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تفعیل دور الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال لتحقیق تنمیة عمرانیة مستدامة

ألمانیا-رانیة المفتوحة للطفل بمدینة شتوتجارت دراسة حالة أحد الفراغات العم

:الملخص

ةعمرانیالالمناطقفیھتصفتالذيالوقتفيالعمرانیة ةتشكیل البیئرتعتبر الفراغات العمرانیة المفتوحة من أھم عناص

المفتوحةناصر الفراغیة إلى العمعظم المدن في مصر تفتقر وحیثالعالیة، السكانیةبالكثافةمصر وبخاصة القاھرةفي

تدھور الصورة البصریة للعمران في مشكلة تبرزھناومن.خاصةبصفةمنھماألطفالولفئةعامة،بصفةللسكانالالزمة

األدنىالحدتوفیرتنمویة بھدفوخططحلولعوضیستدعىمماوالبیئى،والسمعىالبصرىالتلوثمصر باإلضافة إلى 

.دنالملھذهالحاليعالواقضمناالحتیاجاتمن

عملیات التصمیم فيھامةخطوةیعتبرالحضریة ةعمرانیالالمناطقفيلألطفالوالعمرانیةالفراغیةالمتطلباتموائمةو

النشأةفيیسھمھاًمامقوًماھذا یعتبرالحضریة المستدامة، وةالتنمیوسیاساتاستراتیجیاتتبنىالعمراني، في إطار

.المدنمستقبلوأعماربناءسیساعد علىالذيالمستقبل صانعلالجیلھذاالصحیحة

ضرورة إنشاء الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال وأخذھا في إلىیةالبحثالورقة ھدف تفي ھذا اإلطار 

لبصریة للبیئة االعتبار عند تخطیط وتصمیم التجمعات العمرانیة باعتبارھا من أحد العناصر الھامة في تشكیل الصورة ا

.للمدناالستدامةلتحقیق الرئیسیة مدخل العمرانیة وأحد ال

ھذه الفراغات المفتوحة للطفل وللبیئة العمرانیة ودورھا في تحقیق التنمیة الحضریة على أھمیةیةالبحثالورقة وتركز

توصل إلى فراغ عمراني مفتوح ناجح المستدامة، وتتناول الورقة البحثیة التعرف على المعاییر التخطیطیة والتصمیمیة لل

یمكن الطفل من ممارسة األنشطة المختلفة بأمان من خالل دراسة تحلیلیة لمجموعة من الفراغات العمرانیة المفتوحة 

یةالبحثالورقة خلص تو.وتصمیم ھذه الفراغاتطالخاصة باألطفال بالدول المتقدمة حتى یمكن االستفادة منھا عند تخطی

باعتباره أحد المداخل الھامة في بات الالزمة عند تخطیط وتصمیم الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفلبأھم المتطل

.تحقیق التنمیة الحضریة المستدامة

بقسم الھندسة المعماریة كلیة الھندسة جامعة حلوانأستاذ مساعد*

*د ریحان حسینریمـــان محم/ د
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:المقدمة

طویر بیئات صدیقة للطفل لیست مفیدة لألطفال فقط ولكن من خالل تل ي دورا حیویا في صحة الطفعمرانالصمیم یلعب الت

قادةھمالیومأطفالأنمبدأانطالًق منالمؤسسات،منالعدیداھتماممحوراألطفالأصبحلقد و.لمجتمعات بأكملھا

صیاغةفيھامةتعدةالطفولفان مرحلةذلكإلىة إضافواالزدھار،بالتقدمالشعوبآمالعلیھمقومتالذینالمستقبل

.العمرانیةبیئتھفيبھیحیطمابكلالطفلیتأثرحیثاإلنسان،شخصیة

التأثیر على تكوین ونشأة الطفل، ومن أحد في ةالفعالأحد المؤثراتالسكنیة ةوتعتبر الفراغات العمرانیة المفتوحة بالبیئ

ت العمرانیة، فمن أحد التغیرات البیئیة الھامة للقرن الحادي المستدامة للمجتمعاالحضریة التنمیة المداخل الھامة لتحقیق 

والعشرین مساعدة المدن لتحسین مستوى المعیشة لتحقیق التنمیة العمرانیة المستدامة وتنمیة المناطق الحضریة، وذلك من 

ثیة على دراسة من ھذا المنطلق تركز الورقة البح. خالل أنشاء مجتمعات عمرانیة صحیة بتوفیر مثل ھذه الفراغات

باعتبارھا أحد اآللیات الھامة لتحقیق التنمیة الحضریة المستدامة للمجتمعات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفالالفراغات

إنشاء فراغات عمرانیة مفتوحة خاصة باألطفالالضوء على أھمیة تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى تسلیطو. العمرانیة

.العمرانیةلمستدامة للمدن كمدخل لتحقیق التنمیة ا

:اإلشكالیة البحثیة

والسمعىالبصرىكالتلوث، عدیدةبیئیةساھم في خلق مشكالتشدید تكدس عمراني أصبحت القاھرة الیوم تعاني من 

معات السكنیة إلى الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة معظم التجوتعتبر أكثر المشكالت بروزا ھي افتقاد . والبیئى

باإلضافة إلى أن الطفل یواجھ اآلن تحدیات كبیرة ألن ھناك جذب من األنشطة اإللكترونیة المستحدثة والتي تؤثر األطفال،ب

وتوفیرھا الخاصة باألطفالالناجحةالمفتوحةبالفراغات العمرانیة االھتماملذا فان . بالسلب على تكوینھ البدني والصحي

.العمرانیةالبیئةیعد مطلبا اساسیا في تصمیم 

:من منطلق ما سبق یتوجھ البحث لإلجابة على مجموعة من التساؤالت التالیة

الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال؟ الدوافع وراء إنشاءما ھي -

ما ھي أھمیة الفراغات العمرانیة المفتوحة للطفل وللبیئة العمرانیة؟-

ضریة مستدامة للمدن؟ما ھو دور ھذه الفراغات في تحقیق تنمیة ح-

؟لمعاییر األساسیة لتصمیم وتخطیط الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال في البیئة العمرانیةما ھي ا-

الفرضیة البحثیة:

فراغات التي تتمتع بوتعتبر البیئة السكنیةإن عملیات التصمیم العمراني تؤثر إیجابیا وسلبیا على النمو السلیم لألطفال، 

.األطفاللتنمیة مھارات وقدرات مناخا مناسباومساحات خضراء رانیة مفتوحةعم

تضیف جمال فھيیة،عمرانمستدامة بالمجتمعات الالتنمیة الضروریة لتحقیق العمرانیة المفتوحة ات لفراغقد أصبحت اول

.الترفیھیةبالجوانبللمدینة وتمد المدینة طبیعي
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:ھدف البحث

ي للبحث على التوصل إلى أھم المعاییر األساسیة لتصمیم وتخطیط الفراغات العمرانیة المفتوحة الھدف الرئیسیعتمد 

:یة وھي كما یليفرعمجموعة من األھداف الذلك من خالل ق حقالخاصة باألطفال في البیئة العمرانیة ویت

.الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفالتطویر البیئة العمرانیة بتوفیر-١

.الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال وأھمیتھا للطفلالتعرف على مفھوم-٢

.مع بیئتھ العمرانیةلخلق حیاة أفضل للطفل من خالل التفاع-٣

.العمرانیةللبیئةالتنمیة المستدامةتحقیق فيالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفالدور التعرف على -٤

