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Abstract 

This paper deals with analyzing the extent of residents' satisfaction with the role of residential neighborhood gardens in the 

framework of enhancing the applications of the Quality of life program document. The problem of the research lies in the 

incompatibility of the current status of neighborhood gardens with the principles of the concept of livability, which are 

infrastructure and transportation, health care, economic and educational opportunities, security and social environment, 

housing, urban design and the environment. Therefore, the research paper aims to elicit the most prominent problems facing 

neighborhood gardens from the point of view of the residents and within a framework of the Quality of Life Program document. 

This paper adopted the descriptive survey and field approach with the tools of observation. Questionnaire forms were 

distributed to a sample of (384) residents of the northern sector in the city of Riyadh as a case study. The paper reached a set 

of results that confirm the incompatibility of residential neighborhood gardens with some of the considerations of the Quality 

of life program document. Finally, the study recommended coordinating the efforts of the QOL Program with the Riyadh 

Municipality within the framework of developing the reality of residential neighborhood gardens in Riyadh in a manner that 

ensures the achievement of all considerations of the QOL Program document and in line with the objectives of the National 

Vision 2030. 
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 الخالصة 

وتكم  طشانالية    دور حدائق األحياء الساننية في ططار تعيزي تطبياات ويياة ررنام  جودة الحياة.   تتناول الورقة البحثية تحليل مدى رضاا الساناع   
البنية التحتية والنال، والر اية الصحية، والفرص    : مفهوم قارلية العيش وهي  مبادئ مع البحث في  دم مالئمة الوضع الراه  لحدائق األحياء السننية  

أررز المشااكل التي    طلذلك، تهدف الورقة البحثية طلى اساتنبا  البيئة االجتما ية، واإلساناع والتصاميم الحيارا والبيئة. االقتصاادية والتعليمية، واألم  و 
. ا تمدت هذه الورقة المنه   ويياة ررنام  جودة الحياة  يتماشاااااى مع ا تباراتططار  تعاني منها حدائق األحياء الساااااننية م  وجهة نسر الساااااناع وفي  

( ساااااك   384لميدانية. ُوز ت نماذج االسااااتبيانات لعينة منونة م  ) واليزارات ا  ، أدوات المالحسة  الوصاااافي الحالي واسااااتخدمتالوصاااافي المسااااحي، و 
لسااااننية  بالاطاع الشاااامالي في مدينة الرزاا كحالة دراسااااية. توصاااالت الورقة البحثية طلى متمو ة م  النتائ  التي تمكد  دم موائمة حدائق األحياء ا

ططار تطوزر واقع    فيررنام  جودة الحياة مع أمانة منطاة الرزاا  أوصاات الدراسااة رتنساايق جهود    ويياة ررنام  جودة الحياة. وأخيرا  لبعض ا تبارات  
وزتماشاااى مع مساااتهدفات الروزة الوطنية    ويياة ررنام  جودة الحياة  ا تباراتجميع    وبشااانل ييااام  تحايق  في مدينة الرزاا  حدائق األحياء الساااننية

2030 . 

 رضا السناع، حدائق األحياء السننية، الرزاا، التخطيط العمراني  جودة الحياة،  الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 

في النصف الثاني م  الارع العشرز     النامية دول  الشهدت معسم  
نتيتة لتركي األنشطة االجتما ية   تباي  في مستوزات التنمية العمرانية 

مما أدى طلى وجود تباي  في    واالقتصادية والخدمية في المدع الكبرى 
. لاد ساهم التركي السناني في المدع الكبرى  لتلك المدع  التوززع السناني 

ممشرات جودة الحياة في تلك    بانخفاالتباي  في نو ية الخدمات  وا
المدع، ونتيتة لهذا التباي  ظهر االهتمام المتيايد بمفهوم جودة الحياة  

سعت العديد    م  هذا المنطلق،روصفها  امل رئيس للتنمية المستدامة.  
وا تماد الكثير م  المعايير  م  المنسمات والهيئات العالمية طلى تطوزر  

طيتاريا   لى   وتنعنس  المتتمعات،  معيشة  تحسي   في  تساهم  التي 
له المادمة  الخدمات  ورضاه     الفرد  جودة    معيشة  ممشرات  مثل 
السعادة ومستوزات  السناني  والرضا    ممشرات   تيم ت .[1]  الحياة، 

متمو ة   الحياة  المعايير  جودة  اإلنساع  م   طدراك  مدى  تايس  التي 
واالجتما ية،   االقتصادية،  أبعادها  بنافة  لحياته  المعنوزة  للايمة 

ا   وتترجم هذه   ، والنفسية، والروحية  مستوزات        لسناعاألبعاد رضا 
 .المعيشة والبيئة العمرانية 

مدع المملكة العربية السعودية نموا  سنانيا  و مرانيا  خالل    شهدت
  تتناسب العاود الماضية، وزتطلب ذلك توفير الخدمات والمرافق التي  

مع احتياجات السناع كما ونو ا . لاد حرصت حنومة المملكة العربية  
ررنام    توفير حياة كرزمة لإلنساع م  خالل ططالق  السعودية  لى 

، والذا يهتم رتحسي  جودة  2030  الروزة الوطنية  جودة الحياة ضم
الحياة للفرد واألسر    طرزق تاوزة األنماط اإليتارية للحياة، وتعيزي  

ضرورة  زمكد ررنام  جودة الحياة  لى  و   . التفا ل ري  الفرد والمتتمع 
مع   يتكيف  بما  الخيراء  والمناطق  السننية  األحياء  تأهيل  ط ادة 

مع توجيهات الروزة الوطنية    بشنل ينستم و احتياجات ورضا الساك   
2030 [2] . 

تعد حدائق األحياء السننية أحد أررز االحتياجات السنانية ضم   
ويياة جودة الحياة. ومع ذلك  أكدت  ليها    نطاق الحي السنني والتي 

 لى أرا  أصبح هناك حاجة ماسة لتعيزي تطبياات ويياة جودة الحياة  
ربيئة  االرتااء  خالل  م   و   الواقع  السننية  مع  بما  األحياء  يتماشى 

الوطنية   الروزة  واقتصاد    2030توجهات  حيوا،  متتمع  خلق  في 
الوطنية    ميدهر ووط  طموح.  الروزة  ر  تطوز  طلى  2030لاد سعت 

لالرتااء بالمدع السعودية ومنها مدينة الرزاا لتكوع ري  أفيل    معايير
( مدينة حول العالم في مستوى جودة الحياة، وذلك م  خالل  100) 

  .[2]  للفرد واألسرالبيئة الحيرزة  توفير االحتياجات الهامة وتحسي   
يسلط هذا البحث اليوء  لى تحليل دور حدائق األحياء السننية في  
تعيزي تطبياات ويياة ررنام  جودة الحياة وبشنل يتكامل مع أهدافها  

ا تبارات   ضم   السننية  بالبيئة  االرتااء  العيش.  مفهوم  في  قارلية 
مدينة   في  الشمالي  للاطاع  الدراسية  الحالة  نموذج  البحث  وزستخدم 

 .في هذا الاطاع   السننية  األحياءلحداية   نسرا   الرزاا 

 إشكالية البحث  1-1
توسعت المدع وأصبح السعي نحو تطوزر  في ظل النمو السناني 

األحياء السننية لتوفير أكبر قدر م  الوحدات السننية والخدمات بعيدا   
لاد     التودة.  العمرانية    متطلبات  البيئات  في  الحياة  جودة  تأيرت 

تواكب  الخدمات وأصبحت   للساكني   ال  ال  المأمولة  طع    . [3]تطلعات 
  تماما  الوضع الراه  لحدائق األحياء السننية بمدينة الرزاا ال يتالءم 

للمناطق السننية    العربية السعودية   المعايير المعتمدة في المملكة مع  
مبادئ مفهوم    حيث معايير ويياة ررنام  جودة الحياة م   وأييا مع  
التحتية والنال، والر اية الصحية،    : وهي   الخمسة  قارلية العيش البنية 

