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التمهيد

تأ� هذه الدراسة تجاوًبا مع العديد من شكاوى ا�واطن� -ا�قدمة إ� ا�جلس 
البلدي- من ضعف حالة الحدائق، و�ورة تحس� مرافقها، وجعلها أماكن جذب 
وأماكن خدمية ومراكز ثقافية، كما أن ا�أمول أن تكون هذه الحدائق بأصنافها 
للحدائق  بالنسبة  ا�حياء  مستوى  ع�  ا¤ج£اعي  التكوين  من  جزًءا  ا�ختلفة 
الصغ¨ة، وع� مستوى ا�دينة بالنسبة للحدائق الكب¨ة، وع� مستوى منطقة 

الرياض بالنسبة للمت¬هات الكب¨ة الوطنية.
وكانت هذه الدراسة ±ن أحد برامج الخطة التشغيلية للمجلس البلدي بالرياض 
للعام ٢٠١٩م، برئاسة ا�ستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي، ومتابعة رئيس لجنة 
السبيعي، وكذلك  الدكتور فهيد بن متعب  البلدية  للخدمات  التطوير والجودة 
الصالح،  ع¾ان  جواهربنت  ا�ستاذة:  وهم  اللجنة  أعضاء  الÁنامج  ع�   �Âالقا
مكÃن  بنت  علياء  وا�ستاذة   ،Äالجري الرحمن  عبد  بنت  هدى  وا�ستاذة 

.Åالروي
وقد قام  مركز موارد ا�علومات للرعاية ا¤ج£اعية بتنفيذ هذه الدراسة بتكليف 
 Çركز أن تكون هذه الدراسة قد حققت أهدافها لتقو�من ا�جلس البلدي، ويأمل ا
العامة  الحدائق   Éلتقي معاي¨  بناء  حيث  من  الرياض؛  مدينة   Ì الحدائق  واقع 
وسلوكيات  والنباتية،  والطبيعية،  البنائية،  الجوانب  لتÍل  الرياض،  Îدينة 
تطبيق  وكذلك  وغ¨ها،  والتنظÃية،  والصحية،  ا�منية،  والجوانب  ا�رتادين، 
 Ì ها ع� عينات من الحدائقÃدينة الرياض بعد تحكÎ معاي¨ الحدائق العامة
الرياض.  مدينة  وغرب، ووسط  وجنوب، وÓق،  لتغطي Ôال،  الرياض  مدينة 
ب�  مقارنات  وعمل  لÕستبانات،  ا  Öإحصائي التطبيق  نتائج  تحليل  ع�  والعمل 
التعرف  وكذلك  للنتائج،  الÕزمة  التفس¨ات   Çوتقد ا�Õحظات،  ونتائج  نتائجها 
ع� رؤى ا�سؤول� وأعضاء ا�جلس البلدي، وبعض ا�واطن� با�قابلة البحثية، 
صعوبات  من  يواجهونه  وما  الرياض،  حدائق  لوضع  تقوÞهم  ع�  للتعرف 
وعقبات، وما يرونه من مÕحظات ومقáحات، وكذلك بإقامة ورشة عمل يشارك 
�ام âي�، وغ¨هم؛ بغية اÞائح من مسؤول�، ومواطن�، وأكادãفيها كافة ال
بكل الجوانب ذات الصلة بالحدائق Ì مدينة الرياض. وكان ذلك لغرض استنتاج 

وتقدÇ مقáحات التحس� والتطوير Ì ضوء النتائج الæ يå الحصول عليها.
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المستخلص

عقدت هذه الدراسة بهدف التعرف ع� واقع الحدائق Ì مدينة الرياض 
الرياض  مدينة   Ì الحدائق  مستوى  لرفع  مفيدة  مقáحات  إ�  للوصول 
الحدائق هو ا¤ستجمام  والحدائق ا�خرى؛ فالهدف Ì ا�صل من وجود 
النفسية  الحدائق تحقيق الصحة  وا�تعة لكافة فئات ا�ج£ع، ومن فوائد 
وا¤ج£اعية والبدنية، والحدائق هي الوسيلة الفذة للتخفيف عن الضغوط 
النفسية وا¤ج£اعية، وهذه الحدائق Ì معرض تحقيق أهدافها الáويحية 
والنفسية وا¤ج£اعية والصحية تهدف إ� تحقيق ذلك Ì جو أخÕ÷ وقÃي 
ا�عاي¨ ما ïثله  ا�رعية، وأع� هذه  با�عاي¨ ا¤ج£اعية والثقافية  ملøم 

القÉ وا�ثل اâسÕمية والثقافة ا�صيلة. 
 Ì ع وا¤ستفادة من منتجات الفكر والبحثÕا¤ط ù الجانب النظري Ì
الجانب   Ìو والخارجي،   Åح�ا ا�ستوى  ع�  وا�ت¬هات  الحدائق  مجال 
ا�نهجي ù تنفيذ ا�نهج الحقÅ بزيارة الباحث� للحدائق Ì مدينة الرياض، 
 معالجة البيانات ا�جموعة، وتنفيذ 

َ
û يدانية، ومن�وتسجيل مÕحظاتهم ا

عة Ì اتجاهات مدينة 
ü
ا�سح ا¤ج£اعي با¤ستبانة âحدى عãة حديقة موز

الرياض ا�ربعة باâضافة إ� الوسط، وù إضافة عدد من الحدائق ý تكن 
من ±ن قاÂة الحدائق ا�حددة ¤عتبارات تكميلية، و�عرفة جوانب أخرى 
جري ع� هذه البيانات وا�علومات 

ُ
خارج خصائص الحدائق ا�حددة، وقد أ

العديد من التحليÕت اâحصائية، ووصل عدد َمن أجابوا عن ا¤ستبانات 
ا.

ً
إ� (٣١٤) مبحوث

 îجلس البلدي، ومسؤو�كما أجريت عدد من ا�قابÕت البحثية مع أعضاء ا
 Ì أقÃت  وقد  وا�واطنات،  ا�واطن�  من  وعدد  الرياض،  منطقة  أمانة 
ا 

ً
نهاية تسلسل إجراءا البحث ورشة عمل تفس¨ية شارك فيها (٢٨) مشارك

من أعضاء ا�جلس البلدي، وعدد من مسؤوî أمانة منطقة الرياض، وعدد 
آخر من ا�ختص�، وا�كادÞي�، وا�واطن� ا�ه£� بالحدائق.
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المستخلص

ومن نتائج البحث تب� تدè سلوك ا�رتادين من حيث استعمال الحدائق 
والنظافة، ورداءة دورات ا�ياه ونظافتها وعدم تلبيتها ¤حتياج مرتاديها؛ 
 Ì ضافة إ� ضعف الصيانة والنظافة العامةâعاقة، باâوخاصة من ذوي ا

الحدائق.
ومن ناحية اâنشاءات وا�رافق كمواقف السيارات واâدارة فهي ¤ تر| 

للمستوى ا�أمول منها.
 ýتوسط، و�وÌ سلوكيات ا�رتادين ا�خÕقية كانت Ì وضع أع� من ا
Õحظ الكث¨ من السلوكيات ا�نحرفة، إ¤ أن هناك بعض الشكاوى من 

ُ
ت

مرتادي بعض الحدائق؛ يشار فيها إ� وجود بعض ا¤نحرافات ا�خÕقية 
وا�عاكسات، والشك Ì ترويج بعض ا�منوعات.

ا�نشآت  الحدائق من حيث  الدراسة �ورة تحس�  فمن أهم توصيات 
ا�ستوى،   Ì ا�توسط  عن  يقل  وضع   Ì إنها  حيث  واâدارة؛  وا�رافق 
ع�  لتكون  ا�ياه  دورات  وصيانة  ونظافة  بنظافتها،  ا¤ه£ام  و�ورة 

ا�ستوى ا�أمول منها.
داخل  لهم  التسهيÕت  حيث  من  اâعاقة  بذوي  الخاص  ا¤ه£ام  كذلك 
قبل  من  بالحدائق  لÕه£ام  التوعوي  الجانب  تفعيل  و�ورة  الحدائق، 

روادها، والجانب الرقابي وفرض غرامات ع� ا�خالف�. 
ا�ادية  اللوحات  طريق  عن  وثقافية  توعوية  برامج  إيجاد  وكذلك 

واâلكáونية ع� شكل م[ات ومسارات توعوية وتوجيهية.       
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المــقدمة

الحمد لله وحده، والصÕة والسÕم ع� َمن ¤ نبي بعده، أما بعد:  فÕشك 
الدولة  بناء   Ì أصيلة  مهمة  الجوانب  جميع  من  با�واطن  ا¤ه£ام  أن 
بالناس  ا¤ه£ام  أن  نجد  ا�تتابعة،   اâسÕمية  العصور  وبتتبع  الحديثة، 
من  وا�ت¬هات  الحدائق  فتعد  هنا  ومن  الدولة،  عمل   Ì ا�ولوية  يأخذ 
 Ì وبا�خص  ا�ملكة،   Ì مدننا   Ì وخاصة  ا�ساسية،  البلدية  الخدمات 
النبا� الطبيعي،  مناطقنا ذات ا�ناخ القاري والصيف الحار، وقلة الغطاء 
وصعوبة قيام كل مواطن بعمل حديقته الخاصة Ì م¬لة لضيق الحيازات 

السكنية.
يوجد Ì ا�ملكة العربية السعودية العديد من الحدائق وا�ت¬هات العامة 
ا�م_ة الæ يرتادها الجمهور، ويحظون فيها بقسط كب¨ من الراحة وا�تعة 
والحدائق  ا�ت¬هات  من  ا�جموعة  وهذه  فراغهم،  أوقات  لقضاء  ا�فيدة 
بذل الكث¨ من ا�ال والجهد Ì إنشائها ل` تصل للصورة الæ هي عليها 
عليها  يضفي  مما  بها،  والخدمات  ا�نافع  وتعدد   Éوالتنظ التنسيق  من 
ا�حافظة  معه  يستوجب  الذي  ا�مر  والجمال،  اâبداع  من  م£ً_ا  طابًعا 
عليها من حيث اâبقاء ع� رونقها وجمالها وحسن مظهرها والعمل ع� 

اس£رار تقدÇ خدماتها والسعي وراء زيادة ا¤ستفادة منها.
تÍل  تصنيفات،  لعدة  وا�ت¬هات  الحدائق  تتنوع  الرياض  مدينة  ففي 
وا�ت¬هات،  البلدية،  وساحات  الرياض،  وواحات  ا�طفال،  مÕعب 
 ١,٣٤٣ عددها  بلغ  وقد  الرياض،  وميادين  ا�شاة،  وم[ات  والÁحات، 
مدينة   Ì ا�ت¬هات  ع�  ا�يدانية  الدراسة  هذه   Ì الáك_   ùو موقًعا، 
مدينة  ع�  موزعة  حديقة   ãع أحد  ا�يدانية  الدراسة  وغطت   الرياض، 
الرياض Ì اتجاهاتها ا�ربعة باâضافة إ� الوسط، وقد شارك بعض رواد 

الحدائق من حدائق أخرى Ì ا¤ستبيان.
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 درا
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التصنيفــــــــات وإحصـــــاءات
 الحدائق في مدينة الرياض

عدد المواقع 

الحدائق 

المتنزهات

البراحات

الميادين

ممرات المشاة

الساحات العامة

مالعب األطفال

المشاتل التابعـــــة لألمـــــانة

الشوارع الرئيسية المزروعة

الشوارع الفرعية المــــزروعة

مجموع األشجار المـــــزروعة 

مجموع النخيــــــــل المزروعة 

مجموع مساحات المسطحات الخضراء

المساحات الكلية لألماكن العامة المزروعة

1,343

312

22

25

26

96

62

105

3

394

299

259,047

65,174

2,140,809 م2

14,903,422م2

العامة  (١٤٤١ هـ)، اâدارة  الرياض  الحدائق Ì مدينة  تصنيفات وإحصاءات 
بالرياض  البلدي  للمجلس  مقدمة  دراسة  الرياض،  منطقة  أمانة  للحدائق، 

لعام ٢٠١٩م
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أهداف الدراسة
الحدائق Ì مدينة  واقع   Çتقو إ�  عام  الدراسة بشكل  تهدف 

ا ل<هداف التفصيلية ا?تية:
ً
الرياض، وفق

الجوانـب  الريــــــاض وتحكÃها؛ لتÍل  العامة Îدينة  الحدائق   Éبناء معاي¨ لتقي
البنـــــائية، والطــــــبيعية، والنباتية، وسلوكــــــيات ا�رتادين، والجوانب ا�مـــــنية، 

والصحــــــــية، والتنظÃية، وغ¨ها.

ب�  مقارنات  وعمل  لÕستبانات،  ا  Öإحصائي التطبيق  نتائج  تحليل  ع�  العمل 
نتائجها ونتائج ا�Õحظات، وتقدÇ التفس¨ات الÕزمة للنتائج.

ع�  للتعرف  البحثية،  با�قابلة  ا�واطن�  وبعض  ا�سؤول�  رؤى  ع�  التعرف 
تقوÞهم لوضع حدائق الرياض، وما يواجهونه من صعوبات وعقبات وما يرونه 

من مÕحظات ومقáحات.

تقدÇ مقáحات التحس� والتطوير Ì ضوء النتائج، وعقد ورشة عمل تفس¨ية 
بعد إنجاز البحث لدعم النتائج، ويشارك فيها عدد من ا�ختص� وأعضاء ا�جلس 

البلدي Ì مدينة الرياض.

تقدÇ الدراسة بشكل تقرير فí مفصل، وملخص تنفيذي.

من  عينات  ع�  تحكÃها  بعد  الرياض  Îدينة  العامة  الحدائق  معاي¨  تطبيق 
الحدائق Ì ا�دينة لتغطي Ôال، وجنوب، وÓق، وغـــرب، ووســــط الـــــمدينة، 
ويå التطبيـــــق مـــــن خــــــــÕل وسيلة ا�Õحظــــــــة من قـــــــبل الباحث�، وكذلك 
ا�Õحـــــظة  ا�رتاديــــــن، ويتطـــــلب أن تكون صحيـــــفة  اســـــــــــتبانة ع�  توزيع 
وصحيــــــفة ا¤ستبانة مـــــــتطابقت� من حيث العناë، ويـــــهدف التطـــــابق ب� 
ا�دات� من أجل التحقق والتأكد من مصداقية إجابات ا�بحوث� مع مÕحظات 

الباحث�.
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أهمية الحدائق والمتنزهات

والواقع  البيئة،  بعوامل  ا�رتبطة  ا�شكÕت  من  العديد  ا�ج£عات  تواجه 
ا�حلية  ا�ج£عات  تواجه   æال والصعوبات  الصحية،  وا�حوال  ا¤قتصادي، 
وغ¨ها. وتعد الحدائق من أهم ا�دوات والوسائل �كافحة الضغوط النفسية 
الæ يواجهها الناس من جراء تلك العوامل.(2) وبوجود الحدائق تتحقق جوانب 

ثÕثية إيجابية وتÍل: الجوانب الطبيعية، والنفسية، وا¤ج£اعية؛ وهي:

أوًال: تحس� البيئة الطبيعية 
نتيجة �ا تقوم به النباتات من 
إنتاج ا�زيــــــد من ا�كـــــسج� 
وزيادة كميتـه وتشبع الجو به، 
ومايتبــــــع ذلك من الجـــــوانب 

الصحية والبدنية

النفسية  الجوانب  تéية  ثانيًا: 
والشخصيـــــة ل<فــــــراد، بحيث 
الحدائق   Ì ا¤ستجمام  Þكن 

من سحب الضغوط الحياتية

ثالثًا: تحس� جودة الحياة ا¤ج£اعية، من خÕل البيئة ا�فتوحة والتفاعل 
الحياة  =ط  وتغي¨  وا�قارب،  ا�صدقاء  واج£اع  الحدائق،   Ì ا¤ج£اعي
الروتيí، وا¤س£تاع Ì اâجازات ا�سبوعية والسنوية، ولعب ا�طفال، 

وما إ� ذلك

https://bit.ly/3j35doi (2)



الفصـــــل األول
الجانـب النظري



المبحث األول:
الدور الثقافي والتربوي للحدائق

¤ يقت> دور الحدائق Ì ا¤ستجمام والáفيه واللعب واستنشاق الهواء النظيف، 

بل يتعداه إ� أدوار تربوية وثقافية وتعلÃية، ففي كاليفورنيا ù الربط ب� الحدائق 

 Ì ا Öتربوي ا  Öحضاري ا 
ً
ومركز  Ì شكلها، 

ً
حديقة تكون  بأن  والثقافة   Éوالتعل والáبية 

ا ع� ا�ـــدارس الرñيـــــة النظـــــامية 
ً
م;ونها، فتãب ا�عرفة والثقافة ليس وقف

الصباحية، بل أصبحت الحـــــدائق هي ا�خـــــــرى مراكز تعلÃية وتثقيفيـــــة، والفارق 

ا�سا+ ب� ا�درســـــــة النظامــــــية الرñية والحديقة، هو تلقائية التعلÉ والáبية 

والثقافة Ì الحدائق، وأن تـــــصاغ وتقدم الرسائل بشكل غ¨ مباÓ، وتكون بشكل 

جاذب لÕستفـــادة، وتتنوع أشكال مصادر التعلم ما ب� الصورة، والصوت، والشاشة 

ا�تحركة، وا�كتبـــــة، ومقاهي الحوار، والورش Ì الهواء الطلق، وا�لعاب ا�فتوحة، 

وا�حا�ة الخفيفة، وال£ارين واللياقة البدنية ا�فتوحة، وغ¨ ذلك. (3)

المبحث الثاني:
التعاون بين المؤسسات الحكومية 

والمجتمع المحلي.
ïثل طريقة مدينة سياتل لجÉ ديريس Diers, Jim ا�سلوب ا�ك& انتشارا وفعالية 

Ì الو¤يات ا�تحدة، فقد شارك ما يصل إ�  ثÕث� ألف مواطن Ì هذا الÁنامج، 

وïثل الÁنامج Ì ا�شاركة ب� الحكومة وا�ج£ع ا�حÌ Å عمل ا�ãوعات ا�فيدة 

للمج£ع، وأن تنفذ ا�ãوعات بشكل تطوعي من ا�فراد أو من التÁعات وتãف 

وتكون  السياسات،  مع  يتفق  Îا  ا�ãوعات  هذه  تنفيذ  ع�  الحكومية  الجهات 

الحدائق Ì ا�حياء مراكز العمل والتنفيذ لهذه ا�ãوعات ا�ج£عية، ويشارك أفراد 

اÓâاف  تحت  لها  الداعم�  وجلب  لها  والتخطيط  ا�بادرات   Çتقد  Ì ا�ج£ع 

سةوالتسهيÕت من القطاعات الحكومية ا�ختلفة.
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(4)



المبحث الثالث:
الحدائق وجودة الحياة 

منذ عام 1890 م كان تجه_ ا�ماكن للسكان للت¬ه يعد من ا¤سáاتيجيات ا�همة 

حدائق  منها؛  الحدائق  من  أنواع  آنذاك  وجد  وقد  أمريكا،   Ì السكان حالة  لتحس� 

ا�ساحات الفارغة vacant-lot gardens، وحدائق ا�دارس، وحدائق تخفيف الضغوط 

ا�حلية  والحدائق  الن>،  وحدائق   ،Depression-era relief gardens النفسية 

ا¤ج£اعية. ويعد ذلك من متطلبات مواجهة ا�زمات الæ حدثت Ì أمريكا Ì مرحلة 

إنشاء   Ì التوسع الفáة، ومن هنا فقد كان  التغ¨ ا¤قتصادي وا¤ج£اعي Ì تلك 

الحدائق بأنواعها من أهم ا�ساعدات لÕستقرار النفÄ وا¤ج£اعي للمج£ع، كما أن 

الحدائق وا�ت¬هات من أهم ا�دخÕت لجودة الحياة والسعي لتحقيقها.(5) 

لقد تعلمنا من خÕل الخÁات ا¤ج£اعية واâدارية ا�áاكمة كيف يكون ا¤حتياج إ� 

وجود الحدائق Ì داخل ا�دن وا�حياء، وح£ية الفهم العميق �همية الحدائق وكيف 

أن  للمستفيدين  Þكن  وماذا  الطريقة؟  بهذه  فهمها   åي و�اذا  ا?خرون،  يفهمها 

يقدموا؟ ولعلنا أن نحلل عوامل تأسيس الحدائق، فقد تكون �جل العمل ا�ج£عي 

الوطâ íحداث $ء جماî حضاري patriotic purposes، أو أن يكون الغرض للتéية 

للمستفيدين،  والنفسية  ا¤ج£اعية  الرعاية  أو يكون �غراض  الغذائية،  ا¤قتصادية 

وقد تب� أن الحدائق العامة قد ساعدت Ì مكافحة البطالة بخلق وظائف معينة، 

ا�فيدة  والنباتات  والفواكه  الخضار  بعض  بزراعة  الغذاء   Ì النقص  مشكلة  وحل 

والصالحة ل<كل، أو تكون أماكن للجلوس أو أماكن للتعلÉ، و�جل الéو الصناعي 

وا�ماكن  الحدائق   Ì للتوسع  ماسة  الحاجة  فإن  الطبيعية  البيئية  الحياة  وتقلص 

الزراعية Ì ا�دن ح! ¤ تتقلص البيئة الطبيعية وتتغلب مفرزات الصناعة والحضارة 

التلويثية للبيئة وللحياة ا¤ج£اعية ا�ريحة.
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ومن نتائج البحث تب� تدè سلوك ا�رتادين من حيث استعمال الحدائق 
والنظافة، ورداءة دورات ا�ياه ونظافتها وعدم تلبيتها ¤حتياج مرتاديها؛ 
 Ì ضافة إ� ضعف الصيانة والنظافة العامةâعاقة، باâوخاصة من ذوي ا

الحدائق.
ومن ناحية اâنشاءات وا�رافق كمواقف السيارات واâدارة فهي ¤ تر| 

للمستوى ا�أمول منها.
 ýتوسط، و�وÌ سلوكيات ا�رتادين ا�خÕقية كانت Ì وضع أع� من ا
Õحظ الكث¨ من السلوكيات ا�نحرفة، إ¤ أن هناك بعض الشكاوى من 

ُ
ت

مرتادي بعض الحدائق؛ يشار فيها إ� وجود بعض ا¤نحرافات ا�خÕقية 
وا�عاكسات، والشك Ì ترويج بعض ا�منوعات.

ا�نشآت  الحدائق من حيث  الدراسة �ورة تحس�  فمن أهم توصيات 
ا�ستوى،   Ì ا�توسط  عن  يقل  وضع   Ì إنها  حيث  واâدارة؛  وا�رافق 
ع�  لتكون  ا�ياه  دورات  وصيانة  ونظافة  بنظافتها،  ا¤ه£ام  و�ورة 

ا�ستوى ا�أمول منها.
داخل  لهم  التسهيÕت  حيث  من  اâعاقة  بذوي  الخاص  ا¤ه£ام  كذلك 
قبل  من  بالحدائق  لÕه£ام  التوعوي  الجانب  تفعيل  و�ورة  الحدائق، 

روادها، والجانب الرقابي وفرض غرامات ع� ا�خالف�. 
ا�ادية  اللوحات  طريق  عن  وثقافية  توعوية  برامج  إيجاد  وكذلك 

واâلكáونية ع� شكل م[ات ومسارات توعوية وتوجيهية.       

وا�شكلة الرئيسية والæ تحتاج إ� حل ومعالجة Eيعة، هي التأقلم البãي مع 
الحياة الحHية والصناعية،

والæ تطلبت التخلص من الجذور الطبيعية البيئية، والعيش Ì كومة من الخرسانة 
الصلبة الæ ¤معK لها، فاâنسان بحاجة ماسة للعيش Ì ظل بيئة طبيعية نظيفة، 
فالشعور  وطبيعية،  زراعية  نظيفة  بيئة  ه 

M
وتُحف فعال  منتج  عمل  مكان  بجانب 

با¤غáاب النفÄ مرده إ� تحور البيئة التقليدية الطبيعية إ� بيئة مغايرة تخلو من 
البسيطة  القدÞة  العيش  إ� مواطن  نهفو  الطبيعية، وكلنا  الثقافية  الجذور  أسس 
والطرق  الفارهة   èبا�ا ع�  حصولنا  رغم  البسيطة  ومبانيها  بزراعتها  الطبيعية 
 OÕالث التناغم  ع�  وا�ؤثرة  ا�ؤرقة  الحHية  ا�ظاهر  ومن  الجميلة،  (ا�سفلتة) 
استهÕك  زيادة   ،Qالغذا النظام  م_ان   Ì الخلل  والثقافة):  والبيئة،  (الطبيعة، 
 Rالبي التنوع   Ì الخلل  وإهمالها،  وا�دن  ا�حياء  داخل  الساحات  نقص  الطاقة، 
التنافر.  شديدة  ثقافات  لتولد  الحي   Ì السكان  ب�  ا¤ج£اعي  التغاير   ،Qوا�حيا
وهذه ا�شكÕت لها أثر Ì الáابط؛ فإن الفهم الصحيح للحدائق العامة Ì ا�حياء 
لهذه  الحلول   ëعنا وتتكون  ا�شكÕت،  لهذه  ا�ناسبة  الحلول  لنا  يقدم  أن  Þكن 

ا�شكÕت من خÕل الحدائق العامة فÃا يأ�:

الجوانب الجمالية للحدائق Aesthetic improvements وما ïثله من راحة 
والشعور  للسكان  النفسية  الحالة  ع�  ذلك  وتأث¨  للع�،  ب>ية 
بالسعادة، وقد ثبت بالبحث العلمي إن جمال ا�كان يساعد ع� حسن 

السلوك وقلة ا�ماحكات ا¤ج£اعية وا�شاجرات.
 T�زيادة البذور الصحية Soil health؛ حيث نقاء الهواء والتشجيع ع� ا

واâنتاج الغذاQ الصحي.
با�رجل  للتنقل  الناس  Þيل  حيث  والنقل؛  ا�واصÕت  تكاليف  تقليل 
ووجود أماكن للت¬ه قريبة من ا�نازل وعدم الحاجة لÕنتقال بعيًدا من 
للرحÕت  أو  ا�طفال  للعب  أو  والراحة  ا¤ستجمام  لطلب  مساكنهم 

القص¨ة.
وإنتاج  والهواء  للبيئة  تحس�  من  الحدائق  تقدمه  Îا  البيئية؛  الصحة 

ا�شجار ل<كسج�.
التواصل ا¤ج£اعي من خÕل لقاء أفراد ا�ج£ع ا�حÅ والتعارف والتواصل 
 Åح�ا ا�ج£ع  شؤون  �ناقشة  واللقاءات  الجلسات  وعقد  بينهم،  فÃا 

والتعاون Ì حل ا�شكÕت.
التفاعل اâنساè مع الحياة الفطرية من حيوانات ونباتات؛ حيث تشكل 
 من التفاعل 

ً
Õات النافعة شكãالحيوانات ا�ليفة والطيور وبعض الح

ا�رغوب لدى البãية، وبا�خص تلك الحدائق الæ لديها اه£ام بالطيور 
وا�ñاك وغ¨ها.

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

15



 Ì العامة  الحدائق  تأسيس  ع�  العمل  أن  يذكر  أن  هنا  ا�فيد  من  ولعله 
ا�حياء ليست من ا�مور السهلة، وليست من ا�مور الVيعة والæ تتطلب 
فقط قدرة مالية لتأسيسها وإنشائها، فهي تتطلب العديد من ا�مور ومنها:
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وجود جمعية أو مؤسسة ذات قدرة استشارية اج£اعية ونفسية لتحديد 
ا�هداف وتقدم الرؤى ا�ناسبة للوصول إ� تحقيق ا�هداف ا�أمولة.

ا�ياه  وتوفر  والحرارة،  والضوء،  الáبة،  بنوعية  ا�رتبطة  البيئية  العوامل 
الطبيعية، أو ا�عالجة.

ع�  وا�حافظة  بالحدائق  ا�رتبطة  السÕمة  وجوانب  ا�منية  الجوانب 
وإدارتها  وحراستها  منها  وا¤ستفادة  استعمالها  وحسن  فيها  ا�متلكات 

بالشكل ا�طلوب.
الجوانب ا�خÕقية وعناë الثقافة ا¤ج£اعية والدينية ومراعات الذوق 

العام وسلوك ا�رتادين لها.
عليها  ا 

ً
 ومتفق

ً
والقوان� وأن تكون معلومة والتعلÃات  الضوابط  وضع 

ا�همة  ا�مور  من  ا�عن�  مع  ا�رتادين  توافق  ويعد  ا�عني�،  قبل  من 
أو  ((الشيشة))  أمثلة ذلك منع  الحدائق Ì تحقيق أهدافها، ومن  لنجاح 
لعب  وأماكن  والطبخ،  البيع،  أماكن  أو  الشوايات،  استخدام  أنظمة 
ا�طفال، واستعما¤ت ا�رافق Ì الحديقة. وهذا يتطلب إقامة الحوارات 

ا¤ج£اعية Ì ا�حياء قبل تطوير أو تأسيس الحدائق العامة.
الحدائق، والواجبات الوظيفية، وهامش استعمال  تحديد ساعات عمل 
ومتابعتها،  بزراعتها،  يYح   æال والحيازات  لل[تادين،  الزراعة  وسائل 
للطيور،  حيازات  وجود  ذلك   Ì ويدخل  إنتاجها،  من  ا¤ستفادة  وكيفية 

وا�ñاك، وكيفية ا¤ستفادة منها، واست¾ارها.

 Ì Zالحا العامل  والحدائق هو  البيئة  لواقع  الفهم  أن مسألة  التأكيد  وÞكن 
نجاح الحدائق العامة Ì تحقيق أهدافها، فÕ يكفي مجرد القدرة ع� التأسيس 
به  وقناعتهم  التأسيس  لهذا  ا�ج£ع  تقبل  هو  ا�هم  بل  الصيانة،  ومتابعة 
 صوت العصاف¨ Ì الحديقة 

ً
Õساهمة، و¤ يختلف مث�واستعدادهم للتأقلم وا

ا¤ج£اعية  للبيئة  تعطي  متكاملة  كوحدة  أحاديثهم   Ì الناس  صوت  عن 
والطبيعية معناها، كما أنه ¤يختلف بناء الحديقة والشقة السكنية وبيت الéل 
إ¤ بالحجم وشكل التÉê، وهي كلها وحدات Þكن أن تشكل البيئة ا�طلوبة 

للتفاعل وا¤ندماج كمنتج للحدائق العامة Ì ا�حياء. 
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 (6)
(6) Williamson, Erin.  A Deeper Ecology: Community Garden in the Urban 
Environment.  2002.  



 American Communityللحدائق ا�مريكية  الجمعية  به  قامت  ما  الدراسات  ومن 

Ì Gardening ACGA Association عام 1992 وعام 1996م فقد أرسل ا¤ستبيان إ� 

إجابات مدينة  (40) مدينة Ì أمريكا لxجابة عن عدد من ا�سئلة، وهنا مثال من 

ALBANY مايأ�: 

نوع الحدائق Ì ا�دينة
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1234
حدائق األحياء  

 Neighborhood
Garden

مساكن كبار 
السن والعجزة

حدائق 
اإلسكان العام

الحدائق الكبيرة 
المقسمة إلى 

أقسام

5674 أماكن تدريب 
الشباب

 للوظائف

المساكن الخاصة 
بالمرضى 
العقليين 
التأهيلية

حدائق
 المدارس

مــدى وجـــــود مبادرات ا�ساحــــات ا�فـــــتوحة، وقد اتضــــــح عدم ا¤ه£ام 

.Ìفتوحة بالشكل الكا�با�ساحـــــات ا

الدراسة  أدرجت  وقد  و1996م،   1992 عام   Ì الـــــدراست�  ب�  مقارنة 

، وتلتها الدراسة ا�و�.  
ً

ا�خ¨ة أو¤

عدد  ذلك   Ì ويدخل  السن�،   Áع تطورها  ودرجة  الحدائق  إنشاء  تاريخ 

ا�فقود منها وا�ــــــحول إ� نشاط آخر، وكانت اâجابة أن هناك حديقت� 

مفقودت� Ì الخــمس سنوات ا�اضية،  وأن ست حدائق سøاد Ì خمس 

سنوات، وحديقة واحدة أو ثنتان سوف تنقص Ì الخمس سنوات ا�قبلة، 

و�اè عãة حديقة ستبقى Ì الخمس سنوات ا�قبلة.

وهناك العديد من الدراسات حول الحدائق Ì مختلف أنحاء العاý والæ ¤ تتسع لها 

هذه الدراسة، وهي متاحة ع� اâنáنت عند الحاجة لÕطÕع عليها.(7) 
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(7) National Community Gardening Survey.  American Community Garden 

Association.  1996
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 åته æراكز غ¨ الربحية ال�ينتÌ ã كث¨ من بقاع العاý العديد من الجمعيات وا
Ì تéية وتطوير الحدائق وتéية الغطاء ا�خH؛ �جل الصحة والرفاهية واâنتاج 
والغطاء  بالحدائق   åته  æال الجمعيات  من  عدد  يأ�  وفÃا  والجمال،  الزراعي 

ا�خH وتجميل ا�دن وا�ج£عات ا�حلية.

 American Community Gardening ACGAللحدائق ا�مريكية  الجمعية  أوًال: 
Association من مهام الجمعية تطوير وتحس� الحدائق Ì الو¤يات ا�تحدة 
قبل  من  ا¤شáاكات  تع£د  ربحية،  غ¨  جمعية  وهي  وكندا؛  ا�مريكية 
ا�دن   Ì ا�حلية  ا�ج£عات  تخض¨  �عمال  والداعم�  والخÁاء  ا�تطوع� 
 Çبتقد الحياة،  جودة  مستوى  لرفع  الحدائق  أهمية  تعي  والجمعية  وا�رياف، 
الخدمات للمج£عات ا�حلية وتحريك التفاعل ا¤ج£اعي ب� السكان، وتشجيع 
ا¤ع£اد ع� النفس، وتجميل ا�حياء، وتطوير وسائل إنتاج ا�زروعات الصحية، 
فرص  وخلق  الحيوية،  ا�صادر  وحماية  للعائÕت،  الغذائية  ا�>وفات  وتقليل 
وتقوم  والكندي.  ا�مري`  للشعب  والáبية  والعÕج،  وا¤ستجمام،  لل£ارين، 
الجمعية وأعضاؤها لتطوير الدعم ا�ناسب لخدمة إنتاج الغذاء ل<حياء والزراعة 
 ،�ا�را وتطوير  ا�فتوحة  ا�ساحات   Éوتنظ وحماية   Hا�خ الغطاء  وتéية 
 Ì والحدائق وتوسيعها Hوتقوم الجمعية بدعم وتطوير وتشجيع الغطاء ا�خ

كافة ا�قا� والو¤يات ا�مريكية .(8)

هذه  -حسب  الجميع  يستطيع    City Farmers كندا   Ì زارع��ا جمعية  ثانًيا: 
وا�حامون،  العمل، فا�طباء،  بعد  منازلهم  بزراعة حدائق  يقوموا  أن  الجمعية- 
وا�ساحات  الوقت  من  لديهم  وغ¨هم  واâداريون،  وا�هندسون،  وا�درسون، 
عملت  وقد  السطوح،   Ì وح!  الفلل  داخل   Ì أو  مقدمة   Ì بالزراعة  للقيام 
 Ì هذا العمل Ì الجمعية منذ أربع� سنة، ومازالت تعتقد بأهمية ا¤س£رار

ا�ستقبل. 

المبحث الرابع: 
المنظمات والجمعيات المختصة بتنمية الحدائق
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(8) American Community Garden Association www.communitygarden.org

(9) City Farmer, Canada’s Office of Urban Agriculture www.cityfarmer.org

(9)
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الجمعية  هذه  تساعد  نيويورك،   Ì  Green Guerillas   Hالخ (الغريÕء)  ثالًثا: 
ا�ه£� بالزراعة للحصول ع� ا�واد الÕزمة، ودعم وتقدÇ ا�تطوع� للمه£� 

بالزراعة لتحويل ا�ساحات الزائدة إ� مساحات خHاء وجميلة. 

 Municipal and Research واشنطن   Ì البحث  وخدمات  البلدي  ا�ركز  رابًعا: 
Services Center of Washington MRSC وهو مركز غ¨ ربحي،  ويهدف هذا 

ا¤ستشارات   Çتقد خÕل  من  لواشنطن   Åح�ا ا�ج£ع   Ì ال£_  لتطوير  ا�ركز 

للمج£ع ا�حÌ Å مختلف ا�جا¤ت ومنها مجا¤ت الزراعة والحدائق.

ولعل هذه الدراسة أن تكون البداية Ì التفك¨ حول تأسيس جمعية غ¨ ربحية 

 Ì دن�ا الرياض وغ¨ها من  والزراعة Ì مدينة  بالحدائق   Kوغ¨ حكومية تع

ا�ملكة، وقد يكون من مهامها تقدÇ الخدمات ا¤ستشارية ل<فراد وا�ؤسسات 

Ì دعم ومساعدة إنشاء وصيانة وتطوير الحدائق.  

الهندسية  بالخطوط  النظام  هذا  ي£_  المنتظم:  أو  الهندسي  التصميم 
ا دائرية، 

ً
ا خطوط

ً
ا�ستقÃة الæ تتصل ببعضها بزوايا أغلبها قاÂة، وقد تكون أحيان

أو بيضاوية، أو أي شكل هند+ متناسب مع معاý ا�رض كما Ì بعض الطرق 

وا�شايات  الطرق  وعرض  طول  ب�  التناسب  مراعاة  مع  الزهور،  أحواض  أو 

ومساحة الحديقة، وي�Õ هذا النظام الحدائق ا�قامة ع� مساحات صغ¨ة كما 

يÂÕه النافورات وا�حواض ودوائر الزهور Ì أوضاع مركزية. 