.خاص بالطفل-لخلق فراغ عمراني مفتوح ناجح المتطورةالتعرف على المداخل -٥

.توجیھ النظر إلى اشتراطات السالمة وسبل الحمایة الواجب توافرھا بالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال-٦

على دراسة تحلیلیة لبعض النماذج العالمیة لمجموعة من الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفل، والتعرف -٧

لالستفادة منھا عند تخطیط وتصمیم مثل ھذه النماذج في مصر بما یالئم الظروف واإلمكانیات اإیجابیاتھا وسلبیاتھ

. المتاحة

:البحثمنھجیة

تعتمد الورقة البحثیة في منھجھ على الدراسة النظریة من حیث التعرف على مفھوم الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة 

تحلیلیة لبعض النماذج العالمیة لمجموعة من الفراغات العمرانیة المفتوحة یتھا بالنسبة للطفل ومن ثم دراسة أھمباألطفال، و

واالستفادة منھا عند تخطیط وتصمیم مثل ھذه النماذج فى مصر بما االخاصة بالطفل، والتعرف على إیجابیاتھا وسلبیاتھ

-لخلق فراغ عمراني مفتوح ناجح ة البحثیة بالدراسة المداخل المتطورةوتتناول الورق. یالئم الظروف واإلمكانیات المتاحة

.لتصمیم وتخطیط الفراغات العمرانیة الخاصة باألطفالةوتخرج الورقة البحثیة بأھم المعاییر األساسی. خاص بالطفل

:تدامةكأحد آلیات تحقیق التنمیة الحضریة المسباألطفالةمفتوحة الخاصالعمرانیة الفراغاتال- ١

توفیر وتعمل على،مستدامةالحضریة التنمیة الفي تحقیقدورا ھاما باألطفالةمفتوحة الخاصالعمرانیة الفراغاتتلعب ال

.وینبغي أوال التعرف على مفھوم التنمیة الحضریة المستدامة.للطفلفرص الترفیة 

:المستدامةالحضریةمفھوم التنمیة-١/١
":وھماأساسیینینبعدمعرفةالمستدامة یجب الحضریة للتعرف على مفھوم التنمیة

.العمرانیة، بمعنى االرتقاء بالبیئة نحو األفضل وتتضمن التغیر:التنمیة-١

عملیة اعرف بأنھتو.واالستفادة منھا وتنمیتھاالطبیعیة ، والحفاظ على الموارد )١("وتتضمن فكر التوازن:االستدامة-٢

، العمرانیة ، واالقتصادیة ، واالجتماعیة ، واإلداریةالجوانبعملیة توازن بین كل من فھي لذلك .استمرار أو بقاء

، لضمان تحقیق بھاضمان استمراریة االنتفاع وفاالستدامة تعنى حمایة الموارد البیئیة المتاحة ودعمھا ھذاومن ". والبیئیة

)٢(. "المستقبلفيتنمیة تعتمد علیھا الالتيالمستقبل دون تدمیر لھذه الموارد فيالنمو 

من الموارد واإلمكانات المتاحة االستفادةاالستثمار األمثل للبیئة ألنھا تقوم على أساس ھيالتنمیة الحضریة المستدامة و

سواء كانت بشریة أو مادیة أو طبیعیة بشكل فعال ومتوازن اقتصادیا وبیئیا وعمرانیا، اجتماعیا لضمان استمرار التنمیة بما 
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ر لتحسین التنمیة المستدامة عملیة تغیوتعتبر)٣(".دون إھدار لمكتسبات األجیال القادمةآمال وتطلعات السكان بعدالة، میخد

.البیئيلتجنب التدھور العمرانیة حمایة البیئة الطبیعیة و، بحیث یمكن االستفادة من الموارد نوعیة الحیاة اإلنسانیة

تحسین الظروف البیئیة والمعیشیة للمناطق الحضریة من خالل إعادة تأھیل المدن ى ھالتنمیة العمرانیة المستدامة بالتالي فو

على حافظة مع مبدأ المدن التخطیط وتصمیم مستوطنات عمرانیة جدیدة تتماشى مببواسطة استراتیجیات تنمیة بیئیة 

)٤(.العمرانيلتحقیق تواصل واستدامة تنمیة المستوطنات البشریة والحفاظ على البیئة العمرانیة من التدھور. البیئیةلمواردا

:مفھومالعن.. باألطفالةمفتوحة الخاصالعمرانیة الفراغاتال-١/٢

السكنیة وتشمل أماكن مصممة لأللعاب وممارسة عاتعلى مستوى المجمووھى عبارة عن مساحات خضراء مفتوحة "

ھیة من أجل الترفیة وتزود باالستخدامات الترفی)٥(".األنشطة الریاضیة لألطفال، ومسارات للمشاة وأماكن للجلوس

ومن الضروري أن یكون وھي متاحة لكافة أفراد المجتمع، )٦(".٢م٢٠٠مساحتھا عنتزیدالو"وعناصر التشجیر

وتتطلب ")٧("أو القطاع األھليالحكومیةالمصالحبإنشائھاتقومحیث "ل عنھا الحكومة المحلیة، ئووالمس. أمناالتصمیم 

)٨(."تنمیة قویة تتضمن تعاون األنشطة الجماعیة

:وللبیئة العمرانیةلطفللأھمیة الفراغات العمرانیة المفتوحة - ٢

الطفل في حاجة إلى ممارسة االنشطة في ف. حیاة األطفال والبیئة العمرانیةلعب الفراغات العمرانیة المفتوحة دورا ھاما فيت

وھذه المتطلبات تغیر ..لعب،والالمنحوتات، ، وتسلق التسابق باألماكن المفتوحةكماكن المفتوحة خارج وحدتھ السكنیة، األ

انیة المفتوحة الخاصة بالطفل في إلى أھمیة أخذ الفراغات العمرینالعمرانیینوالمصممینوتوجھ فكر المخططالمدن 

وللبیئة لفراغات العمرانیة المفتوحة للطفللكبیرةأھمیةوبالتالي فإن ھناك . االعتبار عند تخطیط وتصمیم األحیاء السكنیة

ویقوي ،یحسن صحتھم الجسدیةالخضراء والمتنزھات الحدائق علي األطفال تردد أفادت دراسة حدیثة بأن فقد".العمرانیة

.وتساعدھم على القیام بالعدید من األنشطة وعلى االكتشاف والتعلم، وتقویة العالقات االجتماعیة.)٩("قلیةقدراتھم الع

كثیر من البحوث والدراسات النفسیة أن اللعب بالنسبة للطفل لھ قیمة عالجیة وتربویة وإبداعیة واجتماعیة الوأشارت 

.على فھم العالم المحیط بھویساعدوأخالقیة فیتعلم الطفل من خاللھ العدید من المھارات

نقطة فراغات العمرانیة المفتوحةعتبر التكجزء من برنامج أوسع للمناطق الحضریة، واالستثمار في األماكن المفتوحة، و

نظرا لوجود األشجار والنباتات التي تلعب ، واءالتخفیف من تلوث الھساھم فيوت.ارتكاز ألحیاء وبناء مجتمعات صحیة

الطبیعيإدماج الجمال تحسین الصورة البصریة للمدینة من خالل وتعمل على )١٠(.حاسما في تحسین نوعیة الھواءدورا 