والفرص االقتصادية والتعليمية، واألم  والبيئة االجتما ية، واإلسناع  
ُقدرت نسبة المساحات الخيراء في    لاد  والتصميم الحيرا والبيئة. 
 ( نهاية  ام  الرزاا  ) 2020منطاة  بمساحة  (  2م  34,282,575م( 

لمساحات الخيراء في منطاة  وهو ما يعني أع نصيب الفرد م  ا   . [4]
   عادل ت  الرزاا 

الواحد 2م  3.95)  للفرد  المساحات    ا تمادا   لى  (  متموع  قسمة 
السناعإلالخيراء   يمثل    جمالي  دد  الرزاا  والذا  بمنطاة 

نسمة8,660,885)  الماارل، (  وفي  جودة    تستهدف  .  ررنام   ويياة 
  كما طع   ( م  المساحات الخيراء للفرد الواحد. 2م  9الحياة مساحة ) 

 ( تادر  يوميا  الشخص  يخطوها  التي  الخطوات  ( خطوة،  3807 دد 
) تستهدف  رينما   الحياة  جودة  ررنام   ويياة  خطوة  4800ا تبارات   )

تعاني حدائق األحياء السننية  . و الوة  لى ذلك،  [2]يوميا  للشخص  
السنني وصعوبة   الحي  نطاق  داخل  األمثل  التوززع  في  م  ضعف 

الوصولية و دم تكامل الخدمات والمرافق المساندة وتباي  في مساحتها  
   وبشنل ال يتالءم مع معدالت نصيب الفرد م  الخدمات.

 أهداف البحث 1-2

طلى   البحث  السناع   يهدف  األحياء    تاييم رضا  حدائق  دور 
السننية في ططار تعيزي تطبياات ويياة ررنام  جودة الحياة م  حيث  

وتركي الورقة البحثية  لى نموذج الحالة الدراسية  مفهوم قارلية العيش،  
   .الشمالي في مدينة الرزااللاطاع 

 أهمية البحث 1-3

طلى    2030تسعى المملكة العربية السعودية في روزتها الوطنية  
  ،ومتتمع حيوا   ، ، وهي وط  طموح رئيسةمستهدفات    يالث ايق  تح
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التطلعات   لتحايق هذه  ذلك  دة ررام   واقتصاد ميدهر، وزنبثق م  
وم  ضمنها ررنام  جودة الحياة والذا يعنى رتوفير جميع المتطلبات  
بحياة   لينعموا  لألشخاص  المثالية  الخيارات  وإ طاء  للحياة  األساسية 

نحوو ممتعة ورغيدة.   حثيثة  السعودية بخطى  العربية  المملكة    سعت 
السننية وتعيزي قارلية العيش فيها، وتوفير نمط حياة    تحسي  األحياء
وفي ضوء ذلك فإع نتائ  هذه الدراسة سوف تسا د    ها.مالئم لساكني

مع   ناع ُص  يتالءم  بما  السننية  األحياء  حدائق  تطوزر    الارار  لى 
العيش،    ا تبارات قارلية  مفهوم  حيث  م   الحياة  جودة  ررنام   ويياة 

طيتاريا   لى   ينعنس  و وبشنل  الحي،  الروزة    زحاق سناع  مستهدفات 
 .  2030الوطنية 

 مراجعة األدبيات -2

 جودة الحياة  مفهوم 2-1

التوانب   في  الشخص  رضا  مستوى  باياس  الحياة  جودة  ُتعّرف 
األكثر أهمية في الحياة، وتشمل التوانب األساسية للحياة والخيارات  

الفراغ   أوقات  في  للشخص  الحياة    وتعّبر  . [2]المثالية      جودة 
  في سياق  جودة األحياء السننية  مستوزات الرفاهية التي تنعنس  لى

  .[3]  االقتصادية واالجتما يةزتماشى مع األبعاد  البيئية و   يحافظ  لى
جودة الحياة روصفها "طدراك    WHOتعرف منسمة الصحة العالمية  كما  

التي يعيش    واألطر المادية الفرد لوضعه في الحياة في سياق الثاافة  
تطلعاته ومستوزات الصحة    فيها، ومدى تطارق أو  دم تطارق ذلك مع

بمعنى آخر طنها تشير الى منسور الفرد  .  "النفسية والبدنية واالجتما ية
المحيطة   البيئة  مع  وتفا لها  حياته  الشعور  لسروف  يعيز  وبشنل 

   رتحايق أهدافه ومستوى الرضا    الحياة التي يعيشها. 

 الرضا السكاني وعالقته بحدائق األحياء السكنية 2-2

ال التخطيط  السناني أحد غايات  الرضا  تاوم    عمراني يعتبر  التي 
 لى دراسة العناصر المميرة  لى مستوى الحي، وم  ضمنها حدائق  

ف الرضا بأنه طحساس م   ُزعرّ و  التودة السننية. لرفع األحياء السننية 
 مليات التاييم وليس مرتبطا  بالتادير المادا فاط، وإنما يرتبط بالتادير  

  ُزعبر يئي له، و الذاتي واالجتما ي والثاافي سواء للمسن  أو المحيط الب
  مشاركتهم المدنية   طلى مستوى تنامى رضا األشخاص    متتمعهم  

ينوع الرضا ذاتيا   ندما يحصل الشخص  لى الشيء المنشود،   . [5]
السننية  وُزتسد   األحياء  حدائق  الساكني  الرضا     معيشة    جودة 

ناني وبالتالي  دورا  رئيسا  في الرضا الس  فحدائق األحياء السننية تلعب 
   .[6] باالرتااء المعيشي  تعيزي الشعور

باستتابات  اطفية أو أجوبة أفعال وجدانية    يتم   تمثيل الرضا   طع
و  الشخص،  قبل  السنانيم   الرضا  ممشر  م     زستخدم  العديد  في 

االجتما ية   العلوم  الراه   متاالت  الوضع  خبرات  لتاييم  طرزق     
فيتم لغرا تنفيذ    رصد توقعات الساكني   أما  . [7]  المستفيدي  ورضاهم

ع  ط  .[8]  ززادة التودة السننية وتأمي  البيئة المناسبة لهمو   متطلباتهم
السننيةتحسي      يمير  لى مستوزات الرضا السناني   حدائق األحياء 

 .[9] في األحياء السننية وزيزد مستوزات التفا ل االجتما ي 

 جودة الحياة و حدائق األحياء السكنية  2-3

التي تتوسط    مناطق الخيراء ُتعّرف حدائق األحياء السننية بأنها ال
وتلبي االحتياجات الترفيهية لتميع    أو تاع  لى أطرافه  الحي السنني 

 بر مسارات مشاة  غالبا   زتم التنال م  المسن  طلى الحدياة  . و األ مار
تعتبر حدائق األحياء السننية    . [10]  المرورآمنة ال تعترضها حركة  

  لألنشطة الترفيهية والرزاضية صغيرة المساحة، وزخصص جيء منها  
يعتمد تخطيط حدائق األحياء    .[11]  ألطفال مع وجود أماك  للتشتير ل

الحي    المساحة بعدد سناع المعايير التي تحدد   لى    ونطاقها  السننية
يمن  لتميع سناع الحي م     والتوززع المناني األمثل بحيثالسنني  

طع التوززع المناني لحدياة الحي السنني و ناصر    .[12]الوصول لها  
 ( الموقع  م     ( Landscapingتنسيق  تعيز  أع  العالقات  يمن  

وتصميم    ،االجتما ية  تخطيط  السننيةوزختلف  األحياء  تبعا     حدائق 
   . [13] للسروف الطبيعية والكثافة السنانية 

تساهم في تعيزي ا تبارات    حدائق األحياء السننية مساحة    ززادة أع  
تسارع  و خفض درجات الحرارة،  و البيئة    م  خالل تحسي  جودة الحياة  

الحد م  انتشار التلوث، وتشتيت اليوء، وتخفيض  الرزاح النشطة، و 
الشمسي.  االنعناس  م   والتاليل  الرطوبة،  حدائق  تسمح  كما    معدل 

الشخص    لااء رتكوز  العالقات االجتما ية    طرزق    األحياء السننية 
ساكني األحياء المختلفي  والمتواجدي  رنفس المنطاة ود مها لتكوز   ب

 هذه العالقة واستمرارها.  

