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ملخص البحث.
تطورت مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية بشكل متسارع يف العقود األربعة املاضية، 
وهو ما نتج عنه حتوهلا من مدينة تقليدية ذات ختطيط مرتابط وبمقياس إنساين إىل مدينة حديثة بشبكة طرق 
واسعة ورسيعة. وألنه تم إعطاء األولية للمركبات عىل حساب الوسائل األخرى كامليش؛ فقد خرس األطفال 
األماكن اخلاصة هبم كالساحات والطرق وممرات املشاة، والتي كانت تشكل املكان املالئم للتفاعل مع أقراهنم، 

كام تسبب ذلك يف زيادة تعرضهم للحوادث املرورية.
مدينة  يف  السكنية  األحياء  يف  اخلدمات  وتوزيع  املشاة  وممرات  الطرق  دراسة  عىل  الورقة  هذه  تركز 
مسح  بإجراء  الباحث  قام  اهلدف،  هذا  لتحقيق  لألطفال.  صديقة  كبيئة  تطويرها  إمكانية  لتحديد  الرياض 
ميداين لعدد 12 حيًا سكنيًا موزعة عىل مناطق املدينة جغرافيًا. إضافة إىل ذلك، تم توزيع استبانة عىل طالب 
مع  تفاعلهم  حول  آرائهم  إىل  للتعرف  خمتارة  أحياء  أربعة  يف  الثالث  التعليمية  للمراحل  املدارس  وطالبات 
أن  إىل  الدراسة  هذه  توصلت  اليومية.  الحتياجاهتم  مالءمتها  ومدى  احلالية  واخلدمات  واملمرات  الطرق 
األحياء القائمة يف مدينة الرياض ليست صديقة لألطفال. وعليه تم تقديم عدد من التوصيات التي يمكن من 
خالهلا املسامهة يف االرتقاء بالطرق وممرات املشاة واخلدمات السكنية خلدمة هذه الفئة العمرية بكفاءة وأمان.

السكنية،  اخلدمات  املشاة،  وممرات  طرق  السكنية،  األحياء  لألطفال،  الصديقة  املدن  املفتاحية:  الكلامت 

العنارص التخطيطية والتصميمية ملمرات املشاة، احتياجات األطفال يف األحياء السكنية.
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1. املقدمة

ــها  ــة بمقياس ــة التقليدي ــة العربي ــازت املدين امت
وفراغاهتــا  وســاحاهتا  طرقهــا  بنــاء  يف  اإلنســاين 
ــادئ  ــن املب ــد م ــا العدي ــزت بتبنيه ــام متي ــة، ك العمراني
البيئــة  للســكان  توفــر  التــي  احلديثــة  واألســس 
لتلبيــة احتياجاهتــم وممارســة شــعائرهم  املناســبة 
 .)2013 واهلــي،  )الفــرا  املختلفــة  وأنشــطتهم 
ــخصية  ــاء ش ــاًم يف بن ــن دورًا مه ــذه األماك ــت ه ولعب
ســكان املدينــة كليــًا واألطفــال بشــكل خــاص، 
حيــث شــكلت الطــرق والســاحات بالنســبة لألطفال 
ــه جــل  ــذي يقضــون في ــد ال ــس الوحي ــكان واملتنف امل
أوقــات فراغهــم ولعبهــم وتفاعلهــم االجتامعــي مــع 
ــزة  ــة ممي ــاحات أمهي ــرق والس ــكان للط ــم، ف أقراهن
ــىل  ــر ع ــور. فالس ــر العص ــىل م ــدن وع ــم امل يف معظ
األقــدام كانــت الوســيلة الرئيســية للحركــة والتنقــل 
ــرق  ــن ط ــادة ضم ــدارس ودور العب ــاب إىل امل والذه
آمنــة وهادئــة مصممــة بشــكل أســايس لإلنســان 

.)Lynch, 1977(

تارخييــًا شــكل ظهــور الســيارة وانتشــارها 
كوســيلة نقــل رئيســية ثــورة يف ختطيــط املــدن بشــكل 
ــرت  ــاص. فتغ ــكل خ ــكنية بش ــق الس ــام واملناط ع
ــت  ــة، واختف ــة التقليدي ــة املدين ــذري بني ــكل ج بش
ــرق  ــتبدلت بط ــة واس ــة واآلمن ــرق الضيق ــك الط تل
ــرور.  ــة امل ــم حرك ــب حج ــة لتناس ــعة ورسيع واس
واختفــى ذلــك املقيــاس اإلنســاين وأصبحــت احلركــة 
والســر عــىل األقــدام معضلــة. وكذلــك غــرت هــذه 
 Handy,( ــاس ــادات الن ــلوكيات وع ــن س ــرق م الط
املشــكلة  زادت  لألطفــال  وبالنســبة   .)et.al, 2008

تعقيــدًا وأصبحــت حركتهــم تعتمــد بشــكل أســايس 
عــىل وســائل النقــل اخلاصــة للذهــاب إىل مدارســهم 
ــون  ــكن، أو لك ــن الس ــافة ع ــد املس ــا لبع ــك إم وذل
التنقــل باســتخدام وســائل النقــل اآلليــة أصبــح أكثــر 
ــال  ــا األطف ــام، 2002(. أم ــيش )بامه ــن امل ــًا م أمان
ــدام  ــىل األق ــرًا ع ــهم س ــون إىل مدارس ــن يذهب الذي
ــرور  ــر امل ــم ملخاط ــكل دائ ــن وبش ــوا معرض فأصبح
املختلفــة )Camstra, 1997(. وقــد انعكــس ذلــك عــىل 
نمــط حيــاة األطفــال، فاختفــت الطــرق والســاحات 
ــب  ــرق اللع ــرت ط ــتخدموهنا وتغ ــوا يس ــي كان الت
لدهيــم واجتهــت نحــو ألعــاب احلاســوب واأللعــاب 
اإللكرتونيــة داخــل املنــازل بــدالً مــن خارجهــا. 
ــة  ــاكل االجتامعي ــن املش ــد م ــرت العدي ــث ظه حي
ــذه  ــدى ه ــابقًا ل ــة س ــن معروف ــي مل تك ــة الت والصحي
ــة  ــة احلرك ــل وقل ــع: كالتكاس ــة يف املجتم ــة املهم الفئ
ــة  ــط واالنطوائي ــب والضغ ــراض القل ــمنة وأم والس
 Thorleifsdottir, 2008( األمــراض  مــن  وغرهــا 

.)Churchman, 2003(, )Louv, 2005

2. املشكلة وأهداف الدراسة

تؤثــر عالقــة الطفــل مــع أقرانــه بشــكل 
مبــارش وقــوي عــىل تطــوره النفــي واجلســدي 
ــة  ــة البيئ ــة ونوعي ــع طبيع ــدوره م ــط ب ــذي يرتب وال
الســكنية التــي يعيــش فيهــا )الســكيت، 2003(. 
ــات  ــراء واملتنزه ــق اخل ــاحات واملناط ــر الس فتوف
والطــرق اآلمنــة ينعكــس بشــكل واضــح عــىل صحــة 
Veitch, et.al, 2008(، )Da�(  الطفــل اجلســدية والنفســية
vison & Lawson, 2006(. تعامــل الطفــل مــع مثــل 
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ــال يســاهم يف حتســن  هــذه األماكــن عــىل ســبيل املث
ــن  ــم م ــه للتعل ــن قابليت ــد م ــام يزي ــه ك ــرة لدي الذاك
ــام أن  ــكنية. ك ــه الس ــافه لبيئت ــه واستكش ــالل تعامل خ
ــاهم يف  ــد تس ــكل جي ــة بش ــكنية املصمم ــة الس البيئ
ــات  ــه آلي ــي، وتعلم ــر اإلبداع ــل التفك ــم الطف تعلي
اجتامعيــة معينــة، كإقامــة عالقــات وتفاعــل اجتامعــي 
مــع أقرانــه. كل هــذه األمــور بدورهــا تنعكــس إجيابيًا 
 White & Stoecklin,( ــة ــي يف املدرس ــىل األداء العلم ع
ــا  ــي تقدمه ــف الت ــذه الوظائ ــاب ه ــام أن غي 1998(. ك

الطــرق والفراغــات احلريــة ينعكــس بشــكل ســلبي 
ــام  ــال )Bahammam, 1995(. ك ــاة األطف ــط حي ــىل نم ع
أن الطــرق وممــرات املشــاة اآلمنــة متثــل وســيلة مهمــة 
لتنقــل األطفــال داخــل أحيائهــم الســكنية، وبفقدهــا 
ــات  ــن اخلدم ــتفادة م ــال االس ــتطيع األطف ــن يس ل

ــم. ــة هل املقدم

هتــدف هــذه الورقــة إىل حتديــد مــدى اســتفادة 
ــة  ــكنية يف مدين ــات الس ــر اخلدم ــن توف ــال م األطف
الريــاض مــن خــالل تقييــم كفــاءة الطــرق واملمــرات 
واخلدمــات يف األحيــاء الســكنية ومــدى الرضــا عنهــا 
مــن حيــث التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ. كــام تركــز 
الدراســة عــىل حتديــد مــدى جتاوهبــا مــع احتياجــات 
وإمكانيــة  املختلفــة  العمريــة  بفئاهتــم  األطفــال 
تقديــم  ثــم  ومــن  لألطفــال،  صديقــة  اعتبارهــا 
التوصيــات الالزمــة لرفــع مســتوى كفاءهتــا لرتتقــي 
إىل املســتوى املطلــوب. فالتصميــم اجليــد للطــرق 
ــكنية  ــم الس ــع بيئاهت ــال م ــل األطف ــىل تفاع ــز ع حيف
ويدعــم التفاعــل االجتامعــي بينهــم، وهــو مــا يؤثــر 
ــكان  ــة للس ــية واالجتامعي ــة النفس ــىل الراح ــًا ع إجيابي

ــة  بشــكل عــام. كــام أهنــا تســهل عــىل األطفــال حري
وســالمة التنقــل داخــل أحيائهــم الســكنية للوصــول 
ــم  ــا يف حياهت ــي حيتاجوهن ــددة الت ــات املتع إىل اخلدم
واألســواق  واملــدارس  املســاجد  مثــل:  اليوميــة 

ــة.  ــق الرتفيهي واملناط

3. التخطيط العمراين واحتياجات األطفال

العمــراين كمنهــج  التخطيــط  منــذ ظهــور 
علمــي مســتقل، هدفــت سياســات التخطيــط إىل 
وباألخــص  احلريــة  األرايض  اســتخدام  تنظيــم 
ــرات  ــار التغ ــذ يف االعتب ــع األخ ــكنية م ــق الس املناط
التــي أحدثهــا ظهــور الســيارة بوصفهــا وســيلة نقــل 
ــن  ــد م ــة إىل العدي ــة. فباإلضاف ــة العمراني ــىل البيئ ع
ــىل  ــات ع ــك السياس ــزت تل ــة، رك ــا العمراني القضاي
فصــل حركــة املشــاة عــن حركــة الســيارات وتوفــر 
بيئــة ســكنية آمنــة ومرحيــة جلميــع املســتخدمن. 
ولكــن بســبب التطــور الرسيــع حلجــم وعدد الســكان 
يف املــدن، انصــب تركيــز املخططــن واملعامريــن عــىل 
ــرتة  ــكان بف ــن الس ــرة م ــداد كب ــكن ألع ــر الس توف
قصــرة مــن الزمــن، وهــو األمــر الــذي ترتــب عليــه 
ــرى  ــكان األخ ــات الس ــن احتياج ــد م ــل العدي جتاه
)Woolley, 2007(. والســتيعاب أكــر عــدد من وســائل 