.مما یساعد على الوصول إلى مدینة جمیلةبیئة المبنیةبال

:تحقیق تنمیة عمرانیة مستدامة فيالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفل دور - ٣

فھيیة،انرعممستدامة بالمجتمعات الالتنمیة الضروریة لتحقیق العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفلالفراغات لقد أصبحت 

وھي من العناصر الھامة في تشكیل الصورة البصریة ،الترفیھیةبالجوانبللمدینة وتمد المدینة طبیعيتضیف جمال 

فل وبالتالي فھي تؤثر تأثیرا مباشرا على الجانب في تكوین شخصیة الطتعتبر جزء ھامباإلضافة إلى ذلك فھي . للعمران

تلعب ھذه الفراغات دورا ھاما في تحقیق التنمیة العمرانیة المستدامة، فمن منطلق مفھوم ولذلك . االجتماعي لحیاة األفراد
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ة، واالقتصادیة، العمرانیالتنمیة المستدامة والذي یتضمن فكر التوازن والذي یؤكد على أھمیة تحقیق التوازن بین الجوانب

فيالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفلدور یتناول ھذا الجزء التعرف على  و. الثقافیة، والبیئیة، وواالجتماعیة

كما یلي؛تحقیق تنمیة عمرانیة مستدامة

فتوحة الفراغات العمرانیة الممن أجل الوصول إلى مدینة مستدامة فالبد من التخطیط إلنشاء :دور عمراني-

بمعنى مثل ھذه الفراغاتویعتمد قیاس االستدامة بالمدینة على أھمیة وجود . المدن العمرانیةفي الخاصة بالطفل

اإلنسانتقوى العالقة بین التيھيالمدینة المستدامة "أن وحیث)١١(.green urbanismضرورة االتجاه إلى 

الصحيھذا فأنھ من األھمیة الوصول إلى العمران ل.)١٢("المحیطةالبیئة ھيالمبانيوالبیئة الطبیعیة ولیس فقط أن 

)١٣(.ھذا الفكرتستفید من التيھيوالمدینة المستدامة . المبنیةالبیئةالبیئة الطبیعیة مع بإدماجأال ذلكولن یتأتى 

إدخال االعتبارات البیئیة بالمدن العمرانیة یعنىالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفلإن إقامة : دور بیئي-

البیئیة تشیر إلى أھمیة حمایة البیئة من فاالستدامة".مفھوم التنمیة المستدامةھما یعنیوھذا التخطیطیة بالعملیة

.واءالتخفیف من تلوث الھساھم فيتفھي .)١٤(العمرانيالتدھور ةالتدھور وبخاص

إیجابیا على الجوانب النفسیة لألطفال، ویساعد على ریؤثالمدنفيالمساحات الخضراء إن وجود:دور اجتماعي-

.تقویة العالقات االجتماعیة بین األطفال وتنمیة قدراتھم ومھاراتھم من خالل ممارسة العدید من االنشطة

فیمكن في تحسین العائد االقتصادي للمدن،لاطفالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألتساعد :دور اقتصادي-

تساعد على رفع قیمة الوحدات السكنیة "باإلضافة إلى أنھا . اللھا إقامة االحتفاالت والزیارات المیدانیةمن خ

)١٥(."، فھي تؤثر ثأثیرا مباشرا على أسعار العقارات واألقتصاد المحلي بشكل عامالقریبة منھا

مساحات تعكس القیمة من وراء تعمل الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال على توفیر :دور ثقافي-

فقد أثبتت العدید من الدراسات أن الطفل یمكنھ التعلم واكتساب المھارات خالل . أنشائھا مثل الجوانب الثقافیة

تاریخى عمقذاتمعانىمنیحتویھوماللمكانالعمرانىمراعاة المحتوى.الفترة التي یقضیھا وھو یلعب

.حضاریةثقافیةوشخصیة

:خاص بالطفل-المتطورة لخلق فراغ عمراني مفتوح ناجح لالمداخ- ٤

لقد استحدثت العدید من المداخل المتطورة للتوصل إلى فراغات عمرانیة ناجحة وموجھة لألطفال تشجع الطفل على 

. داخلوسوف تناقش الورقة البحثیة في ھذا الجزء التعرف على ھذه الم. التفاعل اإلیجابي مع البیئة الطبیعیة من حولھ

: الفراغات العمرانیة الخاصة باألطفالتصمیم البعد الرابع عند تخطیط و-٤/١

حیث أن الصورة البصریة التي یكونھا إن للزمن وجود دائم ومؤثر في اإلدراك المرئي للفراغات العمرانیة عند األطفال، "

لي یمكن للمصمم العمراني أن یستفید من ھذا التأثیر وبالتا. الطفل للفراغ العمراني المفتوح حولھ تعتمد على المسافة والزمن

المكان بسھولة، وإدراك المكان عبر في تصمیم الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال لتلبیة احتیاجاتھم إلدراك 

العالقة بین حیث یكون اإلدراك المرئي للمكان من خالل . تغیر حالتھ نتیجة لتغیر المؤثرات وتراكمھا علیھ عبر الزمن

إدراك مرئي لحظي للمكان في زمن محدد اآلن، وإدراك مرئي آخر لتغیر المكان عبر زمن : الطفل والمكان والزمن ھما

)١٦(. "یمكن فھمھ على أنھ فترات متعاقبة أو زمن تراكمي
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رحلتھ في ھذا الفراغ، فمن طبیعة الطفل أنھ یحب االستكشاف فطالما كان الفراغ المفتوح یوفر للطفل ذلك الغرض خالل 

التنسیق التنوع في التكوینات الفراغیة، وویتحقق ذلك من خالل . فیمكن اعتبار ذلك الفراغ من الفراغات العمرانیة الناجحة

باإلضافة إلى مقیاس الفراغ ومدى تشجع الطفل على ممارسة األنشطة وجذابة الجید لعناصر الفرش بالفراغ بطریقة شیقة 

، واأللوان والظالل، وطول المسارات، والجمالیات المحیطة كاستخدام عناصر مختلفة للطبیعة من نباتات توافقھ مع الطفل

. مختلفة األنواع واأللوان

بصریة الة الحركمتتابعة لدى المصممین العمرانیین للفراغ العمراني المفتوح الخاص باألطفال عمل ةمما سبق فمن األھمی

.ألطفاللیم الفراغات العمرانیة المفتوحة لتأثیر في تصملھناك دورا فاعال لبعد الزمن ليوبالتا). التجربة البصریة( 

:مشاركة الطفل في بیئتھ العمرانیة-٤/٢

إن للمشاركة دور ھام ومؤثر في تنمیة الفراغات العمرانیة المفتوحة، فھي من أحد المداخل الھامة لتحقیق التنمیة الحضریة 

عملیات التنمیة العمرانیة الخاصة بالفراغات جمیع مراحلاألطفال فيأھمیة مشاركة لمنطلق تأتي ومن ذلك ا. المستدامة

تتعدد احتیاجات األطفال في الفراغات وحیث أنھ .التخطیط والتنفیذالعمرانیة المفتوحة الموجھھ إلیھم كإتخاذ القرارات و

ھم في عملیات التخطیط والتصمیم العمراني یوفر للمخططین العمرانیة وبالتالي فإن التصمیم الحتیاجات األطفال وإشراك

وتعتبر عملیات مشاركة . "والمصممین عملیات التصمیم الناجح ویعتبر من آلیات تحقیق االستدامة بالمدن العمرانیة