 الدراسات السابقة 2-4

مستوزات الرضا السناني  تنو ت التتارب الساباة التي تناولت  
السننية  حول األحياء  ططار  حدائق  أشار  و الحياة.    جودة  ضم   قد 

الخدمات    [14]طاراع  و لفناطسة  ا مستوى  تاييم   " بعنواع  دراسة  في 
المفرق   مدينة  أهمية    -العامة في  طلى  الخدمات"  دراسة في جغرافية 

ال المحلية ومنها    سناعالتعرف  لى درجة رضا  الخدمات     جودة 
 [14]الفناطسة وطاراع . أكد حدائق األحياء السننية في مدينة المفرق 

والبيئة الحيرا  والتصميم  اإلسناع  ا تبار  المرافق     لى  وتكامل 
تحليلفي    والخدمات و   سياق  السنني.    نوع أ داد  الحي  في  الحدائق 

وتندرج هذه اال تبارات ضم  محاور ويياة ررنام  جودة الحياة تحت  
  السناع  ارضفي  دم    الدراسةتمثلت أهم نتائ   و مفهوم قارلية العيش.  
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السننية      األحياء  رنسبة    حدائق  والنو ية  الكمية  الناحية  م  
سننية طلى  ممارسة المشي م  الوحدات ال  تدني  %(. طلى جانب 67.6) 

الحدياة وذلك بسبب الناص الكبير للحدائق داخل نطاق الحي السنني  
ارت طلى  أدى  منطاة  فوالذا  سناع  قبل  م   الحدائق  الطلب  لى  اع 

 الدراسة.  

تناول  [15]وآخروع    Loukaitouأما   "    في وافاد  بعنواع  بحث 
: احتياجات وتفييالت كبار الس  م  ذوا الدخل  كبار الس حدائق  

ذوا    م   كبار الس    رضاالمنخفض في لوس أنتلوس" أهمية تاييم  
المنخفض   لوس      الدخل  مدينة  داخل  السننية  األحياء  حدائق 

  حدائق األحياء السننية   [15]وآخروع    Loukaitouتناول    أنتلوس. 
سياق الناحية     مد  في  م   المنخفض  الدخل  ذوا  م   الس   كبار 

في    لبحثتكم  مشنلة ا و تحسي  نو ية المعيشة.  و التسدية والنفسية  
تيايد شرزحة كبار الس  في الواليات المتحدة األمرزنية وباألخص في  

أنتلوس  لوس  السننية    تحايقو دم    ، مدينة  األحياء  حدائق  تصاميم 
السناني. الرضا  م   الدراسة   مستوزات  الية  المنه     استخدمت 

  ( متمو ة م  كبار الس  39عدد )ل وأدوات الماارلةالوصفي المسحي 
الم  م  الدخل  أنتلوس ذوا  لوس  بمدينة  نتائ     . نخفض  أهم  تمثلت 

الس    الدراسة كبار  الرضا  المنخفض    م   في  دم  الدخل      ذوا 
وذلك أنتلوس؛  لوس  مدينة  في  السننية  األحياء   دم    بسبب  حدائق 
وتعيز مستوزات  وجود مسارات مشاة تد م كبار الس  في مياولة المشي  

المسار.  و   الوصولية  طول  والسالمة  لى  الدراسة و األم     أوصت 
يرورة تيوزد المخططي  بتميع العوائق التي تمدا طلى  دم استخدام  ب

وتأهيل حدائق األحياء  كبار الس  م  ذوا الدخل المنخفض للحدائق،  
   السننية بشنل يستتيب الحتياجات السناع وخاصة كبار الس .

" تعيزي    [16]  وآخروع   Washingtonأشار   بعنواع  في بحث 
حدائق   في  األجيال  ري   المشاركة  خالل  م   االجتما ية  االستدامة 

المتتمعية المشاركة  أهمية  طلى  األسترالية"  مستوزات    األحياء  وقياس 
السناني  لتعيزي    الرضا  السننية  األحياء  حدائق  في  األجيال  ري  

  Washington  تناول   االستدامة االجتما ية، وتشتيع الحياة الصحية.
كوزنيالند  12)   تحليل  [16]  وآخروع  مدينة  في جنوب شرق  حدياة   )

نمو  المناطق  تعتبر واحدة م  أسرع  تم استخدام    ا  والتي  في أستراليا. 
المنه  الوصفي المسحي وذلك    طرزق الماارالت الشخصية لعدد  

الحدائق. 386)  هذه  مرتادا  م   أع  ( شخصا   طلى  الدراسة    توصلت 
السننية   األحياء  حدائق  في  األجيال  ري   االجتما ية  التفا الت 
المستهدفة في مدينة كوزنيالند األسترالية تشمل البالغي  الذي  يمارسوع  

  م  الشرائح االجتما ية،  األنشطة الترفيهية مع األطفال دوع غيرهم 
التي تتالءم مع    وهو ما يمكد أهمية تيمي   ناصر التصميم العمراني

 كافة الشرائح االجتما ية.

توافر  فاد أشار في بحثه    [17]  وآخروع   Veitchأما    " بعنواع 
المتنيهات والرضا    حدائق األحياء مرتبط بالنشاط البدني والوقت  

   حدائق   الرضا السناني ارتباط  طلى الذا ياييه في الهواء الطلق" 
بالتشتيع  لى  السننية  للبالغي     األحياء  البدني  النشاط  ممارسة 

ئق  واألطفال. هدفت الدراسة طلى معرفة رضا الساكني  حول واقع حدا 
الوالدي   رضا  ومدى  السننية،  خاص   األحياء  الحدائق    بشنل     

المنه  الوصف المسحي    [17]  وآخروع   Veitch استخدم  وأ دادها.  
م  خالل اليزارات المدرسية لألطفال والماارالت الشخصية مع الوالدي   

ي )   ايموع والذي   بعد  م   5 لى  كم  السننية (  نتائ     أكدت  . الحدائق 
  في ططار تلبيه جودة حدائق األحياء        سناني   رضا   روجود الدراسة  
الشوارع والممرات، والوقت  بما فيها تصميم  األطفال،    احتياجات جميع  

طلى ززادة    . لاد أدت هذه العواملالمادر للسير ري  المسن  والحدياة
 في تلك الحدائق. النشاط البدني للبالغي  

أكدت الدراسات الساباة  لى متمو ة م  اال تبارات الهامة،    لاد
مستوزات الرضا السناني    حدائق األحياء السننية  والتي تعيز م   

الحياة. جودة  ططار  هذهوتتمثل    ضم   البنية    أررز  في  اال تبارات 
المناني للمساك ، واألم  والسالم، و والوصولية   ، التحتية  ة،  التموضع 

احتياجات    الذا يتالءم مع   الحيرا   وجودة التصميم   ،الر اية الصحيةو 
واألطفال والمعاقي . وزلخص    كبار الس  بما فيهم  كافة شرائح المتتمع  

 نتائ  الدراسات الساباة.( أهم 1التدول رقم ) 
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 المنهج البحثي -3

باستخدام     لى  البحثية تمدت الورقة  ا  المسحي  المنه  الوصف 
االستبياع الميدانيةو   أدوات  األولى  لى  المسوحات  المرحلة  ركيت   .

