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ABSTRACT  
At present, there is a great development in various fieldsof life;these developments included 
the development of children's needs and behavior, Where it became necessary to provide the 
appropriate educational environment that meets the requirements of children of the new 
age,Therefore, the current research has been prepared to identify the extent to which the 
children's behavioris affected by the internal spaces of the kindergarten building,to 
highlighting the importance of readiness of kindergartens in the development of different 
skills in children,and to identify the most important specifications and architectural standards 
that must be available in kindergartens. To achieve the objectives of this research was used 
descriptive approach by looking at the facts and literature and previous studies that relate to 
the subject of the current research. The results of this research showed that there are many 
specifications and standards that must be available in kindergartens buildings; Such as the 
building must be in a healthy area with sunlight and open air, it should be far from industrial 
areas, markets and congestion places, and Avoid obstructions such as columns and barriers in 
the indoor space of kindergartens. 
Keywords: children, kindergartens, requirements, building, spaces, b   ehavior. 

  
  داخلیة  لریاض األطفالتأثیر سلوك الطفل على الفراغات ال

  
  د عبد الحفیظ أحمد محمد الوافى

 -  جامعة أم القرى– قسم العمارة اإلسالمیة –أستاذ العمارة والتصمیم الداخلى المساعد كلیة الھندسة والعمارة اإلسالمیة 
  المملكة العربیة السعودیة 

  :الملخص 
یشھد العصر الحالي تطورا كبیرا في شتى مجاالت الحیاة، و قد شملت ھذه التطورات التطور في حاجات األطفال و 
سلوكھم، حیث أصبح من الضروري توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة تواكب و تلبي متطلبات أطفال العصر الجدید، لذلك تم 

ل بالفراغات الداخلیة لمبنى ریاض األطفال، باإلضافة إلى إعداد البحث الحالي لتعرف على مدى تأثر سلوكیات األطفا
تسلیط الضوء على أھمیة جاھزیة مباني ریاض األطفال في تنمیة المھارات المختلفة لدى األطفال، و التعرف على أھم 

خدام المنھج المواصفات و المعاییر المعماریة التي یجب توفرھا في مباني ریاض األطفال، و لتحقیق أھداف البحث تم است
الوصفي من خالل االطالع على الحقائق و األدبیات و الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث الحالي، و قد 
اظھرت نتائج البحث ان ھنالك العدید من المواصفات و المعاییر التي یجب توافرھا في مباني ریاض األطفال؛ كأن یكون 

مس و الھواء الطلق، و أن یكون بعید عن المناطق الصناعیة و األسواق و أماكن المبنى في منطقة صحیة تصلھا أشعة الش
االزدحام، و أن یحتوي على مساحات خضراء و ساحات للعب إلضافة طابع من البھجة و المرح لدى األطفال، و تجنب 

  .  المعیقات كاألعمدة و الحواجز في الفضاء الداخلي لریاض األطفال
  

  .فال، ریاض األطفال، المواصفات، المبنى، الفراغات، السلوك األط:كلمات مفتاحیة
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  المقدمة 

تعد ریاض األطفال المرحلة األولى و األھم في حیاة اإلنسان، فاألطفال ھم براعم صغیرة تحتاج الى الرعایة و الحمایة 
لمدرسة أمر ھام وقد سمیت بریاض قبل الدخول الى المرحلة االبتدائیة، لذا كان االھتمام بإنشاء مدارس لألطفال قبل سن ا

األطفال وھي مؤسسات تربویة تنمویة لھا دور ھام في تنشئة الطفل وإكسابھ فن الحیاة باعتبار دورھا ھو امتداد لدور 
األسرة، فریاض االطفال ھي مرحلة نمائیة تؤثر على نوعیة نشاطات و مھارات األطفال و ازدیاد نموه الجسماني و 

وفر للطفل الرعایة بكل صورھا وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاتھ وتتیح لھ فرص اللعب المتنوعة العقلي، فالروضة ت
  )٢٠١٦عباسي، .(لیكتشف و یحقق ذاتھ ویعرف قدراتھ ویعمل على تنمیتھا

یة وتھدف العملیة التعلیمیة بمرحلة ریاض األطفال إلى التنمیة الشاملة والمتكاملة لكل طفل في مختلف المجاالت العقل
والجسمیة والحركیة واالنفعالیة واالجتماعیة والخلقیة مع مراعة الفروق الفردیة لھم، كما تھدف إلى تنمیة مھارات األطفال 

مخطاري، .(اللغویة والعددیة والفنیة من خالل األنشطة الفردیة والجماعیة، و إنماء القدرة على التفكیر واالبتكار والتخیل
ة االجتماعیة والصحیة السلیمة وتعمل على تلبیة حاجات ومطالب النمو الخاصة بھذه كما تھدف إلى التنشئ) ٢٠١٧

المرحلة من العمر لتمكن الطفل من أن یحقق ذاتھ، ومساعدتھ في تكوین الشخصیة السلیمة، وعلى تكوین قیم روحیة 
نیة كسلوكیات، وتعوید الطفل واكتساب سلوكیات راقیة ومتحضرة وذلك من خالل نشاطات نظریة وعملیة في التربیة الدی

  )٢٠١٦أحمد، .(على النظام وتكوین عالقات إنسانیة مع المعلمة والزمالء
  

تعرف البیئة العمرانیة بأنھا تعبیر تنظیمي للفراغ یعمل على التواصل الزمني في مفھوم الحیاة اإلنسانیة و أنشطتھا و 
و تعد دراسة الفضاءات المعماریة و ما . أسالیب المعیشة فیھا و قدرتھا الزمنیة المجردة في التعبیر عن المضمون الثقافي

أھم الدراسات المعماریة، فعد وضع تصمیم ألي مبنى مھما اختلفت دواعي تحتویھ من عناصر و أسس و محددات من 
استخدامھ البد من إتباع أسس و معاییر معینة و محددة و موجھھ تساھم في عملیة إنشاء تصمیم یالئم الغرض الذي صمم 