لدیمقراطیة ااألطفال وإشراكھم في تطویر بیئتھم السكنیة من الطرق المتطورة لرؤیة وفھم مجتمعھم، ویوفر الفرصة لتعلم 

)١٨"(ویساعد ذلك على خلق بیئات أنسانیة صدیقة للطفل، )١٧"(ز الثقة بالنفس واحترام الذات والھویةوتعزی

.ھذا الجزء التعرف على بعض األمثلة العالمیة الناجحة للفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفالیتعرض

:بالطفل عالمیاالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصةأمثلة عن - ٥

.عالمیة للفراغ العمراني المفتوح الموجھ للطفل وفكرة تصمیم كل منھافي ھذا الجزء أمثلة بالدراسة تتناول الورقة البحثیة

Unilever Mor Leng open space:یونیلیفر مور لینغ في بانكوكحدیقة -٥/١

ي بانكوك إلنشاء مناطق من  المساحات المفتوحة الخاصة بالطفل تعاونت شركة یونیلیفر التایالندیة مع السلطة الحكومیة ف"

وتسمى ھذه المساحة بیونیلیفر مور لینغ بارك، وتقع . في وسط بانكوك

أسفل مجموعة من الجسور العلویة، وكان الھدف وراء إنشائھا ھو زیادة 

ة بالسكاندسبانكوك في المناطق المكبحجم المساحات الخضراء 

ھا موجھة في األساس نفیھ وخاصة لألطفال حیث أوزیادة فرص التر

)١٩(".باإلضافة إلى تحسین الصورة البصریة للمدینة.للطفل

وقد حقق ھذا الفراغ الخصائص األساسیة للفراغ العمراني المفتوح

ومن . بالقمامةالناجح، من الناحیة العمرانیة ساعد على تطویر الصورة البصریة للمدینة بعد أن كانت ھذه األماكن مكتظة 

الناحیة االجتماعیة  فساعد على تقویة العالقات االجتماعیة بین سكان المدینة، ومنح لألطفال فرصة التنزه باألماكن 

ومن الناحیة البیئیة فھناك أكثر من عشرون نوع من األشجار تم . المفتوحة مما أثر باإلیجاب على سلوكھم وصحتھم

.واءالتخفیف من تلوث الھزراعتھا بھذا المكان مما ساھم في

Chandler:حدیقة تشاندلر، والیة أریزونا بأمریكا-٥/٢ open space

یونیلیفر مور لینغحدیقة ):١-١(شكل
Ref.: Successful Urban

Open,2003 Spaces
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وھي مساحة خضراء مفتوحة وسط البیئة السكنیة مخصصة لألطفال وتوفر األنشطة الترفیھیة وفرص اللعب اإلبداعي 

وتعتمد ". خضراء للتنزة ومسارات للمشاةلألطفال من خالل مجموعة األلعاب المتنوعة الموجودة بھا، وتشمل مساحات 

فكرة تصمیمھا على روایات تاریخیة خاصة بالمدینة من خالل تمثیل ثالث مناطق بالحدیقة؛ المنطقة األولى وتمثل تاریخ

.للمدینةتمثل العمران الحالي ومن ثم المنطقة الثالثة تحكي فترة تحول المدینة إلى الزراعة،النشأة األولى للمدینة، والثانیة 

: األھداف

تثقیف األطفال حول تاریخ المنطقة، واالستفادة من التاریخ حیث یعیش الطفل تجربة عمرانیة ترفیھیة متعلقة - 

. فكریا باألحداث التاریخیة للمدینة

. توفیر مكان مفتوح لألطفال یمكنھم التحرك فیھ بحریة حیث یعتمد ھذا الفراغ على حركة المشاة فقط- 

فال أثناء اللعب من خالل عالمات وضعت في جمیع أنحاء الحدیقة تعرض صور فوتوغرافیة تاریخیة تعلیم األط- 

.للمدینة  وبالتالي سیعیش األطفال تجربة من المرح والخیال الخالق

المعالجات البیئیة من خالل توفیر المساحات الخضراء المزروعة والتي تساعد في تلطیف الجو، باالضافة إلى - 

)٢-١(أنظر شكل)٢٠(.لمیاه المعالجة في ري المناطق المزروعةاستخدام ا

Langdon open space:        لندن-حدیقة النغدون-٥/٣

فھي عبارة عن مساحة . تقع حدیقة النغدون في أحد مدن شرق لندن، وھي جزء من خطة التطویر العمراني للمدینة"

وصممت بحیث یكون . ا معدات لعب متنوعة لتالئم األنشطة المختلفة لألطفالخضراء مفتوحة ومخصصة لألطفال وبھ

. ھناك ممرات للمشاة ومناطق مزروعة بالحشائش لتناسب ألعاب األطفال ومجموعة من التالل وھي أكثر إمتاعا لألطفال

ن حیث أستخدام االشجار على تطویر الصورة البصریة المرونة في التصمیم ماوقد اعتمد التصمیم العمراني الجدید لھ

.كما ھو موضح بالشكل)٢١(".مما یساعد على توسیع نطاق فرص اللعبوالصخور 

حدیقة تشاندلر، والیة أریزونا بأمریكا):٢-١(شكل
Ref.: Stephen Shurson, Case Studies in Place making &Play Spaces - Using Custom
Design to Create a Sense of Place, ASLA Annual Meeting and Expo, 2009.

حدیقة النغدون بلندن):٣-١(شكل
Ref.: Aileen Shackell, Design for Play: A guide to creating successful play spaces , 2007.
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hofener open space:حدیقة ھوفنر بألمانیا-٥/٤

وھي عبارة عن مساحة خضراء . neckerومطلة مباشرة على نھر النیكرتقع حدیقة ھوفنر بمدینة شتوتجارت بألمانیا

توحة ومخصصة لألطفال، وتعتمد فكرة تصمیمھا على ربط التصمیم بمكان الحدیقة والذي یرتبط وجودھا بجوار النھر، مف

حیث تم ربط جمیع عناصر الفراغ من فرش وتجھیزات

وھى توفر لألطفال متعة الخروج لألماكن المفتوحة، وممارسة األنشطة المختلفة من خالل . األلعاب على شكل سفینة

وتم تأمین الواجھة المطلة على النھر حفاظا على سالمة األطفال بفصلھا بمنطقة . لھ مع مجموعة متنوعة من األلعابتفاع

ویوجد بھا . خضراء مزروعة بمجموعة من األشجار، باالضافة إلى رفع منسوب أرضیة ھذا الجزء المواجھ مباشرة للنھر

.أنظر الشكل التالي. ركة اآللیة للسیارات بواسطة مساحة خضراءمسار مشاه رئیسي موازي لحافة النھر ومفصول عن الح

الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفالدیة تحلیلیة ألحدراسة توثیق-٦
:بألمانیادینة شتوتجارتبم

:مقدمة-٦/١
٥٩٠,٨٢٠یبلغ عدد سكانھا . ألمانیافي جنوبجرفورتمب-بادنھي عاصمة والیة) Stuttgart: باأللمانیة(ارت جشتوت"

مرسیدسیوجد بھا مقر شركتي السیارات .وھي سادس مدینة سكانًا على صعید ألمانیا) ٢٠٠٥إحصاءات عام (نسمة 

، وشركات مختصة بالصناعة المیكانیكیة، اآلالت البصریة، المنسوجات والورق وتضم أكبر تجمع صناعي في وبورشیھ

