحات. وتشمل التحصيصات رقم ،

 م/هـ.04و 25كثافة المساكن بها ما بين 

 نمط السكـن الجماعي والنصف جـماعي: -د

هذا النوع من السكن جاء لسد احتياج كبير في هذا المجال وهو يخدم الجانب الكمي أكثر من 

الكيفي، حيث نجده على شكل مجمعات سكنية )عمارات مهيكلة بمجال عمومي( والتي تتطلب الجانب 

 :تهيئة لمجالها الخارجي )ساحات خضراء، مواقف السيارات، ساحات اللعب(. وهي تشمل

مسكن 744+4.+344و ،(LSP)ن مسك4.و ،(RHP)مسكن714+744السكن الجماعي ب  -

(OPGI). 

 مسكن....74+70+.+14+34+73+54+.4السكن النصف الجماعي ب  -

 2.1 الحـالـة اإلنشـائيـة للسكنات:

طة، رديئة( أصناف وهي: )جيدة، متوس ثالثلقـد تم تصنيف المساكن الموجودة بمقر البلديـة إلى 

 حسب المسح الميداني وهي كالتالي:

 تتمثل في السككنات  مقر البلديةمن إجمالي سكنات  % 11,13: تستحوذ على نسبة البنايات الجيـدة

 الجماعية والنصف جماعية والتحصيصات المختلفة وبعض السكنات الفردية.

  :مكاي 41من إجمالي السكنات توجد خاصة بحكي  % 2,70تستحوذ على نسبة البنايات المتوسطة

7305. 

  :مكن إجمكالي السككنات تترككز خاصكة بحكي طككوك  % 1.41تستحوذ على نسبة البنايات الـرديئة

 ي عمار بركات.صالح وح
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 مخطط أنماط السكنات بمدينة تاملوكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .تاملوكة مدينة في اللّعب لمساحات التحليلية الدراسة                                                                                    :الثالث الفصل

 

 
76 

 (: posشغل األرض ) مخططات 17.1

 مخططات شغل أرض وهي كالتالي:تحتوي مدينة تاملوكة على خمسة 

  71مخطط شغل األرض رقم : 

مسكن ذات نمط فردي  13.من  يتكون هـ،35.71مساحته بـ يقع في مركز المدينة تقدر 

، مقر إكماليه، ساكن، يحتوي على التجهيزات التالية: )مسجدين 3330وتحصيصات، ويبلغ عدد سكانه 

 البلدية، حضيرة البلدية، الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي، البريد والمواصالت، مكتبة البلدية(.

  71مخطط شغل األرض رقم: 

مسكن )سكن  .37يتكون من  هـ،27.40مساحته بـ:  للمدينة تقدريقع في الجهة الشمالية الغربية      

ساكن، يحتوي على التجهيزات التالية:  0211جماعي، نصف جماعي، تحصيصات(، يبلغ عدد سكانه 

فالحية، من دار الشباب، ملحق تكوين مهني، التعاونية ال 43)مدرسة ابتدائية، ثانوية، الملعب البلدي، 

 مرآب للسيارات، مسبح بلدي، مستشفى، مسجد، ومدرسة قرآنية(.

  73مخطط شغل األرض رقم: 

سكن مسكن ) .21، يتكون من هـ35.31مساحته بـ:  يقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة تقدر    

ساكن، يحتوي على التجهيزات التالية: )مدرسة ابتدائية،  7701، يبلغ عدد سكانه (سكن جماعيفردي، و

 إكماليه، الدرك الوطني، محطة السافرين(.

  75مخطط شغل األرض رقم: 

مسكن )سكن  100، يتكون من هـ31.47يقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة تقدر مساحته بـ:     

التالية: )مدرستين ابتدائيتين، ثانوية، قاعة  ساكن، يحتوي على التجهيزات .225فردي(، يبلغ عدد سكانه 

 عالج(.

  75مخطط شغل األرض رقم: 

مسكن )سكن  231هـ، يتكون من 23.25يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة تقدر مساحته بـ:     

دار  إكماليه،، ةابتدائي ةساكن، يحتوي على التجهيزات التالية: )مدرس 7310فردي(، يبلغ عدد سكانه 

 (.حضانة
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 مخطط توزيع مخططات شغل األرض بمدينة تاملوكة
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 الدراسة التحليلية لمساحات اللّعب في مدينة تاملوكة: .1

 :تمهيد

كمية وكيفية لمساحات اللعب الموجودة بالمدينة وتشخيص تحليلية سنحاول هنا إعطاء دراسة 

 حالتها.

 المدينة:بموقع مساحات اللّعب المتوفرة  1-1

اثنتين وظيفة اللّعب لألطفال، حيث تقع ل ثالث مساحات فقط موجهةتحتوي مدينة تاملوكة على 

 مخطط شغل األرض رقمل الجهة الجنوبية الشرقية فيبتسميتها بالمساحتين )أ( و )ب(  والتي سنقوم منها

 40لمخطط شغل األرض رقم  ماليةالجهة الشفي ب )ج( التي سيتم تسميتها بمساحة اللع، واألخرى 47

 ألحياء السكنية ذات النمط الفردي.ا بوبكري الذي هو منحي وبالضبط في 

 

 ع مساحات اللّعب المتوفرة في المدينة:انوأ 1-1

 :71مخطط شغل األرض رقم في  انتقع اللتان )أ(و)ب( اللّعب تيمساح 1-1-1

الفصل الثاني بالنسبة ألنواع مساحات لعب األطفال في المدينة من خالل ما تم توضيحه سابقا في 

ا متصنف من مساحات اللّعب العامة ألنه 47مخطط شغل األرض رقم في  اناللّعب التي تقع تيفإن مساح

 في مكان عمومي وبعيدة عن السكنات. انتوجد

 .مساحة اللعب )أ(توضح  (:71الصورة رقم)

 

 
 لتقاط شخصي.إ: المصدر                                           
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 توضح مساحة اللعب )ب(. (:71الصورة رقم)

 تقاط شخصي.إل: المصدر 

 :(75مخطط شغل األرض رقم )بوبكري  التي تقع في حي)ج( مساحة اللّعب 1-1-1

 تتوفر على الشروط التي تميز نوعها،هي من نوع مساحات اللعب التابعة لألحياء السكنية، ألنها   

 الفردي.النمط هنا هو التي تحيط بها  ونمط السكناتومن أهمها أنها تقع بالقرب وبين السكنات،   

 

توضح مساحة اللعب )ج( بحي بوبكري. (:73الصورة لقم)

 
 تقاط شخصي.: إلالمصدر
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 :المتوفرة بالمدينة اللّعب اتمساح خصائص 1-3
 

 (:)أمساحة اللّعب خصائص  1-3-1

 

 تقدر منتظم )مربع(  شكللها شبه صلبة  مرصوصة ةرضيهي عبارة عن أ :)أ( أرضية مساحة اللعب

 الحجم من المكسرة الحصى من طبقة تعلوها تربةال من بطبقة تغطيتها تم، 3م 744مساحتها ب 

 تالشى جدا صغير بسمك تم إنجازها فقد للصدمات، جيد غير ممتص أنها على وزيادة الصغير،

 كما هو موضح في الصورة.اللعب،  ةمساح من كثيرة مناطق في المتكرر االستعمال مع معظمها

 توضح أرضية مساحة اللعب )أ(. (:17الصورة رقم)  

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 

 أ( اللّعبمساحة  تجهيزات(: 

 :أنواعها 

 في تتمثل األلعاب من بمجموعة هذه اللعب ةمساح تجهيز تم المعاينة الميدانية وجدنا أنهمن خالل   

 وهي كالتالي: محلي صنع ذات وهي ولعبة تسلق، ،منزلقةو ،متأرجحة

 

عدم وجود مقاعد التأرجح، وكذلك  ،تعاني من التلف متأرجحة بمحور وحيد نوعمن  :متأرجحة-1

ويعاني ، (محلي صنع ذو ألنها) الملّحم الحديدومركب من وسائل التعليق، والهيكل الحامل لها مصنوع 

 من الصدأ.
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 بمساحة اللعب )أ(. ة: توضح المتأرجح(11الصورة رقم)
 

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 
الجزء الخاص  زوال الطالء فيمن نوع منزلقة بمسند، مصنوعة كاملة من الحديد، تعاني من : منزلقة-1

 لكنها نوعا ما تؤدي وظيفتها.بالتزحلق 

 

 توضح المنزلقة بمساحة اللعب )أ( (:11الصورة رقم)

 قاط شخصي.إلت: المصدر 
 

تتكون من أربعة ساللم تتجه إلى نقطة  ،تحتوي مساحة اللّعب المدروسة على لعبة تسلق :التسلق لعبة-3

واحدة للنزول بواسطة عمود يوجد في المنتصف، مصنوعة كاملة من الحديد وهي تعاني بعض الشيء من 

 .أصدلا
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 توضح لعبة التسلق بمساحة اللعب )أ(. (:32الصورة رقم)

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 

 :مشاكلها 

 

  :ثانويين من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية مما بمحاذات طريقين تقع على مستوى الموقع

 المدروس غير التموضع بسبب الميكانيكية الحركة خطر من األطفال غير مأمنين يجعل

ي بين حدود مساحة اللّعب والذلم يتم تصميم حاجز ي   كما للطرقات، بالنسبة اللعب لمساحات

باإلضافة إلى تموضعها بالقرب من الميكانيكية، لتعرض لألخطار من ايمنع نوعا ما األطفال 

 المحول الكهربائي وعدم احترام االرتفاق أثناء التهيئة.