دراسة تحاكي اإلنسان فھي ) ٢٠١٣حامد، .(ألجلھ، لتسھیل عملیة استخدامھ و لتحقیق األھداف المرجوة منھ بأفضل شكل
في محاولة لتشكیل لغة مفھومة بین اإلنسان و بین المحیط أو الحیز الذي یسكنھ، فالفضاء المعماري بتكوینھ الفیزیائي و 
شكلھ الوظیفي و مظھره الجمالي ھو الوعاء الذي تتفاعل فیھ البشریة لتكوین الحضارة التي تعتبر أسمى و أرقى ما 

  )٢٠١٣ور، أبوزعر.(صنعتھ البشریة
  مشكلة البحث  .١

اھتمت العدید من الدراسات و األبحاث بدور ریاض األطفال في تنمیة العدید من المھارات و القدرات لدى األطفال، سواء 
كانت مھارات عقلیة أو جسمیة أو حركیة أو النفسیة او االجتماعیة و االستكشافیة، و ألن الطفل یقضي نصف یومھ في 

ب توفیر و مراعاة كل احتیاجاتھ و كل سبل الراحة في ریاض األطفال من معلمین ذو كفاءات ریاض األطفال لذى یج
أحمد، (.تعلیمیة عالیة و أن یكونوا محبوبین لدى األطفال و مقاعد مریحة و أرضیات محمیة و توافر اإلضاءة المناسبة

رجیة المناسبة، و ذلك الن األطفال یتمتعون  و لعل أھم ما یجب توافره و مراعاتھ ھي الفراغات الداخلیة و الخا)٢٠١٦
بقدرات عالیة في الحركة و االستكشاف و التجریب، مما یتطلب وجود بیئة تسمح بحریة الحركة من جھة، و تثیر التفكیر، 

و ال یتم ذلك اال من خالل التصمیم و التطبیق المدني و المعماري . و التفاعل االجتماعي و الوجداني من جھة أخرى
مواصفات و المعاییر البنائیة و الجمالیة للفراغات الداخلیة في ریاض األطفال،  و تزویدھا باألثاث المناسب و لل

التجھیزات المناسبة، لذلك یعد من الضروري اجاء الدراسات و األبحاث التي تتعلق بسلوك األطفال و تأثره ببیئة ریاض 
یر التي یجب ان یتبعھا المھندسین المعمارین و المدنیین و القائمین األطفال، و تسلیط الضوء على المواصفات و المعای

حیث تم إعداد البحث الحالي للتعرف على تأثیر سلوك الطفل على الفراغات الداخلیة لریاض . على تصمیم ریاض األطفال
  .ایة من وجودھااألطفال، و التعرف على المواصفات و المعاییر التي یجب توافرھا في ریاض األطفال لتحقیق الغ

  أسئلة البحث  .٢
  :تركز الورقة البحثیة حول اإلجابة على التساؤل التالي

  ما مدى تأثیر سلوك الطفل على الفراغات الداخلیة لریاض االطفال؟
  :و ینبثق من السؤال مجموعة من األسئلة الفرعیة، كما یلي

  ماھیة مرحلة ریاض األطفال و أنواعھا؟ . ١
  ما ھو أھمیة جاھزیة مباني ریاض األطفال في تنمیة المھارات المختلفة لدى األطفال؟.  ٢
  ما ھي أھم المواصفات المعماریة التي یجب توفرھا في مباني ریاض األطفال؟. ٣
  
  
  
  أھداف البحث .  ٤
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 ریاض أطفال یمتاز اوصت العدید من الدراسات السابقة التي أجریت في الھندسة المعماریة و التي تتعلق ببناء
بالمواصفات و المعاییر المطلوبة لتحقیق التفاعل و التمیز لدى األطفال و تحفیزھم نحو السلوك المرغوب، لذلك تم إعداد 

  :الورقة البحثیة لتحقیق األھداف التالیة
  .التعرف على مدى تأثر سلوكیات األطفال بالفراغات الداخلیة لمبنى ریاض األطفال. ١
  .على ماھیة ریاض األطفال و أنواعھاالتعرف . ٢
  .تسلیط الضوء على أھمیة جاھزیة مباني ریاض األطفال في تنمیة المھارات المختلفة لدى األطفال. ٣
  .التعرف على أھم المواصفات و المعاییر المعماریة التي یجب توافرھا في مباني ریاض األطفال. ٤
  أھمیة البحث.  ٥

تكمن اھمیة البحث الحالي في اھمیة الموضوع الذي یتناولھ، حیث یتناول البحث الحالي مدى تأثیر ریاض األطفال و 
الفراغات الداخلیة لھ على سلوك األطفال، فالطفل ھو اللبنة االساسیة التي سیبنى علیھا المجتمع بأسره في المستقبل، لذلك 

العنایة الشدیدة و السلیمة، و التأكد من أن یكتسب الطفل السلوكیات الحسنة و یجب التأكد من انھ سیحصل على الرعایة و 
أن یتجنب  السلوكیات الخاطئة و غیر المرغوب بھا، فمرحلة ریاض األطفال ھي من المراحل التعلیمیة األساسیة التي من 

 االنفعالیة للطفل، و للتحقیق ذلك البد من شأنھا تنمیة المھارات و السلوكیات العقلیة و الفكریة و الخلقیة و االجتماعیة و
االھتمام و العنایة الشدیدة بتطبیق مواصفات و معاییر مبنى ریاض األطفال، و ھذا ما سیتم تسلیط الضوء علیة في البحث 

  .  الحالي
 اإلطار النظري. ٦

ِّذي یعرف الدراسة جاءت ھذه الجزئیة من الدراسة إلعطاء تصور عام عن أھم المفاھیم والمحتوى النظري ال ُ
 :ومصطلحاتھا كما یلي

  التعریف بریاض االطفال  ١-٦
بأنھا مؤسسات اجتماعیة تقدم الرعایة النھاریة لألطفال الذین ینتمون الى المرحلة ( Preschool) تعرف ریاض األطفال

نیة و فنیة و عقلیة حیث تعتبر مكانا یكتسب فیھ الطفل خبرات ذھ. العمریة أكبر من ثالث سنوات و أقل من ستة سنوات
  )٢٠٠٨حسین، (.من خالل األنشطة التي تنمى القدرة على اإلبداع و االبتكار أكثر من المنازل