بتودة  مراجعة   المرتبطة  المفاهيم  وتحديد  الحياة  جودة  ررنام   ويياة 
العيش  ك  الحياة  الحياة.  و اارلية  مراجعة  و نمط  الثانية  المرحلة  تناولت 

متمو ة واسعة م  األبحاث والدراسات في متال الرضا السناني حول  
. وكما هو مبي  م   حدائق األحياء السننية ضم  ططار جودة الحياة 

مبادئ التي يمن  قياس مستوزات  ال  تم استخالص  ،(2التدول رقم ) 
والتي   السناني  العيش  الرضا  قارلية  مفهوم  مع  البنية  تتااطع  وهي: 

والتعليمية،   االقتصادية  والفرص  الصحية،  والر اية  والنال،  التحتية 
  .[2]  يئةواألم  والبيئة االجتما ية، واإلسناع والتصميم الحيرا والب

عدد  وفي المرحلة الثالثة تم تطبيق هذه المبادئ  لى الحالة الدراسية ل

ا  بالاطاع الشمالي في مدينة الرزا   مختلفة   ( حدائق في أحياء سننية 5) 
 واستاراء مستوزات الرضا السناني.  

 

ضمن  قياس مستويات الرضا السكاني ل الخمسالمبادئ ( 2جدول )

 إطار وثيقة برنامج جودة الحياة 

ال تبارات ويياة ررنام  جودة   العامل المعيز المبادئ رقم
 الحياة 

البنية التحتية  1
 والنال 

تكامل البنية التحتية م  المرافق   ▪
 والخدمات في حدائق األحياء السننية 

تكامل البنية التحتية المساهمة في   ▪
الوصول الى حدائق األحياء  تسهيل 
 السننية

 ملخص الدراسات السابقة ( 1جدول رقم )

 أهم نتائ  البحث  البحثي المنه   سنة النشر   نواع البحث الباحث 

  ايد طاراع 
  بدالحميد الفناطسة 

الخدمات   مستوى  تاييم 
 -العامة في مدينة المفرق  
 دراسة في جغرافية الخدمات 

2017 

خالل   م   التحليلي  مراجعة  الوصف 
 متمو ة واسعة م  البحوث الساباة. 

المسوحات   الوصفي الكمي م  خالل 
الميدانية    طرزق االستبياع وتحليلها  

  لى المناه  اإلحصائية   ا تمادا  

الرضا   حدائق       السناني دم 
المفرق   مدينة  في  السننية  األحياء 

التوززع وذلك بسبب    %(67.6رنسبة )
 المناني والكمي 

Loukaitou et al.,  

الس حدائق   : كبار 
احتياجات وتفييالت كبار 
الدخل   ذوا  م   الس  
لوس   في  المنخفض 

 أنتلوس 

2016 
ماارلة   خالل  م   المسحي  الوصفي 
المنخفض   الدخل  ذوا  الس   كبار 

 بمدينة لوس أنتلوس 

الرضا   السن     حدائق  دم    كبار 
وجود   السننية؛األحياء   لعدم  وذلك 
بالوصول    مشاة  مسارات  تساهم  آمنه 
وضعف  نالحدائقطلى   اصر ، 

هذه  تخدم  التي  العمراني  التصميم 
 الفئة.  

Washington et al., 

االستدامة   تعيزي 
خالل  م   االجتما ية 
في   األجيال  ري   المشاركة 

 حدائق األحياء األسترالية 

الوصفي المسحي م  خالل الماارالت   2019
 الشخصية لمرتادا الحدائق 

األجيال  ري   االجتما ية  التفا الت 
حدائق   تشمل  في  السننية  األحياء 

األنشطة   يمارسوع  الذي   البالغي  
غيرهم،  دوع  األطفال  مع  الترفيهية 

 وذلك لرضاهم    الحدائق 

Veitch et al., 

والرضا  المتنيهات  توافر 
مرتبط   األحياء  حدائق     
بالنشاط البدني والوقت الذا 

 ياييه في الهواء الطلق 

2021 
دراسة   خالل  م   المسحي  الوصفي 
الواقع الحالي للحدائق      وتشخيص 

 طرزق الماارالت الشخصية

جودة  األحياء     ساكني  رضا 
ري   للسير  المادر  والوقت  الحدائق، 

والحدياة و المسن   احتياجات  ،  تلبية 
 األطفال 

 .[16] ،[17] ،[15] ،[14]استنادا طلى   وع المصدر: الباحث
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2 
اإلسناع  
والتصميم 

 الحيرا والبيئة

قرب حدائق األحياء السننية م   ▪
 الوحدات السننية 

نطاق المشي طلى أقرب حدياة في   ▪
 غيوع الخمسة دقائق

 تخدم الحدياة ساكني الحي  ▪
مساحة الحدياة واستيعارها لشرائح   ▪

 المتتمع 
الهوزة  المحافسة الحدياة  لى  ▪

 العمرانية للحي
 تشتيع الحدياة  لى ممارسة المشي  ▪
تيمي  كافة العناصر التصميمية   ▪

 في الحدائق 
مساهمة الحدائق في تحسي  المشهد   ▪

 الحيرا 
تتكيف الحدياة مع البيئة الطبيعية  ▪

 والمناخ
تساهم الحدياة في التاليل م  نسبة   ▪

 التلوث وتحسي  المناخ

 الر اية الصحية 3

احتياجات كبار الس  وذوا تلبية  ▪
 االحتياجات الخاصة

تلبية احتياجات صغار الس  م    ▪
 والمراهاي   األطفال

شتع موقع الحدائق  لى ممارسة  ت ▪
 المشي

4 
الفرص  

االقتصادية  
 والتعليمية 

توفر فرص استثمارزة لألسر المنتتة   ▪
 ولد م اقتصاديات السناع 

توفر تسهيالت تشتع  لى د م  ▪
 والتعلم التعليم 

األم  والبيئة   5
 االجتما ية

 تحايق معايير األم  والسالمة  ▪
 توفر الحدياة ريئة اجتما ية للسناع ▪
 [2]الباحثوع استنادا طلى  المصدر:  

 

 المجتمع البحثي وأدوات البحث  3-1

 االستبيان -أ

تكوع متتمع البحث المستهدف م  سناع الاطاع الشمالي لمدينة  
االستبياع  لى   توززع  تم  حيث  مدينة  (  495) الرزاا،  سناع  م  

وُاستبعد  الشمالي  111)   الرزاا  الاطاع  طلى  ينتموع  ال  مستتيب   )
المستتيبي  طجمالي  دد  منهم  (  384)   ليصبح  ذكور74شخص   ٪  

سنة. لاد شنل    60-18٪ طناث، كما تراوحت أ مار العينة م   26و
٪، أما المستوى  40موظفي الاطاع الحنومي النسبة األكبر حيث رلغت  

 
أسماء محنمي االستبياع: أ.د. أسامة سعد خليل، أ.د.  بدهللا محمد العارد، د. طرراهيم محمد   1

 البلوز، د.  بدالعيزي الدوسرا.

ذات النسبة األكبر حيث رلغت   لتعليم التامعيالتعليمي فكانت درجة ا
نماذج    ٪. 70 خالل  م   االستبياع  نموذج  تصميم   Googleتم 

( م  الخبراء في جامعة  4ة م  قبل ) اإللكترونية يم  رضه للمراجع
  بمشنلة البحث   األسئلةالملك سعود واختبار صدق االستبياع و القة  

  1واإلطار النسرا.  

تكونت  ناصر قياس الرضا السناني م  خمس ممشرات ضم   
والنال،   التحتية  البنية  وهي  العيش  قارلية  مفهوم  اإلسناع  و ا تبارات 

والبيئة،   الحيرا  الصحية،  و والتصميم  االقتصادية  و الر اية  الفرص 
ُستلت استتابات المفحوصي     األم  والبيئة االجتما ية. و والتعليمية،  

 ( لينرت  لماياس  رقمية  Likert Scaleوفاا   نطاقات  خمس  ( ضم  
؛ موافق  4؛ موافق:  3؛ محايد:  2؛ غير موافق:  1)غير موافق بشدة:  

  لتنة أخالقيات ا طلى  أرسلت نماذج االستبياع بعد مراجعته  (.5بشدة:  
االستبياع   توززع  متطلبات  الستيفاء  واالجتما ية  اإلنسانية  البحوث 
اللتنة ررقم:   الحصول  لى موافاة  للمعاير األخالقية وتم  ومطاباتها 

KSU-HE-21-481    إلجراء البحث وا تماد األداة البحثية وتعميمها
الدراسة. )    لى متتمع  الشنل رقم  أدخ1وكما هو موضح م   لت  ( 

اإلحصائي   البرنام و   (Excel)ريانات المفحوصي  باستخدام ررنام   
(SPSS) Statistical Package for Social Sciences. 