 

توضح موقع مساحة اللعب )أ( بالنسبة للطريق. (:30رقم) الصورة       

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 
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 تهدد قدبسيطة لكنها  تصميمية أخطاء بها الموجودة التجهيزات جميع :التصميم مستوى على 

 في ذكرناها التي السالمة شروط بعض على تتوفر ال فهي لها، المستعملين األطفال سالمة

 للطفل تسمح وال جدا صغيرة بها االنطالق فمنطقة للمنزلقات، بالنسبة خاصة الثاني الفصل

تم  فقدوكذلك بالنسبة للعبة التسلق  ،التوازن وضعية في االنزالق جزء إلى بالوصول

ق منطقة و الساللم و كذلك ضيّ تصميمها بشكل يشكل خطورة على األطفال من حيث عل  

صف مما يعرض الطفل المستعمل لخطر عمود التزحلق الموجود بالمنتبواسطة النزول 

 الناجمة الحفر بسبب تماما صالحة غير أصبحت الوصول أرضية أن إلى باإلضافة ،السقوط

  .المتكرر االستعمال عن

 

.التسلق لعبةبضيق منطقة النزول  (:.3الصورة رقم).               صغر منطقة االنطالق بالمنزلقة :(35الصورة رقم)

                 

 تدهور حالة منطقة النزول. (:31لصورة رقم )ا                  لعبة التسلق.ارتفاع توضح  (:31الصورة رقم)     
 

       

 شخصي.لتقاط إ: المصدر
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 صنعات ذ) حملّ  مال الحديد طريق عن تم األلعاب أجزاء تركيب إن :المقاومة مستوى على 

 الملحمة األجزاء تبدأ ما فسرعان والمتكرر المّكثف لالستعمال مقاومة غير فهي لذلك (،محلي

  .لالستعمال تماما صالحة غير وتصبح التفكك في

 

 بهذه المساحة  الموجودة لأللعاب الوحيدة الصنع مادة :المناخ وتالؤمها مع الصنع مادة

يتميز بالبرودة  الذي المحلي للمناخ مالئمة غير أنها ونرى الحديد هي الموجهة للعب األطفال

الحديدية  األلعاب وبقاء الصيف، فصل في الشديدة والتساقط في فصل الشتاء، وبالحرارة

 األطفال إصابةعرضة للصدأ والتلف، وكذلك إمكانية  يجعلهامعرضة لهذه العوامل المناخية 

 قد األلعاب جميع أن ومن المالحظ الكافي، التظليل على تتوفر الها ألن ،خطيرة بحروق

 .المادة هذه تتطلبها التي المستمرة الصيانة غياب على دليل وهو الصدأ أصابها

 

 خرسانة مستوى لكن جيدا، مثبتة وهي بالخرسانة األرض على األلعاب تثبيت تم :التثبيت 

 قد ما وهو فوقها المثبتة األرضية مستوى من أعلى دائما هو التجهيزات ألغلب التثبيت

 .عنها األطفال سقوط حالة في خطيرة إصابات في يتسبب

 

 التأثيث العمراني : 

 حديديين كرسيين ما عدا عمراني تأثيث أي على ب)أ(اللع مساحة به توجد الذي المجال يتوفر ال

على جانبي الطريقين التي تقع بينهما مساحة  العمومية اإلنارة أعمدة إلى ، باإلضافةاللعب مساحة اتمحاذب

  اللعب )أ(.

 التأثيث العمراني بمساحة اللعب )أ(. :(12الصورة رقم )

 تقاط شخصي.إل: المصدر 
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 ما  األطفال من أغلبهم األطفال، من معتبر عدد: من خالل المعاينة الميدانية الحظنا تردد عليها التردد

 يستغلونها للعب خاصة في الفترة الصباحية والمسائية. ،( سنوات73-45بين الفئة العمرية )

 منحنى تردد األطفال في اليوم على مساحة اللعب)أ( (:75الرسم البياني رقم)

 
 

أي خارج وقت الدراسة بمعنى  شهر ماي وفي عطلة نهاية األسبوع: تم تسجيل هذه القيم في نهاية مالحظة

 أنها مستغلة بشكل كبير من طرف األطفال.

 

 اللّعب )ب(: مساحةخصائص  1-3-1

 

تقدر منتظم )مربع(  شكلشبه صلبة لها  مرصوصة ةرضيهي عبارة عن أ :(ب) أرضية مساحة اللعب

كما هو موضح ، لديها نفس الخصائص التي ذكرناها في أرضية مساحة اللّعب )أ(، 3م 744مساحتها ب 

   في الصورة.

توضح أرضية مساحة اللعب )ب( (:37الصورة رقم)

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 
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 :تجهيزات اللّعب 

 :أنواعها 

 األلعاب من بمجموعة المدروسة اللعب مساحة تجهيز تمالمعاينة الميدانية وجدنا أنه من خالل   

 وهي كالتالي: محلي صنع ذات وهي ولعبة توازن، ولعبة تسلق، ،متأرجحة في تتمثل

 

من نوع متأرجحة بمحور وحيد تعاني من التلف، عدم وجود مقاعد التأرجح، وكذلك وسائل  متأرجحة:

(، ويعاني من محلي صنع ذو ألنهاالتعليق، والهيكل الحامل لها مصنوع ومركب من الحديد الملّحم )

   الصدأ.

 توضح المتأرجحة بمساحة اللعب )ب(. (:27الصورة رقم)

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 

كاملة من الحديد، تعاني من زوال الطالء وتعرضت  ةمن نوع منزلقة بمسند، مصنوع منزلقة:- -7

 للصدأ والتلف، مما يجعلها تشكل خطورة على األطفال المستعملين لها، تحتاج إلى صيانة.

 توضح المنزلقة بمساحة اللعب )ب(. :(31لصورة رقم)ا  

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 
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: تحتوي مساحة اللّعب المدروسة على لعبة تسلق، تتكون من أربعة ساللم تتجه إلى التسلق لعبة -3

نقطة واحدة للنزول بواسطة عمود يوجد في المنتصف، مصنوعة كاملة من الحديد وهي تعاني 

 بعض الشيء من الصدأ والتلف.

 توضح لعبة التسلق بمساحة اللعب )ب(.(: 33الصورة رقم)  

 : التقاط شخصي.المصدر 

من نوع لعبة توازن بمحور واحد ومقعد واحد، مصنوعة من الحديد، ذات صنع محلي،  لعبة توازن: -2

وتحتاج إلى عملية  تعاني الصدأمن الصدأ والتلف، حيث ال توجد مقاعد بها لجلوس األطفال،  تعاني

 صيانة وإعادة تركيب.

 توضح لعبة التوازن بمساحة اللعب )ب(.(: 35الصورة رقم)  

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 
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 :مشاكلها 

 

  :تقع بمحاذات طريقين ثانويين من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية مما على مستوى الموقع

 لمساحات المدروس غير التموضع بسبب الميكانيكية الحركة خطر من األطفال غير مأمنين يجعل

، كما لم يتم تصميم حاجز ي بين حدود مساحة اللّعب والذي يمنع نوعا ما للطرقات بالنسبة اللعب

.األطفال من التعرض لألخطار الميكانيكية

 توضح موقع مساحة اللعب )ب( بالنسبة للطريق. :(35الصورة رقم)  

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 



 جميع التجهيزات الموجودة بها أخطاء تصميمية قد تهدد سالمة األطفال  :التصميم مستوى على

المستعملين لها، فهي ال تتوفر على بعض شروط السالمة التي ذكرناها في الفصل الثاني بالنسبة ، 

التثبيت في المنزلقة كبير نوعا ما قد يؤذي الطفل السيما و انه ينتهي بخرسانة  ميل جزء االنزالقف

، وكذلك بالنسبة للعبة التسلق فقد تم تصميمها بشكل يشكل التي كشفت جراء االستعمال السابق لها

ل ْو الساللم و كذلك ضيّق منطقة النزول بواسطة عمود التزحلق  خطورة على األطفال من حيث ع 

مما لسابق، الذي يؤدي إلى خرسانة التثبيت التي برزت نتيجة االستعمال االموجود بالمنتصف 

تعاني من عدم توفر التوازن ة كذلك بالنسبة لل عب و التأذي، يعرض الطفل المستعمل لخطر السقوط

خرسانة التثبيت باإلضافة إلى أن ، مقاعد رغم وجود مقابض التي يتمسك بها الطفل المستعمل، 

الذي تم تغطية األرضية به، كما  الحصى المكسرلكل التجهيزات بادية فوق األرض نتيجة غياب 

 الصور.توضحه 
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 عدم توفر المقاعد بلعبة التوازن.                (:31الصورة رقم )الميل الكبير لجزء االنزالق.               (:37الصورة رقم )

        
 خرسانة التثبيت بلعبة التسلق. وبروزارتفاع  (:31لصورة رقم )ا 

 لتقاط شخصي.إ: المصدر 

 صنعات ذ) حملّ  مال الحديد طريق عن تم األلعاب أجزاء تركيب إن :المقاومة مستوى على 

 في الملحمة األجزاء تبدأ مافسرعان  والمتكرر المّكثف لالستعمال مقاومة غير فهي لذلك (،محلي

  .لالستعمال تماما صالحة غير وتصبح التفكك

 

 بهذه المساحة الموجهة  الموجودة لأللعاب الوحيدة الصنع مادة :وتالؤمها مع المناخ الصنع مادة

يتميز بالبرودة والتساقط في  الذي المحلي للمناخ مالئمة غير أنها ونرى الحديد هي للعب األطفال

الحديدية معرضة لهذه العوامل  األلعاب الصيف، وبقاء فصل في الشديدة فصل الشتاء، وبالحرارة

 الها ألن ،خطيرة بحروق األطفال إصابةعرضة للصدأ والتلف، وكذلك إمكانية  يجعلهاالمناخية 

 على دليل وهو الصدأ أصابها قد األلعاب جميع ومن المالحظ أن الكافي، التظليل على تتوفر

 .المادة هذه تتطلبها التي المستمرة الصيانة غياب
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 التثبيت خرسانة مستوى لكن جيدا، مثبتة وهي بالخرسانة األرض على األلعاب تثبيت تم :لتثبيتا    

 في يتسبب قد ما وهو فوقها المثبتة األرضية مستوى من أعلى دائما هو التجهيزات ألغلب

 .هاليع األطفال سقوط حالة في خطيرة إصابات

 
 توضح ارتفاع خرسانة التثبيت بالنسبة لمستوى األرضية المثبتة بها. (:32الصورة رقم )

المصدر: إلتقاط شخصي.  

 

 التأثيث العمراني : 

ما عدا عمود اإلنارة العمومي  عمراني تأثيث أي على اللعب مساحة به توجد الذي المجال ال يتوفر

 .الذي يوجد في منتصفها

 

 ال يترددون عليها، وإنما يستغلون الطرقات  األطفالأن : من خالل المعاينة الميدانية الحظنا التردد

 .هذه المساحة ومساحة اللعب األخرى في اللعب وال يستغلون

 

 :)ج(اللّعب  مساحةخصائص  1-3-3

 تقدر منتظم  غير شكلشبه صلبة لها  مرصوصة ةرضيهي عبارة عن أ :)ج( أرضية مساحة اللعب

 بسمك إنجازها تمإال انه  ،الرمل من طبقة تعلوها التربة من بطبقة تغطيتها تم، 3م 13. بمساحتها 

إضافة إلى نمو اللعب،  مساحة من كثيرة مناطق في المتكرر االستعمال مع معظمها تالشى جدا صغير

كما هو العشب هنا وهناك بطريقة عشوائية نتيجة غياب الصيانة لهذه المساحة الموجهة للعب األطفال، 

 موضح في الصورة.
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 .أرضية مساحة اللعب )ج( :(57)الصورة رقم 

 لتقاط شخصيإ: المصدر 

 

 :تجهيزات اللّعب 

 :أنواعها 

 بمجموعة حي بوبكري()الحي  بهذا اللعب مساحات تجهيز تمالمعاينة الميدانية وجدنا أنه من خالل   

 صنع ذات إضافة إلى لعبتي توازن وهي تين، ولعبتي تسلق،منزلقو ،متأرجحة في تتمثل األلعاب من

 وهي كالتالي: محلي

 

الهيكل الحامل لها، وبالتالي تعاني من التلف، عدم وجود  متأرجحة بمحور وحيد من نوع متأرجحة:-1

فهي غير صالحة لالستغالل من طرف التأرجح، وكذلك وسائل التعليق،  عدم توفر كل من مقاعد

 األطفال، تحتاج إلى صيانة وإعادة تركيب.

 

 .المتأرجحة بمساحة اللعب )ج( (:51الصورة رقم )

 شخصي إلتقاط:المصدر 
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من نوع منزلقة بمسند، مصنوعتين كاملة من الحديد، تعاني من زوال الطالء وتعرضت : منزلقتين-1

، مما يجعلها تشكل خطورة على األطفال المستعملين لها الساللم،خاصة في جزء االنزالق و للصدأ والتلف

  تحتاج إلى صيانة.

 .المنزلقة بمساحة اللعب )ج( (:51رقم ) الصورة

 لتقاط شخصيإ: المصدر 

من أربعة كل واحدة منهما تسلق، تتكون  تيتحتوي مساحة اللّعب المدروسة على لعب :التسلقتي لعب-3

ساللم تتجه إلى نقطة واحدة للنزول بواسطة عمود يوجد في المنتصف، مصنوعة كاملة من الحديد وهي 

، وبالتالي تحتاج إلى ، مع تلف عمود النزول مما يجعلها ال تؤدي وضيفتهامن الصدأتعاني بعض الشيء 

 صيانة وإعادة تركيب.

 .لعبة التسلق بمساحة اللعب )ج( (:53الصورة رقم )

 لتقاط شخصيإ: المصدر 

محلي، : من نوع لعبة توازن بمحور واحد ومقعد واحد، مصنوعة من الحديد، ذات صنع لعبتي توازن 2

تعاني من الصدأ والتلف، حيث ال توجد مقاعد بها لجلوس األطفال إضافة إلى تلف تلك المنطقة مما 
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ن الذين يساعدان قضيبياليجعلها تشكل خطر على األطفال أثناء اللعب بها، إضافة إلى عدم وجود 

ة صيانة وإعادة الطفل على الثبات وعدم السقوط، وبالتالي فهي ال تؤدي وظيفتها وتحتاج إلى عملي

  تركيب.

 لعبة التوازن بمساحة اللعب )ج(. (:55الصورة رقم )      

 لتقاط شخصيإ: المصدر 

 

 :مشاكلها 

 

 األطفال سالمة تهدد قد تصميمية أخطاء بها الموجودة التجهيزات جميع :التصميم مستوى على 

 ،الثاني الفصل في ذكرناها التي السالمة شروط بعض على تتوفر ال فهي لها، المستعملين

 في االنزالق جزء إلى بالوصول للطفل تسمح وال جدا صغيرة للمنزلقات االنطالق فمنطقة

 ،ناهيك عن الساللم التالفة مما يدفع األطفال إلى الصعود من جزء االنزالق التوازن وضعية

بواقيات تمنع الطفل من الخروج من جزء انه غير مزود  إالورغم أن ميل جزء االنزالق جيد 

وكذلك بالنسبة للعبة التسلق االنزالق وبالتالي احتمالية تعرض الطفل المستعمل للسقوط واردة، 

الساللم و كذلك ضيّق منطقة  ل وْ فقد تم تصميمها بشكل يشكل خطورة على األطفال من حيث ع  

يعرض الطفل المستعمل لخطر النزول بواسطة عمود التزحلق الموجود بالمنتصف مما 

اللّذان يتمسك بهما الطفالن  المقبضانكذلك بالنسبة لل عبتي التوازن لم يتم توفير السقوط، 

 اإلضافةالمستعمالن لكي ال يسقطان مّما يجعلهما في وضعية عدم التوازن و إمكانية السقوط، ب

 االستعمال عن ةالناجم الحفر بسبب تماما صالحة غير أصبحت الوصول أرضية أن إلى

غياب الرمل الذي تم تغطية  نتيجة األرض فوق بادية التجهيزاتلكل  تثبيتال وخرسانة المتكرر،

 كما توضحه الصور.األرضية به، 
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 ارتفاع لعبة التسلق وحالتها.  (:57الصورة رقم)حالة المنزلقة بمساحة اللعب )ج(.                     (:55الصورة رقم)

                     

 توفر مقبضي ومقاعد لعبة التوازن عدم (:51الصورة رقم )                         

 شخصي إلتقاط:لمصدرا

 صنع ذو ألنها) الملّ حم الحديد طريق عن تم األلعاب أجزاء تركيب إن: المقاومة مستوى على 

 الملحمة األجزاء تبدأ ما فسرعان والمتكرر المّكثف لالستعمال مقاومة غير فهي لذلك ،(محلي

 بهذه اللعب مساحات فوق موجودة اآلن وهي. لالستعمال تماما صالحة غير وتصبح التفكك في

 (.األطفال سالمة على خطر من تشكله ما رغم) المتدهورة الوضعية

 مالئمة غير أنها ونرى الحديد هي بالحي الموجودة لأللعاب الوحيدة الصنع مادة: الصنع مادة 

 فصل في الشديدة وبالحرارة الشتاء، فصل في والتساقط بالبرودة يتميز الذي المحلي للمناخ

 والتلف، للصدأ عرضة يجعلها المناخية العوامل لهذه معرضة الحديدية األلعاب وبقاء الصيف،

 ومن الكافي، التظليل على تتوفر ال ألنها خطيرة، بحروق األطفال إصابة إمكانية وكذلك

 التي المستمرة الصيانة غياب على دليل وهو الصدأ أصابها قد األلعاب جميع أن المالحظ

 .المادة هذه تتطلبها
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 األلعاب بعض أن حيث جيدا، مثبتة وهي بالخرسانة األرض على األلعاب تثبيت تم :التثبيت 

 أرضية فوق حديدية نتوءات شكل على الخرسانة في المغروس الجزء إال منها يبقى لم المهترئة

 مستوى من أعلى دائما هو التجهيزات ألغلب التثبيت خرسانة مستوى لكن اللعب، مساحة

 .عنها األطفال سقوط حالة في خطيرة إصابات في يتسبب قد ما وهو فوقها المثبتة األرضية

 بروز خرسانة التثبيت فوق األرضية.(: 51الصورة رقم )

  المصدر: إلتقاط شخصي

 التأثيث العمراني : 

 الكراسي من مجموعة يتكون من عمراني تأثيث على اللعب مساحة به توجد الذي المجال يتوفر

 النشاطات بعض ممارسة في قبل األطفال من كبير وبشكل تستعمل وهي اللعب، لمساحة المحاذية الحديدية

 .العمومية اإلنارة أعمدة إلى باللعب، باإلضافة المرتبطة النشاطات من هام جزء هي التي الهادئة

 ما بين  األطفال من أغلبهم األطفال، من معتبر عدد: من خالل المعاينة الميدانية الحظنا تردد التردد

 .جميع فترات اليوميستغلونها للعب في  ،ة( سن73-45الفئة العمرية )

 

 منحنى تردد األطفال في اليوم على مساحة اللعب )ج(.: (75الرسم البياني رقم )
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تسجيل هذه القيم في نهاية شهر ماي وفي عطلة نهاية األسبوع أي خارج وقت الدراسة بمعنى  : تممالحظة

 أنها مستغلة بشكل كبير من طرف األطفال رغم المشاكل التي بها.

 

 مساحات اللّعب من حيث التردد عليها:المقارنة بين  3-1

  :)مساحة اللّعب )أ 

نالحظ وجود استغالل من طرف األطفال في الفترة الصباحية والمسائية حيث تبلغ في هذه المساحة 

طفل، إال أنه يوجد انقطاع في  71، بعدد أطفال يبلغ السادسة مساءاذروتها في الفترة المسائية على الساعة 

 .70إلى الساعة  72الساعة استمرارية استغالل هذه المساحة خالل الفترة الممتدة من 

إلى تأثير أشعة الشمس  ةساحميرجع سبب االنقطاع في استمرارية استغالل هذه الالسبب: 

 إلى باإلضافةستعمال من شدة سخونتها، غير قابلة لال، مما يجعل تجهيزات اللعب الحرارة وارتفاع درجة

 أنه ال يوجد تضليل كافي يسمح بتلطيف الجو ووقاية األطفال من أشعة الشمس.

 

 :)مساحة اللّعب )ب 

  .لم يتم استغالل هذه المساحة من طرف األطفال خالل يومْي الخرجة الميدانية 

بها وتلفها، كما أن الطفل يبحث عن سوء حالة تجهيزات اللعب  إلى سبباليرجع  :سببلا

 المشاركة في اللعب ومعظم األطفال يتوجهون إلى استغالل مساحة اللعب )أ( لتوفر الطفال بها.

 

  ج(مساحة اللعب(: 

حيث تبلغ ذروتها في الفترة المسائية  جميع فترات اليوم،نالحظ وجود استغالل من طرف األطفال في 

 .طفل 71على الساعة السادسة مساءا، بعدد أطفال يبلغ 

المساحة رغم أن حالة  في هذهاالستغالل المتواصل وعدم انقطاع اللعب يرجع سبب  السبب:

مما يعمل على توفير الراحة بها سيئة جدا إلى توفر المساحات الخضراء بها  المخصصة للعب التجهيزات

النفسية لألطفال ولمرافقيهم من األولياء، باإلضافة إلى التظليل الناتج عن األشجار بتلك المساحة مما يسمح 

 باستغاللها بكل راحة في أي وقت من النهار.
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 :المدينةاألحياء السكنية ذات الطابع الجماعي بفي  اللّعب لمساحات الوضعية العامة .3

الحي الجديد، حي حي حي عبد هللا عرافة، أحياء للسكن الجماعي ) 40تتوفر مدينة تاملوكة على 

  .مسكن( 744مشالي عالوة، حي 

 حي عبد هللا عرافة:  1.3

مسكن،  .3 (، عدد السكنات2ط.أ+) عمارات 5للمدينة، يتكون من غربية يقع في الجهة الشمالية ال

ن، يتوفر على مساحات خارجية كبيرة نوعا  ما تابعة له، لم يتم تهيئتها كما  .51وعدد سكانه يقدر ب:

واألرصفة ت عملية التهيئة على تهيئة الطرق أنها غير واضحة الوظيفة التي خصصت لها، حيث اقتصر

 ومواقف السيارات، وغياب تام للمساحات الخضراء ومساحات اللّعب.

 
حي.حالة المساحات الخارجية بال(: 57الصورة رقم )          السكنات بحي عبد هللا عرافة. (:52الصورة رقم )    

 
 : التقاط شخصيلمصدرا

المساحة التي  فإن /ساكن3م 0.5 بالنسبة لمساحات لعب األطفالالمعيار المعمول به وبالتالي حسب 

 .3م 3533يجب أن تخصص لمساحات اللّعب في هذا الحي هي: 

 

 حي الحي الجديد:  1.3

 3( و2)طأ+ 0و (0ط.أ+) .3منها  عمارة 23للمدينة، يتكون من  غربيةيقع في الجهة الشمالية ال

ن، يتوفر على مساحات خارجية لم  2413مسكن، ويقدر عدد سكانه ب:  573، عدد السكنات (5)طأ+

يتم تهيئتها، حيث اقتصرت عملية التهيئة على تهيئة الطرق واألرصفة ومواقف السيارات، وغياب تام 

 .للمساحات الخضراء ومساحات اللّعب
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 حالة المساحات الخارجية بالحي.(: 51الصورة رقم )الجديد.                 حي الالسكنات ب (:51الصورة رقم )       

 

 شخصيتقاط إل: لمصدرا

المساحة التي  فإن /ساكن3م 0.5 بالنسبة لمساحات لعب األطفالالمعيار المعمول به وبالتالي حسب 

 .3م 72130يجب أن تخصص لمساحات اللّعب في هذا الحي هي: 

 حي ميشالي عالوة:  3.3

 به هو (، عدد السكنات0ط.أ+عمارات ) 41من  نيقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، يتكو

ن، مساحاته الخارجية تم فيها التركيز على تهيئة الطرق 7344مسكن، يقدر عدد سكانه ب  344

 واألرصفة فقط وغياب تام للمساحات الخضراء ومساحات اللّعب.

 حالة المساحات الخارجية بالحي.(: 55الصورة رقم )بحي ميشالي عالوة.             السكنات  (:53الصورة رقم )       

 
 لتقاط شخصيإ :المصدر

المساحة التي يجب  فإن /ساكن3م 0.5 بالنسبة لمساحات لعب األطفالالمعيار المعمول به وبالتالي حسب 

 .3م 5044أن تخصص لمساحات اللّعب في هذا الحي هي: 

  ليه في الفصل الرابع.إفسيتم تناوله كدراسة حالة وسنتطرق  مسكن 177حي ـلأما بالنسبة 

( في كل TOL=.4)مل شغل المسكن امع: عدد السكان باألحياء تم طرحه باالعتماد على مالحظة

 مسكن، وذلك لعدم توفر اإلحصاءات وصعوبة الحصول عليها.
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 :الفصل خالصة

تاملوكة من خالل ما تطرقنا إليه في الدراسة التحليلية الكمية والكيفية لمساحات اللعب في مدينة 

بصفة عامة، وجدنا أنها تحتوي على ثالث مساحات موجهة للعب األطفال، وهاته المساحات تشهد إقبال 

رغم ما بها من نقائص من حيث شروط تصميمها،  كبير من طرف األطفالمن طرف األطفال بشكل 

بالنسب للمساحة و كذلك يجعلنا نستنتج حاجة األطفال إلى مثل هذه المساحات الموجهة للعب األطفال، 

المعيار بينما  /ساكن1م 77.7،أي ما يعادل  1م171بـ:التي منحت لهاته المساحات الموجة للعب تقدر 

نجد أن المساحة التي يجب أن يتم عملية بسيطة ، و هو فارق كبير و بإجراء /ساكن1م 5.5 هوالمعمول به 

تاملوكة مدينة يجعلنا نقول أن مدينة  مما، 1م 51155توفيرها في مدينة تاملوكة لمساحات اللعب تقدر بـ: 

)مساحة وعدد مساحات اللعب بالنسبة للمدينة(،  الكميتعاني مساحات اللعب بها من مشكلة العجز 

)المساحات المتوفرة تعاني من نقائص في شروط إنجازها لتكون آمنة للطفل المستعمل و تؤدي  لكيفيوا

 وظيفتها على أكمل وجه(.

في  جميعها شتركبعد الدراسة التحليلية لألحياء السكنية الجماعية بمدينة تاملوكة وجدنا أنها ت

 التهيئات جميع إلى تفتقد لها، بحيث المساحي التخصيص وجود رغم اللعب مساحات تهيئةإلى افتقارها 

 .لها المرافقة واأللعاب التجهيزات وغياب جميع اللعب، بمساحات الخاصة

 على تهيئة الحاالت أغلب في اقتصرت األحياء، بهذه المعنية الهيئات أجرتها التي التدخل عملياتحيث أن 

جعل  مما التهيئات، مختلف لتوزيع واضح مبدأ مراعاة بدون فقط، ومواقف السيارات والطرق األرصفة

باقي  عن تمييزها يمكن وال األتربة تملؤها المعالم واضحة غير عبللّ  كمساحات المخصصة األماكن

  .األخرى المساحات
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 مقدمة:

 توصلنا ،تاملوكة بمدينة لعبال ساحاتمل تحليلية لدراسة الثالث الفصل في تطرقنا بعد

 هو وما ،بها عجز كمي وكيفي لهذا النوع من المساحات من تعاني هذه األخيرة أن إلى

مسكن حسب  011سنقوم هنا بدراسة تحليلية لحي  لهذا األطفال احتياجات يلبي ال منها موجود

مخطط الكتلة الذي تم برمجته من طرف الهيئة المكلفة ديوان الترقية والتسيير العقاري 

(OPGI( ومقارنته بالمخطط التنفيذي ،)واستنتاج أهم موجود في الواقع  وما ه ،)الواقع

 ةا يخص مساحات اللّعب، باإلضافة إلى إنجاز استماراالختالفات والنقائص خاصة فيم

وتحليل نتائجها والخروج باقتراحات وتوصيات من شأنها تحسين واقع مساحات اللعب سوآءا 

   في مدينة تاملوكة بصفة عامة والحي المدروس بصفة خاصة.
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 :(مسكن ذات النمط الجماعي 011حي  دراسة حالة) :األول المبحث 

في مخطط الكتلة الذي تم برمجته  دمسكن حسب ما يوج 011تحليلية لحي سنقوم هنا بدراسة 

 ومقارنته بالمخطط التنفيذي واستخراج اهم االختالفات وواقع مساحات اللعب بالحي.

 

 دراسة تحليلية للحي حسب مخطط الكتلة الذي تم برمجته: -0

 :تقديم للحي 0-0

، 13يقع الحي المدروس في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة بالتحديد في مخطط شغل األرض رقم 

الرابط بين والية أم البواقي ووالية قالمة، وهو  012يملك مدخل رئيسي يربط بالطريق لوطني رقم:

التوسع الحالي للمدينة، يحده من الشمال والشرق أراضي فالحية، ومن الجنوب حي في يقع في اتجاه 

 طور اإلنجاز، ومن الغرب حي ميشالي عالوة.

 مسكن ذات ارتفاع 011، ويضم 2م 000976.5ربع الحي المدروس على مساحة تقدر بـ: يت

مسكن األخرى مازالت في طور  51، و2106م تسليمها في نهاية سنة مسكن منها ت 51(، 4)ط أ+ 

 ، ذات طابع معماري حديث.  2108اإلنجاز ويتوقع تسليمها في بداية 

 

 مسكن. 011حي  (:55الصورة رقم )

 التقاط شخصي :المصدر 
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 :الهيكلة العامة للحي 0-2

الذي يخترق الحي من الجهة الغربية، يتميز  ثانويتعتمد هيكلة الحي بشكل عام على المحور ال

 .012المؤدي إلى الطريق الوطني رقم:  المحورالحي بنفاذية كبيرة انطالقا من 

 

 توزيع المساحات: 0-3

 الجزءو السكنات، في ويتمثل المبني الجزء حسب مخطط الكتلة على للحي العقارية المساحة تتوزع

 غير المبني والمتمثل في التهيئات الخارجية ونلخص هاته المساحات الممنوحة في الجدول التالي:

 .الكتلةيوضح توزيع المساحات ونسبها حسب مخطط  (:18ول رقم )دالج

 

األرصفة  الطرقات السكنات التعيين 

 والساحات

مساحات 

 خضراء

مساحات لعب 

 األطفال

مواقف 

 السيارات 

 المجموع

 00976 889 611 2266 2541 3265 2406 (2المساحة)م

 %011 8 5 21 20 27 21 %النسبة 

 للحي. الكتلة: القيم مستخرجة من مخطط المصدر

 
 مسكن حسب مخطط الكتلة. 011حي نسب توزيع المساحات داخل  (:16الرسم البياني رقم)

 

 درتق يظهر بوضوح من خالل الدائرة النسبية أن مساحات اللعب منحت لها مساحات صغيرة بنسبة

السكن  شغل معامل أن باعتبار /ساكن2م 0، أي ما يقدر ب:من المساحة العقارية الكلية % 05.1 ـ:ب 

(=TOL6،) الوارد المعيار ذلك في بما بها، والرسمية المعمول األكاديمية المعايير عن جدا بعيدة وهي 

 المعتمدة إلنجاز الدنيا بالمعايير الخاص 1984 أكتوبر 31 في الصادر المشترك الوزاري المنشور في

 /ساكن.2م 4.5: بـ المقدر الخضراء المساحات

 

20%

27%

8%5%

21%

19%

مسكن حسب 100توزيع المساحات داخل حي 
.مخطط الكتلة

السكنات

الطرق

مواقف السيارات

مساحات لعب األطفال

األرصفة و الساحات

المساحات الخضراء



 .المشروع                                             الفصل الرابع:                                                                                               

 

 
107 

 

 :اإلطار المبني 0-3-0

من المساحة اإلجمالية للحي مما يسمح بتوفير  %21، أي ما يقدر ب 2م 2406خصصت له مساحة 

 التهيئات المختلفة بمساحات كافية.

 

 اإلطار غير المبني: 0-3-2

 توفير مختلف في استغاللها تم خارجية مجاالت إيجادب سمح المدروس الحي داخل العمارات تموضع

 :يلي فيما والمتمثلة الضرورية التهيئات

 

من المساحة  %35، أي ما يقدر بـ:2م 4054خصصت لها مساحة : الطرق ومواقف السيارات -أ

 من كافي عدد توفير ، معوتحيط بهالحي  أنحاء جميع تغطي فهي لذاللحي المدروس  اإلجمالية

، كما أن تصميمها يساعد على سكنية بما يعادل موقف لكل مسكنين عمارة كل بالقرب من المواقف

 تقليل خطر الحركة الميكانيكية على األطفال.

 

  :األرصفة والساحات -ب

وهي تربط مداخل العمارات  %20أي ما يعادل ، 2م 2541منحت لها أيضا مساحة كبيرة تقدر بـ: 

 للسكان بحرية كبيرة في الحركة في جميع االتجاهات.بعضها ببعض، وتسمح 

 

 المساحات الخضراء: -ج

 من مساحة %09، أي ما يعادل 2م 2266بـ: تقدر الخضراء للمساحات نوحةالمم المساحةأن  يالحظ

 مبدأ على الخضراء المساحات تهيئة تم اعتمادنسبة تخلق توازن في المجال، كما  وهي الحي،

 السكنية. بالعمارات وتحيط أنحاء الحي كافة على تتوزع جعلها ما وهو االنتشار

 

 :مساحات اللّعب -د

من مساحة  %5.10أي ما يعادل  ،2م 611توضيح سابقا تقدر بـ: الخصصت لها مساحة صغيرة كما تم 

 مساحات لعب مختلفة المساحات، وموزعة بالقرب من العمارات.  16الحي، قد تم تقسيمها في شكل 
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 :للحي المدروس بالوضع الحالي الكتلةمقارنة مخطط  -2

بعد القيام بالخرجات الميدانية للحي المدروس لتحليل مكوناته وخصائصه ومقارنته بما هو مخطط 

وجدنا مجموعة من االختالفات والتي (، OPGIمن طرف الهيئة المكلفة )المبرمج  الكتلةفي مخطط 

 سنقوم بتبيينها كما يلي:

 والمخطط التنفيذي. الكتلةيوضح توزيع المساحات ونسبها حسب مخطط  (:10الجدول رقم)

 ما يوجد بالواقع   الكتلةما يوجد بمخطط  

 (%النسبة ) (2المساحة )م (%النسبة ) (2المساحة )م التعيين

 21.07 2406 21.07 2406 السكنات

 01.82 0297 27.26 3265 الطرقات

 8.73 0146 20.21 2541 األرصفة والساحات

 1 1 08.99 2266 المساحات الخضراء

 6.19 731 7.42 889 مواقف السيارات

 1 1 5.10 611 مساحات اللّعب

 54.06 6487 1 1 مساحات غير مهيئة

 011 00976 011 00976 المجموع

 للحي. الكتلة: القيم مستخرجة من مخطط المصدر
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 مسكن حسب المخطط التنفيذي. 011توزيع المساحات داخل حي  (:10الرسم البياني رقم )

، وما (الكتلةكبير بين ما يوجد على الورق )مخطط يالحظ بوضوح من خالل الدائرة النسبية اختالف 

ة ، نالحظ ثبات نسبالتنفيذيمخطط اليوجد في الواقع، حيث من خالل نسب توزيع المساحات حسب 

التوزيع بالنسبة لإلطار المبني )السكنات(، واختالف كبير في نسب توزيع اإلطار غير المبني مع 

 يث:ح الكتلةلّعب بالمقارنة مع ما درسناه سابقا في مخطط انعدام تام للمساحات الخضراء ومساحات ال

 

 : الطرق ومواقف السيارات -أ

من مساحة الحي وهي نسبة اقل بكثير مما  %07، أي ما يقدر بـ: 2م 2127خصصت لها مساحة  

، حيث تم إنجازها على شكل طريق معبد متصل بالطريق الوطني رقم الكتلةهي عليه في مخطط 

، والذي يدخل مباشرة إلى الحي أين كان من المفروض وجود تهيئة لمساحات اللّعب والمساحات 012

مواقف سيارات، وهذه التهيئة فيها الخضراء، مع توفير مساحات معبدة داخل الحي على شكل 

 حركة الميكانيكية.احتمالية تعرض األطفال لخطر ال

 توضح الطريق المؤدي للحي. (:56الصورة رقم)

 التقاط شخصي :المصدر 

20%

11%

9%
54%

6%

مسكن حسب 100توزيع المساحات داخل حي 
المخطط التنفيذي

السكنات

الطرقات

األرصفة والساحات

مساحات اللعب

المساحات الخضراء

المساحات غير المهيئة

مواقف السيارات
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 األرصفة والساحات: -ب

وهي نسبة اقل بكثير مما هي  %8.73، أي بنسبة 2م0146بالنسبة لألرصفة فقد خصصت لها مساحة 

 عليها.عمارات مع عدم إنهاء العمل ، حيث تم إنجازها فقط حول الالكتلةعليه في مخطط 

 توضح أرصفة الحي. (50الصورة رقم:)

 التقاط شخصي :المصدر

 

 المساحات الخضراء ومساحات اللّعب: .ج

من مساحة الحي،  %24بنسبة  الكتلةلم يتم توفير وتهيئة هاته المساحات رغم وجودها في مخطط 

حاجة  كفرد يعتبر اللعببصفة خاصة  السكان بصفة عامة، وحياة الطفلرغم أهميتها الكبيرة في حياة 

 ومواقف السيارات.وقد تم استبدالها بالطريق الذي يدخل للحي ة في حياته، أساسي

 مساحات غير مهيئة: -د

عبارة عن أراضي تملؤها األتربة واألعشاب غير  %54.06وهي المساحة الغالبة في الحي بنسبة 

 المزروعة.

 توضح المساحات غير المهيئة بالحي. (58الصورة رقم:)

 التقاط شخصي :المصدر
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 :(االستمارةالثاني: )المبحث 

 كيفية إنجاز االستمارة وتركيبها: -0

 ا لطبيعة الموضوع وإلثرائه ببعض المعلومات الميدانية، قمنا بإنجاز استمارة وتم توزيعهانظر  

تاملوكة(، وذلك من خالل طرحنا لمجموعة مسكن  011على عينة من سكان الحي المدروس )حي 

 :هي أساسية محاور ثالث األسئلة وثيقة شملت من األسئلة تخص مساحات لعب األطفال، حيث

 

 معلومات عامة حول األسرة.المحور األول : 

 اللّعب اتجاه األسرة نظرة: الثاني المحور. 

 السكني الحي فيفر التي يجب أن تتو اللعب لمساحات التهيئة نوعية: الثالث المحور. 

 

 طريقة توزيع االستمارة: -2

مسكن المدروس، بشرط أن يكون لدى  011استمارات تم توزيعها على سكان حي  01قمنا بإنجاز 

وقد لقينا تجاوب كبير من  (،سنة 04-3ما بين ) المحصورة سنالفي على األقل السكان طفل واحد  هؤالء

ية لألسئلة بعد معرفتهم أنها  طرف سكان الحي، حيث تم استرجاع االستمارات العشرة كاملة، مع إجابة جدِّ

 أسئلة في إطار علمي بحت وتخص مصلحة األطفال.

 عرض وتحليل نتائج االستمارة:    -3

 .األسرة حول عامة معلومات: األول المحور 3-0

 السكن الذي تقيم به؟ما هو نوع  :0س

 يوضح نوع السكن بالحي. (:01الجدول رقم)

 F2 F3 F4 النوع

 0 10 0 العدد

 1 011 1 %النسبة
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 مسكن 011نسب نوع السكن بحي  (:18الرسم البياني رقم )

 

، تم طرح هذا السؤال الستنتاج الوقت الذي يقضيه F3نوع  شقق في يسكنون كامل سكان الحي أن نالحظ

أكبر من  F3األطفال خارج المنزل، بمعنى نوع السكن الممنوح يراعي عدد األطفال، أي أن األطفال في 

 مع مراعات شرط وجود على األقل طفل في األسرة الممنوحة. F2األطفال في 

 مع ال يتناسب المسكن حجم كان فإذا لعبهم، وطريقة األطفال نشأة على تأثير له المسكن حجم أن ونرى

 الوقت أي أن المنزل، خارج البقاء دائما يفضلون الحالة هذه في األطفال فإن )ضيِّق( األسرة حجم

 .الداخل في لعبهم وقت من أكبر الخارج في للعب الممنوح

 

 ؟كم هو عدد أفراد األسرة: 2س

 معدل فإن لذلك ساكن، 50 ب قدر استلمت االستمارةالتي  األسر ألفراد اإلجمالي العدد مجموع  

 .بها المعمول المحلية الوطنية المعطيات من قريب وهو (،TOL= 5.0شغل المسكن لهاته األسر )  

 

 سنة في البيت؟ 01-3السن المحصورة بين كم عدد األطفال في : 3س      

 العمرية.حسب الفئات  يوضح عدد األطفال: (00الجدول رقم)
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 : نسب عدد األطفال حسب الفئة العمرية.(10الرسم البياني رقم )

 

 سنة 04يوضح نسبة األطفال بالنسبة إلى السكان األكبر من  (:02الجدول رقم)  

 

 

 

 

 سنة. 04نسبة عدد األطفال بالنسبة إلى السكان األكبر من  (:01الرسم البياني رقم )

 

السكان األكبر من  عدد أكثر سنة يمثل 04األقل من  األطفال عدد أن الدائرتين النسبيتين من نكتشف

مجتمع  أن يالحظ ذلك على ( بالنسبة لألسر التي سلمة لها استمارة البحث، وزيادة% 60سنة ) 04

36%

64%

عدد األطفال حسب الفئات العمرية

سنوات07-03من 

سنة14-07من

61%

39%

14نسبة عدد األطفال بالنسبة الى السكان االكبر من
سنة

14األطفال األقل من 

14السكان األكبر من 

عدد األطفال األقل من  التعيين

 سنوات. 01

عدد السكان األكبر 

 سنة 01من

مجموع 

 السكان

 50 21 30 العدد

 011 39 60 (%)النسبة 
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ا لألسر التي استلمت االستمارة   العمرية الخاصة الفئات جميع من يتكونالبحث )سكان الحي( نظر 

 .عمرية فئة كل احتياجات مع يتناسب بما مجاالت اللعب تهيئة في التنوع ضرورة يؤكد مماباألطفال، 

 .اللّعب اتجاه األسرة نظرة: الثاني المحور    3-2

 هل تسمح ألطفالك باللّعب خارج المنزل؟ :0س

 يوضح نسبة السماح لألطفال بالخروج للعب. :(03الجدول رقم)

 ال نعم اإلجابة

 4 6 العدد

 41 61 (%النسبة )

 

 

 لألطفال بالخروج للعب.: نسبة السماح (00الرسم البياني رقم )

من اآلباء يسمحون ألبنائهم باللعب خارج المنزل مما يستوجب توفر  %61من المالحظ أن نسبة 

ال يسمحون ألبنائهم باللّعب خارج  % 41مساحات خاصة بهذا النشاط أال وهي مساحات اللعب، بينما 

 المنزل نظرا  لعدم توفر هذه المساحات.