وفیھا . وتكثر زراعة العنب في محیط المدینة، یعود سبب ذلك لتمتع الوالیة بالطقس المعتدل وطبیعتھا الجبلیة. أوروبا

ھر تشت. أكادیمیة للفنون التشكیلیة، معھد عالي للموسیقى والتمثیل ومعاھد تقنیة عدة، جامعة ھوھنھایموجامعة شتوتجارت

)٤(."والحفالت الموسیقیةالبالیھ، األوبرا، حیث تكثر عروض المسارح، المدینة بالحیاة الثقافیة

وحي بالسفینة، تأمین مدخل الحدیقة بالالفتات والفاصل األخضرألمانیا الشكل العام ی–حدیقة ھوفنر ):٥-١(شكل
Ref.: Google Earth

-حدیقة ھوفنر ألمانیا):٤-١(شكل
الموقع 

Ref.: Google Earth

القصر الملكي

وسط المدینة

یوضح مدینة ):٦-١(شكل 
شتوتجارت بألمانیا

مدینة شتوتجارت

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart,_Germany
R

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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راغات العمرانیة المفتوحة وبخاصة الموجھة لألطفال، ومن ذلك والفوأھم ما یمیز مدینة شتوتجارت وجود المتنزھات

تتناول الورقة البحثیة دراسة توثیقیة تحلیلیة ألحد الفراغات العمرانیة المفتوحة بھا الخاصة باألطفال بھدف االستفادة منھا 

.عند التخطیط والتصمیم لمثل ھذه الفراغات المفتوحة في مصر

٦/٢-:

، وتقع في أحد المجموعات السكنیة بمنطقة حدیقة من الفراغات العمرانیة المفتوحة بمدینة شتوتجارتھذه الر تعتب

(Bad Cansttat) ویحیطھا مجموعة من الوحدات السكنیة شرقا وجنوبا، أما من جھة الشمل فیحیطھا حدیقة

).٧-١(أنظر شكل . وغربا یطل علیھا مبنى الكنیسة ذاتھا(Hof)الكنیسة 

٦/٣-

:

أحد الفراغات العمرانیة یوضح ):٧-١(شكل 
مدینة المفتوحة الخاصة باألطفال في 

شتوتجارت بألمانیا

الفراغ العمراني المفتوح محل الدراسة

الكنیسة

الحدیقة الخاصة بالكنیسة

أحد الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة توثیقیوضح):٨-١(شكل 
مدینة شتوتجارت بألمانیاباألطفال في 

مداخل الفراغ العمراني 
المفتوح الخاص باألطفال من 

جھة الشارع 

مداخل الفراغ العمراني 
المفتوح الخاص باألطفال 

األلعاب الخاصة باألطفال 

الشوارع المحیطة بالفراغ 
ویظھر بھا خطوط المشاة 
والفاصل الشجري بینھ 

وبین الشارع

لفراغ الشوارع المحیطة با
من الجھة الشرقیة

الشوارع المحیطة بالفراغ 
من الجھة الجنوبیة 

مسار المشاة بالفراغ 
المفتوح 
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٦/٤-:

التخطیطیة والخصائصى التعرف على المعاییرعل وتعتمد الدراسة التحلیلیة 

:یلي والتصمیمیة للفراغ، كما 

: ٦/٤/١-

المفتوح بتطبیق  یتمیز ھذا الفراغ العمراني 

لتوفیرالالزمة  المعاییر التخطیطیة 

العمرانیة من البیئة فياألطفالاحتیاجات

راعى ھذا الفراغ  الفراغات المفتوحة، فقد 

عة المعاییر مجمو

:التالیة

المداخل اآلمنة للفراغ -

لسالمة وصول األطفال 

.إلى الموقع سواء مشیًا أو باستخدام الدراجات

فصل موقع الفراغ عن الحركة اآللیة للسیارات من خالل حزام أخضر لمجموعة من األشجار، ومنطقة خضراء فاصلة -

) ٩-١(أنظر شكل .السیاراتعلى ممر المشاة الجانبي بین حركة المشاة وحركة

.٢م٤٠٠تتراوح مساحتھ حوالي -

:الخصائص التصمیمیة-٦/٤/٢

:ما یليلقد نجح ھذا الفراغ في تحقیق المعاییر التصمیمیة من خالل

الدراجات،  باستخدامآمنة سواء مشیًا على األقدام أو المؤدیة إلیھ طرق تعتبر ال-- 

.نیةالسكوالموقع بداخل أحد المجموعات

وبالتالي ساعدت بمستوى الشارع أو الطریق الرئیسي المؤدي إلیھا الفراغمداخل تعتبر- 

همھیأو.مستقیمة ومرصوفةھالطرق بجمیع دخول عربات األطفال الصغیرة وعلى

).١٠-١(أنظر شكل .لدخول عربات المعاقین

. وتحقیق عامل األماناألطفال من األخطارلحمایةبأسوار نباتیة ھذا الفراغعزل تم - 

، والجزء الخاص مواقع ألعاب األطفالة الفراغ المفتوح، فھي من الرمال فيھیئة أرضیت- 

.بمسارات المشاة فھو من األسفلتمن األنترلوك، أما الخاصبأماكن الجلوس 

،على إقبال األطفال على اللعبتساعدزاھیة وبالتالياأللعاب ذات أشكال وألوانمعظم - 

كما موضح بالشكل.الجلوسأماكنوتوافروھى مصنعة من مواد مقاومة للصدأ،

الفصل یوضح ):٩-١(شكل 
النباتي باستخدام األشجار 

والمسطحات الخضراء حول 
الفراغ المفتوح

مداخل یوضح ):١٠-١(شكل 
لتسھیل بمستوى الشارعالفراغ

حركة عربات األطفال

مداخل یوضح ):١١-١(شكل 
تشطیب األرضیات بالفراغ
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:دور الفراغ في تحقیق التنمیة الحضریة المستدامة-٦/٤/٣

على أھمیة والذي یؤكدمن منطلق ما سبق، ومن مفھوم التنمیة الحضریة المستدامة 

عمرانیة ، واالقتصادیة التحقیق األستدامة ویتضمن تحقیق فكر التوازن بین الجوانب

الفراغ العمراني المفتوح محل فأنھ یالحظ أن .  الثقافیة، والبیئیة، واالجتماعیة ، و

:تحقیق ھذا الفكر كما یليبمدینة شتوتجارت بألمانیا یلعب دورا ھاما في الدراسة 

:الدور العمراني للفراغ-أ-٦/٤/٣

السكنیة التي یقع بداخلھا فھو قریب من  الفراغ موقعا متمیزا بالنسبة للمجموعة یحتل

ومن . ویقع على تقاطع شارعین محطة المترو الخاصة بھذه المجموعة السكنیة، 

التشكیل العمراني بین مسارات المشاة  المالحظ جودة تنسیق الموقع بھ، حیث الربط في 

ث وجود األشجار وقد ساعد ھذا الفراغ على تحسین الصورة البصریة للمكان حی. والمناطق الخضراء

.مما یساھم في تعرف الطفل على بیئتھ العمرانیةالمحیطة بھ

:بیئي للفراغالدورلا- ب-٦/٤/٣

یساعد على حمایة مما یلعب ھذا الفراغ دورا بیئیا فاعال نظرا إلحتوائھ على العناصر البیئیة من تشجیر ومساحات خضراء 