النقــل، ازدادت نســبة الطــرق الرسيعة وازداد التوســع 
ــات  ــم التجمع ــرق تقس ــت الط ــوائي وأصبح العش
احلريــة إىل مناطــق وظيفيــة خمتلفــة ســكنية، جتاريــة، 
صناعيــة، وغرهــا، وهــو مــا أوجــد مناطــق معزولــة 
ــة  ــة املرتبط ــية، وخاص ــات األساس ــر إىل اخلدم تفتق
خمططــات  إعــداد  خــالل  األطفــال  باحتياجــات 
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املدينــة )الســكيت، 2003(. فاختفــت أهــم األماكــن 
ــة،  ــرق اآلمن ــص الط ــال باألخ ــا األطف ــي حيتاجه الت
ــب  ــن اللع ــراء، وأماك ــق اخل ــاحات واملناط واملس
املظللــة واملجهــزة باأللعــاب واملقاعــد، وأماكــن 
ــة  ــن املهم ــن األماك ــا م ــع وغره ــار والتجم االنتظ
بالنســبة لألطفــال، وازدادت نســب الضجيــج الناتــج 
 ;)Gehl, 2011( ــوظ ــكل ملح ــرور بش ــة امل ــن حرك ع

)Al�Dakhlallah, et.al, 2013(. وكنتيجــة هلــذا النمط من 

التخطيــط ظهــرت العديــد مــن املشــاكل االجتامعيــة، 
ليس فقط بالنسبة لألطفــــال وإنمــــا للكبــــار عــىل 
،)Keating, 1994)، )Thomas, 1997( حــــــد ســـواء 

.)Bahammam, 1995(

ــك  ــة تل ــامل خاص ــدن يف الع ــم امل ــد معظ تفتق
ــاض - إىل  ــة الري ــر - كمدين ــارع كب ــو بتس ــي تنم الت
ــي  ــة الت ــة الروري ــات احلري ــن املتطلب ــد م العدي
اآلمنــة،  واملمــرات  كالطــرق  املشــاة:  حيتاجهــا 
واألرصفــة املالئمــة، والطــرق التــي ختــدم األطفــال 
ــس  ــذا انعك ــة. وه ــات اهلوائي ــتخدمي الدراج ومس
ــع  ــن املجتم ــة م ــذه الفئ ــاة ه ــط حي ــىل نم ــلبًا ع س
ــن  ــد م ــإن العدي ــك ف ــة إىل ذل )Rifaat, 2010(. إضاف

ــة  ــراين للمدين ــكل العم ــر الش ــر تأث ــات تظه الدراس
ونمــط شــبكة املواصــالت عــىل أنــامط حركــة املشــاة. 
ــال حتتــوي  فشــبكة الطــرق املتعامــدة عــىل ســبيل املث
عــىل العديــد مــن الســلبيات التــي تزيــد مــن مشــكلة 
ــرة التقاطعــات، كــام  االزدحــام املــروري، بســبب كث
ــواصالت  ــرق املــ ــع طــ ــىل قط ــاة ع ــر املش ــا جت أهن
ــل  ــددة )Jacobs, 1961(. تق ــار متع ــم ألخط وتعرضه

ــي  ــة والت ــة النهاي ــرق مغلق ــلبيات يف الط ــذه الس ه
ــث  ــة، حي ــدن التقليدي ــرة يف امل ــتخدم بكث ــت تس كان
ــض  ــكان بغ ــة للس ــة وآمن ــة مرحي ــن بيئ ــت تؤم كان
ــرق  ــبكة الط ــر )Marcos,1997(. فش ــن العم ــر ع النظ
احلديثــة حتتــاج إىل مقيــاس خمتلــف وأكــر مــن 
ــتوعب  ــك لتس ــة وذل ــة التقليدي ــتخدم يف املدين املس
األعــداد اهلائلــة لوســائل النقــل املختلفــة األرسع مــن 

.)Moughtin, 2003)، )Lynch, 1960( املــيش 

4. ختطيط املجاورة السكنية والنواحي األمنية

هتــدف املجــاورة الســكنية إىل إجياد بيئة ســكنية 
مالئمــة ومرحية بمرافقهــا العامة وخدماهتا األساســية. 
حيــث تتشــكل األحيــاء الســكنية مــن جمــاورة ســكنية 
ــذي  ــراين ال ــيم العم ــب التقس ــر حس ــدة أو أكث واح
ــايض  ــرن امل ــات الق ــي بداي ــة. فف ــاه إدارة املدين تتبن
ــكنية  ــاورة الس ــرة املج ــري )C. Perry( فك ــرتح ب اق
كوحــدة أساســية يف ختطيــط املــدن وتطويــر الضواحي

ومنــذ   .)Planned Unit Development) )Sharifi, 2016(

ــة  ــي األمني ــن النواح ــىل تأم ــز ع ــة كان الرتكي البداي
ــاص.  ــكل خ ــال بش ــام ولألطف ــكل ع ــكان بش للس
الســكنية  املجــاورة  ختطيــط  يف  فكرتــه  فتبلــورت 
ــاورة  ــرتاق املج ــية باخ ــرق الرئيس ــامح للط ــدم الس بع
الســكنية، وكانــت فقــط متــر باملحيــط اخلارجــي 
للمجــاورة، مشــكلة بذلــك حدودهــا اخلارجيــة. 
ــة  ــة احلرك ــرق قليل ــت ط ــة فكان ــرق الداخلي ــا الط أم
إضافــة إىل ممــرات للمشــاة إلعطــاء اهلــدوء واألمــان 
ــل.  ــائل النق ــار وس ــن أخط ــدًا ع ــتخدمن بعي للمس
ــرتح  ــال اق ــالمة األطف ــن وس ــىل أم ــز ع ــي يرك ولك



169 جملة العامرة والتخطيط، م 30 )2(،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

مكانــًا وســطيًا للمدرســة االبتدائيــة - والتــي اعترهــا 
العنــر التخطيطــي الرئيــي للمجــاورة الســكنية - 
ــاص  ــة اخل ــر اخلدم ــف قط ــاوز نص ــث ال يتج وبحي
هبــا عــن 450 م، واعتمــد هــذا الرقــم بكونــه املســافة 
املعقولــة التــي يســتطيع الطفــل الســر هبــا دون تعب، 
ــكل ال  ــة بش ــع املدرس ــن وض ــت يمك ــس الوق وبنف
ــا  ــيارات. وم ــرق الس ــع ط ــىل قط ــال ع ــر األطف جي
ينطبــق عــىل املدرســة ينطبــق عــىل املحــالت التجاريــة 
ــر  ــف قط ــك بنص ــا كذل ــي وضعه ــادة والت ودور العب
Moughtin, 2003)، )Shar�(  خدمــة مالئــم حلركــة املشــاة

.)ifi, 2016

التخطيــط اجليــد للمجــاورة الســكنية يســاهم 
يف إجيــاد بيئــة مالئمــة آمنــة للســكان وذلــك الحتوائها 
عــىل احلدائــق واملالعــب والســاحات التــي تســتخدم 
والكبــار عــىل حــد ســواء،  الصغــار  قبــل  مــن 
ــن  ــر ضم ــزء إىل آخ ــن ج ــل م ــة التنق ــة إىل حري إضاف
ــرور  ــر امل ــرض ملخاط ــكانية دون التع ــاورة الس املج
)Churchman, 2003(. كــام أنــه مــن الــروري أن يتــم 

ختطيــط املجــاورة الســكنية بحيــث يكــون هلــا مركــز 
وحــدود واضحــة مــع احلــد مــن املداخــل اخلارجيــة 
ــه  ــتخدمن ل ــكان املس ــالمة الس ــن وس ــامن أم ــه لض ل
ــب  ــط املناس ــامن التخطي ــكيت، 2003(. ولض )الس
جيــب أن تتضمــن املجــاورة الســكانية املكونــات 

ــة:  ــية التالي األساس

ــك . 1 ــة وذل ــا املختلف ــكنية بأنواعه ــاين الس املب
إلعطــاء الســكان املجــال الختيــار املســكن املناســب 

ــل. ــتوى الدخ ــب مس حس

للســكان . 2 الروريــة  اليوميــة  اخلدمــات 
ــة  ــة، الرتفيهي ــة، الثقافي ــة، التعليمي ــمل: التجاري وتش

واالجتامعيــة.

املرافــق العامــة، وتشــمل شــبكات امليــاه . 3
ــاه األمطــار،  والــرف الصحــي، منظومــة رصف مي
شــبكات اإلنــارة، وغرهــا مــن مكونــات البنيــة 
الوقــود  حمطــة  إىل  إضافــة  األساســية،  التحتيــة 

الرشطــة واحلريــق. وخدمــات 

الطــرق واملمــرات: وهــي املمــرات الالزمــة . 4
واخلدمــات  الســكن  وإىل  مــن  األفــراد  لتنقــل 
شــبكة  مــن  الطــرق  هــذه  وتتكــون  الســكنية، 
املواصــالت ذات االســتخدام املحــي، إضافــة إىل 
شــبكة املشــاة واملجهــزة بأماكــن للجلــوس والراحــة، 
وجيــدة  مالئمــة  وأشــجار  بنباتــات  ومزروعــة 
اإلضــاءة. متتــاز هــذه الطــرق كذلــك بتوفــر األرصفة 
العريضــة املالئمــة للمشــاة، إضافــة إىل طــرق خاصــة 

للدراجــات اهلوائيــة.

ــكنية  ــاورة الس ــط املج ــاءة ختطي ــامن كف ولض
ــدن  ــن امل ــر م ــعت الكث ــال، س ــدم األطف ــكل خي بش
مثــل برلــن وعــامن األردنيــة إىل إرشاك األطفــال 
يف القــرارات التخطيطيــة وخاصــة تلــك املرتبطــة 
ــب  ــع املالع ــاة ومواق ــرات املش ــرور ومم ــبكة امل بش
واحلدائــق واملــدارس وغرهــا مــن اخلدمــات املرتبطــة 
 ،)Barlett, 2005( بشــكل مبــارش باحتياجــات األطفــال
 .)2014 مســقط،  )بلديــة   ،)2016 )العبــودي، 
وألمهيــة احلديقــة الرئيســية للمجــاورة الســكانية تــم 
إرشاك األطفــال يف تصميمهــا وباألخــص فيــام يتعلــق 
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األلعــاب  ونوعيــة وطبيعــة  واملخــارج  باملداخــل 
مالعــب  وحتــى   ،)Albert, et.al, 2011( املطلوبــة 
األطفــال تــم تقســيمها إىل مســتويات وأنــواع اعتــامدًا 
 Samimi( ــا ــب احتياجاهت ــة حس ــات العمري ــىل الفئ ع
et.al, 2013(. حيــث يتــم توزيــع املالعــب بشــكل 

منفصــل، وكذلــك الرتكيــز عــىل تظليل هــذه املالعب 
وممــرات املشــاة املؤديــة هلــا وإنارهتــا بشــكل مناســب 
التجــارب أمهيــة  تلــك  )Mbakwe, 2011(. وتؤكــد 

ــة  ــرارات التخطيطي ــباب يف الق ــال والش إرشاك األطف
املتعلقــة بتحســن بيئــة األحيــاء الســكنية كوهنــم أكثــر 
الفئــات احتياجــًا وأقرهبــا إملامــًا باملتطلبات األساســية 
Chawla, 2002)، )Chris�(  لتوفــر بيئــة مناســبة هلــم
األطفــال  أن إرشاك  كــام   .)tensen & O›Brien, 2003

ــاهم يف  ــم سيس ــة هل ــة صديق ــر بيئ ــباب يف تطوي والش
بلــورة ثقافــة اجتامعيــة داعمــة ملشــاركة فئــات أخــرى 
يف مقرتحــات التنميــة للمــدن والتجمعــات العمرانيــة 

.)Horelli, 1998(

5. حركة املشاة واستعامل الدراجات اهلوائية والطرق

ازداد يف اآلونــة األخــرة الرتكيــز عــىل ختطيــط 
وتصميــم ممــرات وطــرق خاصــة باملشــاة والدراجات 
ــاكل  ــة للمش ــامم كنتيج ــذا االهت ــاء ه ــة. وج اهلوائي
ــراد  ــز األف ــة ورضورة حتفي ــن جه ــة م ــة بالطاق املتعلق
عــىل احلركــة لنــواٍح صحيــة مــن جهــة أخــرى. حيث 
ــز عــىل  ــم هــذه املمــرات والطــرق بالرتكي ــم تصمي يت
ــن  ــذ بع ــة )Chen, 2008(: األخ ــع التالي ــاط األرب النق
ــراري،  ــاح احل ــة واالرتي ــات املناخي ــار املتطلب االعتب
اســتخدام  يف  األمنيــة  النواحــي  عــىل  والرتكيــز 