المبحث الخامس:
أسس تصميم وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة

نقدم Ì هذا الق� أسس تÉê وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة Ì ا�ملكة. (12)

أوًال: نظم تصاميم الحدائق
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(10) Green Guerillas http://www.greenguerillas.org
(11) Municipal and Research Services Center of Washington

 http://www.mrsc.org/subjects/parks/ComGarden.aspx
(12) https://www.momra.gov.sa/generalserv/specs/guid0021.asp

(10)

(11)
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وÌ النظام الهند+ ا�تناظر تلøم أوجه الحديقة ا�ختلفة أن ت£� مع بعضها 

Ì تشابه متكرر حول ا�حور الرأ+ الذي يخáق الحديقة ويقYها إ� نصف� 

م£اثل�، وتكون أحواض الزهور وا�شايات ع� جانبي هذا ا�حور بشكل متواٍز 

متناظر، كما Þكن تقسÉ الحديقة إ� نصف� متشابه� بأك& من محور واحد ïر 

 .Éêركز التÎ كلها

اâمكان  بقدر  الطبيعة  محاكاة  تراعى  النظام  هذا   Ì الطبيعي:  التصميم 
وعدم استخدام ا�شكال الهندسية ويناسب ا�ساحات الكب¨ة. 

 Ì والطبيعي  الهند+  النظام�  ب�  خليط  طراز  وهو  المزدوج:  التصميم 
مساحة واحدة مع العناية با�شكال الهندسية وا�حافظة ع� ا�ناظر الطبيعية. 

التصميم الحديث أو الحر (Modern Or Free Style): وهو نظام بسيط ¤ 
فيه  وتوزع  وغ¨ها،  وال£اثل،  ا�حاور،  مثل:  ا�عروفة  التنسيق  بقواعد  يتقيد 

النباتات بأعداد قليلة كéاذج فردية لها صفات مم_ة، ويجمع هذا النظام ب� 

جمال الطبيعة والصور أو ا�شكال الهندسية بصورة غ¨ م£اثلة.

ثانًيا: أسس تصميم وتخطيط الحدائق العامة

الوحدة والترابط: وهي الرابطة أو القالب أو اâطار الذي يربط وحدات الحديقة 
مًعا، ومن ا�مكن إضفاء الوحدة عليها عن طريق زراعة سياج حول الحديقة أو 

وبتكرار  وطرق  Îشايات  ربطها  طريق  عن  كذلك  بنائية  حدود  أية  إقامة 

مجموعات نباتية متشابهة Ì اللون أو الصنف أو الجنس.

وكذالك  بعضها  مع  الحديقة  أجزاء  تتناسب  أن  يجب  والتوازن:  التناسب 
أو  عالية  لنباتات  يحتاج  مكان   Ì ا Öجد نباتات قص¨ة  تستعمل   Õف مكوناتها، 

أشجار ذات أوراق عريضة Ì حديقة صغ¨ة و¤ تزرع أشجار مرتفعة كب¨ة الحجم 

أمام مبí صغ¨ أو تزرع أشجار كب¨ة الحجم Ì طرق صغ¨ة ضيقة.

البساطة: تستخدم البساطة Ì ا¤تجاه الحديث لتخطيط وتنسيق الحدائق إذ 
بالتحديد  وذلك  الحديقة،   Ì الوحدة  تحقيق  ع�  تعمل   æال البساطة  تراعى 

ا�نواع وا�صناف  أقل عدد من  واختيار  الطرق وا�سطحات،  با�سوار وشبكة 

 èبا�ا أو  والشج¨ات  با�شجار  الحديقة  ازدحام  عن  واâبتعاد  كاف،  Îقدار 

وا�نشآت العديدة، وهذه تسهل عمليات الخدمة والصيانة.
20
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الطابع والمظهر الخارجي: وهي الصفة ا�م_ة للشكل العام الذي تكون عليه 
ومكونات  منشآت  عليه  تدل  الذي  الخارجي  مظهرها  حديقة  ولكل  الحديقة، 

 Éêالت Ì براز طابع مع�âستقلة، و�الحديقة وتÃêها الذي يÁز شخصيتها ا

¤ بد من إدخال عن> أو أك& من العناë ا�م_ة لهذا الطابع.

نباتات  التكرار Ì بعض مكونات الحديقة من  إتباع  يحسن  التكرار والتنويع: 
بزراعة  وذلك  الحديقة،  أجزاء  لربط  انقطاع  بدون  التتابع  تحقق  بحيث  وخÕفها 

بعض ا�شجار ع� الطريق، أو مجموعة من النباتات تتكرر بنفس النظام بحيث 

يكون لها إيقاع Rhythm، وتكون ملفتة وجميلة الشكل.

إليها  ينظر  بحيث   Éêالت  ëعنا ترتيب  بالتتابع  يقصد  واالتساع:  التتابع 
النباتات من ا�سطح ا�خH إ� سياج من  تدريجًيا Ì إتجاه مع� مثل تدرج 

 Ì الجهة الخلفية، وتزيد أهمية ا¤تساع Ì رتفعة محيطة بالحديقة�ا�شجار ا

التنسيق الحديث للحدائق حيث تقل مساحاتها.

إظهار  هو  الحديقة   Ì النباتات  زراعة  من  الفكرة  توافقها:  ودرجة  األلوان 
العن> اللوè، وهذا يتأ� إما عن طريق اللون ا�خH للمجموع الخHي �عظم 

 Ì هو اللون السائد Hنظر ا�خ�النباتات أو من خÕل ألوان ا�زهار ا�ختلفة، وا

الحدائق وا�فضل؛ ولذا يعمل ع� اâكثار من ا�سطحات الخHاء.

 ëعنا من  عن>ين  ب�  صلة  وجود  عدم  معناه  التنافر  والتوافق:  التنافر 
التÉê وعكسه التوافق Ì وجود الصلة الæ تربط بينهما، وع� سبيل ا�ثال 

منها.  كل  نباتات  =و  طبيعة   Ì لÕختÕف  ا�ائية  مع  الáابية  الحديقة  تنافر 

ا�كونة من مجموعة  الطبيعية  ا�ائية والحديقة  الحديقة  ا�وجود ب�  والتوافق 

غ¨ منتظمة من ا�شجار والشج¨ات والنباتات العشبية، وكذلك الحال بالنسبة 

لتوافق ا�لوان وتنافرها. 

تحديد  التخطيط   Ì ا�هم  من  وتقسيم مساحاتها:  وعزل  الحديقة  تحديد 
الحديقة، وذلك بعمل منظر خلفي لها يعزلها عما حولها من مناظر مختلفة فيحد 

النظر ويق>ه ع� محتوياتها فقط، فتحدد الحديقة بسور سواء كان من نباتات 

ا�سيجة أو من (داير شج¨ي)، أو سور من خشب، أو حديد، أو حجارة، أو طوب، 

أو خرسانة.
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 Éêلت أساس  ا�رض  سطح  شكل  يكون  الحديقة:  ومباني  األرض  شكل 
الحديقة من حيث ا�نحدرات أو ا�رتفعات ا�وجودة، ويدخل طبًعا ±ن تنسيق 

الحدائق   Ì السائد  العن>  هو  الحديقة   Ì  Äالرئي  Kب�ا أن  كما  الحديقة، 

من  والغرض  والحديثة،  الطبيعية  الحدائق   Ì مكمل  عن>  ولكنة  الهندسية، 

.Kب�تÉê الحدائق هو إبراز عظمة ا

ا Ì تنسيق الحدائق؛ إذ يتأثر  Öاإلضاءة والظل: يشكل الضوء والظل عنً>ا مهم
لون العن> وشكله وقوامه Îوقعه؛ من حيث الظل أو شدة الضوء، وقد ترجع 

الضوء والظل فيه، ويå توزيع  الحديقة إ� شكله وتوزيع  أهميته Ì تنسيق 

الضوء  ا�ختلفة واختيارها من حيث كثافتها ومدى حاجتها من  النباتات  زراعة 

حسب  التنسيق   Ì ا�ستخدمة   ëالعنا مواقع  وتراعى  الحديقة،   Ì والظل 

احتياجها للضوء أو الظل.

 Éêلت  Äالرئي العن>  النباتات  تشكل  للنباتات:  المختلفة  األنواع  اختيار 
الحديقة، وتختار بعد دراسة ومعرفة تامة لطبيعة =وها والصفات ا�م_ة لكل 

منها، وتوضع Ì ا�كان ا�ناسب لها ولتؤدي الغرض ا�طلوب من زراعتها.

ثالًثا: المسطحات المفتوحة وأنواعها

الناجحة،  ا�فتوحة  وا�ناطق  ا�ت¬هات  أن  ا�علوم  من  أصبح  الحا�  الوقت   Ì

مثل: البÕزا، والشوارع، والحدائق العامة؛ يتوقف نجاحها ع� ا¤ستعمال ا�مثل 

ا¤ج£اعي�  الباحث�  من  كث¨  لدى  ذلك  تأكد  وقد  السكان،  قبل  من  لها 

أبعاد  ثÕثة  هناك  أن  كما   (13) ا�فتوحة.  وا�ناطق  والطرق  الحدائق  ومêمي 

أساسية للحكم ع� تحقيق الحدائق �هدافها وهي:

 Óبا�سد ا¤حتياج ا

للسكان من خÕل هذه 

الحدائق وا�ت¬هات 

وتلبيتها لرغباتهم.

إتاحتها للجميع من أجل 
ا¤ستفادة منها دون ïي_ 
ب� الســــكان بشكـــــــل 
عادل، ودون أن تكـــــون 

لفئة دون أخرى.

توافقها مع قÉ ا�ج£ع 
ا�حÅ وتقدÞها =وذج

 رمزي له معK يتوافق
 مع الثقافة والبيئة 

ا�حيطة.  
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الجوانب الجمالية للحدائق Aesthetic improvements وما ïثله من راحة 
والشعور  للسكان  النفسية  الحالة  ع�  ذلك  وتأث¨  للع�،  ب>ية 
بالسعادة، وقد ثبت بالبحث العلمي إن جمال ا�كان يساعد ع� حسن 

السلوك وقلة ا�ماحكات ا¤ج£اعية وا�شاجرات.
 T�زيادة البذور الصحية Soil health؛ حيث نقاء الهواء والتشجيع ع� ا

واâنتاج الغذاQ الصحي.
با�رجل  للتنقل  الناس  Þيل  حيث  والنقل؛  ا�واصÕت  تكاليف  تقليل 
ووجود أماكن للت¬ه قريبة من ا�نازل وعدم الحاجة لÕنتقال بعيًدا من 
للرحÕت  أو  ا�طفال  للعب  أو  والراحة  ا¤ستجمام  لطلب  مساكنهم 

القص¨ة.
وإنتاج  والهواء  للبيئة  تحس�  من  الحدائق  تقدمه  Îا  البيئية؛  الصحة 

ا�شجار ل<كسج�.
التواصل ا¤ج£اعي من خÕل لقاء أفراد ا�ج£ع ا�حÅ والتعارف والتواصل 
 Åح�ا ا�ج£ع  شؤون  �ناقشة  واللقاءات  الجلسات  وعقد  بينهم،  فÃا 

والتعاون Ì حل ا�شكÕت.
التفاعل اâنساè مع الحياة الفطرية من حيوانات ونباتات؛ حيث تشكل 
 من التفاعل 

ً
Õات النافعة شكãالحيوانات ا�ليفة والطيور وبعض الح

ا�رغوب لدى البãية، وبا�خص تلك الحدائق الæ لديها اه£ام بالطيور 
وا�ñاك وغ¨ها.

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

جودة  مستوى   Ì  Óمبا بشكل  تسهم  ا�فتوحة  وا�ماكن  الحدائق  أن  كما 

الحياة للسكان، وهناك عدة أشكال من ا�ناطق وا�ساحات ا�فتوحة والÞ æكن 

:Åح�ا¤ستفادة منها Ì ا�ج£ع ا

central parks    ركزية�الحدائق العامة وا

ما  نوًعا  متطور  الحدائق  من  النوع  هذا 
أكـــبر مساحة  أهمية واسعة وهي  ولها 

من حدائق احياء الداخلية

Downtown parks  دينة�حدائق منتصف ا

على  تحتوي  خضراء  بمسطحات  حدائق 
قد  المدينة  منتصف  في  تقع  أشجار 

تكون تاريخية وحضارية ومطورة.

Commons الحدائق العامة التقليدية

المدن  تقــــــع في  مسطــــحات خضــــراء 
من  للعامة  فهي  القديمة  ا�نجليزية 

الناس وتقام بها بعض االحتفاالت

neighborhood parks حدائق الحي

مساحة تقع داخل االحياء السكنية وقد 
اللـــــعاب  من  مجمــــوعة  على  تحتـــــوي 

ل¦طفال والعاب الرياضة

mini parks  لحدائق الصغ¨ة

وعادة  العمائر  بين  تقع  صغيرة  حدائق 
تحتوي على نافورة أو أشكال جمالية

الحدائق العامة
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central square ركزي�الساحة أو ا�يدان ا

تم  تاريخي  مــــركز  يكـــــون  عادة 
تطويره في منتصف البلد أو مكان 

لتجمع جميع الطرق

memorials التذكارية ýعا�ا

أماكن عامـــــة �حــــياء ذكرى أهمية 
الحضارة واحداث القديمة

farmers markets أسواق الخضار الفاكهة

والفواكه  الخضرة  لبيع  مخصصة  مساحات 
وأيام محددة  أوقات  المزارعين في  قبل  من 
وقد تكون في الحدائق العامة أو في الشوارع

pedestrian Sid walks شاة�رصيف ا

للمشي  للجميع  مخصص  ممشى 
وقد يربط منطقة بمنطقة أخرى

م[ مشاة قرب الشوارع
     pedestrian mall الرئيسية للمو¤ت

السيارات  سير  حركة  من  قريب  طريق 
وعادة يقع في منتصف المدينة

الساحـــات 

الشـــــوارع:
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Transit  mall  طريق تسوق

مركز تسوق يقع على طريق العبور

Traffic restricted street  طرق مغلقة

طريق يستخدم كساحة عامة 
مفتوحة خاص للمشاة

Town trails  دينة�مسارات ا

تكون  وقد  للمشي  مخصصة  طرق 
محاطة باشجار الطبيعية

مÕعب ا�طفال

Playground

وفيها عـــــدد من ألعاب 
اطفال التقليدية

School yard  دارس�ساحات ا

االستفادة من الساحات في المدارس 
من قبل سكان الحي

مالعب اطفال       
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ا�[ات ا�زروعة حول الشوارع 
Greenways and linear parks

الطرق الخضراء للمشاة

الحدائق الطبيعية Ì داخل ا�دن
Urban wilderness

في  كما  ا  طبيعًيّ تزرع  التي  النباتات 
السيول  وتجمعات  واودية  الجبال 

والتي تقع داخل المدينة

Atrium  و¤ت�ا�ساحات داخل ا

حدائــــق ا�حـــــياء

مساحات جمالية داخلية
    Indoor 

shopping center دينة�ا�سواق Ì وسط ا

المدينة  في  الرئيسي  السوق  داخل 
من المساحات والجلسات واشجار

الممرات

الساحات المفتوحة في احياء

المساحات داخل المراكز التجارية

Everday spaces م[ات داخل ا�حياء

الساحات في احياء
Found/ Nieboorhod spaces

الممرات

الممرات

Nieboorhod spaces  الساحات

الساحات
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الممرات

الواجهات البحرية والمائية  
Waterfront

السواحل

الموانئ والمرافئ الواجهات البحرية

ضفاف انهار

الواجهات على البحيرات

رابًعا: العوامل المؤثرة على تصميم الحدائق

شكل وطبيعة األرض والمناظر المجاورة: تشكل ا�رض وطبوغرافيتها 
 ëالحدائق وذلك ¤رتباطها الوثيق بالعديد من العنا Éêت Ì أهمية بالغة

وا¤عتبارات البيئية الخارجية. 

المياه: يعتÁ ا�اء من العناë ا�ؤثرة ع� تÉê الحدائق حيث إن لوجوده 
دوًرا مؤثًرا ع� أسلوب دراستها وتÃêها. 

لنوعيته  تبًعا  الحديقة   Éêت ع�  النبا�  الغطاء  يؤثر  النباتي:  الغطاء 
موقع   Ì الطبيعية  النباتات  من  مجموعة  توفرت  إذا  إنه  حيث  وكثافته 

إعداد  عند  ا¤عتبار   Ì ذلك  يؤخذ  أن  ويجب  حديقة،  عليه  يقام  فسوف 

 .Éالدراسات والتصام

نوعية التربة: من أهم العوامل البيئية الطبيعية الæ لها تأث¨ كب¨ ع� 
تÉê الحدائق؛ حيث إن عملية اختيار النباتات ا�ختلفة يع£د ع� نوع الáبة 
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العوامل االجتماعية: للنظام ا¤ج£اعي أثر كب¨ ع� تÉê الحدائق فأي 
مج£ع ي£_ بخصائص اج£اعية ينفرد بها عن أي مج£ع آخر من العاý، فمج£عنا 

ي£_ بقÉ وعادات وتقاليد تنبعث Ì أصولها من تعا� عقيدتنا اâسÕمية، 

 Ì ¨ج£ع السعودي، ولها تأث¨ كب�ومن الخصائص ا¤ج£اعية الæ ي£_ بها ا

والطرق  الجنس�،  ب�  والفصل  الخصوصية  ما ي�:  العامة  الحدائق   Éêت

ا�تبعة لت¬ه ا�E السعودية، أهمية النواحي ا¤ج£اعية Ì تÉê الحدائق 

من حيث تحديد ا¤حتياجات الفعلية �ستخدمي الحدائق.

يكون  أن  ينبغي  وصيانتها:  الحديقة  إنشاء  على  المالية  اإلمكانيات 
أنواع  وزراعة  واختيار  صيانتها  عليه  يسهل  الذي  بالقدر  الحديقة   Éêت

النباتات قليلة الصيانة. كما يفضل استخدام الطرز الطبيعية عن الهندسية 

Ì تنسيق الحدائق العامة لتوف¨ تكاليف الصيانة.

عامة  بصفة  وا�ت¬هات  للحدائق  التخطيطية  ا�عد¤ت  تتوقف 
ع� الظروف ا�حلية لكل مدينة ويخصص لكل فرد من سكان 
ا�دينة مساحة محددة من ا�ساحات الخHاء وتق� ع� النحو 
ا�راكز   Ì اءHومناطق خ ا�ساكن،  ب�  مناطق خHاء   :îالتا
ا�ختلفة با�دينة ومنها مركز ا�جاورة السكنية، ومناطق خHاء 
أو عامة ع� مستوى ا�دينة، ويخصص للفرد من الحدائق العامة 
أن مساحة  أي  للفرد،   / 0.6 م2   îحوا السكنية  ا�جاورة  داخل 
 5000 من  تتكون   æوال السكنية  للمجاورة  الÕزمة  الحديقة 

نYة = 3000م2.

خامًسا: المعايير التخطيطية إلنشاء الحدائق والمتنزهات العامة
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يش£ل تÉê وتنسيق الحدائق مجموعة من العناë ت£ثل فÃا يأ�: 
عناصر نباتية: تعتÁ النباتات العناë ا�ساسية الæ تتكون منها الحديقة 

وتحدد تÃêها وتنسيقها؛ وهي عناë حية تتغ¨ مع الزمن.
 ،îاستخدامات النباتات في تصميم الحدائق: ا¤ستخدام الجما

.Rوا¤ستخدام البي ،Qوا¤ستخدام البنا
إلى:  وتنقسم  الحدائق،  تنسيق  في  المستخدمة  النباتية  المجاميع 
مجموعة  وا�دادات،  ا�تسلقات،  النباتية،  ا�سيجة  الشج¨ات،  ا�شجار، 
النباتات  ا�زهرة،  ا�بصال  وا�ع[ة،  الحولية  ا�زهرة  العشبية  النباتات 
ا�سطحات  وا�ائية،  ا�ائية  النصف  النباتات  والعصارية،  الشوكية، 

الخHاء.
الجلوس،  وأماكن  وا�قاعد  ا�شاة،  م[ات  ومنها:  البنائية،  العناصر 
البنائية،  وا�جYات  (العقود)،  وا�قواس  (الÁجو¤ت)،  وا�ظÕت 
وتÍل  أخرى:  فرش   ëوعنا الحافظة،  والجدران  البنائية،  وا�حواض 
ووضع  ا�ياه،  ومÁدات  العامة،  والتليفونات  القمامة،  وسÕل  صناديق 

لوحات إرشادية. 
عناصر خدمات مساندة: وتÍل توف¨ غرفة للحارس، ومستودع، وكذلك 

غرفة للتجه_ات ا�يكانيكية، والكهربائية.
اâحساس  إعطاء   Ì اâضاءة  عن>  �همية  باâضافة  اإلضاءة:  عناصر 
الجمالية وا�جYات   ëالعنا الáك_ ع� بعض   Ì با�مان فإنها تسهم
البنائية.  ا�نشآت  من  وغ¨ها  والنواف¨،  النباتات  مثل  التشكيلية؛ 
مصدر  ارتفاع  يزيد  أ¤  يجب  ا�شاة  وساحات  م[ات  âضاءة  وبالنسبة 
 æال ا�ناطق  âضاءة  خاصة  عناية  إعطاء  مع  أمتار،  أربعة  عن  اâضاءة 

 .(ýÕس) تش£ل ع�

سادًسا: عناصر تصميم وتنسيق الحدائق
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ا�ائية  والتكوينات  النافورات   Áتعت مائية):  (مسطحات  مائية  عناصر 
ا�ختلفة عن> جذب أسا+ للمواطن� والزوار حيث إنه من الصعب تصور 
سواء  فيها  ا�ائية   ëالعنا من  ا¤ستفادة  بدون  عامة  ساحة  أو  حديقة 
بشكل  أو  الÁك،  أو  الطبيعية،  الشÕ¤ت  خÕل  من  طبيعي  بشكل 
والنافورات،  والشÕ¤ت،  الصناعية،  والبح¨ات  الÁك  ومنها؛  معماري، 
والفسقيات، وهي عبارة عن أحواض مائية ïثل أبسط وسائل استخدام 

ا�اء.
قطع الصخور والحجارة. 

مناطق ألعاب األطفال، وتشمل: 

منطقة لعب ل<طفال دون سن ا�درسة ¤ تقل عن 
1000م2 (ا�جمعـــــــات السكنية الكب¨ة – مــــراكز 

الáفيه Ì ا�حياء السكنية). 

منــــاطق مÕعب ا�طفال العامة والحدائق العامة 
الكب¨ة ومÕعب ا�دارس: ا�ساحة ا�قáحة 2023م

2 لكل 1000طفل. 

مناطق مÕعب ا�طفال Ì حدائق ومت¬هات ا�حياء السكنية، 
والحدائــــــق وا�تــ¬هات العامة: ا�ساحة ا�قáحة 6091م2 لكل 
1000 طفل، (كما تÍل هذه ا�عد¤ت الحدائق، وا�تــــــ¬هات 

الæ تخدم سكان ا�دن، وا�ت¬هات الكب¨ة). 
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عناë خدمات عامة: 

دورات مياه للجنس�.

ا�سوار وا�داخل

(بوفيه) مائدة حرة: يجب توف¨ (بوفيه) لتقدÇ ا�أكو¤ت 
الخفيفة وا�ãوبات. 

مص�: توف¨ مص� لعدد مناسب من ا�صل�

 حديقة الحي السكني، وحديقة المدينة، حديقة متنزه وطني، حديقة 
متنزه مرفق عام، حدائق عامة أخرى (ذات استعماالت خاصة)، مثل: 
حدائق ا�طفال (مÕعب ا�طفال)، حدائق الشوارع وا�يادين العامة، وحديقة 

الشاطئ، وحديقة الحيوان، الحدائق النباتية.

والتشكيل،   Éوالتقل القص  أعمال  وتÍل:  والتشغيل؛  الصيانة  أعمال 
الوقاية  الري،  التYيد،  ا�خلفات،  من  والنظافة  والعزيق  التعشيب  أعمال 

وا�كافحة، صيانة ا�سطحات الخHاء، تعديل منسوب ا�سطحات الخHاء 

وتجديد التالف منها، صيانة نخيل البلح، صيانة وتشغيل اللوحات الكهربائية 

 Ì ا�طفال  ألعاب  صيانة  ا�ياه،  شبكات  وتشغيل  صيانة  الري،  لنظام 

ا�عمال  النواف¨،  ا�شجار، صيانة  أحواض  الزهور، صيانة  أحواض  الحدائق، 

الكهربائية، صيانة عناë الحدائق. 

المتابعة واإلشراف اإلداري والفني. 

31



سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

سابًعا: "أنسنة" الحدائق والمتنزهات
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة "أنسنة" ا�دن، بهدف تحس� 

الوصول  معاي¨  وتطبيق  الحHي،  ا�شهد  وتحس�  ا�دن،   Ì الحياة  جودة 

الشامل Ì ا�رافق البلدية وم[ات ا�شاة، وأكدت الوزارة أن معدل نصيب 

الفرد من الساحات وا�ماكن العامة ارتفع من 3.48 م2 للفرد عام 2015 إ� 

4.14 م2 للفرد عام 2017م، حيث ù استحداث وتطوير 20 مليون م2 من 

مساحة  لتبلغ  با�ملكة،  ا�دن  بكافة  العامة  وا�ماكن  والحدائق  ا�ت¬هات 

مدن   Ì م2  مÕي�   104 من  أك&  اâجمالية  وا�ت¬هات  العامة  الحدائق 

ا�ملكة، كما ïت زراعة أك& من 4 مÕي� شجر،. وأوضحت أنه جرى تطوير 

ومن  ا�اضية؛  الثÕث  السنوات  خÕل  البحرية  الواجهات  من   îطو كلم   21

أبرزها الواجهة البحرية Ì مدينة جدة، وÌ الخÁ، وجازان، والعق¨، وحريضة، 

ا�شاعر  مم�  مثل  ا�شاة،  م[ات  مãوعات  من  العديد  تنفيذ   ù كما 

ا�قدسة لخدمة الحجاج، وجاّدة قباء Ì ا�دينة ا�نورة، ومم� الضباب Ì أبها. 

أولويات  تحديد  آلية  تطوير   ù أنه  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  وبّينت 

طلب وتنفيذ مãوعات ا�نسنة بناء ع� ا¤حتياج الفعÅ، كما ù ا¤نتهاء من 

دليل الوصول الشامل والبدء Ì تطبيقه، وأشارت الوزارة إ� أنها تستهدف 

الحدائق  مãوعات  اع£اد   (2020 إ�   2018) ا�قبلة  الثÕث  السنوات  خÕل 

التéية  أولويات  ع�  بناًء  البحرية  الواجهات  من  ا�زيد  وتطوير  والساحات 

الوصولية  القاÂة لتحقيق مبادئ  السكنية  ا�جاورات  ا�كانية، وإعادة تأهيل 

الخHاء  وا�سطحات  الحدائق  من  ا�توازنة  التغطية  زيادة  مع  الشاملة، 

 Ì يسهم  مما   ،Åالفع ا¤حتياج  وفق  الحHية  با�ناطق  ا�شاة  وم[ات 

تحس� جودة الحياة Ì ا�دن السعودية وكذلك تحس� ا�شهد الحHي.
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ثامًنا: استثمار الحدائق والمتنزهات العامة
إن مشاركة القطاع الخاص Ì است¾ار الحدائق وا�ت¬هات العامة وÌ العملية 

ا�قدمة  الخدمات  مستوى  ع�  ا�حافظة   Ì يساعد  عام  بشكل  التéوية 

للمواطن�، ومن û اâرتقاء Îستوى هذه الخدمات Ì كافة ا�جا¤ت الخدمية 

والتéوية. 

ويå است¾ار هذه الحدائق وا�ت¬هات العامة عن طريق تحصيل رZ دخول 

الخدمات  الذين يرتادونها باâضافة إ� تقدÇ مجموعة من  الزوار  رمزي من 

 Ì تواجده  أثناء  الزائر  يحتاجها   æوال القÃة  وا�دفوعة  ا�تنوعة  ا¤ست¾ارية 

قيامة  إ�  باâضافة  وا¤ست¾ار  اâدارة  بأعمال  ا�ست¾ر  ويقوم  الحديقة، 

والبلديات  ا�مانات  تحددها   æال للقواعد  ا 
ً
طبق والصيانة  التشغيل  بأعمال 

ذات الشأن Îوضوع ا¤ست¾ار.

المتنافسون الذين لهم حق االشتراك في المنافسة 
يå التننافس ا¤ست¾اري ب� الãكات أو ا�ؤسسات العامة Ì مجال صيانة 

الحدائق وا�ت¬هات وحاصلة ع� شهادة تصنيف ا�قاول� السعودي� بدرجة 

تأهيل مناسبة لنوع ا�عمال ا�درجة، وكذلك الãكات أو ا�ؤسسات العامة 

أو  Óكات  مع  متضامنة  وا�طاعم  الفنادق  وتشغيل  إدارة  مجال   Ì

تأهيل  بدرجة  وا�ت¬هات مصنفة  الحدائق  عامة Ì مجال صيانة  مؤسسات 

مناسبة �ستوى ا�عمال وقÃة العرض ا�قدم. (15)   

كيفية تأجير األنشطة
يå تأج¨ ا�نشطة ا�ختلفة Ì ا�مانات والبلديات:

للنفع العام بتقدير  اللجان: حيث تقوم لجان العقارات ا�خصصة  عن طريق 

أجور الوحدات الشاغرة من أنشطة الفئة ا�و� والثانية.

عن طريق ا�زايدة: تؤجر العقارات البلدية من الفئة الثالثة عن طريق ا�زايدة 

العامة؛ وذلك بعد استكمال ا�زايدة ا�عروضة Ì البلدية أو ا�مانة، وتصنف 

ا�مانات   Ì الزراعية وا�شاتل  الحيوان  وحدائق  العامة  وا�ت¬هات  الحدائق 
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اشتراطات تأجير األنشطة
 ،èمبا من  يÍله  Îا  ا�ت¬ه  أو  الحديقة  وصيانة  بتشغيل  ا�ست¾ر  يلøم 

ومنشآت، ومÕحق، ومرافق خدمات، وحدائق، ومزروعات، وأدوات طوال مدة 

وأن  العقار،  يتبع  ما  بكل  التامة  العناية  وعليه  الخاص،  حسابه  وع�  العقد 

ن من أداء الحديقة أو ا�ت¬ه. يحس�

وذلك  العقد؛  مدة  خÕل  وقت  أي   Ì العقار  ع�  التفتيش   Ì الحق  للبلدية 

العقد  لبنود  تنفيذه  من  للتأكد  ا�ست¾ر  Þارسه  الذي  النشاط  متابعة  بهدف 

وإلøامه با�نظمة والتعلÃات.

يلøم ا�ست¾ر بالYاح �ي شخص مفوض من البلدية بالدخول والتفتيش ع� 

جميع ا�نشآت.

وا�واصفات  للمخططات  ا 
ً
وفق للمãوع  ا�رافق  كافة  بإنشاء  ا�ست¾ر  يلøم 

الفنية والæ أعدت لهذا الغرض واع£دت من قبل البلدية. 

أن تتناسب ا¤ست¾ارات مع العادات والتقاليد السائدة.

إمكانية استغÕل ا�ماكن الفارغة Ì الحديقة �نواع مناسبة من ا¤ست¾ار.

إدارة وتشغيل وصيانة ا�ت¬هات/  ا�تنافس له سابق خÁة بأعمال  أن يكون 

الحدائق واست¾ارها.

من  وآ¤ت  ومعدات  عمالة  من  الÕزمة  اâمكانيات  ا�تنافس  لدى  يكون  أن 

أفضل النوعيات بحيث تتناسب مع ما يقدمه من أعمال مختلفة.

يلøم ا�ست¾ر باستقبال ضيوف ا�مانة أو البلدية من الفئات ا?تية:

 ب. ا�طفــــال ا�عوقـــــ�. أ. طÕب ا�دارس من البن� والبنات.

 ج. الجمعيــــات الخــــــ¨ية

 ه.أي فئات أخرى تحددها ا�مانة أو البلدية.

 د.زوار ا�مانة والبلدية من الداخل أو الخارج
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ويجب على المقاول حيال ذلك اتباع ما يأتي:
فتح الحديقة للضيوف Ì الوقت ا�حدد لذلك.

وتوزيع  لهم  والãح  الضيوف،  �رافقة  ا�قاول  قبل  من  مندوب  تواجد 

ا�طبوعات الدعائية.

تواجد ا�عداد الÕزمة من العمالة والæ تستلزمها الزيارة.

¤ يحق للمقاول ا�طالبة بتذاكر دخول لضيوف ا�مانة.

التقيد با�واعيد ا�حددة للزيارة وا¤لøام بتعلÃات ا�مانة والبلدية فÃا يتعلق 

بالزيارة.

اâمكانيات الواجب توفرها Ì الحدائق وا�ت¬هات ا�ست¾رة:

ا�زايا الæ تحققها البلدية أو ا�مانة: 

 ج. ا�واد والخامات الæ يحتاجها العمل �عمال التشغيل والصيانة وأعمال ا¤ست¾ار.

 ج. ±ان من يقوم Îتابعة تطوير وصيانة الحدائق وا�ت¬هات ا�ست¾رة. 

 ب. تخــــفيف العـــبء عن البلدية Ì  أ. ا¤ستفادة من ا�جر ا�دفوع لÕست¾ار

      عملـــــيات الصيانة والتـــــــشغيل

أ.إمكانيات العمالة؛ وتتألف من: مدير 

الحــــديقة أو ا�تنــــزه، مهنـــــدس زراعي، 

إمكانيات العمالة ا�خرى.

اâمكانيات  ا�ساعدة:   ب.اâمكانيات 

ا�ساعدة،  وا�جهزة  ا�دوات  ا?لية، 

قطع الغيار الÕزمة.
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عدم ا¤ع£اد ع� ا�سس العلمية Ì إنشاء الحدائق.

عدم تخصيص م_انية âقامة مÕعب ا�طفال والحدائق العامة
Ì معظم ا�مانات والبلديات.

قـــــلة ا�راضــــي ا�خصــــصة للحــــدائق.

قلة الوعي لدى بعض ا�واطن� وعدم محافظتهم ع� ا�نشآت

 والشتÕت وا�شجار ا�زروعة وألعاب ا�طفال.

عدم وجود تصنيف عام ع� مستوى ا�ملكة يحدد نوعية الحدائق
 داخل ا�دن ومساحاتها والخدمات الæ يقدمها.

عدم تغطية أعداد كب¨ة من الحـــــدائق بشبـــــكات ري، 

وا¤ع£اد Ì ريها ع� صهاريج ا�ـــــــياه (الوايتات).

قــــــلة مــــــياه الـــــري وملوحــــــتها.

قـــــــلة ألعـــــاب ا�طفــــال Ì الحـــــدائق العــــامة.

ا¤ختيار غ¨ ا��Õ للنباتات Ì الحدائق.قلة اâنارة Ì كث¨ من الحدائق.

انتشار ا�عشاب وعدم مكافحتها Ì العديد من الحدائق.

نقص Ì العمالة، وضــــــعف الخÁة العملية لديهم.

عدم صÕحية تربة كثــــ¨ من الحدائق للــــزراعة.

قلة الخـــــدمات الـــعامة Ì معظــــــم الحـــــدائق.
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الوضع الحالي للحدائق في بعض أمانات وبلديات المملكة 
ا �وقع أمانة منطقة الرياض:(16)

ً
وفÃا يأ� عرض للوضع الحاî للحدائق وفق

36
(16)  ا�وقع اâلكáوè �مانة منطقة الرياض.



باع ا�سس العلمية لتÉê وتخطيط الحدائق
ّ
ات

تخصيص م_انية âقامة الحدائق ومÕعب ا�طفال

تخصيص أرا� داخل ا�دن âنشاء الحدائق العامة.

زيادة التوعية اâعÕمية للمواطن� عن طريق النãات والكتيبات
 واâذاعة والتلفزيون الæ توضح أهمية إقامة الحدائق ومÕعب ا�طفال.

زيادة عدد ونوعية ألعاب ا�طفال Ì الحدائق العامة وصيانتها
 واختيار الجيد منها وا�طابق للمواصفات العا�ية.

اEâاع Ì إنشاء وإكمال شبكات الري لتغطية كل الحدائق 
ومÕعب ا�طفال وتقليل ا¤ع£اد Ì الري ع� (الوايتات) 

وما يصاحبها من مشاكل.

استغÕل الحدائق الكب¨ة داخل ا�دن أو ذات ا�وقع ا�£_ من خÕل
 طرحها للقطاع الخاص لÕست¾ار. 

زيــــادة مستوى الخدمات ا�وجــــــودة Ì الحــــدائق.

التـــــنويع Ì انتشار الحدائق واختيار ا�واقع الجيدة.
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الحلول والمقترحات:

زراعة نباتات مقاومة للظروف البيئية ا�حلية القاسية بعد اختيارها
 وتقيÃها، ومناسبتها للزراعة Ì الحدائق ومÕعب ا�طفال.

ا¤ه£ام بعمليات الصيانة الزراعية أك& من إنشاء حدائق جديدة؛
 أي يجب التفك¨ Ì إمكانية إجراء الصيانة الزراعية قبل البدء 

Ì إنشاء حدائق جديدة.
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ا¤ستبدال التدريجي �ياه ا?بار Îياه ال>ف الصحي ا�عالجة.

نقل تربة زراعية إ� الكث¨ من الحدائق وإضافة ا�حسنات 
الزراعية وا�ñدة لبعض ا�واقع.

