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 ملخص البحث

 ِف٠َٕٛٙبلش اٌجؾش . اٌؼّشا١ٔخٌفشاغبد ثب اٌؾ١بح عزّشاسِٓ اٌّؾبٚس اٌذاػّخ ال االعزّبػ١خ االعزذاِخ رؼزجش

 اٌشّٛي االعزّبػٟ. أؽذ ِؤششاد اٌجؼذ اٌؼّشأٟ االعزّبػٟ ٚ٘ٛ ِؤشش ِٓ خالي االعزّبػ١خ العزذاِخا

جغؾ ٌّؤششاد اٌشّٛي االعزّبػٟ ثؾذ٠مخ ِٓ خالي  ؽ١ش ٠مَٛ ثطشػ ِفَٙٛ اٌشّٛي االعزّبػٟ ُِ َّٔٛرط 

ِٓ  ِشاعؼخ دٚس اٌؾذ٠مخ وفشاؽ ػبَ داخًٚل١بعٙب ػٍٝ ّٔٛرط ػبٌّٟ ٚآخش ِؾٍٟ ثٙذف  اٌّغبٚسح اٌغى١ٕخ

 عٛدح ٌزؾم١ك ٚٚع١ٍخاٌّغبٚسح اٌغى١ٕخ فٝ رؾم١ك اٌشّٛي االعزّبػٟ وّؤشش ٌالعزذاِخ االعزّبػ١خ  خالي

والثانً منهج  األول ٌقدم منهج استقرائًأعضء  ٠أرٟ اٌجؾش ِٓ خالي ِٕٙغ١خ ثؾض١خ رٕمغُ إٌٟ صالس .اٌؾ١بح
مدي الحدٌقة العامة بالمجاورة السكنٌة علً تؤثٌر ِٚٓ خالي رٌه ٠زؼؼ  الثالث ٌقدم منهج تطبٌقً.تحلٌلً و

 .بالفراغ الشمول االجتماعً تحقٌق
 .االعزذاِخ االعزّبػ١خ، ؽذائك اٌّغبٚساد اٌغى١ٕخ، اٌشّٛي االعزّبػٟ ثؾذ٠مخ اٌّغبٚسح الكلمبت المفتبحية

 المقذمة   -1

 اٌزغّؼبد ر١ّٕخ ِغبي فٟ ٖأفىبس عخذسُ  ؽ١ش َ،0691 ػبَ ِٕز اٌؼّشا١ٔخ اٌزغّؼبد رظ١ُّ ِغبي ظٙش

 ؽز١بعبداإل ٚدساعخ اٌّغبي اٌؼّشأٟ ٚرٕغ١ك اٌّٛالغ اٌّؼّبسٞ ّغبياٌ) اٌّغز٠ٛبد ِخزٍف ػٍٝ

 ِٓ اٌؼذ٠ذ ٠ٚؾزٛٞ ارغبػب ضشوأ ِفَٙٛ اٌؼّشأٟ اٌزغّغ رظ١ُّ أطجؼ 0691َ ػبَ ِٕٚز(. االعزّبػ١خ

.إٌبط أعً ِٓ ػّبسح االعزّبػ١خ، اٌؼّبسح ِٕٙب اٌزغ١ّبد ِٓ اٌؼذ٠ذ فزؼّٓ األٔشطخ؛
[0]

 أٚاخش ٚفٟ 

 ٚاٌجؼذ اٌج١ئٟ اