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Abstract 

This study aims to identify the importance of play and its role in child development and 

satisfying his psychological, social and educational needs, and the importance of play spaces 

and their role in urban planning. And standing on the reality of playing spaces in Algeria. 

The study reached a set of results, the most important of which is that play areas allow the 

child to meet his different needs and tendencies, carry out his activities freely, and work on 

developing his personality and perceptions. Therefore, attention must be paid to it in urban 

planning for its effective role in giving vent to the child and liberating him from the reality full 

of restrictions in order to improve the quality of life in the city. 

Through our examination it was found that the areas of play still need a lot of improvement 

in terms of planning, completion and follow-up. 

Key words: Child; Play; The Space; Urban Planning; City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.22.9 

1   n.soualmia@univ-mascara.dz, https://orcid.org/0000-0003-1932-8869 

http://www.rimakjournal.com/
mailto:n.soualmia@univ-mascara.dz


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

138  

 

www.rimakjournal.com 

 

يا ي الوسط الحضر
ر
 للعب عند الطفل: أهميته ومجاالته ف

 

 سوالمية   نورية

 اسطمبولي معسكر، الجزائر 
 أ.د، جامعة مصطفى

 

 الملخص

تسىع هذه الدراسة لمعرفة أهمية اللعب لنمو الطفل وتنمية قدراته واشباع حاجاته النفسية واالجتماعية والتعلمية، وأيضا  

ي الجزائر
ي. والوقوف عند واقع فضاءات اللعب فى ي التخطيط الحضى

 .أهمية مجاالت اللعب ودورها فى

تسمح للطفل بتلبية مختلف احتياجاته وميوله والقيام    توصلت الدراسة إل مجموعة من النتائج أهمها أن مجاالت اللعب 

ي لدورها الفعال   ي التخطيط الحضى
بنشاطاته بكل حرية، تعمل عىل تطوير شخصيته ومداركه، لهذا وجب االهتمام بها فى

ية. ومن خال ي البيئة الحضى
ء بالقيود لالرتقاء بنوعية الحياة فى ي التنفيس عىل الطفل وتحريره من الواقع المىلي

ل معاينتنا فى

 . اتضح أن مجاالت اللعب مازالت تحتاج إل الكثير من التحسينات من ناحية التخطيط واالنجاز والمتابعة

ي؛ المدينة: الكلمات المفتاحية  . الطفل؛ اللعب؛ الفضاء؛ التخطيط الحضى

 

 : مقدمة

ورية لنمو الطفل، فبال يعد اللعب   ي احتياجات الطفل المتنوعة يساعده  من األمور الهامة والضى ضافة إل أنه يلب 

ي البيئة   عىل النمو الصحيح. وتعتي  
فضاءات اللعب أحد المجاالت الهامة لتحقيق التوازن النفسي واالجتماعي للطفل فى

ية؛ إذ تعد  فيه وتنمية القدرات البدنية والرياضية  الحضى والفكرية    ركن من أركان تصميماتها األساسية، فهي مجاالت الير

 والنفسية للطفل عىل وجد التحديد. 

شخصيتها ب ومن الثابت والمعروف أن المدن تختلف فيما بينها من حيث مكوناتها ووظائفها؛ إذ تتمتع كل منها

ي خصوصيتها 
أيضا فى اللعب  ، تختلف فضاءات ومجاالت  ي

التاريخية وتطورها االقتصادي واالجتماعي والعمرانى لجذورها 

ي متعددة، وتصنف عدة تصنيفات  ئفها،  ودالالتها ووظا
فكل منها يحمله من أشياء وعنارص ومكونات تحمل دالالت ومعانى

 ، المالعب ومساحات اللعب...  رصفةمنها: الشوارع والطرقات، المساحات والحدائق، الممرات واأل

ي ال
ية ودورها فى ي البيئة الحضى

ي نحاول من خالل هذا البحث معرفة أهمية فضاءات اللعب فى
ي فى تخطيط الحضى

 المدينة الجزائرية نطرح مجموعة من التساؤالت أهمها: 

ي المدينة الجزائرية؟ -
 فيما تتمثل فضاءات ومجاالت اللعب فى

ي؟  - ي التخطيط الحضى
 هل تأخذ مجاالت اللعب أولوية الطفل واحتياجاته فى

 ماهي أهمية فضاءات اللعب لنمو الطفل؟  -

 ؟طفالوهل تعد مساحات اللعب صديقة لل  -
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 نحاول الجابة عن التساؤالت المطروحة من خالل النقاط التالية: 

 تحديد المفاهيم: الطفل، اللعب، الفضاء  •

 أهمية فضاءات اللعب لنمو الطفل  •

ي وفضاءات اللعب  •  التخطيط الحضى

ي الجزائر •
 واقع فضاءات اللعب فى

 

 تحديد المفاهيم: الطفل، اللعب، الفضاء   .1

 تعريف الطفل  .1.1

الطفولة    تعتي   وتنسب  الطفولة،  مرحلة  أهمية  ها  وأكير أولها  العمرية  الحلقات  من  مجموعة  النسانية  الحياة 

ي مستوى وسط ،  باشتياقها إل الطفل الصغير 
ي كل مرحلة او فى

هم ان الطفل فى ولقد اعتي  كل من روسو وجون ديوي وغير

ي إطار ما يتم من تفاعل، فالطفل كائن متكيف باستمرار مع ظروفه، وتكون متناسبة مع حاجاته وحياته الذهنية، نفسي  
و فى

ي تطور مستمر منذ والدته إل سن الرشد أو الكهولة يتكيف مع ظروفه 
   (185، صفحة 1998)طلعت، فالطفل كائن فى

ي تعريف الطف
ي ثالث اتجاهات عىل  وقد تباينت وجهات نظر علماء االجتماع فى

ل تبعا الختالف وجهات النظر فى

 :النحو التالي 

 االتجاه األول: يرى أن مفهوم الطفولة يتحدد بسن معينة، تبدأ من ميالده وتنتهي عند الثانية عشر من عمره. 

ة الطفولة هي المرحلة األول من مراحل تكوين الطفل ونمو شخصيته، وتبدأ م : يرى أن فير ي
ن الميالد االتجاه الثانى

 وحبر بداية طور البلوغ. 

ي تبدأ منذ الميالد وحبر الرشد وهي تختلف من ثقافة إل أخرى  
ة الحياة البر االتجاه الثالث: يرى أن الطفولة هي فير

  (23-22، الصفحات 2011)الخطيب، فقد تنتهي الطفولة عند البلوغ أو عند الزواج أو يطلق عىل سن محددة لها 

يعتمد فيهاا ي 
البر الحياة النسانية  المبكرة من  ة  الفير تلك  فيما يحفظ  لطفولة هي  الفرد عىل والديه اعتمادا كليا 

ي والعقىلي والنفسي  ة التالية، وهي الجش الذي يعي  عليه الطفل حبر النضج الفسيولوج  حياته، ففيها يتعلم ويتمرن للفير

ي تتشكل خال 
ي والروجي والبر

تعتي    ومنه،. ( 149، صفحة 2006)عمر، لها حياة النسان ككائن اجتماعي واالجتماعي والخلفر

 مرحلة الطفولة أول وأكير الحلقات العمرية أهمية للفرد. 

ي  
وعليه، يعرف الطفل بأنه ذكر أو أنبر الذي لم يصل بعد إل مرحلة الحلم، كما تعرف أنها المرحلة العمرية البر

ذ الوالدة إل أن يكتمل نموهم ويصل إل مرحلة النضج. ومن الحجات األساسية للطفل  يقضيها الصغار من أبناء البشر من

إل اللعب الذي يكفل التكوين السليم لطاقاتهم الفكرية   طفالاللعب، فبالضافة إل توفير الحاجات البيولوجية يحتاج األ 

 والجسدية. 

 تعريف اللعب  .2.1

ي كل فرد طبيىعي وهو وسيلة للتعبير عن الذات باستغالل طاقاته ويدفع الفرد إل يعد اللعب "
ميل فطري موروث فى

ي تكوين  
التجريب والتقليد واكتشاف طرق جديدة لعمل األشياء وبذلك يشعر الفرد فيه بالمتعة والشور له دور كبير فى

ف، شخصية الفرد"   ( 31، صفحة 2001)شر
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 اللعب نشاط موجه يقوم 
ّ
والشباب لتنمية سلوكهم وقدراتهم العلمية والجسمية والوجدانية، ويحقق    طفالبه األ   إن

ي اكتساب المعرفة وتقريب المبادئ  
ي نفس الوقت المتعة والتسلية، وأسلوب التعلم باللعب هو استغالل أنشطة اللعب فى

فى

بوية"  ،  والقيم للطفل وتوسيع آفاقه العلمية والير ي
  (90، صفحة 2005)عبدالبافر

وريا بالنسبة للطفل، فكل األ  يلعبون ويمرحون ويتمتعون بالفرح والسعادة أثناء لعبهم    طفاليعتي  اللعب أمرا رصى

األ  مهنة  يعتي   اللعب  أن  يتطلب  طفالحبر  الحاجة  هذه  إشباع  أن  كما   المفضلة، 

األل واختيار  اللعب  مكان  وإفساح  للعب  الفراغ  وقت  النشاط إتاحة  وأوجه  المشوقة  المتنوعة   عاب 

   (21، صفحة 2007)كركوش، نفسيا وتربويا أثناء اللعب  طفالالبناء وتوجيه األ 

  : يىلي البدنية فيما  أهميته  تتمثل  للعب  النفسية واالجتماعية  ،  2008)شلتوت و حمص،  وبالضافة إل االهمية 

 ( 185صفحة 

ي وتق ✓
الصفات البدنية،  واكسابه مختلف وية مختلف أعضائه وأجهزته الحيوية،يساعد اللعب الطفل عىل النمو البدنى

 .حيث ينمي قدرة الجسم عىل التكيف مع المجهود المبذول وقدرته عىل مقاومة اللعب

الطاقة،   ✓ أقل جهد ممكن من  بذل  تمكن الطفل من الحركة مع  المهارات الحركية، بحيث  تنمية  اللعب عىل  يساعد 

 يل الطفل إل الحركة والنشاط. بالضافة إل إشباع م

 يقوم اللعب بتنمية النواجي الجسمية للطفل بصورة سليمة  ✓

 يساعد اللعب عىل تجديد نشاط الطفل، فهو وسيلة للراحة بعد عناء يوم دراسي  ✓

ة وتحقيق التوافق لديه.   ✓ ة والكبير  يساعد اللعب عىل تدريب العضالت الصغير

حمل والقوة العضلية والشعة والرشاقة والمرونة والدقة والتوازن والقدرة،  و"تشمل القدرات البدنية عىل عنارص الت

ى أداء المهارات الحركية وتعلم مهارات جديدة"   ى القدرات البدنية عىل تحسير ، 2002)حسن السيد،  ويعمل نمو تحسير

  (157صفحة 

ى األ  ية للطفل تفوق الكالم واللغة تجعل التواصل بير  اللعب "أداة تعبير
ّ
ممكنا وميسورا كما يعي  من خالله    طفال إن

ي تشب بواسطته المعرفة إل  
عن مكبوتات نفسه من أحاسيس ومشاعر وكذا عن أفكار عقله، فاللعب أحد الروافد البر

المهاري، حيث   والنمو  التفكير  تنمية  واالبتكار، وكذلك  واالستكشافات  العقلية  العمليات  تنمية  يساعد عىل  إذ  الطفل، 

ي الش 
ين و علقمة، واالتفاق وربط المحسوس بالمجرد"  ،عة والدقةيساهم فى   (34، صفحة 2019)بوقي 

. ومن حيث تنظيم اللعب   : اللعب الفردي واللعب الجماعي وهناك عدة أنواع من اللعب يمكن تصنيفها كما يىلي

ي غير المنظم. ومن حيث نوع ال
اف عليه يوجد: اللعب المنظم، اللعب الحر التلقان  لعب وطبيعته نلمس أربعة أنواع،  والشر

: اللعب النشيط، اللعب الهادئ، اللعب الذي يساعد عىل تنسيق الحركات ونمو العضالت، اللعب الذي تغلب عليه   وهي

 الصفة العقلية )الشطرنج(. 

 تعريف الفضاء  .3.1

الفضاء معان   ها، والفضاء االجتماعي هو  يحمل  ى وغير الحير المجال،  المكان،  به  ة ومرادفات متعددة فيقصد  كثير

ى الذي تدور حوله العالقات االجتماعية، أو  هو: "المكان الذي يحدث فيه نسق من التفاعالت   المجال أو المكان أو الحير

 (SCHOONBRODI, 1979, p. 49)االجتماعية" 
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ء   ي
ء وال سر ي

ي آن واحد عىل حد تعبير إن الفضاء كل سر
ء وال   فى ي

لودريت ريمون؛ حيث يقول: "الفضاء إن شأنا كل سر

ي كون جميع الكائنات 
ها بوضوح فى ء كثير معا. وهذه المفارقة تجد تفسير ي

ء قليل وسر ي
ي نفس الوقت، أو بتعبير آخر سر

ء فى ي
سر

ء تق ي
ء يصبح كل سر ي

ي عالقة مجالية محضة )...( إن هذا الفضاء الذي يبدو كالسر
ريبا ألنه من طبيعة وجودية وألننا نعير  فى

ي كل األنحاء )...( وكلما تحدثنا عن الفضاء أو المجال إال ونجد أنفسنا نتحدث عن الوجود وعن عالقات التواجد أي  
عليه فى

ي نهاية األمر عن الوجود" 
ي حياتنا ألنه  (LEDRUT, 1984, pp. 107-112)  فى

، وهذا تفسير واضح عن أهمية الفضاء فى

"وجود نظرية للفضاء   الفضاء بمعزل عن البنية االجتماعية، فقد نفى كاستلواجد فيها باستمرار، كما ال يمكن أن يدرس مت

ة جزء مندمجا ضمن نظرية اجتماعية شاملة"   بمعبى ال يمكن  ،  (CASTELLS, 1981, p. 475)دون أن تكون هذه األخير

ي تكوينه، كما أن الفضاء ال  
ي تدخل فى

النظر إل الفضاء عىل أنه إنتاج مادي بمعزل عن العنارص االجتماعية والمعنوية البر

 MOLES)وأشياء "  وأشخاص وأفعال واتصاالت وتعارف يوجد "إال بما يحتويه )...( فهو بناء منظم بما يتضمنه: أحداث

& ROHMER , 1998, p. 17)،   اجتماعية كلية تضم مختلف   فكل هذه مجتمعة تشكل لنا الفضاء. ومنه الفضاء ظاهرة

ها  ي هذا الطار  العنارص، والعالقات، البيئة، وضعية الكائنات وحريتهم، ممارساتهم اليومية وعاداتهم وغير
يعتي  حجيج ، وفى

المباشر إل الظواهر االجتماعية األخرى، يقول:"   تنظيم الفضاء ظاهرة اجتماعية ال يمكن التقرب منها وفهمها إال بالرجوع 

ي تحدث  
ي المرحلة األول يجب فهم العمليات البر

ى الفضاء والمجتمع. وفى دراسة الفضاء معناه إبراز التفاعالت القائمة بير

ي مرحلة ثانية يجب مالحظة وتسجيل آثار هذا الفضاء عىل 
ي حدثت حبر يتم بموجبها انجاز الفضاء، ثم فى

المجتمع أو البر

  (HADJIDJ, 2006, pp. 237-243) " ككل

إذن الفضاء هو إنتاج جماعي وجزء من الحياة االجتماعية وهو يتجىل "كنموذج إبراز أو تعبير عن المجتمع )...( 

الهويات" تحافظ عىل خصوصية  بالفضاء  ودور  (BONTE & IZARD , 1991, p. 235) والعالقة  أهمية  يظهر  مما   ،

الجتماعية داخله، وإن دراسة الفضاء االجتماعي "الذي يحمل عالقة النتاج وإعادة النتاج االجتماعي سواء  الممارسات ا

ى )...( أو ي تنظم عالقة الجنسيير
يلوجية البر ى ي ذلك بالجوانب البيوفير

عالقات النتاج وإعادة النتاج المتعلقة   تعلق األمر فى

اتبة"  - لأي المجا–بتقسيمات العمل وتنظيماته فهو إذن   فما     (LEFEBVRE, 2000, p. 41)  ذو وظائف اجتماعية مير

ح هذه العالقات ووظائفها، ويعي  الفضاء   عىل كل ما يخص يحمله الفضاء من عنارص وعالقات ووضعيات وممارسات تشر

ى قد ال تكون   ي فضاء معير
وعة فى الحياة اليومية ويرتبط معها. وتختلف الممارسات حسب الفضاء: "ممارسات تكون مشر

ي فضاء آخر"  
 (MARC & PICARD, 1989, p. 123)كذلك فى

 

 أهمية فضاءات اللعب لنمو الطفل  .2

: تتعدد أهمية فضاءات اللعب وتتنوع، ويمك ي األهمية النفسية، االجتماعية، التعليمية كما يىلي
)نوادري    ن تلخيصها فى

 ، ي  ( 83-82، الصفحات 2020و صاحب 

ي النقاط اآلتيةاألهمية النفسية:  .1.2
 :تتمثل فى

كيب والقيادة واالجتماع ✓ ي دوافع الطفل وحاجاته النفسية كالحركة والنظام واألمن، والير
 .يرضى

ي والتعلم ونمو أدوات التعلم، كذلك يجذب انتباه الطفل إل التعليم ويشوقه    يساعد عىل تهيئة نفسية الطفل  ✓
للتلفر

 .إليه

ي حياته النفسية الواقعية ✓
ي فى
ي يعي  عنها التعبير الكافى

ي التعبير عن حاجاته وميوله ورغباته البر
 .يتيح الفرصة للطفل فى
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ها   ✓ ي مناجي نموه وتغير
اته وكأنه يراقب نفسه ويتابعها فى  يوفر للطفل فرصة العيش، ومواكبة خي 

 .يعتي  وسيلة للتعبير عن ذاته وانفعاالته، ويتيح له طرق االختيار الصحيحة والمناسبة لللعاب والنشاطات ✓

الكثير من االضطر  لعالج  اللعب وسيلة  يتخذ من  ي 
النفسانى ي 

ي منها وعليه نجد األخصان 
يعانى ي 

البر ابات االنفعالية 

ي حالته الطبيعية فيكشف عن رغباته وميوله واتجاهاته تلقائيا ويبدو سلوكه طبيعيا طفالالكثير من األ 
، ألن الطفل يكون فى

ي منه من مشكالت
 .وبذلك يمكن فهم وتفسير ما يعانى

 االهمية االجتماعية  .2.2

يدرب الطفل عىل االنتقال من الفردية إل الجماعية، فالطفل إذا لم يلعب مع أقرانه يصبح منطويا، أما إذا كان عكس   ✓

 .ذلك فإنه يتعلم المشاركة وروح العطاء وبالتالي يكتسب السلوك السليم

هايساعد عىل تنظيم وتوجيه األلعاب الجماعية السلبية إل ألعاب جماعية إيجابية كالنوادي و  ✓  .....الفرق الرياضية وغير

النفسية  ✓ باألجواء  مفعمة  جماعية  عمليات  إل  يخضع  حيث  الطفل  سلوك  لتقويم  المجال  الجماعي  اللعب  يقدم 

ام  احير التعاون،  الموجهة،  المنافسة  التضامن،  الوجدانية،  المشاركة  العوامل  هذه  ومن  للتعديل،  القابلة  واالنفعالية 

 .وضعها السليماآلخرين، وإتباع التعليمات ل

ي التعرف عىل قدراته ومواهبه البداعية الفردية أو الجماعية من خالل النشاطات المتنوعة والعديدة ✓
 .يساعد الطفل فى

 .يساعد الطفل ويوفر له فرص القيام ببعض األدوار الجماعية اليجابية ✓

 :االهمية التعليمية  .3.2

ال ✓ إدراك  ي 
فى ذلك  يساعده  حيث  للتعلم  الطفل  اهتمام  الخلقية  يجذب  القيم  وتطوير  األفكار  وضبط  للشياء  ي 

معانى

 .واالجتماعية

 .يوفر للطفل فضاء طليق يندفع فيه إل العمل من تلقاء نفسه ✓

ي يتم تقديمها للطفل وذلك من خالل استعمال األلعاب كوسائل تعليمية ✓
 .يساعده عىل تثبيت المعلومات البر

ي تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وفقا لمكاناتهم وقدراتهم وبالتالي ينمي ما لديه من   ✓
يعتي  أداة فعالة فى

ه  ي تنمية ذاكرة الطفل وتفكير
 قدرات دون عزلة عن العملية التعليمية والتعلمية كما يساعد فى

 ( 103، صفحة  2015) بيبيمون،  عدة أهمها:   وتتجىل أهمية فضاءات لعب الطفل أيضا من خالل اكتساب مهارات  

 .اكتشاف قدراته الذاتية من خالل التعامل مع اآلخر 

ثقافة  مع  اندماجا  أكير  يصبح  وبالتالي  التحضى  لسلوك  اكتسابا  أكير  جيل  إعداد  عىل   يساعد 

ي تنميتها عىل المدى المتوسط والبعيد المدينة وأكير 
 .استعدادا لإلسهام فى

التأثير   أهمية  العصبية  العضوية  الدراسات  أثبتت  فقد  الكامنة  طاقاته  لبراز  فرصة   يعد 

ورية الستقراره   ي تعد رصى
النفسي للعب عىل نمو العقل، فمن خالله يطور الطفل قدرته عىل التخيل، البداع واالبتكار البر

 جتماعي النفسي واال 

الرفاق   جماعات  ظل  ي 
فى التواصلية  ومهاراته  االجتماعية  قدراته  اللعب  عي   الطفل   يطور 

ي تعد فضاءا مثاليا للتطوير فن الحوار مع اآلخر
 .البر

ي  
فى اآلخر  مع  التعامل  وآداب  العطاء  التعاون،  التبادل،  المشاركة،  ى  قوانير اللعب  عي    يتعلم 

 ظل جماعة اللعب. 
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ي  
البر االجتماعية  العالقات  نسج  خالل  من  اآلخر  مع  والمحاكاة  األدوار  شغل  كيفية   يتعلم 

اجتماعية  ات  خي  واكتساب  األدوار  لتبادل  فرصة  يكون  الذي  اللعب  فضاء  بفضل   تتأسس 

ي ظل جماعة اللعب. 
ي يواجهها فى

 بفضل المواقف المتعددة البر

الوال   كالقيادة،  جديدة  سلوكية  ونماذج  أنماطا  اتجاهاته يكتشف  تحدد  ي 
والبر االستقاللية   ء، 

ي ينتسب إليها
 .نحو األفراد من حوله والبيئة االجتماعية البر

يوجهها   ي 
البر المتباينة  المواقف  ظل  ي 

فى المالئم  القرار  واتخاذ  التفاوض  عىل  قدراته   يطور 

 .مع جماعة اللعب

اتي  اسير ويطور  ي  الخارج  العالم  ي 
فى الموجودة  والمشكالت  الصعوبات   جيات يكتشف 

 .مواجهتها والسيطرة عليها

ام بقواعد اللعب  ى  .يتعلم كيفية بناء عالقات صداقة عي  االلير

ظل   ي 
فى بها  يمر  ي 

البر المواقف  بفضل  واالجتماعية  الخلقية  قيمه  أفكاره،  مفاهيمه،   يطور 

 .جماعات اللعب

ي ينسجها عي  فضاءات اللعب 
ية والرمزية بفضل العالقات البر  .يطور لغته التعبير

ي تواجهه. يمك 
 نه اللعب من التعبير عن مخاوفه، فيتعرف عليها ويتمكن من تجاوزها بفضل المشكالت البر

وشغف،  حرية  بكل  بنشاطاته  والقيام  احتياجاته  مختلف  تلبية  للطفل  اللعب  فضاءات  تتيح   وعليه، 

ي  ويعمل عىل إشباع حاجاته النفسية وتفري    غ طاقاته فيجعله محبا لالستطالع واالستكشاف وعلي
ه فالفضاء أو المجال الغبى

 والحيوي يتيح للطفل جوا مالئما لتنمية وتوسيع معلوماته ونشاطاته وميوالته. 

ي 
جمها إل كما تسمح مجاالت اللعب بتطور شخصية الطفل؛ حيث يبدأ الطفل فى االبتكار بلعب ألعاب جديدة ويير

مخيلته   تعبير عىل  تعتي   ي 
البر األدوار  بتمثيل  يقوم  إل هذا  لمعرفة جديدة، إضافة  اكتسابه  يثبت  حركات وكالم حواري 

ة، كل هذا ليجرب نماذج عن حياة الكبار وهذا التقليد له تأثير عىل أفكاره مما يساعد عىل تنمية مدركاته  ومنه،  .الصغير

ي.  ي التخطيط الحضى
 وجب االهتمام بفضاءات اللعب فى

 

ي وفضاءات اللعب .3  التخطيط الحضر

ية وتنميتها،  ي عىل أنه "رؤية معينة من أجل أهداف محددة ترتبط بنمو المناطق الحضى يعرف التخطيط الحضى

ية وتوجيهها، وضبط نموها وتوسعها بهدف الو  اتيجية محددة لتنمية البيئات الحضى صول إل أفضل توزي    ع  أي وضع اسير

ي استخدام األرض  
للنشاطات والخدمات، تتحقق معه أقىص الفوائد للسكان. كما يعرف بأنه ممارسة لجراءات الضبط فى

فيهية، وكذا  ي مجاالت السكان والصحة والخدمات العامة والير
ي المدن وذلك بهدف تحقيق أوضاع مالئمة وعادلة فى

فى

ي أسلو 
ي وشق الطرق وتسيير المواصالت، كل ذلك تكفل  يعرف بأنه علم وفن يتجىل فى

ب استخدام األرض وإقامة المبانى

  (44، صفحة 2020)مشنان، الحد األقىص من االقتصاد والمالئمة والجمال" 

ي تتبعها مراكز اتخاذ القرارات لتنمية 
اتيجيات البر اتيجية أو مجموعة السير ي أيضا "االسير ويقصد بالتخطيط الحضى

ي وللسكان    وتوجيه وضبط
ية أفضل توزي    ع جغرافى ية بحيث يتاح للنشطة والخدمات الحضى نمو وتوسع البيئات الحضى

الحياة االجتماعية بشكل  لبناء  ي عبارة عن محاولة  التخطيط الحضى ية. فإذا كان  الفوائد من هذه األنشطة الحضى أكي  
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ي مجتمع متكامل وقاد
ر عىل تلبية رغبات جميع أفراده، وتسيير فرص يضمن توازن الشخصية النسانية نموها السليم فى

ية"   عمل الحياة العام بشكل مالئم ومنسجم، يجب أن يركز هذا األخير عىل الجوانب االجتماعية والثقافية للبيئة الحضى

ي ، 
ي و عوفى   (693، صفحة 2020)حاج 

ي الجزائر؟فهل يعد 
ي فى ى اساسيات التخطيط الحضى  توفير فضاءات اللعب من بير

ية البيئة داخل طفاللل  لعب  فضاءات توفير  إن وريا  أمرا الحضى ودورها   واالجتماعية العمرانية ألهميتها نظرا رصى

ي التنفيس الفعال
ء الواقع من عىل الطفل وتحريره فى  البيئة داخل لعبال فضاءات تخطيط عملية فإن بالقيود. لذلك المىلي

ية ى  الموازنة عىل يعتمد الحضى ي  والتصميم والتخطيط طفالاحتياجات األ  بير
يقول كل من  لها.    العمرانى ي هذا االطار 

وفى

ي حسبانها  
ي ال تضع فى

ى شواش عبد القادر وبوسماحة أحمد: "ان المدينة البر ي حاجيات الطفل، هي  الباحثير
بالشكل الكافى

، اذ ال يتعلق االمر بإنتاج فضاءات طفولية وفق تصورات الراشدين، بقدر ما يتعلق بالتحرر من تلك  أزمةمدينة تعيش  

ي عالم الراشدين، كائن يرى فيه هؤالء مجاال لسقاطاتهم وتصوراتهم، وينتظرون  
ي تتصور الطفل بشكل نمطي فى

عة البر ى اليى

  (64، صفحة 2017)شواش و بوسماحة ، ذه االحالم" منه تحقيق ه

ى  من وبالرغم من أن الجزائر ي  الدول بير
ى  اللوائح أغلب عىل صادقت البر  وحقوقه بالطفل المهتمة الدولية والقوانير

ي 
ية البيئة داخل له تجسيد فضاءات ال بذلك وسعت اللعب، فى وط وفق الحضى  اساليب  بانتهاج المطلوبة، والمعايير  الشر

ي  جديدة
ي  انها غير  ،طفالاأل  للعب  مريحة  فضاءات وبناء  التعمير  فى ي  والنوعية  الجودة  حيث  من احتياجاتهم ال تلب 

 والبر

ها ال غالبا  تؤدي  ي  تأثير اتيجية رؤية لغياب للطفل، راجع السليم النمو عىل السلب   التصميمية المعايير  عىل  تعتمد  بيئية اسير

ي  اللعب  اتلفضاء المالئمة والتخطيطية
،    للطفل   وعقليا جسميا نموا تضمن والبر ي ، الصفحات  2020)نوادري و صاحب 

76 -77)                                 .        

ة منذ  القضية  هذه  مع  التعامل  المخططون  حاول  وقد ي شكل عمرانية صبغة ذات حلولهم كانت  وقد  .طويلة فير
 فى

اف تحت طفالاأل  للعب الحي  ضمن أماكن توفير   .السيارات حركة عن وبعيد  بالغ إشر

، وتخضع مساحات اللعب للمعايير التالية:  ي   (80-79، الصفحات 2020)نوادري و صاحب 

 :يىلي  ما  مراعاة يجب اللعب  فضاءات تخطيط عند :التخطيطية المعايي   ✓

 .المرورية الحركة عن بعيدة تكون سنة 12 إل 4 - سن من طفالاأل  مالعب تخصيص -

 القريبة المواقع واختيار الدراجات استخدام أو مشيا سواء الموقع إل طفالاأل  وصول  لسالمة آمنة ومعايير  طرق إيجاد −

ى أو الحدائق  أو األحياء من  .مناسبة أخرى مواقع أي الكي 

 .الحوادث ومسببات المرورية  الحركة عن بعيدا الملعب  موقع يكون أن −

 يمكن مستقلة وحدة أو مدرسة بجوار أو عامة حديقة داخل يكون كأن السكنية األحياء داخل طفالاأل  ملعب يكون أن −

 .طفالاأل  من ممكن أكير عدد  قبل من استخدامه

 .مختلفة بألعاب  مجهزة تكون أن −

ي  الجري أو للعب  مكشوفة ساحة تكون أن −
ك البر  طفل من أكير  فيها يشير

هة للجلوس أماكن  تخصيص − ى  .الهادي واللعب  واليى
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 .المشاة طرق إل العجالت واستخدام الدراجات لسير  مرصوفة طرق عىل تحتوي −

...( الضف الماء، الكهرباء، (بالموقع األساسية الخدمات توفر أن −  الصحي

بة تكون أن − كيب مناسبة الير  .األنواع بمختلف النباتات وزراعة والمعدات األلعاب لير

 .طفال األ  لمالعب الصيانة بأعمال  المستمر االهتمام −

ى  األخذ يجب طفالاأل  مالعب  تصميم عند  :التصميمية المعايي   ✓  :التالية النقاط االعتبار بعير

ى  سنة 12 إل 04 من طفال األ  لخدمة التصميم −  .وللجنسير

ة طفالاأل  عربات دخول لتسهيل إليها المؤدي  الرئيسي  الطريق عن بعيدة  المالعب مداخل  تكون  أن  −  تكون وأن  الصغير

 .ومرصوفة مستقيمة الطرق

ى  األخذ  يجب  − ي  تواجدهم  المتوقع  طفالاأل  لعدد  األقىص الحد  االعتبار بعير
 عوامل أو أي  أعمارهم،  واختالف واحد  آن  فى

 .األلعاب استخدام هذه عىل تؤثر أخرى

 مراقبتهم من والتمكن الشوارع ألخطار التعرض من وحمايتهم  بنائية أو نباتية بأسوار سواء  الحديقة أو المالعب عزل −

اف  طرف ذوي  هم.  من عليهم والشر

 .)إلخ… الجماعي  العمل  روح  تقوية ذهنية، جسدية، (تصميمها قبل إنشاءها من األهداف تحديد  يجب −

امها  يجب مبادئ ستة هناك أن القول يمكن وعليه ي الشكل   وفضاءات مجاالت تصميم عملية أثناء احير
اللعب كما يتوضح فى

 :  التالي

 

 

ي الجزائر   .4
ر
 واقع فضاءات اللعب ف

ى أو المكان أو المجال المفتوح للجميع وخاصة األ  من أجل استعماله واالستفادة    طفال تعتي  فضاءات اللعب الحير

ي  طفالإذ يحتاج األ منه لتلبية احتياجاتهم؛ 
 خالل من التعلم عىل عمرانية تساعدهم بيئة إل حياتكم من األول المراحل فى

وريا عامال  يعد الذي  اللعب   الفكري كما سبق الذكر.  نموهم واكتمال  مداركهم لبناء  رصى

مبادئ تصميم 
فضاءات اللعب

سهولة الوصول

متعددة الوظائف

توفير التنوع في
فرص اللعب

وضوح في األلوان  
واإلشارات 
التصميمية

مجهزة بحلول 
لألطفال المعاقين

البساطة في 
االستخدام
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ال تنقسم  إذ  داخله؛  باللعب  للطفل  يسمح  مكان  اللعب: كل  مجاالت  أو  بالفضاءات  البيئة  ونقصد  ي 
فى فضاءات 

ية  اء، المالعب والحدائق  رصفةعموما إل: الشوارع والممرات والطرقات واألالحضى ، الساحات العامة والمساحات الخضى

ي تكون مجهزة بألعاب وموجهة لل 
ي أحيائهم السكنية، وفيما يىلي بعض النماذج:  طفالالعمومية، مساحات اللعب البر

 فى

 

ي غياب مساحات اللعب 
ر
 اللعب بالشوارع ف

 03الصورة رقم  02الصورة رقم  01الصورة رقم 

   

 المصدر: 

https://www.alaraby.co.uk/ -ال

 حدئق-وال-ألعاب 

 

 المصدر: 

https://waha.imamhussain.o

rg/21656 

 المصدر: 

https://alrai.com/article/58726

3/https://alrai.com/article/587263 / مح

ة -ظاهرة-بالشارع -طفالاأل -ليات/لعب - منتشر

ة -مخاطرها  كبير

بالشوارع، وهو سالمتهم بسبب مخاطر   طفالمن خالل الصور الثالثة السابقة نلمس العائق األساسي للعب األ 

للحوادث، فتهميش إمكانية تعرضهم  أو بسبب  انعدام األمن  أو  السيارات  ي هيكلة   طفالاأل احتياجات    متعددة كوجود 
فى

ي يعرضهم لبعض المخاطر.   المجال الحضى
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فيه  حدائق األلعاب فضاءات للير

 06الصورة رقم        05الصورة رقم          04الصورة رقم      

   

 المصدر: 

https://www.altahrironline.

dz/ara/articles/360349 

 المصدر: 

http://www.ech-

chaab.com/ar/ 

 item/193608/الحدث/المحىلي /

- لمساحات-تفتقد-خنشلة-مدينة

عبا 
ّ
فيه -وفضاءات -لل الير  

 المصدر: 

https://radioalgerie.dz/new

s/ar/reportage/189118.html 

 

 

 حدائق األلعاب مهمة لكنها تفرض 
ّ
دفع مبالغ للعب، قد ال تساعد أصحاب الدخل المحدود، كما انها ال تتوفر إن

ي التخطيط  
ورة فى ي خلق ساحات لعب داخل األحياء السكنية باعتبارها رصى

ي جميع الواليات. ونلمس مجهود الدولة فى
فى

ي الصور التالية )رقم 
ي، كما يتوضح فى  (: 9و 8و 7الحضى

 ساحات اللعب بمواصفات عضية

 09الصورة رقم  08الصورة رقم  07الصورة رقم 

   

 المصدر: 

-2022-41/207088-55-21-14-09-10/2014-22-31-17-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014

07-28-21-25-09 

http://www.rimakjournal.com/
https://www.altahrironline.dz/ara/articles/360349
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ي بالغرض  ومنه، نجد  
ية، لكنها تبفر ناقصة وال تفى اهتمام أصحاب القرار بمساحات اللعب داخل األحياء الحضى

زه الصور التالية: المطلوب راجع لعدم  ي النجاز، وهذا ما تي 
 المتابعة فى

 

ي حالة متدهورة
ر
 ساحات اللعب ف

 12الصورة رقم  11الصورة رقم  10الصورة رقم 

   

 المصدر: 

https://www.el-

massa.com/dz/-المراسلون/مساحات

 لعب-وتهيئة-مغشوشة- ب -40-مليار- سنتيم

 

 المصدر: 

https://sarih.dz/  

-مساحات-تأهيل - بإعادة-أخبارعنابة/مطالب

طفال األ -عبل  

 المصدر: 

https://www.echoroukonlin

e.com/ -اكمة-تشب-مياه-قذرة نفايات-مير

 و تدهور- 

ائها ( مساحات لعب وتهيئة مغشوشة  10تمثل الصورة رقم ) ى وجود مساحات  11، أما الصورة )أدى إل اهير ( تبير

األ  الصحيح  طفاللعب  بالشكل  تهيئتها  وعدم  خطر  مكان  ي 
)فى الصورة  ز  وتي  اء12،  الخضى المساحات  تدهور  بسبب    ( 

اكمةالنفايات ال  قذرة. المياه ال تشب و  مير

يجعل من    غياب الرقابة والمتابعةب وتعرضها للكش مع غياب الصيانة المستمرة لها و وعليه، تلف بعض األلعا

ي حاجيات الطفل للعب.  ي وظائفه وبالتالي ال يلب   الفضاء أو المجال ال يلب 

 

 خاتمة

 
ّ
والتصميم إن ي  الحضى ي  التخطيط 

ي  ترتيب بطريقة المتعلقة للمدينة الجمالية الناحية عىل يركز العمرانى
 المبانى

ي  المتمثلة االجتماعية بينها، وأيضا الناحية والفراغات
ية الفراغات  عالقة فى  الحتياجاته مالءمتها المجتمع ومدى  مع الحضى

 .وطموحاته وقيمه

ي المجتمع وجب أخذ احتياجاتهم ومنحهم فرصا للعب والتعلم داخل الفضاءات    طفال وباعتبار أن األ 
فئة مهمة فى

ي مازالت تحتاج إل الكثير من التحسينات من ناحية التخطيط واالنجاز والمتابعة.  المتنوعة ومنها مساحات
   اللعب البر
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 العالقات  وغذاء البدن، وغذاء العقل، وغذاء  الروح، غذاء إل خاصة بصفة والطفل عامة بصفة  النسان حاجة إن

. وقد  للحي  المالئم  والتطوير التخطيط خالل من تحقيقها  يمكن االجتماعية ي
ي  تطوير يكون  السكبى

 بطريقة الحي السكبى

ي  مهمة  خطوة هو الطفل احتياج تالئم
 .األفضل نحو بأكمله المجتمع تغيير  نحو الصحيح االتجاه فى

ي، وتفعيل مشاركة السكان وادماج األ  ي التخطيط الحضى
ي مختلف    طفالومنه، وجب االهتمام بفضاءات اللعب فى

فى

اكة   ال بد من توفير الحماية واألمن واألمان بهذه الفضاءات حبر يتحرك فيها    .مجتمعيةالتدخالت وتحويل ذلك ال شر

الطفل بكل حرية دون قيود أو خوف، وأيضا توفير مجال يستطيع الطفل من خالله القيام بنشاطاته البدنية الهامة كالجري، 

، التسلق، القفز، الرمي والرفع واالندفاع...  ي
 المسر

لل  صديقة  اللعب  مساحات  تصبح  مبر  نتساءل  زلنا  أن  طفالوما  إذ  المدينة ؟  حضور  أداة  اللعب   وسائل 

 .طفالالصديقة لل 
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