 
 ( األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات 1شنل رقم ) 

 الزيارات الميدانية -ب

بالاطاع    مختلفة   ( حدائق في خمسة أحياء سننية 5تم اختيار  دد ) 
حدياة  لالشمالي   العليا،  حي  في  العليا  حدياة  وهي  الرزاا  مدينة 

حدياة   النخيل،  حي  في  النخيل  حدياة  االزدهار،  حي  في  االزدهار 
طرراهيم ر  سعيداع في حي المروج، وحدياة الياسمي  في حي الياسمي .  
ا  جاء اختيار هذه الحدائق في هذه األحياء نتيتة التباي  المناني لموقعه

بالاطاع الشمالي في مدينة الرزاا. ووقع االختيار  لى الحدائق ذات  
األحياء م  خالل   في هذه  الموقع  الشاسعة و لى  امل  المساحات 
ززارة الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة للحدائق والتي تتبع أمانة منطاة  

الحدائق.   مساحات  لحصر  رقم  و الرزاا  الشنل  مواقع    (2) زوضح 
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األحياء السننية بالاطاع الشمالي والتي تم ززارتها أيناء    الحدائق في
 المسح الميداني.

 
األحياء السكنية بالقطاع الشمالي  في حدائق  ال( مواقع 2شكل ) 

 والتي تم زيارتها أثناء المسح الميداني 

 .[18]استنادا طلى الباحثوع المصدر: 
 النتائج  -4

 البنية التحتية والنقل  1- 4

البنية التحتية    مستوى   تباي  في   وجود أظهرت نتائ  اليزارات الميدانية  
وكما   . المختارة في الاطاع الشمالي لمدينة الرزاا  والنال ري  الحدائق

 ( رقم  الشنل  م   موضح  األحياء    (3هو  في  الحدائق  جميع  تمييت 
الخمسة التي تم ززارتها ميدانيا  روجود العوامل المعيزة في تكامل البنية  

  ومع ذلك،  .الوصوليةواألرصفة التي تساهم رتسهيل  كالطرق،  التحتية  
مرافق تفتار   طلى  الحدائق  العام  هذه  الوقوف   النال  و دم  ومحطات   ،

للمشي،  ي ال تلبي المعايير المحددة  لموقع الحدائق والت  األمثل االختيار  
أع نسبة التشتير داخل الحدائق التي تم ززارتها قليلة ماارنة رنسبة    كما

 .التبليط والتي تستحوذ  لى النسبة األكبر داخل الحدائق 

  
مسارات المشاة و ناصر الفرش  

 في حدياة النخيل 
توفر مواقف السيارات في حدياة  

 الياسمي 

  
توفر مسطحات مائية في   دم 

 حدياة االزدهار 
 دم توفر مرافق النال العام في 

 حدياة االزدهار 

الحدائق المختارة في  ( تحليل البنية التحتية والنقل في 3شكل ) 
 القطاع الشمالي لمدينة الرياض 

 وع )تصوزر ميداني(.المصدر: الباحث

  لعاملي في تاييم رضا السناع   طلى الحياديةنتائ  االستبياع    شارتألاد  
والذا   السننية  األحياء  حدائق  في  والنال  التحتية    رلغ   متوسطبالبنية 

) و (.  2.86)  التدول رقم  السناع    حدائق  3زلخص  نتائ  رضا   )
األحياء السننية بالاطاع الشمالي في مدينة الرزاا وفاا  ال تبار البنية  

 التحتية والنال.
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وفقًا العتبار البنية  نتائج مستويات الرضا السكاني ( 3جدول ) 
 التحتية والنقل 

  ال تبار   العوامل المعيزة
 البنية التحتية والنال  

Mean STDEV MV 

تكامل البنية التحتية م   
المرافق والخدمات في حدائق  

 األحياء السننية 
2.76 1.105 

تكامل البنية التحتية   2.86
المساهمة في تسهيل  

الوصول الى حدائق األحياء  
 السننية 

2.97 1.195 

  5.00الخماسي هي  دم الموافاة بشدة =  )مستوزات ماياس لينرت 
  -3.39، الحيادية = 3.40 – 4.19،  دم الموافاة = 4.20 –

 (1 -1.79، الموافاة بشدة = 1.80 -2.59، الموافاة = 2.60

استنادا طلى نتائ  االستبياع    طرزق ررنام    وع المصدر: الباحث
 (SPSS). 

 اإلسكان والتصميم الحضري والبيئة  2- 4

حادائق األحيااء السااااااااااااااننياة المختاارة  لاليزاارات الميادانياة    خاللم   
مع  ربع ميل  بعض الوحدات الساننية تتصال بمساافة أكثر م    تبي  أع
في تلك    ألقرب حدياة  طلى تفاوت نطاق المشااي  وهو ما يمدا الحدائق  
وتتفاوت مساااااحات الحدائق في  م  خمسااااة دقائق.   طلى أكثرالوحدات  

( وحاديااة  2م  7692النخيال ) هاذه األحيااء حياث تبلغ مساااااااااااااااحاة حاديثاة  
( وحاديااة طرراهيم ر   2م  33525( وحاديااة العلياا ) 2م  3500االزدهاار ) 
لذلك،    . [19]  ( 2م 18000( وحدياة الياسااامي  ) 2م 10000ساااعيداع ) 

. وكما  يخدم سااااكني األحياء المتاورة  فإع نطاق خدمة بعض الحدائق
التي تم ززارتها  ع بعض الحدائق  ( فإ4هو موضاااااااح م  الشااااااانل رقم ) 

باساااااتخدامها مواد تصاااااميمة  تحافظ  لى الهوزة العمرانية للحي  ميدانيا   
الياساااااامي ،  حدياة  حدياة العليا،  في الرصااااااف تتماشااااااى مع البيئة مثل  

التصاميمية  كافة العناصار    جميع الحدائق  تتيامن . كمانخيلالحدياة  
 الدراجات.   مسار  باستثناء

  
 ناصر تصميمة تتكيف مع  

 البيئة في حدياة النخيل 
ماا د جلوس وأماك  التااء في  

 حدياة العليا 

  
ماا د في حدياة طرراهيم ر   

 سعيداع 
ززادة الغطاء النباتي لتلطيف  

 االزدهار التو في حدياة 

الحدائق  في  اإلسكان والتصميم الحضري والبيئة( تحليل 4شكل ) 
 المختارة في القطاع الشمالي لمدينة الرياض 

 وع )تصوزر ميداني(.المصدر: الباحث

د حيادية في تاييم رضااا السااناع  و وجر  االسااتبياعنتائ    لاد أشااارت
اإلسااااااااااناع والتصااااااااااميم  ال تبار    بالاطاع الشاااااااااامالي في مدينة الرزاا

الحيااااااااارا والبيئة في حدائق األحياء الساااااااااننية والذا رلغ متوساااااااااطه  
ومع ذلااك تشااااااااااااااير نتااائ  االسااااااااااااااتبياااع الى وجود تباااي  في  (.  2.65) 

المتغير    لنتيتةالمتوساط  مساتوزات الرضاا للعوامل المعيزة حيث يشاير  
، ونطاق المشاااااي  ماربة حدائق األحياء الساااااننية م  الوحدات الساااااننية