 كيف تقوم بمراقبة األطفال أثناء لعبهم خارج المنزل؟ :2س     

 يوضح كيفية مراقبة األطفال أثناء لعبهم خارج المنزل (:01الجدول رقم)

 المجموع ال يتم مراقبتهم  عن بعدتراقبهم  مرافقتهم اإلجابة

 01 2 5 3 العدد

 011 21 51 31 %النسبة 
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 نسب كيفية مراقبة األطفال أثناء لعبهم بالخارج. (:02الرسم البياني رقم)

 يستدعي مما الخارج، في لعبهم أثناء أطفالهم بمرافقة يقومون األولياء من % 31 أن يالحظ -

 .اللعب مساحات من بالقرب مراقبتهم من تمكنهم خاصة أماكن إنشاء

 يستدعي مما فقط، النافذة من أطفالهم مراقبة يفضلون األولياء من %51األكبر  النسبة أما -

 إنشاء مساحات لعب تسمح لألولياء بمراقبة أطفالهم من النافذة دون اللجوء إلى الخروج أو مرافقتهم.    

وذلك راجع النشغال األولياء  مراقبة، دون أبناءهم يتركون األولياء من % 21 نسبة بينما -

 التساؤل التالي.بأمور أخرى وألن األطفال في حركة دائمة، مما يقودنا إلى 

 

 هل تشعر باألمان على أطفالك أثناء لعبهم خارج المنزل؟ :3س

 يوضح نسبة الشعور باألمان على األطفال أثناء لعبهم خارج المنزل (:05الجدول رقم)

 المجموع ال نعم اإلجابة

 10 8 2 العدد

 100 80 20 %النسبة 

 األطفال أثناء لعبهم خارج المنزل.نسبة الشعور األمان على (: 03الرسم البياني رقم)
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المنزل، مما يدل على  خارج لعبهم أثناء أبنائهم على باالطمئنان يشعرون ال اآلباء من % 81 نسبة إن

 وجود أخطار يخشى منها اآلباء على أبنائهم سوآءا داخل مجال الدراسة أو خارجه.

 

 : إذا كانت اإلجابة ال .... لماذا؟3س

 باء على أطفالهم.يوضح أنواع األخطار التي يخشاها اآل :(06الجدول رقم)

الحركة  اإلجابة

 الميكانيكية

الخوف على األطفال 

 من االنحراف

 المجموع أسباب أخرى

 07 8 4 5 العدد

 100 47 24 29 %النسبة 

 

 

 أنواع األخطار التي يخشاها اآلباء على أطفالهم. (:04الرسم البياني رقم )

 

 المنزل خارج لعبهم أثناء أوالدهم على االطمئنان بعدم يشعرون األولياء من % 29 أن يالحظ -

بين الطرق ومساحات مسافة ت، مما يستدعي توفير السيارا حركة خطر من خوفهم بسبب

 اللعب أثناء تصميمها وتهيئتها.

عدم عي، وذلك بسبب من اآلباء يخشون على أبنائهم من انحراف سلوكهم االجتما %24بينما  -

تحتم ي ونتيجة لذلك ،توفر مساحات للعب يقضون فيها الوقت في اللعب أمام أنظار األولياء

  وجود احتمال االنحراف.

 االطمئنان، بعد تشعرهم أخرى أسباب لهم األولياء من % 47 أن الدائرة النسبية من نرى كما -

 المتكررة الحوادث عن الناجم األمن غياب في يتمثل وجيه سبب إلى معظمها في وترجع

29%

24%

47%

األخطار التي يخشاها األباء على اطفالهم

الحركة الميكانيكية

لخوف على األطفال من االنحراف 

أسباب أخرى
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باإلضافة إلى خشيتهم على األطفال من الحوادث التي قد تنتج من أعمال  ،األطفال الختطاف

 .البناء بسبب تموقع الحي المدروس في منطقة التوسع وهو يشهد عملية بناء لألحياء الجديدة

 

أسر فقط،  01رغم أن العينة التي سلمة لها االستمارة هي  07 هوعليه المجموع المتحصل مالحظة: 

وذلك راجع إلى أن اآلباء لم يقتصر اختيارهم على خطر واحد بل تم اختيار مجموعة من األخطار التي 

 يخشونها على أبنائهم في كل استمارة.

 

 .السكني الحي في اللعب لمساحات التهيئة نوعية :الثالث المحور  3-3

 

 تفضل أن يلعب أبناؤك؟ : أين0س

 أطفالهم.فيه يوضح المكان الذي يفضل اآلباء أن يلعب  (:00الجدول رقم)

 المجموع لمسكنبعيدا عن ا من المسكنبالقرب  اإلجابة

 10 0 0 العدد

 100 01 91 %النسبة 

 

 

 المكان الذي يفضل اآلباء أن يلعب فيه أطفالهم. (:05الرسم البياني رقم)

 

 منهم %01 بينما المسكن، من بالقرب أطفالهم يلعب أن يفضلون منهم %91 المستجوبين غالبية

 على بالخوف ارتباط وهذه النسب لها المنزل، عن بعيدا األطفال يلعب أن مشكلة هناك ليس أنه يرون

 .االستمارة هذه من الثامن السؤال في توضيحها تم التي باالطمئنان الشعور عدم وحالة األطفال

 هل يسبب لك األطفال اإلزعاج عند لعبهم في الخارج؟ :2س

 أثناء لعبهم. يوضح نسبة إزعاج األطفال للسكان (:08الجدول رقم)

 

90%

10%

والدالمكان الذي ُيفِضل األباء أن يلعب فيه األ

بالقرب من المسكن

بعيدا عن المسكن
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 المجموع ال نعم اإلجابة

 01 7 3 العدد

 011 71 31 %النسبة 

 

 

 أثناء لعبهم. نسبة إزعاج األطفال للسكان (:06الرسم البياني رقم)

 أمر هي األطفال لعب عن الصادرة الضوضاء نأب يرون المستجوبين من % 91 نسبةمن المالحظ أن 

باإلضافة إلى أن األطفال كثيري التنقل بين األحياء بسبب عدم توفر مساحات سكني  تجمع أي في طبيعي

 الصراخ من ينزعجون منهم %01 بينمايقلِّل صدور الضوضاء منهم،  ممااللّعب الحتوائهم داخل الحي 

 عن األطفال إن وجدو. الناجمة والفوضى

 : هل توافق فكرة وجود مساحات لعب في حيكم للعب األطفال؟       3س

 لعب في الحي.ايوضح نسبة الموافقة على تهيئة مساحات  (:00الجدول رقم)

 المجموع ال نعم اإلجابة

 01 1 01 العدد

 011 1 011 %النسبة 

 (: نسبة الموافقة على تهيئة مساحات العب في الحي. 07الرسم البياني رقم )

 

10%

90%

ازعاج األطفال للسكان

نعم

ال

100

0

50

100

150

نعم ال

الموافقة على وجود مساحات لعب 
بالحي

نعم ال
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من المالحظ حسب النسب حول الموافقة على وجود مساحات اللّعب بالحي أن العينة من سكان الحي 

 بالحي.التي سلمت لها االستمارات توافق باإلجمال على فكرة توفر مساحات لعب لألطفال 

 

 أو بعيدة عنه؟ مسكنوجودها بالقرب من ال: في حالة اإلجابة بنعم أين تفضل 1س

 (: يوضح آراء السكان بمكان تهيئة مساحات اللعب بالنسبة للمسكن.21الجدول رقم)

بالقرب من  اإلجابة

 المسكن

بعيدة عن 

 المسكن

 المجموع

 01 3 7 العدد

 011 31 71 %النسبة 

 

 

 اللعب بالنسبة للمسكن.آراء السكان بمكان تهيئة مساحات  (:08الرسم البياني رقم )

من الذين سلمت لهم االستمارة يفضلون أن تكون مساحات اللعب قريبة من  %71يالحظ أن  -

 المسكن وذلك لسهولة تفقدهم ومراقبتهم.

منهم يفضلون أن تكون مساحات اللعب بعيدة عن المسكن، وذلك لتجنب اإلزعاج  %31بينما  -

 والضوضاء الناتجة عن لعب األطفال.

 

 ؟    وتحويلها إلى مساحات لعب توافق فكرة إبعاد مواقف السيارات عن مداخل العمارات هل :1س

 يوضح نسب الموافقة على استبدال مساحات التوقف بمساحات لعب األطفال. (:20الجدول رقم)

 المجموع ال نعم اإلجابة

 10 3 7 العدد

 100 30 70 %النسبة 

    

70%

30%

مكان تهيئة مساحات اللعب

بالقرب من المسكن

بعيدة عن المسكن 
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 الموافقة على استبدال مساحات التوقف بمساحات لعب األطفال.نسب  (:09الرسم البياني رقم )

وتحويلها إلى  الموجودة السيارات مواقف إبعاد من مانع لديهم ليس المستجوبين من % 71نسبة  إن

 لذا الحي، سكان من سيارات يمتلكون ممن على ذلك، قد يكونونال يوافقون  %31، بينما مساحات لعب

 .العمارة مدخل عن بعيدا سياراتهم توقيف أبدا يحبذون ال

 

 هل تم مشاورتك من طرف لجنة الحي بشأن تهيئة مساحات اللّعب في حيكم للعب األطفال؟   :5س

يوضح عدد السكان الذين تم مشاورتهم من طرف لجنة الحي بشأن تهيئة مساحات  (:22الجدول رقم )

 اللعب بالحي.

 المجموع ال نعم اإلجابة

 01 01 1 العدد

 01 01 1 %النسبة 

 

 

 عدد السكان الذين تم مشاورتهم من طرف لجنة الحي بشأن تهيئة مساحات اللعب بالحي. (:21الرسم البيني رقم)

مشاورة السكان من طرف لجنة الحي حول تهيئة مساحات ن المالحظ من النسب فيما يخص م -

 خاذفي ات ولجنة الحيلعب لألطفال أنه لم يتم مشاورتهم دليل على عدم التواصل بين السكان 

 القرارات.