ومن المالحظ .وبالتالي یؤثر إیجابیا على صحة الطفل)التنمیة المستدامةمن أھم أھداف( وتنقیة الھواء البیئة من التلوث 

بالشكل التالي إحاطة الفراغ باالشجار الكثیفة مما یساھم في رفع الكفاءة البیئیة 

.للمكان

:الدور االجتماعي-جـ-٦/٤/٣

لتي تسمح ل تعدد أدوات اللعب لألطفال وامن خالالدور االجتماعي للفراغ العمراني المفتوح محل الدراسة یتحقق و

بمشاركة األطفال في اللعب مما یساعدھم على تكوین عالقات اجتماعیة فیما بینھم ویوفر لھم الفرصة بالتنزة، وبالتالي یؤثر 

في ذلكساعد فیمكن لآلباء مراقبة أبنائھم ویتواجد أماكن الجلوس، توحیث  . ذلك باالیجاب على الجوانب النفسیة للطفل

)١٧-١(أنظر شكل .بین أفراد المجموعة السكنیةتقویة العالقات االجتماعیة

الطفل یوضح ):١٢-١(شكل 
والتفاعل داخل الفراغ 

أماكن یوضح ):١٣-١(شكل 
الجلوس بالفراغ 

لواناألیوضح ):١٤-١(شكل 
الزاھیة ألدوات اللعب بالفراغ 

الدور العمراني ): ١٥- ١(شكل 
الشوارع المطلة على الفراغ 

محل الدراسةالعمراني
محطة المترو

األشجار تعمل كحائط خارجي للفراغ ( الدور البیئي للفراغ ):١٦-١(شكل 
عن الباحثة: المصدر
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:الدور الثقافي-د-٦/٤/٣
للفراغ العمراني المفتوح محل 

الدراسة دورا ھاما في نشر 

الثقافات المختلفة، فنظرا ألن 

ختلفة أقبلوا إلیھا من أجل العلم أو العمل او مدینة شتوتجارت تتمیز بوجود العدید من األفراد التي تنتمي إلي جنسیات م

وبالنتالي فإن . غیرھا، فیعتبر ھذا الفراغ بمثابة نقطة االلتقاء لھؤالء األفراد والذین یعیشون بالمجموعة السكنیة المجاورة

لطفل أن یكتسب وھو مفید للطفل أیضا حیث یمكن ل. تقابل أفراد من ثقافات مختلفة یدعم الحوار ویساھم في نقل الثقافات

.مھارات معینة أثناء فترة اللعب

في تحقیق التنمیة الحضریة الفراغ العمراني المفتوح والخاص باألطفال بمدینة شتوتجارت بألمانیا ھممما سبق فقد سا

.الثقافیة، والبیئیة، واالجتماعیة ، والعمرانیةالمستدامة، نظرا لتحقیقھ لفكر التوازن بین كل من العناصر 

مما 

ان ھناك اھتمام من قبل العدید من الدول المتقدمة بمتطلبات األطفال الفراغیة والعمرانیة من خالل إنشاء حسبق یتض

ھم، وذلك لوعي ھذه الدول بأھمیة ھذا النوع من الفراغات العمرانیة للمجتمعات  الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة ب

.الجزء التالي التعرف على متطلبات ومعاییر الفراغ العمراني المفتوح الناجح والخاص بالطفلوسیتناول. وللبیئة العمرانیة

:الخاصة باألطفالالعمرانیةلتخطیط وتصمیم الفراغاتةالمعاییر األساسی- ٧

الزمة للفراغ الوالتصمیمیة یجب عند إنشاء الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال أن تحقق المعاییر التخطیطیة 

األھدافتحققوكریمةسلیمةحیاةتضمن لھموالتيالعمرانیة،البیئةفياألطفالاحتیاجاتالعمراني الناجح، وذلك لتوفیر

فىوضعھاالعمراني لمثل ھذه الفراغاتعلى المخطط والمصممینبغىاألسس التىمجموعة من المرجوة، وھناك

.تنفیذھافىالشروععنداالعتبار

:ـ المعاییر التخطیطیة٧/١

)العالقات االجتماعیة بین األطفال واآلباء( الدور األجتماعي للفراغ ):١٧-١(شكل 
عن الباحثة: المصدر

دور ثقافيدور بیئي دور 
اجتماعي

دور 
تصادياق

دور عمراني

معاییر
تخطیطیة

معاییر
تصمیمیة

التنمیة الحضریة المستدامة

للفراغ العمراني المفتوح 
الناجح الخاص باألطفال

مشاركة 
الطفل في 
التنمیة 
والتص

البعد الرابع 
في التصمیم

مداخل متطورة .. 
..

الفراغ العمراني ):١٨-١(شكل 
طفالالمفتوح الناجح الخاص باأل

عن الباحثة: المصدر
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ھناكأنإال.سكنیةمجموعةأوحىأومدینةلكلالمحلیةالظروفعلىالمفتوحةللمناطقالتخطیطیةالمعاییرتعتمد

:وھى كما یليمراعاتھا،یجبالمفتوحةالمناطقوتصمیمتخطیطأساسیة فىاعتبارات

.تخدمھمالذینالسكانحجممعةالمفتوحللمناطقالمخصصةالمساحاتتتناسبأن"-

.إیجاد طرق ومعابر أمنھ لسالمة وصول األطفال إلى الموقع سواء مشیًا أو باستخدام الدراجات-

.أن یكون موقع الملعب بعیدًا عن الحركة اآللیة للسیارات-

.أن یكون ملعب األطفال داخل األحیاء والمجاورات والمجموعات السكنیة-

.ركیب األلعاب والمعدات ولزراعة النباتات بمختلف أنواعھاتكون التربة مناسبة لت-

).٢م٥(الحد األدنىعنالمدینةسكانمنالفردنصیبیقلأشارت الدراسات إلى أنھ ال-

)٦(."م٢٠٠عنیزیدالخدمةنطاقفيوتكونبھا،مفتوحة لألطفال خاصةمنطقةسكنیةمجموعةلكل-

: ـ المعاییر التصمیمیة ٧/٢

تنظیم،إلىالوصولبھدفوبطریقة فنیة،مركبةصورةفىالبسیطةاألجزاءتنظیمعنعبارةھوالشاملبمعناهمیمالتص"

ة باألطفالالمفتوحة الخاصالمناطقمصممعلىینبغىالتىوالمھام األسس منمجموعةوھناك.جیدتنسیقوبالتالى

.وھي كالتالي)٦("،عملیات التنفیذالبدء فىعنداالعتبارفىوضعھا

:أولیةدراسات-٧/٢/١

والجیولوجیاالمناخیة والطبوغرافیةالدراساتتشملوالتىالطبیعیةالموقعوخصائصدراساتتحلیل"-

.الطبیعیةالبصریةوالدراسات

االستعماالتمثلللموقع،وغیر المباشرالمباشرالمحیطوكذلكاإلنسانصنعمنالتىالموقععناصرتحلیل-

.المقترحالمفتوحالفراغأوالحدیقةبموقعوعالقتھاوالحركة وكثافتھاالطرقوشبكةوتأثیرھا،طةالمحی

معالتعاملأسلوبرصد ودراسةخاللمنوالفراغات،المناطقھذهومستخدمىللسكانالسلوكیةالدراسات-