الحي، والمحااافسااة  لى الهوزااة العمرانيااة،    الحاادياااة لسااااااااااااااااكني  خاادمااةو 
ومالءماة الحاديااة م  حياث المساااااااااااااااحاة واسااااااااااااااتيعااب كاافاة الشاااااااااااااارائح  

المتوساااااط  في حي  يشاااااير  للرضاااااا الساااااناني.    طلى الحيادية  االجتما ية
  المشاهد الحيارا   رتحساي الحدائق    في مسااهمة لنتيتة العامل المعيز

زلخص  و   لموافاة للرضاا الساناني.  لى درجة اذلك  زدل  و (  2.35)   طلى
( نتائ  رضاااااااااا الساااااااااناع    حدائق األحياء الساااااااااننية  4التدول رقم ) 

بالاطاع الشااامالي في مدينة الرزاا وفاا  ال تبار اإلساااناع والتصاااميم  
 الحيرا والبيئة. 
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اإلسكان  ( نتائج مستويات الرضا السكاني وفقًا العتبار 4)   الجدول
 والتصميم الحضري والبيئة

 العوامل المعيزة ال تبار
اإلسناع والتصميم الحيرا 

 والبيئة 
Mean STDEV MV 

قرب حدائق األحياء السننية 
 م  الوحدات السننية

3.03 1.208 

2.65 

 

نطاق المشي طلى أقرب حدياة  
 الخمسة دقائقفي غيوع 

3.17 1.234 

 1.093 2.65 تخدم الحدياة ساكني الحي 

  واستيعارهامساحة الحدياة 
 شرائح المتتمع ل

2.72 1.110 

المحافسة الحدياة  لى الهوزة  
 العمرانية للحي

2.64 1.143 

تشتيع الحدياة  لى ممارسة  
 المشي

2.53 1.145 

تيمي  كافة العناصر 
 الحدائق التصميمية في 

2.86 1.116 

 في تحسي الحدائق   مساهمة
 المشهد الحيرا 

2.35 1.071 

تتكيف الحدياة مع البيئة 
 الطبيعية والمناخ

2.42 1.086 

تساهم الحدياة في التاليل م   
 نسبة التلوث وتحسي  المناخ

2.13 1.046 

  5.00الخماسي هي  دم الموافاة بشدة =  )مستوزات ماياس لينرت 
  -3.39، الحيادية = 3.40 – 4.19،  دم الموافاة = 4.20 –

 (1 -1.79، الموافاة بشدة = 1.80 -2.59، الموافاة = 2.60

استنادا طلى نتائ  االستبياع    طرزق ررنام    وع المصدر: الباحث
 (SPSS) 

 الرعاية الصحية  3- 4

  العوامال المعيزة   انياة وجود تبااي  فيظهرت نتاائ  اليزاارات الميادأ
  تيااااامنت بعض الحدائق   حيث  ري  الحدائق  الر اية الصاااااحية  ال تبار

احتياجات كبار السااااااااا  وذوا االحتياجات   ناصااااااااار تصاااااااااميمية تلبي  
المساااااااارات الخاصاااااااة  و ،  م  ذوا اإل اقة الحركية كالمواقفالخاصاااااااة  

ولم تتياااااااااااااام  الحاادائق  لى أجهية    دورات المياااه. و لاادخول الحاادياااة،  
م  ذوا  كبار الساااااا  وذوا االحتياجات الخاصااااااة  لوبصاااااارزة  ساااااامعية  

وكما هو    . الحدائق  تلك  الوصااااااااااااول طلى  تسااااااااااااا د فياإل اقة الحركية  
بعض الحدائق مال ب لألطفال    اشااتملت(  5موضااح م  الشاانل رقم ) 

ومسااااااااااااااارات للمشاااااااااااااااة وخدمات للفئات االجتما ية المختلفة في الحي  
 مخصصة للمراهاي .   ولم تتيم  مال بي؛  السنن

  
مال ب أطفال تلبي  
 احتياجاتهم في حدياة النخيل 

مالءمة الرصيف مع  ربات  
المعاقي  وكبار الس  في حدياة  

 االزدهار 

  

مواقف للمعاقي  في حدياة 
 العليا

مال ب لألطفال في حدياة  
 الياسمي 

الحدائق المختارة  في  الرعاية الصحية( تحليل عناصر 5شكل ) 
 في القطاع الشمالي لمدينة الرياض 

 وع )تصوزر ميداني(.المصدر: الباحث

روجود حيادية في تاييم رضااا السااناع  لاد أشااارت نتائ  االسااتبياع  
الر اية  للعوامل المعيزة ال تبار    مدينة الرزاافي  الاطاع الشاااااااامالي  ب

  .(2.62طه ) والصاااااحية في حدائق األحياء الساااااننية والذا رلغ متوسااااا 
كبار الساااا     احتياجاتتلبية    العوامل المعيزة في  يمثل المتوسااااط لنتائ 

.  الحيادية ( مما يدل  لى درجة  2.91وذوا االحتياجات الخاصااااااااااااااة ) 
تلبية احتياجات صااااااغار  للعوامل المعيزة في    يمثل المتوسااااااطفي حي   
 لى ممارساة المشاي  التشاتيع  ( و 2.53والمراهاي  )   األطفالالسا  م  

زلخص  و .  للرضااااااااااااااا الساااااااااااااانانييدل  لى درجة الموافاة   مما(  2.44) 
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( نتائ  رضاااااااااا الساااااااااناع    حدائق األحياء الساااااااااننية  5التدول رقم ) 
 . الر اية الصحيةبالاطاع الشمالي في مدينة الرزاا وفاا  ال تبار  

الرعاية  ( نتائج مستويات الرضا السكاني وفقًا العتبار 5جدول ) 
 الصحية 

الر اية   العوامل المعيزة ال تبار 
   الصحية

Mean STDEV MV 

تلبية احتياجات كبار الس   
 وذوا االحتياجات الخاصة 

2.91 1.154 

2.62 
تلبية احتياجات صغار الس  م   

 والمراهاي   األطفال 
2.53 1.105 

الحدائق  لى  تشتع موقع 
 ممارسة المشي 

2.44 1.092 

  5.00الخماسي هي  دم الموافاة بشدة =  )مستوزات ماياس لينرت 
  -3.39، الحيادية = 3.40 – 4.19،  دم الموافاة = 4.20 –

 (1 -1.79، الموافاة بشدة = 1.80 -2.59، الموافاة = 2.60

 ( SPSSررنام  ) رواسطةاستنادا طلى نتائ  االستبياع  وع المصدر: الباحث

 الفرص االقتصادية والتعليمية 4-4

تفتار طلى  ظهرت  أ نتاااائ  اليزاااارات الميااادانياااة أع جميع الحااادائق 
  طع  . الفرص االقتصاااااااااااادية والتعليمية  العاملي  المعيزز  ال تبار  وجود

مسااااااحات يمن  أع تساااااتغل    بعض حدائق األحياء الساااااننية تتوفر رها
  اقتصااااااديات لألسااااار المنتتة ورواد األ مال ولد م    اساااااتثمارزةفرص ك

ساهولة الوصاول طلى الحدائق بتانب الكثافة السانانية   كما طع  الساناع. 
تسااااااااعى  و   تسااااااااا د  لى تعيزي ا تبار الفرص االقتصااااااااادية والتعليمية. 