مالئمــة  وســاحات  أماكــن  وإجيــاد  املمــرات، 
للتفاعــل االجتامعــي، والتأثيــث اجليــد للطــرق مثــل 
ــة،  ــالت املختلف ــد، واملظ ــوس، واملقاع ــن اجلل أماك
والعنــارص املائيــة، واإلضــاءة املالئمــة، وتنســيق 
ــار  ــث األشجــ ــن حيـ ــة م ــدروس بعنايــ ــع امل املوق
ــرها ــوتات وغــ ــور واملنحــ ــات والــزهـ والنباتــ

.)Schaefer�McDaniel, 2007)، )Bahammam, 1995(

وطــرق  املشــاة  ممــرات  تصميــم  عنــد 
ــبان  ــذ يف احلس ــن األخ ــد م ــة ال ب ــات اهلوائي الدراج
عــدد مــن االعتبــارات كحجــم املــرور والفئــات 
ــتخدمة.  ــات املس ــة اخلدم ــتفيدة ونوعي ــة املس العمري
وبالرغــم مــن توفــر كل هــذه األســس واملبــادئ 
الواضحــة والتــي تعــزز مــن دور املشــاة إال أهنــا غــر 
مطبقــة يف معظــم املجتمعــات عــىل املســتوى العاملــي 
ــال  ــة باألطف ــك املرتبط ــة تل ــا وخاص ــم جتاهله ويت

.)Rodriguez, 2013(

ــات  ــة الدراج ــة حلرك ــرق املخصص ــا الط أم
اهلوائيــة فقــد أصبحــت تشــكل جــزءًا أساســيًا ضمــن 
منظومــة شــبكة املواصــالت يف العديــد مــن الــدول. 
 )Calgary( فعــىل ســبيل املثــال يف مدينــة كالغــري
ــات  ــة بالدراج ــرق اخلاص ــول الط ــغ ط ــدا يبل يف كن
اهلوائيــة مــا يقــارب 770 كيلــو مــرت طــويل، صممــت 
ــل  ــائل النق ــرق وس ــن ط ــدة ع ــتقلة بعي ــبكة مس كش
األخــرى. إضافــة إىل 23 كيلــو مــرت طــويل عــىل 
City of Cal�( ــيارات ــة بالس ــرق اخلاص ــب الط  جوان

.)gary, 2013
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بالدراجــات  اخلاصــة  الطــرق  وتســتخدم 
والشــباب  األطفــال  قبــل  مــن  كذلــك  اهلوائيــة 
أحذيــة  أو  اخلاصــة  األلــواح  عــىل  للتزلــج 
أحيانــًا  تســتخدم  كــام  كبــر،  بشــكل  التزلــج 
آمــن بشــكل  املجــاورة  داخــل  للتنقــل  للمشــاة 

ــر ال  ــال آخ )Wekerle, et.al, 1995(; )Lea, 2007(. وكمث

خيتلــف الوضــع كثــرًا يف مدينــة نيوجــريس األمريكية 
إذ يصمــم هــذا النــوع مــن الطــرق بكثــرة مــع الرتكيــز 
عــىل الفصــل بينــه وبــن شــبكة املواصــالت الرئيســية 
.)Daniel, 2006 & Allen�Munley)، )Ehrenfeucht, 2006(

6. املدن الصديقة لألطفال

ــم  ــم حج ــارع وتضخ ــر املتس ــة للتح كنتيج
املــدن والنقــص الكبــر يف اخلدمــات يف معظــم مــدن 
ــىل  ــر ع ــكل كب ــدوره بش ــس ب ــذي انعك ــامل وال الع
ــيات  ــن األساس ــم م ــبب حرماهن ــال بس ــاة األطف حي
وجتســيدًا  الســكنية،  بيئاهتــم  يف  حيتاجوهنــا  التــي 
ــت  ــي ترمج ــل والت ــوق الطف ــة حلق ــة الدولي لالتفاقي
إىل مفهــوم ‘‘املــدن الصديقــة لألطفــال’’؛ فقــد أصبــح 
مــن الــروري تبنــي األســس املتعلقــة بإجيــاد مــدن 
صديقــة لألطفــال مــع توســيع مشــاركة األطفــال يف 

ــرى، 2008(. ــامن الك ــة ع ــم )أمان إدارة مدهن

يمكــن تلخيــص أهــم مبــادئ املــدن الصديقــة 
ــال  ــاء األطف ــىل إعط ــد ع ــي: التأكي ــام ي ــال ك لألطف
احلــق للوصــول إىل مجيــع اخلدمــات املوجــودة يف 
أخــذ  آمــن ومريــح، ورضورة  بشــكل  مناطقهــم 
ــال ويف  ــات األطف ــة الحتياج ــات التخطيطي السياس

مجيــع مراحــل اإلعــداد والتطبيــق، وتوســيع العدالــة 
االجتامعيــة واالقتصاديــة لتشــمل األطفــال كافــة 
ــن  ــز ب ــدم التميي ــة، وع ــة كاف ــق احلري ويف املناط
األطفــال بســبب الديــن أو اجلنــس أو العــرق، وأخــذ 
االحتياجــات  ذوي  األطفــال  ومتطلبــات  حاجــة 
جتاهلهــم وعــدم  االعتبــار  بعــن  اخلاصــة 

.)UNICEF, 2001)، )Barlett, et. al, 1999(

وممــا يزيــد االهتــامم باملــدن الصديقــة لألطفــال 
الزيــادة املســتمرة واملتســارعة يف أعــداد ونســب هــذه 
الفئــة العمريــة يف املجتمــع. ففي عــام 2008 م وألول 
مــرة يف التاريــخ أصبــح نصــف ســكان العامل يعيشــون 
يف مناطــق حريــة. والــذي يميــز هــذا التحــر هــو 
النســبة العاليــة للفئــات العمريــة الصغــرة والشــباب، 
إذ تقــدر األمــم املتحــدة وبحلــول 2025 م ســيكون 
أكثــر مــن 60% مــن أطفــال العــامل النامــي مــن 
ــذه  ــة هل ــدن )CRIN�Review 2013(. وكنتيج ــكان امل س
الزيــادة الكبــرة يف إعــداد األطفــال يف املــدن ولغيــاب 
ــرق  ــاد ط ــدف إىل إجي ــذي هي ــليم وال ــط الس التخطي
آمنــة لألطفــال؛ ازدادت نســبة حــوادث الطــرق 
ــر.  ــت للنظ ــر والف ــكل كب ــا بش ــون هل ــي يتعرض الت
فوفيــات األطفــال الناجتــة عــن هــذه احلــوادث تنمــو 
ــنويًا  ــرق س ــوادث الط ــاهم ح ــردة، إذ تس ــادة مط بزي
ــة إىل  ــنويًا، إضاف ــخص س ــون ش ــاة 1.3 ملي يف وف
األطفــال  ويشــكل  اآلخريــن.  املصابــن  ماليــن 
والشــباب منهــم دون ســن العرشيــن أغلــب ضحايــا 
ــوايل 400.000  ــى ح ــث يلق ــرق. حي ــوادث الط ح
ــنويًا، أي  ــم س ــة حتفه ــة العمري ــذه الفئ ــن ه ــف م أل
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ــر  ــن تعت ــًا، يف ح ــخص يومي ــادل 1049 ش ــا يع م
ــال  ــاة األطف ــي لوف ــبب الرئي ــرق الس ــوادث الط ح
العــامل                                          مســتوى  عــىل  ســنة   19-10 عمــر  مــن 

.)www.crin.org/docs/CRIN(

7. مدينة الرياض 

العربيــة  اململكــة  وســط  الريــاض  تقــع 
الســعودية يف اجلــزء الرشقــي لقلــب اجلزيــرة العربيــة 
وترتفــع عــن البحــر حــوايل 600 مــرت. وعندمــا 
تأسســت اململكــة العربيــة الســعودية عــام 1932 م مل 
تتجــاوز مســاحة مدينــة الريــاض بضعــة كيلومــرتات 
ــد  ــكان ال يزي ــدد س ــدي وبع ــراين تقلي ــيج عم وبنس
 .)www.arriyadh.com( ألــف نســمة عــن ثالثــن 
وحاليــًا تعتــر الريــاض واحــدة مــن أرسع مــدن العامل 
ــة مســاحًة )2435  توســعًا، ومــن أكــر املــدن العربي
احلــايل  العمــراين  الريــاض  توســع  ويف  كــم2(. 
ــث،  ــراين احلدي ــي والعم ــط التخطيط ــتخدم النم يس
األصــل  عــن  جــذري  بشــكل  خيتلــف  والــذي 
الــذي بــدأت فيــه. فتتميــز املدينــة احلديثــة للريــاض 
ــه  ــم املوج ــعة ذات التصمي ــبكية الواس ــوارع الش بالش
ــر اجلــذري يف  ــيارات. ونتيجــة هلــذا التغ حلركــة الس
ــرق  ــىل الط ــكان ع ــيطرة الس ــت س ــة انته ــة املدين بني
والســاحات اخلارجيــة املشــرتكة، واختفــت األماكــن 
ــم  ــار يف حياهت ــار والصغ ــتخدمها الكب ــي كان يس الت

ــة.  اليومي

فيــام يتعلــق بالســكان، تنمــو أعدادهــم برسعــة 
ــن  ــن م ــن األخري ــت إىل 8% يف العقدي ــرة وصل كب
ــة  ــري ملدين ــب العم ــف الرتكي ــايض. يتص ــام امل الع

ــه نســبة األعــامر  ــد في ــي تزي ــه جمتمــع فت ــاض بأن الري
الصغــرة، حيــث تشــكل نســبة األطفــال بعمــر أقــل 
ــاض، يف  مــن 15 ســنة 34% مــن إمجــايل ســكان الري
حــن تصــل نســبة الســكان مــن عمــر 15-59 إىل مــا 
ــط  ــغ متوس ــكان. ويبل ــل الس ــن أص ــارب 60% م يق
 .)www.arriyadh.com( عــدد أفــراد األرسة 6.2 فــرد

مــع توســع مدينــة الريــاض الكبــر واملتســارع، 
وازدادت  املواصــالت  شــبكة  كذلــك  توســعت 
تعتــر  املــرور.  حــوادث  للنظــر  الفــت  بشــكل 
حــوادث املــرور اخلاصــة باملشــاة مــن أعــىل النســب 
بعــد حــوادث التصــادم، إذ تشــكل مــا يقــارب 
ــوادث  ــن ح ــة ع ــات الناجت ــوادث الوفي ــن ح 37% م
ــات  ــبة الوفي ــاءات أن نس ــر اإلحص ــام تظه ــر. ك الس
العمريــة  الفئــة  وســط  املشــاة  دهــس  بحــوادث 
عــرش ســنوات فأقــل بلغــت 41% مــن جممــوع 
الوفيــات للعــام 1426 هــــ، وغالبهــا حيــدث داخــل 
ــايس  ــكل أس ــود بش ــك يع ــكنية. وذل ــاء الس األحي
الســيارات داخــل  العاليــة حلركــة  إىل الرسعــات 
هــذه األحيــاء، إذ أظهــرت اإلحصــاءات أن أكثــر 
ــكنية  ــاء الس ــل األحي ــات داخ ــن املركب ــن 40% م م
ــي  ــام تلق ــذه األرق ــددة. وه ــات املح ــاوز الرسع تتج
الضــوء عــىل رضورة ختطيــط وتصميــم بيئــة للمشــاة 
ــان  ــاز باألم ــاض متت ــكنية يف الري ــق الس ــل املناط داخ
ــات  ــة بالفئ ــوادث املرتبط ــبة احل ــزداد نس ــة. ت والراح
ــة  ــرق املحيط ــص يف الط ــرة وباألخ ــة الصغ العمري
باملــدارس واملســاجد ومراكــز التســوق واحلدائــق 
www.alriyadh.( ــاة ــة املش ــر حرك ــث تكث ــة حي العام
الطــرق  com/2006(. وهــذا مــا جيعــل تطويــر 
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بحلــول متكاملــة تشــمل احتياجــات املشــاة بجميــع 
ــة  ــق بيئ ــيًا خلل ــًا وأساس ــرًا ملح ــم أم ــم وأعامره فئاهت