كما تعرف بأنھا إحدى المؤسسات التربویة یلتحق فیھا األطفال قبل االلتحاق بالمدرسة االبتدائیة و تنقسم إلى مرحلتین 
 المتكامل بأبعاده المختلفة االنفعالیة و االجتماعیة و العقلیة و الحركیة و البستان و التمھیدي، و تھدف إلى تحقیق النمو

  )٢٠١٤عذاب و جعفر، (.الجسمیة من خالل ممارسة النشاطات الھادفة التي توفرھا لألطفال
 تسبق فعرفھا على أنھا مؤسسة اجتماعیة تربویة تعمل على العنایة باألطفال في السنوات الثالث التي) ٢٠١٣، حامد(أما 

المرحلة االبتدائیة، و تساھم في تنمیة مھاراتھم اللغویة و العقلیة و البدنیة و النفسیة و االنفعالیة و إدراكیة، و تمكنھم من 
  . النمو السلیم و المتوازن في شتى المجاالت و النواحي

فال الذین تتراوح أعمارھم ما بین و یرى الباحث بأنھا مؤسسات تعلیمیة تربویة اجتماعیة تعنى بالرعایة النھاریة باألط
الثالث إلى ستة سنوات، و تسعى الى تلبیة احتیاجات األطفال المختلفة و تنمیة مھاراتھم و قدراتھم العقلیة و الجسمیة و 

  .     االبداعیة، حیث تكون مخرجاتھا التربویة أطفال قادرین على القراءة و الكتابة، و التفریق بین الصواب و الخطأ
  :میة مباني ریاض األطفال وتصمیمھا أھ ٢-٦

أكدت العدید من الدراسات على األھمیة و الدور الذي تلعبھ ریاض األطفال في توفیر األنشطة اإلبداعیة، حیث تساعد 
ریاض األطفال في تنمیة القدرات المعرفیة لدى األطفال من خالل اكتشاف خصائص المواد و األشیاء و تنمیة حب 

.  و االكتشاف، عن طریق إجراء بعض النشاطات و التجارب العملیة، و تصنیف األشیاء و مقارنتھااالستطالع و البحث
كما تساعد ریاض األطفال في تنمیة حب القراءة و الكتابة و القدرة على التعبیر عن المشاعر و األفكار، و تعلم الھدوء و 

  )٢٠١٣حامد، (. دات اللغویةاإلنصات، و التعرف على شكل األحرف و الكلمات، و تكوین المفر
ھناك العدید من المواصفات و المعاییر التي یجب توافرھا في مبنى ریاض األطفال و التي تساعد في تلبیة حاجات 

  )٢٠١٤وزارة التنمیة االجتماعیة، : (األطفال الحركیة و العقلیة و النفسیة و االكتشاف ، و لعل اھمھا ما یلي
  . صحیة تصلھا أشعة الشمس و الھواء الطلقان یكون المبنى في منطقة. ١
  .یجب ان یكون المبنى بعید عن المناطق الصناعیة و األسواق و أماكن االزدحام. ٢
  .یفضل أن یتم بناءھا في أماكن التجمعات السكنیة حتى یتمكن الطالب من الوصول إلیھا بسھولة. ٣
 من البھجة و المرح لدى األطفال، كما یجب ان یكون ان تحتوي على مساحات خضراء و ساحات للعب إلضافة طابع. ٤

  .جزء من ھذه الساحات مغطى بالرمل و مظلل لیقي األطفال من الحرارة الشدیدة
  . مراعاة ذوى االحتیاجات الخاصة من األطفال و سھولة تنقلھم في أجزاء الروضة. ٥
  .ة من المربیة و تحت اشرافھامراعاة سھولة وصول الطالب الى دورات المیاه دون مساعدة مباشر. ٦
  .سھولة انتقال األطفال بین الساحات و المالعب الخارجیة و القاعات الداخلیة دون أي عوائق. ٧
  . توفیر األماكن الخاصة بأولیاء األمور لسھولة جلب األطفال و أخذھم. ٨
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  .تجنب المعیقات كاألعمدة و الحواجز في الفضاء الداخلي لریاض األطفال. ٩
  الدراسات السابقة .  ٧

تناولت العدید من الدراسات و األبحاث مفھوم ریاض األطفال و مدى أھمیة أن یتمتع المبنى الخاص بریاض األطفال 
بالمواصفات و المعاییر الضروریة لتنمیة المھارات المختلفة لدى الطفل، باإلضافة الى المواصفات و المعاییر التي تعنى 

تعرضھ للمخاطر بمختلف أنواعھا، فیما یلي سرد لبعض الدراسات التي تناولت موضوعات بحمایة الطفل و تجنب 
  : مشابھة لموضوع البحث الحالي

خصائص البیئة الفیزیقیة للروضة في ضوء متطلبات النمو لدى األطفال "التي كان عنوانھا ) ٢٠١٦، أحمد(دراسة 
بیئة الفیزیقیة للروضة و تقدیم تصور مقترح لتصمیم البیئة  حیث ھدفت إلى التعرف على المواصفات ال)"تصور مقترح(

الفیزیقیة لھا في ضوء جوانب النمو لدى األطفال، و لتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام المنھج الوصفي، و أكدت نتائج 
 یتوافر ساحات الدراسة على انھ من الضروري أن تكون مساحة الروضة مناسبة لكثافة عدد األطفال بھا، كما انھ یجب أن

ذات مساحات مناسبة لتطبیق العدید من األنشطة التي تعمل على تنمیة جوانب النمو المختلفة لدى األطفال، و في ضوء 
ھذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توفیر قاعات احتیاطیة بالروضة یمكن استخدامھا إلجراء النشاطات الطالبیة، و 

بنى روضة الى مھندسین مدنیین و معماریین متخصصین للحصول على أعلى ضرورة إسناد مھمة تصمیم و تنفیذ م
  . مستویات الجودة