  لمسااااااا دة العامل المعيز   تشااااااتيعحدائق األحياء السااااااننية في بعض  
 م  خالل تهيئة وتطوزر المرافق. التعليم والتعلم  

م رضااا السااناع  روجود حيادية في تاييلاد أشااارت نتائ  االسااتبياع  
  للعاااملي  المعيزز  ال تبااار  ماادينااة الرزاااافي  الاطاااع الشاااااااااااااامااالي  باا 

الفرص االقتصاااااادية والتعليمية في حدائق األحياء الساااااننية والذا رلغ  
توفر  لنتيتة العامل المعيز في  (. يمثل المتوساااااااااط  3.01متوساااااااااطه ) 

ورواد األ مال ولد م اقتصااااااااديات    فرص اساااااااتثمارزة لألسااااااار المنتتة
  توفر تسااااااهيالت تشااااااتع  لى د م التعليم والتعلم و ،  ( 2.98) السااااااناع  

( نتائ   6( مما يدل  لى درجة الحيادية. يلخص التدول رقم ) 3.05) 
بالاطاع  التي تمت دراسااتها  رضااا السااناع    حدائق األحياء السااننية  

وتمثل تارزبا الحالة العامة لكامل المنطاة  الشااااامالي في مدينة الرزاا  
 . وفاا  ال تبار الفرص االقتصادية والتعليميةالشمالية  

 

الفرص  العتبار ( نتائج مستويات الرضا السكاني وفقًا 6جدول ) 
 االقتصادية والتعليمية 

  العوامل المعيزة ال تبار 
 الفرص االقتصادية والتعليمية 

Mean STDEV MV 

توفر فرص استثمارزة لألسر  
د م  ورواد األ مال لالمنتتة 

 اقتصاديات السناع 
2.98 1.187 

3.01 

توفر تسهيالت تشتع  لى  
 د م التعليم والتعلم 

3.05 1.206 

  5.00الخماسي هي  دم الموافاة بشدة =  )مستوزات ماياس لينرت 
  -3.39، الحيادية = 3.40 – 4.19،  دم الموافاة = 4.20 –

 (1 -1.79، الموافاة بشدة = 1.80 -2.59، الموافاة = 2.60

 . (SPSSررنام  ) رواسطةاستنادا طلى نتائ  االستبياع  وع المصدر: الباحث

 األمن والبيئة االجتماعية 4-5

أظهرت نتائ  اليزارات  (  6كما هو موضااااااااااااااح م  الشاااااااااااااانل رقم ) 
تكامل وسااائل السااالمة  الميدانية للحدائق المختارة في األحياء الخمسااة  

حياث تحيط    حاديااة االزدهاارالنخيال،  حاديااة  في حاديااة العلياا،  العااماة  
 . رهذه الحدائق أسوار وتحتوا  لى مصادر اإلضاءة الكافية

  
اإلضاءة أسوار ومصادر 

 في حدياة النخيل 
األسوار المحيطة في حدياة  

 االزدهار 

الحدائق  ( تحليل عناصر األمن والبيئة االجتماعية في 6شكل ) 
 المختارة في القطاع الشمالي لمدينة الرياض 

 وع )تصوزر ميداني(.المصدر: الباحث
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روجود موافاة في تاييم رضااا السااناع    لاد أشااارت نتائ  االسااتبياع
بالاطاع الشااامالي في مدينة الرزاا ال تبار األم  والبيئة االجتما ية  

زمثل  (. و 2.47)   في حدائق األحياء الساااااااااااااننية والذا رلغ متوساااااااااااااطه
المتوساااااااااط لنتيتة العامل المعيز في تحايق معايير األم  والساااااااااالمة  

ناع بالاطاع الشامالي  ( مما يدل  لى درجة الحيادية لرضاا السا 2.62) 
يمثل المتوسااط لنتيتة العامل المعيز في  في حي   في مدينة الرزاا.  

( وزدل ذلك  لى درجة  2.33توفير الحدياة ريئة اجتما ية للساااااااااناع ) 
( نتائ  رضاااااااااااا الساااااااااااناع    حدائق  7الموافاة. يلخص التدول رقم ) 

  ار ال تب وفاا  األحياء السااااااااااننية بالاطاع الشاااااااااامالي في مدينة الرزاا  
   االجتما ية. األم  والبيئة  

( نتائج مستتتتتتتويات الرضتتتتتتا الستتتتتتكاني وفقًا العتبار األمن  7جدول ) 
 والبيئة االجتماعية

  العوامل المعيزة ال تبار 
 األم  والبيئة االجتما ية 

Mean STDEV MV 

تحايق معايير األم   
 والسالمة 

2.62 1.084 

2.47 
توفر الحدياة ريئة  
 اجتما ية للسناع 

2.33 1.055 

  5.00الخماسي هي  دم الموافاة بشدة =  )مستوزات ماياس لينرت 
  -3.39، الحيادية = 3.40 – 4.19،  دم الموافاة = 4.20 –

 (1 -1.79، الموافاة بشدة = 1.80 -2.59، الموافاة = 2.60

استنادا طلى نتائ  االستبياع    طرزق ررنام    وع المصدر: الباحث
 (SPSS) 

  االستنتاج -5

وجود تفاوت في مساااااااتوزات الرضاااااااا  أشاااااااارت نتائ  الدراساااااااة طلى  
   حدائق األحياء الساااااااااننية بالاطاع الشااااااااامالي في مدينة  الساااااااااناني  

البنيااة التحتيااة والنااال، والر ااايااة الصااااااااااااااحيااة،  ات  الرزاااا وفاااا  ال تبااار 
والفرص االقتصاااادية والتعليمية، واألم  والبيئة االجتما ية، واإلساااناع  

 البيئة. والتصميم الحيرا و 

ا في جميع    لبنيااااة التحتيااااة م  المرافق والخاااادماااااتأوال ، تتكاااااماااال 
التي تم ززارتها بالاطاع الشاااامالي في مدينة الرزاا    السااااننيةالحدائق  

ومع ذلااك،    . مواقف في حاادائق األحياااءوالدورات مياااه،  و نااارة،  اإل  وهي
ممرات المشااة التي تربط ري   م  هناك ناص في مرافق البنية التحتية  

وتعتبر الممرات م  المتطلبات األساااااسااااية  حدائق بالمحيط العمراني.  ال

التي تسعى طليها ويياة ررنام  جودة الحياة في ززادة الخطوات اليومية  
( خطوة  4800الوصاااااااول طلى )  2030للفرد والتي تساااااااتهدف في  ام 

 يوميا. 

يانيا ، تتصاااااال بعض الوحدات السااااااننية مع حدياة الحي الساااااانني  
  طلى تفاوت نطاق المشاااااااااااي   تيزد    ربع ميل وهو ما يمدا بمساااااااااااافة  

  م  خمسة دقائق  وززادة النطاق اليمني للمشي طلى أكثر ألقرب حدياة
وتمكد    . [20]  وبشااااااانل ال يتوافق مع معايير تخطيط األحياء الساااااااننية

الياااوابط والمعايير التخطيطية إل داد مخططات تاسااايمات األراضاااي  
التاابعاة ألمااناة منطااة الرزااا  لى توفير حاديااة لكال خمسااااااااااااااة آالف  
نسامة واع يتم مرا اة مساافة المشاي والكثافة الساننية. كما تساعى ويياة  

طلى جعاااال   الوحاااادات  م      لى ماربااااةالحاااادائق  ررنااااام  جودة الحياااااة 
وززادة  دد    ةاصاادياة للمشاا بيئة  لتكوز  متتمع صااحي و   السااننية وذلك

( خطوة. وتشااااااااااااااادد  4800طلى )   2030خطوات الفرد في حلول  ااام  
ويياة ررنام  جودة الحياة بيااارورة توفير المسااااحات الخياااراء بشااانل  
يتالءم مع الساااااااااااااااااكني  باااالحي الساااااااااااااانني، وتوفير جميع المتطلباااات  
األسااااااااااساااااااااية للحياة وإ طاء الخيارات المثالية لألشاااااااااخاص منها وجود  

سااااااااااا دة في االرتااء بممشاااااااااار األداء الترفيهي  مسااااااااااارات الدرجات الم
للسااكني ، وززادة نصايب الفرد م  المسااحات الخياراء في حلول  ام  

( للفرد. لااد أشااااااااااااااارت نتاائ  الادراسااااااااااااااة طلى افتااار  2م  9طلى )   2030
الحدائق لمساااااااار دراجات ووجود تباي  في مسااااااااحات الحدائق كما أع  

لمتاورة وهو ما يمكد  ي األحياء الساااااااننية اسااااااااكنبعض الحدائق تخدم  
وجود ناص كمي ونو ي في حدائق األحياء الساااااااننية. طع ززادة كمية  
ونو ية الحدائق الساااننية يسااااهم في رفع نصااايب الفرد م  المسااااحات  

( للفرد. كما أشاااارت نتائ   2م  9طلى )  2030الخياااراء في حلول  ام 
ر،  تكامل العناصار التصاميمية م  جلساات التنيه، التشاتيالدراساة طلى  

مساااااااااااارات المشااااااااااااة، أماك  انتسار دا مة لحركة المشااااااااااااة في حدائق  
يوجد ناص في معسم حدائق األحياء  السااااااننية. وفي الماارل،  األحياء  

المسللة، والتي تعتبر م  أحد الخدمات المنونة  األماك   في  الساااااااننية  
 لحدائق األحياء السننية.  