ــًا. ــاة كلي ــال واملش ــة لألطف صديق

8. منهجية البحث

ــة  ــرق خمتلف ــالث ط ــة ث ــذه الدراس ــت ه تبن
تتكامــل فيــام بينهــا إلنجــاز أهدافهــا، وهــي: الرتكيــز 
ــث  ــوع البح ــة بموض ــات املرتبط ــة األدبي ــىل دراس ع
ــراء  ــة، وإج ــات املختلف ــر واإلحصائي ــل التقاري وحتلي
دراســة ومســح ميــداين ألحيــاء خمتــارة يف مدينــة 
ــم  ــادة فه ــة لزي ــتبانة خاص ــم اس ــاض، وتصمي الري
ــة  ــتهدفة يف الدراس ــة املس ــن الفئ ــة م ــكلة البحثي املش

ــباب(. ــال والش )األطف

8.1  الدراسة امليدانية

مدينــة الريــاض مقســمة إىل مخــس عــرشة 
بلديــة فرعيــة، ومائــة وثالثــن حيــًا ســكنيًا، باإلضافة 
إىل عــدد كبــر مــن املجــاورات الســكنية )اهليئــة 
العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 1425هـــ(. وهبــدف 
التعــرف إىل اخلصائــص التخطيطيــة والتصميميــة 
لبعــض املناطــق يف مدينــة الريــاض، ولالطــالع عــىل 
ــاحات،  ــرق والس ــة الط ــة ونوعي ــال وطبيع ــع احل واق
ــم  ــع بيئاهت ــال م ــا األطف ــل فيه ــي يتفاع ــامط الت واألن
الســكنية؛ تــم اختيــار اثنــي عــرش حيــًا ســكنيًا 
ــدول 1(:  ــكل 1 وج ــر ش ــايل )انظ ــىل الت ــة ع موزع
ــن  ــة م ــاء القديم ــن األحي ــكنية ضم ــاء س ــة أحي أربع
املدينــة والتــي يزيــد عمرهــا عــن ثالثــن ســنة، 
ــًا،  ــوة رشق ــامالً، الرب ــا ش ــوب العلي ــملت: جن وش

ــرت  ــك اخت ــًا. كذل ــة غرب ــًا، والبديع ــفاء جنوب الش
ــن 30-10  ــبيًا )م ــاء نس ــة البن ــاء حديث ــة أحي أربع
ــًا،  ــرة رشق ــامالً، اجلزي ــف ش ــملت: املصي ــنة( وش س
العزيزيــة جنوبــًا، والســويدي غربــًا. واملجموعــة 
ــاء ســكنية  األخــرة تكونــت كذلــك مــن أربعــة أحي
حديثــة ال تتجــاوز أعامرهــا العــرش ســنوات، وهــي: 
الغديــر شــامالً، إشــبيلية رشقــًا، بــدر جنوبــًا، وغــرب 

ــًا.  ــويدي غرب الس

ــا  ــم مجعه ــي ت ــية الت ــات األساس ــرز املعلوم ت
ــم 1  ــدول رق ــواردة يف ج ــارة وال ــاء املخت ــن األحي ع

ــايل: الت

ــن . 1 ــكنية ب ــاء الس ــاحات األحي ــرتاوح مس ت
373 هكتــار إىل أكثــر مــن 5000 هكتــار يف األحيــاء 

ــبيًا. ــة نس ــق مفتوح ــا يف مناط ــة لوجوده اجلنوبي

ــاء . 2 ــوح يف أحي ــكان بوض ــداد الس ــزداد أع ت
ــرشق  ــم ال ــوب ث ــاء اجلن ــا أحي ــاض تليه ــرب الري غ

ــامل. والش

األحيــاء . 3 يف  الســكنية  الكثافــة  تنخفــض 
اجلديــدة )التــي ال تزيــد عــن عــرش ســنوات( حيــث 

بلغــت 14 فــردًا / هكتــار.

ــكنية يف . 4 ــة الس ــامط الكثاف ــابه يف أن ــاك تش هن
مجيــع مناطــق املدينــة. فعندمــا تبلــغ األحيــاء مرحلــة 
ــنة(  ــن 10 إىل 30 س ــا م ــل )عمره ــوج الكام النض
ــىل  ــت أع ــد بلغ ــي ق ــكنية للح ــة الس ــون الكثاف تك

ــرى. ــرتات األخ ــة بالف ــتوياهتا مقارن مس

تقييــم  عــىل  امليدانيــة  الدراســة  ركــزت 



مساعد بن عبد اهلل املسيند: تقويم مدى مالءمة األحياء السكنية يف مدينة الرياض ملفهوم املدن الصديقة لألطفال174

الشكل رقم )1(: خريطة مدينة الرياض موضح عليها مواقع األحياء السكنية التي متت دراستها.

احلي املنطقةاسم
السكانالعمرجلغرافيةا املساحةعدد

(هكتار(

السكنية الكثافة
العامة

(فرد/هكتار(

الوحدات عدد
السكنية

العليا ١٠٩٠٦٢١٠٨٣١٠١٢٢٠٤١سنة٣٠>الشاملجنوب
٥٤٩١٠٤٠٢١٣٧٨٠٤٣سنة٣٠-١٠الشاملاملصيف
٨٧٢١٤٦١١٩١٢٩٧سنوات١٠<الشاملالغدير
٦٥٠٠٢١١٣٤٫٥٥٨٩٦٩٤ةسن٣٠>الرشقالربوة
٦٠٤٦٤٨٨٣٦٨٨٤٧٨سنة٣٠-١٠الرشقاجلزيرة
١٢٨٠٨٩٤٦١٤١٧٠٥سنوات١٠<الرشقإشبيلية
٦٤٤٧٠٩١١٧١١٠٨٧٤سنة٣٠>اجلنوبالشفاء
٥٢٧٢٤٢٠٧٣٧٦٨٤٢٠سنة٣٠-١٠اجلنوبالعزيزية
٨٢٦٨٨٥٠٦٨٫٥١٦١١٩٦٢سنوات١٠<اجلنوببدر

٣٢٥٥٩٣٧٢٫٥٩٧٥٣٤٨سنة٣٠>ربالغالبديعة
٧٠١٥٣٦٥٤١١٣١٠٩٢٠سنة٣٠-١٠الغربالسويدي

السويدي ٥٧١٨٢٥٤٦٫٥١٠٢٧٥٨٥سنوات١٠<الغربغرب
املصدر: اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض. »أطلس استعامالت األرايض ملدينة الرياض عام 1425هـ«، الرياض: 1425 هـ.

جدول 1: املعلومات األساسية لألحياء املدروسة.
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ــاة  ــرات املش ــاحات ومم ــرق والس ــة الط ــدى مالءم م
الحتياجــات ســكان األحيــاء الســكنية وخاصــة 
ــة  ــات املدين ــق متطلب ــي حتق ــباب، الت ــال والش األطف
الصديقــة للطفــل واملتمثلــة يف إعطــاء األطفــال احلــق 
للوصــول إىل مجيــع اخلدمــات املوجــودة يف مناطقهــم 
بشــكل آمــن ومريــح. اشــتملت عمليــة التقييــم عــىل 
ثالثــة عنــارص رئيســية: ختطيطيــة، تصميميــة، ونوعيــة 

ــة. ــه الراهن ــق وحالت ــاث الطري أث

1.  العنارص التخطيطية

فصل ممرات املشاة عن حركة املركبات.أ. 

االستمرارية يف ممرات املشاة.ب. 

ربــط ممــرات املشــاة باخلدمــات الرئيســية يف ت. 
احلــي مثــل: املســاجد واملــدارس واحلدائــق وغرهــا.

2.  العنارص التصميمية

توفر مالعب لألطفال داخل احلي.أ. 

عروض كافية ملمرات املشاة. ب. 

محاية ممرات املشاة من العوامل اجلوية.ت. 

وضوح الرؤية للمستخدمن.ث. 

ــا  ــاة وحالته ــرق املش ــاث ط ــة بأث ــارص املتعلق 3. العن
ــة: الراهن

مــواد البنــاء املســتخدمة توفــر متطلبــات أ. 
األطفــال. وخاصــة  للمســتخدمن  الســالمة 

نظافة ممرات املشاة.ب. 

إضاءة ممرات املشاة.ت. 

8.2  االستبانة

ــذ  ــدف أخ ــت هب ــي صمم ــتبانة الت ــد االس تع
آراء األطفــال والشــباب الذيــن يســتخدمون البيئــات 
ــق  ــىل احلقائ ــول ع ــية للحص ــكنية األداة األساس الس
وجتميــع البيانــات. تضمنــت االســتبانة مخســة أقســام 
أساســية: القســم األول اشــتمل عــىل معلومــات عامة 
ــاين  ــم الث ــتبانة، القس ــة االس ــة وطبيع ــرف بنوعي تع
ــد:  ــق بتحدي ــئلة تتعل ــن األس ــدد م ــىل ع ــتمل ع اش
املســتخدمة  النقــل  ووســيلة  العمريــة،  املرحلــة 
ــك  ــة وكذل ــع املدرس ــة، وموق ــول إىل املدرس للوص
الثالــث  القســم  املنــزل واملدرســة.  بــن  املســافة 
ــة  ــرة يف البيئ ــات املتوف ــم اخلدم ــة أه ــتهدف معرف اس
الســكنية التــي يســتخدمها أفــراد العينــة املختــارة مــن 
حيــث توفــر: مســجد، مالعــب لألطفــال، حديقــة، 
نــاٍد ريــايض، ســوق جتــاري، وهــل يســكن يف نفــس 
الرابــع مــن  القســم  احلــي أصدقــاء أو أقــارب. 
االســتبانة هــدف إىل فهــم طبيعــة ونوعيــة الرحــالت 
ــات  ــارة للخدم ــة املخت ــراد العين ــا أف ــوم هب ــي يق الت
ــر  ــس واألخ ــم اخلام ــم. القس ــودة يف منطقته املوج
العينــة وتقييمهــم  ركــز عــىل حتديــد رأي أفــراد 
للطــرق واملمــرات التــي يســتخدموهنا ضمــن بيئاهتــم 
ــم إىل  ــذا القس ــدف ه ــل. وهي ــر والتنق ــكنية للس الس
ــح  ــة باملس ــراد العين ــن أف ــتجوبن م ــة آراء املس مقارن
ــرق  ــث للط ــه الباح ــام ب ــذي ق ــي ال ــم البيئ والتقيي
واملمــرات والســاحات داخــل األحيــاء الســكنية 
ــي. ــال يف احل ــات األطف ــا الحتياج ــدى مالءمته وم
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8.3 اختيار العينة

ــذا  ــا هل ــم تصميمه ــي ت ــتبانة الت ــق االس لتطبي
متعــددة  طبقيــة  عينــة  الدراســة  تبنــت  الغــرض 
ــكنية  ــاء س ــة أحي ــار أربع ــم اختي ــث ت ــل. حي املراح
ــدارس  ــا م ــر فيه ــاض تتوف ــة الري ــىل مدين ــة ع موزع
العمرانيــة  خصائصهــا  يف  وتتشــابه  للجنســن 
والعمريــة وتصنــف ضمــن فئــات متوســطي الدخــل، 
تشــمل: املصيــف )شــامل(، الربــوة )رشق(، العزيزيــة 
ــكل 1(.  ــر ش ــرب( )انظ ــويدي )غ ــوب(، والس )جن
يف هــذه املناطــق الســكنية تــم اختيــار ســت مــدارس 
بالتســاوي  موزعــن  وبنــات(  )أوالد،  حكوميــة 
الثــالث )االبتدائيــة  الدراســية  املراحــل  وتغطــي 
واملتوســطة والثانويــة(. مــن كل مدرســة خمتــارة 
وبشــكل عشــوائي تــم اختيــار ثالثــن طالبــًا أو طالبــة 
مــن عــدد مــن الصفــوف لتمثيــل طالهبــا وطالباهتــا. 
 )720( وزعــت  التــي  االســتبانات  جممــوع  كان 
اســتبانة، مــا كان صاحلــًا منهــا للتحليــل بلــغ )700( 