70%

30%

تحويل مواقف السيارات إلى مساحات لعب

نعم
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المشاورة من طرف لجنة الحي
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نعم
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  :الفصل خالصة

مسكن من حيث مخطط  011الدراسة التحليلية لحي توصلنا من خالل ما جاء في هذا الفصل بداية ب

أثناء تخطيط الحي تم اعتماد تصميم جيد له، حيث أنه يراعي الشروط المرتبطة بتهيئة  ، إلى أنهالكتلة

 %5حيث تقدر نسبتها بـ: الحي السكني )الفصل الثاني(، رغم نقص المساحة المخصصة لمساحات اللعب

 المعيار، بينما (TOL6=)السكن  شغل معامل أن باعتبار /ساكن2م 0أي ما يقدر ب:، من مساحة الحي

 البد بأخذها بعين االعتبار.، ساكن/2م 4.5ب:  المقدر  1984منشور في الواردالمعمول به 

 التنفيذيمخطط الوبين ما هو موجود في  الكتلةأما عندما قمنا بالمقارنة بين ما هو موجود في مخطط 

)الواقع(، وجدنا اختالفا كبير بينهما، حيث تم اتباع تهيئة غير واضحة المبادئ نتج عنها تداخل في 

مكونات المساحات الخارجية للحي، تحتاج إعادة هيكلة وتنظيم للمساحات الخارجية، مع توفير مكونات 

عب، وذلك حسب وخاصة المساحات الخضراء ومساحات اللالسكني المساحات الخارجية التابعة للحي 

 سكني. لشروط المرتبطة بتهيئة الحي ا

 :يفقد كشفت على ما يلالستمارة النتائج وبالنسبة 

الحي حسب العينة التي سلمت لها  لسكان اإلجمالي العدد من % 60 نسبة األطفال عدد يمثل -

ضرورة  تفرض نسبة وهي الطفولة، بمرحلة المتعلقة الفئات العمرية جميع تضم االستمارة،

 .االعتبار بعين أخذها

 أثناء أطفالهم على االطمئنان بعدم يشعرون السكان الذين استلموا االستمارة من % 00 نسبة -

 السيارات، حركة )خطر التهيئة بنوعية مرتبط أغلبها مختلفة ألسباب خارج المنزل، لعبهم

 الخوف على األطفال من االنحراف، وأسباب أخرى...(.

وأن األطفال  المنزل، من بالقرب أبناءهم يلعب أن يفضلون المستجوبين من % 91 نسبة إن -

 .سكني تجمع أي في طبيعي أمر ليسوا مصدر إزعاج أثناء لعبهم وأنها

من السكان  %71، ونسبة من السكان يوافقون على توفير مساحات لعب بالحي %011نسبة  -

 وبالمقابل يفضلون أن تكون مساحات اللعب قريبة من المسكن وذلك لسهولة تفقدهم ومراقبتهم،

 على يدل مما العمارات، مداخل عن بعيدا سياراتهم توقيف على يوافقون ال منهم % 31 فإن

البد من أخذها  تالتهيئا من النوع هذا اتجاه السكان قبل من وشاملة واقعية نظرة وجود عدم

 بعين االعتبار.

 

بناء على النتائج المتحصل عليها نجد أن فكرة توفير مساحات اللعب لألطفال فكرة يجمع عليها كافة 

 اآلراء فيما يخص مكان تهيئتها. واختالف فيلحي، مع وجود توافق سكان ا
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 :االقتراحات

 :فيما يخص تهيئة الحي 

يخترق الحي وإخراجه من أمام مداخل العمارات وجعلها طريق الذي إعادة هيكلة الالبد من  -

 محيطة بالحي لتجنب خطر الحركة الميكانيكية على األطفال.

من أمام مداخل العمارات  عادهاإبو ،موقف للسيارات أي ما يعادل موقف لكل مسكنين 51توفير  -

وذلك مراعاة آلراء  المسكن، لسهولة تفقدها من نافذةوتحويلها إلى الجهة العكسية للعمارات 

االستفادة من المساحة التي كانت السكان فيما يخص عدم إبعادها عن العمارات وكذلك 

 .مخصصة لها

يخدم السكان ويوفر الراحة  وتهيئتها بشكلراء البد من توفيرها بالنسبة للمساحات الخض -

 للحي.األخرى بشكل متوازن مع المساحات الخارجية  والتضليل لألطفال

 ولةلسه ناتهربطها بمختلف مكوومشاة في الحي مسالك لل األرصفة والساحات وتوفيرتهيئة  -

 صة. خا بصفة واألطفالبصفة عامة سكان الحركة 

توفير أماكن بهدف  ،اسي وإنارة عمومية وحاويات بسيطةراألثاث الحضري من ك توفير -

 معالراحة أو لمجرد  ،همخدمة السكان وتسهيل الحياة، أثناء مراقبتهم ألطفاللللجلوس والراحة 

 .بعض الخصوصية

 أما بالنسبة لمساحات اللّعب فيجب توفيرها حسب المعيار المعمول به في الجزائر والذي يقدر  -

 الخاص  1984أكتوبر  31في الصادر المشترك الوزاري المنشور حسب /سكان2م 5.1بـ: 

توزيعها بشكل مدروس في يجب  اكم ،الخضراء المساحات المعتمدة إلنجاز الدنيا بالمعايير

الطفل في وسط حيوي وآمن، وذلك بتخصيص  لنشاطات التي يحتاجهاالحي لتوفير مختلف ا

من  %23، إال أن هذه المساحة تمثل نسبة مخصصة لمساحات اللّعب فقط 2م2011مساحة 

مساحة الحي وهي نسبة كبيرة تخلق عدم توازن في المجال وتجعل مساحات اللعب هي الطاغية 

 على المجال، وكحل لذلك تم اقتراح ما يلي:

، مسكن 011 من سكان حي %60نعلم من نتائج االستمارة أن نسبة األطفال في الحي تقدر بـ: 

وهذه الفئة هي المعنية  ،طفل 300أي ما يعادل  (،TOL=  5.0)ومعامل شغل المسكن هو 

ومنه سوف يتم برمجة المساحة المخصصة لمساحات اللعب حسب  ،باستعمال مساحات اللعب

 ه سيتم تخصيصنجد أن /ساكن2م 1.5أي باالعتماد على المعيار المعمول به  ،عدد األطفال

وهي ي من مساحة الح %02أي بنسبة  لمساحات لعب األطفال 2م 300.50مساحة تقدر بـ: 

 نسبة تخلق توازن في المجال.
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 :فيما يخص تهيئة مساحات اللعب 

الفضاء الداخلي للحي بحيث يكون الطفل بعيدا عن خطر الحركة  فيتهيئة مساحات اللعب  -

 الميكانيكية للسيارات.

 لسهولة تفقد ،تهيئة مساحات اللعب بحيث تكون قريبة من السكنات )في مجال رؤية األولياء( -

 .بعيداألطفال واالطمئنان عليهم من 

مشيا على األقدام أو باستعمال  سوآءاسهلة الوصول من طرف األطفال مساحات اللعب ن تكون أ -

 الدراجات.

وية )جسدية، ذهنية، تق توفير مساحات لعب بما يتناسب واحتياجات كل فئة عمرية من فئة األطفال -

 روح العمل الجماعي ... الخ(

األطفال  نع سنوات( 17األكبر من )توزيع مساحات اللعب في الحي بحيث يفصل األطفال الكبار  -

 .نالفئتيتختلف بين هاتين فهي قدرات الجسدية ، وذلك مراعاة لل(سنوات 17األقل من ) الصغار

من النوع األملس أو المسفلت واالبتعاد عن األرضيات ي بحيث تكون أرضية الح تهيئة -

   .بإلى مساحات اللّع المعاقينطفال والوصول بالنسبة لألحركة الوالرملية لسهولة  ،الحجرية

 ر األجهزة المصنعة من مواد تتحملاالعتبار عامل التشغيل والصيانة واختيابعين األخذ  -

   لها.العوامل المناخية القاسية واالستخدام الدائم 

يف التكال منخفض ألنه، الخالي من الشوائببالرمل الناعم تهيئة أرضيات مساحات لعب األطفال   -

  قاوم التغيرات الجوية ومحبوب من طرف األطفال.يوللصدمات  وممتص جيد

بحواجز من قطع الخشب أو أي مواد أخرى متالصقة وذلك لتحديد موقع  مساحات اللعبإحاطة  -

 .مسافة بين السور واأللعاب مساحات اللعب مع ترك

  اللّعبهياكل فيما يخص تهيئة: 

 .األلعاب مصنعة من مواد متينة ومقاومة للصدأ والتآكلهياكل  أن تكونيجب  -

 عفنوالت لعاب خالية من التصدعات والشقوقاألهياكل أن تكون األخشاب الداخلة في تركيب  -

 .والنخر أو أي مشاكل أخرى

عدم وجود مواد سامة مستخدمة في صناعة هذه األلعاب أو وجود أشياء خشنة أو حادة تؤذي  -

  األطفال.

   األطفال.األلعاب أو أجزاء منها ذات أجزاء متحركة وذلك حفاظا  على سالمة هياكل تكون  أال -

   العالية.يجب أن تتحمل األلعاب المصنوعة من البالستيك أو اللدائن درجات الحرارة  -
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لكي تساعد على إقبال األطفال على  متعددة،أن تكون األلعاب ذات أشكال وألوان ومساحات  -

  اللعب.

عاب مصنعة من الخشب يجب أن يكون للخشب صفات المتانة والقدرة على ألفي حالة وجود  -

   المناخية.تحمل العوامل 

 .اسطة األفرانأن تكون األلعاب ملساء ال يوجد عليها أثر اللحام ومدهونة ومعالجة بو -

أن تكون األلعاب مصنوعة من مواد تتحمل حركة األطفال وتعمل بحركة انسيابية وتتوفر فيها  -

   والسالمة.شروط األمن 

 وان تكون األلعاب ذات عمر ،طفليتم طالء األلعاب بألوان زاهية تتناسب مع نفسية ال -

   طويل.افتراضي 

وتغطي بمادة بالستيكية وأن تطلى بالزنك  حادة،تكون البراغي والصواميل بارزة أو  أاليجب  -

   الصدأ.حتى تقاوم 

 41تقل سماكة الرمل عن  وأالعبة داخل األرض بالكامل يجب أن تكون القاعدة الخرسانية لل   -

  سم.