حیث ھدفت الدراسة " مبادئ تصمیم ریاض األطفال و معاییرة في الخرطوم"التي كان عنوانھا ) ٢٠١٣، حامد(دراسة 
وم لتحسین بیئة ریاض األطفال، الى إعداد قائمة بالمبادئ و المعاییر التي تتعلق بتصمیم ریاض األطفال في الخرط

باإلضافة الى تسلیط الضوء على األسس العالمیة لتصمیم ریاض األطفال و تطبیقھا على المجتمع السوداني، و لتحقیق 
أھداف الدراسة تم استخدام المنھج التحلیلي من خالل االطالع على الدراسات و األبحاث السابقة و إجراء المقابالت مع 

ص، و قد اظھرت نتائج الدراسة أنھ یجب أن تتوافر العدید من المبادئ الحركیة في ریاض األطفال كأن اصحاب االختصا
تكون المسافات بین صفوف المقاعد كافیة الستیعاب تحركات األطفال و المعلمین، و ان تكون المسافات في األركان داخل 

 األلعاب في الساحات و المالعب في البیئة الخارجیة كافیة و القاعة مناسبة و ال تسبب االزدحام، و ان تكون المسافات بین
تسمح بحركة االطفال بحریة و سھولة، و في ضوء ھذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تحسین البیئة المادیة و 

المقومات المعماریة لریاض األطفال في السودان، و ضرورة اعادة النظر في العدید من ریاض األطفال التي ال تتوفر فیھا 
  .  األساسیة و الضروریة لریاض األطفال

تصور مقترح لضمان جودة البیئة التربویة في ریاض األطفال في "التي كان عنوانھا ) ٢٠١٠، صاصیال(دراسة 
حیث ھدفت الى التعرف على واقع البیئة التربویة في ریاض األطفال في مدینة دمشق، " الجمھوریة العربیة السوریة

ى وضع تصور مقترح لضمان جودة البیئة التربویة في ریاض األطفال، و لتحقیق اھداف الدراسة تم استخدام باإلضافة ال
روضھ في ) ٦١(معلمة یعملن في ) ١٢٤(المنھج الوصفي التحلیلي، كما تم إعداد أداة االستبانة، حیث طبقت الدراسة على 

 مواصفات و معاییر بناء الروضة و تجھیزاتھا لمعاییر مدینة دمشق، و أظھرت نتائج البحث أن ھناك قصور في تطبیق
الجودة التربویة في ریاض األطفال، و معاییر الصحة و السالمة، كما أكدت النتائج على وجود ضعف في اإلمكانات 

بنى المادیة لریاض األطفال، و أن الكثیر من ریاض األطفال تتجاوز التشریعات و الشروط التي تتعلق ببناء و جاھزیة م
ریاض األطفال، و في ضوء ھذه النتائج اوصت الدراسة بضرورة تشجیع إقامة النشاطات و الفعالیات من معارض و 
مسرحیات و احتفاالت في ریاض األطفال لصالح میزانیة الروضة، و ضرورة تقدیم الدعم ألصحاب المؤھالت التربویة 

  . ض أطفالو المختصین بمجال ریاض األطفال و الراغبین بإنشاء ریا
 حیث ھدفت )"دراسة تطبیقیة(تقییم األداء الوظیفي لفراغات ریاض األطفال "التي كان عنوانھا ) ٢٠٠٨، حسین(دراسة 

إلى تقییم األداء الوظیفي لمبنى ریاض األطفال، باإلضافة إلى التعرف على أوجھ القصور في تصمیم مباني ریاض 
ي ریاض األطفال، و لتحقیق اھداف الدراسة تم استخدام المنھج التحلیلي األطفال و وضع أسس و معدالت تصمیمیة لمبان

لدراسة مرحلة ریاض األطفال لدى الطفل و خصائصھ و احتیاجاتھ، كما تم استخدام المنھج االستقرائي للوصول إلى نتائج 
میة مدروسة، كما اكدت الدراسة،  و أكدت نتائج البحث ان نسبة ضئیلة من الروضات مصممة طبقا لقواعد و أسس تصمی

النتائج ان الطفل ھو من سیستخدم الفراغ في ریاض األطفال لذلك یجب أن یعتني المعماري بإنتاج تصمیم جید و مناسب 
لھ، باإلضافة الى وجود العدید من ریاض األطفال التي ال تحتوي على اماكن مفتوحة مثل المالعب و الحدائق حیث ان 

  .ات سكنیة استخدمت كریاض أطفالالعدید منھا عبارة عن وحد
  التعقیب على الدراسات السابقة . ٨

یتمیز البحث الحالي عن األبحاث و الدراسات السابقة من حیث الھدف و الغایة من إجراء البحث، حیث تم إجراء البحث 
فھدفت ) ٢٠١٦، أحمد(اما دراسة .  الحالي لتعرف على مدى تأثیر سلوك الطفل على الفراغات الداخلیة لریاض األطفال

إلى التعرف على المواصفات البیئة الفیزیقیة للروضة و تقدیم تصور مقترح لتصمیم البیئة الفیزیقیة لھا في ضوء جوانب 
فھدفت إلى إعداد قائمة بالمبادئ و المعاییر التي تتعلق بتصمیم ریاض ) ٢٠١٣، حامد(النمو لدى األطفال، أما دراسة 

سین بیئة ریاض األطفال، باإلضافة الى تسلیط الضوء على األسس العالمیة لتصمیم ریاض األطفال في الخرطوم لتح
فقد ھدفت إلى التعرف على واقع البیئة التربویة ) ٢٠١٠،صاصیال(األطفال و تطبیقھا على المجتمع السوداني، أما دراسة 
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ة البیئة التربویة في ریاض األطفال، في ریاض األطفال في مدینة دمشق، باإلضافة الى وضع تصور مقترح لضمان جود
فھدفت إلى تقییم األداء الوظیفي لمبنى ریاض األطفال، باإلضافة إلى التعرف على أوجھ ) ٢٠٠٨، حسین(أما دراسة 

القصور في تصمیم مباني ریاض األطفال و وضع أسس و معدالت تصمیمیة لمباني ریاض األطفال، و على الرغم من 
، حامد(في استخدام المنھج الوصفي لتحقیق أھداف الدراسة، أما دراسة ) ٢٠١٦، أحمد(ي مع دراسة ذلك اتفق البحث الحال