ــة.  ــت 97 باملئ ــتجابة بلغ ــبة اس ــتبانة، أي بنس اس

9. نتائج الدراسة

9.1  حتليل نتائج الدراسة امليدانية

ــام  ــي ق ــة الت ــة امليداني ــج الدراس ــرت نتائ أظه
هبــا الباحــث لألحيــاء االثنــي عــرش املختــارة للتقييــم 
ــرة الحتياجــات  ــي؛ عــدم مالءمتهــا بدرجــة كب البيئ
ومتطلبــات األطفــال مــن ســكاهنا. يوضــح جــدول 2 
نتائــج التقييــم مــن 1 )ســيئ( إىل 5 )ممتــاز( للعنــارص 
ــم  ــه ت ــام بأن ــم، عل ــة التقيي ــددة لعملي ــرشة املح الع

إعطــاء العنــارص العــرشة نفــس الــوزن لتســهيل 
عمليــة املقارنــة. فيــام عــدا حــي اجلزيــرة الــذي 
ــكان،  ــاكن للس ــر مس ــه لتوف ــة ببنائ ــت احلكوم قام
ــن  ــورة م ــرش املط ــد ع ــاء األح ــي األحي ــق باق مل حتق
ــارص  ــع العن ــد يف مجي ــتوى جي ــكان أي مس ــل الس قب
التخطيطيــة والتصميميــة والتنفيذيــة، باســتثناء اكتــامل 
عمليــة تطويــر الطــرق يف معظــم تلــك األحيــاء 
واســتمرارية الطــرق والرؤيــة الواضحــة ملســتخدميها 

ــا. ــاة فيه ــرات املش ــة مم ــف بني ــم ضع رغ

وعنــد مقارنــة نتائــج التقييــم البيئــي لألحيــاء 
اجلزيــرة  الكبــر حلــي  التميــز  الســكنية يالحــظ 
الســكني. ويعــود الســبب يف ذلــك ألن احلــي قــد تــم 
ــر  ــة. وف ــل الدول ــره بالكامــل مــن قب ختطيطــه وتطوي
cul-( ختطيــط حــي اجلزيــرة بنظــام الشــوارع املغلقــة
ــارات  ــن مس ــاة ع ــرات املش ــًا ملم ــاًل تام de-sac( فص

ــام  ــي. ك ــكان احل ــة لس ــاحات مفتوح ــات وس املركب
متيــزت ممــرات املشــاة يف احلــي باســتمراريتها واتصاهلا 
وربطهــا ملعظــم اخلدمــات املوجــودة يف احلــي. ومــع 
ــاء  ــي األحي ــوة بباق ــرة أس ــي اجلزي ــاين ح ــك يع ذل
ــالمتها  ــدم س ــاء وع ــواد البن ــور م ــن تده ــكنية م الس
وعــدم كفــاءة أنظمــة اإلنــارة والنظافــة. ويعــود 
ــة املقدمــة  الســبب يف ذلــك لضعــف مســتوى الصيان
ــا  ــم تطويره ــي ت ــى الت ــكنية حت ــاء الس ــع األحي جلمي
ــة )انظــر الصــور املرفقــة يف  وبناؤهــا مــن قبــل الدول

ــكل 2(. ش

أمــا باقــي األحيــاء الســكنية فقــد تــم ختطيطهــا 
ــط الشــبكي  ــل مــالك األرايض بنمــط التخطي مــن قب
حســب نمــط التخطيــط املطبــق يف أمانــة مدينــة 
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الريــاض. تطــورت هــذه األحيــاء عــىل مراحــل 
ــرشاء األرايض  ــكان ب ــام الس ــث ق ــة حي ــة متفرق زمني
بعــرض ال  وبنائهــا وتوفــر األرصفــة اخلارجيــة 
ــًا  ــد عــن مــرت واحــد يتوســطها األشــجار وأحيان يزي
أعمــدة اإلنــارة. أدى ذلــك إىل فقــدان تلــك األرصفــة 
ــس  ــاة ولي ــة املش ــق حلرك ــا إىل عائ ــا وحتوهل لوظيفته
العكــس كــام توضحــه الصــور يف األشــكال 3 و4 و5. 
وقــد نتــج عــن ذلــك فقــدان الطــرق للتخطيــط املنظم 
والتصميــم الكــفء وعــدم توفرهــا للمتطلبــات 

ــي  ــال والت ــة األطف ــتخدميها وبخاص ــية ملس األساس
ــال. ــة لألطف ــدن الصديق ــر امل ــس معاي تعك

تضمــن جــدول 2 حتديــدًا للعنــارص األساســية 
املطلــوب توفرهــا لتحقيــق متطلبــات املــدن الصديقــة 
لألطفــال، والتــي تؤكــد عــىل حــق الطفــل يف املــيش 
ســرًا عــىل األقــدام بأمــان، واللعــب وااللتقــاء 
والتفاعــل مــع أقراهنــم يف الســاحات وأماكــن الرتفيــه 

داخــل احلــي الســكني. 

احلي منعمر منسنة٣٠إىل١٠منسنة٣٠أكثر سنوات١٠أقل

جنوباملعيار
غرببدرإشبيليةالغديرالسويديالعزيزيةاجلزيرةاملصيفالبديعةاءالشفالربوةالعليا

املتوسطالسويدي

عن الفصل
1121141111111.3املركبات

3333353342333.2االستمرارية

مع الربط
2222242232322.3اخلدمات

وجود
مالعب
لألطفال

1111141111111.3

1131151111111.5عرضكاٍف

من محاية
1111141111111.3الطقس

رؤية
3333343333333.1واضحة

مواد سالمة
2232212132232.1البناء

2122222221121.8النظافة

3332322341222.5اإلضاءة

متوسط
1.91.82.31.81.93.51.81.82.31.51.81.92.0الدرجة

جدول 2: نتائج التقييم للعنارص التخطيطية والتصميمية ومستوى تأثيث الطرق وممرات املشاة لألحياء السكنية املختارة )من 1 
»سيئ« إىل 5 »ممتاز«(.
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الشكل رقم )3(: صور حلي املصيف توضح انعدام أرصفة املشاة وتداخلها مع حركة املركبات وعدم توفريها للمسارات اآلمنة 
لألطفال للتنقل داخل احلي السكني.

الشكل رقم )2(: صور حلي اجلزيرة السكني توضح فصل ممرات املشاة عن السيارات وتوفر الساحات والفراغات اخلاصة باألطفال 
ولكنها تفتقد للصيانة الالزمة لتوفري األمان ملستخدميها.
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الشكل رقم )5(: صور توضيحية حلي السويدي تربز عدم كفاءة التخطيط والتصميم والتنفيذ ملمرات املشاة يف األحياء السكنية ملدينة 
الرياض باستثناء ما تم تنفيذه للحدائق.

الشكل رقم )4(: صور توضيحية حلي العزيزية تعكس الضعف الواضح ملمرات املشاة فيام يتعلق بتحقيقها ملتطلبات املدن الصديقة 
لألطفال.
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9.2  حتليل نتائج االستبانة

يلخــص هــذا اجلــزء نتائــج التحليــل النهائــي 
لالســتبانة التــي تــم مجعهــا مــن الطــالب والطالبــات 
ــة  ــت معاجل ــث مت ــارة، حي ــة املخت ــاء األربع يف األحي
كل قســم مــن أقســام االســتبانة بشــكل منفصــل 

ــة. ــومات البياني ــم بالرس مدع

بلغــت نســبة الذكــور يف العينــة اإلمجاليــة 
ــاث %52.1.  ــبة اإلن ــت نس ــن بلغ 47.9%، يف ح
الغالبيــة الكرى مــن الطلبة ذكــورًا وإناثًا يســتخدمون 
الســيارات اخلاصــة كوســيلة نقــل أساســية للوصــول 
إىل املدرســة، حيــث بلغــت نســبتهم 74%. وهــذا 
يؤكــد االعتــامد الكبــر عــىل املركبــة اخلاصــة كوســيلة 
ــام يف ذلــك  ــة الريــاض ب رئيســية للتنقــل داخــل مدين
ــبته  ــا نس ــتخدم م ــن يس ــدارس. يف ح ــول للم الوص
ســواء  احلافــالت  والطالبــات  الطلبــة  مــن   %18
كانــت حافــالت املدرســة أو حافــالت خاصــة. 
وهنــاك فروقــات واضحــة بــن اجلنســن فيــام يتعلــق 

باحلافــالت املدرســية والتــي متيــل بوضــوح لصالــح 
ــي  ــدريس حكوم ــل م ــر نق ــة توف ــاث؛ ألن الدول اإلن
فقــط للطالبــات ومل يتــم البــدء يف توفــر النقــل 

ــن إىل اآلن. ــي للبن احلكوم

إىل  يذهبــون  الذيــن  للطلبــة  بالنســبة  أمــا 
ــبتهم  ــاوز نس ــم تتج ــدام فل ــىل األق ــرًا ع ــة س املدرس
8% مــن جممــوع الطلبــة اإلمجــايل، غالبيتهــم مــن 
ــاث  ــبة اإلن ــدَّ نس ــام مل تتع ــبة 12.2% بين ــور بنس الذك
ــب  ــح يف نس ــن واض ــود تباي ــظ وج 3.8%. ويالح
املشــاة حســب منطقــة الســكن. إذ بلغــت أعــىل نســبة 
ــرًا  ــة س ــىل املدرس ــرتددون ع ــن ي ــة الذي ــن الطلب م
عــىل األقــدام )15.2%( يف حــي العزيزيــة الواقــع يف 
جنــوب مدينــة الريــاض، يف حــن كانــت أقــل نســبة 
4.5% يف حــي الربــوة رشق الريــاض. )انظــر شــكل 
6(. وهــذا يرتبــط بوضــوح بمســتوى الدخل لســكان 
تلــك األحيــاء حيــث يرتكــز أصحــاب الدخــول 
املرتفعــة يف أحيــاء الشــامل ثــم الــرشق ثــم الغــرب ثــم 

الشكل رقم )6(: توزيع وسائل النقل املستخدمة للوصول للمدرسة لعينة األحياء املوزعة عىل مناطق املدينة األربع بحسب اجلنس 
واملنطقة اجلغرافية.
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اجلنــوب. إذ إن البيئــة العمرانيــة غــر املحفــزة للمــيش 
ــة. ــر احلكومي ــاء غ ــع األحي ــاهبة جلمي متش

ــع  ــتبانة اخلاصــة بموق ــج االس ــل نتائ مــن حتلي
أكثــر  أن  تبــن  الســكن،  املدرســة وبعدهــا عــن 
ــن  ــع ضم ــدارس تق ــون يف م ــة )53 %( يدرس الطلب
للطالبــات   %  62.5( الســكنية  أحيائهــم  حــدود 
و42.7% للطــالب(. وفيــام يتعلــق باملســافة بــن 
املدرســة والســكن، يوضــح شــكل 7 أن 35.7% مــن 
الطــالب يســكنون عــىل مســافة تبعــد أكثــر مــن 500 
م عــن الســكن، غالبيتهــم مــن الذكــور. أمــا النســبة 
املتبقيــة مــن الطلبــة فيســكنون ضمــن مســافة ال تزيــد 
ــذه  ــول إىل ه ــهولة الوص ــن الس ــن 500 م، أي م ع
ــو توفــرت الظــروف  املــدارس ســرًا عــىل األقــدام ل
املالئمــة مثــل املمــرات اآلمنــة واملحميــة مــن عوامــل 
الطقــس التــي توفــر الســالمة لألطفــال املســتخدمن 
ــدارس  ــع م ــاءة توزي ــام كف ــس األرق ــام تعك ــا. ك هل
ــا  ــة بمثيالهت ــكنية مقارن ــاء الس ــل األحي ــات داخ البن