زيادة عدد العمال بشكل يتناسب مع عدد الحدائق
ا�وجودة والæ سوف تنشأ.

إنــــارة الحـــــدائق العامــــة غ¨ ا�نــــارة.
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فرض عقوبات شديدة ضد ا�خرب� �نشآت الحدائق. 

تخصيص وحماية ا�را� âنشاء حدائق عامة وع� ا�دى البعيد.

دعم ا�جهزة Ì البلديات وا�جمعات القروية بالجهاز الفí ا�ناسب.

باع أساليب مرنة ومتطورة لتسهيل اâجراءات الخاصة
ّ
ات

 با¤ست¾ارات وا�ست¾رين من القطاع الخاص

توجيه العملية ا¤ست¾ارية (تحت إدارات متخصصة) Îا يكفل تحقيق
اâسáاتيجية الæ تنتهجها الوزارة لتشجيع رجال ا�عمال ع� 

است¾ار أموالهم Ì الحدائق وا�ت¬هات العامة.

فتح ا�جال للمست¾رين بتقدÇ أفكار است¾ارية جديدة تعود عليهم 
وع� ا�مانات والبلديات بالفائـــدة، Óيطــــة أ¤ تخل بالشــــروط 

العامة لÕست¾ار.

وضع Óوط جزائية ع� ا�ست¾ر Ì حال إخÕله بãوط عقد ا¤ست¾ار.

مساعدة ا�ست¾ر إذا احتاج �ي مساعدة فنية وخاصة Ì مجال 
.(…Éمكافحة آفات، طرق تقل )¨التشج
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الفصـــل الثانــــي: 
المنهــــج العــــلمي 
للدراسة الميدانية
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المبحث األول:
نوع منهج البحث

المبحث الثاني: 
أدوات البحث

محل  الظاهرة  Îسح  يق�  والذي  ا¤ج£اعي،  ا�سح  منهج  الدراسة  هذه   Ì بع 
M
ات

مرتادي  من  عينات  إ�  موجهة  ا¤ستبانة  وهذه  ا¤ستبانة،  باستعمال  الدراسة 

ا�سؤول�  مع  ا�قابÕت  وإجراء  ا�ختارة،  للحدائق  الباحث�  ومÕحظات  الحدائق، 

النتائج  تفس¨  لدعم  عمل  ورشة  عقد   åي النتائج،  خروج  وبعد   ،û ومن  وا�واطن�، 

وا�قáحات.

وتعد هذه الدراسة من النوع الكمي نظًرا لáم_ اâجابات با�رقام، وإمكانية تطبيق 

اâحصاء الوصفي، واâحصاء التحليÅ؛ فاâحصاء الوصفي يقوم ع� إبراز خصائص كل 

متغ¨ ع� حدة، واâحصاء التحليÅ يساعد Ì الربط ب� ا�تغ¨ات، وقد توصف هذه 

الدراسة بأنها من النوع الكيفي ¤ع£ادها ع� مÕحظات الباحث� وا�قابÕت البحثية 

ولعقد ورشة تفس¨ية بعد تقدÇ النتائج وتفس¨اتها. 

أوًال: استبانة بحث موجهه لمرتادي كل حديقة على حدة، لمعرفة مدى رضا 
المرتادين عن الحديقة وخدماتها، وكذلك وصف سلوكيات مرتاديها، وتقدير 
الجوانب األمنية واألخالقية لمرتاديها، وتشمل االستبانة أربعة أقسام هي:

البيانات الدÞوغرافية �رتادي الحدائق ا�شارك� Ì إجابة ا¤ستبانة.

 ëل جوانب البناء، وتوفر العناÍالحديقة؛ وت Ì رافق�تقوÇ جوانب اâنشاءات وا

الÕزمة Ì الحدائق، والغطاء النبا�، وا�شكال الجمالية.

تقوÇ الجوانب اâدارية والتنظÃية Ì الحدائق.

تقوÇ سلوكيات ا�رتادين للحدائق.

ا�من،  مستوى  ورفع  الحديقة،  وتحس�  تطوير  نحو  ا�بحوث�  مقáحات  تلقي 

والسلوك ا�خÕ÷ فيها. 

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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ثانًيا: صحيفة المالحظات؛ وهي صحيفة تشمل كافة العناصر المذكورة في 
بتسجيل  مختصون  باحثون  وقام  الديموغرافية،  البيانات  عدا  ما  االستبانة 

المالحظات لتشمل كافة 
جوانب الحديقة، وسلوكيات مرتاديها، والغطاء ا�مí، والتنظÃي ا�توفر فيها.

رابًعا: عقد ورشة عمل تفسيرية  لالطالع على كافة نتائج الدراسة وتقديم 
مقترحات قابلة للتطبيق، وطبق في ذلك أسلوب جماعات االهتمام المبني 
على ترتيب اآلراء ومعالجة االختالف بين المشاركين، وترجيح اآلراء األفضل 

للتطبيق، وتتكون محاور الورشة من: 
  محور اâنشاءات وا�رافق للحدائق العامة.

.Éدارة والتنظâمحور ا  

  محور سلوكيات ا�رتادين.

  محور العقبات الæ تواجه ا�سؤول�.

  عرض ا�قáحات وإضافة مقáحات أخرى. 

ثالًثا: المقابالت البحثية مع أعضاء المجلس البلدي، والمسؤولين في أمانة 
مدينة الرياض وعدد من المواطنين والمواطنات، وشملت عناصر المقابلة ما 

يأتي:
   واقع اâنشاءات وا�رافق للحدائق العامة.

.Éدارة والتنظâواقع ا   

   واقع سلوكيات ا�رتادين.

   العقبات الæ تواجه ا�سؤول�.

   تقدÇ ا�قáحات. 

مدينة        Ì الحدائق  عن  الشكاوى  حول  معلومات  أو  إحصاءات  أية  ع�  الحصول    

الرياض.
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المبحث الثالث: 
مجاالت الدراسة

تصنيفات، فتÍل مÕعب  عدة  إ�  وا�ت¬هات  الحدائق  تنق�  الرياض  مدينة   Ì

وم[ات  والÁحات،  وا�ت¬هات،  البلدية،  وساحات  الرياض،  وواحات  ا�طفال، 

ا�شاة، وميادين الرياض، وقد بلغ عددها 1,343 موقًعا، وù الáك_ Ì هذه الدراسة 

ا�يدانية ع� ا�ت¬هات Ì مدينة الرياض، وغطت  الدراسة ا�يدانية أحدى عãة 

حديقة موزعة ع� مدينة الرياض Ì اتجاهاتها ا�ربعة باâضافة إ� الوسط، وقد 

شارك بعض رواد الحدائق من حدائق أخرى Ì ا¤ستبيان.

أوًلا: المجال المكاني 

حديقة تÕل الرياض

حديقة حي الهدا

مم� آل فريان

مت¬ه الدوح حي العريجاء

حديقة الحـــــ[اء

حديقة عكـــــاظ

مت¬ه طريق النهضة

مت¬ه حـــــي العلـــيا

حديــــقة الــــجلسان

 Zمت¬ه محمد بن القا
حي الروابي

Éحديقـــــة النظـــ

حدائق أخرى

الحدائق الــــــمختارة

 ýــــروج، حديقة السا�حدائق أخرى (7 حدائق): حديــــقة حي ا
بالعليا، حــديقة حي الربيع، حديقة حي الندى، حديقة ظهرة 

البديعة، حديقة ا�نار، حديقة حي الفÕح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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استغرقت الدراسة مدة ستة شهور, وبدأت حال التعميد الرñي لتنفيذ الدراسة؛ 

وهو تاريخ 23 جماد ثاè 1440هـ. 

ثانًيا: المجال الزمني 

ا�سح النظري لل[اجع العلمية وا�نظمة وتحريرها

بناء وتحكÉ ا¤ستبانة وصحيفة ا�Õحظات وا�قابÕت 

1

2

تطبيق ا¤ستبانة وا�Õحظـــــة Ì حديقتــــ�

تطبيق ا¤ستبـــانة وا�Õحظـــــة  Ì حديقتـــــ�

3

4

تطبيق ا¤ستبــــانة وا�Õحظة Ì حديقتــــ�

تطبيق ا¤ستــــــــبانة وا�Õحظة Ì حديقتـــــ�

5

6

تطبيق ا¤ستبانة وا�Õحظة Ì حديقـــــت�

إدخال البيانات

7

8

التحليل اâحصاQ وا�عالجة الكيفية وتحريرها

معالجة بيانات ا�Õحظات وتحريرها

9

0

إجراء ا�قابÕت البحثية مع ا�سؤول� وا�واطن�

معالجة بيانات ا�Õحـــــظات وتحــــريرها

11

12

عقد ورشة العمل التفس¨ية وتحرير نتائجها

كتابة التقرير النهاQ وا�لخص التنفيذي وتسلÉ ا�سودة

13

14

كتابة التقرير النهاQ وا�لخص التنفيذي بعد استيفاء ا�Õحظات

Éطلوبـــــة والتــــسل�طباعة النســـــخ ا

15

16

ا�سابيـــــعإجراءات الدراسة

ا�ول

èالثا

الثالث

الثالث

الرابع

الرابع

الرابع

الخامس

السادس

السادس

الثالث 
الرابــــع  

الخامس
السادس

الثالث 
الرابــــع  

السابع

الثامن

Óالتاسع  العا

الحادي
عشـــــر

الثانــي
عــشــر

الخامس
السادس
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تطبيق ا¤ستبانة ع� عينة عمدية من مرتادي هذه ا�ت¬هات ا�حد عã وسبع 

ا.
ً
حدائق أخرى (فردية ا�شاركة) لعدد إجماî هو (314) مبحوث

 ،ãع ا�حد  ا�ت¬هات  لكل  باحث�  ثÕثة  قبل  من  ا�Õحظة  صحيفة  تطبيق 

واستغرقت ا�Õحظة الواحدة ست� دقيقة تقريًبا، والهدف من عمل هذا اâجراء 

ا�نهجي للتحقق من موضوعية ا�Õحظة، وتقارب رأي الباحث�،  والحصول ع� 

متوسط درجة تقوÇ الباحث� لكل مت¬ه ع� حدة.

 åجلس البلدي � ي�اختيار عدد من الخÁاء، وا�ختص�، وا�كادÞي�، وأعضاء ا

ا¤طÕع ع� نتائج الدراسة وا�عاي¨ ا�ستخدمة لتقوÇ واقع الحدائق وإبداء الرأي 

العمل  ورشة   Ì ا 
ً

مشارك  (28) إ�  يصل  ما  شارك  وقد  حولها،  وا�قáحات 

التفس¨ية.

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

تستهدف الدراسة التطبيق وفق ما يأ�:

ثالًثا: المجال البشري 

<<

<<

<<

<<

<<

<<

المبحث الرابع: 
االختبارات ا�حصائية

ا لÕستبانات وسجÕت ا¤ستنباط بعد ترم_ها وفق  Öتحليل البيانات إحصائي ù

ما يأ�:

اختبارات اâحصاء الوصفي (النسب ا�ئوية، وا�توسطات، وا¤نحراف ا�عياري) 

للبيانات ا�ولية والرسوم البيانية لها.

ح!  ثانًيا  من  ا�حاور  حسب  التفصيلية  الدراسة  �تغ¨ات   Qحصاâا الوصف 

والرسوم  ا�عياري،  وا¤نحراف  وا�توسطات،  ا�ئوية،  النسب  وتÍل  رابًعا؛ 

البيانية لها.

 .(Alpha ألفا) اختبار الصدق والثبات للمحاور؛ ومنها اختبار

تحوير بيانات كل محور إ� متغ¨ واحد عندما يثبت تحقق الثبات فيها وفÃا 

ب� عناë كل محور.
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

استخراج البيانات الوصفية  (النسب ا�ئوية وا�توسطات وا¤نحراف ا�عياري) 

للمتغ¨ات ا�حورة لكل ا�حاور من الثاè ح! الرابع.

�عرفة الáتيب ب� عناë كل محور. ) Friedman تيب (فريدمانáاختبار ال

�عرفة الáتـــــيب للمحاور كــلها. ) Friedman تــــــيب (فريدمانáاختبــــــار ال

اختبار (ت) (T – Test) للمقارنة ب� البيانات الثنائية Ì كل محور ع� حدة.

اختبار (ف)  (Anova) للمقارنة ب� البيانات الثÕثية فأكثــر Ì كل مـــــحور.

اختبار ا¤رتباط (ر)  (Correlation)  ب� ا�حاور فÃا بينها. 

<<

<<

<<

<<

<<

<<

المبحث الخامس: 
المعالجة الكيفية للبيانات 

 îيد æعلومات ال�معالجة اâجابات ا�فتوحة Ì ا¤ستبانة؛ حيث خضعت ا

العلمية  للمعالجة  ا¤ستبانة  نهاية   Ì ا�فتوح  للسؤال  ا�بحوثون  بها 

¤ستنباط وتصنيف وتفس¨ اâجابات. 

معالجة بيانات ا�Õحظات ا�يدانية.

معالجة بيانات ا�قابÕت البحثية.

باستعراض  ا�عالجة  وïت  التفس¨ية؛  العمل  ورشة  بيانات  معالجة 

ا�ناقشات الæ تÌ å ورشة العمل واستنباط تفس¨ات لنتائج ا¤ستبانة، 

وا�Õحظات ا�يدانية، وا�قابÕت البحثية؛ حسب رؤية ا�شارك� Ì ورشة 

رؤية  قورنت   û ا�حددة،  ا�حاور  حسب  ا�ناقشات  وصنفت  العمل، 

الدراسة  نتائج  ب�  فÃا  التطابق  ويعد  الدراسة،  نتائج  مع  ا�شارك� 

وا¤ختÕف  قوية،  مؤÓات  ا�تشابهة  فالنتائج  ا،  Öوقوي مؤكًدا  والورشة 

ا لحYه.  Öات يلزم تفس¨ها علميÓيوصف بأنه مؤ

<<

<<

<<

<<
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الفصل الثالث: 
نتائـــج الدراســــة



سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

المبحث األول: 
المالحظات الميدانية للحدائق

حديقة تالل الرياض: 

حديقة الهدا:

محل  الحدائق  ع�  الباحثون  سجلها   æال ا�لحوظات  أهم  يأ�  فÃا 

الدراسة:

أغلب ا�رتادين من ا�واطن� السعودي�.

يوجد عدد قليل من غ¨ ا�واطن� السعودي�.

وضع  Þكن  خHاء  مساحات  فيها  الحديقة  أن  رغم  الكرة  لعب  Þنع 

مÕعب فيها.

باللوحة اâرشادية منع إشعال النار.

جيدة  وهي  للحديقة؛  ا�Õصق  بالجامع  مرتبطة  الرجال  مياه  دورات 

وصيانة  كمستودع،  ويستعمل  (إفرنجي)،  واحد  حمام  وفيها  عموًما 

ا  Öالحمامات جيدة جد

أما حمامات النساء فمغلقة Ì داخل الحديقة، مع بقاء حمامات النساء 

Ì ا�سجد مفتوحة. 

يوجد دورات مياه داخل الحديقة ولكنها مغلقة.

ا�كان نظيف يحتاج إ� ألعاب أطفال إضافية.

ويحتاج إ� كام¨ات مراقبة باâضافة إ� رجال أمن.

حديقة جميلة وهادئة.

ينقصها جلسات و(كافيهات) باâضافة إ� أمن ومراقبة.

يوجد باعة أجانب بك&ة داخل الحديقة.

العمال  فيها  ويختبأ  يهرب  مهجورة،  مباٍن  الحديقة  من  بالقرب  يوجد 

عندما تأ� البلدية.

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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واقع الحدائ

ممشى حديقة آل فريان:

حديقة دوح بالعريجاء:

¤يوجد مص� نساء ساتر.

من أسوأ دورات ا�ياه، حيث تفتقر للنظافة والصيانة رغم ك&ة الزوار 

ومكانة الحديقة بالرياض.

استخدام الجلسات Ì الحديقة للبيع من قبل البائع� الجائل� وبشكل 

غ¨ منظم. 

 åتأج¨ الجلسات بعد حجز ا�ماكن العامة من أشخاص وتجار، وبعدها ي

ا ع� ا�وطنون. Öالتأج¨ مادي

تأج¨ الدبابات مما يؤدي للعبث بالحديقة ومما يشكل خطورة وعدم 

راحة للمت¬ه�.

ا�عاكسة داÂة وا�ضايقات مس£رة.

مواقف  أمام  للبيع  سيارات  عرض  وكذلك  قدÞة  سيارات  توقف 

الحديقة وÌ ذلك تشوية للحديقة وتضييق للمواقف ع� الزوار.

الحديقة قدÞة.                                     مستوى النظافة سيئ.

¤ توجد إضاءة.                                     ¤ يوجد رجال أمن.

بحاجة  فهي  مقاهي؛  أو  (بوفيهات)  و¤  بقا¤ت  يوجد   ¤ كÁها  رغم 

ماسة لذلك.

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

حديقة الحمراء :
الحديقة مستواها متوسط إ� عاٍل.      تقع ب� ا�نازل.

الغالبية من ا�واطن� السعودي�.        اâضاءة خافتة لكنها شاملة.

تحتاج إ� (كافيه) جيد للقهوة، والشاي، وا�رطبات، ويفضل التعاقد مع 

متعهد لفتح سلسلة من ا�قاهي Ì حدائق الرياض وجلساتها.

<<

<<

<<

<<

<<
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واقع الحدائ

حديقة النهضة :
ا�نøة يحتاج إ� صيانة شاملة وتطوير.

تحتاج إ� صيانة دورات ا�ياه، ووضع مص� نساء خاص ساتر.

والشاي،  وا�أكو¤ت،  ا�رطبات،  لبيع  (كافيهات)  إ�  بحاجة  الحديقة 

والقهوة؛ حيث ¤ يوجد أي $ء من ذلك Ì هذه الحديقة، مع اâشارة 

الحديقة  الجهة الãقية من   Ì إ� وجود مقاهي، ومطاعم، وبقا¤ت

ع� الشارع العام. 

يجب وضع مسطحات خHاء وكرا+ للجلوس مجددة لتلف الجلسات 

الحالية.

يشجع  أو  يؤدي  قد  مما  ا�شاه  وم[ات  للحديقة  اâنارة  ضعف 

السلوكيات غ¨ ا�خÕقية Ì الحديقة.

أجهزة  وكذلك  ا�طفال،  ألعاب  منها  ا�لعاب؛   Ì تجديد  إ�  تحتاج 

اللياقة، وا�Õعب الرياضية.

¤يوجد حارس أمن واحد رغم كÁ حجم وامتداد الحديقة.

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

حديقة العليا:
ïوينات،  ووضع  الرقابة  إ�  بحاجة  فهي  بك&ة،  جائلون  بائعون  يوجد 

و(بوفيهات)، و(كوÌ شوب) منظمة.
 Ì هذه الحديقة أكوام القمامة وا�وساخ Ì &قلة عمال النظافة، ويك

كل مكان؛ لك&ة زوارها ع� مدار اليوم.
ا ¤تناسب ا�كان و¤ يوجد أمان بسببها. Öإضاءة خافتة جد

الشام،  من  سعودي�  غ¨  أنهم  الحديقة  هذه  رواد  ع�  يغلب 
والسودان، وم>، وغ¨ها، ومن ا�مارسات ا�لحوظة Ì هذه الحديقة 
ك&ة استعمال (الشيشة)، وبعض ا�عاكسات ب� الشباب والشابات؛ 
لل[اقبة  كام¨ات  وضع  إ�  بحاجة  الحديقة  فهذه  قليلة،  بنسبة  وهو 
�ا تحدثه من أ�ار  (الشيشة)  استعمال  ا�من، ومنع  رجال  وتكثيف 

صحية ع� ا�ت¬ه�.  

<<

<<

<<

<<
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واقع الحدائ

حديقة الجلسان: 
ا�ضاربات  فيها  وتك&  للحديقة  ارية  Öجد و¤  حديدية  حواجز  يوجد   ¤

وا�عاكسات. 

قلة ا�من والحراسة والتنظÉ، وك&ة شكــــاوى رواد هــــذه الحديـــــقة.

سوء أخÕق بعض الشباب باتجاههم نحــو اخáاق خصـــــوصية الـــــرواد.

تواجد عدد كب¨ ممن يعــانون من ا�مــــــراض النــــــفسية وا�شـــــردين.

هناك اح£ال ¤ستعمال ا�ãوبات ا�حــظورة، وإحضارها �وقع الحديقة.

يتطلب ا�مر وجود رجال أمن مدرب�، ويå اختيارهم بعناية ليقوموا 

لáكيب  باâضافة  ا�فتوحة،  الحديقة  هذه  ع�   íا�م باÓâاف 

الكام¨ات ا�منية.  

ك&ة البائع� الجائل� وافáاشهم ل<ماكن وعرض بضائعهم، وكذلك 

ا�أجرين للدرجات الVيعة؛ وفيها خطورة ع� الزوار.

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

حديقة النظيم :
عدم وجود مواقف يYح بها (للفود ترك) ع� خÕف كل الحدائق.

يستحسن وضع حاجز حديدي ع� بعض ا�دوات الصحية داخل دورات 

ا�ياه �نع Eقتها أو كVها.

 من (الÁكس) ا�وجود، 
ً

مطالبة زوار الحديقة Îسجد داخل الحديقة بد¤

ووضع ïوينات و(كافيهات) داخل الحديقة.

<<

<<

<<

<<
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منتزه محمد بن قاسم:
حديقة كب¨ة تحتاج وضع (كافيهات) وïوينات.

تحتاج لوضع كام¨ات مراقبة.

وعدم  الخاصة،  ا¤حتياجات  لذوي  مهيئة   وطرق  مزالق  تتوفر   ¤

ا¤ه£ام بهذه الفئات.

ا Ì الحديقة. Öضاءات خافتة جدâا

يلزم ا¤ه£ام بدورات ا�ياه وصيانتها. 

ك&ة ا�عاكسات لقلة ا�من والكام¨ات.

ا�طالبة بوضع رذاذ أو رشات ماء ع� ا�م� خاصة Ì فáة الصيف. 

ا ومن ا�فضل أن يكون فيها زاوية أو جناح أو أماكن  Öالحديقة كب¨ة جد

مخصصة للشواء. 

 
ً

Õليعطي شك إ� فرش حصباء  الحديقة Ì بعض جهاتها  أرض  تحتاج 

ا وتخفيف الغبار ا�تطاير من ا�شاة والدراجات.  Öجمالي

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

حديقة عكاظ: 
برفع  العام  والذوق  للشعور  احáامهم  وعدم  الجائل�  البائع�  ك&ة 

أصوات ا�غاè من قبل الباعة الجائل� من الر جال. 

مما  عكاظ؛  حديقة  بسوء ñعة  تسبب  ما  وهذا  أمن  حارس  يوجد   ¤

ا�عاكسات  فيها  تك&   æوال ا�نضبطة،  غ¨  الشبابية  التجمعات  أوجد 

ومضايقة العائÕت.

<<

<<
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المبحث الثاني: 
المسح الميداني للحدائق

ù تطبيق ا�سح ا�يداè ع� عينات عمدية من (18) حديقة موزعة ع� مدينة 

 ãع£د من قبل أصحاب الشأن هو الع�الرياض Ì مختلف جهاتها، وا�صل ا

حدائق ا�و�، وقد أضيفت حديقة عكاظ من قبل الباحث� لقناعتهم بأهميتها 

للبحث؛ باâضافة إ� سبع حا¤ت من حدائق أخرى صادف تواجدهم Ì مواقع 

 (314) للعينة   îجماâا العدد  كان  وقد   ،èيدا�ا البحث  أثناء  الحدائق  بعض 

:èيدا�ا، وÔلت استبانة البحث للمسح ا
ً
مبحوث

وفÃا يأ� عرض تحليÅ لبيانات استبانة البحث ا�يداè، وÔل ذلك الجوانب 

الوصفية للنتائج والجوانب ا�قارنة ب� خصائص ا�بحوث� من حيث رضاهم عن 

الحدائق Ì مدينة الرياض بشكل عام، وا�قارنة ب� الحدائق ا�ختلفة من حيث 

ا�بحوث� ومستوى  أعمار  إحصاQ ب�  ارتباط   أن هناك عمليات  الرضا، كما 

الرضا عن الحدائق، والربط اâحصاÌ Q ا�سافة ب� ا�¬ل والحديقة، مع الرضا 

عن الحدائق.  

البيانات الدÞوغرافية �رتادي الحــــدائق ا�شــــــارك� Ì إجـــــابة ا¤ستــــبانة.

البناء وتوفر  الحديقة، وتÍل جوانب   Ì رافق�تقوÇ جوانب اâنشاءات وا

العناë الÕزمة Ì الحدائق والغطاء النبا� وا�شكال الجمالية.

تقوÇ الجوانب اâدارية والتنظÃية Ì الحدائق.

تقوÇ سلوكيات ا�رتادين للحدائق.

تلقي مقáحات ا�بحوث� نحو تطوير وتحس� الحديقة، ورفع مستوى ا�من 

والسلوك ا�خÕ÷ فيها. 

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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أوًال: وصف خصائص مرتادي الحدائق
مرتادو الحدائق:

الجدول رقم ( 1 ) توزيع ا�بحوث� ع� الحدائق الæ ارتادوها

النسبة العامةالتكرارموقعهااZ الحديقة
النسبة 
الحقيقية

النسبة 
الáاكمية

حديقة تÕل الرياض

حديقة حي الهدا

ا�لقا

الهدا

السويدي

العريجاء

الح[اء

طريق النهضة

العليا

السويدي

الروابي

Éالنظ

بدر

ا�روج

العليا

الربيع

الندى

ظهرة البديعة

ا�نار

الفÕح

28

32

39

21

37

21

33

31

19

23

23

1

1

1

1

1

1

1

8.9

10.2

12.4

6.7

11.8

6.7

10.5

9.9

6.1

7.3

7.3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

8.9

10.2

12.4

6.7

11.8

6.7

10.5

9.9

6.1

7.3

7.3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

8.9

19.1

31.5

38.2

50.0

56.7

67.2

77.1

83.1

90.4

97.8

98.1

98.4

98.7

99.0

99.4

99.7

100.0

مم� آل فريان

مت¬ه الدوح 

حديقة الح[اء

مت¬ه طريق النهضة

مت¬ه حي العليا

حديقة الجلسان

 Zمت¬ه محمد بن القا

Éحديقة النظ

حديقة عكاظ

حديقة حي ا�روج

ýحديقة السا

حديقة حي الربيع

حديقة حي الندى

حديقة البديعة

حديقة ا�نار

حديقة حي الفÕح

أخرى وتÍل      

اâجماî العام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
18 - 1272.22.2100.0

100.0 100.0 100.0 314

 12
 -
18
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حديقة جميلة وهادئة.

ينقصها جلسات و(كافيهات) باâضافة إ� أمن ومراقبة.

يوجد باعة أجانب بك&ة داخل الحديقة.

العمال  فيها  ويختبأ  يهرب  مهجورة،  مباٍن  الحديقة  من  بالقرب  يوجد 

عندما تأ� البلدية.

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

أعمار مرتادي الحدائق:

ا، ويÍل ذلك 
ً
لقد كان التجاوب اâجماî من رواد الحدائق هو (314) مبحوث

أحد عã حديقة متقاربة الّنسب، وحدائق أخرى بنسبة (2.2)، وبالفعل كان 

ا، ويشكل التجاوب نسبة (90 %) ويعد 
ً
ا¤ستهداف العام هو (350) مبحوث

ذلك من التجاوب ا�قبول، والذي يYح بإجراء التحليÕت اâحصائية ا�طلوبة 

وا�عالجات الكيفية ل<سئلة ا�فتوحة.

وا�Õحظ من الجدول أعÕه أن متوسط أعمار عينة البحث هو  (33.24) 

إ�  الطفولة  من  الع[ية  الفئات  مختلف  ïثيل  إ�  ذلك  ويش¨  سنة، 

الشباب، وضعف ïثيل كبار السن، وقد كان أصغر ا�عمار الذين شاركوا 

Ì اâجابة عن أسئلة ا¤ستبانة (15) سنة وأكÁهم (74) سنة، كما أن قÃة 

توزيع  عدم  ع�  يدل  وهذا   ،(9.99) كب¨ة  تعد  قد  ا�عياري  ا¤نحراف 

البيانات بشكل طبيعي، مما يقلل ا¤ع£اد ع� ا�توسط الحسابي كقÃة 

 من ذلك فيعد ا�توسط الحسابي مؤÓًا فقط و¤ 
ً

Þكن تعمÃها، وبد¤

ا.  ً̈ يعتد به كث

الجدول رقم ( 2 ) الخصائص اâحصائية �عمار ا�بحوث�

ا�عامÕت اâحصائية

متوسط ا�عمار

ا¤نحراف ا�عياري

أصغر ع[

أكÁ ع[

عدد ا�جيب�

عدد من ý يجيبوا

îجماâا

النتائج

  33.24

9.99

  15.00

 73.00

274

40

314

سنة

سنة

سنة
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واقع الحدائ

ا�رتادين  الع[ية Ì مستويات رضا  الفئات  ا�قارنة ب�  للحاجة إ�  ونظًرا 

فئة  كل  وتكون  ع[ية،  فئات  خمس  إ�  البيانات  حورت  فقد  للحدائق، 

بنسبة (20 %) با¤ع£اد ع� النسبة الáاكمية. 

الرابعة   الفئة  من  هم  أعÕه-  للجدول  ا 
ً
-وفق الحدائق  مرتادي  فأك& 

(23.7 %)  وهي من ع[ (35 : 40) سنة، وÞكن ا¤ستنتاج من هذا أن 

الحدائق Ì الغالب ¤ تستهوي فئة الشباب، ومن هنا فهناك حاجة إ� 

جذب الشباب إليها؛ عندما يكون Ì الحدائق من ا�نشطة ا�ناسبة لفئة 

تكون   ¤ ح!  الÕزمة،  ا�خÕقية  الرقابة  وجود  �ورة  مع  الشباب، 

ا أو بؤًرا غ¨ أخÕقية Ì ا�ج£ع.   
ً
ا سيئ

ً
الحدائق مكان

للنسبة  ا 
ً
وفق فئات  إ� خمس  الع[  بيانات  تحوير   (  3  ) رقم  الجدول 

الáاكمية

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الفئات الع[ية

25 سنة فأقل

26 - 30 سنة

31 – 34 سنة

35 – 40 سنة

41 (فأك&) – 73 سنة

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

التكرار

59

59

44

65

47

274

40

314

87.3

12.7

100.0

100.0

النسبة 
العامة

18.8

18.8

14.0

20.7

15.0

النسبة 
الحقيقية

21.5

21.5

16.1

23.7

17.2

النسبة 
الáاكمية

21.5

43.1

59.1

82.8

100.0
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الجنس: 

ïوينات،  ووضع  الرقابة  إ�  بحاجة  فهي  بك&ة،  جائلون  بائعون  يوجد 
و(بوفيهات)، و(كوÌ شوب) منظمة.

 Ì هذه الحديقة أكوام القمامة وا�وساخ Ì &قلة عمال النظافة، ويك
كل مكان؛ لك&ة زوارها ع� مدار اليوم.

ا ¤تناسب ا�كان و¤ يوجد أمان بسببها. Öإضاءة خافتة جد
الشام،  من  سعودي�  غ¨  أنهم  الحديقة  هذه  رواد  ع�  يغلب 
والسودان، وم>، وغ¨ها، ومن ا�مارسات ا�لحوظة Ì هذه الحديقة 
ك&ة استعمال (الشيشة)، وبعض ا�عاكسات ب� الشباب والشابات؛ 
لل[اقبة  كام¨ات  وضع  إ�  بحاجة  الحديقة  فهذه  قليلة،  بنسبة  وهو 
�ا تحدثه من أ�ار  (الشيشة)  استعمال  ا�من، ومنع  رجال  وتكثيف 

صحية ع� ا�ت¬ه�.  
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الجدول رقم ( 4 ) توزيع العينة إ� ذكور وإناث

هذا   Ìناث، وâوا الذكور  من  متقارب  ïثيل  إ�  أعÕه  الجدول  يش¨ 

الفئت� بشكل متقارب، ويعطي ذلك  تأكيد ع� أن اâجابات تÍل 

مستوى معقول من ا�صداقية Ì ال£ثيل �فراد ا�ج£ع، وÌ هذا تشابه 

السكان  âحصاء  ا 
ً
وفق الرياض  مدينة  لسكان  النسبي  التوزيع  مع 

وا�ساكن �دينة الرياض، وهو (59 %) ذكور، و(41 %) إناث. (17)  

الفئة

ا�و�

الثانية

التكرارالجنس

الذكور    152

اâناث    144

 îجماâا
الحقيقي

îجماâا
 العام

ا�فقود

النسبة
العامة

48.4

45.9

296

18

94.3

5.7

314100.0

100.0

النسبة 
الحقيقية

51.4

48.6

النسبة 
الáاكمية

51.4

100.0

57
(17)  تعداد السكان وا�ساكن. الهيئة العامة لxحصاء. عام 1431 هـ، 2010 م.
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Éالجدول رقم ( 5 ) توزيع العينة حسب مستوى التعل

مستوى التعليم للمرتادين: 

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

 Éمستويات التعل

غ¨ متعلم

Qابتدا

متوسط

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

التكرار

12

8

18

67

159

36

4.0

2.7

6.0

22.3

53.0

12.0

4.0

6.7

12.7

35.0

88.0

3.8

2.5

5.7

21.3

50.6

11.5

النسبة 
الحقيقية

النسبة 
الáاكمية

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

300

14

314

95.5

4.5

100.0

100.0100.0

ذوي  من  هم  ا¤ستبانة  أسئلة  عن  أجابوا  من  أك&  أن  الجدول  يب� 

ونسبتهم  الجامعي)،  وفوق  (الجامعيون  فأع�  الثانوي  ا�ؤهÕت 

اâجمالية تصل إ�  (87 %)، و¤ يعí هذا عدم وجود ا?خرين ا�قل 

تعلÃًا، وهنا نش¨ إ� ا�وثوقية Ì إجابة ا�سئلة لكونهم من ا�تعلم�.

النسبة 
العامة
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الجدول رقم ( 6 ) توزيع العينة حسب الحالة الوظيفية

الحالة الوظيفية لمرتادي الحدائق: 

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

الوظيفة

وظيفة مدنية

وظيفة عسكرية

بدون عمل

التكرار

114

39

128

40.6

13.9

45.6

36.3

12.4

40.8

40.6

54.4

100.0

النسبة 
الحقيقية

النسبة 
العامة

النسبة 
الáاكمية

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

281

33

314

89.5

10.5

100.0

100.0

الذين  ا¤ستبانة هم من  أسئلة  أجابوا عن  أك& من  أن  الجدول  يب� 

ا للمÕحظات ا�يدانية 
ً
ليس لهم عمل وهي نسبة (45 %)، ويبدوا وفق

أن أغلب ا�رتادين هم من النساء؛ والذين ¤ يشكلون النسبة الغالبة 

Ì ميدان العمل Ì ا�ج£ع، كما يشáك معهم الطÕب الذين أجابوا 

عن ا�سئلة، ويوجد ما يصل إ� نسبة (40 %) من ا�وظف� ا�دني�، 

وقلة من العسكري� ا�رتادين للحدائق، وقد يفV ذلك بطبيعة العمل 

العسكري؛ فهم ¤ يجدون وقًتا للت¬ه Ì الحدائق بعد انتهاء أعمالهم 

البقاء Ì منازلهم مع  إ�  الغالب   Ì يلونÞالعسكرية، و ا�ماكن   Ì

أEهم وأبنائهم.

59



سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الجدول رقم ( 7 ) توزيع العينة حسب الحالة ا¤قتصادية 

الحالة االقتصادية لمرتادي الحدائق: 

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

الحالة ا¤قتصادية

متدè الدخل

متوسطي الدخل

مرتفعي الدخل

التكرار

53

182

19

20.9

71.7

7.5

16.9

58.0

6.1

20.9

92.5

100.0

النسبة 
الحقيقية

النسبة 
العامة

النسبة 
الáاكمية

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

254

60

314

80.9

19.1

100.0

100.0

يب� الجدول أن أك& من أجابوا عن أسئلة ا¤ستبانة هم من متوسطي 

مرتفعي  من   (% و(7.5  الدخل،   èمتد من   (% و(20   ،(%  71) الدخل 

 Ì ذلك بأن هذا انعكاس لنسبة ا�حوال ا¤قتصادية Vالدخل، وقد يف

ا للتوزيع النسبي العام، باâضافة إ� أن مرتفعي الدخل قد 
ً
ا�ج£ع وفق

يكون Ì منازلهم من الحدائق وغ¨ها ما يكفيهم من ارتياد الحدائق 

العامة.
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الجدول رقم ( 8 ) توزيع العينة حسب نوع السكن

نوع السكن لمرتادي الحدائق

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

نوع السكن

شقة

دور

Õفي

ق>

بيت شعبي

أخرى

التكرار

137

49

86

2

7

8

47.4

17.0

29.8

7.

2.4

2.8

47.4

64.4

94.1

94.8

97.2

100.0

43.6

15.6

27.4

6.

2.2

2.5

النسبة 
الحقيقية

النسبة 
الáاكمية

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

289

25

314

92.0

8.0

100.0

100.0

يب� الجدول أن أك& من أجابوا عن أسئلة ا¤ستبانة هم من يسكنون 

Ì الشقق (47.4 %)، وتتفاوت النسب Ì أنواع السكن ا�خرى، وكان 

 ،(%  7) نسبة  أي  حالتان فقط،  الدنيا وهما  الدرجة   Ì القصور سكان 

وهي أقل من (1 %)؛ ولهذا ما يÁره حيث أن أصحاب القصور مثلهم 

الحدائق  عن  يغنيهم  ما  الخاصة  الحدائق  من  لديهم  ا�غنياء  مثل 

العامة.