فقد استخدمتا المنھج التحلیلي لتحقیق األھداف المرجوه من الدراسة، اما دراسة ) ٢٠٠٨، حسین(و دراسة ) ٢٠١٣
  . فقد استخدمت المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أھدافھا) ٢٠١٠، صاصیال(

  منھج البحث .٩
لتحقیق أھداف البحث التي تتمثل في تحدید مدى تأثیر سلوك الطفل على الفراغات الداخلیة لریاض االطفال، و تسلیط 
الضوء على أھم المواصفات و المعاییر المعماریة التي یجب توفرھا في مباني ریاض األطفال، تم استخدام المنھج 

األدبیات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث الحالي، كما قام الباحث باجراء الوصفي من خالل االطالع على الدراسات و 
أشخاص من المعلمین و العاملین في ریاض األطفال، و ذلك من خالل ) ١٠(العدید من المقابالت على عینة بلغ عددھا 

لمحتوى إلبراز أھم نتائج القاء مجموعة من األسئلة التي تتعلق بموضوع البحث الحالي، وتم استخدام أسلوب تحلیل ا
  . الدراسة

  :التحلیل والمناقشة .١٠
في ضوء المقابالت التي قام الباحث بأجرائھا تبین أن ریاض األطفال من أھم العوامل التي تؤثر على سلوك األطفال و 

یة لدى تصرفاتھم، مما یعني أن ریاض األطفال تعد ذات أھمیة كبیرة في صقل و تنمیة المھارات الشخصیة و التعلیم
الطفل، و بالتالي فان إلحاق الطفل في ریاض األطفال من الضروریات و األمور األساسیة التي یجب االلتزام بھا، و قد 
ھدفت المقابلة إلى التعرف على األمور و المتطلبات األساسیة التي یجب مراعاتھا في مبنى ریاض األطفال، و مدى تأثیر 

یة لریاض االطفال،  وكانت إجابات عینة الدراسة حول السؤال األول في أداة المقابلة سلوك األطفال على الفراغات الداخل
) ١(كما ھو موضح في الجدول " ما ھي أھم االمور الواجب مراعاتھا عند تصمیم مبنى ریاض األطفال؟" والذي كان 

  :التالي
 .نتائج المقابلة فیما یتعلق بالسؤال األول: ١جدول 

رقم 
 المبحوث

 ما هي أهم األمور التي یجب مراعاتها عند تصمیم مبنى ریاض األطفال؟: السؤال األول

وذلك لتجنب الساللم التي ،  كدور ارضيیفضل تصمیم مبنى أو الفراغات الداخلیة لریاض االطفال )١(م 
 .یمكن ان تؤثر على سالمة االطفال

 .عند االضطرار الى الساللم البد من تؤخذ اعتبارات السالمة واالمان لألطفال لتجنب المخاطر )٢(م 
یجب مراعاة أن تكون الساللم قلیلة في تصمیم مبنى ریاض األطفال لضمان عدم تعرض األطفال إلى  )٣(م 

 .الوقوع منها
من األمور التي یجب مراعاتها في تصمیم المبنى أن یكون مصمم بحیث یخدم أصحاب ذوي  )٤(م 

 .األطفالاالحتیاجات الخاصة، فإن ذلك یشعرهم بأهمیتهم و یحفزهم على الذهاب إلى ریاض 
 .االخذ بعین االعتبار مواد البناء في ارضیة الساللم كتجنب المواد الناعمة لتجنب االنزالق )٥(م 
 .مراعات ارتفاع القائمة في الساللم واحترام مقیاس الطفل )٦(م 
 .معالجة الحواف في الساللم لخطورتها على االطفال وتجنب الساللم افضل )٧(م 
 .المنحدرات ربما الحل االمثل لالتصال الراسي وتقلل من المخاطر التي یتعرض لها الطفل )٨(م 
 .بحیث ال یستطیع الطفل تسلقها) الدروة( تصمیم حواف الساللم  )٩(م 
تجنب اختالف المنسوب في الفراغات الداخلیة وذلك لسالمة االطفال وكذلك مراعات لذو االحتیاجات  )١٠(م 

 .الخاصة
 تبین من خالل الجدول األول أنھ قد اتفق جمیع أفراد العینة التي أجریت علیھم المقابلة على أھمیة أن یكون مبنى و قد

ریاض األطفال مكون من طابق واحد و أال یتكون من عدة طوابق و ذلك لتفادي وقوع أي من الحوادث التي من الممكن 
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كما رأى البعض أنھ من الضروري أن یتم مراعاة األطفال الذین أن یتعرض لھا األطفال أثناء صعود أو نزول الدرج، 
  .یمتلكون إعاقات جسدیة في تصمیم مبنى ریاض األطفال

ّبینما تعلق السؤال الثاني من أداة المقابلة بدراسة رأي الباحثین حول أھم المتطلبات الواجب مراعاتھا عند تصمیم ساحات 
  :تاليمبنى ریاض االطفال وتمثلت اإلجابات بال
 .نتائج المقابلة التي تتعلق بالسؤال الثاني: ٢جدول 

ما هي أهم المتطلبات األساسیة التي یجب مراعاتها عند تصمیم ساحات مبنى ریاض : السؤال الثاني الرقم 
 األطفال؟

 . یجب أن تكون الساحات كبیرة یتحرك بها األطفال بكل أریحیة )١(م 
 .أن تكون المداخل الخارجیة و الداخلیة مصممة بطریقة تجذب األطفال )٢(م

 .من الضروري أن تكون الساحات واسعة و مغطاة بالعشب األخضر )٣(م 
أن تكون الساحات كبیرة و أن یتم تصمیم الساحة الخارجیة الى ساحات صغیرة مقسمة لعدة نشاطات  )٤(م

 .واخرى رملیة، كساحة لأللعاب، ساحة للزراعة واالعتناء بالنباتات
من أهم األمور التي یجب مراعاتها في تصمیم الساحات أن تكون واسعة تتسع لجمیع األطفال و أن  )٥(م