ــا  ــت فيه ــي كان ــرتة الت ــالل الف ــة خ ــن وخاص يف البن
جهتــان خمتلفتــان ترشفــان عــىل مــدارس البنــن 

ــات. ــدارس البن وم

أمــا فيــام يتعلــق بتوفــر اخلدمــات ضمــن 
حــدود األحيــاء الســكنية املختــارة؛ فيالحــظ أن 
ــع  ــول م ــكل مقب ــة بش ــق خمدوم ــذه املناط ــة ه غالبي
ــر  ــة )انظ ــوع اخلدم ــب ن ــن حس ــض التباي ــود بع وج
شــكل 8(. أعــىل نســبة توفــر خدمــات كانــت تتعلــق 
ــى  ــة العظم ــرت الغالبي ــث ع ــاجد، حي ــود املس بوج
ــر  ــن التوف ــارة ع ــة املخت ــراد العين ــن أف )97.7%( م
التــام هلــذه اخلدمــة. نســب توفــر اخلدمــات اختلفــت 
بشــكل ملحــوظ فيــام يتعلــق باخلدمــات التــي حيتاجها 
األطفــال كتوفــر املالعــب والنــوادي واحلدائــق. 
فعــرت الغالبيــة الكــرى مــن أفــراد العينــة املختــارة 
عــن عــدم توفــر العــدد الــكايف مــن املالعــب ضمــن 
مناطقهــم الســكنية، إذ مل تتجــاوز النســبة 31.4% من 
العــدد اإلمجــايل للطلبــة، خاصــة يف أحيــاء الســويدي 

الشكل رقم )7(: املسافة بني السكن واملدرسة لعينة الدراسة.
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ــن  ــب مل تك ــة )29.8%(. النس )16.6%(، والعزيزي
ــوة )%39.2(  ــي الرب ــق بح ــام يتعل ــر في ــل بكث أفض
وحــي املصيــف )36%(. هــذه النســب تبــن بوضــوح 
ــن  ــرة ضم ــب املتوف ــدد املالع ــر يف ع ــص الكب النق
املناطــق الســكنية وهــو مــا يشــكل حالــة عــدم رضــا 

ــال. ــدى األطف ــام ل ع

ــال  ــوادي فاحل ــر الن ــتوى توف ــق بمس ــام يتعل في
ــوادي  ــأن الن ــا ب ــوأ إذا علمن ــة أس ــب رأي العين حس
التــي حيتاجهــا  تعتــر مــن اخلدمــات األساســية 
األطفــال خاصــة يف املناطــق ذات املنــاخ احلــار كمدينة 
الريــاض، فنســبة وجودهــا ضمــن املناطــق الســكنية 
ال يرتقــي إىل املســتوى املطلــوب، إذ مل تتجــاوز نســبة 
ــا  ــن توفره ــروا ع ــن ع ــارة الذي ــة املخت ــراد العين أف
32.7%. فوجــود العــدد الــكايف مــن النــوادي يوفــر 
لألطفــال أماكــن مناســبة للعــب وللتفاعــل مــع 
ــًا يف  ــذا كان واضح ــة. وه ــة مرحي ــن بيئ ــم ضم أقراهن
حــي العزيزيــة إذ مل تتجــاوز النســبة 27.8%، يف حــن 

بلغــت هــذه النســب وعــىل التــوايل 30.5% يف حــي 
الســويدي، و35% يف حــي الربــوة، و35.4% يف حــي 
ــاء  ــي إنش ــر تبن ــك ع ــق ذل ــن حتقي ــف. ويمك املصي
ــف  ــات التثقي ــر خدم ــكنية توف ــاء الس ــز لألحي مراك
والرتفيــه والرياضــة للســكان بحيــث تكــون مكملــة 
ــرًا يف  ــاؤها مؤخ ــم إنش ــي ت ــة الت ــاحات البلدي للس

ــاض. ــة الري ــاء مدين ــض أحي بع

باالنتقــال إىل احلدائــق والتــي ال تقــل أمهيتهــا 
عــن املالعــب والنــوادي للفئــات العمريــة الصغــرة، 
بشــكل  أفضــل  كان  توفرهــا  مســتوى  أن  نجــد 
ــث  ــابقتن. حي ــن الس ــع اخلدمت ــة م ــوظ مقارن ملح
بلغــت النســبة اإلمجاليــة ألفــراد العينــة املختــارة 
67.3%. وكانــت أعــىل نســبة توفــر احلدائــق يف حــي 
الربــوة، حيــث عــر مــا يقــارب 82.4% مــن أفــراد 
العينــة بذلــك. أمــا أدنــى نســبة والتــي توضــح وجود 
نقــص كبــر يف عــدد احلدائــق املتوفــرة فــكان يف حــي 
الســويدي إذ مل تتجــاوز النســبة 45%، يف حــن كانــت 

الشكل رقم )8(: مدى توفر اخلدمات املختلفة داخل األحياء السكنية.
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يف بقيــة املناطــق 60.3% يف حي العزيزيــة، و%73.3 
يف حــي املصيــف. ويتضــح هنــا عــدم وجــود جتانــس 
يف توزيــع احلدائــق عــىل املناطــق املختلفــة ملدينــة 
ــع  ــر يف توزي ــادة النظ ــب إع ــا يتطل ــو م ــاض وه الري
احلدائــق حســب مقرتحــات املخطــط العــام للمدينــة 
ــىل  ــكنية األع ــة الس ــاء ذات الكثاف ــذات يف األحي وبال

ــة. ــوب املدين ــرب وجن يف غ

نســبة الرضــا كانــت متشــاهبة فيــام يتعلــق 
ــر  ــث ع ــق. حي ــع احلدائ ــة م ــواق مقارن ــر األس بتوف
63.6% مــن أفــراد العينــة املختــارة عــن توفــر 
األســواق يف مناطقهــم الســكنية. أعــىل نســبة كانــت 
ــح  ــن الواض ــث كان م ــوة 70.7% حي ــي الرب يف ح
توفــر اخلدمــات بشــكل أفضــل مــن املناطــق األخــرى 
ــبة  ــاوز النس ــويدي إذ مل تتج ــي الس ــع ح ــة م مقارن
53%. مــرة أخــرى يظهــر نــوع مــن عــدم التجانس يف 
توزيــع اخلدمــات التجاريــة عــىل املناطــق املختلفــة يف 
مدينــة الريــاض رغــم أن أحيــاء املدينــة بصفــة عامــة 
تعــاين مــن انتشــار الشــوارع التجاريــة الرشيطيــة عــىل 
حدودهــا اخلارجيــة وضمــن الشــوارع الكبــرة فيهــا.

باالنتقــال إىل القســم املتعلــق بعــدد الرحــالت 
ــىل  ــرًا ع ــارة س ــة املخت ــراد العين ــا أف ــوم هب ــي يق الت
ــا  ــة وغره ــات اخلاص ــتخدام املركب ــدام أو باس األق
ــم  ــل مناطقه ــة داخ ــات املختلف ــول إىل اخلدم للوص
ــى  ــة العظم ــدول 3 أن الغالبي ــح ج ــكنية، يوض الس
ــدام،  ــىل األق ــرًا ع ــاجد س ــىل املس ــرتددون ع ــم ي منه
إذ بلغــت هــذه النســبة 82.9% بشــكل عــام، وعــىل 
مســتوى  عــىل  أمــا   .%90.4 الذكــور  األخــص 
ــة  ــب متقارب ــذه النس ــت ه ــكنية فكان ــاء الس األحي

ــاة  ــب املش ــل نس ــبة 80%. تق ــول نس ــور ح وتتمح
بشــكل ملحــوظ بالنســبة لألطفــال الذيــن يــرتددون 
ــث  ــدام، حي ــىل األق ــرًا ع ــات س ــة اخلدم ــىل بقي ع
بلغــت نســبة الفئــة التــي تــرتدد عــىل املالعــب ســرًا 
ــاث  ــا اإلن ــور. أم ــن الذك ــم م ــط، غالبيته 18% فق
ــاء  ــة األحي ــبتهن 12.9%. وبمقارن ــاوز نس ــم تتج فل
الســكنية معــًا نجــد أن أعــىل نســبة مــن األفــراد الذين 
يــرتددون عــىل اخلدمــات ســرًا هــم الذيــن يســكنون 
حــي الربــوة بنســبة 23%، بالرغــم مــن أن هــذه 
النســب تعتــر قليلــة مقارنــة بالــدول األخــرى، يليــه 
املصيــف بنســبة 19.4%، فالعزيزيــة بنســبة %14.6، 
ــبب  ــود الس ــبة 12.6%. ويع ــويدي بنس ــرًا الس وأخ
ــوة  ــي الرب ــبيًا يف ح ــات نس ــامل اخلدم ــك إىل اكت يف ذل
ــكنية  ــق الس ــذات احلدائ ــاء وبال ــي األحي ــة بباق مقارن
كــام أوضحتــه نتائــج الدراســة امليدانيــة هلــذا البحــث.

إىل  بالنســبة  بكثــر  أفضــل  ليــس  احلــال 
التــي حيتاجهــا ويســتخدمها األطفــال  اخلدمــات 
ــبة  ــزد نس ــال مل ت ــبيل املث ــىل س ــوادي ع ــرة. فالن بكث
ــيًا  ــارة مش ــة املخت ــراد العين ــن أف ــا م ــرتدد عليه ــن ي م
ــا  ــكنية. أم ــاء الس ــل األحي ــا داخ ــن 7.1%؛ لقلته ع
األســواق فكانــت نســبة مــن يــرتدد عليهــا مــن أفــراد 
ــط.  ــدام 16.9% فق ــىل األق ــرًا ع ــارة س ــة املخت العين
يتحســن الوضــع قليــاًل فيــام يتعلــق بزيــارة األقــارب 
مشــيًا عــىل األقــدام، إذ بلغــت نســبتهم بشــكل إمجــايل 
ــت  ــواق كان ــيش إىل األس ــبة للم ــر نس 34.6%. وأك
حلــي العزيزيــة 38.4%. أمــا النســبة يف بقيــة املناطــق 
فكانــت متقاربــة يف حــدود 34%. من الواضــح هنا أن 
الســكان يفضلــون املــيش لزيــارة األقــارب الســاكنن 
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ــة  ــة اخلاص ــتعامل املركب ــن اس ــدالً م ــي ب ــس احل يف نف
ــر. ــن اآلخ ــا م ــاكن بعضه ــرب املس ــك لق وذل

ــوح  ــاله بوض ــواردة أع ــات ال ــس البيان تعك
ضعــف البيئــة العمرانيــة املشــجعة عــىل املــيش داخــل 
األحيــاء الســكنية؛ وذلــك لعــدم توفــر املمــرات 
ــام  ــاة ك ــا للمش ــر منه ــاءة املتوف ــدم كف ــة أو ع الالزم
أبرزتــه الدراســة امليدانيــة. حيــث تفتقــد معظــم 
ــذه  ــظ يف ه ــو مالح ــام ه ــاض ك ــة الري ــاء مدين أحي
الدراســة للممــرات اآلمنــة للمشــاة والتــي توفــر بيئــة 
ــل  ــالمة وعوام ــر الس ــن خماط ــتخدميها م ــة ملس حممي
أن  كــام  والشــباب.  األطفــال  وبخاصــة  الطقــس 
توزيــع اخلدمــات داخــل األحيــاء الســكنية وبخاصــة 
مــدارس البنــن ال يشــجع األبنــاء عــىل الذهــاب 
للمــدارس مشــيًا عــىل األقــدام لُبعــد املســافة وعــدم 
ــدارس  ــك امل ــن تل ــيش م ــة للم ــارات آمن ــود مس وج
وإليهــا. وهــذا ينطبــق أيضــًا عــىل تنقــالت األطفــال 