النسبة 
العامة
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وا�Õحظ من الجدول أعÕه أن متوسط أعمار عينة البحث هو  (33.24) 

إ�  الطفولة  من  الع[ية  الفئات  مختلف  ïثيل  إ�  ذلك  ويش¨  سنة، 

الشباب، وضعف ïثيل كبار السن، وقد كان أصغر ا�عمار الذين شاركوا 

Ì اâجابة عن أسئلة ا¤ستبانة (15) سنة وأكÁهم (74) سنة، كما أن قÃة 

توزيع  عدم  ع�  يدل  وهذا   ،(9.99) كب¨ة  تعد  قد  ا�عياري  ا¤نحراف 

البيانات بشكل طبيعي، مما يقلل ا¤ع£اد ع� ا�توسط الحسابي كقÃة 

 من ذلك فيعد ا�توسط الحسابي مؤÓًا فقط و¤ 
ً

Þكن تعمÃها، وبد¤

ا.  ً̈ يعتد به كث
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المسافات ما بين منازل المرتادين والحدائق: 
ا Öسافة من منازلهم تفصيلي�الجدول رقم ( 9 ) توزيع العينة حسب ا

ا�سافة
با�متار

6

10

20

30

50

60

100

200

250

300

400

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

10000

التكرار

1

1

5

3

1

2

8

1

1

1

1

5

14

1

7

14

4

14

5

1

7

3

النسبة العامة

3.

3.

1.6

1.0

3.

6.

2.5

3.

3.

3.

3.

1.6

4.5

3.

2.2

4.5

1.3

4.5

1.6

3.

2.2

1.0

النسبة الحقيقية

1.0

1.0

5.0

3.0

1.0

2.0

8.0

1.0

1.0

1.0

1.0

5.0

14.0

1.0

7.0

14.0

4.0

14.0

5.0

1.0

7.0

3.0

النسبة 
الáاكمية

1.0

2.0

7.0

10.0

11.0

13.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

30.0

44.0

45.0

52.0

66.0

70.0

84.0

89.0

90.0

97.0

100.0

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

100
214
314

31.8
68.2

100.0

100.0
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 Ì ثÕه أن هناك تقارب ب� نسب الفئات الثÕحظ من الجدول أعÕي

من  للحدائق  قربها  أو  ا�سافة  بعد  ب�  فرق   ¤ وأنه  الحدائق،  ارتياد 

ما  فيها  يجدون   æوال ا�ناسبة  الحدائق  يبحثون عن  فالغالبية  ا�نازل؛ 

يناسبهم من إمكانات.

يتطلب التحليل اâحصاQ أن يå اختبار الثبات لكافة العناë الخاصة 

 Qحصاâجموعة وعددها (20) عنً>ا، وإذا تحقق فيها الثبات ا�بهذه ا

 åا دمجها مع بعضها البعض وتحويلها إ� متغ¨ واحد، وي Öجاز إحصائي

ومعاملتها كمتغ¨   ëالعنا لهذه  الحسابي  ا�توسط  بأخذ  الدمج  هذا 

واحد.

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الجدول رقم ( 11 ) توزيع العينة حسب ا�سافات ا�حورة

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

ا�سافات  

مسافات قريبة

مسافات متوسطة

مسافات بعيدة

التكرار

30

36

34

30.0

36.0

34.0

9.6

11.5

10.8

30.0

66.0

100.0

النسبة 
الحقيقية

النسبة 
العامة

النسبة 
الáاكمية

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî الحقيقي

ا�فقود

اâجماî العام

100

214

314

31.8

68.2

100.0

100.0

ثانًيا: ا�نشاءات والمرافق في الحدائق
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الجدول رقم ( ١٢ ) ا�نشاءات والمرافق   

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

اâنشاءات وا�رافق

حالة الحديقة من حيث توفر ا�رافق 

والخدمات وسÕمتها

ا�توسط 

الحسابي

ا¤نحراف 

ا�عياري

مستوى النظافة العامة �رافق الحديقة

مستوى صيانة مرافق الحديقة بشكل عام

مستوى صيانة دورات ا�ياه 

مستوى نظافة دورات ا�ياه

مستوى ا�سطحات الخHاء

توفر ا�شكال الجمالية

توفر ألعاب ا�طفال

مستوى ا�Õعب الرياضية

جودة أدوات اللياقة البدنية

توفر (البوفيهات) وال£وينات

توفر الجلسات والكرا+

توفر ا�واقف الخاصة بالحديقة

توفر اللوحات اâرشادية الخارجية

توفر اللوحات اâرشادية الداخلية

سهولة وصول ذوي ا¤حتياجات الخاصة

مستوى اâضاءة Ì الحديقة

توفر أماكن الصÕة

توفر التوجيهات ا¤ج£اعية

توفر التوجيهات الدينية

توفر التوجيهات ا�منية

2.9829

2.8932

2.0940

1.9274

3.2009

2.9444

3.2949

2.5684

2.1325

1.9444

2.4957

3.5000

2.7949

2.5641

2.9402

2.8248

2.7906

2.0256

1.8974

1.9701

1.33929

1.29431

1.26683

1.17149

1.25257

1.30413

1.21269

1.41937

1.25143

1.37775

1.36557

1.24387

1.41748

1.31603

1.37601

1.37391

1.65311

1.32950

1.31928

1.35341
  BASIC_STRUCTURE  توسط العام�ا

عدد ا�جيب� عن ا�سئلة

الذين ý يجيبوا عن ا�سئلة

اâجماî العام

ëعدد العنا

Cronbach's Alpha   درجة ألفا

  Friedman Test فريدمان – مربع كاي

الد¤لة  لفريدمان

2.6295
234
80
314
20

919.
875.069
0.0001

83636.
74.5
25.5

100.0
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الشكل رقم ( ١ ) ا�نشاءات والمرافق
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 Ì قوية (Cronbach's Alpha) ه أن درجة الثباتÕحظ من الجدول والشكل أعÕ�وا

هذه ا�جموعة وهي درجة (0.919)، ومن هنا ù تحوير ا�تغ¨ات العãين إ� متغ¨ 

واحد ونYيه اâنشاءات (BASIC_STRUCTURE)، وقد كان ا�توسط العام (2.63) 

من حيث الرضا عن اâنشاءات وا�رافق، وهذه الدرجة من (5 درجات)، وهذا يدل عن 

 عن مستوى ا�توسط، وهو بهذه الصفة يعد درجة ¤ تصل إ� 
ً

Õأن الرضا يزيد قلي

ا�ستوى ا�ر�؛ مما يدعو إ� ا�زيد من ا¤ه£امام بطوير ا�نشآت Ì الحدائق. 

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

فروق  العãين نÕحظ وجود   ëالعنا الرضا عن  تفاصيل مستويات  إ�  وبالنظر 

  875.069 = باختبار فريدمان (Friedman Test) (مربع كاي  ا  Öترتيبية دالة إحصائي

الد¤لة = 0.0001 (، وقد كان أك&ها رضا: عن> " توفر ا�واقف الخاصة بالحديقة" 

Îتوسط (3.5)، وأقلها رضا، عن>: "توفر التوجيهات الدينية"، و"توفر التوجيهات 

الدينية  التوجيهات  وجود  إ� �ورة  وهذا يش¨   ،(5) (2) من  Îتوسط  ا�منية"  

ا جاذًبا لل[تادين، حيث إن هذه 
ً
وا�منية Ì برامج منظمة Ì الحدائق لتكون مكان

الحدائق ع� مستوى مدينة الرياض تقل فيها هذه الجوانب  التوجيهية.  

ثالًثا: ا�دارة والتنظيم في الحدائق
بهذه  الخاصة   ëالعنا لكافة  الثبات  اختبار   åي أن   Qحصاâا التحليل  يتطلب 

ا دمجها  Öجاز إحصائي ،Qحصاâجموعة وعددها (11) عنً>ا، وإذا تحقق فيها الثبات ا�ا

ا�توسط  بأخذ  الدمج  هذا   åوي واحد،  متغ¨  إ�  وتحويلها  البعض  بعضها  مع 

الحسابي لهذه العناë ومعاملتها كمتغ¨واحد.
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الجدول رقم ( ١٣ ) ا�دارة والتنظيم

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

مستوى التنظÉ اâداري 

وا�من والسÕمة ا�توفر Ì الحديقة: 

ا�توسط 

الحسابي

ا¤نحراف 

ا�عياري

توفر الحراسات ا�منية الخارجية

توفر الرقابة التنظÃية Ì الحديقة

توفر الرقابة ا�منية داخل الحديقة

توفر الرقابة ا�خÕقية Ì الحديقة

توفر كام¨ات ا�راقبة

تنظÉ أقسام العائÕت وا�فراد

توفر الخدمات ا¤ستعÕمية لرواد الحديقة

ا�عاملة اâنسانية من قبل العامل� Ì الحديقة

تعاون ا�وظف� مع سكان الحي ا�حيط بالحديقة

تعاون الجهات الرñية مع العامل� Ì الحديقة

الرضا عن وقت فتح وإغÕق الحديقة

1.8553

1.8766

1.8681

2.0936

1.7489

2.2383

1.9021

2.7319

2.5149

2.3787

3.8681

1.36357

1.24623

1.25900

1.32035

1.28134

1.33118

1.21026

1.36518

1.31510

1.27315

1.33479
  ADMINISTRATION  توسط العام�ا

عدد ا�جيب� عن ا�سئلة

الذين ý يجيبوا عن ا�سئلة

اâجماî العام

ëعدد العنا

Cronbach's Alpha   درجة ألفا

  Friedman Test فريدمان – مربع كاي

الد¤لة  لفريدمان

2.26
235
79
314
11

915.
657.291
0.0001

.93

c

سة
 درا

ض
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واقع الحدائ
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الشكل رقم ( ٢ ) ا�دارة والتنظيم

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

وا�Õحظ من الجدول والشكل أعÕه أن درجة الثبات Cronbach's Alpha قوية 

Ì هذه ا�جموعة وهي درجة (.915)، ومن هنا ù تحوير ا�تغ¨ات ا�حد عã إ� 

متغ¨ واحد ونYيه اâدارة والتنظADMINISTRATION É، وقد كان ا�توسط 

العام (2.26) من حيث الرضا عن اâدارة والتنظÉ، وهذه الدرجة من (5 درجات)، 

 عن مستوى ا�توسط، وهو بهذه الصفة يعد 
ً

Õوهذا يدل عن أن الرضا يزيد قلي

درجة ¤ تصل إ� ا�ستوى ا�ر�؛ مما يدعو إ� ا�زيد من ا¤ه£امام بزيادة 

التنظÉ واâدارة وا�من Ì الحدائق. 

وجود  نÕحظ   ãع ا�حد   ëالعنا عن  الرضا  مستويات  تفاصيل  إ�  وبالنظر 

ا باختبتار فريدمان (Friedman Test) (مربع كاي =  Öفروق ترتيبية دالة إحصائي

" الرضا عن وقت  = 0.0001)، وقد كان أك&ها رضا عن>:  657.291 الد¤لة 

كام¨ات  توفر   " عن>:  رضا  وأقلها   ،(3.9) Îتوسط  الحديقة"  وإغÕق  فتح 

ا�راقبة" Îتوسط (1.7) من (5)؛ وهذا يش¨ إ� �ورة وجود كام¨ات ا�راقبة 

 Ì وضٍع متدٍن (1.9) من (5).
ً

Õهي أص æدعًما للرقابة ا�منية، وال
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

رابًعا: سلوكيات مرتادي الحدائق

بهذه  الخاصة   ëالعنا لكافة  الثبات  اختبار   åي أن   Qحصاâا التحليل  يتطلب 

ا دمجها  Öجاز إحصائي ،Qحصاâجموعة وعددها (11) عنً>ا، وإذا تحقق فيها الثبات ا�ا

ا�توسط  بأخذ  الدمج  هذا   åوي واحد،  متغ¨  إ�  وتحويلها  البعض  بعضها  مع 

الحسابي لهذه العناë ومعاملتها كمتغ¨ واحد.
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الجدول رقم ( 14 ) سلوكيات مرتادي الحدائق

D

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

�رتادي الحديقة ÷Õا¤نضباط ا�خ

انضباط ا�رتادين من حيث النظافة

انضباط ا�رتادين من حيث أماكن الجلوس

الøام ا�رتادين بخصوصيات ا?خرين

التقيد بتعلÃات منع إدخال الحيوانات Ì الحديقة

تقيد ا�رتادين بتعلÃات منع (الشيشة)

تقيد ا�رتادين بالتعلÃات الخاصة بأماكن التدخ�

تقيد ا�رتادين باللباس الساتر وا�حت� من قبل النساء

تقيد الذكور باللباس الÕئق 

الøام ا�رتادين با�خÕ÷ والبعد عن ا�عاكسات

تقيد ا�رتادين بضوابط الطبخ والشوي Ì الحديقة

التقيد بضوابط دخول الدراجات داخل الحديقة

التقيد بتعلÃات البيع من قبل البائع� الجائل�

3.3603

2.7537

3.2022

3.5074

3.0074

3.1912

2.5184

3.5662

3.4375

3.2574

3.2904

2.6838

2.8934

1.29246

1.36981

1.26240

1.21185

1.51741

1.51993

1.41409

1.36753

1.37309

1.49289

1.42468

1.46397

1.55099

  BEHAVIOR  توسط العام�ا

عدد ا�جيب� عن ا�سئلة

الذين ý يجيبوا عن ا�سئلة

اâجماî العام

ëعدد العنا

Cronbach's Alpha   درجة ألفا

  Friedman Test فريدمان – مربع كاي

الد¤لة  لفريدمان

واقع سلوكيات المرتادين والمتنزهين في 
الحديقة من حيث العناصر اآلتية: 

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

3.09

272

42

314

13

917.

313.173

0.0001

1.01
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واقع الحدائ

الشكل رقم ( 3 ) سلوكيات مرتادي الحدائق

التقيد بتعليمات البيع من قبل البائعين الجائلين

التقيد بضوابط دخول الدرجات داخل الحديقة 

تقيد المرتادين بضوابط الطبخ والشوي في الحديقة 

التزام المرتادين باألخالقي والبعد عن المعاكسات 

تقيد الذكور باللباس الالئق 

تقيد المرتادين بااللباس الساتر والمحتشم من قبل النساء 

تقيد المرتادين بالتعليمات الخاصة بأماكن التدخين 

تقيد المرتادين بتعليمات منع الشيشة 

التقيد بتعليمات منع إدخال الحيوانات في الحديقة 

انضباط المرتادين من حيث أماكن الجلوس 

انضباط المرتادين من حيث النظافة 

االنضباط االخالقي لمردتادين الحديقة 

التزام المرتادين بخصوصيات اآلخرين 

وا�Õحظ من الجدول والشكل أعÕه أن درجة الثبات (Cronbach's Alpha) قوية 

Ì هذه ا�جموعة وهي درجة (.917)، ومن هنا ù تحوير ا�تغ¨ات الثÕثة عã إ� 

العام  ا�توسط  كان  وقد   (BEHAVIOR) ا�رتادين  سلوك  ونYيه  واحد  متغ¨ 

(3.09) من حيث الرضا عن سلوك ا�رتادين، وهذه الدرجة من (5 درجات)، وهذا 

ا،  Öنسبي درجة مقبولة  يعد  الصفة  بهذه  ا�توسط، وهو  الرضا فوق  أن  يدل عن 

وهذا يدعو إ� ا�زيد من الرقابة السلوكية لرفع مستوى سلوكيات ا�رتادين إ� 

الخصوصيات  اقتحام  مثل   ÷Õا�خ السلوك  مجال   Ì وخاصة  ا�فضل، 

وا�عاكسات. 
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 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الجدول رقم ( 15 ) مقáحات ومÕحظات مرتادي الحدائق

خامًسا: مقترحات المرتادين للحدائق

وجود  نÕحظ   ãع الثÕثة   ëالعنا عن  الرضا  مستويات  تفاصيل  إ�  وبالنظر 

 = كاي  (مربع   (Friedman Test) فريدمان  باختبار  ا  Öإحصائي دالة  ترتيبية  فروق 

ا�رتادين  تقيد   " عن>:  رضا  أك&ها  كان  وقد   ،)  0.0001  = الد¤لة   313.173

باللباس الساتر وا�حت� من قبل النساء" Îتوسط (3.6)، وأقلها رضا عن>: " 

تقيد ا�رتادين بالتعلÃات الخاصة بأماكن التدخ�" Îتوسط (2.5) من (5)، وهذا 

يش¨ إ� �ورة التأكيد ع� التقيد بذلك، كما يلزم العمل الحثيث ع� منع 

�ن  الفعالة  العقوبات  استثناء، ووضع  دون  الحدائق  (الشيشة) Ì كل  تدخ� 

وا�راقب�  الرقابة  بوجود  إ¤  ذلك  يتأ�  ولن  شابهها،  ما  أو  (الشيشة)  يدخن 

ا�ؤهل� واستعمال كام¨ات ا�راقبة.

لقد طرح سؤال مفتوح Ì ا¤ستبانة بغية أن يجيب ا�بحوثون بحرية ويعÁوا عن 

آرائهم ومقáحاتهم، وبعد ح> هذه ا?راء وا�قáحات ïت ا�عالجة الكيفية لها 

 Ì بحوث��ا آراء ومقáحات  يأ�  وفÃا  ورأًيا،  (29) مقáًحا   Ì جاباتâا بوضع 

ا¤ستبانة. 

م
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

E10

التكرار

34
22
2
10
31
15
18
14
61
10

ا�قáحات

زيادة ا�تــــــــاجر

ألعاب ا�طفال

كام¨ات ا�راقبة

مراقبة البـــــــاعة

مرافق رياضــــية

مسطحات خHاء

عدد دورات ا�ياه

زيادة العـــــــمال

النظافة

زيادة الجلسات

م
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

التكرار

11

10

7

24

2

32

3

4

13

3

ا�قáحات

الصيانة

وضع ا�سوار

وضع أماكن للشوي

أماكن الصÕة

إضافة حدائق

اâضاءة

اللوحات اâرشادية

إبعاد الحيوانات

إيجاد نشاطات

مأوى ا�شبوه�

م
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29

التكرار

27

4

3

4

5

8

3

2

1

ا�قáحات

الحراسات ا�منية

منع الدراجات

صغر الحديقة

مخالفات الباعة

زيادة ا�واقف

ا�عاكسات

مظÕت Ôسية

ا�رور والسÕمة

زيادة ا�شجار
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الشكل رقم ( 4 ) مقáحات ومÕحظات مرتادي الحدائق

زيادة األشجار 
المرور والسالمة 

مظالت شمسية 
المعاكسات 

زيادة المواقف 
مخالفات الباعة 

صغر الحديقة 

منع الدراجات

الحراسات األمنية 
مأوى المشبوهين 

إيجاد نشاطات 

إبعاد الحيوانات 

اإلضاءة 

اللوحات اإلرشادية 

أماكن الصالة 
أضافة حدائق

وضع األسوار 
وضع أماكن للشوي 

الصيانة 
زيادة الجلسات 

النظافة 
زيادة العمال 

عدد دورات المياه
مسطحات خضراء 

مرافق رياضية 
مراقبة الباعة

كميرات المراقبة 

ألعاب األطفال 

زيادة المتاجر 

مقترحات ومالحظات مرتادي الحدائق
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وقد كان ترتيب ا�قáحات وا�Õحظات وا?راء من حيث ا�همية ما يأ�:

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

النظافة العامة Ì الحديقة وخصوًصا الحمامات وتوجيه الناس 

ومتابعتهم Ì ذلك.

زيادة ا�تاجر.

اâضاءة.

ا�رافق الرياضية.

الحراسات ا�منية.

توف¨ أماكن للصÕة.

توف¨ ا�زيد من مÕعب ا�طفال

زيادة عدد دورات ا�ياه.

زيادة ا�سطحات الخHاء.

زيادة العمال.

إيجاد نشاطات ثقافية واج£اعية وغ¨ها.

زيادة أعمال الصيانة Ì الحديقة وخاصة صيانة الحمامات.

مراقبة ا�عاكسات.

وضع أماكن للشوي. 

زيادة ا�واقف.

منع الدراجات الهوائية ومراقبة الباعة الجائل�.

منع ا�شبوه� من اتخاذ الحدائق مأوى لهم، ووضع مظÕت تقي من 

الÍس Ì شدة النهار، وتكب¨ مساحة الحديقة.

مراقبة الباعة الجائل�، وزيادة عدد الجلسات، ووضع أسوار ع� 

الحدائق.

وضع كام¨ات لل[اقبة، وتفعيل ا�رور حول الحديقة.

زيادة عدد ا�شجار.

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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الجدول رقم ( 10 ) الخصائص اâحصائية للمسافات ب� ا�نازل والحدائق 

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

وب�  الحدائق  مرتادي  منازل  ب�  ا�سافات  تفاوت  أعÕه  الجدول  يب� 

الحدائق، وÌ الجدول التاî بيان للخصائص اâحصائية لهذا التفاوت.

 æنازل والحدائق ال�وا�Õحظ من الجدول أعÕه أن متوسط ا�سافات ب� ا

يرتادها أفراد العينة هو (2,853.26)  مá وهو ما يقارب ثÕثة كيلو مáات 

تقريًبا، وهذا ا�توسط ¤ يعÁ حقيقة عن ا�سافات الواقعية لعدم تجانس 

و�جل  ولهذا  2,750.276))؛  وهو  ا�عياري  ا¤نحراف  �قياس  ا 
ً
وفق البيانات 

تحليل ومناقشة النتائج فهناك حاجة إ� تحوير البيانات إ� ثÕث فئات هي:

ا�عامÕت اâحصائية

متوسط ا�سافات

ا¤نحراف ا�عياري

أقل مسافة 

أك& مسافة

ا�دى 

عدد الذين أجابوا عن السؤال 

النتائج

2853.26

2750.276

6

10000

9994

100

مسافات 
قريبة.

مسافات 
متـوسطة

مسافات 
بعيدة
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

سادســــًا: 
المقارنات ا�حصائية في البيانات اµولية مع مستويات الرضا عن الحدائق

تحوير بيانات ا�قسام الرئيسة للرضا عن الحدائق  (1)

ا?تية،  الرئيسة  متغ¨ات  الثÕثة  دمج   ù أخرى،  إحصائية  خطوة   Ìو

وتحويرها Ì متغ¨ واحد وهو: الرضا العام عن الحدائق Îختلف جوانبها 

: (G_SATISFACTION)

_STRUCTURE BASIC  رافق�ا�نشآت وا

 ADMINISTRATION  Éدارة والتنظâا

 BEHAVIOR سلوك مرتادي الحدائق

<<

<<

<<

وكانت ا�توسطات الحسابية للمتغ¨ات ا�حورة كما يأ�:

الشكل رقم ( 5 ) مستوى الرضا عن الحدائق

الجدول رقم ( 16 ) مستوى الرضا عن الحدائق Ì مدينة الرياض

ا�نشآت وا�رافق لحدائق الرياض 

اâدارة والتنظÌ É حدائق الرياض 

سلوك مرتادي حدائق الرياض

 Ì الرضا العام عن كافة الخدمات

حدائق الرياض

ا�توسط

2.63

2.26

3.09

2.66

ا¤نحراف 
ا�عياري

836.

930.

1.010

76808.

الرضا العام عن كافة الخدمات في حدائق الرياض

سلوك مرتادي حدائق الرياض

اإلدارة والتنظيم في حدائق الرياض

المنشآت والمرافق لحدائق الرياض 
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

مدينة  حدائق  مرتادي  رضا  مستوى  أن  أعÕه   Qحصاâا الجدول  من  يÕحظ 

الرياض Ì مختلف الخدمات كان Ì وضع متوسط بشكل عام، وهناك تفاوت 

ويزيد  متوسط  وضع   Ì كانت  وا�نشآت  ا�رافق  ففي  الثÕث،  الخدمات   Ì

ا�توسط  أقل من  اâدارة والتنظÉ فهو Ì مستوى   Ì(2.63)، و درجة واحدة 

 Áيع الحسابي  فا�توسط  والثانية)  (ا�و�  ا�ذكورة  الخدمت�   Ìو  ،(2.26)

ا.  Öعياري صغ¨ نسبي� بحكم أن ا¤نحراف ا
ً

ا معقو¤ ً̈ تعب

أما Ì سلوك ا�رتادين فالرضا كان أكÁ من ا�توسط (3.09)، ورغم أن درجة 

ا�توسط  أن  إ¤  اâدارة  ومن  ا�رافق  من  ا�رتادين  سلوكيات   Ì  Áأك الرضا 

درجة  ذا  ا�عياري  ا¤نحراف  أن  بحكم  الواقع  عن  ا  ً̈ تعب أقل  يعد  الحسابي 

ودرجة   ،
ً

Õقلي ا�توسط  عن  يزيد  وضع   Ì ا 
ً

أيض فهو  العام  الرضا  أما  كب¨ة، 

 لصغر 
ً

ا معقو¤ ً̈ ا¤نحراف ا�عياري تش¨ إ� أن ا�توسط يعÁ عن الواقع تعب

درجة ا¤نحراف ا�عياري. 

والنتيجة التلخيصية �ستوى الرضا Ì مدينة الرياض عن وضع الحدائق بشكل 

عام يش¨ إ� أنه Ì وضع متوسط، ومن هنا يلزم العمل الحثيث من قبل 

الجوانب  الحدائق من مختلف  ا�سؤولة ع� رفع مستوى  البلديات والجهات 

لتحقيق رضا ا�واطن� عن هذه الخدمات، ولتحقيق ا�صلحة الغائية فÃا يتعلق 

الحدائق Ì مدينة  وا�ق�Ã من مرتادي  للمواطن�  النفسية  والراحة  بالصحة 

الرياض.

 Ì الحدائق �رتادي  ا�ولية  البيانات   Ì حصائيةâا ا�قارنات   Çتقد يأ�  وفÃا 

مستوى رضاهم عن الحدائق.
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا�قارنة ب� الحدائق  (2)

الجدول رقم ( 17 ) ا�قارنة ب� الحدائق Ì مستوى الرضا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

حديقة تÕل الرياض

حديقة حي الهدا

مم� آل فريان

مت¬ه الدوح 

حديقة الح[اء

مت¬ه طريق النهضة

مت¬ه حي العليا

حديقة الجلسان

 Zمت¬ه محمد بن القا

Éحديقة النظ

حديقة عكاظ

حدائق أخرى

ا�لقا

الهدا

السويدي

العريجاء

الح[اء

طريق النهضة

العليا

السويدي

الروابي

Éالنظ

بدر

18 - 12

3.0147

2.7081

2.5481

2.5883

2.6313

2.4658

2.4524

2.2868

2.8597

2.7239

2.7884

2.6857

2.9886

1.9554

2.4689

2.4297

2.0181

2.2550

1.9616

2.0046

2.3539

2.2080

2.4162

2.3377

3.9627

3.1465

2.4754

3.1835

3.2502

3.8871

3.0045

2.7782

2.6886

3.2575

2.6020

3.0330

3.3220

2.6033

2.4975

2.7189

2.6356

2.8693

2.5101

2.3609

2.6341

2.7298

2.6022

2.6854

2.6295

1.550

113.

2.2628

3.132

001.

3.0877

6.777

0001.

2.6627

2.990

001.

م

اإلجمالي العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الداللة اإلحصائية

المرافقالموقعاسم الحديقة

 والمنشآت

اإلدارة

 والتنظيم

سلوك

 المرتادين

الرضا العام

 عن الحدائق
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الشكل رقم ( 6 ) ا�قارنة ب� الحدائق Ì مستوى الرضا

المقارنة بين الحدائق في مستوى الرضا

حــدائق 
أخـــرى 

حديقة
عكــاظ

حديقة
النظيم

منتــــزة 
محـــمد
بــــــــــــن
القاسم

حديـــــقة
الجلسان

منتزة حي
العليــا

منتـــــــزة 
طريـــــق
النهضة

حديقة
الحمراء

منتزة
الدوح

ممشى 
الفريان

حديقة
حــــــي
الهـــدا

حديــــقة
تـــــــــالل 
الرياض

المرافق والمنشآتاإلدارة والتنظيمسلوك المرتادينالرضا العام عن الحدائق

من الجدول والشكل أعاله نستنتج ما يأتي:

ا ب� مختلف الحدائق Ì مستوى الرضا عن  Öليس هناك فرق دال إحصائي

ا�رافق وا�نشآت، ونظًرا إ� أن ا�توسط العام للرضا Ì مستوى النصف، 

هذه  تحت   æال الحدائق  كل  تحس�   Ì للنظر  فعلية  حاجة  فهناك 

الدراسة.

ا ب� مختلف الحدائق Ì اâدارة والتنظÉ، ولقد  Öتوجد فروق دالة إحصائي

 Ì ل الرياض" وأقلها رضا كانÕحديقة ت" Ì  كان أك& مستويات الرضا

"حديقة الهدا"، وهي كلها Ì وضع متوسط ويتطلب التحس�.

<<

<<
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الجدول رقم ( 18 ) ا�قارنة ب� االفئات الع[ية Ì مستوى الرضا

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا�قارنة ب� الفئات الع[ية لل[تادين   (3)

ا ب� مختلف الحدائق Ì سلوك ا�رتادين، ولقد كان  Öتوجد فروق دالة إحصائي

عاٍل من  الرياض" وهي Ì مستًوى  "حديقة تÕل   Ì  الرضا أك& مستويات 

الرضا، وأقلها رضا كان Ì "مم� آل فريان" وهو Ì مستوى أقل من ا�توسط 

Ì الرضا من قبل ا�رتادين. 

وÌ الرضا العام عن الحدائق بجوانبها الثÕثة، فهناك د¤لة إحصائية وأك&ها 

وأقلها  ا،  Öنسبي عاٍل  رضا  مستوى   Ì وهي  الرياض"  تÕل  حديقة   " هي  رضا 

"حديقة الجلسان".  

<<

<<

مــ

ا�و�

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

الفئات الع[ية

25 سنة فأقل

26 - 30 سنة

31 – 34 سنة

35 – 40 سنة

41 (فأك&) – 73 سنة

2.7742

2.5671

2.5762

2.6953

2.5452

2.9606

3.0740

3.0580

3.1065

3.1505

2.7512

2.6106

2.6395

2.7004

2.5482

2.5006

2.1909

2.2565

2.2571

1.9487

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.6398

772.

545.

2.2410

2.468

045.

3.0681

259.

904.

2.6561

570.

685.

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

80



سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

الشكل رقم ( 6 ) ا�قارنة ب� االفئات الع[ية Ì مستوى الرضا

المقارنة بين الفئات العمرية في مستوى الرضا

25 سنة فأقل26 - 30 سنة31 - 34 سنة35 - 40 سنة

الفئات  ب�  ا  Öإحصائي دالة  فروق  وجود  عدم  يÕحظ  أعÕه  والشكل  الجدول   Ì

الع[ية Ì الرضا عن ا�رافق وا�نشآت وسلوك ا�رتادين والرضا العام، بيéا توجد 

 Ì ،(فروق طفيفة)  Éوالتنظ اâدارة   Ì الع[ية الفئات  ب�  ا  Öإحصائي دالة  فروق 

صالح (25 سنة فأقل) وأقل الفئات Ì الرضا نجدها Ì الفئة الكب¨ة ع[يا وهي:  

(41 فأك&) – (73 سنة).

المرافق والمنشآتاإلدارة والتنظيمسلوك المرتادينالرضا العام عن الحدائق
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ا�قارنة ب� الذكور واâناث   (4)

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

وتجدر اâشارة إ� أنه Ì اختبار ا¤رتباط اâحصاQ، باختبار (ب¨سون) ý توجد قوة 

ا، إ¤ Ì العÕقة ب� الع[ والرضا عن التنظÉ واâدارة = (-.134)،  Öقة دالة إحصائيÕع

فقد كانت العÕقة عكسية، ÎعK أنه كلما زاد ع[ من يرتاد الحدائق قل مستوى 

 Ì قة إ� العكسية بدون د¤¤ت إحصائيةÕيل العïدارة، وâوا Éالرضا عن التنظ

"ا�رافق واâنشاءات" وÌ "الرضا العام" ف£يل العÕقة إ� العكسية، وهي ع� 

التواî (-.063) و(-.054) بدون د¤لة إحصائية، وÌ سلوك ا�رتادين ف£يل العÕقة 

إ� الطردية دون د¤لة إحصائية، وهي (.052).

الجدول رقم ( 19 ) ا�قارنة ب� الذكور واâناث Ì مستوى الرضا

الشكل رقم ( 7 ) ا�قارنة ب� الذكور واâناث Ì مستوى الرضا

الفئة

ا�و�

الثانية

الجنس

الذكور

اâناث

2.6105

2.6688

3.0486

3.1630

2.6416

2.7113

2.2565

2.2939

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

T-TEST اختبار  ت

الد¤لة اâحصائية

-.590

.556

-.338

.736

-.962

.337

-.770 

.442

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

المرافق والمنشآتاإلدارة والتنظيم سلوك المرتادين الرضا العام عن الحدائق

ا�قارنة ب� الذكور واâناث Ì مستوى الرضا

اإلناث الذكور
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ا�قارنة ب� ا�ستويات التعلÃية لل[تادين   (5)

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا ب� الجنس�  Öحظ أنه ¤ توجد فروق دالة إحصائيÕه نÕالجدول والشكل أع Ì

الرضا  عن  وكذلك  الثÕثة،  الجوانب  عن  الرضا  مستويات   Ì واâناث  الذكور 

صالح   Ì وكلها  أعÕه،  الجدول   Ì كما  رقمية  فروق  هناك  كان  وإن  العام، 

اâناث، ÎعK أنهن أك& رضا، وهذه الفروق ¤يعول عليها؛ �نه ¤ توجد د¤¤ت 

إحصائية Ì هذه الفروق.

الجدول رقم ( 20 ) ا�قارنة ب� ا�ستويات التعلÃية Ì مستوى الرضا

الفئة

ا�و�

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

ا�ستويات التعلÃية

غ¨ متعلم

Qابتدا

متوسط

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي

ا�رافق 
وا�نشآت

3.0315

2.6076

2.6425

2.6645

2.5530

2.7967

3.1575

2.6291

3.0739

2.7752

3.2064

3.2425

2.8016

2.4892

2.6691

2.6000

2.6656

2.7943

2.2157

2.0870

2.3188

2.3958

2.2048

2.3439

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.6331

1.102

360.

2.2691

499.

777.

3.0914

2.179

057.

2.6673

443.

818.

اâدارة 
Éوالتنظ
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

لشكل رقم ( 8 ) ا�قارنة ب� ا�ستويات التعلÃية Ì الرضا عن الحدائق

فوق الجامعي 

المرافق والمنشآتاإلدارة والتنظيمسلوك المرتادينالرضا العام عن الحدائق 

جـــامعي 

ثـــــانوي 

متــوسط 

ابتــدائي 

غير متعلم 

Ì الجدول والشكل أعÕه يÕحظ وجود الفروق الرقمية Ì ا�توسط ب� 

ا�ستويات التعلÃية Ì مستوى رضاهم عن الجوانب الثÕثة Ì الحدائق 

دالة  فروق  وجود  لعدم  ا  ً̈ كث إليه  يعول   ¤ ذلك  أن  إ¤  العام،  والرضا 

ا، ومن ب� هذه العÕقات نلمح ما يقáب من الد¤لة Ì الرضا عن  Öإحصائي

سلوك ا�رتادين (.057)، وهو Ì صالح من هم فوق الجامعي، وقد يكون 

الفئة بحكم  التسامح لدى هذه  أو بسبب  السن   Ì همÁذلك بحكم ك

الخارجي، وخاصة عند مÕحظتهم بعض   Éالتعل أو ا¤نفتاح بسبب  ا�بوة 

ا�عاكسات. 
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الفئات  ب�  ا  Öإحصائي دالة  فروق  أي  يوجد   ¤ أعÕه  والشكل  الجدول   Ì

الوظائف  ذوي  صالح   Ì وهي  ا�رتادين،  سلوك   Ì إ¤  الثÕث  الوظيفية 

ا�دنية، وا�قل هم الذين ليس لديهم عمل.