.)٦("فةالمختلالعمریةالفئاتھذه الدراسةتشملأنوینبغىالحدیقة،ومكوناتعناصر

:المھام والتوجھات التصمیمیة للفراغات العمرانیة المفتوحة والخاصة باألطفال-٧/٢/٢

لمالعب بمستوى الشارع أو الطریق الرئیسي المؤدي إلیھا لتسھل دخول عربات األطفال الصغیرة وأن امداخل تكون"-

.تكون الطرق بھا مستقیمة ومرصوفة 

.لتوفیر العدد الكافي من األلعاب،ألقصى لعدد األطفال المتوقع في وقت واحدیجب األخذ في االعتبار الحد ا-

.عزل ھذه الفراغات بأسوار بنائیة أو نباتیة لحمایة األطفال من األخطار وتحقیق عامل األمان-

.یجب تحدید األھداف من إنشاء ھذه الفراغات قبل تصمیمھا، ومن ثم اختیار األلعاب المحققة لھذه األھداف-

. توزیع األلعاب في المواقع بحیث یفصل األطفال الكبار فوق السنة الثامنة عن األطفال الصغار -

.األخذ في االعتبار عامل التشغیل والصیانة واختیار األجھزة المصنعة من مواد تتحمل العوامل المناخیة-

.تھیئة أرضیات مواقع ألعاب األطفال-
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ر أن یكون مدخل الحدیقة مھیأ لدخول عربات المعاقین، وتكون أرضیة بالنسبة للمعاقین یجب األخذ في االعتبا-

)٢٢(."الحدیقة من النوع األملس واالبتعاد عن األرضیات الحجریة

.ومصنعة من مواد مقاومة للصدأتساعد على إقبال األطفال على اللعب، لأن تكون األلعاب ذات أشكال وألوان زاھیة -

:یة للفراغ من أھم المعاییر التصمیمیةاالعتبارات البصر- ٧/٢/٣

ویمكن تحقیقھا من خالل التنوع في التجھیزات واأللعاب الخاصة باألطفال وأن تكون ألوانھا جذابة لتشجع الطفل على 

باإلضافھ إلى أھمیة التنسیق والتشكیل الجید لعناصر الفرش سواء من مقاعد . اللعب وتساعده في اإلدراك البصري للفراغ

لوس أو تجھیزات األلعاب أو اعمدة اإلضاءة أو غیرھا بحیث یمكن توزیعھا بطریقة جذابة تساعد الطفل إرتباطھ الج

.بالمكان وتشجعھ على القیام بالعدید من األنشطة

:)٢٢(عناصر تنسیق الفراغ المفتوح-٧/٢/٤

:فیما یليالمفتوح والمخصص لألطفال وتتمثل عناصر تنسیق الفراغ 

:األرضیات-أ-٧/٢/٤

مریحة بصریا إلضفاء شخصیة على وطفالمقاوما للعوامل الجویة وصالحا الستخدام األوةغیر منزلقیجب أن تكون 

.على السیر فوقھاطفالتشجع األكيوعند اختیار األرضیة المناسبة یجب مراعاة سھولة الحركة .المكان

:التشجیر - ب-٧/٢/٤

تعمل على ربط فھي .ألطفاللراغات المفتوحةالفزراعة النباتات في البد من 

. وتحدید شكلھ وتسھل على الطفل إدراك شكل الفراغالعناصر الموجودة في الفراغ

: نوعة منھاأشكال متوتنقسم إلى .ي تقلیل نسبة التلوث في الھواء الجويعلوتعمل

وكبر حجمھا وتمتاز بتأثیرھا القوي في الفراغات المفتوحة لقوة نموھا:األشجار -

.فھي تشكل أحیانا عنصر الحوائط في الفراغ وتمتد لتمثل أسقفا ألجزاء منھ

تقوم بوظیفة مكیف الھواء الطبیعي ألنھا تمنع أشعة الشمس الحارقة في فھيزراعة األشجار المتساقطة األوراق ویفضل 

.ویعتبر ھذا مفید لصحة الطفلالصیف وتوفر دفء الشمس في الشتاء

-:رات الشجی-

مستدیمة الخضرة أو متساقطة األوراق، وتتمیز بالعدید من االستخدامات في وھيوھى نباتات أقل في نموھا من األشجار، 

الفراغات المفتوحة حیث یتناسب حجمھا مع الفراغات المتوسطة والصغیرة، وھى محددات جیدة للفراغ والحركة، كما أنھا 

.واألشجار بصریاتربط بین النباتات العشبیة القصیرة 

حیث أنھا تضفي البھجة علیھا، ولكنھا تحتاج إلى المفتوحة الخاصة باألطفاللھا دور ھام في تنسیق الفراغاتو:الزھور-

.عنایة ومتابعة وحمایة

:عناصر التشكیل والقطع النحتیة-ج-٧/٢/٤

نیة للمناطق تعتبر القطع النحتیة من أھم العناصر التي تزید من جمال الصورة الذھ

المفتوحة، وھى تعد من أھم العالمات الممیزة والبؤر البصریة، وتعتبر القطع النحتیة من 

وبخاصة في التي یجب أن یتعامل معھا بحرص شدیدعمرانيأھم أدوات المصمم ال

عناصر التشكیل ):٢٠-١(شكلحیث یمكن االستفادة منھا بحیث تكون. الفراغات العمرانیة المفتوحة الموجھة للطفل
Ref.: http://www.topboxdesign.com

المسطحات الخضراء  ):١٩-١(شكل
Ref.: http://www.topboxdesign.com

http://www.topboxdesign.com
http://www.topboxdesign.com


Proceedings of the 9th ICCAE-9 Conference, 29-31 May, 2012 UP 2

15

.بسیطة وغیر معقدةمقیاس الطفل ویجب أن یكون حجم القطعة النحتیة متناسبا معو،فل باألنشطة المختلفةلقیام الطمصدر 

:عناصر المائیةال-د-٧/٢/٤

وكذلك فھي تعطى راحة نفسیة فراغ المفتوحللمیاه دور ھام في تحسین الصورة الذھنیة لل

تأثیرا على المعالجة المناخیة للفراغات لھاولما لھا من قدرة على ربط الفراغ بالطبیعة، للطفل

حتى ال ھذه الفراغاتسم في ٥٠ویجب تصمیم العمق المناسب لھا فھو ال یقل عن .الحارة

.إلضفاء التأثیر الطبیعيةیمكن تثبیت الصخور الملونو،تتسبب في خطورة على األطفال

:الحواجز والعوائق -ھـ-٧/٢/٤

.الفراغات العمرانیة المفتوحة الموجھة للطفل لتحقیق األمن واألمانحركة المرور اآللي عنتستخدم الحواجز لفصل 

:عناصر اإلضاءة - و-٧/٢/٤

تعتبر اإلضاءة من أھم العناصر الموجودة في المناطق المفتوحة فلیس الغرض منھا وظیفیا فقط ولكن الغرض الجمالي 

ناصر الموجودة في المكان مثل النافورات والقطع النحتیة ھو الذي یجذب الذي تحققھ وخاصة عند تفاعلھا مع باقي الع

أن تكون اإلضاءة ھادئة ، وم٣فال یزید ارتفاع عامود اإلنارة عن للطفل یجب مراعاة المقیاس اإلنساني و. إلى المكانالطفل

تتنوع ألوان وأنواع مصادر یجب أن و. طفلأال تصبح قویة فتسبب إبھارا في عین الفضلدون أن تكون خافتة، كما ی