 .مغطاة بمادة واقیة لحمایة األطفال عند السقوطتكون األرضیات 
 .تنوع تغطیة ساحات اللعب بالرمل او بمواد اسفنجیة لسالمة االطفال )٦(م
 .تجنب النباتات ذات الغصان الحادة واالشواك )٧(م
 .یجب ان یكون اثاث الساحات كالكراسي وحاویات النفایات تحترم مقیاس الطفل )٨(م
 .حدیقة الطفل تساعد االطفال على تعلم الزراعة واالعتناء بالنباتات )٩(م
 .تصمم الساحات بشكل یساعد المعلم على مراقبة االطفال وذلك بتجنب الفراغات المنزویة والغیر مرئیة )١٠(م

أنھ من الضروري أن یكون المدخل الخارجي و الداخلي لریاض األطفال مصمم بطریقة ) ٢(كما تبین من خالل الجدول 
تجذب الطفل للدخول إلیھا، و أن یحتوي على رسومات و ألوان تزرع البسمة على شفاه األطفال، كما یجب أن تكون 

ین أنھ من الضروري أن تحتوي الریاض على ساحات واسعة المداخل بعیدة عن أماكن وقوف السیارات و تحركھا، كما تب
مجھزة بتقنیة عالیة بحیث تكون أرضیاتھا مغطیة بعازل یقي األطفال عند الوقوع على األرض، و لكن البعض األخر 
یرى أنھ یجب أن یغطى جزء من ھذه الساحات بالعشب األخضر، و أن یغطى الجزء األخر بالرمل الناعم و النظیف 

ة األلعاب علیھا، في حین یرى البعض من المعلمین أنھ یجب أن تحتوي ریاض األطفال على العدید من األشجار و إلقام
ًالحدائق التي تبعث جوا من الراحة و الطمأنینة في نفوس األطفال، و لكن البعض یرى أن ھذه األشجار من الممكن أن 

  .دوشتكون مصدر قلق یعرض االطفال لإلصابات و الجروح و الخ
وعند اختیار موقع مبنى ریاض األطفال فھناك عدد من االمور التي یجب أخذھا بعین االعتبار، وعند سؤال عینة الدراسة 

  :ّحولھا تمثلت إجاباتھم بالتالي



  
  
  

  تأثیر سلوك الطفل على الفراغات الداخلیة  لریاض االطفال
 

JAUES, 14, 51, 2019 
                                                                                      

747 

 .نتائج المقابلة تتعلق بالسؤال الثالث: ٣جدول 
 ما هي أهم األمور التي یجب مراعاتها عند اختیار موقع مبنى ریاض األطفال؟: السؤال الثالث الرقم 

 .یجب أن یكون المبنى بعید عن اإلزعاج و أماكن االزدحام )١(م 
 .یفضل عدم تحدید الموقع على الشوارع الرئیسیة السریعة وذلك لتجنب االزدحام المروري )٢(م 
 .البد من توفر مواقف سیارات كافیة ألولیاء االمور، وذلك لمرافقتهم الى مدخل الروضة )٣(م 
 .عدم توفر مواقف سیارات كافیة یعد من العیوب التي تتسبب في انزعاج اولیاء االمور )٤(م 
 . أن یكون الموقع بعید عن مصادر التلوث و األماكن الصناعیة )٥(م 
 . قریبة من األماكن السكنیة، لسهولة وصول االطفال الیهاأن تكون ریاض األطفال )٦(م 
 . ال یهم كثیرا الموقع األهم أن تتوفر جمیع االحتیاجات و الضروریات التي یحتاجها الطفل )٧(م 
 .االهتمام بالموقع العام من حیث التشجیر وتنوع االرضیات والممرات الواسعة )٩(م 
 .االخذ بعین االعتبار المسافة الكافیة بین الشارع ومدخل االطفال )١٠(م 

أنھ من األمور المھمة التي یجب مراعاتھا في مبنى ریاض األطفال ھي اختیار الموقع ) ٣(ًو تبین أیضا من الجدول 
ر، و بعید عن المناسب للمبنى، حیث تبین أنھ یجب أن یكون المبنى في موقع ھادئ بعید عن االزعاج و حركة المرو

األماكن الصناعیة و أماكن التي تنتشر فیھا الملوثات، كما یجب أن یكون الموقع قریبا نوعا ما من أماكن سكن األطفال و 
  . ذلك لكي ال یشعروا بالضجر و عدم الرغبة في الذھاب إلى ریاض االطفال بسبب االستیاء من طول الطریق إلیھا

 .نتائج المقابلة التي تتعلق بالسؤال الرابع: ٤جدول 
ما هي أهم األمور التي یجب مراعاتها عند تصمیم الفراغات الداخلیة في ریاض : السؤال الرابع الرقم 

 األطفال؟
 . أن تتوافر التهویة و اإلضاءة الطبیعیة )١(م 
 .یفضل التعامل مع الفراغات المفتوحة قدر االمكان )٢(م 
 .تحتوى على فراغ مخصص لإلسعافات األولیة )٣(م 
 .أن تحتوى على دورات میاه كافیة وتتناسب مع مقیاس الطفل )٤(م 
 . أن تكون غرف النشاط مستطیلة الشكل، تتناسب مع مقیاس الطفل )٥(م 
 .أن تحتوى على ممرات واسعة تسهل حركة األطفال خاللها )٦(م 
 .أن یكون األثاث الموجود فیها مختار بعنایة صحي و مناسب لالستخدام من قبل األطفال )٧(م 
 .التقلیل قدر االمكان من األعمدة و الزوایا الحادة التي تشكل مصدر قلق لألطفال )٨(م 
 .معالجة االرضیات بالموكیت او المواد االسفنجیة لحمایة الطفل عند السقوط عل االرض )٩(م 
 .تجنب اختالف المناسیب لسالمة االطفال )١٠(م 

یتبین لنا أنھ یجب مراعاة األمور الصحیة كتوافر التھویة و اإلضاءة الجیدتین، و درجة الحرارة ) ٤(و من الجدول 
المناسبة، و عدم تراكم الرطوبة، مما یساعد في تجنب تعرض األطفال لألمراض كأمراض الصدر و التنفس، الفراغات 