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا�قارنة من حيث الوظائف   (6)

الجدول رقم ( 21 ) ا�قارنة ب� الوظائف Ì مستوى الرضا

الشكل رقم ( 9 ) ا�قارنة ب� الوظائف Ì مستوى الرضا

مــ

ا�و�

الثانية

الثالثة

الوظيفة

وظيفة مدنية

وظيفة عسكرية

بدون عمل

2.6060

2.6968

2.6372

3.3170

3.1200

2.8976

2.7304

2.6622

2.6184

2.2693

2.1203

2.3188

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.6328

.183

.833

2.2716

.680

.507

3.0970

5.425

.005

2.6699

.673

.511
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا�قارنة حسب مستوى الدخل   (7)

الجدول رقم ( 22 ) ا�قارنة ب� مستويات الدخل Ì مستوى الرضا

الشكل رقم ( 10 ) ا�قارنة ب� مستويات الدخل Ì مستوى الرضا

مــ

ا�و�

الثانية

الثالثة

مستوى الدخل

متدè الدخل

متوسطي الدخل

مرتفعي الدخل

2.6071

2.6122

2.5824

2.8073

3.1721

3.1952

2.5563

2.6876

2.6154

2.2806

2.2615

1.9585

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.6089

.011

.989

2.2434

.952

.387

3.1001

2.725

.068

2.6548

.622

.538

ا�قارنة حسب مستوى الدخل   (7)

الجدول رقم ( 22 ) ا�قارنة ب� مستويات الدخل Ì مستوى الرضا

الشكل رقم ( 10 ) ا�قارنة ب� مستويات الدخل Ì مستوى الرضا

مــ

ا�و�

الثانية

الثالثة

مستوى الدخل

متدè الدخل

متوسطي الدخل

مرتفعي الدخل

2.6071

2.6122

2.5824

2.8073

3.1721

3.1952

2.5563

2.6876

2.6154

2.2806

2.2615

1.9585

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.6089

.011

.989

2.2434

.952

.387

3.1001

2.725

.068

2.6548

.622

.538
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ا ب� مستويات الدخل  Öه ¤ توجد فروق دالة إحصائيÕالجدول والشكل أع Ì

العام، رغم وجود فروق رقمية ¤ يعول  الرضا   Ì ¤ثة وÕالث الجوانب   Ì

ا إ¤ ع� سبيل ا�ؤÓات فحسب. ً̈ عليها كث

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا�قارنة حسب نوع السكن  (8)

الجدول رقم ( 23 ) ا�قارنة ب� أنواع السكن Ì مستوى الرضا

مــ

ا�و�

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

نوع السكن

شقة

دور

Õفي

ق>

بيت شعبي

أخرى

2.7078

2.4884

2.5724

2.4855

2.5136

3.0194

3.1772

2.9327

3.0738

3.4231

3.2949

2.9192

2.7444

2.5612

2.6120

2.8029

2.5102

2.9280

2.3301

2.2487

2.1589

2.5000

2.0918

2.8999

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.6327

1.011

.411

2.2776

1.163

.328

3.1027

.557

.733

2.6738

.807

.546
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الشكل رقم ( 11 ) ا�قارنة ب� أنواع السكن Ì مستوى الرضا

سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا ب� نوع السكن  Öه ¤ توجد فروق دالة إحصائيÕالجدول والشكل أع Ì

Ì الجوانب الثÕثة و¤ Ì الرضا العام، رغم وجود فروق رقمية ¤ يعول 

ا إ¤ ع� سبيل ا�ؤÓات فحسب. ً̈ عليها كث
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا�قارنة حسب ا�سافة من الحديقة  (9)

الجدول رقم ( 24 ) ا�قارنة حسب ا�سافة من الحديقة Ì مستوى الرضا

الشكل رقم ( 12 ) ا�قارنة حسب ا�سافة من الحديقة Ì مستوى الرضا

مــ

ا�و�

الثانية

الثالثة

ا�سافات

مسافات قريبة

مسافات متوسطة

مسافات بعيدة

2.7800

2.6589

2.9707

3.2594

3.0197

3.0300

2.7763

2.7033

2.8348

2.2894

2.4312

2.3871

سلوك 
ا�رتادين

الرضا العام 
عن الحدائق

ϲϘϳϘΣϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�ΩϭϘϔϣϟ�
ϡΎόϟ�
ϲϟΎϣΟϹ�

 

اâدارة 
Éوالتنظ

ا�رافق 
وا�نشآت

اâجماî العام

ANOVA اختبار تحليل التباين

الد¤لة اâحصائية

2.8012

1.079

.344

2.3734

.173

.842

3.0951

.546

.581

2.7699

.227

.798
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ا ب� ا�سافات Ì الجوانب  Öه ¤ توجد فروق دالة إحصائيÕالجدول والشكل أع Ì

ا إ¤ ع�  ً̈ الثÕثة و¤ Ì الرضا العام، رغم وجود فروق رقمية ¤ يعول عليها كث

ا�سافة  ا ب�  Öإحصائي دالة  ارتباطات قوية  توجد  ا�ؤÓات فحسب، و¤  سبيل 

درجات  أن  كما  العام،  الرضا  مع  و¤  الثÕثة  الحدائق  جوانب  عن  الرضا  وب� 

ا¤رتباط تش¨ إ� العÕقة العكسية، ويعí ذلك أنه كلما زادت ا�سافة قل 

أنه كلما   KعÎ ،قة طرديةÕنشآت فالع�وا ا�رافق  الحدائق، ما عدا  الرضا عن 

زادت ا�سافة زاد الرضا عن الحدائق الæ يرتادونها، وقد يفV ذلك بأن ا�رتادين 

يáكون الحدائق القريبة غ¨ ا�رضية إ� الحدائق البعيدة الÞ æكن أن تكون 

أفضل من ناحية ا�رافق وا�نشآت.  

وÌ منحى علمي ù توجيه خطابات إ� خمسة من ا�سؤول� Ì أمانة مدينة 

ورصدت  ا�قابلة  ع�  منهم  اثنان  ووافق  البحثية  ا�قابÕت  âجراء  الرياض 

إجاباتهم وفق ما يأ�:

البنائية  الجوانب  من  الرياض  مدينة   Ì الحدائق  لواقع  تشخيصكم  ما   (1)

والشكليات؟

جميع  بتصامÃها  العامة  الحدائق   Ìوالشكليات: تستو الجمالية  الناحية  من 

النواحي الجمالية والشكليات.

ïيل التÃêات الحديثة ا?ن إ� البساطة والبعد عن التعقيد وتقليل تكاليف 

 Éêالت  Ì ا�وارد  من  الكث¨  الحدائق  مهندسو  وأدخل  الزراعية،  الخدمة 

لها  وعملوا  والزجاج،  وا�عادن،  والخرسانة،  الخشب،  مثل  للحدائق  واâنشاء 

 عديدة تختلف عما هو موجود Ì الحدائق القدÞة، 
ً

أشكا¤

المبحث الثالث: 
المقابالت البحثية

: مقابÕت مسؤوî أمانة منطقة الرياض
ً

أو¤

<<

<<
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

والæ كانت تستخدم الحجر ا�نحوت، كما كان لتطور هندسة البناء أثره ع� 

مظهرها  يتوافق  حية  كمادة  النباتات  واستخدام  وتÃêها،  الحدائق  تطور 

 Éشارة هنا إ� أن تصامâالحديقة، وتجدر ا Ì نشآت ا�خرى�وشكلها مع ا

للمساحة  وفقا   Éêالت نوع  تحديد   åوي ا�ملكة   Ì تنفيذها الحدائق ممكن 

ا�ياه،  ومجاري  وا�نخفضات،  التÕل،  مثل  فيها،  الطبيعية  وال&وات  ا�توفرة 

 æا�مانة أو البلدية ال Ì توفرة�وغ¨ ذلك، باâضافة إ� اâمكانات ا�ادية ا

ستقوم بإنشاء الحديقة أو ا�ت¬ه.

(2) ما تشخيصكم لواقع الحدائق من الناحية ا�منية وا�خÕقية؟

التخريب  نتيجة  عناëها  كث¨من  الحدائق  بعض  تفقد  ا�حيان  بعض   Ì

ا�تعمد، وكذلك تستخدم Ì بعض ا�مور غ¨ ا�خÕقية؟

تحتاج الحدائق إ� متابعة ومراقبة أمنية، وللنظام ا¤ج£اعي أثر كب¨ فأي 

مج£ع ي£_ بخصائص اج£اعية ينفرد بها عن أي مج£ع آخر من العاý، فمج£عنا 

ي£_ بعادات وتقاليد تنبعث Ì أصولها من تعا� عقيدتنا اâسÕمية، ومن 

الخصائص ا¤ج£اعية الæ ي£_ بها ا�ج£ع السعودي ولها تأث¨ كب¨ وأهمية 

�ستخدمي  ا�مان  حيث  من  الحدائق   Éêت  Ì ا¤ج£اعية  النواحي  كÁى 

للحدائق  ا�جاورة  الطرقات  إ�  ا�طفال  خروج  �نع  السياج  بوضع  الحدائق؛ 

وحفظ ا�متلكات من التخريب.  

Îدينة  الحدائق  إدارة   Ì ا�سؤول�  تواجه   æال وا�شكÕت  العقبات  ما   (3)

الرياض؟ والحلول ا�قáحة لهذه ا�شكÕت والعقبات؟

عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مثل Óكة الكهرباء وا�ياه والæ تؤدي 

 æا والذي يعد من أهم العقبات ال Öقاول� مادي�لتأخر اâنجاز، إضافة إ� تع& ا

تواجه ا�سؤول�.

 íزم برنامج  لديها  الحدائق  عن  ا�سئولة  فالجهة  عوائق  يوجد  أنه  نعتقد   ¤

لتوف¨  الÕزمة  الáتيبات  وضع  إ�  ذلك  ويحتاج  ا�دينة   Ì الحدائق  لتنفيذ 

ا�_انيات ا�ناسبة لxنشاء.

<<

<<

<<

<<
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سة
 درا

ض
ق العامة Îدينة الريا

واقع الحدائ

ك&ة الباعة الجائل� مما يؤدي إ� عدم التنظÉ، وقد تكون ا�غذية ا�قدمة ¤ 

تحمل الãوط الصحية. 

الشكوى ا�تكررة من قبل ا�رتادين من عدم نظافة أو سوء صيانة دورات ا�ياه. 

 Ìو الحدائق،  لتغطية  كفايتها  وعدم  الحراسات  ضعف  من  ا�رتادين  شكوى 

ا?ونة ا�خ¨ة ù نقل معظم صÕحيات ا�من إ� إدارة الراحة والسÕمة، واقت> 

دور إدارة الحدائق Ì مجال اâنشاءات والصيانة، وتأ� �ورة أن يتدخل الجهاز 

 Ì ا�رور والãطة Ì رقابة وحراسة الحدائق من الخارج، والتعامل 
ً

Õممث íا�م

مع ا�شكÕت الæ تحدث Ì الحدائق.

(4) ما العقبات وا�شكÕت الæ تواجه ا�واطن� Ì ت¬ههم وارتيادهم الحدائق  

Ì مدينة الرياض؟ وما الحلول ا�قáحة لهذه ا�شكÕت والعقبات؟

للحدائق، وتركوا  ا�رتادين  تواجه   æال العقبات وا�شكÕت  ا�سؤولون  يذكر   ý

ذلك للمواطن� � يجيبوا عنها.

(5) هل لديكم أية إحصائية أو معلومات حول الشكاوى عن الحدائق Ì مدينة 

أو  إضافية  معلومات  إرفاق  Þكنكم  كما  لها  ا�رتادين  وسلوكيات  الرياض 

إحصاءات مع هذه ا�قابلة؟

ويختلف  تقريًبا،  بÕغات   (3) ب  متوسط  معدل  ا  Öيومي الحدائق  إدارة  إ�  َيِرد 

سلوك ا�رتادين من حي ?خر حسب ثقافة ا�كان.

وقد  ا�ثالية،  اâجابات  نحو  واتجاههم  إجابتهم،   Ì ا�سؤول�  تحفظ  ويÕحظ 

ا�Áرات  ا�قابلة، وقد كانت  إجراء   Ì الباحث� التجاوب مع  قلة  تب� ذلك من 

Îوضوع  معني�  غ¨  بأنهم  يتجاوب   ý من  مع  الهاتفية  ا¤تصا¤ت  حسب 

نحو  ا�سؤوليات  أن  بالتواصل، وقد ظهر  والوعد  الرد   Ì بتأخرهم أو  الحدائق، 

الحدائق تتوزع ع� عدة إدارات وليس فقط إدارة الحدائق، ومنها إدارة الراحة 

والسÕمة ا�عنية با�من والسÕمة.

كما أن مسؤوليات إنشاء الحدائق انتقلت إ� الهيئة ا�لكية �دينة الرياض، فقد 

نقلت ا�را� ا�خصصة للحدائق إليها Ì ظل مãوع الرياض الخHاء، وبقيت 

مسؤوليات الحدائق القاÂة تابعة �مانة منطقة الرياض. 

<<

<<

<<

<<

<<
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ثانًيا: مقاب�ت ا�واطن� وا�واطنات 
 مدينة الرياض 

، (11) مواطًنا تجاوب منهم (6)، و(8) 
ً

أرسلت ا�قابلة إ� (19) مواطًنا ومواطنة

مواطنات تجاوب منهن (7). 

 
ا واضًحا 
ً
وملخص آراء وم�حظات ا�واطن� ال� �ت مقابلتهم، أن هناك ضعف

بعض  من  ا 
ً
أحيان والشكوى  ا�ياه،  دورات   
 وخاصة  والصيانة  النظافة 

السلوكيات غ¤ ا�بالية من قبل مرتادي الحدائق، وكذلك سلوكيات غ¤ أخ�قية 

من قبل بعض الشباب، واµشارة إ� شبه اختفاء ل±من 
 الغالبية العظمى من 

منظمة  تكون  للبيع  مح�ت  أو  مقاهي  وجود  ¸ورة  إ�  والدعوة  الحدائق، 

 من أن تºك للباعة الجائل�، وهناك مقºحات من 
ً

ونظيفة وتحت الرقابة بد«

ا 
ً
قبل ا�واطن� لتفعيل الجانب الثقا
 وا�عر
 من خ�ل الحدائق، وجعلها رديف

للجان التÂية ا«جÁاعية ومراكز ا¿حياء، كما أن هناك شكاوى متعددة من قبل 

 شبه كامل لهذه الفئة 
ً

ذوي ا«حتياجات الخاصة؛ والذين يقولون أن هناك إهما«


 معظم الحدائق.

وفÉا يأÇ أمثلة من إجابات ا�واطن� وا�واطنات عÆ أسئلة ا�قاب�ت، وقد رأى 

الباحثون ترك أسلوب اµجابة كما هو، وا«كتفاء بالتصحيح اللغوي بغية إبراز 

ا لتعب¤ ا�بحوث�.
ً
الواقع وفق
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س1: ما تشخيــــــصكم لـــــــواقع 
من  الرياض  مدينة  في  الحدائق 

الجوانب البنائية والشكليات؟



 Ì الحدائق Íق الرياض حي الجنادرية حديقة واحدة، وباÏواقع الحدائق ب

تنفذ وغ¤ مرضية من الناحية النباتية.

مشاريع  وإنهاء  التطوير،  من  مزيد  إ�  يحتاج  ولكنه  جيد،  الحدائق  واقع 

الحدائق ال� Ì تنفذ؛ حيث حسب إفادة أمانة الرياض 
 وقت سابق Ì ينفذ 

من مشاريع سوى نسبة بسيطة.

الحدائق 
 مدينة الرياض كث¤ة ومتفاوتة 
 ا�ساحة وا�ستوى والبناء.

وتركیب  والغرامات،  القانون  استعمال   Æع أشدد  ا��حظات  قبل  بدایة 

الكامیرات، وإیجاد نظام للمخالفات 
 الحدائق.

واقع الحدائق من ناحيه نباتية وشكلية ممتازة، وتحتاج عنايه أكÖ وخاصة 

س عليه من قبل ا�ت×هي�. 
َ
الثيل الذي ُيْجل

حسب التطوير الجديد أرى الحدائق 
 قمة الروعة وتفي بالغرض، أنا نقلت 

من جديد إ� حي الخزامى، وأبÜ رأيي عÆ ا�نطقة.

 Ì َمن   Æغرامات ع بوضع  النظافة  ومراعاة  وتنسيق   ،Öأك تحتاج ¿هÁام 

يجمع مخلفاته.

من ناحية التصامÞ الجديدة فهي رائعة، وترمÞ القدÝ جيد.

 ßتوجد م�حظات سيئة من الناحية الجمالية أو التشج¤ للحدائق؛ فيعت »

مظهرها الخارجي « بأس به.

بناء الحدائق بسيط وغ¤ معقد، ولكل حديقة رونق خاص بها.

تحتاج إ� زيادة 
 حراس ا¿من من قبل إدارة الحدائق. 

نحتاج إ� مكتب لهيئة ا¿مر با�عروف. 

نحتاج إ� بث ثقافة الحياء وقÞ الخ¤؛ ¿ن ا¿å هم أهä وأهلك 

وعائل� وعائلتك. 

سة
 درا
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ق العامة �دينة الريا
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س 2: مـــا تشخيصكم لواقع الحدائق من الناحية 
األمنية واألخالقية؟



مضاربات بشكل أسبوعي، وفيها ا¿سلحة البيضاء خاصة تجمع ا�ق�É من 

رادع  ونظام  الرقابة  عدم  بسبب  الÍÏ؛   Þالنس حديقة   
 الجاليات 

لتجمعهم 
 حدائق ا¿حياء.

غ¤ مطلع بكÖة من هذه الناحية لكن «حظت 
 ا�جمل أن ا¿مور جيدة.

هذه   
 رأيته  مما  الكث¤   Æع واشتكيت  عكاظ  منéة   
 مرة  حêت 

الحديقة جنوب الرياض (عكاظ) من الخدمات و« نفذ منها ëء. 

لكن الشاهد من ا�وضوع بعد أن تغ¤ عمل هيئة ا¿مر با�عروف والنهي 

اللبس  ناحية  أو ا¿و«د من  البنات  ا«نف�تات من  ا�نكر ففيه بعض  عن 

مناسبة  غ¤  الحديقة  تصبح  معينة  أوقات   
و ال�ئق،  غ¤  الخادش 

وا�عاكس�،  البائع�،  من  ا�وسيقى  أصوات  رفع  فيها   Öويك للجلوس، 

وكانت ل±سف مزعجة لنا كعائلة، واضطررنا أن نخرج منها 
 وقت مبكر، 

 .îفات من الشابات والشبان؛ الوضع غ¤ مطمïبسبب بعض الت

الناحية ا«منية غ¤ متوفرة لعدم وجود حراسة أمنية أو كام¤ات أمنية.

أمن  حراس   Æع ا«عÁاد  حيث  واضًحا؛  يكون  يكاد   Üا¿م الغياب 

كافية  لديهم ص�حيات  وليس  يكونون صغار سن،  وغالًبا  (سيكورتية)، 

للقيام بأعمالها، بيÂا ا¿فضل تكون هناك نقطة ðطة يÏف عليها مركز 

ðطة بالحي.

بالنسبة للناحية ا¿خ�قية يوجد تجاوزات مثل ا�عاكسات وغ¤ها بسبب 

الغياب ا¿مÜ وهيئة ا¿مر با�عروف.

أنتقد كثً¤ا تïفات بعض ا�واطن� وا�ق�É،  كما أن الحدائق غ¤ واضح 

فيها åعة ا�بادرة مع ا�خالف.

الناحیة ا¿منية ضعيفة، وحارس ا¿من نادًرا ما یوجد، ولو وجد فإمكانیاته 

الحدیقة،   
 النظافة   Æع التنبیة  لھا  یضاف  أن  الواجب  ومن  محدودة، 

سةوأثناء تجوله عندما یرى أي ب�ط متكô یبلغ عنه الصیانة.
 درا
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ومن الناحية ا¿منية فالوضع ا¿مÜ، الحمد لله مستقر، وما فيه مشاكل، 

وأما أخ�قيات بعض ا�رتادين، ففيهم قلة أدب وجرأة زايدة، مثل؛ ðبهم 

(ا¿رجيلة) أمام ا¿طفال، وتوسيخ ا�كان بالجö والرماد.

كل  إ«  فيه  أرى  و«  ا،  øجد هادىء  الحي  وا¿منية  ا¿خ�قية  الناحية  من 

ا¿مان.

يجب وضع حراسات أمنية.

من الناحية ا¿خ�قية يجب وضع حدود ¿ي منظر غ¤ سوي، بوضع لوحات 

وضع  عدم  أو  اللباس،   
 كان  سواء  الظاهرة  هذه  من  والحد  إرشادية، 

الحجاب، أو التحرش ب� الطرف�.

وينقصهم  ل±سف  متواجدين  وغ¤  قليلون  فهم  ا¿من  لحراس  بالنسبة 

التدريب.

تفتقر الحديقة وبشدة للناحية ا¿منية (بعضها بدون سور أو حارس أو رجال 

أمن) وهناك بعض التحرشات الواضحة من قبل ا�ارة.

يحتاج �تابعة أمنية 
 كث¤ من ا¿حيان تفادًيا للتجاوزات.

من يديرون الحدائق ليس لديهم دورات علمية 
 إدارة الحدائق، وإùا 

خßة ضعيفة ر�ا 
 حراسات الحدائق « غ¤.

ا«ستفادة من ا�تعلم� 
 إدارة التسويق للمنشآت الخدمية وتكثيف 

سةبرامج الºفيه. 
 درا
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زيادة برامج ا¿å ا�نتجة.

ما يخص ا�سؤول� 
 إدارة الحدائق عدم تعاونهم أكß مشكلة، أطلقوا 

برنامج عاون وهو عبارة عن تعاون ا�واطن مع اµدارة بإرسال ا��حظات 

لهم، وقمت بنفý بإرسال عÏات الرسائل وا��حظات دون أي رد.

وþها  ا¿مانات  عن  الحدائق  إدارة  فصل  هو  الحدائق  لتطوير   Çحاºمق

لهيئة الºفية، (هناك توجه µضافتها إ� الهيئة ا�لكية �دينة الرياض).

عملية التفاعل مع شكاوى ذوي ا«عاقة، أذكر مرة جئنا للمجلس البلدي 

رئيس  وجاء  وا«هÁام،  التفاعل   ÿو الرياض،  ðق  مهم  موضوع  وكان 

البلدية، وÿ نقاش ا«قºاحات ا�طلوبة، وتفاجأنا بعدها أن الذي نفذ، ما 

يشكل (%10) من ا�تفق عليه. 

أنا حريص كل الحرص عÆ التعاون رغم أشغا| وظرو
 الصحية، وطلبو~ 

للمصلحة  بوق�  أتßع  استعداد  وعندي  إنسا~،  جانب  فيها  ¿ن  ورحت؛ 

العامة.

 ÿ ا�وضع، وبعدما 
وبا¿خ¤ بعد مانزلنا 
 اµع�م وشكرنا، ÿ الºاخي 

ا«ط�ع فقط ÿ وضع دورة مياة واحدة للمعاق�، برغم أن الحديقة كب¤ة 

ا وفخمة. øجد

وا�واقف  ا�ياه  بدورات  ا«هÁام  هي  الزوار  جميع  ومقºحات   Çحاºمق

للسيارات وتهيئة ا�داخل وا�öات لذوي اµعاقة.

حديقة (العياف) « يوجد فيها م×لقات وليست مهيئة للمعاق�.

« يوجد عقبات أمام ا�سؤول� إ« عدم التنفيذ حسب ا�خططات ا�عÁدة. 

وعدم  ا¿جانب،  بعكس  ا�واطن�  قبل  من  الحدائق  زوار  ثقافة  قلة 

بعض  يطال  الذي  والتخريب  الحدائق،  تدير  ال�  الÏكات  احºافية 

الحدائق. 

نÏ ثقافة بناء مقر احتفا«ت مقننة وتأج¤ها للمواطن� بأسعار رمزية.

سةا«هÁام بالتسجيل، والنظافة بشكل عام.
 درا
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إقامة فعاليات مع مراكز ا¿حياء ولجان التÂية. 

العقبات ال� تواجه ا�سؤل� عدم السيطرة عÆ الوضع من ناحية  أهم 

النظافة.

ومرتادين  الحي  سكان  من  متطوع�  ولو  مراقب�  وضع  الحلول  وأهم 

الحديقه داً}ا.

وبدون  ر]ية  بصفة  ا¿فراد  بعض  وأرشد  أنصح  أن  ل  و\
َ
خ

ُ
أ أ~  أرغب  أنا 

مقابل.

أرى العيب ليس 
 البلدية، ولكن 
 مستخدمي ا�رافق ل±سف، ويجب 

استعمال نظام ا�خالفات ا�الية µلزامهم با�حافظة عÆ ا�رافق ونظافتها، 

وممكن تزويد الحدائق العامة بكام¤ات للöاقبة. 

« أستطيع أن أحدد العقبات من قبل ا�سؤول�، وأنا أرى أنه « يوجد جدية 

أو  ا�كان،  أو نظافة  ا�ياه،  الحدائق سواء دورات   
با�رافق  ا«هÁام   


البيع 
 وسط الحدائق، ويجب وضع قيود قابلة ل�نصياع من قبل روادها.

أنا « أعلم ما العقبات ال� يواجهونها؟ ولكن أتوقع عدم ا�تابعة، وقلة 

الصيانة، وعدم التخصيص يعد أكß العقبات.

عدم وجود أي مكتب « إدارة 
 الحدائق لي^ الرجوع إليها وقت الحاجة، أو 

حدوث مشكلة، أو استفسار عن أمر مع�.

العقبات: عدم التعاون من بعض ا�واطن�، قلة ا�Ïف�، ضعف الرقابة، 

قلة ا¿يدي العاملة.

ليس هناك برامج واضحة تساعد ا¿å عÆ اµقبال. 

عدم توافر أماكن وضوء ودورات مياه عليها رقابة، وليست معطلة كما 

نشاهد ونعايش.

 
 والتساهل  أسعارها   
 وا�بالغة  إيجابي  بشكل  التذاكر  توزيع  عدم 

دخول ا�راهق� دون لوائح نظامية.

سةل±سف غاب عنها الºفيه والتسلية وحêت العشوائية واµهمال الشديد.
 درا
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تداخل الفعاليات دون توزيع، مثل قيادة الدراجات مع ا�م@.

كÖة ا�دخن� دون تخصيص أماكن مخصصة للمدخني�

كÖة مخالفات الزائرين بشكل مزعج يحتاج إ� توعية وضابط عقابي ح? 

تسلم حدائقنا من أفعال العابث�.

الحدائق ðق  إدارة   
ا�سئول  التعاون من  أنا وجدت عدم  أخفيكم   »

أن نعطيهم أي م�حظة،  أو ح?  الرياض يرفضون ح? ]اع أي مقºح 

ويطلبون مراجعة ا¿مانة، و(طبلون) الكهرباء مكشوف، وا¿طفال يلعبون 

 
 العضو  ا¿خت  تعاون  بعد  إ«  يردوا   Ì للخطر،  حياتهم  معرض�  فيه 

ا�جلس البلدي.

مضاربات مسÁرة لعدم تواجد ا¿من.

خضار  ويوجد  العمال،  من   
ً

إهما« تواجه  ا�ياه  ودورات  الحديقة  مرافق 

وم�بس بداخل الحديقة بطرق عشوائية.

الجهة  وهو  الرياض،  ðق  الحدائق  عن  مسؤول  ا�هندس�؛  كب¤  قابلت 

اðµافية للخدمات ال� تقدم للمعاق�؛ ل±سف « يعرف بدون مبالغة 

لذوي اµعاقة، حقيقة  ا�عينة  عن قضية اµعاقة، وا�تطلبات، وا�وصفات 

ë « يبÏ بالخ¤.

م�حظة   ÿ ا- 
ً
شفاف -سأكون  ا¿ول  البلدي  للمجلس  ملتقى  حêنا  مرة 

ا¿خوان با�جلس عندما يقÉون ملتقى لذوي اµعاقة تحê جميع الجهات 

الحكومية، والكل يستعرض عض�ته بأنهم فعلوا وقدموا، وأن^ ا=ن « 

ت;عون لذوي اµعاقة، و« تعطون ا�ساحة الكافية لهم، و« يعرفون ما 

القصور 
 الخدمات؟

أ�/ إعطاء الفرصة للمعاق� بأطروحاتهم؛ هم من يعانون وي�حظون ما 

ينقصهم.  

الشكاوى Ì تنفذ.
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جميع  العائلة  تصطحب  تعلÉية  ثقافية  دينية  برامج  وضع   Çاحاºاق

أفرادها، مع تشديد ا¿من 
 الدخول والخروج.

داخل  لبيع منتجاتهم  بوضع أكشاك  ا�نتجة؛  والعوائل   å¿ح دعم اºاق

الحديقة بطرق سلÉة ونظيفة. 

عدم التهيئة الخاصة لذوي اµعاقة، ف� يوجد م×لقات للمعاق� با�داخل 

أو 
 ا�سطحات الخêاء. 

أ�/ جميع الخدمات ذات ا�وصفات الدقيقة للمعاق� 
 كل حديقة من 

بهم  خاصة  مياه  دورات  وتواجد  ومواقف،  ومöات،  وطرق،  م×لقات، 

وبعناية واهÁام.

 
أ�/ خط ساخن للمعاق� والتجاوب معهم، وتفعيل الوحدة ا�وجودة 

ا¿مانات بشكل أو بآخر.

جاهزة  آ«ت  أو  للشوي  مخصص  مكان  يوجد   » ا�عاق�  نحن  نطلع  �ا 

للشوي، نحن «نستطيع حمل أنفسنا إ« بالقوة فكيف نحمل ما نحمل من 

البقا«ت  تواجد  وعدم  الحدائق،   
 نفقده  ما  وهذا  غذائية،  مواد 

و(البوفيهات) أو ا�طاعم.

« يوجد مم@ خاص لذوي اµعاقة.

من  للكبار  و«  اµعاقة،  ذوي  من  ل�طفال  مناسبة  ألعاب  أي  يوجد   »

ا¿لعاب الرياضية واللياقية. 

العقبات أمام ا�واطن عدم وجود حدائق مكÁلة، وعدم النظافة، وعدم 

وجود ا¿شياء الºفيهية.

قلة النظافة، والتخريب من البعض، وعدم ا«هÁام ببعض دورات ا�ياه.

ا�خلفات مما یستھلك عمال الحدیقة 
 تجمیع ا¿وساخ. 
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وأن  كا�راجیح  ا¿طفال  أرضیات م�عب  ناحیة  ا¿طفال من  أمان  مراعاة 

تكون (ثيل) بدل الرمل. 

تخصیص مكان للمدخنین یكون 
 أطراف الحدیقة �راعاة مكان نظیف أو 

.
ً

نقي للجلوس مع أنه ممنوع أص�

الصیانة الدا}ة للحدیقة من ناحیة الب�ط وح? أرصفتھا الخارجیة.

ا النظافة ت+ل نظافة الحدیقة �ا حولھا من أرصفة خاصة فیھا.
ً

وأیض

عدم وضع الحصبة الصغیرة لسوء استعمالھا من الشباب أو ا¿طفال.

 Æع الÁر  تساقط  یسبب  مما  النخیل  تخصیب  بھا  یوجد  الحدائق  بعض 

ا¿رض والناس (تدعس) علیه.


 حال است*ار الحدیقة 
 ا¿حیاء یجب أن یراعى فیھا أنھا حدیقة حي  

وأن « تتحول إ� م�ھي للربح، مثل (النطیطات) للتأجیر.

أهم ا�شك�ت قلة النظافه من ا�رتادين وإهمال الÏكة ا�شغلة للحديقة 

للنظافة.

اقºح توزيع حاويات قمامة ثابتة بكÖة بالحدائق، وحاوية كب¤ة ل�كياس 

الكب¤ة وتكون واضحة.

البعض يستخدم ا�رافق كأنها ملك خاص له، و« يراعي أنها مرافق عامه 

 
 رأيته  ما  وهذا  فيها؛  مقتنياتهم  ترك  وعدم  عليها،  ا�حافظة  يجب 

الشاهي)  و(عدة  للفحم  و(منقد)  كرا&  بها  وضع  م×|،  بجانب  حديقة 

 Ì إذا  لهم  إنذار  إعطاء  هو  والحل  حقهم،  من  ليس  وهو  دا}ة؛  بصفة 

يستجيبوا له ي^ إزالة أغراضهم.

و(الشيش)،  ا¿وساخ،  عقبات:  من  ا�واطن�  يواجه  ما  أن  أعتقد  أنا 

ومخلفات ا¿جانب وعدم احºامهم للبلد ونظام البلد.

سة
 درا
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ق العامة �دينة الريا
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ل±سف تقريًبا سبعون با�ائة من رواد الحدائق « $تلكون ثقافة ا�متلكات 

للقمامة  وأكياس  برشورات  بتوزيع  بينهم  الوعي   Ïن فيجب  العامة 

وتوجيه ومتابعة من حراس ا¿من.

ا¿عمار  لجميع  مناسبتها  حيث  من  ا�واطن  طموحات  �ستوى  ترتقي   »

ومرتادي الحديقة، وكذلك عدم تنوع أجهزة اللعب مثل ( عدم وجود أجهزة 

للنواحي  وبشدة  يفتقد  وبعضها  الرياضية)،  للممارسات  مناسبة  رياضية 

ا�ناظر  من  عدد  ووجود  الحدائق،  لبعض  ا�ساحة  صغر  وكذلك  ا¿منية، 

السيئة، مثل استخدام ((الشيشة) والسجائر) أمام ا¿طفال وا�راهق� من 

مرتادي الحديقة، والشوي عÆ ا�سطحات الخêاء وإت�فها، وكÖة الباعة 

ا�تجول� غ¤ ا�رخص لهم.

الحلول: وجود عامل مباð، إنشاء دورات مياه ومتابعتها، إنشاء مجلس 

تعاو~ ل±ها| لكل حديقة.

ات دقيقة ولكن من خ�ل لقاءات جمعتنا با�سؤول� سواء  øتوجد إحصائي »

:Çجماه¤ية أو فردية تب� ما يأ

قلة الحدائق ا�نفذة بالرياض قياًسا با�خطط لها.

.Þغياب الجوانب ا¿منية بشكلها السل

سة
 درا
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ق العامة �دينة الريا
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أو  آيـــــة إحصائية  لـــــديكم  5: هـــــل  س 
معلومات حـــــول الشكـــاوى عن الحدائق 
في مدينة الرياض وسـلوكيات المرتادين 
معلومات  إرفاق  يمكنكم  كما  لها، 
إضافية أو إحصاءات مع هذه المقابلة؟
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يشت# ا�واطنون من قلة النظافة.

إقامة   
 البلديات  بعض  تفاعل  قلة  من  يشت#  الخ¤ية  الجهات  بعض 

الفعاليات.

بالنسبة | أرسلت وغ¤ي من أفراد عائل� عÆ سبيل ا�ثال عن الحي الذي 

أسكن فيه وهو مخطط الزامل 
 حي ا�لقا؛ حيث لدينا مظلة 
 الحديقة 

بسبب  وتقطعت  الناس،  فيها  يجلس  ا�سجد  أمام  الحي   
 الرئيسية 

.Öتبدل ح? ا=ن ولها تقريًبا سنة أو أك Ìا¿حوال الجوية  و

الحدائق مؤجرة لÏكات تقوم بصيانتها، وتأخذ  أن تكون جميع  أرى  أنا 

 Æع عقوبات  فيه  تفرض  بالحدائق  خاص  نظام   ) نفسه  النظام  جميعها 

ا�خالف�.

أن تكون هناك عمليات مشºكة ب� البلدية والجهات ا¿منية 
 åعة 

كل  عند  رقمه  موجود  مجا~  خط   ßع ا�واطن�  من  شكوى  أي  مباðة 

 
ا�سؤولین، ولكن من خ�ل تواصä معھم  أنھا تخص  أعتقد  حديقة، 

وتأييد  للöاقبین  ا�خالفین  یواجھون مصاعب مع   (940) لـ  الب�غات  رفع 

والغرامات، وتركیب  القانون  استعمال   Æأشدد ع للبلدیة، كما  الÏطة 

الكامیرات، وإیجاد نظام مثل ساھر. 

و(الشيش)،  النظافة  مستوى  بشأن  بي  ا�حيط  ا�جÁع  من  تذمر  هناك 

وعدم ا�با«ة من ا¿جانب وبعض من أهل البلد.

ح?  القامة؛  وطول  الشخصية  بقوة  يÁ!ون  أمن  حراس  وضع  من  «بد 

عدم  أو  ا�خالفة،  حال   
 الصارمة  العقوبات  واتخاذ  هيبة،  لهم  يكون 

¿ي  خروجي  أثناء  ا�رات  بعض   
 أرى   Üن¿ ونظافته؛  با�كان  ا«هÁام 

حديقة ا¿وساخ ا�تناثرة  وبدون أي مسؤولية من قبل الزوار، مع العلم 

ع�   
 عضوة  ا 
ً
سابق وكنت  أراه،  سيئ   منظر  أي  عن  أسكت   »  Üأن

 Æالنظافة، وكنت أراقب ا�خالفات ال� ترمى من السيارات، أو البصق ع

ا¿رض ولكن حقيقة أقولها: Ì يكن هناك اهÁام من ا�سؤول� عندما أرفع 

عن تلك ا�خالفات ل±سف.

سة
 درا
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ثالًثا: مقابالت أعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض
:Çوقد كانت ا¿سئلة وفق ما يأ

أوًال: ما تشخيصكم لــــواقع الحـــــدائق في مدينة الريــــاض من 
الجوانب البنائية والشكليات؟

الجملة، هو   
اµجابات  السؤال، وقد كانت  اµجابات عÆ هذا  تفاوتت 

والصيانة  البنائية  الجوانب  حيث  من  الحدائق  وضع  من  الكب¤  ا«ستياء 

والنظافة والتÞC، وي�حظ من هذه اµجابات أنها تضع الحدائق 
 وضع 

أثناء  الواقع   
 وجد  عما  النظرة  هذه  تختلف  و«  ا، 
ً
أحيان ويقل  متوسط 

ا�سح ا�يدا~ أو من مقاب�ت الفئات ا¿خرى.