ــرى  ــات األخ ــم اخلدم ــول إىل معظ ــباب للوص والش
ــي. يف احل

ــىل  ــتبانة ع ــن االس ــر م ــم األخ ــتمل القس اش
ــة  ــن وجه ــاة م ــرات املش ــرق ومم ــة الط ــم نوعي تقيي
ــز  ــالل الرتكي ــن خ ــارة، م ــة املخت ــراد العين ــر أف نظ
عــىل ثالثــة عنــارص خمتلفــة. املعيــار األول ركــز عــىل 
النواحــي التخطيطيــة املرتبطــة بالطــرق كالفصــل بــن 
ــيابية  ــتمرارية وانس ــيارات، واس ــاة والس ــرق املش ط
احلركــة يف طــرق املشــاة، ونوعيــة اتصــال هــذه 
الطــرق مــع اخلدمــات املتوفــرة يف املنطقــة الســكنية. 
بالنواحــي  اخلــاص  املعيــار  وهــو  الثــاين  املعيــار 
ــب  ــر املالع ــات، كتوف ــرق والفراغ ــة للط التصميمي
اجلانبيــة ضمــن طــرق املشــاة، والعــرض املالئــم 
هلــذه الطــرق، ومحايــة الطــرق مــن العوامــل املناخيــة 
ــوح  ــا(، ووض ــجار وغره ــر األش ــل وتوف )كالتظلي
جمــال الرؤيــة بالنســبة إىل املشــاة. أمــا املعيــار الثالــث 
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90.47.823.637.030.145.19.649.921.856.441.842.114.941.8الذكور

75.914.212.952.925.857.54.962.512.373.727.960.56.349.6اإلناث

87.47.419.437.129.147.46.355.417.161.135.451.47.444.6الشامل

80.214.023.046.443.245.09.956.320.367.132.056.310.446.4الرشق

80.113.214.657.614.669.54.662.314.674.238.445.79.948.3اجلنوب

80.19.312.641.117.248.36.652.313.959.633.851.714.644.4الغرب

82.911.118.045.327.951.67.156.416.965.434.651.710.445.9الكل

جدول 3: نسب رحالت امليش ألفراد العينة املختارة للوصول إىل اخلدمات املختلفة مقارنة برحالت املركبات اخلاصة.
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ــات  ــر متطلب ــة وتوف ــىل نوعي ــز ع ــد رك ــر فق واألخ
تأثيــث الطــرق املناســبة، مثــل: اســتخدام املــواد 
ــة يف رصــف طــرق املشــاة، ومســتوى النظافــة،  اآلمن
اإلجابــة  ولتســهيل  الليليــة.  اإلضــاءة  ومســتوى 
ــال  ــة األطف ــن فئ ــم م ــارة كوهن ــة املخت ــراد العين ألف
ــات  ــد اإلجاب ــم حتدي والشــباب مــن اجلنســن فقــد ت
ــام  ــا إىل أرق ــم حتويله ــد، ث ــط وجي ــف ومتوس بضعي
لغــرض التحليــل بمقيــاس 5 درجــات ملقارنتهــا 
بنتائــج املســح امليــداين الــذي قــام بــه الباحــث )انظــر 

جــدول 4(.

األول  املعيــار  حتليــل  نتائــج  أظهــرت 
ــن  ــل ب ــن الفص ــا ع ــبة الرض ــي( أن نس )التخطيط
ــت  ــيارات كان ــرق الس ــاة وط ــة باملش ــرات اخلاص املم
كاٍف.  غــر  الفصــل  أن  يعنــي  وهــذا  متوســطة، 
األحيــاء  إىل  بالنســبة  كثــرًا  خيتلــف  ال  الوضــع 
الســكنية إذ نظرنــا هلــا بشــكل منفصــل، فمعظــم 
ــن 3  ــت ب ــبة تراوح ــة والنس ــت متقارب ــج كان النتائ

ــتمرارية  ــن اس ــا ع ــتوى الرض ــام أن مس إىل 3.5. ك
ممــرات املشــاة داخــل األحيــاء الســكنية أيضــًا يميــل 
ــن 3  ــا ب ــبة الرض ــت نس ــت تراوح ــف، حي إىل الضع
و3.3. وفيــام يتعلــق بكفــاءة ربــط طــرق املشــاة مــع 
ــك. إذ  ــاهبة كذل ــورة متش ــرة، فالص ــات املتوف اخلدم
عــرت الغالبيــة الكــرى مــن أفــراد العينــة املختــارة 
ــط  ــتوى رب ــن مس ــط ع ــكل متوس ــا بش ــن رضاه ع
ــتوى  ــىل مس ــا ع ــات. أم ــع اخلدم ــاة ملواق ــرق املش ط
األحيــاء فهــو مشــابه جــدًا، إذ تراوحــت النســب بــن 
ــا  ــع م ــرة م ــة كب ــق بدرج ــذا يتواف 3.3 و3.7. وه
ــن  ــدد م ــة لع ــث امليداني ــة الباح ــه دراس ــت إلي توصل
األحيــاء الســكنية والتــي أكــدت عــدم التــزام وتوافــق 
ــاء الســكنية  ــة لألحي ــر مــن اجلوانــب التخطيطي الكث

ــال. ــة لألطف ــدن الصديق ــات امل ــع متطلب م

أمــا بالنســبة للمعيــار الثــاين )التصميمــي( فقد 
أوضحــت نتائــج الدراســة انخفــاض مســتوى الرضــا 
ــل  ــب داخ ــر املالع ــوع توف ــة ملوض ــراد العين ــدى أف ل

اإلضاءة النظافة
مواد
بناء

سليمة
رؤية

واضحة
محاية
من

الطقس

عرض
كاٍف

للممرات
مالعب توفر
األطفال

مع الربط
اخلدمات االستمرارية

الفصل
عن

املركبات
الفئة/املوقع

3.5 3.0 3.3 3.8 2.5 2.8 2.3 3.3 3.0 3.2 الذكور
4.0 3.5 3.8 4.2 2.7 3.2 2.5 3.7 3.2 3.3 اإلناث

3.8 3.3 3.5 4.2 2.7 3.2 2.3 3.7 3.2 3.5 الشامل
3.7 3.5 3.7 3.8 2.7 3.2 2.7 3.7 3.3 3.5 الرشق
3.8 2.8 3.3 3.8 2.3 2.7 2.5 3.3 3.0 3.0 اجلنوب
3.8 3.2 3.5 4.0 2.7 3.2 2.2 3.3 3.0 3.0 الغرب
3.8 3.2 3.5 4.0 2.7 3.0 2.3 3.5 3.2 3.3 الكل

جدول 4: تقييم النواحي التخطيطية والتصميمية ومستوى تأثيث الطرق وممرات املشاة بحسب عينة الدراسة )من 1 إىل 5(.
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ــايل  ــكل إمج ــبة بش ــت النس ــكنية. فكان ــاء الس األحي
ــو  ــوة نح ــل بق ــي متي ــتوى كل ح ــىل مس ــي ع وتفصي
ــاب  ــوح غي ــة بوض ــذه النتيج ــن ه ــا. تب ــدم الرض ع
العــدد الــكايف مــن مالعــب األطفــال، وكذلــك 
حاجــة األطفــال إىل وجــود أماكــن للعــب والتجمــع 
ــح  ــكل مري ــكنهم بش ــع س ــة م ــة ومتصل ــون قريب تك
وآمــن. كــام أظهــرت نتائــج الدراســة حمدوديــة الرضــا 
عــن عــرض طــرق املشــاة يف أحيــاء الدراســة؛ تأكيــدًا 
ملــا توصلــت إليــه الدراســة امليدانيــة لتلــك األحيــاء.

بالنســبة إىل توفــر وســائل احلاميــة مــن عوامــل 
ــدم  ــكان ع ــجار ف ــة واألش ــن املظلل ــس كاألماك الطق
ــة  ــبة اإلمجالي ــاوز النس ــائد، إذ مل تتج ــو الس ــا ه الرض
عــن 2.7. هــذه النســبة متشــاهبة عــىل مســتوى 
األحيــاء الســكنية باســتثناء حــي العزيزيــة، إذ بلغــت 
هــذه النســبة 2.3 فقــط. وهــذا ُيــرز النقــص الكبــر 
يف اســتخدام وســائل التظليــل واحلاميــة املختلفــة 
والتــي حتــد مــن االســتخدام األمثــل للفراغــات 
املتوفــرة كــام هــو واضــح يف دراســة الباحــث امليدانية. 
وفيــام يتعلــق بمجــال الرؤيــة فــكان الوضــع أفضــل، 
إذ كان الــرأي اإلمجــايل ألفــراد العينــة املختــارة يميــل 
نحــو الرضــا. حيــث أظهــرت نتائــج العينــة مناســبة 
ــرق  ــروض الط ــر ع ــرات لك ــة للمم ــتوى الرؤي مس
داخــل األحيــاء الســكنية رغــم ضيــق ممــرات املشــاة 

فيهــا.

إمجــاالً: يمكــن القــول إن النواحــي التخطيطية 
ــكني  ــي الس ــة احل ــة بيئ ــة بمالءم ــة املتعلق والتصميمي
أفــراد  لغالبيــة  والشــباب  األطفــال  الحتياجــات 
ــع  ــن الوض ــا ع ــدم الرض ــس ع ــارة تعك ــة املخت العين

الراهــن. لكــن هنــاك مســتوى مــن الرضــا للعنــارص 
املتعلقــة بمســتوى الرؤيــة واألمــان للطــرق واملمرات 
املحــدودة املوجــودة فيهــا. أمــا بالنســبة للفصــل بــن 
طــرق املشــاة واملركبــات، واســتمرارية وانســيابية 
احلركــة يف طــرق املشــاة، ومحايتهــا مــن العوامــل 
ــر مالعــب كافيــة لألطفــال؛ فهنــاك  ــة وتوف اجلوي
ــذا  ــول. وه ــتوى املأم ــي للمس ــا ال ترتق ــاع بأهن إمج
ــة يف  ــس املتبع ــر يف األس ــرى النظ ــرة أخ ــب م يتطل
ــة  ــاة يف املدين ــرات املش ــرق ومم ــم ط ــط وتصمي ختطي

ــة. ــة امليداني ــات الدراس ــابقًا يف خمرج ــام ورد س ك

املختــارة  العينــة  أفــراد  آراء  إىل  باالنتقــال 
ــث الطــرق واملمــرات اخلاصــة  ــم تأثي ــة بتقيي واملتعلق
باملشــاة؛ كان رأي الغالبيــة يميــل نحــو الوســط، 
ــث  ــن حي ــان م ــي األم ــق بنواح ــام يتعل ــة في خاص
ــرق  ــذه الط ــة ه ــتخدمة يف أرضي ــواد املس ــة امل نوعي
واملمــرات. أمــا عــىل مســتوى األحيــاء فــكان الوضــع 
ــام  ــن 3.3 و3.7. وفي ــبة ب ــت النس ــًا وتراوح متقارب
يتعلــق بمســتوى النظافــة فــكان هنالــك شــبه إمجــاع 
عــىل أهنــا دون املســتوى املطلــوب، إذ بلغــت النســبة 
ــكان  ــاء ف ــتوى األحي ــىل مس ــا ع ــة 3.2. أم اإلمجالي
أدنــى مســتوى رضــا يف حــي العزيزيــة 2.8، يف حــن 
تفاوتــت النســب بــن 3.2 يف حــي الســويدي و3.5 
ــاءة  ــتوى اإلض ــبة ملس ــع بالنس ــوة. الوض ــي الرب يف ح
كان أفضــل بشــكل ملحــوظ إذ بلغــت نســبة الرضــا 
ــاء  ــتوى األحي ــىل مس ــا ع ــبته 3.8. أم ــا نس ــام م الع
فكانــت النســب متقاربــة جــدًا. وهــذا يعنــي أن هنــاك 
حاجــة ماســة للعنايــة بصيانــة ونظافــة الشــوارع 
ــامن  ــة لض ــات البلدي ــل اجله ــن قب ــاة م ــرات املش ومم
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حتقيــق احلــد األدنــى مــن متطلبــات الطــرق واملمرات 
ــال. ــة لألطف الصديق