ع الشااااااااااااااماالي  التي تم ززاارتهاا في الاطاا  الحادائق  ياالثاا ، طع معسم
  الخاصة   االحتياجاتكبار الس  وذوا    لمدينة الرزاا تلبي احتياجات

  . ومعالمساارات الخاصاة لدخول الحدياة  حيث تتوفر  م  ذوا اإل اقة
الخدمات الخاصة لكبار الس  وذوا االحتياجات  ذلك، يوجد ناص في  

. وتمكد ويياة ررنام  جودة الحياة  دورات المياهو المواقف،  الخاصااااااااااة ك
أهمية توفير جميع االحتياجات الخاصااااة لكبار الساااا  مع ضااااماع    طلى

توفير ر اية صااحية وم  ضاامنها الخدمات المساااندة في الحدائق. أما  
الخدمات الخاصااة بصااغار الساا  فتشاامل األنشااطة الترفيهية والمال ب  

يوجااد ناص في  الصااااااااااااااغيرة وهي متوفرة في الحاادائق. وفي المااااراال،  
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فئة المراهاي . وتشااااااااااادد ويياة ررنام     التي تخدم  المال ب الرزاضاااااااااااية
جودة الحياة طلى ضاااارورة توفير المال ب الرزاضااااية والتي تسااااا د في  

 االرتااء بممشر األداء الصحي والترفيهي للساكني . 

رابعا ، ال تتوفر فرص اساااااااتثمارزة لألسااااااار المنتتة ورواد األ مال  
لد م اقتصاااااااديات السااااااناع في الحدائق التي تم ززارتها وذلك بساااااابب  
 دم وجود آليه واضاااااااحة لتطوزر أو ررنام  تعاوني م  ساااااااناع الحي  
قادر  لى تطوزر مراكي ريع خاصاة باألسار المنتتة م  ساناع الحي.  

ة الحياة طلى تشااتيع السااناع  لى المساااهمة  وتسااعى ويياة ررنام  جود
توفر فرص اساااااتثمارزة لألسااااار  في اقتناص الفرص االقتصاااااادية والتي  

. و الوة  لى ذلاك، فاإع جميع هاذه الحادائق ال  المنتتاة ورواد األ ماال
تد م أساالوب التعلم النشااط وال تتياام  مال ب ذكية أو أدوات تشااتع  

نام  جودة الحياة  لى تنفيذ   لى اإلرداع واالرتكار. وتشاااااااااااااادد ويياة رر 
متمو ة م  األنشااااااااااااطة التعليمية المسااااااااااااا دة في د م التعليم والتعلم  
بحاادائق األحياااء السااااااااااااااننيااة واالرتااااء بتودة الحياااة في مفهوم قااارليااة  

 . [2]العيش للسناع واألحياء السننية  

ززارتها جميع أنسمة األم   التي تم  الحدائق    خامساااااااااااا ، تتيااااااااااام 
، واإلنارة ليال ، ووضاوح المداخل  المحيطة بالحدائق  والساالمة كاألساوار

في تعيزي األم     والمخااااارج.  الحياااااة  ررنااااام  جودة  ويياااااة  وتسااااااااااااااعى 
والساااالمة لتميع السااااكني  رتوفير جميع المتطلبات األسااااساااية لينعموا  

أشااااارت نتائ  الدراسااااة  د  لا  بحياة آمنة والتي ترتاي طلى الحياة المثالية. 
تشاااااااااااااتع  لى توفير ريئة اجتما ية    حدائق األحياء الساااااااااااااننيةطلى أع  
الارزبة منها  الوحدات السااننية    ضاام  محيطالحدائق    وتتواجد  ، للسااناع

لدى سااااااكني    التواصااااال االجتما يززادة    وهي بشااااانل  ام تسااااااهم في
رتوفير البيئة    ررنام  جودة الحياةوهو ما يتوافق مع ويياة   تلك األحياء

 االجتما ية لساكني الحي السنني. 

 الخاتمة 

تناولت الورقة البحثية تحليل مدى رضا السناع    دور حدائق  
األحياء السننية في ططار تعيزي تطبياات ويياة ررنام  جودة الحياة  

في    تباي طلى    وجدت الدراسة أع هناك م  حيث مفهوم قارلية العيش.  
مستوزات الرضا السناني    حدائق األحياء السننية بالاطاع الشمالي  

الرز مدينة  والر اية  في  والنال،  التحتية  البنية  ال تبارات  وفاا   اا 
الصحية، والفرص االقتصادية والتعليمية، واألم  والبيئة االجتما ية،  

 واإلسناع والتصميم الحيرا والبيئة.

 ووفق ما تادم توصي الورقة البحثية باآلتي:

وفاا   [1] السعودية  للمدع  الحالية  الهينلية  المخططات  تاييم  ط ادة 
لدى  لمعايير والمعتمدة  المستدامة  المتحدة    التنمية  األمم  ررنام  

وذلك رهدف تطبيق هذه المعايير بما يحاق التوازع ري     اإلنمائي 
 أهداف ومعايير التنمية المستدامة.

الحالية بما يتالءم  حدائق األحياء السننية  ل  تحسي  الوضع الراه  [2]
كالبنية التحتية  ويياة ررنام  جودة الحياة    مع المبادئ الهامة في

الر اية الصحية    وا تبار،  المسطحات المائيةإدراج  والنال وذلك ب
م  فئة    الخاصة   االحتياجاتكبار الس  وذوا    احتياجات   بإدراج 

وتوفير   والبصر  السمع  وفاقدا  الحركية،  واإل اقة  المنفوفي ، 
صغار الس  م     المواقف الكافية، ودورات المياه، وتلبية احتياجات

الفرص    ي المراها  وتوفير  الرزاضية؛  المال ب  تأمي   في 
والتعليمية   األ مال االقتصادية  ورواد  المنتتة    وتشتيع   ، لألسر 

 .لم واالرتكار في حدائق األحياء السننية التع

تحسي  البيئة العمرانية المحيطة بحدائق األحياء السننية وتعيزي   [3]
بع ميل  الر   نطاقمستوزات الوصولية رتوفير مسارات آمنة للمشاة  

أو مسافة مشي ال تتتاوز خمس دقائق وصوال  لمستهدفات ررنام   
 وبيئة صدياة للمشاة.صحي  جودة الحياة في خلق متتمع 

تطوزر تشرزعات  مرانية لألحياء السننية ليزادة نسبة المساحات   [4]
م    الفرد  نصيب  وززادة  والنو ية  الكمية  الناحية  م   الخيراء 

طلى   الخيراء  وصوال   مس  2م  9المساحات  للفرد  خيراء  احات 
 .  2030لتحايق مستهدفات الروزة الوطنية 

مبادئ تخطيطية وتصميمية تحافظ  لى الهوزة العمرانية    تطوزر  [5]
لحدائق األحياء السننية وترا ي التنوع االجتما ي وتحترم طبيعة  

 الموقع العام ومستوزات الطبوغرافية لألرا.
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