غ¤ مناسبة 


 العموم «بأس بها

ا øجيد جد

تصامÞ « تتناسب مع حجم الحديقة، وتنقصها بعض الخدمات والصيانة

الكب¤ة منها جيدة، وا¿حجام ا¿خرى من متوسط إ� سيئ

متوسط

أقل من ا�طلوب بكث¤

فÉا  اµشكالية تكمن  ولكن  ا«بتدائية مم!ة،  تعتß جيدة، ومواصفاتها 

والتحس�  التطوير  ا عدم وجود 
ً

وأيض والتشغيل،  الصيانة  بعد ذلك مثل 

ا�سÁر للحدائق

غ¤ مرٍض

الحدائق بصفة عامة جميلة وجاذبة 
 تÉCها 

من الناحية اµنشائية ا¿خذ 
 ا«عتبار ذوي ا«حتياجات الخاصة، ومرعاة 

أن يكون الوصول للحدائق 
 ا¿حياء �öات آمنة

سةحدائق ا¿حياء يجب أن تكون ذات خصوصية ¿هل الحي
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ومن أمثلة اµجابات:    
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ثانًيا: ما تشـــــخيصكم لواقع الـــــحدائق مــــــــن الـــــــناحية األمنيه 
واألخالقية؟

الرؤية العامة 
 هذا السؤال تدل عÆ عدم الرضا عن واقع الحدائق من 

الناحية ا¿منية وا¿خ�قية؛ ولهذه الرؤية ما يßرها بحكم وجود عدد كب¤ 

من الحدائق تتصف بالسوء الكب¤، رغم وجود حدائق أخرى 
 مستويات 

جيدة، لكنها ليست الصفة الغالبة عÆ الحدائق، وتش¤ معظم اµجابات أن 

للرقابة  حاجة  هناك  وأن  مناسب،  غ¤  وضع   
 للحدائق   Üا¿م الوضع 

الشاملة للجوانب ا¿خ�قية، والجوانب ا¿منية، ومراقبة ا�خالفات، ووضع 

يأÇ:ا�سح  ما  اµجابات  أمثلة  ومن  لها،  ا�ناسبة  والعقوبات  الغرامات، 

ا�يدا~ أو من مقاب�ت الفئات ا¿خرى.
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<<

<<

<<

<<

ينبغي التوجه ل±حياء ال? تفتقد للحدائق، وعمل مسح لها؛ لتكون حديقة 


 كل حي، ويراعى فيها الºشيد والºك! عÆ ا¿قل من حيث التكاليف 

ا للمياه
ً

والصيانة، وا«تجاه للنباتات ا¿قل استه�ك

 الºك! عÆ جودة بناء دورات ا�ياه

والوادي  السويدي  حديقة  مخيف؛  ا=خر  والبعض  جيد،  مستواه  بعضها 
ً

مث�

أمنية  حراسة  وجود  عدم  وبسبب  مفتوح،  بعضها  أن  بسبب  متوسطة؛ 

غ¤  بتïفات  بالتجرؤ  النفوس  ضعاف  لبعض  فرصة  أعطى  للحدائق 

ا øمقبولة أخ�قي

التسبب وا�شاركة 
 مشاجرات مع الشباب

ا øسيئة جد

ضعيف

تحتاج إ� بعض ا«هÁام ا¿مÜ؛ ¿ن هناك تجمعات غ¤ مرغوب فيها، 

ويستخدمون فيها (الشيشة) وغ¤ها

احºام  وعدم   ،Íا¿خ� ا«نف�ت  و«سÉا  با�أمول،  ليس  واقعها 

الخصوصية وحقوق ا�ت×ه

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا
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ثالًثا: ما العقبات والمشكالت التي تواجه 
بمدينة  الحدائق  إدارة  في  المسؤولين 
لهذه  المقترحة  الحلول  وما  الرياض؟ 

المشكالت والعقبات؟

ل±سف تعا~ الحدائق من ضعف الجوانب ا¿منية وا¿خ�قية، بل وتزداد 

هذه ا�شك�ت يوًما بعد يوم خصوًصا 
 نهاية ا¿سبوع

 » مرتادين  وجود  أهمها  عقبات؛  عدة  الحدائق  عن  ا�سؤولون  يواجه 

العامة، ف� يحافظون عÆ نظافتها  با�رافق  ا�تعلقة  القوان�  يحºمون 

فيها،  ا�وجود  يتلفون  أو  منها  ويôقون  العامة،  ا�متلكات   Æع و« 

ويعتقدون أن من حقهم ا«ستفادة من هذه ا¿ماكن ببيع ا�نتجات أو 

دورية  وصيانة  ا،  øإضافي ا  øرقابي ا 
ً
عبئ يشكل  الذي  ا¿مر  ا¿لعاب...  تأج¤ 

مسÁرة ومكلفة

«بد من تفعيل ðطة البلدية 
 أåع وقت ممكن، وزيادة عدد حراس 

لتصبح  مراقبة  كام¤ات  وضع   
 والتوسع  غرامات،  ووضع  ا¿من، 

موجودة 
 جميع الحدائق

هناك تجاوزات أخ�قية 
 بعض الحدائق بسبب عدم وجود آلية �تابعة 

والزام ا�رتادين بالتقيد بالنظام وقÞ ا�جÁع

عن  للحديقة  والوصول  ا�حيطة،  الشوارع  من  ل±طفال  الس�مة  معاي¤ 

طريق مöات خاصة، وقد يكون التسوير له دور

حراس غ¤ مدرب�، وبدون اسÁرارية وأعدادهم قليلة

 عن النظافة، والéام ا�رتادين بها
ً

وجوب وجود حارس أمن يكون مسوؤ«
سة

 درا
ض

ق العامة �دينة الريا
واقع الحدائ
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من أهم العقبات هي ا�ركزية 
 إدارة الحدائق، وعدم وجود مؤðات 

آداء لقياس وتقيÞ وضع الحدائق، ومن الحلول ا�قºحة أن يÏك القطاع 

الخاص 
 إدارتها، وكذلك وضع مؤðات أداء لهم، ويكون دور ا¿مانة 

الجهة الراقبية عليهم، والتأكد من التقيد �ستوى الخدمة ا�تفق معهم 

عليها، وقد تنوعت ا¿جوبة ومن أمثلتها:

واستخدام  شوي،  من  الخاطئة  با�مارسات  الحدائق   Æع التعدي 

((الشيشة))، وافºاش البوابات وا�öات للباعة الجائل�، والحل هو إنشاء 

جهاز حراسة أمنية للحدائق

ر�ا قلة الكوادر، وأظن لو استفيد من ا�تقاعدين لسدت الحاجة

ضعف تأهيلهم 

عدم وجود حراسة أمنية

مضايقة الشباب والعزاب والعمال للناس

قلة عدد الحدائق النظيفة

« أعلم

ضعف عدد الكوادر البÏية، وبعض اµشكاليات مع ا�قاول�، ولحل هذه 

ا«شكا«ت يوضع نظام فµ Üدارة ا�شاريع

عدم وجود ðطة بلدية، وزيادة ا�وظف�، أو الخصخصة

عدم تقيد ا�رتادين بالنظافة، واحºام حقوق ا=خرين

ضعف اµمكانيات ا�خصصه لها سواء مالية أو بÏية

عدم انتظام عقود مقاو| التشغيل

الضعف 
 توف¤ ا�ياه بكميات كافية طول العام

يوجد بعض السلبيات ا¿منية وا¿خ�قية؛ لكنها « تعتß ظاهرة

قلة الدعم ا�ا| وتبعاته من ا¿شياء ال� تتطلب ا�ال؛ والحل هو زيادة 

مخصصات الحدائق

الضعف اµداري واðµا
 والرقابي

سة
 درا
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رابًعا: ما العقبات والمشكالت التي تواجه 
المواطنين في تنزههم وارتيادهم الحدائق 
الحلول المقترحة  الرياض، وما  في مدينة 

لهذه المشكالت والعقبات؟

من  الخاطئة  با�مارسات  الحدائق   Æع التعدي  من  ذكر  ما  اµجابات  من 

شوي، واستخدام ((الشيشة))، وافºاش البوابات وا�öات للباعة الجائل�، 

رؤية  كب¤  حد  إ�  و�اثلت  للحدائق،  أمنية  حراسة  جهاز  إنشاء  هو  والحل 

أعضاء ا�جلس البلدي مع رؤى الفئات ا¿خرى ما عدا ا�سؤول� عن الحدائق، 

سلوكيات  بسوء  أو  الدعم  بقلة  ا¿خطاء  من  الكث¤  يßرون  كانوا  فقد 

:Çجابات ما يأµا�رتادين للحدائق، ومن أمثلة ا

عدم الخصوصية، وكÖة الباعة الجائل�، وسوء النظافة 
 بعض الحدائق

« توجد

بعض  سن  والحل  الشباب،  بعض  كتïفات  ا�ؤذية  التïفات  بعض 

العقوبات وتطبيقها

ا¿جهزة  بعض  كفاءة   
 الثقة  وعدم  الحدائق،  بعض   
 ا�واقف  قلة 

التابعة للحديقة

Þام بجودة التنظÁا«ه

وضع  ا�سÁرة،  التوعية  والردع،  للرقابة  الحدائق   Æع رقابة  جهاز  إيجاد 

لوحات داخلها للتوعية والتحذير

عدم ا�حافظة عÆ النظافه العامة

العام  والذوق  النظام   Æع للمحافظة  للحدائق  امن  رجال  وجود  عدم 

الحلول توف¤ ما ذكر أع�ه

يطلبها  ال�  ا¿شياء  من  مكوناتها  ونقص  الحديقة  مساحة  منها  كث¤ة 

ا�رتادون مثل ا¿طعمة، ودورات ا�ياه، وا¿لعاب، وغ¤ها من خدمات

سة
 درا
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أو  إحصاءات  أية  لديكم  هل  خامًسا: 
معلومات حول الشكاوى عن الحدائق في 
مدينة الرياض وسلوكيات المرتادين لها؟

أظن أن مشكلة الصيانة وعدم وجود أماكن للتسوق أو بوفيهات مناسبة 

لتلبية احتياجاتهم

 قلة ا�سطحات الخêاء

ا�جال ل�ست*ار من  لهذه ا�شك�ت والعقبات فتح  ا�قºحة  الحلول  من 

 
لهم  ا�جال  إتاحة  يتو� تشغيلها مقابل  بحيث  الخاص،  القطاع  قبل 

الدخول  يبقى  ولكن  ا�ياه، وغ¤ها،  دورات  أو  (البوفيهات)   
ا«ست*ار 

ا، وقد يكون لدينا تنوع 
 الحدائق من خ�ل  øا أو برسوم رمزية جد øمجاني

إيجاد حدائق مجانية وأخرى برسوم رمزية وإتاحة ا«ختيار للمواطن�.

 
ً

مث� نقصها،  أو  الخدمات  كامل  وجود  عدم  العقبات  أهم  من  أتوقع 

دورات ا�ياه وجودتها

الخصوصية، وقلة م�عب ا¿طفال

قلة الحاويات

 تساقط الÁور عÆ ا¿رض 
 الحدائق ال� يوجد بها نخيل

بعض  من  ويتضايق  تحدث  ال�  التïفات  بعض  من  ا�رتادون  يخاف 

ا�مارسات؛ لذلك قد $تنعون من الذهاب للحدائق العامة، لذلك «بد من 

وضع تنظÞ ل±å ا�نتجة وتوزيعهم عÆ الحدائق العامة

مثل  وا�êة  الخاطئة  ا�مارسات  �نع  قوية  رقابة  هنالك  تكون  أن 

((الشيشة))، وتحديد أماكن ُي;ح فيها بالشوي بحيث « تضايق سكان 

ا¿حياء

وجود سيارات (ا¿يسكرÝ) و
 الغالب سيئة النظافة

تنظÞ ا¿لعاب ا�تنقلة تحت مظلة تنظÉية بدل العشوائية ذات ترخيص 

ر]ي؛ ليكون هناك مرجعية للتêر وا�حاسبة

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ
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<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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فأغلب اµجابات تش¤ إ� عدم توفر أي إحصاءات لدى ا�جلس البلدي حول 

با�جلس  يتصلون  الذين  ا¿فراد  بعض  من  إ«  الحدائق،  عن  الشكاوى 

ويشتكون من أوضاع الحدائق السيئة وبشكل متكرر، أما اµحصاءات عن 

ومن  ا¿خرى،  ا�عنية  واµدارات  الحدائق  إدارة  لدى  تكون  أن  فيلزم  ذلك 

:Çجابات ما يأµأمثلة ا

« توجد

أغلب مطالبات ا¿ها| عن نقص الحدائق ونوعية ا�رتادين والتجمعات 

عÆ بعض السلوكيات غ¤ مرغوبة، مثل ((الشيشة))، وغ¤ها

ات دقيقة عن الشكاوى والسلوكيات، ولكن يوجد تضجر  øتوجد إحصائي »

من كث¤ من ا�واطن� من ا�مارسات داخلها

« يوجد إحصاءات

إفادة  الحدائق، ولكن بحسب  إدارة  قد تكون اµحصاءات لدى مسؤو| 

أحد مسؤو| الحدائق 
 أحد ا«جÁاعات ال� عقدت 
 ا�جلس البلدي، أن 

عدد ا¿راF ا�خصصة للحدائق والساحات 
 مدينة الرياض بلغت حوا| 

3000 قطعة أرض، وأن ا�شغل منها فعلًيا حالًيا 600 حديقة أو ساحة 

بلدية

نعم، 
 ا�جلس البلدي بالرياض نسعد بتواصلكم

الكث¤ مما يصلنا عدم تواجد عامل نظافه مسÁر خاصة نهاية ا¿سبوع

قلة وعي ا�رتادين، ومعالجتها بالغرامات

 
أنها  با«عتبار  وا¿خذ  إ� م�هي،  الحديقة  تحويل  عدم   Æك! عºال

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

العامة  اµدارة  من  الحدائق  إحصاءات   Æع الحصول  للدراسة  تحقق  قد 

 ÿو موثق،  بشكل  عليه  الحصول  ي^   Ì ا�شك�ت   ïح ولكن  للحدائق، 

ذاتها  حد   
العمل؛ وهي  وورش  وا�قاب�ت،  ا�يدانية،  بالدراسة  ا«كتفاء 

ا للدراسات ا�ستقبلية.  øد عليها وتصبح مرجًعا علميÁوثائق يع
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الÁهيد

ÿ اµعداد لورشة العمل بوقٍت كاٍف، و�شاركة فعلية من ا�جلس البلدي، 

ومركز موارد ا�علومات للرعاية ا«جÁاعية، ووضع التصور العام لورشة 

عمل دراسة "واقع الحدائق العامة �دينة الرياض"، وشكلت فرق عمل 

:Çا �هام محددة، كما يأ
ً
وفق

واقع   Æع التعرف  إ�  الدراسة  تهدف 

الحدائق العـــــامة 
 مـــــدينة الريــــــاض، 

لتحقيق  وتوصيات  �قºحات  والخروج 

ا¿هداف من وجودها ولرفع مستوى رضا 

ا�رتادين. 

 �Áا�ه من  ونخبة  ا�عني�  من  الحصول  إ�  العمل  ورشة  تهدف 

للتنفيذ  قابلة  بتوصيات  للخروج  ومداخ�ت  إجابات   Æع وا�ختص� 

وتساعد عÆ تحقيق أسباب وجود الحدائق العامة.

ا�جلس البلدي �نطقة الرياض – اµدارة العامة للنظافة

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

المبحث الرابع: 
نتائج ورشة العمل التفسيرية

التصور العام لورشة عمل
دراسة   "واقع الحدائق العامة بمدينة الرياض"

الهــــدف

المقر
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يوم الث�ثاء   1441/3/1هـ قاعتا ا«جÁاعات لدى الرجال والنساء

ا�وافق 2019/10/29م

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

التاريخالقاعات

المنظمون

المدعوون

�نطقة  البلدي  با�جلس  البلدية  لخدمات  والجودة  التطوير  لجنة 

الرياض، ومركز موارد ا�علومات للرعاية ا«جÁاعية

أعضاء لجنة تطوير وجودة 

الخدمات البلدية با�جــلس 

البلدي �نطقة الرياض

وكيل ا¿م� للخدمات 

بأمانة منطقة الرياض

من يرغب من أعضاء 

ا�جلس البلدي �نطقة 

الرياض

اµدارة العامة 

للخدمات ا«جÁاعية

اµدارة العامة 

للراحة والس�مة

اµدارة العامة 

للحدائق العامة

مركز ا�شاريع

والتخطيط

وكيل ا¿م� للخدمات 

بأمانة منطقة الرياض

من يرغب من أعضاء 

ا�جلس البلدي �نطقة 

الرياض

اµدارة العامة 

للخدمات ا«جÁاعية

اµدارة العامة 

للراحة والس�مة

ا�جلس التنسيقي للجان 

التÂية �دينة الرياض
وزارة البيئة وا�ياه 

والزراعة �دينة الرياض

ðطة منطقة 

الرياض 

هيئة ا¿مر با�عروف والنهي 

عن ا�نكر �دينة الرياض
مواطنون ومواطنات 

من مرتادي الحدائق

مهÁون ومهÁات 

بالحدائق العامة

اµدارة العامة 

للحدائق العامة
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

إدارة الورشة

برنامج الورشة

محاور ورشة العمل

ا�عالم

أ. هدى الجريسي د. صالح الدبل أ. خالد العريدي
من قاعة النساء من قاعة الرجال

مناقشة ا�حاور كلمة افتتاحية          •   •

وضع التوصيات  •

بالتنسيق مع لجنة الع�قات العامة واµع�م  •

اµنشاءات والتجه!ات  •

Þدارة والتنظµا  •

سلوكيات ا�رتادين  •

العقبات ال� تواجه ا�سؤول� 
 إدارة الحدائق  •

تقدÝ ا�قºحات تطويرية للحدائق 
 مدينة الرياض  •
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ترتيبات قبلية

تحديد ا«حتياجات من التجه!ات 
وا�ستلزمات ا�كتبية وا�وارد 

البÏية:

تحديد ا�هام وتوزيعها 
(للرجال والنساء):

تجه! قا}ة تسجيل الحضور للقاعت� 
(الرجال والنساء)

:Æتجه! ملفات تحتوي ع
o بروشور أو كتيب عن ا�جلس

o  قلم
o  ورق

o  كتيب الورشة

تحديد ا�دعوين من الجنس�
إعداد كتيب لتوزيعه عÆ ا�شارك� 

 الورشة، وتصويره بالعدد ا�توقع 

من ا�شارك� 
 الورشة
حجز القاعت�

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

تحديد ا«حتياج من ا�وارد البÏية 
من الجنس�

o الرجال عدد ...
o النساء عدد 3

تحديد احتياجات التغطية اµع�مية:
o تصوير

o «مقاب�ت
o صياغة ا¿خبار والتغريدات

o تصوير (السنابات)

o إعداد خطابات الدعوة وإرسالها
o متابعة تأكيد الحضور

o التأكد من نظافة القاعت� ودورات 
ا�ياه

o ا«ستقبال والتسجيل
o توزيع ا�لفات واست�م الكتيبات بعد 

التعبئة
o تحديد الضيافة وطلبها ومتابعتها 
o الدعم الفÜ ل±جهزة و(الشاشات 

وا�ايكات)
o كتابة ووضع ا¿]اء عÆ الطاو«ت

o توثيق الورشة (كتابة ا��حظات 
وا�قºحات والتوصيات)
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

وقد تحدث رئيس ا�جلس البلدي مرحًبا بالحضور، وب� أن الدراسة جاءت 

بسبب كÖة الشكاوى من عدد كب¤ من ا�واطن� حول سوء وضع الحدائق 


 مدينة الرياض، وحاجتها للتحس� والتطوير، K بدأ عرض محاور الورشة 

تباًعا، وأديرت الورشة من قبل مدير عام مركز موارد ا�علومات للرعاية 

بإعداد   ا�كلفة  الجهة  وهي  الدبل؛  هللا  عبد  بن  صالح  الدكتور  ا«جÁاعية 

للدراسة، وقدمت الورشة بالكلمة ا«فتتاحية ا=تية: 

لتطويرها  الكب¤ة  والحاجة  الرياض  مدينة   
 الحدائق  ¿همية  نظًرا 

وتحس� مرافقها؛ يقوم ا�جلس البلدي بالرياض بدراسة بحثية عن واقع 

ا 
 هذه الدراسة،  øمدينة الرياض، وتعد هذه الورشة جزًءا مهم 
الحدائق 

با��حظات  والقيام  وا�نهجية،  النظرية،  الجوانب  الدراسة  Mلت  وقد 

مع  البحثية  وا�قاب�ت  ا«ستبانة،  طريق  عن  ا�يدا~  وا�سح  ا�يدانية، 

 Çا�سؤول�، وأعضاء ا�جلس البلدي، وعدد من ا�واطن� وا�واطنات. وتأ

والجودة  التطوير  للجنة  التشغيلية  الخطة  برامج  أحد  þن  الدراسة  هذه 

موارد  مركز  بتعي�  البلدي  ا�جلس  وقام  2019م،  لعام  للخدمات 

ا�علومات للرعاية ا«جÁاعية لتنفيذ هذه الدراسة.
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

محاور الورشة وتوزيعها الوقتي:

التعليمات:
واµجابات  ا�علومات  لحفظ  ا¿ساسية  والوسيلة  الوثيقة  الكــــــــتيب  هذا  يعـــــــد 

وا�ناقشات 
 هذه الورشة، والذي يلزم تسلÉها للمنظم� قبل مغادرة القاعة.

الحضور استعدادا  ا�حاور قبل  الÂاذج لكل  التكرم �لء  ا�شارك�  فNجو من جميع 

�ناقشتها 
 ورشة العمل، ومن K تسلÉها قبل مغادرة مكان ورشة العمل.

ا�حور

ا�حور ا¿ول

ا�حور الثا~

ا�حور الثالث

ا�حور الرابع

ا�حور الخامس

9:30

9:55

10:20

10:45

11:10

9:55

10:20

10:45

11:10

11:35

بداية
الوقت

نهاية 
الوقت

العنوان

التعرف عÆ حالة الحدائق 
 مدينة 

الرياض مــــن حيث توفـــــر ا�رافـــــق 

والخدمات وس�متها.

التعرف عÆ مستوى التنظÞ اµداري 

وا¿من والس�مة ا�تـوفر 
 حـــــدائق 

مدينة الرياض.

التعرف عÆ واقع سلوكيات ا�رتادين 

وا�ت×ه� 
 حدائق مدينة الــــــرياض.

التعرف عÆ العقبات ال� تواجه 

ا�سؤولـــــــ� 
 إدارة الحـــــدائق.

التعرف عÆ ا�قºحات ال�زمة لتطوير 

وتحس� الحدائق وترتيبها من حيث 

ا¿همية وإمكانية تنفيذها.

<<

<<
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

وسيقوم ا�نظمون بتسجيل كافة ا�ناقشات وا«ستنتاجات أثناء ورشة العمل لOان 

حفظ ا�علومات وا=راء ا�طروحة ل�ستفادة منها 
 تقرير الورشة وإكمال الدراسة.

وي^ ملء الÂاذج بإعطاء درجة تقديرية �ستوى الحسن 
 العناP ا�طروحة من (10) 

درجات.

و$كن للمشارك أن يضيف عناP أخرى، ويضع تقديره للمستوى الذي يراه.

الحدائق، سواء كان ذلك بحكم الخßة، أو بحكم ا�عرفة وال;اع، وتعطى التقديرات 

كما 
 ا�حاور ال� قبلها.

أما محور ا�قºحات في^ تقدير كل مقºح 
 عمودين؛ ا¿ول: أهمية ا�قºح من (10) 

درجات، والثا~: إمكانية التنفيذ من (10) درجات، و$كن أن تضاف مقºحات أخرى 

ووضع تقديراتها. 

و$كن للمشارك� أن يكتبوا تعليقاتهم وإضافاتهم ومقºحاتهم 
 هذا الكتيب 

سواء 
 الÂاذج أو 
 ا¿وراق الفارغة خلف هذا الكتيب. 

نأمل كتابة اQ ا�شارك 
 أعÆ هذا الكتيب أو 
 نهايته مع اµشارة إ� أن تسجيل 

ا.   øوالوظيفة يعد اختياري Q»ا

تحليل بيانات ورشة العمل 
 Æالث�ثة محاورا¿و�؛ كل محور ع ا�شاركون عن أسئلة  أجاب  العمل  أثناء ورشة 

درجات،   10 الكßى  الدرجة  كانت  وقد   ،ïعن لكل  ا¿همية  درجة  بتسجيل  حدة، 

وبالنسبة للمحور الرابع والخاص با�عوقات فقد ترك مفتوًحا ليقدم ا�شاركون رأيهم 

له صلة  الرياض، ومن  أمانة منطقة   
الحدائق  ا�عوقات، وخاصة من مسؤو|   


بالحدائق، وبالنسبة للمحور الخامس (ا�قºحات)؛ فقد كان الÂوذج لRجابة عن درجة 

أهمية كل عنï، وعن إمكانية التنفيذ؛ كلها من 10 درجات، وذلك لتحديد ا¿ولويات 

دمت 
ُ
وق  ،Sحصاµا الßنامج   
 البيانات  إدخال   ÿ اµجابة  وبعد  ا�حور،  هذا   Pلعنا

:Çالتحلي�ت كما يأ

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

المحور ا�ول: ا�نشاءات والمرافق
ا�حور ا¿ول: اµنشاءات وا�رافق
حالة الحدائق 
 مدينة الرياض 

من حيث توفر ا�رافق والخدمات 
وس�متها

5.65

6.15

3.70

3.15

6.90

5.30

7.00

6.00

4.75

4.15

6.25

7.10

6.25

6.20

3.70

5.70

4.70

2.40

2.15

2.45

4.81

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

1.76

1.84

2.18

2.08

2.07

2.41

2.53

2.10

2.67

2.43

2.10

1.97

2.69

2.24

2.23

2.00

2.56

1.98

1.98

1.93

3.00

3.00

0.00

0.00

2.00

1.00

2.00

1.00

0.00

1.00

3.00

5.00

1.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8.00

9.00

7.00

7.00

9.00

10.00

10.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

9.00

7.00

9.00

9.00

7.00

8.00

8.00

مستوى النظافة العامة �رافق الحديقة

مستوى صيانة مرافق الحديقة بشكل عام

مستوى صيانة دورات ا�ياه 

مستوى نظافة دورات ا�ياه

مستوى ا�سطحات الخêاء

توفر ا¿شكال الجمالية

توفر ألعاب ا¿طفال

مستوى ا��عب الرياضية

جودة أدوات اللياقة البدنية

توفر البوفيهات والÁوينات

توفر الجلسات والكرا&

توفر ا�واقف الخاصة بالحديقة

توفر اللوحات اµرشادية الخارجية

توفر اللوحات اµرشادية الداخلية

سهولة وصول ذوي ا«حتياجات الخاصة

مستوى اµضاءة 
 الحديقة

توفر أماكن الص�ة

توفر التوجيهات ا«جÁاعية

توفر التوجيهات الدينية

توفر التوجيهات ا¿منية

CONSTRUCT نشاءات وا�رافقµمتغ¤ ا

Cronbach's Alpha 939.ألفا كرونباك

ا«نحرافا�توسط
ا�عياري

ا�ستوى
ا¿قل

ا�ستوى
Æا¿ع 

 Friedman Test Sحصاµتيب اºاختبار فريدمان لل

درجة الحرية

الد«لة اµحصائية 

df

Asymp. Sig.
19

.0001

Chi-Square198.771

B

117



المحور الثاني: ا�دارة والتنظيم

واتضح من الجدول أعاله ما يأتي:
تفاوتت أهمية عناP اµنشاءات وا�رافق بحيث كان أهمها: توفر مواقف السيارات 

للحدائق، ويليها توفر ألعاب ا¿طفال، ويليها توفر الجلسات والكرا&، وتوفر اللوحات 

اµرشادية الخارجية.

التوجيهات  توفر  وتسبقها  الدينية،  التوجيهات  توفر  ا¿همية،  حيث  من  أقلها  وكان 

ا«جÁاعية، وتسبقها توفر التوجيهات ا¿منية.

ا،  øتيبية يعول عليها علميºذلك أن هذه الفروق ال Üا؛ ويع øإحصائي 
ø

وقد كان الºتيب دا«

و$كن تعمÉها.

(ألفا  باختبار  كب¤ة  بدرجة  ثبات  وجود  اتضح  ا�حور   Pعنا ب�  الثبات  فحص  وعند 

 
العÏين وجعلها   Pالعنا بالحصول عÆ متوسط درجة كل  كرونباك)، وهذا ي;ح 

متغ¤ واحد هو عنوان ا�حور (اµنشاءات وا�رافق) (CONSTRUCT)، وا�توسط العام هو: 

4.81  من 10 درجات، وهو متوسط أقل من النصف، مما يعÜ أن وضع ا�نشآت وا�رافق 

كان 
 وضع متدٍن.

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

<<

<<

<<

ا�حور ا¿ول: اµنشاءات وا�رافق
حالة الحدائق 
 مدينة الرياض من 

حيث توفر ا�رافق والخدمات وس�متها

3.05

2.90

2.25

1.80

1.95

3.55

2.50

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1.76

1.52

1.33

1.58

1.70

2.37

2.04

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

7.00

6.00

5.00

5.00

5.00

8.00

7.00

توفر الحراسات ا¿منية الخارجية

توفر الرقابة التنظÉية 
 الحديقة

توفر الرقابة ا¿منية داخل الحديقة

توفر الرقابة ا¿خ�قية 
 الحديقة

توفر كام¤ات ا�راقبة

تنظÞ أقسام العائ�ت وا¿فراد

توفر الخدمات ا«ستع�مية لرواد الحديقة

ا«نحرافا�توسط
ا�عياري

ا�ستوى
ا¿قل

ا�ستوى
Æا¿ع C
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واتضح من الجدول أعاله ما يأتي
تفاوتت أهمية عناP اµدارة والتنظÞ بحيث كان أهمها: الرضا عن وقت فتح وإغ�ق الحديقة، 

مع  الر]ية  الجهات  تعاون  ويليها  الحديقة،   
 العامل�  قبل  من  اµنسانية  ا�عاملة  ويليها 

العامل� 
 الحديقة.

كام¤ات  توفر  وتسبقها  الحديقة،   
 ا¿خ�قية  الرقابة  توفر  ا¿همية:  حيث  من  أقلها  وكان 

ا�راقبة، وتسبقها توفر الرقابة ا¿منية داخل الحديقة.

ا، و$كن  øتيبية يعول عليها علميºذلك أن هذه الفروق ال Üا، ويع øإحصائي 
ø

وقد كان الºتيب دا«

تعمÉها.

وعند فحص الثبات ب� عناP ا�حور اتضح وجود ثبات بدرجة كب¤ة باختبار (ألفا كرونباك)، وهذا 

ي;ح بالحصول عÆ متوسط درجة كل العناP العÏين وجعلها 
 متغ¤ واحد هو عنوان ا�حور 

(اµدارة والتنظÞ) (ADMINISTRATION)، وا�توسط العام هو: 3.35  من 10 درجات، وهو متوسط 

أقل بكث¤ من النصف، مما يعÜ أن اµدارة والتنظÞ تكون 
 وضٍع متدٍن. 

<<

<<

<<

<<

المحور الثاني: ا�دارة والتنظيم
ا�حور ا¿ول: اµنشاءات وا�رافق

حالة الحدائق 
 مدينة الرياض من 
حيث توفر ا�رافق والخدمات وس�متها

4.80

4.65

C8

C9

C10

C11

0.00

2.00

1.00

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

2.46

2.60

2.90

2.52

4.75

6.15

3.35

858

Chi-Square88.017

df
.Asymp. Sig.0001

10

 
ا�عاملة اµنسانية من قبل العامل� 

الحديقة

تعاون ا�وظف� مع سكان الحي ا�حيط 

بالحديقة

 
تعاون الجهات الر]ية مع العامل� 

الحديقة

الرضا عن وقت فتح وإغ�ق الحديقة

 ADMINISTRATION Þدارة والتنظµمتغ¤ ا

Cronbach's Alpha ألفا كرونباك

Friedman Test  Sحصاµتيب اºاختبار فريدمان لل

درجة الحرية

الد«لة اµحصائية

ا«نحرافا�توسط
ا�عياري

ا�ستوى
ا¿قل C

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�ستوى
Æا¿ع 
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المحور الثالث: سلوكيات المرتادين

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�حور ا¿ول: اµنشاءات وا�رافق
حالة الحدائق 
 مدينة الرياض 

من حيث توفر ا�رافق والخدمات 
وس�متها

6.13

4.21

5.33

6.17

4.63

5.92

6.38

6.08

4.67

4.63

3.42

5.38

934.

3.79

5.632.70

2.58

2.26

2.48

2.18

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

2.17

2.36

2.41

2.14

1.00

1.00

0.00

1.00

10.00

8.00

9.00

10.00

ا«نضباط ا¿خ�Í �رتادي الحديقة

انضباط ا�رتادين من حيث النظافة

انضباط ا�رتادين من حيث أماكن الجلوس

الéام ا�رتادين بخصوصيات ا=خرين

 
التقيد بتعلÉات منع إدخال الحيوانات 

الحديقة

تقيد ا�رتادين بتعلÉات منع ((الشيشة))

تقيد ا�رتادين بالتعلÉات الخاصة بأماكن 

التدخ�

تقيد ا�رتادين باللباس الساتر وا�حت� من 

قبل النساء

تقيد الذكور باللباس ال�ئق 

الéام ا�رتادين با¿خ�Í والبعد عن 

ا�عاكسات

 
تقيد ا�رتادين بضوابط الطبخ والشوي 

الحديقة

التقيد بضوابط دخول الدراجات داخل 

الحديقة

التقيد بتعلÉات البيع من قبل البائع� 

الجائل�

BEHAVIOURS متغ¤ سلوكيات ا�رتادين

ا«نحرافا�توسط
ا�عياري

ا�ستوى
ا¿قل

ا�ستوى
Æا¿ع 

 Friedman Test Sحصاµتيب اºاختبار فريدمان لل

Cronbach's Alpha ألفا كرونباك

درجة الحرية

الد«لة اµحصائية 

df

Asymp. Sig.
12

.0001

Chi-Square89.171

B

2.22

2.06

2.22

2.43

1.00

1.00

0.00

10.00

9.00

9.00

0.00

1.00

1.00

2.00

0.00

10.00

8.00

10.00

10.00

10.00

10.00
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تفاوتت أهمية عناP سلوكيات ا�رتادين للحدائق بحيث كان أهمها: تقيد 

الذكور باللباس ال�ئق، ويليها الéام ا�رتادين بخصوصيات ا=خرين، ويليها 

ا«نضباط ا¿خ�Í �رتادي الحديقة.

بأماكن  الخاصة  بالتعلÉات  ا�رتادين  تقيد  ا¿همية:  حيث  من  أقلها  وكان 

تقيد  وتسبقها  النظافة،  حيث  من  ا�رتادين  انضباط  وتسبقها  التدخ�، 

داخل  الدراجات  دخول  بضوابط  والتقيد  (الشيشة)  منع  بتعلÉات  ا�رتادين 

الحديقة.

ا؛ ويعÜ ذلك أن هذه الفروق الºتيبية يعول  øإحصائي 
ø

وقد كان الºتيب دا«

ا، و$كن تعمÉها. øعليها علمي

وعند فحص الثبات ب� عناP ا�حور اتضح وجود ثبات بدرجة كب¤ة باختبار 

 Pالعنا كل  درجة  متوسط   Æع بالحصول  ي;ح  وهذا  كرونباك)،  (ألفا 

ا�رتادين)  (سلوكيات  ا�حور  عنوان  هو  واحد  متغ¤   
 وجعلها  العÏين 

فوق  وهو  درجات،   10 من    5.38 هو:  العام  وا�توسط   ،(BEHAVIOURS)

ا�توسط بقليل، مما يعÜ أن سلوكيات ا�رتادين 
 وضع متوسط، وهو 

من أكÖ ا�حاور 
 ا�ستوى الحسن. 

رك محور العقبات مفتوًحا لدى ا�شارك� 
 ورشة العمل بغية أن « 
ُ
لقد ت

بكل  رأيهم  الحضور  قدم  بحيث  بالفعل،  ذلك   ÿ وقد  عليهم،  التأث¤  ي^ 

إ«  العقبات،  عن  اµفادة  عن  الورشة  حضور  أغلب  توقف  وقد  حرية، 

ومسؤو|  السابق�  ا�سؤول�  من  بالحدائق  صلة  له  من  أو  ا�سؤول� 

ا¿مانة العامة، ومن أهم العقبات ال� تواجه ا�سؤول� 
 إدارة الحدائق 

العقبات ا=تية:

واتضح من الجدول أعاله ما يأتي:

المحور الرابع: العقبات
سة

 درا
ض

ق العامة �دينة الريا
واقع الحدائ

<<

<<

<<

<<

121



سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

عدم تواجد رجال أمن.

عدم تفعيل الجانب التطوعي.

عدم تفعيل الدوائر الحكومية القريبة من الحدائق.

عدم وجود لوائح للغرامات عÆ ا�خالف�.

تعديل نظام الطرح للمشاريع بحيث تدعى الÏكات ا�Á!ة.

استحداث إدارة مختصة 
 مجال الرياضة والºفيه.

تلزم مساندة الجهات ا¿منية لفرق البلدية.

ضبط الباعة ا�تجول�.

ضعف اµمكانات.

ضعف تأهيل ا�سؤول�.

عدم التقيد بالتعلÉات من قبل مرتادي الحدائق.

نقص الثقافة والتوعية لدى الزوار.

نقص الحراس 
 الحدائق.

طول اµجراءات 
 الرد عÆ ا�عام�ت.

وضع حلول للمستجدات 
 است*ار الحدائق.

عدم وجود نشاطات رياضية نسائية.

عدم وجود حواجز وأسوار عÆ الحدائق.

ضعف القيادات 
 إدارة الحدائق.

عدم إ�ام ا�سؤول بأعمال الخدمة والصيانة.

الحاجة لتعي� مختص� 
 ا�جال الزراعي و
 مجال تÞC الحدائق.

عدم وجود م!انية كافية ¿عمال الصيانة والتطوير.

قلة عدد ا�هندس� الزراعي�.

قلة ا�ياه ا�توفرة للري، ومشك�ت ا�ياه ا�عالجة ا�ستخدمة 
 الري (الروائح 

الكريهة).

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

عدم توفر اµمكانات وا=ليات وا�عدات ال�زمة ¿عمال الخدمات والصيانة 

والنظافة، وصعوبة صيانتها.

لتطبيق  ا¿منية  والجهات  الحدائق  إدارة  ب�  وتنسيق  تعاون  وجود  عدم 

ا¿نظمة واللوائح الخاصة با¿من والس�مة.