10. اخلالصة والتوصيات

مــن خــالل التحليــل الســابق لنتائــج الدراســة 
الســتبيان  أو  امليدانيــة  بالدراســة  اخلاصــة  ســواء 
اخلــاص بــآراء الطــالب والطالبــات، نجــد أنــه 
وبســبب الرتكيــز عــىل إعطــاء األولويــة لوســائل 
النقــل اآلليــة كاملركبــات اخلاصــة عــىل حســاب حركة 
ــتوى  ــاة إىل املس ــرات املش ــرق ومم ــِق ط ــاة؛ مل ترت املش
ــم  ــال يف معظ ــة لألطف ــة صديق ــكل بيئ ــوب لتش املطل
األحيــاء الســكنية التــي متــت دراســتها. كــام أن معظــم 
ــن  ــاين م ــكنية تع ــاء الس ــرات يف األحي ــرق واملم الط
ــل يف  ــا الطف ــي حيتاجه ــات الت ــر يف املتطلب ــص كب نق
ــوادي  ــال والن ــب األطف ــل: مالع ــة، مث ــه اليومي حيات
الرياضيــة واحلدائــق العامــة. ويمكــن تلخيــص أهــم 

ــايل: ــة يف الت ــذه الدراس ــج ه نتائ

باســتثناء حــي اجلزيــرة، مل حتقــق أحيــاء مدينة . 1
الريــاض املســتوى املقبــول يف عمليــة التقييــم للعنارص 
التخطيطيــة والتصميميــة والتنفيذيــة )مــا عــدا النظافة 
واإلضــاءة( للطــرق وممــرات املشــاة تؤهلهــا لتشــجيع 
ــث  ــن. حي ــن اجلنس ــباب م ــال والش ــيش لألطف امل
ــجعة  ــة املش ــة العمراني ــف البيئ ــوح ضع ــر بوض يظه
ــاء الســكنية لعــدم توفــر أو  عــىل املــيش داخــل األحي
كفــاءة اخلدمــات الالزمــة ملمــرات املشــاة أو ضعــف 

توزيــع اخلدمــات وبخاصــة مــدارس البنــن.

ــن . 2 ــذة م ــة واملنف ــكنية املخطط ــاء الس األحي
الدولــة مثــل حــي اجلزيــرة متيــزت بحســن التصميــم 

تعــاين مــن ضعــف خدمــات  أهنــا  إال  والتنفيــذ 
ــاء  ــواد البن ــات وم ــىل اخلدم ــة ع ــة واملحافظ الصيان
ــكنية  ــاء الس ــدت األحي ــام افتق ــا، بين ــودة فيه املوج
املخططــة واملنفــذة مــن املواطنــن للتخطيــط الســليم 
والتنفيــذ املتكامــل للخدمــات ومتطلبــات األطفــال.

اخلاصــة . 3 املركبــة  عــىل  الكبــر  االعتــامد 
كوســيلة رئيســية للتنقــل داخــل مدينــة الريــاض 
ــام يف ذلــك الوصــول للمــدارس. ويالحــظ الفــرق  ب
الواضــح لصالــح الطالبــات فيــام يتعلــق بالنقــل 
باحلافــالت؛ ألن الدولــة توفــر نقــاًل مدرســيًا حكوميًا 

ــات. ــط للطالب ــًا فق جماني

ــون إىل . 4 ــن يذهب ــالب الذي ــبة الط ــع نس ترتف
ــة  ــاء اجلنوبي ــدام يف األحي ــىل األق ــرًا ع ــة س املدرس
ــم أن  ــة، رغ ــق املدين ــي مناط ــة بباق ــة مقارن والغربي
ــاهبة يف  ــيش متش ــزة للم ــر املحف ــة غ ــة العمراني البيئ

ــكنية. ــاء الس ــع األحي مجي

النقــص الكبــر يف عــدد املالعــب والنــوادي . 5
الرياضيــة يف املناطــق الســكنية، وهــو مــا شــكل 
ــباب  ــال والش ــدى األطف ــام ل ــا ع ــدم رض ــة ع حال
رغــم إنشــاء عــدد مــن الســاحات البلديــة يف بعــض 
أحيــاء مدينــة الريــاض. كــام أن هنــاك عــدم جتانــس يف 
ــو  ــة وه ــة احلالي ــات التجاري ــق واخلدم ــع احلدائ توزي
ــق  ــذ احلدائ ــط تنفي ــر يف خط ــادة النظ ــب إع ــا يتطل م
ــط  ــات املخط ــس مقرتح ــكنية لتعك ــات الس واخلدم
ــة  ــاء ذات الكثاف ــذات يف األحي ــة وبال ــام للمدين الع

ــىل. ــكنية األع الس

أكــدت الدراســة عــدم التــزام وتوافــق الكثر . 6
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ــع  ــكنية م ــاء الس ــة لألحي ــب التخطيطي ــن اجلوان م
متطلبــات املــدن الصديقــة لألطفــال، وخاصــة عــدم 
توفــر أماكــن للعــب والتجمــع بحيــث تكــون قريبــة 
ومتصلــة مــع ســكنهم بشــكل مريــح وآمــن. وهنــاك 
نقــص كبــر يف اســتخدام وســائل التظليــل واألمــان 
واحلاميــة ملمــرات املشــاة إن وجــدت والتــي حتــد مــن 
ــال  ــرة لألطف ــات املتوف ــل للفراغ ــتخدام األمث االس

ــكنية. ــاء الس ــل األحي داخ

ــة  ــرات اخلاص ــرق واملم ــِق الط ــاالً، مل ترت إمج
املســتوى  إىل  الريــاض  مدينــة  أحيــاء  يف  باملشــاة 
املطلــوب حتقيقــه للوصــول إىل مســتوى يؤهلهــا 
لتنافــس املــدن العامليــة األخــرى الصديقــة لألطفــال 
يف  النظــر  إىل  ماســة  حاجــة  هنــاك   .)Noor, 2013(

املبــادئ واألســس املتبعــة يف ختطيــط وتصميــم طــرق 
ــىل  ــًا، أو ع ــة كلي ــتوى املدين ــىل مس ــواء ع ــاة، س املش
مســتوى األحيــاء الســكنية. أيضــًا ال بــد مــن الرتكيــز 
عــىل اخلدمــات املرتبطــة بشــكل مبــارش باحتياجــات 
األطفــال كتوفــر املالعــب وتوفــر احلاميــة مــن عوامــل 
الطقــس للممــرات والســاحات. وأخــرًا ال بــد 
مــن الرتكيــز عــىل رفــع مســتوى التشــغيل والصيانــة 
ــامن  ــال لض ــة باألطف ــاحات اخلاص ــرات والس للمم
إجيــاد بيئــة مشــجعة وحمفــزة للمــيش والتنقــل داخــل 

ــباب.  ــال والش ــكنية لألطف ــاء الس األحي

وللتعامــل مــع هــذه اجلوانــب الســلبية عمرانيًا 
تــويص الدراســة بــام يي:

التخطيطيــة . 1 العنــارص  يف  النظــر  إعــادة 
ــرق  ــذ الط ــا تنفي ــن خالهل ــم م ــي يت ــة الت والتصميمي

قبــل  مــن  الواقــع  أرض  عــىل  املشــاة  وممــرات 
ــراين.  ــر العم ــات التطوي ــات وهيئ ــات والبلدي األمان
ــية  ــادئ األساس ــات املب ــذه اجله ــى ه ــد أن تتبن إذ ال ب
ــهيل  ــق بتس ــي تتعل ــال والت ــة لألطف ــدن الصديق للم
ومحايــة األطفــال يف تنقلهــم داخــل أحيائهــم الســكنية 

وخارجهــا.

واألمانــات . 2 التطويــر  هيئــات  قيــام   
والبلديــات بوضــع عنــارص ومواصفــات حمــددة 
ملطــوري األرايض احلكوميــة واخلاصــة، يتــم مــن 
خالهلــا توزيــع هــذه اخلدمــات األساســية التــي 
ــق  ــىل املناط ــال ع ــة األطف ــكان وخاص ــا الس حيتاجه
الســكنية بصــورة عادلــة والعنايــة هبــا وصيانتهــا 

مســتمرة. بصفــة 

عــىل األمانــات والبلديــات وهيئــات التطويــر . 3
ــة  ــق بنوعي ــة تتعل ــادات خاص ــارص وإرش ــع عن وض
ــاة،  ــرق املش ــث ط ــة يف تأثي ــائل املتبع ــاءة الوس وكف
وخاصــة فيــام يتعلــق بنواحــي الســالمة العامــة 
للمشــاة، وتأمــن الطــرق بوســائل التظليــل املناســبة 
للحاميــة مــن عوامــل الطقــس، خاصــة يف مدينــة متتــاز 

ــاض. ــة الري ــرارة كمدين ــات احل ــاع درج بارتف

والشــباب . 4 األطفــال  مشــاركة  تشــجيع 
املرتبطــة  والتخطيطيــة  التصميميــة  القــرارات  يف 
ــا  ــق منه ــة املتعل ــكنية، ,وخاص ــق الس ــر املناط بتطوي
مواقــع  كتحديــد  هلــم،  املبــارشة  باالحتياجــات 
ــة  ــوادي الرياضي ــق والن ــب واحلدائ ــم املالع وتصمي
وغرهــا. ويمكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل إرشاكهــم 
يف القــرارات التــي ختــص أحياءهــم كأعضــاء فاعلــن 
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ــة. ــس البلدي ــاء ويف املجال ــز األحي ــس ومراك يف جمال

التعليميــة . 5 اخلدمــات  وتطويــر  ختطيــط 
التعليــم  الطــالب مــن وزارة  وأنديــة  كاملــدارس 
واألجهــزة البلديــة يف مواقــع يســهل الوصــول إليهــا 
لألطفــال الســاكنن يف احلــي وضمــن حــدود املــيش 

ــًا. ــًا وحملي ــا عاملي ــارف عليه املتع

11. شكر وتقدير

يتقــدم الباحــث بوافــر الشــكر والتقديــر ملعــايل 
وزيــر التعليــم العــايل ســابقًا الدكتــور خالــد الســبتي 
مديــري ومديــرات  اإلخــوة واألخــوات  ومجيــع 
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عمليــة توزيــع االســتبيانات عــىل الطــالب والطالبات 

ــارة. يف املــدارس املخت
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13. ملحق الدراسة: االستبيان
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ــية    ــة مدرس ــة                    )   ( حافل ــيارة خاص )    ( س
ــيش ــة                    )   ( م ــة خاص )   ( حافل

2- موقع املدرسة:

 )   ( داخل احلي  الذي تسكن فيه       )   ( خارج احلي 

3- املسافة بن البيت واملدرسة:
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اخلدمةمتوفر
مسجد

أطفال مالعب
حديقة

ريايض نادي
جتاري سوق

وأصدقاء اقارب

بالسيارةمشيااخلدمةالرقم
املسجد١
مالعباألطفال٢
احلديقة٣
الريايض٤ النادي
التجاري٥ السوق
االقاربواألصدقاء٦
أخرى٧
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املشاة٩ طرق نظافة
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Abstract. Riyadh has developed exponentially during the last four decades. This has resulted in the transfor�
mation of its traditional, compact urban form that adhered to human scale, into a car oriented city of modern 
thoroughfares and freeways.  The high dependency on the automobile has been at the cost of neglecting other 
modes of travel, particularly walking.  Modern land subdivisions lack pedestrian routes, hence discourage 
walking and community life, especially for children. This has resulted in the loss of children’s urban spaces 
and exposed them to high rates of traffic accidents. 

This paper investigates road and pedestrian networks and neighborhood services provisions in Riyadh 
to determine the possibility of developing a children�friendly environment. A field survey of 12 neigh�
borhoods has been undertaken throughout the city, complemented by a questionnaire for male and female 
students in four neighborhoods to identify perceptions and needs of pedestrians within their respective 
neighborhoods. The paper highlights several challenges to realize a truly “child�friendly city” concept. It 
concludes with recommendations to bring about a safer road network, emphasizing pedestrians and suffi�
cient residential services conducive to livable and safe communities for children.

Key words: Child�friendly cities, neighborhoods, roads and walkways, residential services, planning and 
design standards for walkways, children needs in neighborhoods.