اعد الطفل على االختالط مع االطفال االخرین وتحد من الخوف، كما ینبغي أن تحتوى ریاض األطفال على المفتوحة تس
غرفة خاصة باإلسعافات األولیة بحیث تحتوى ھذه الغرفة على كل المعدات و األدوات و االسعافات األولیة الالزمة عند 

  . تعرض أحد األطفال إلى مشكالت صحیة أو عند تعرضھم للكسور
و فراغ النشاط فیجب أن تتخذ شكال مستطیال حتى یكون من الممكن تقسیمھا إلى ) الفصول(أما بالنسبة للفراغات الدراسة 

حات كافیة للممرات تتیح لألطفال التحرك بحریة، أركان و مساحات لوضع مقاعد األطفال، كما یجب أن تتوافر فیھ مسا
كما یجب أن یتم مراعاة اإلضاءة و التھویة و درجة الحرارة، و كذلك یجب مراعاة طبیعة و نوعیة المقاعد التي 

و فراغ ) الفصول(سیستخدمھا األطفال، بحیث تكون مریحة و ال تسبب أي مشاكل في نموھم، أن تكون الفراغات الدراسة 
ط و كل تفاصیل و أجزاء ریاض األطفال مصممة بشكل یستوعب أقل عدد من األعمدة و الزوایا الحادة التي تشكل النشا

  .مصدر قلق لألطفال



  
  
  

  تأثیر سلوك الطفل على الفراغات الداخلیة  لریاض االطفال
 

JAUES, 14, 51, 2019 
                                                                                      

748 

أما فیما یتعلق بفراغات اإلدارة فقد أكد على أنھ یجب أن تكون من غرف للمدیرة و غرفة لمساعدتھا، و غرفة لالستقبال و 
ات، و غرفة للمشرفة االجتماعیة و األخصائیة التربویة، و غرفة الستقبال االھالي و االستعالمات، و غرفة لالجتماع

انتظار األطفال، و یجب  مراعاة السالمة العامة في اختیار األثاث الذي سیوضع في ریاض األطفال، باإلضافة الى ذلك 
  .یةیجب مراعاة توافر مطبخ و أماكن مخصصة لجلوس األطفال لتناول وجباتھم الغذائ

و تعد ھذه األمور من األمور التي تؤثر على سلوك األطفال، حیث تبین من خالل المقابلة التي تم اجرائھا أن المتطلبات 
األساسیة التي یجب توافرھا في مبنى ریاض األطفال من الممكن أن تؤثر على األطفال، فھي تؤثر في العدید من مراحل 

سلوك السيء، كالتخلص من العناد، و عدم التعلق بالوالدین و خاصة األم، و نموه، و تنمیة سلوكھ الحسن و تثبیط ال
سلوكیات التخریب التي یرتكبھا األطفال خالل تعاملھم مع األخرین كاألسرة و األصدقاء، كما تعمل على تعزیز قدراتھ و 

  .یاءمھاراتھ العقلیة و المعرفیة و التعلیمیة، و تنمیة حب االستطالع و التعرف على األش
ًو قد تبین أنھ أي خلل أو عجز یحدث في بناء ریاض األطفال من الممكن أن یؤثر سلبا على األطفال، حیث یؤدي إلى 
حرمانھ من أحد العوامل األساسیة التي یجب أن تعزز و تتوافر لدیھ من قبل ریاض األطفال، مما قد یولد الشعور بالنقص 

  .و انخفاض مستوى الذكاء لدى األطفال
 تائج و التوصیاتالن .١١

تلعب ریاض األطفال دورا مھما في توفیر األنشطة اإلبداعیة و اإلثرائیة التي تنمي السلوك لدى الطفل تلبي حاجاتھ 
األساسیة في ھذه المرحلة من الطفولة، و تنمیة مھاراتھ العقلیة و الفكریة و اللغویة و الحسیة و الحسابیة، حیث یصبح 

اك واقعھ و تحلیل سلوكھ و تعلیلھ بشكل أفضل، و لتحقیق ذلك یجب توفیر البیئة المعماریة الطفل أكثر قدرتا على إدر
المناسبة في ریاض األطفال لما لھا من دور كبیر في تعزیز حب األطفال لریاض األطفال و تعزیز شعور الحب لدیھم 

لطفل على الفراغات الداخلیة لریاض تجاه ریاض األطفال، و قد تم التعرف في البحث الحالي على مدى تأثیر سلوك ا
األطفال، و التعرف على ماھیة ریاض األطفال، فھي تعد مؤسسات تعلیمیة تسبق المرحلة االبتدائیة یلتحق بھا األطفال في 
سن یتراوح بین ثالثة الى ستة سنوات، كم تم تسلیط الضوء على أھم المواصفات و المعاییر التي یجب مراعاتھا في 

  : ریاض األطفال كالتاليتصمیم مبنى
تعد الحركة الزائدة مثل اللعب والجري وغیرھا و كذلك عدم وعي االخطار احد سلوك االطفال الطبیعیة، لذا البد اخذھا 

لذا على المصمم أن یبتعد عن كل ما . بعین االعتبار اذا ان ھذا السلوك یؤثر في تصمیم الفراغات الداخلیة لریاض االطفال
 یسبب خلل في اعتبارات السالمة، فعلى سبیل المثال تعد الساللم نوعا من الخطورة والتي البد مراقبة ھو غیر امن أو

االطفال عند الصعود او النزول وذلك خوفا من سلوك الحركة عند الطفل والذي ینتج عنھ تدافع االطفال بعضھم البعض أو 
یة لریاض االطفال من طابق واحد لتجنب الساللم و مخاطرھا لذا یجب تصمیم الفراغات الداخل. التسلق على دروة الساللم

  .التي یمكن ان تؤثر على سالمة االطفال
في حال اجبر المصمم على تصمیم الفراغات الداخلیة على طابقین وذلك ألي سبب كان كصغر مساحة الموقع مثال فال بد 