عدم انضباط الزوار، وعدم تقيدهم بالتعلÉات.

كÖة العبث والتخريب والتكس¤ من قبل بعض الشباب.

كÖة الباعة الجائل�.

عدم تواجد الدوريات ا¿منية وا�رور.

عدم ا«هÁام بالنظافة.

(الشيشة) والشوي داخل الحديقة.

سوء سلوك ا�رتادين.

الحرارة 
 فصل الصيف مما يتلف  التجه!ات (ا�ظ�ت) �واجهة شدة  عدم 

ا¿لعاب ويقلل ا�تعة 
 الحدائق.

ضعف ا�!انية. 

قلة ا�راقب�، وعدم وجود خطط مجدولة للöاقب�.

عدم وجود دورات مياه مخصصة للعامل� 
 الحدائق.

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<



المحور الخامس: المقترحات

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�قºحات
تقدÝ ا�قºحات ال�زمة لتطوير وتحس� 

الحدائق وترتيبها من حيث ا¿همية 
وإمكانية تنفيذها

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

7.05

8.90

9.86

9.52

8.71

8.81

8.90

7.86

9.38

8.24

9.24

5.62

6.71

9.05

8.90

8.05

9.10

9.10

8.90

9.81

6.33

7.82

8.82

8.82

8.35

7.35

7.41

8.24

6.59

8.53

7.82

8.47

5.76

7.18

8.76

8.06

8.47

9.47

8.12

8.12

9.00

6.65

55.14

78.57

86.97

79.55

64.08

65.29

73.33

51.76

80.01

64.45

78.25

32.39

48.18

79.30

71.76

68.17

86.14

73.83

72.29

88.29

42.10

زيادة ا�تاجر

زيادة ألعاب ا¿طفال

وضع كام¤ات ا�راقبة

مراقبة الباعة الجائل� ومنعهم

زيادة ا�رافق الرياضية

زيادة ا�سطحات الخêاء

زيادة عدد دورات ا�ياه

زيادة العمال

النظافة

زيادة الجلسات

رفع مستوى الصيانة

وضع ا¿سوار

وضع أماكن للشوي

وضع أماكن الص�ة

إضافة حدائق

اµضاءة

اللوحات اµرشادية

إبعاد الحيوانات

إيجاد نشاطات

منع ا�Ïدين من اتخاذ الحدائق مأوى 

منع الدراجات

ا¿همية
10
FA

اµمكانية
10
FB

التفاعل
100 F
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تنفيذ  إمكانية   Æالتعرف ع  ÿ أهمية كل مقºح عÆ حدة،  درجة   Æالتعرف ع بعد 

ا�قºح، وعددها (34) مقºًحا، ÿ دمج ا¿همية 
 اµمكنية لتخرج لدينا درجة من (100)، 

ويستفاد من هذه الدرجة �عرفة أولويات التنفيذ، ونستطيع أن نختï نتيجة ورشة 

العمل ال� ÿ تنفيذها من خ�ل هذه ا¿ولويات.  

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�قºحات
تقدÝ ا�قºحات ال�زمة لتطوير وتحس� 

الحدائق وترتيبها من حيث ا¿همية 
وإمكانية تنفيذها

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

8.14

9.38

8.38

9.95

8.00

7.05

9.05

9.90

8.67

7.81

9.29

8.24

9.86

7.12

7.18

6.76

8.53

6.53

5.65

8.12

8.71

7.71

8.29

9.12

7.29

9.18

57.96

67.32

56.69

84.89

52.24

39.80

73.45

86.23

66.78

64.77

84.66

60.09

90.45

توسيع حجم الحديقة

مراقبة مخالفات الباعة

زيادة ا�واقف

منع ا�عاكسات

وضع مظ�ت Mسية

¸ورة تواجد ا�رور خارج الحديقة

زيادة ا¿شجار

ا«هÁام بذوي ا«حتياجات الخاصة 

عدم ترك ا�قتنيات الشخصية 
 الحدائق

تسهيل بيع ا¿å ا�نتجة �نتجاتهم

تكوين لجان منتخبة µدارة الحدائق

تنظÞ تأجیر الدراجات 
 الحدائق

ا«هÁام بالس�مة 
 الحدائق ومداخلها

ا¿همية
10
FA

اµمكانية
10
FB

التفاعل
100 F
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�قºحات
تقدÝ ا�قºحات ال�زمة لتطوير وتحس� الحدائق 

وترتيبها من حيث ا¿همية وإمكانية تنفيذها

F34

F20

F3

F29

F17

F25

F32

F9

F4

F14

F2

F11

F18

F28

F7

F19

F15

F16

F23

F30

F6

90.45

88.29

86.97

86.23

86.14

84.89

84.66

80.01

79.55

79.3

78.57

78.25

73.83

73.45

73.33

72.29

71.76

68.17

67.32

66.78

65.29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ا«هÁام بالس�مة 
 الحدائق ومداخلها

منع ا�Ïدين من اتخاذ الحدائق مأوى 

وضع كام¤ات ا�راقبة

ا«هÁام بذوي ا«حتياجات الخاصة 

اللوحات اµرشادية

منع ا�عاكسات

تكوين لجان منتخبة µدارة الحدائق

النظافة

مراقبة الباعة الجائل� ومنعهم

وضع أماكن الص�ة

زيادة ألعاب ا¿طفال

رفع مستوى الصيانة

إبعاد الحيوانات

زيادة ا¿شجار

زيادة عدد دورات ا�ياه

إيجاد نشاطات

إضافة حدائق

اµضاءة

مراقبة مخالفات الباعة

عدم ترك ا�قتنيات الشخصية 
 الحدائق

زيادة ا�سطحات خêاء

ا¿ولوية 
 تنفيذ 
ا�قºحات

من 100 درجة
F
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هو:  أولها  بأن  يفيد  والذي  أع�ه  الجدول   
 الºتيبية  ا¿ولويات  إ�  النظر  و$كن 

ا«هÁام بالس�مة 
 الحدائق ومداخلها، وأن آخرها وأقلها أهمية، هو: وضع ا¿سوار، 

حيث  من  النتيجة  بهذه  ا«ستعانة  $كنه  للحدائق  تطويري  برنامج  فأي  هنا  ومن 

ا للمشارك� 
 ورشة العمل.
ً
ا¿ولويات، وفق

وقد علق ا�شاركون عÆ ا�حاور ا�ختلفة من خ�ل ما كتبوه من إضافات 
 كتيبات 

ورشة العمل، وما قدموه من مداخ�ت أثناء الورشة، وفÉا يأÇ عدد من ا�قºحات 

والتوصيات التطبيقية لحل ا�شك�ت وت�
 العقبات وتطوير الحدائق.

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�قºحات
تقدÝ ا�قºحات ال�زمة لتطوير وتحس� الحدائق 

وترتيبها من حيث ا¿همية وإمكانية تنفيذها
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39.8

32.39
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27
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29

30

31

32

33

34

تسهيل بيع ا¿å ا�نتجة �نتجاتهم

زيادة الجلسات

زيادة ا�رافق الرياضية

تنظÞ تأجیر الدراجات 
 الحدائق

توسيع حجم الحديقة

زيادة ا�واقف

زيادة ا�تاجر

وضع مظ�ت Mسية

زيادة العمال

وضع أماكن للشوي

منع الدراجات

¸ورة تواجد ا�رور خارج الحديقة

وضع ا¿سوار

ا¿ولوية 
 تنفيذ 
ا�قºحات

من 100 درجة
F
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أوًلا: خدمات ذوي االحتياجات الخاصة: 

ثانًيا: الجوانب البنائية العامة: 

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

تفتقر الحدائق عامة 
 مدينة الرياض إ� ا«هÁام بذوي ا«حتياجات الخاصة، وقد 

عß عن ذلك عدد من ا�شارك� 
 الورشة، ومنهم أعضاء 
 ا�جلس البلدي، وكانت 

أرضياتها  للحدائق؛ من حيث تسوية  وا�خارج  ا�داخل  أهمية  إ�  ا«قºاحات تش¤ 

لذوي  ا�سارات،   
 العوائق  وإزالة  للعربات،  ا�ناسبة  ا�زالق  وعمل  وب�طها، 

ا«حتياجات الخاصة ولغ¤هم، ومنها ما يتعلق باللوحات اµرشادية ا�ضيئة للصم 

ال�  بالخدمات  ا«هÁام  إ�  باµضافة  للمكفوف�،  الصوتية  والبكم، واµرشادات 

يستفيد منها ذوو ا«حتياجات الخاصة، كـ(الكافت¤يا)، بجعل نوافذ الخدمات مناسبة 

ا«حتياجات  بذوي  الخاصة  ا�ياه  دورات  وكذلك  وا�أكو«ت،  ا�رطبات  «ست�م 

الخاصة، وغ¤ها من الخدمات ا¿خرى.     

وهذا يتعلق بشكل بناء الحدائق وتنظÉها ومساحاتها، فكانت ا�قºحات شاملة لكل 

 الحرص عÆ ترتيب مöاتها ومداخلها ومخارجها، 
ً

جوانب البناء 
 الحدائق، ومنها مث�

ل±طفال،   
ً

حماية الس�مة  وسائل  تتبع  وأن  ا�ناسبة،  والجلسات  ا�ظ�ت،  وتوف¤ 

ولكبار السن، ولغ¤هم من التعرض ل±خطار كالسقوط، أو أخطار الكهرباء، والحرائق، 

وغ¤ها من ا�خاطر. وجاءت ا�قºحات بأن �تاز الحدائق باتساع مöاتها ومساحاتها 

الحدائق  الكب¤ة، والتقليل من  الحدائق  لبناء وتأسيس  التوجه  الخêاء، وأن يكون 

الصغ¤ة قدر اµمكان 
 ا�دينة، و
 ذلك نوع من سهولة الرقابة واµدارة وا«ستفادة 

الجلسات  ا¿حياء   
  Ïتنت وأن  ا�ختلفة،  وا�ناشط  الخدمات  من  العديد   
 منها 

 
ً

ا�زروعة عÆ الطرقات كجزء جما|، واستجمامي، وتكون مفتوحة دون أسوار بدي�

عن الحدائق الصغ¤ة، وال� يصعب إدارتها وتوف¤ طواقم أمنية أو خدمية لها.

وقد كان اقºاح توف¤ ا�واقف الكافية من أهم ا«قºاحات حيث جاء 
 الºتيب من 

حيث ا¿همية 
 رأس القا}ة، وذكر أهمية ذلك للناس؛ بأن وجود ا�واقف الكافية 

القريبة ا�يôة من أقوى العوامل لجذب ا�ت×ه� والرواد، ودفعهم ل�ستفادة من 

الحدائق.
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ثالًثا: دورات المياه في الحدائق: 

رابًعا: الغطاء النباتي والجمالي: 

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

والخدمات،  والصيانة  النظافة  ا�ياه من حيث  دورات  ا�شاركون وضع  ناقش  وقد 

ا�ملكة، وتعد  الذي تشهده  الحضاري  با�ستوى  تليق  ا، و«  øبأنها سيئة جد وأفادو 

دورات ا�ياه 
 الحدائق و�ة عار للجهة القا}ة عÆ الحدائق، وال� يلزم اåµاع 

الخليج  دول  من  للمملكة  الزوار  أن  وذكر  الكب¤ة،  ا�شكلة  هذه  لحل  الحثيث 

يتذمرون كثً¤ا من وضع دورات ا�ياه 
 الطرق، وعندما يلجؤون للحدائق يجدونها 

.
ً

أسوأ حا«

أن  ا�قºحات  هذه  ومن  الشأن،  هذا   
ا�قºحات  من  عدًدا  ا�شاركون  قدم  وقد 

ا«ستعانة  ح 
ُ

ºاق وقد  التحس�،  حيث  من  البلدية  م!انيات   
 ا¿ولوية  تعطى 

بالقطاع الخاص من باب ا�سؤولية ا«جÁاعية، وقد ذكر إمكانية ا«ست*ار 
 دورات 

ا عن طريق العملة ا�عدنية، وكان كل ذلك من باب ا«عتقاد  øا�ياه برسوم رمزية جد

أن الدعم ا�ا| للحدائق « يكفي لتحس� ا�رافق ومنها دورات ا�ياه، وهناك من 

أشار أنه ليس هناك أي عجز ما| وأن هذا السوء حاصل بسبب اðµاف اµداري 

البÏي من قبل ا�عني�، وأنه بإمكان اµدارات ا�عنية أن تحل ا�شكلة دون أي 

زيادة 
 م!انية الحدائق، واتجاه ثالث يرى أن السبب 
 هذا السوء عبث وعدم 

أثناء  الغالبية  وُيجمع  ا«ستعمال،  أثناء  اهÁامهم  وعدم  الحدائق  رواد  نظافة 

العوامل  هذه  أن  الورشة  كتيب   Æع الكتابية  تعليقاتهم  وأثناء  مناقشاتهم 

مجÁعة أدت إ� هذا ا�ستوى ا�تد~ 
 هذه الحدائق. وغÜ عن القول إن نظافة 

دورات ا�ياه وصيانتها وتحس� مستواها مطلب مهم للجذب للحدائق وا«ستفادة 

منها، وأن تحسينها يعد من ا�ظاهر الحضارية 
 ا�جÁع وأن ذلك شكل من احºام 

حقوق اµنسان للمواطن، وا�قÞ، وعابر السبيل.

إن ا�زج ب� الغطاء النباÇ والجما| من لوازم تجه! الحدائق العïية، فقد اقºح 

(الثيل)  بزراعة  الطبيعية)  (اµنجيلة   êا¿خ الغطاء   
 التوسع  ي^  أن  ا�شاركون 

الناعم شديد اµخêار، ويطعم ذلك با¿شجار دا}ة الخêة، والزهور، 
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

والورود الدا}ة وا�و]ية، وأن يزرع عدد مناسب من ا¿شجار ا�ناسبة دون كثافة، 

 
مع ال;اح بأن تكون ذات ظ�ل وارف، يستطيع الرواد ا«ستظ�ل بها وخاصة 

أوقات الصيف، وأن تشكل مناظر جميلة منسقة، كما ُرِؤي ا«هÁام بتنوع النباتات 

 Æمن النباتات ا�حلية وا�جلوبة ال� $كن أن تناسب البيئة، و« يكون لها أ¸ار ع

الصحة مثل بعض النباتات ا�ث¤ة للحساسية، وا«ستفادة من ا�ياه الرمادية ومياه 

الوضوء وغ¤ها 
 سقي الحدائق.

والش�«ت،  ا¿شكال،  ا�تنوعة  النواف¤  الحدائق   
 تب/  أن  ا�شاركون  واقºح 

والبح¤ات الصناعية، وقد يجلب لهذه البح¤ات بعض ا¿]اك والحيوانات الßمائية 

ا¿ليفة، وأن توطن بعض الطيور ا�ائية والشجرية 
 الحديقة داخل أقفاص أو أن 

وخاصة  بالحديقة  الزوار  اسÁتاع  أجل  من  كاٍف؛  مكاٍن   
 الحرية  مطلقة  تكون 

ا¿طفال. ومن ا¿مور ا�طلوبة بناء ا�ج;ات الجمالية وال� ترمز للجوانب الدينية، 

والºاثية، والحضارية للمملكة، وتكون جزًءا من الحدائق وليست مستقلة عنها.

وقد رأى البعض أن يكون 
 الحدائق مجال للمشاتل عÆ سبيل التدريب أو تزويد 

الحدائق ا¿خرى با¿شجار أو عÆ سبيل ا«ست*ارأو اسÁتاع الزوار بها، ويقºح بعض 

ا�شارك� 
 الورشة أن تتنوع الحدائق من حيث وجود حدائق للزواحف، وللطيور، 

ح?  شابهه  وما  صحراوية،  أو  مائية،  حدائق  أو  وللفراشات،  ا¿ليفة،  وللحيوانات 

للتعلÞ والتدريب وا�عرفة،  للزوار، وتكون أماكن  الحدائق ذات جذب  تكون هذه 

باµضافة إ� ا�تعة وا«ستجمام. 

ومن ا�داخ�ت وا��حظات ما ÿ اقºاحه من أهمية وضع حاويات النفايات ا�لونة 

 ßختلف ا¿نواع، كالحاويات الخاصة با�واد العضوية، والب�ستيكية، وغ¤ها، ويعت�

 يحتذى من 
ً

ذلك من ا¿مثلة الجيدة من قبل إدارة الحدائق من أجل أن يكون مثا«

قبل ا�واطن� وا�ق�É، والعمل عÆ دمج الحدائق با�ساجد وا«ستفادة من خدمات 

دورات ا�ياه بشكل مشºك بينها. 
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خامًسا: النشاط الرياضي: 

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

القدم  (كرة  الرياضية  ا��عب  بناء   
 التوسع  ي^  أن  ا�شارك�  بعض  يقºح 

ا�صغرة، والسلة، واليد، والطائرة)، وا�سابح، وإضافة أدوات اللياقة البدنية، كما 

وال;اح  فيها،   والتوسع  الحدائق  أسوار   Æع  �ا� مسارات  دمج  يقºحون 

أبدى  وقد  ومحددة،  مرتبة  مسارات  وفق  وغ¤هم  ل±طفال  الهوائية  بالدراجات 

 
بعض ا�شارك� أن يكون للنساء نصيب 
 ذلك من حيث ا�سابح وا��عب، و

قاعات مغلقة و
 أجواء تOن الخصوصية والتقيد با=داب الدينية وا«جÁاعية. 

سادًسا: مالعب ا�طفال: 

سابًعا: النشاط الثقافي والتعليمي: 

أما ألعاب ا¿طفال فلها النصيب ا¿كß من اهÁام ا�شارك� فقد اقºح أن تكÁل 

 Æمنظومة م�عب ا¿طفال، من (مراجيح)، وألعاب التسلق، والدوارات، والقفز ع

الرمال، وإضافة ا¿لعاب الكهربائية، واµلكºونية 
 قاعات مغطاة عن ال+س أو 

 
 وغ¤هم  والشباب  ا¿طفال  ب�  مسابقات  لوجود  اقºاحات  وقدمت  ا�طر، 

ألعاب (البورد) مثل: (الدومينو)، وا¿سهم، و(الك¤م)، وغ¤ها. كما اقºح البعض 

بقيادة  والºكيبات  والقراءة  والرسوم  ا¿طفال،  لنشاطات  مخصص  ركن  وجود 

مدرب� ومرب� يستعان بهم من ا�دارس وا¿ندية، وقد يÏف عÆ هذه ا¿ركان 

مختص� ثقات من لجان التÂية ا«جÁاعية 
 ا¿حياء أو غ¤هم، كما أشار بعض 

ا�شارك� إ� أهمية ا�حافظة عÆ ا¿طفال من الخروج للشارع، والتعرض ¿خطار 

السيارات، وغ¤ها.

وقد ذكر بعض ا�شارك� أهمية إعطاء الجانب الثقا
 وا«جÁاعي نصيب كاٍف 

العلمية،  وا�ناشط  الثقافية،  الفعاليات  إقامة  ذلك  ومن  ا«هÁام،  من 

وا�سابقات، والعروض اµبداعية، وغ¤ها. 
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عدم تواجد رجال أمن.

عدم تفعيل الجانب التطوعي.

عدم تفعيل الدوائر الحكومية القريبة من الحدائق.

عدم وجود لوائح للغرامات عÆ ا�خالف�.

تعديل نظام الطرح للمشاريع بحيث تدعى الÏكات ا�Á!ة.

استحداث إدارة مختصة 
 مجال الرياضة والºفيه.

تلزم مساندة الجهات ا¿منية لفرق البلدية.

ضبط الباعة ا�تجول�.

ضعف اµمكانات.

ضعف تأهيل ا�سؤول�.

عدم التقيد بالتعلÉات من قبل مرتادي الحدائق.

نقص الثقافة والتوعية لدى الزوار.

نقص الحراس 
 الحدائق.

طول اµجراءات 
 الرد عÆ ا�عام�ت.

وضع حلول للمستجدات 
 است*ار الحدائق.

عدم وجود نشاطات رياضية نسائية.

عدم وجود حواجز وأسوار عÆ الحدائق.

ضعف القيادات 
 إدارة الحدائق.

عدم إ�ام ا�سؤول بأعمال الخدمة والصيانة.

الحاجة لتعي� مختص� 
 ا�جال الزراعي و
 مجال تÞC الحدائق.

عدم وجود م!انية كافية ¿عمال الصيانة والتطوير.

قلة عدد ا�هندس� الزراعي�.

قلة ا�ياه ا�توفرة للري، ومشك�ت ا�ياه ا�عالجة ا�ستخدمة 
 الري (الروائح 

الكريهة).

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

كما تكرر 
 غ¤ مرة ذكر أهمية اللوحات اµرشادية والتوعوية وإقامة ا�عارض 

الفنية 
 مختلف ا�ناسبات الوطنية، وجاء الذكر بشكل مباð عÆ وضع ا�öات 

الثقافية التوجيهية وال� تكون عÆ جنباتها وسائل إرشادية لوحية أو إلكºونية، 

ا�جÁع  بحاجات  للوفاء  الحدائق  بعض   
 ثقافية  مسارح  تأسيس  ح 
ُ

ºاق وقد 

مكتبات  وضع  ح 
ُ

ºواق وغ¤ها،  وا�عارض،  وا�حا¸ات،  الثقافية،  للمناشط 

ومتاحف 
 بعض الحدائق وا�ت×هات.

ثامًنا: التفاعل االجتماعي والتطوعي: 

تاسًعا: الجمعيات الخيرية ولجان
التنمية في ا�حياء

ويكون  الحدائق،  لخدمة  التطوعي  العمل  تفعيل  ا  øجد ا�ناسب  من  يكون  وقد 

وتنسيق  الهند&،   Qوالر التخطيط  جوانب  ومنها؛  الجوانب  كل   
 التفعيل 

الحدائق، والزراعة، والصيانة، وغ¤ها، وقد أبدى بعض ا�شارك� 
 الورشة رغبته 

من  ل�ستفادة  الباب  ذلك  يفتح  وقد  الحدائق،   
العمل  التطوع 
 مجا«ت   


ا�تطوع�، ومن لجان التÂية ا«جÁاعية 
 ا¿حياء والجمعيات الخ¤ية، كما $كن 

للجان التÂية أن تفيد وتستفيد من خ�ل إقامة أنشطتها 
 الحدائق، والحصول 

عÆ أماكن ومقرات داخل الحدائق، �ا « يتعارض مع طبيعة الحدائق، ومن ا�فيد 

 Æا�ختلفة سواء ع أماكن ل�حتفا«ت  الحدائق صغ¤ها وكب¤ها  أن تكون  ا 
ً

أيض

 Þالتنظ من   
ً

شك� يتطلب  هذا  وكل  ا�دينة،  مستوى   Æع أو  ا¿حياء  مستوى 

والºتيب مع الجهات ا�عنية.

برنامج   Ýتقد ا�شارك�  قبل  العمل من  مناقشته 
 ورشة  ما �ت  أهم  ومن 

عمل قد يكون تأسيس جمعية خ¤ية أو تعاونية لخدمة الحدائق،
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ذلك،   Æع والتدريب  والتدرب  والصيانة،  التشج¤،  مجا«ت   
 أعمالها  وتÁثل 

مع  ا¿حياء،   
 والثقافية  وا«جÁاعية،  الرياضية،  النشاطات  بقيادة  وكذلك 

مشاركة لجان التÂية ا«جÁاعية 
 ا¿حياء، من حيث تطوع ا¿فراد 
 الحي لخدمة 

 Þالتنظ  
 الحي  أفراد  ومشاركة  مناشطهم،   
 منها  واستفادتهم  الحدائق 

للحدائق وطلبة ا�دارس.

وضع  �ناقشة  ا¿حياء  مجالس  عليها  تÏف  عمل  ورش  تعقد  أن  اقºاح   ÿ وقد 

الحدائق   
ديوانية  بإنشاء  ذلك  ي^  وقد  وتطويرها،  تحسينها  واقºاح  الحدائق، 

 Æع الدراسة  هذه  دائرة  توسيع  يقºح  ا�شارك�  وبعض  الحي،  سكان  لخدمة 

التÂية ا«جÁاعية لجمع ا�علومات  الرياض؛ من خ�ل تفعيل لجان  سكان مدينة 

لرواد  فقط  وليس  التجارية،  وا�جمعات  ا�نازل  داخل  من  ا¿حياء  مختلف  من 

الحدائق، فهناك أعداد كب¤ة من السكان « يأتون للحدائق، فدراستهم ستعطي 

صورة مناسب عن أسباب عدم حضورهم، ونظرتهم للحدائق وكيفية تطويرها.

كث¤ ما ينتقد الناس عدم وجود لوحات إرشادية للحدائق تدل عÆ الوصول إليها، 

أو عدم وضوح عناوينها وم;ياتها، وكذلك ضعف وجود اللوحات اµرشادية داخل 

الحدائق، وهذا يجعل من الêوري أن يكون هناك اهÁام بذلك لتكÁل منظومة 

ا«ستفادة من الحدائق.

ضبط  كيفية   Æع الحدائق  مرتادي  سلوكيات  موضوع   
 الكب¤  الºك!   ÿ

العبث  أشكال  من  أو  أخ�قية،  مخالفات  كانت  سواء  ا�رتادين،  مخالفات 

رادعة،  إيجاد عقوبات  إ�  التوجيه  با¿نظمة، وقد كان  التقيد  والتخريب وعدم 

إع�نها  أو  الحدائق،   
أو غ¤ها  إلكºونية  لوحات   
عنها  اµع�ن  وال� $كن 

بوسائل اµع�م والتواصل ا�ختلفة. 

عاشًرا: ا�رشادات واللوحات: 

الحادي عشر: الجانب الرقابي:
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 ملزمة  قوة  هناك  تكون  أن  العمل  ورشة   
 شاركوا  ممن  الكث¤ون  وأكد 

ا وجهًدا ووقًتا دون  øتطبيق العقوبات ا�ناسبة؛ ¿ن ا¿نظمة دون تنفيذ تكلف مالي

ا�خالفات  عن  التبليغ  ناحية  من  عمله  $كن  ما  ا�ناقشات   
 ذكر  كما  مردود. 

واستخدام تطبيقات الجهات ا�ختلفة ا�تاحة، كتطبيق كلنا أمن، و(940) الخاص 

بأمانة الرياض، وغ¤ها، أو تÞC تطبيق خاص بالحدائق.

 å¿ا  
 الجائل�  الباعئ�   ïح ومنها:  وأمنية،  رقابية  مقºحات  أضيفت  وقد   

ا�نتجة ا�سجلة والتنسيق مع الجهات ذات الع�قة، واقºاح عقوبات عÆ شكل 

�تابعة  ميدانية  رقابية  جهات   Þتنظ وغ¤ها،  للنظافة  للمخالف�  مالية  غرامات 

وتنفيذ  با�خالفات  الب�غات  لتلقي  رقم  ا¿مانة، وضع  الحدائق من   
ا�خالفات 

 Æع وا�حافظة  و(الشيشة)،  التدخ�  �نع  تحذيرية  لوحات  وضع  العقوبات، 

ا�رتادين وأشكالهم ح? « تنفر  التدقيق 
 م�بس  الحدائق، وعدم  محتويات 

الناس من الحدائق، كما قدمت م�حظات وكان منها: إيجاد كام¤ات للöاقبة، 

والÏطة،  للهيئة  مكاتب  وتخصيص  الحديقة،  مقتنيات   Æع با�حافظة  والتقيد 


 الرقابة. �Éطة البيئية، وتفعيل دور ا�واطن� وا�قÏوتفعيل دور ال

وأن  أكاد$ي  علمي  بشكل  الدراسة  نتائج  صياغة  ي^  أن  ا�شارك�  بعض  يقºح 

 
 العلمية  الÏوط  أخذت  مجملها   
 الدراسة  إن  حيث  العلمي،   Ïللن تقدم 

 
 علمي  كبحث   Ïين أن  أو  ككتاب،  مستقل  بشكل   Ïالن ي^  وقد  الحسبان، 

ا�حلية  ا�ؤ�رات   
 الدراسة  بهذه  ا�شاركة  $كن  كما  ا�عÁدة،  العلمية  ا�ج�ت 

والعا�ية لنÏ ا�عرفة وتطوير الحدائق، وإبراز الدور العلمي للمجلس البلدي لتبنيه 

مثل  والحدائق،  الزراعة  مجال   
 أخرى  دراسات  إعداد  $كن  كما  الدراسة.  هذه 

ا�×لية،  الحدائق  وتطوير  ا�ائية،  الزراعة  وتطوير  ا�با~  أسطح  زراعة  تطوير 

وا�شاركة العلمية 
 مÏوع الرياض الخêاء.

ومراكز  والبيئة،  الزراعة  العلمية مع كليات  الÏاكات  عقد  البلدي  ا�جلس  يتو� 

والقياسات،  ا�عاي¤   Ýوتقد والدراسات،  البحوث  إعداد  مجال   
 الخاصة  البحث 

وتقوÝ واقع الحدائق، وغ¤ها.

الثاني عشر: ا�نتاج العلمي
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عقدت هذه الدراسة لهدف التعرف عÆ واقع الحدائق 
 مدينة الرياض بغية الوصول 

وجود  من  ا¿صل   
 فالهدف  وا�ت×هات،  الحدائق  مستوى  لرفع  مفيدة  �قºحات 

الحدائق هو لغرض ا«ستجمام، وا�تعة لكافة  فئات ا�جÁع، وتحقيق الصحة البدنية، 

النفسية  الضغوط  لتخفيف  الفذة  الوسيلة  هي  فالحدائق  وا«جÁاعية،  والنفسية، 

وا«جÁاعية؛ ولهذا فقد هدفت هذه الدراسة إ� التعرف عÆ واقع الحدائق 
 مدينة 

تواجه  ال�  وا�شك�ت  تشغيلها،  تواجه  ال�  ا�شك�ت  حل   Æع والعمل  الرياض، 

ا�رتادين لهذه الحدائق أثناء ت×ههم بها، وهذه الحدائق 
 معºض تحقيق أهدافها 

الºويحية والنفسية وا«جÁاعية والصحية -تهدف إ� تحقيق ذلك 
 جو أخ�Í وقÉي 

وا�ثل   Þالق �ثله  ما  ا�عاي¤  هذه   Æوأع ا�رعية،  والثقافية  ا«جÁاعية  با�عاي¤  ملéم 

 :Çا ما يأ øهذه الدراسة منهجي 
 ÿ س�مية والثقافة ا¿صيلة، وقدµا

1. القيام با�سح النظري �نتجات الفكر والبحث 
 مجال الحدائق وا�ت×هات.   

2. تنفيذ ا�نهج الحقä بزيارة الباحث� للحدائق 
 مدينة الرياض، وتسجيل م�حظاتهم 

ا�يدانية، ومن K معالجة البيانات ا�جموعة.

 
3. تنفيذ ا�سح ا«جÁاعي با«ستبانة µحدى عÏة حديقة 
 مدينة الرياض موزعة 

اتجاهات مدينة الرياض ا¿ربعة باµضافة للوسط، وÿ إضافة عدد من الحدائق Ì تكن 

من þن قا}ة الحدائق ا�حددة «عتبارات تكميلية، و�عرفة جوانب أخرى خارج خصائص 

التحلي�ت  من  العديد  وا�علومات  البيانات  هذه   Æع أجري  وقد  ا�حددة،  الحدائق 

ا.
ً
اµحصائية، ووصل عدد من أجابوا عÆ ا«ستبانات ما يصل إ� (314) مبحوث

4. مقابلة عدد من ا�سؤول� 
 أمانة منطقة الرياض (5 من ا�سؤول�)؛ وقد استجاب 

الذكور واµناث (19 مواطًنا ومواطنة)، واستجاب  ا�واطن� من  (3)، وعدد من  منهم 

منهم (13): (7 مواطنات و6 مواطن�)، بغية اµحاطة بالجوانب ال� « $كن معرفتها 

با��حظات ا�يدانية أو ا«ستبانة. 

5. مقابلة رئيس ا�جلس البلدي، واثÜ عÏ من أعضاء ا�جلس.

6. عقد ورشة عمل شارك فيها (28) من ا�ختص� وا¿كاد$ي� والجهات الحكومية ذات 

الع�قة، وا�واطن�. 

الخـــــاتمة



 êا¿خ والغطاء  وا�رافق  اµنشائية  الجوانب   
 متوسط  مستوى   
 الحدائق 

؛ مما 
ً

وا¿شكال الجمالية، مع ترٍد كبٍ¤ 
 وضع دورات ا�ياه، وضعف اµنارة لي�

قد يتيح وجود ممارسات سلوكية غ¤ مقبولة.

الحدائق 
 وضع فوق ا�توسط 
 جانب اµدارة والتنظÞ، مع شبه انعدام لوجود 

حراسات أو إðاف إداري ميدا~، وهذا ينطبق عÆ أوقات وجود مرتادي الحدائق 

 

 أوقات العï، وأوقات ا�ساء والليل، وقد تب� أن ا¿مر « يختلف ح? 

النهار. 

سلوكيات ا�رتادين عÆ ق;�:

(1) من حيث استعمال الحدائق فهي 
 وضع مناسب بشكل عام، أي فوق (75 

.(%

(2) من حيث السلوكيات غ¤ ا¿خ�قية Ì ي�حظ أثناء البحث ا�يدا~ إ« القليل 

ا من ذلك؛ وهي 
 بعض الحدائق دون غ¤ها، أما 
 ا�سح ا�يدا~ با«ستبانة  øجد

بعض   
 ا¿خ�قية  غ¤  ا�مارسات  من  قليلة  نسبة  لوجود  مؤðات  فهناك 

الحدائق.  

ا�داخل  الخاصة؛ من خ�ل:  الفئات  أهمية ا«هÁام بذوي اµعاقة وبقية   •

للعربات،  ا�ناسبة  ا�زالق  وعمل  وب�طها،  أرضياتها  وتسوية  للحدائق،  وا�خارج 

وإزالة العوائق 
 ا�سارات، ومنها ما يتعلق باللوحات اµرشادية ا�ضيئة للصم 

يستفيد  ال�  بالخدمات  وا«هÁام  للمكفوف�،  الصوتية  واµرشادات  والبكم، 

«ست�م  مناسبة  الخدمات  نوافذ  بجعل  كـ(الكافت¤يا)؛  اµعاقة  ذوو  منها 

من  وغ¤ها  اµعاقة،  بذوي  الخاصة  ا�ياه  دورات  وكذلك  وا�أكو«ت،  ا�رطبات 

الخدمات ا¿خرى.     

ومن أهم نتائج الدراسة ما يأتي:

توصيات الدراسة
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وتنظÉها،  الحدائق،  بناء  لشكل  العامة  اµنشائية  بالجوانب  ا«هÁام   •

 الحرص عÆ ترتيب مöاتها ومداخلها ومخارجها، وتوف¤ 
ً

ومساحاتها، ومنها مث�

ا�ظ�ت، والجلسات ا�ناسبة، وأن تتبع وسائل الس�مة لحماية ل±طفال وكبار 

والحرائق،  الكهرباء،  أخطار  أو  كالسقوط  ل±خطار  التعرض  من  وغ¤هم  السن 

مöاتها  باتساع  الحدائق  �تاز  بأن  ا�قºحات  وجاءت  ا�خاطر،  من  وغ¤ها 

ومساحاتها الخêاء. 

 Æتيب عºال  
جاء  حيث  ا«قºاحات  أهم  من  الكافية  ا�واقف  توف¤   •

القريبة  الكافية  ا�واقف  الناس أن وجود  القا}ة من حيث ا¿همية. وذكر  رأس 

من  ل�ستفادة  ودفعهم  والرواد،  ا�ت×ه�  لجذب  العوامل  أقوى  من  ا�يôة 

الحدائق.

اåµاع الحثيث 
 حل هذه مشكلة سوء وضع الحدائق 
 مدينة الرياض   •

تشهده  الذي  الحضاري  با�ستوى  تليق   » وأنها  والصيانة،  النظافة  حيث  من 

كر أن الزوار للمملكة من دول الخليج يتذمرون كثً¤ا من وضع دورات 
ُ
ا�ملكة، وذ

من  عدد  وهنا   .
ً

حا« أسوأ  ويجدونها  للحدائق  يلجؤون  وعندما  الطرق،   
 ا�ياه 

حيث  من  البلدية  م!انيات   
 ا¿ولوية  تعطى  بأن  الشأن:  هذا   
 ا�قºحات 

التحس�، وا«ستعانة بالقطاع الخاص من باب ا�سؤولية ا«جÁاعية، وإمكانية 

ا عن طريق العملة ا�عدنية؛ وكان كل  øدورات ا�ياه برسوم رمزية جد 
ا«ست*ار 

ذلك من باب ا«عتقاد أن الدعم ا�ا| للحدائق « يكفي لتحس� ا�رافق ومنها 

الخدمة  أي عجز ما| وأن سوء  ليس هناك  أنه  أشار  ا�ياه. وهناك من  دورات 

حاصل بسبب اðµاف اµداري البÏي من قبل ا�عني�، وأنه بإمكان اµدارات 

ا�عنية أن تحل ا�شكلة دون أي زيادة 
 م!انية الحدائق. واتجاه ثالث يرى أن 

أثناء  اهÁامهم  وعدم  الحدائق  رواد  نظافة  وعدم  عبث  السوء  هذا   
السبب 

 Æالكتابية ع أثناء مناقشاتهم وأثناء تعليقاتهم  الغالبية  ا«ستعمال. ويجمع 

كتيب الورشة أن هذه العوامل مجÁعة أدت إ� هذا ا�ستوى ا�ºدي 
 هذه 

ا�ياه وصيانتها وتحس� مستواها  أن نظافة دورات  القول  الحدائق. وغÜ عن 

ا�ظاهر  للحدائق وا«ستفادة منها، وأن تحسينها يعد من  للجذب  مطلب مهم 

 ،Þنسان للمواطن، وا�قµام حقوق اºع، وأن ذلك شكل من احÁا�ج 
الحضارية 

وعابر السبيل. 
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ا�زج ب� الغطاء النباÇ والجما| من لوازم تجه! الحدائق العïية؛ لذا   •

فيقºح أن ي^ التوسع 
 الغطاء ا¿خê (النجيلة الطبيعية) بزراعة (الثيل) الناعم 

الدا}ة  والورود  والزهور  الخêة  دا}ة  با¿شجار  ذلك  ويطعم  اµخêار،  شديد 

وا�و]ية، وأن يزرع عدد مناسب من ا¿شجار ا�ناسبة دون كثافة، مع ال;اح بأن 

أوقات   
 وخاصة  بها  ا«ستظ�ل  الرواد  يستطيع  وارف،  ظ�ل  ذات  تكون 

ا�حلية  النباتات  بتنوع  ا«هÁام  الصيف، وأن تشكل مناظر جميلة منسقة، مع 

وا�جلوبة ال� $كن أن تناسب البيئة، و« يكون لها أ¸ار عÆ الصحة مثل بعض 

النباتات ا�ث¤ة للحساسية، وا«ستفادة من ا�ياه الرمادية ومياه الوضوء وغ¤ها 


 سقي الحدائق.