واحترام شروط  األرضيجب مراعاة االرتفاع بينهما وبين  باألرض،عند تثبيت األلعاب  -

 السالمة لكل نوع من األلعاب.
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  :التوصيات

 بالنسبة للتوصيات فسيتم توجيهها إلى ثالثة اتجاهات مهمة والتي تتمثل في:

  هيئات المسؤولة:فيما يخص التوصيات 

 متعدد عمل فريق من ونــتتك ال،ـــاألطف لعب اليةـــبإشك تعنى وطنية رسمية هيئة اءـــإنش -

 سبل عن البحث هدفها ...( الصحة، التربية، النفس، علم عمرانيين، االختصاصات )معماريين،

 األطفال. للعب مناسبة بيئة ضمان

المشاريع، مع التكفل  وأصحاب الهيئات مختلف من يطلبها لمن المجال هذا في االستشارات تقديم -

 .ومراقبتها إلى آخر عملية اإلنجاز بعمليتي اإلنجاز والتسيير لمساحات اللعب

 الكمية الخصائص تحديد ضوئها على المشروع يمكنه صاحبقبلية من طرف  القيام بدراسة -

والتجهيزات التي يجب توفيرها حسب استغالل المجال من طرف  اللعب لمساحات والنوعية

 األطفال.

 في التهيئة بقاء لضمان المجال مكونات وكل واأللعاب ومستمرة لألرضيات دائمة صيانة توفير -

 جيدة. حالة

 القانونية:  توصيات فيما يخص التشريعات 

  تلبية تضمن التي المناسبة التهيئة نوعية حول وتنظيمية قانونية بمواد التشريعية النصوص تدعيم -

على  للقائمين ودليل المدينة، مسيري متناول في تنظيمية أداة تكون لألطفال، المعقدة االحتياجات

 اللعب. مساحات إنجاز

 ذاتها حد في عائق المعايير هذه تكون مراعاة أال مع اللعب، مساحات داخل السالمة معايير تقنين -

 حد، مع أقصى إلى والترفيه االستمتاع للطفل تتيح حتى بالمرونة تتصف أن يجب لذا الحر، للعب

 .الجسدية سالمته على المحافظة

 :توصيات فيما يخص السكان 

 مساحات تهيئة وفي العمرانية، العمليات مراحل جميع في السكان إلشراك السليمة الوسائل إيجاد -

 .التسيير عملية في حقيقي شريك السكان من تجعل التي الجمعيات دور تفعيل وباألخص اللعب،

 تنشيط في ودورها لألبناء، والبدنية النفسية للصحة بالنسبة اللعب مساحات بأهمية السكان توعية -

للعمل على خلق ذهنية تحافظ تلقائيا على المكونات  السكنية األحياء داخل االجتماعية الحياة

 الخارجية لألحياء السكنية.

 .اللعب مساحات صيانة تمويل في ومشاركتهم التسيير عملية في السكان دور تفعيل -
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 :خاتمة عامة

 التي المتفاقمة والمشاكل بالمدن الجزائرية السكنية األحياء ا تشهدها التي الوضعية إلى بالنظر        

 الخضراء المساحاتالفضاءات الخارجية التابعة لألحياء السكنية ) تخص التي تلك خاصة الساكن يعيشها

 والتهميش اإلقصاء ظل في التصاعد إلى والمرشحةلعب األطفال(،  مساحات، وباألخص الراحة وأماكن

 فيها ةالحيا تحسين أجلمن  آلية وإيجاد ابهام االهتمرة فك أصبحت ،األحياء هذه إليه تتعرض الذي

 العمراني المنتوج نوعية في رظنال وإعادة م للسكانمالئ ةحيا إطار لتوفير ة،ضرور من أكثر وتطويرها

األحياء  هذ منها تعانيي الت التدهور وضعياتحيح لتص الوراء إلى ةالعود ةضرور إلى واالنتباه الحالي

 .السكنية

 يف الحضرية السكنية حياءاأل في لعبال حاتامس وضعية إليها آلت التي الوضعية إلى بالنظروإنه         

 سلبا على فئة خاصة من فئات المجتمع وهي فئة األطفال والتي تؤثر هاتعرف التي والمشاكل انبالد

 التي العمرانية التدخالت من لمجموعة رنظبال اقمن يثح لمعالجتها دخلالت تدعييس ام ذاه ،سنة(3-41) 

 بعين األخذ عم ه األحياء،هذ في ةالحيا نوعيةمن  والرفع ينالتحس يمكن خاللها ومن ةناجعو مناسبة نراها

 الحياة وتطوير تحسين ةضرور على والعمل التعمير وأدوات وسائل ماحترا التدخل في االعتبار

 من كغيرها عرفت والتي تاملوكة مدينةب وخاصة األحياء السكنية الجماعية السكنية حياءاأل في الحضرية

 العجز الكمي و النوعي و للمدينة الجمالي المظهر اختالل في أو السكن ةزمأ في سواء مشاكل المدن

 من الكثير يعاني الذي، مسكن بتاملوكة 411من هاته األحياء حي  لامثك ااخترن ث،حي مساحات اللعبل

 مساحات اللعب.و الخضراء المساحات انعدام مشكل راسها على والتي المشاكل

 بالدراسة قمنا المساحات الخارجية التابعة للحي هامن عانيت التي بالمشاكل ماإللما أجل ومن

 السكان راءآ عند فوالتوق بيانيةتساإل ةاالستمار نتائج معالجة كذاو ،الميدانية والمعاينة للحي التحليلية

 .بحيهم

 نم ةالمسطر فاألهدا نم ةمجموعع بوض اقمن يالح منها يعاني التي المشاكل على التعرف وبعد        

 وذلك بةمناس انراه يالت التدخالت من مجموعة خالل من بالحيلعب ال مساحات وضعية تحسين أجل

 اكلالمش ةلمعالج ةكمحاول دانالمي يف المتاحة واإلمكانيات اتطيالمع مع ىيتماش يمنطق مخططع بوض

 وكان  ،التابعة للحي( الخارجيةمساحات ال) يمبن رغي اراإلط ىعل دخلالت يف تتمثل ةعملي ةبطريق

مشكل التي يعاني منه هذا النوع من  ىعل القضاء لأج نم بتهيئتها وذلك لّعبال احاتمس ىعلأكثر  التركيز

و خاصة  للسكان اةالحي إطار وتحسين الحضري الوسط تحسين وبالتالي ،لها االعتبار وإعادة المساحات

 لمشاكل حلول إيجاد في مشاركتهم خالل من السكان إشراك ننسى أن دون ،سنة(41-13فئة األطفال)

 . هتطوير و الحي تهيئة في المشاركة و المساهمة إلىم دفعهو ةالقائم عيةبالوض متحسيسه و محيه
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 ةوالحتمي ةالتنموي ةالحتمي تقتضيهاضرورة  بمساحات اللّعباالهتمام  أن ىننس ال راألخي وفي        

 قتحقي يف اللعب احاتمس ودور ألهميةراجع  هذاأهمها التروية واإلنشائية، وو ةواالجتماعي ةاألخالقي

 لتمث باتتفوق أنها فضاء يوفر اللعب  اللعب فمساحات سنة( 41-13جملة من الفوائد لفئة األطفال )

 .االجتماعية العالقات وتمتين األفراد بين دالو   إلحياء وأداة عالمجتم رادأف ينب واروالح اللالتص اءفض

 يبقى ذلك أن إال البلدية للمجالس قانونية ةبصورها إسنادو بها ماالهتما ضبط إلى دفهي هذا وكل       

ع المجتم تامؤسس التزام عدم لظ يف وكهذا السالمج ىعل ئميناالق دعن ةالثقاف ههذب لغيا فيكا رغي

 .والالمباالة لإلهمال عرضةم ةالموجود جعل مساحات اللعب مما ،التوعوي بدورها المدني
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 علمي استمارة بحث 

مسكن  011دراسة حالة حي 

 .تاملوكة
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 البواقي أم جامعة
 علمية استمارة

 
 حول دراسة إجراء وبهدف مهيدي بن العربي بجامعة الحضرية التقنيات تسيير معهد طلبة نحن     

 األسئلة هذه عن اإلجابة سيادتكم من نرجو تاملوكة لمدينة مسكن 011 بحيمساحات لعب األطفال 

 العلمي. البحث ضمن تندرج ألنها بعناية

 .فقط العلمي للبحث موجهة االستمارة هذه: مالحظة

ب ما يجمع كتابة في الخانة التي تراها مناسبة  (×)عد القراءة بتأني أجب عن األسئلة بوضع عالمة ب

 كتابته وشكرا.

 األول:  المحور

 ؟F2          F3        F4                     : ما هو نوع السكن الذي تقيم به؟1س

  : كم هو عدد أفراد األسرة؟2س

 عدد أفراد األسرة هو: ...... -

  ؟في البيت سنة 11-3السن المحصورة بين : كم عدد األطفال في 3س

 سنوات هو..... 30-33عدد األطفال من   -

 سنة هو..... 11-30عدد األطفال من  -

 المحور الثاني: 

 ال          نعم                 هل تسمح ألطفالك باللّعب خارج المنزل؟ :1س

 : كيف تقوم بمراقبة األطفال أثناء لعبهم خارج المنزل؟2س

                                         .مرافقتهم        

                                     .تراقبهم من النافذة 

          .ال تراقبهم                                      

 

 

 ال        نعم      هل تشعر باألمان على أطفالك أثناء لعبهم خارج المنزل؟: 3س

 كانت اإلجابة ال .... لماذا؟ إذا :1س



 .خطر السيارات                                        

 .الخوف على الطفل من االنحراف                  

 .أسباب أخرى                                          

 ..كانت أسباب أخرى فتتمثل هذه األسباب في .............................................................. إذا

. ......................................................................................................................... 

 المحور الثالث: 

 أن يلعب أبناؤك؟ أين تفضل: 1س

 .بالقرب من المنزل                                  

  لمنزل.  ابعيدا عن                                  

 ال         نعم         الخارج؟ لك األطفال اإلزعاج عند لعبهم في : هل يسبب2س

 ال          نعم        هل توافق فكرة وجود مساحات لعب في حيكم للعب األطفال؟: 3س

 أو بعيدة عنه؟ مسكنلاأين تفضل وجودها بالقرب من  نعمفي حالة اإلجابة ب

. ....................................................................................................................... 

   ؟     وتحويلها إلى مساحات لعب ن مداخل العمارات: هل توافق فكرة إبعاد مواقف السيارات ع1س

 ال         نعم                  

   : هل تم مشاورتك من طرف لجنة الحي بشأن تهيئة مساحات اللّعب في حيكم للعب األطفال؟5س

 ال        نعم                  

 

 

 

 شكرا على تعاونكم.و
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