ا وال یتھاون بھا وذلك للحفاظ على سالمة االطفال،  من أن تؤخذ اعتبارات السالمة واالمان في الساللم وأن یشدد علیھ
ومن ھذه االعتبارات التقلیل من الساللم واالكتفاء بسلم واحد فقط في الفراغات الداخلیة كي تسھل عملیة مراقبة االطفال 

ت الخاصة، عند استخدامھ، البد من مصعد أمن بعید عن االطفال وقد یكون في قسم اإلدارة وذلك لخدمة ذوي االحتیاجا
كما ذكرنا ان عدم وعي االخطار احد سلوك االطفال الطبیعیة، لذا ال بد من اختیار مواد البناء المناسبة من تغطیات 
. ألرضیات الساللم و تجنب المواد الناعمة لتجنب االنزالق، وكذلك معالجة الحواف في الساللم لخطورتھا على االطفال

لالتصال الراسي وتقلل من المخاطر التي یتعرض لھا الطفل فیمكن تصمیم فراغات ربما تكون المنحدرات الحل االمثل 
كما یجب تجنب المعیقات كاألعمدة و . داخلیة تعتمد على المنحدرات المریحة للطفل في حال ضرورة التصمیم بطابقین

 .الحواجز في الفضاء الداخلي لریاض األطفال حفاظا على سالمة االطفال
 ، واستجابة الطفل السریعة للتعلم عن طریق الترفیھ أحد سلوك الطفل الطبیعیة ایضا، لذا البد حب اللعب والركض

أن تكون . للمصمم توفیر بیئة خارجیة صحیة وامنة وذلك من خالل توفیر ساحات كبیرة یتحرك بھا األطفال بكل أریحیة
ألمور التي یجب مراعاتھا في تصمیم الساحات أن من أھم ا. المداخل الخارجیة و الداخلیة مصممة بطریقة تجذب األطفال

یفضل أن یتم . تكون واسعة تتسع لجمیع األطفال و أن تكون األرضیات مغطاة بمادة واقیة لحمایة األطفال عند السقوط
، تصمیم الساحة الخارجیة الى ساحات صغیرة مقسمة لعدة نشاطات كساحة لأللعاب، ساحة للزراعة واالعتناء بالنباتات

حدیقة الطفل تساعد . یجب ان یكون اثاث الساحات كالكراسي وحاویات النفایات تحترم مقیاس الطفل. اخرى رملیةو
تفادي الفراغات او الممرات . االطفال على تعلم الزراعة واالعتناء بالنباتات وذلك للتعلم الذاتي المحبب لدى الطفل

  .طفل من قبل المعلم حفاظا على سالمة الطفلالمنزویة والغیر مرئیة والتي تتسبب في عدم رؤیة ال
من سلوك الطفل الطبیعي ھو الخوف من االماكن المزدحمة والمزعجة ویفضل مالزمة االب او االم في مثل ھذه االماكن 
ا حیث ان الطفل اعتاد على بیئة المنزل الصغیرة الھادئة، لذا یجب أن یكون مبنى الروضة والفراغات الداخلیة ایضا ابعد م

الشوارع الرئیسیة . یمكن عن االماكن المزدحمة والمزعجة حتى ال تتسبب في ترویع الطفل وبالتالي رفضھ للروضة
السریعة و االزدحام المروري واصوات الضجیج ایضا تتسبب في ترویع الطفل فیجب عدم تحدید موقع الروضة على 

مة االب او االم اثناء وجوده خارج المنزل اذا یفضل االبناء كما ذكرنا ان الطفل یفضل مالز. الشوارع الرئیسیة المزدحمة
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مصاحبة االباء الى باب الروضة الرئیسي اذا البد من توفر مواقف سیارات كافیة ألولیاء االمور وھذا ما یحتمھ سلوك 
لذا یجب أن من المتعارف ان الطفل استجابتھ لألمراض اكثر حیث المناعة وكونھ في سن النمو . الطفل على التصمیم

یجب توفر التھویة و اإلضاءة الطبیعیة في الفرغات الداخلیة . یكون الموقع بعید عن مصادر التلوث و األماكن الصناعیة
  .حفاظا على صحة االطفال

من سلوك الطفل ایضا الخوف من الماكن المغلقة و الخوف من التواصل مع عدد كبیر من االطفال، لذا یفضل التعامل مع 
  .ت المفتوحة قدر االمكان إلعطاء الطفل احساس بالراحة وتعویده على االختالط مع االطفال االخرین بقدر االمكانالفراغا

و في ضوء ما تطرق لھ . ھناك فراغات ھامة یفرضھا سلوك الطفل مثل اھمیة وجود فراغ مخصص لإلسعافات األولیة
 البناء المعماري المناسب لضمان جودة و فاعلیة ریاض البحث الحالي اوصى الباحث بضرورة مراعاة قواعد و معاییر

ًاألطفال، باإلضافة إلى ضرورة متابعة ریاض األطفال القائمة حالیا و توفیر الدعم لھا لتطبیق المواصفات و المعاییر 
  .المعماریة

  
  المراجع  .١٢

تصور (دى األطفال خصائص البیئة الفیزیقیة للروضة في ضوء متطلبات النمو ل). ٢٠١٦. (دعاء سعید أحمد .١
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تصور مقترح لضمان جودة البیئة التربویة في ریاض األطفال في الجمھوریة العربیة ). ٢٠١٠. (رانیة صاصیال .٢
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  .جامعة تلسمان ، الجزائر. التنشئة اللغویة لطفل ما قبل المدرسة). ٢٠١٦. (سعاد عباسي .٤
أطروحة ماجستیر ، . مبادئ تصمیم ریاض األطفال و معاییره في الخرطوم). ٢٠١٣. (حسان حامدطارق بشیر  .٥
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دراسة میدانیة عن واقع الروضات لوالیة (التربیة و التعلیم في ریاض االطفال ). ٢٠١٧. (نصیرة صالح مخطاري .٧

  .٣١ مجلة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة، العدد). تیزي وزو كعینة
نظام معاییر و مواصفات و اشتراطات دار الحضانة و مرافقھا و الوظائف ). ٢٠١٤. (وزارة التنمیة االجتماعیة، .٨

  .مملكة البحرین. فیھا
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