وقد  الصناعية؛  والبح¤ات  والش�«ت،  ا¿شكال،  ا�تنوعة  النواف¤  بناء   •

يجلب لهذه البح¤ات بعض ا¿]اك والحيوانات الßمائية ا¿ليفة،  وأن توطن 

مطلقة  تكون  أن  أو  أقفاص  داخل  الحديقة   
 والشجرية  ا�ائية  الطيور  بعض 

ا¿طفال، ومن  للحديقة وخاصة  الزوار  اسÁتاع  أجل  الحرية 
 مكان كاٍف، من 

والºاثية،  الدينية،  للجوانب  ترمز  الجمالية وال�  ا�ج;ات  بناء  ا�طلوبة  ا¿مور 

والحضارية للمملكة، وتكون جزًءا من الحدائق وليست مستقلة عنها.

با�واد  الخاصة  ا�لونة �ختلف ا¿نواع، كالحاويات  النفايات  وضع حاويات   •

العضوية، والب�ستيكية، وغ¤ها، ويعتß ذلك من ا¿مثلة الجيدة من قبل إدارة 

.�Éيحتذى من قبل ا�واطن� وا�ق 
ً

الحدائق من أجل أن يصبح مثا«

ا�ياه  با�ساجد وا«ستفادة من خدمات دورات  الحدائق  العمل عÆ دمج   •

بشكل مشºك بينها، وأن تكون ا�ساجد والحدائق وحدة جمالية واحدة. و
 ذلك 

خدمة كب¤ة للحدائق من حيث إقامة الص�ة جماعة 
 ا�سجد لروادها، وهذا ب� 

شك جزء من الºبية الدينية للنشء والشباب، بحيث « يشغلهم اللعب والت×ه 

وا�خارج ح?  ا�داخل   
 بسيطة  تعدي�ت  ا¿مر  يتطلب  وقد  الص�ة،  أداء  عن 

تكون ا�ساجد والحدائق وحدة واحدة.  

وم�عب  ألعاب  منظومة  µكمال  ا«هÁام  من   ßا¿ك النصيب  جعل   •

ا¿طفال؛ من مراجيح، وألعاب التسلق، والدوارات، والقفز عÆ الرمال، وغ¤ها.  
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وضع لوحات إرشادية خارج الحدائق لت;يتها وعنونتها، ومعرفة مداخلها   •

الزحام  إ�  ذلك  يؤدي  السيارات ح? «  ومخارجها، وخاصة 
 مسارات وطرق 

وقت   
و سهل  بشكل  ا�ت×هون  يصل  بحيث  وا�شاة؛  ا�ركبات  س¤  وعرقلة 

ا 
ً

مناسب وخاصة 
 الحدائق الكب¤ة ، كما أن وضع اللوحات داخل الحدائق أيض

يوفر الجهد ويقلل الضياع بالنسبة ل±طفال ويرشد إ� أماكنهم.

الحدائق عÆ كيفية ضبط  الكب¤ 
 موضوع سلوكيات مرتادي  الºك!   •

العبث  أشكال  من  أو  أخ�قية،  مخالفات  كانت  سواء  ا�رتادين،  مخالفات 

والتخريب وعدم التقيد با¿نظمة، و$كن الحد منها بإيجاد عقوبات رادعة وال� 

$كن اµع�ن عنها 
 لوحات إلكºونية أو غ¤ها 
 الحدائق، أو إع�نها بوسائل 

العقوبات  ا�ختلفة، وأن تكون هناك قوة ملزمة 
 تطبيق  والتواصل  اµع�م 

ا وجهًدا ووقًتا دون مردود، كذلك  øا�ناسبة؛ ¿ن ا¿نظمة دون تنفيذ تكلف مالي

وضع أنظمة ميôة للتبليغ عن ا�خالفات واستخدام تطبيقات الجهات ا�ختلفة 

 ÞCت أو  وغ¤ها،  الرياض  بأمانة  الخاص  و(940)  أمن  كلنا  كتطبيق  ا�تاحة، 

تطبيق خاص بالحدائق.

 å¿ا 
•  إضافة مقºحات رقابية وأمنية؛ ومنها: حï البائع� الجائل� 

ا�نتجة ا�سجلة، والتنسيق مع الجهات ذات الع�قة، واقºاح عقوبات عÆ شكل 

غرامات مالية للمخالف� للنظافة وغ¤ها، وأن تكون هناك جهات رقابية ميدانية 

�تابعة ا�خالفات 
 الحدائق من ا¿مانة، ووضع رقم لتلقي الب�غات با�خالفات 

وتنفيذ العقوبات، ووضع لوحات تحذيرية، ومنع التدخ� و(الشيشة)، وا�حافظة 

 Æع با�حافظة  والتقيد  للöاقبة،  كام¤ات  وإيجاد  الحدائق،  محتويات   Æع

 �Éطة البيئية،  وتفعيل دور ا�واطن� وا�قÏمقتنيات الحديقة، وتفعيل دور ال


 الرقابة.
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ثانًيا: توصيات تطويرية

ومنها  الجوانب؛  كل   
 الحدائق  لخدمة  التطوعي  العمل  تفعيل   •

جوانب التخطيط والرQ الهند&، وتنسيق الحدائق، والزراعة، والصيانة، 

وغ¤ها، وقد يفتح ذلك الباب ل�ستفادة من ا�تطوع� ومن لجان التÂية 

إقامة  التÂية  للجان  $كن  كما  الخ¤ية،  والجمعيات  ا¿حياء   
ا«جÁاعية 

الحدائق؛ �ا «  أماكن ومقرات داخل   Æالحدائق والحصول ع  
أنشطتها 

ا أن تكون الحدائق صغ¤ها 
ً

يتعارض مع طبيعة الحدائق، ومن ا�فيد أيض

 Æع أو  ا¿حياء  مستوى   Æع سواء  ا�ختلفة  ل�حتفا«ت  أماكن  وكب¤ها 

 من التنظÞ والºتيب مع الجهات 
ً

مستوى ا�دينة،  وكل هذا يتطلب شك�

ا�عنية.

 Ïللن تقدم  وأن  أكاد$ي  علمي  بشكل  الدراسة  نتائج  صياغة   •

العلمي؛ حيث إن الدراسة 
 مجملها أخذت الÏوط العلمية 
 الحسبان، 

وقد ي^ النÏ بشكل مستقل ككتاب، أو أن ينÏ كبحث علمي 
 ا�ج�ت 

ا�حلية  ا�ؤ�رات   
 الدراسة  بهذه  ا�شاركة  $كن  كما  ا�عÁدة،  العلمية 

والعا�ية لنÏا�عرفة وتطوير الحدائق، وإبراز الدور العلمي للمجلس البلدي 

الزراعة  مجال   
 أخرى  دراسات  إعداد  $كن  كما  الدراسة،  هذه  لتبنيه 

والحدائق؛ مثل تطوير زراعة أسطح ا�با~، وتطوير الزراعة ا�ائية، وتطوير 

الحدائق ا�×لية، وا�شاركة العلمية 
 مÏوع الرياض الخêاء.

الزراعة  كليات  مع  العلمية  الÏاكات  عقد  البلدي  ا�جلس  يتو�   •

 Ýمجال إعداد البحوث والدراسات، وتقد 
والبيئة، ومراكز البحث الخاصة 

ا�عاي¤ والقياسات، وتقوÝ واقع الحدائق، وغ¤ها.       
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ثالًثا: توصيات إستراتيجية

الحدائق  من  والتقليل  الكب¤ة،  الحدائق  وتأسيس  لتنفيذ  التوجه   •

الصغ¤ة قدر اµمكان 
 ا�دينة. و
 ذلك نوع من سهولة الرقابة واµدارة 

 
 Ïالعديد من الخدمات وا�ناشط ا�ختلفة. وأن تنت 
وا«ستفادة منها 

ا¿حياء الجلسات ا�زروعة عÆ الطرقات، كجزء جما|، واستجمامي.

وتو� الدراسة بإعطاء الجانب الثقا
 وا«جÁاعي نصيًبا كافًيا من   •

العلمية  وا�ناشط  الثقافية  الفعاليات  إقامة  ذلك  ومن  ا«هÁام. 

اللوحات  اµبداعية وغ¤ها. إضافة إ� أهمية وضع  وا�سابقات والعروض 

اµرشادية والتوعوية وإقامة ا�عارض الفنية 
 مختلف ا�ناسبات الوطنية. 

التوجيهية ال� تكون عÆ جنباتها وسائل  الثقافية  وكذلك وضع ا�öات 

 
إرشادية لوحية أو إلكºونية. وتو� الدراسة بتأسيس مسارح ثقافية 

وا�حا¸ات  الثقافية  للمناشط  ا�جÁع  بحاجات  للوفاء  الحدائق  بعض 

الحدائق  بعض   
 ومتاحف  مكتبات  بوضع  وتو�  وغ¤ها.  وا�عارض 

وا�ت×هات.

 
وتو� الدراسة أن تعقد ورش عمل تÏف عليها لجان التÂية   •

الحدائق واقºاح تحسينها وتطويرها. وقد ي^ ذلك  �ناقشة وضع  ا¿حياء 

بإنشاء ديوانية 
 الحدائق لخدمة سكان الحي. 

مدينة  سكان  لت+ل  الدراسة  هذه  دائرة  توسيع  التوصيات  ومن   •

من  ا�علومات  لجمع  ا«جÁاعية  التÂية  لجان  تفعيل  خ�ل  من  الرياض، 

لرواد  فقط  وليس  التجارية،  وا�جمعات  ا�نازل  داخل  من  ا¿حياء  مختلف 

فدراستهم  للحدائق،  «يأتون  السكان  من  كب¤ة  أعداد  فهناك  الحدائق. 

للحدائق  ونظرتهم  حضورهم،  عدم  أسباب  عن  مناسبة  صورة  ستعطي 

وكيفية تطويرها.
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رابًعا: مقترحات إضافية

للمشاتل عÆ سبيل  الحدائق مجال   
الدراسة أن يكون  وتو�   •

ا«ست*ارأو  سبيل   Æع أو  با¿شجار  ا¿خرى  الحدائق  تزويد  أو  التدريب 

للزواحف  حدائق  وجود  حيث  من  الحدائق  تتنوع  وأن  بها.  الزوار  اسÁتاع 

وللطيور وللحيوانات ا¿ليفة وللفراشات أو حدائق مائية أو صحراوية وما 

 Þشابهه. ح? تكون هذه الحدائق ذات جذب للزوار وتكون أماكن للتعل

والتدريب وا�عرفة، باµضافة إ� ا�تعة وا«ستجمام. 

تو� الدراسة أن ي^ التوسع 
 بناء ا��عب الرياضية (كرة القدم   •

البدنية.  اللياقة  ا�صغرة والسلة واليد والطائرة)، وا�سابح وإضافة أدوات 

فيها.   والتوسع  الحدائق  أسوار   Æع  �ا� مسارات  دمج  يقºحون  كما 

مرتبة  مسارات  وفق  وغ¤هم  ل±طفال  الهوائية  بالدراجات  وال;اح 

 
ومحددة. وأن يكون للنساء نصيب 
 ذلك من حيث ا�سابح وا��عب، و

الدينية  با=داب  والتقيد  الخصوصية  تOن  أجواء   
و مغلقة  قاعات 

وا«جÁاعية. 

الكهربائية واµلكºونية 
 قاعات  ا¿لعاب  إضافة  ا�قºحات  ومن   •

ا¿طفال  ب�  مسابقات  هناك  يكون  وأن  ا�طر.  أو  ال+س  عن  مغطاة 

والك¤م  وا¿سهم  الدومينو  مثل  البورد،  ألعاب   
 وغ¤هم  والشباب 

ا¿طفال  لنشاطات  مخصص  ركن  بوجود  الدراسة  تو�  كما  وغ¤ها. 

من  بهم  يستعان  ومرب�  مدرب�  بقيادة  والºكيبات  والقراءة  والرسوم 

ا�دارس وا¿ندية. وقد يÏف عÆ هذه ا¿ركان مختصون ثقات من لجان 

التÂية ا«جÁاعية 
 ا¿حياء أو غ¤هم. باµضافة إ� ا�حافظة عÆ  س�مة 

ا¿طفال من الخروج للشارع والتعرض ¿خطار السيارات وغ¤ها.
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تو� الدراسة، بتأسيس جمعية خ¤ية أو تعاونية لخدمة الحدائق   •

وتÁثل أعمالها 
 مجا«ت التشج¤ والصيانة والتدرب والتدريب عÆ ذلك. 

وكذلك بقيادة النشاطات الرياضية وا«جÁاعية والثقافية 
 ا¿حياء. مع 

مشاركة لجان التÂية ا«جÁاعية 
 ا¿حياء، من حيث تطوع ا¿فراد 
 الحي 

الحي  أفراد  مناشطهم. ومشاركة   
منها  واستفادتهم  الحدائق،  لخدمة 

وطلبة ا�دارس 
 التنظÞ للحدائق.

 5.000 مساحتها  تكون  ال�  الحدائق   Fأرا من  جزء  تخصيص   •

البلدية  الشؤون  لوزير  الوزاري   Þالتعم حسب  التÂية:  للجان  كمقرات 

 Fوالقروية رقم 14359 وتاريخ 1429/2/25هـ بخصوص توف¤ بعض ا¿را

والحدائق µنشاء مواقع ومقرات �راكز ا¿حياء ما نصه: (ومن هذا ا�نطلق 

 ÿ ما  وفق  ا¿حياء  �راكز  مقرات  إيجاد  ]وكم  طلب  معالجة  $كن  فإنه 

التوجيه به ل±مانات حسب التعمÞ رقم 1326 
 1438/1/7هـ؛ عن طريق 

اختيار حديقة عامة « تقل مساحتها عن 5000 م2 
 كل حي معÁد ي^ 

تحديد جزء منها �ركز الحي عÆ أن « تزيد مساحتها عن %10 من مساحة 

وتبعيته  ملكيته  وتظل  للمجاورين  ¸ر  عليه  يºتب   » وأن  الحديقة 

ل±مانة وتÂى بقية الحديقة وتظل مفتوحة للعامة �ا يعود بالنفع العام 

 1434/8/5 وتاريخ   29568 برقم  السامي  ا�قام  وموافقة  الجميع)،   Æع

1432/10/16 
وال� نصت عÆ: (وحيث سبق أن صدر ا¿مر رقم 46336 

هـ - ا�عطي للوزارة نسخة منه – القاF با�وافقة عÆ ما رأته وزارة ا�الية 

من تسجيل ا¿راF ال� تخصص للجان التÂية ا¿هلية باQ أم�ك الدولة 

اللجان  موضوع  باعتبار  إليكم  نرغب  ا«جÁاعية؛  الشؤون  وزارة  لصالح 

 �ا ق� به ا¿مر رقم 46336 
 1432/10/16هـ ا�شار إليه، 
ً
ا¿هلية منتهيا

فأكملوا ما يلزم �وجبه)، وتكون من أعمال لجنة التÂية ا«جÁاعية بالحي 

الÏاكة  يعزز  ما  وهو  وأعمالها،  تنظÉها  ومتابعة  الحديقة   Æاف عðµا

ا�جÁعية والتعاون ب� القطاع الحكومي والقطاع غ¤ الربحي.
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إنشاء   
 الخاص  القطاع  �شاركة  البلدي  ا�جلس  مبادرة  دعم   •

سجل   Æع ا�قيدة  الحدائق  من  ممكن  قدر   ßأك تنفيذ  �حاولة  الحدائق 

احتياجات  وتغطية  للحدائق،  ا�خصصة  ا�الية  ا«عÁادات  لضعف  ا«نتظار 

ذات  للحدائق  ا�خصصة   Fبا¿را يتعلق  ما  أما  الرياض،  مدينة  أحياء 

الفºة،  إنشاؤها خ�ل هذه  ا�ساحات الصغ¤ة داخل ا¿حياء، وال� يتعذر 

حول  ا¿رصفة  وإنشاء  ا¿رض،  (تنظيف  مثل:  أولية  بأعمال  البدء  في^ 

جاهزة  لتكون  ا¿ولية)،  البنية  وإعداد  كمم@،  منها  ل�ستفادة  الحديقة 

 أن تتحول إ� حديقة ùوذجية، وþان عدم رمي ا�خلفات فيها.
ً
مستقب�

مواقعها  تحديد  يOن  ومتنفساتها  الرياض  لحدائق  تطبيق  إيجاد   •

الحدائق  جميع  معلومات  التطبيق   
 ويذكر  بها،  ا�واطن�  واستفادة 

ا�واطن�   Þتقي إتاحة  مع  فيها،  ا�قدمة  والخدمات  وا�ساحة  ومواقعها، 

�ستوى الخدمات 
 تلك الحدائق.
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ا�علومات  موارد  مركز  يقوم  الرياض؛  �دينة  البلدي  ا�جلس  مع  فبالتعاقد 

حدائق مدينة  واقع   Ýتقو" بعنوان:  ميدانية  دراسة  بإجراء  ا«جÁاعية  للرعاية 

الرياض". أعدت هذه ا«ستبانة لغرض رئيس هو تقوÝ هذه الحدائق ووضع 

ا 
ً

معاي¤ شاملة $كن تطبيقها عÆ حدائق مدينة الرياض مستقب�، و$كن أيض

اقºاحها عÆ مناطق ا�ملكة ا¿خرى، نأمل منكم التكرم باµجابة عن كافة 

ا¿سئلة، كما أن هذه ا«ستبانة مخصصة ¿خذ رؤيتكم حول ما تعرفونه عن 

هذه الحديقة وما ت�حظونة أثناء ارتيادكم لها.

ولن  الôية،  تقدمونها ستبقى 
 ح!  ال�  ا�علومات  أن كل  التأكيد  ونود 

تستعمل إ« لغرض البحث العلمي، ورفع مستوى هذه الحدائق وخدماتها، إن 

µجابتكم عÆ هذه ا«ستبانة فائدة كب¤ة لتطوير الحدائق 
 مدينة الرياض، 

وال� $كن ا«ستفادة منها 
 ا�ناطق ا¿خرى، ونعتذر عن استقطاع بعض من 

وقتكم ال*�، كما أرجو أن « تºددوا 
 ا«ستفسار عن أي ëء تحتاجونه، 

وا«تصال عÆ الرقم (0555050001). 

الملحق (ج) استبانة الدراسة النهائية
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بسم الله الرحمن الرحيم

األخوة واألخوات األعزاء   
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وتقبلوا فائق التحية والتقدير  

مدير المركز 

الدكتور/ صالح بن عبدالله الدبل
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 تقويم واقع الحدائق العامة بمدينة الرياض

اQ الحديقة واQ الحي 

  öالع

النوع 

ا�ستوى التعلÉي  

بعد السكن عن الحديقة 

با¿متار تقريًبا

الوظيفة 

الدخل الشهري 

نوع السكن

A

A1

A2

A3( 1 ) ذكر                  ( 2 ) أن� 

( 1 ) « يقرأ و« يكتب   ( 2 ) ابتداS             ( 3 ) متوسط

 ( 4 ) ثانوي               ( 5 ) جامعي             ( 6 ) فوق الجامعي  

 ( 1 ) وظيفة مدنية       ( 2 ) وظيفة عسكرية  ( 3 ) غ¤ موظف

( 1 ) منخفض            ( 2 ) متوسط             ( 3 ) عا|

( 1 ) شقة                 ( 2 ) دور                 ( 3 ) في�

 ( 4 ) قï                ( 5 ) بيت شعبي         ( 6 ) آخر: ..........

: البيانات ا¿ولية:
ً

أو«
أجب 
 الفراغ ا�قابل  بكتابة اµجابة أو بوضع ع�مة (  √  )  لRجابة ا�ناسبة

A4

A5

A6

A7

A8
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 تقويم واقع الحدائق العامة بمدينة الرياض

B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

ثانًيا: اµنشاءات وا�رافق
حالة الحديقة من حيث توفر ا�رافق 

والخدمات وس�متها

مستوى النظافة العامة �رافق الحديقة

مستوى صيانة مرافق الحديقة بشكل عام

مستوى صيانة دورات ا�ياه 

مستوى نظافة دورات ا�ياه

مستوى ا�سطحات الخêاء

توفر ا¿شكال الجمالية

توفر ألعاب ا¿طفال

مستوى ا��عب الرياضية

جودة أدوات اللياقة البدنية

توفر (البوفيهات) والÁوينات

توفر الجلسات والكرا&

توفر ا�واقف الخاصة بالحديقة

توفر اللوحات اµرشادية الخارجية

توفر اللوحات اµرشادية الداخلية

سهولة وصول ذوي ا«حتياجات الخاصة

مستوى اµضاءة 
 الحديقة

توفر أماكن الص�ة

توفر التوجيهات ا«جÁاعية

توفر التوجيهات الدينية

توفر التوجيهات ا¿منية

ضع ع�مة (  √  )  لRجابة ا�ناسبة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ممتاز ا øجيد جد جــــيد مقبول ضعيف
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

ا: اµدارة والتنظي�
ً
ثالث

مستوى التنظÞ اµداري وا¿من والس�مة 
ا�توفر 
 الحديقة: 

توفر الحراسات ا¿منية الخارجية

توفر الرقابة التنظÉية 
 الحديقة

توفر الرقابة ا¿منية داخل الحديقة

توفر الرقابة ا¿خ�قية 
 الحديقة

توفر كام¤ات ا�راقبة

تنظÞ أقسام العائ�ت وا¿فراد

توفر الخدمات ا«ستع�مية لرواد الحديقة

ا�عاملة اµنسانية من قبل العامل� 
 الحديقة

تعاون ا�وظف� مع سكان الحي ا�حيط بالحديقة

تعاون الجهات الر]ية مع العامل� 
 الحديقة

الرضا عن وقت فتح وإغ�ق الحديقة

ضع ع�مة (  √  )  لRجابة ا�ناسبة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ممتاز ا øجيد جد جــــيد مقبول ضعيف C

D1

D2

D3

D4

D5

D6

ا: اµدارة والتنظي�
ً
ثالث

مستوى التنظÞ اµداري وا¿من والس�مة 
ا�توفر 
 الحديقة: 

ا«نضباط ا¿خ�Í �رتادي الحديقة

انضباط ا�رتادين من حيث النظافة

انضباط ا�رتادين من حيث أماكن الجلوس

الéام ا�رتادين بخصوصيات ا=خرين

التقيد بتعلÉات منع إدخال الحيوانات 
 الحديقة

تقيد ا�رتادين بتعلÉات منع (الشيشة)

ضع ع�مة (  √  )  لRجابة ا�ناسبة

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

ممتاز ا øجيد جد جــــيد مقبول ضعيف D
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

ا: اµدارة والتنظي�
ً
ثالث

مستوى التنظÞ اµداري وا¿من والس�مة 
ا�توفر 
 الحديقة: 

تقيد ا�رتادين بالتعلÉات الخاصة بأماكن التدخ�

تقيد ا�رتادين باللباس الساتر وا�حت� من قبل النساء

تقيد الذكور باللباس ال�ئق 

الéام ا�رتادين با¿خ�ق والبعد عن ا�عاكسات

تقيد ا�رتادين بضوابط الطبخ والشوي 
 الحديقة

التقيد بضوابط دخول الدراجات داخل الحديقة

التقيد بتعلÉات البيع من قبل البائع� الجائل�

ضع ع�مة (  √  )  لRجابة ا�ناسبة

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

ممتاز ا øجيد جد جــــيد مقبول ضعيف D

يرجى كتابة أية مقترحات تراها لرفع مستوى
 الحدائق العامة أو أي مالحظات تراها
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

العملالتخصصاالسم

الدكتور/ صالح بن عبد هللا الدبل 

الدكتور ا�هندس/ محمد بن مو� الفريدي

الدكتور/ عيد بن ðيدة الع×ي

الدكتور/ عبد هللا بن عبد العزيز ا�ناحي

الدكتور/ محمد بن فرحان ال+ري

ا�ستشار/ محمد بن سعود بن طالب

ا¿ستاذ/ عبد الرحمن بن محمد العليان 

اجÁاع ومناهج 

خدمة اجÁاعية

علم النفس

خدمة اجÁاعية

لغة عربية

رجل أعمال

وزارة الشؤون 
البلدية

مركز موارد ا�علومات
 للرعاية ا«جÁاعية

 Þهندسة  وتنظ
الحدائق والبيئة

جامعة اµمام

إمارة الرياض

رجل أعمال

وزارة الشؤون البلدية

كلية ا�لك فهد ا¿منية

الملحق (د) المحكمون 

الملحق ( هـ) فريق الدراسة

م

1

2

3

4

5

6

7

العملاالسمالمهمة

رئيس فريق الدراسة

باحث مشارك

باحث مشارك

باحث مشارك

باحث مشارك

مساعد باحث

مساعد باحث

السكرت¤

الدكتور/ صالح بن عبدهللا الدبل

الدكتور/ عيد بن ðيدة الع×ي

الدكتور/ عبد هللا بن عبد العزيز ا�ناحي

الدكتور/ محمد ال+ري

ا�ستشار/ سعد بن محمد ا�ناع

Fمحمد بن عبد الرحمن العوير

وضحى بنت صالح الدبل

عبد الرزاق بن عبد اللطيف الخميس

مركز موارد ا�علومات 

للرعاية ا«جÁاعية

جامعة اµمام محمد بن 
سعود اµس�مية

مركز موارد ا�علومات 
للرعاية ا«جÁاعية

مركز موارد ا�علومات 
للرعاية ا«جÁاعية

مركز موارد ا�علومات 
للرعاية ا«جÁاعية

مركز موارد ا�علومات 
للرعاية ا«جÁاعية

مركز موارد ا�علومات 
للرعاية ا«جÁاعية

كلية ا�لك فهد ا¿منية
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

الملحق ( و) مهام فريق الدراسة

إجراءات الدراسة

إعداد خطة الدراسة وجانبها ا�نهجي

تÞC ا«ستبانة وورشة العمل التفس¤ية وترم!ها

تحكÞ مÏوع الدراسة وا¿دوات 

عمل الدراسة ا«سºشادية ل�ستبانات

تعديل ا¿دوات حسب التحكÞ والدراسة ا«سºشادية

التحليل اµحصاS للبيانات

جمع ا«ستبانات وا��حظات 
 حديقت� 

جمع ا«ستبانات وا��حظات 
 حديقت�

جمع ا«ستبانات وا��حظات 
 الحديقة الثالثة 

جمع ا«ستبانات وا��حظات 
 حديقت�

جمع ا«ستبانات وا��حظات 
 الحديقة الخامسة 

ا øتحليل ومعالجة بيانات ا«ستبانات إحصائي

ا�شاركة 
 ورشة العمل التفس¤ية

معالجة بيانات ورشة العمل

كتابة التقرير النهاS للبحث وملخصه التنفيذي وتسلÉه

السكرتارية والتنسيق والدعم وا�تابعة 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سة
ق الدرا

س فري
رئي

ن (3)
شاركو

ن ا�
الباحثو

ن (2)
ساعدو

ن ا�
الباحثو

ن  (3)
كمو

ن وا�ح
شارو

ست
ا�

ستبانة (3)
»

ت ا
ä  بيانا

مدخ

ي (4)
س البلد

ضاء ا�جل
أع

¤
كرت

س
ال
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

الملحق ( ز ) طلب قائمة بأسماء المسؤولين
 والمواطنين للمقابالت البحثية

الخـــــاتمة
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

الملحق ( ح ) دليل المقابالت البحثية

يمكن إرفاق أية معلومات إضافية
 أو إحصاءات مع هذه المقابلة

البنائية  الجوانب  من  الرياض  مدينة   
 الحدائق  لواقع  تشخيصكم  ما 

والشكليات؟

ما تشخيصكم لواقع الحدائق من الناحية ا¿منية وا¿خ�قية؟

�دينة  الحدائق  إدارة   
 ا�سؤول�  تواجه  ال�  وا�شك�ت  العقبات  ما 

لهذه  ا�قºحة  الحلول  وما  ا�واطن�؟  تواجه  ال�  وا�شك�ت  الرياض 

ا�شك�ت والعقبات؟

 
 الحدائق  عن  الشكاوى  حول  معلومات  أو  إحصاءات  أية  لديكم  هل 

مدينة الرياض وسلوكيات ا�رتادين لها؟

<<

<<

<<

<<
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 إجراء المقابالت البحثية

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

الملحق ( ط ):
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 آخر تطورات العمل في دراسة الحدائق
الملحق ( ي ):

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

Þب� هللا الرحمن الرح

سعادة رئيس ا�جلس البلدي  بالرياض حفظه هللا تعا�

بعد التحية والتقدير 


 دراسة "واقع الحدائق العامة �دينة الرياض":  ÿ مجمل ما Çا يأÉف

: ا«نتهاء من إعداد وتحرير الجانب النظري والرجوع للöاجع العلمية 
ً

أو«


 مجال الحدائق والجمعيات الدولية ا�هÁة بذلك.

ا�علومات  جمع  ووسائل  ا�نهجي  الجانب  إعداد  من  ا«نتهاء  ثانًيا: 

 Pعنا وإعداد  وتحكÉها،  وا�قاب�ت  وا«ستبانة،  ا�يدانية،  با��حظة 

النتائج  وتفس¤  تحليل  بعد  إقامتها  وا�زمع  التفس¤ية  العمل  ورشة 

�شاركة أعضاء من ا�جلس البلدي. 

قبل  من  تحديدها   ÿ وال�  الرياض،  مدينة   
 حدائق   10 زيارة  ا: 
ً
ثالث

ا��حظات  تطبيق   ÿو معها،  عكاظ  حديقة  وإضافة  البلدي  ا�جلس 

الحقلية فيها.

رابًعا: جمع ا�علومات با«ستبانة من 10 حدائق 
 مدينة الرياض وال� 

ÿ تحديدها من قبل ا�جلس البلدي، وزيادة حديقة عكاظ، وإضافة ستة 

استبانات لحدائق أخرى لوجودهم 
 أحد ا¿ماكن أثناء جمع ا�علومات.
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

ا�جلس  قبل  اختيارهم من   ÿ الذين  ا�واطن�  مع كل  التواصل   ÿ خامًسا: 

البلدي من قبل باحث� ذكور للذكور، وإناث لRناث، وقد استكملت ا�قاب�ت 

مع معظمهم و
 انتظار البقية.

 ÿ الذين  الرياض  منطقة  أمانة   
 ا�سؤول�  كل  مع  التواصل   ÿ سادًسا: 

اختيارهم من قبل ا�جلس البلدي، وقد وصل رد واحد من خمسة مسؤول�، 

ويجري ا=ن تذك¤هم بإجراء ا�قابلة لتحديد موعدها أو µرسال اµجابة عن 

ا¿سئلة، وÿ تذك¤هم بذلك عدة مرات.

سابًعا: ÿ إدخال بيانات ا«ستبانات البالغ عددها 309 استبانة ويجري تحليلها 

ومعالجة بيانات ا¿سئلة ا�فتوحة (ا�قºحات وا��حظات).

ثامًنا: ي^ حالًيا معالجة بيانات ا��حظات ا�يدانية.

تاسًعا: يجري حالًيا معالجة بيانات ا�قاب�ت مع ا�واطن� وال� ÿ تنفيذها.  

والخßاء  وا�واطن�  البلدي  ا�جلس  أعضاء  من  عدد  ترشيح  ا�ركز  ويأمل 

 Sالنها التقرير  كتابة  ذلك  بعد  لي^  للنتائج،  تفس¤ية  عمل  ورشة  µقامة 

من شهر  ا¿خ¤  ا¿سبوع   
الورشة  هذه  موعد  يكون  أن  ونأمل  للدراسة، 

شعبان، أو أي موعد ترونه بعد ذلك.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير 

ا�دير العام

مركز موارد ا�علومات للرعاية ا«جÁاعية

الدكتور/ صالح بن عبد هللا بن دبل 
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خطاب الدعوة لمناقشة مسودة الدراسة
الملحق ( ك ) :

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

 

160



الخطاب الموجه لمدير عام الحدائق
 بأمانة منطقة الرياض

الملحق ( ل ) :

سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

الخطاب الموجه لمدير عام الراحة 
والسالمة بأمانة منطقة الرياض

الملحق ( م ) :
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

مسودة خطاب الدعوة للمشاركة 
في ورشة العمل

الملحق ( ن ) 

Þب� هللا الرحمن الرح

يعéم ا�جلس البلدي 
 مدينة الرياض أن يعقد ورشة عمل كجزء من 

 
دراسة واقع الحدائق 
 مدينة الرياض، 
 الوقت:       بتاريخ                

ا للموقع ا�رفق، والدراسة تحت تنفيذ 
ً
مقر ا�جلس البلدي بالرياض وفق

أحد  مشاركة  إ�  ونتطلع  ا«جÁاعية،  للرعاية  ا�علومات  موارد  مركز 

إثراء ومعلومات قÉة  يقدم من  أن  �ا $كن  الورشة  ا�ختص� 
 هذه 

تضاف إ� نتائج هذه الدراسة، وت+ل الورشة ا�حاور ا=تية:

: حالة الحدائق من حيث توفر ا�رافق والخدمات وس�متها.
ً

أو«

ثانًيا: مستوى التنظÞ اµداري وا¿من والس�مة ا�توفر 
 حدائق مدينة 

الرياض.

ا: واقع سلوكيات ا�رتادين وا�ت×ه� 
 حدائق مدينة الرياض.
ً
ثالث

رابًعا: ا�قºحات لحل ا�شك�ت وتطوير الحدائق 
 مدينة الرياض.

ونأمل تأكيد الحضور  ول�ستفسار فÉكنكم التواصل عÆ الرقم التا|: 

شاكرين ومقدرين تجاوبكم 

<<

<<

<<

<<
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سة
 درا

ض
ق العامة �دينة الريا

واقع الحدائ

إدارة الورشة والمدعوون لحضورها
الملحق ( س ) 

إدارة الورشة

المدعوون

أ. هدى الجريسي د. صالح الدبل أ. خالد العريدي
من قاعة النساء من قاعة الرجال

أعضاء لجنة تطوير وجودة الخدمات البلدية 
با�جلس البلدي �نطقة الرياض

من يرغب من أعضاء ا�جلس 

البلدي �نطقة الرياض

وكيل ا¿م� للخدمات بأمانة 

منطقة الرياض

اµدارة العامة للحدائق العامة

اµدارة العامة للخدمات ا«جÁاعية

اµدارة العامة للراحة والس�مة

ا�جلس التنسيقي للجان التÂية �دينة 

الرياض

مركز ا�شاريع والتخطيط
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المقابالت البحثية مع أعضاء المجلس البلدي

المقابالت البحثية مع أعضاء المجلس البلدي

الملحق ( ع ) 

أصحاب السعادة أعضاء ا�جلس البلدي بالرياض، ا�حºمون

بتفويض من ا�جلس البلدي بالرياض، أود أن استأذنكم 
 إجراء مقابلة بحثية معكم 

ا تعاونكم، كما أن لكم الحق 
 أن 
ً
حول الحدائق 
 مدينة الرياض، شاكًرا لكم سلف

ت^ ا�قابلة مباðة معكم 
 مكاتبكم، أو بالحضور إ� مركز موارد ا�علومات للرعاية 

 ßجابات وترسلوها عµالهاتف، أو الجوال، أو أن تكتبوا ا ßاعية، أو إجراء ا�قابلة عÁا«ج

:Çيل، أو الواتس، أو أي وسيلة تفضلونها، وا¿سئلة كما يأ$µا

ما تشخيصكم لواقع الحدائق 
 مدينة الرياض من الجوانب البنائية والشكليات؟  .1

ما تشخيصكم لواقع الحدائق من الناحية ا¿منية وا¿خ�قية؟  .2

ما العقبات وا�شك�ت ال� تواجه ا�سؤول� 
 إدارة الحدائق �دينة الرياض؟ وما   .3

الحلول ا�قºحة لهذه ا�شك�ت والعقبات؟

 
الحدائق  ا�واطن� 
 ت×ههم وارتيادهم  ال� تواجه  العقبات وا�شك�ت  ما   .4

مدينة الرياض؟ وما الحلول ا�قºحة لهذه ا�شك�ت والعقبات؟

مدينة   
 الحدائق  عن  الشكاوى  حول  معلومات  أو  إحصاءات  أية  لديكم  هل   .5

الرياض وسلوكيات ا�رتادين لها؟

كما $كنكم إرفاق أية معلومات إضافية أو إحصاءات مع هذه ا�قابلة.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

ا�دير العام

مركز موارد ا�علومات للرعاية ا«جÁاعية
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