.بھااألطفال عبث من تغطیة وحدات اإلضاءة بشبكة لحمایتھا ومن المھم . طفلاإلضاءة حتى ال تسبب ملال لل

:العالمات والفتات اإلعالن - ع-٧/٢/٤

ر من عناصر تھا فھي تعتبویجب مراعاة إمكانیة رؤی. الخاصة بالطفلوتشكل تأثیرا بصریا ھاما في الفراغات المفتوحة

.یمكن أن تضفي شخصیة على المكان وذلك بإعطائھا لونا خاصا أو تصمیما مبتكرا.األمان للطفل

:عناصر تجھیز الفراغ -ى-٧/٢/٤

وأحواض الزھور وأكشاك الھاتف والتجھیزات الخاصة بألعاب األطفال والمتمثلة في المقاعد فراغھي العناصر المكملة للو

اختیار أماكنھا في والتفاعل االجتماعي مع مراعاةوتساعد المقاعد على توفیر الراحة . لقمامةوالمظالت وصنادیق ا

التجھیزات الخاصة بألعاب األطفال متنوعة وذات ألوان جذابة كما ذكر سابقا بھدف ویفضل أن تكون .الجوانب المظللة

).٢٢-١(أنظر شكل . جذب الطفل لممارسة األنشطة في الفراغ

العناصر المائیة بالفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة باألطفال ):٢١-١(شكل
Ref.: Aileen Shackell,2007
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:الخالصة- ٨

من منطلق ما تناولتھ الدراسة من التعرف على مفھوم الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بالطفل والتعرف على أھمیتھا 

ومن منطلق دراسة . لألطفال خاصة وللبیئة العمرانیة عامة بما تساھم في تحقیق تنمیة عمرانیة مستدامة كما ذكر سابقا

ى فراغ عمراني مفتوح ناجح وموجھ لألطفال، والدراسة التحلیلیة لمجموعة الفراغات المداخل المتطورة للتوصل إل

العمرانیة المفتوحة العالمیة والخاصة بالطفل، تخلص الورقة البحثیة إلى أھمیة وضع الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة 

ة حیث أنھا تلعب دورا فاعال في تشكیل شخصیة باألطفال في االعتبار كجزء أساسي من أي عملیة تنمیة عمرانیة أو إسكانی

الطفل وتشكیل الصورة البصریة للبیئة العمرانیة، باإلضافة لذلك تخرج الورقة البحثیة بأھم المعاییر التخطیطیة 

.ھذه الفراغات المفتوحةلوالتصمیمیة عند البدء في تصمیم مث

:التوصیات- ٩

الھامة والتي تفید المخططین والمصممین العمرانیین عند البدء في التخطیط تخرج الورقة البحثیة بمجموعة من التوصیات 

:والتصمیم للفراغات العمرانیة المفتوحة الموجھھ لألطفال، وھي كالتالي

المعاییر في التجمعات السكنیة، بما یتناسب مع ألطفالباخاصةلفراغات العمرانیة المفتوحة الضرورة إنشاء ا-

.ھذه الفراغات المفتوحةلالتخطیطیة والتصمیمیة

.للفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة بھمعملیات التخطیط والتنفیذ األطفال في أھمیة مشاركة -

یجب وضع اشتراطات واضحة لتخطیط وتصمیم تلك الفراغات، وعادلھ ال تعتمد على المستوى االقتصادي -

.ل في المقام األولللمناطق العمرانیة المختلفة، ولكن تأخذ في اعتبارھا الطف

:اإلضافة العلمیة للبحث-١٠

المخططین ة السكنیة في مصر من خالل توجیھ أنظارئتخرج الورقة البحثیة بأھمیة تطویر الصورة العمرانیة للبی

ة نمیة حضریالمداخل لتحقیق تأھممن باعتبارھا لفراغات العمرانیة المفتوحة الموجھھ لألطفالاإلى أھمیة والمصممین

.، وضرورة أخذھا فى االعتبار عند إنشاء المجتمعات العمرانیة الجدیدةمستدامة

العناصر األساسیة لتجھیز الفراغات العمرانیة المفتوحة الخاصة ):٢٢-١(شكل
باألطفال 

Ref.: Researcher,2007. Aileen Shackell,2007
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الفراغاتتخطیط وتصمیمعند المداخل المتطورة والمعاییر التخطیطیة والتصمیمیة وأضافت الورقة البحثیة التعرف على 

.الناجحة والخاصة باألطفالالمفتوحةالعمرانیة

:لمراجعا-١١

:المراجع األجنبیة: أوال
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(9)- http://www.nab9.com/vb/t17801.html#ixzz1qDRt0P1g

(10)- Peter Harnik, Inside City Parks, Urban Land Institute, New York City, 2000.
(11)- The Town and Country Planning (Development Management Procedure) , England,
2010. http://www.legislation.gov.uk/
(12)- Tallinn, Estonia, The sustainable city 2006, fourth international conference on urban
regeneration and sustainability, July 2006.
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:المراجع العربیة: ثانیا
سامي أمین عامر ، فیصل عبد المقصود ، آفاق التنمیة المستدامة كركیزة في صیاغة استراتیجیات التنمیة العمرانیة على - )٢(

.٢٠٠٠االقلیمى ، المؤتمر العربي االقلیمى ، المستوى 
یاسمین محمد العواضى ، االستراتیجیة السیاسیة البیئیة في الیمن ، المؤتمر العربي االقلیمى ، التوازن البیئي والتنمیة الحضریة - )٣(

.٢٠٠٠المستدامة ، فبرایر 
المتنزھات الحضریة كأحد المداخل الھامة -لعمرانیــــةریمان محمد ریحان، نورا محمد ریحان، تنمیــــة البیئــــة ا- )٤(

عن. ٢٠٠٨،الكلیة الفنیة العسكریة-الدولي السابع للھندسة المدنیة والمعماریةالمؤتمرالعمرانیة المستدامة،لتحقیق التنمیة 
.١٩٩٢،اجناس ساكس، االستراتیجیات االنتقالیة للقرن الحادى والعشرین

http://www.balancedscorecard.org/
http://www.blueprintforgoodgrowth.com/pdfs/
http://www.answers.com/topic/park
http://www.nab9.com/vb/t17801.html#ixzz1qDRt0P1g
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.gardenvisit.com/garden_
www.healthyplaces.org.au
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للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء، المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة تنسیق الحضارىأسس ومعاییر ال- )٦(
.٢٠٠٨العمرانیة، 

الئحة اشتراطات السالمة وسبل الحمایة الواجب توافرھا في مالعب األطفال بالحدائق العامة، المملكة العربیة )٧(
./http://www.aljadiah.com. ٢٠٠٩، مجلس الدفاع المدني،وزارة الداخلیة،السعودیة

-ریمان محمد ریحان، تنمیة المجتمعات الجدیدة-)١٤(
.٢٠٠٢كلیة الھندسة، جامعة القاھرة، 

مجلة اإلمارات للبحوث الھندسیة، كلیة ، ابع في تصمیم الفراغات العمرانیةبعد الرال-ھشام جالل أبو سعدة، الزمن-)١٦(
٢٠٠٣الھندسة، جامعة اإلمارات العربیة، المجلد الثامن، 

شروط ومواصفات إنشاء مالعب األطفال، - )٢٢(
http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0026.asp

http://www.aljadiah.com/
http://www.momra
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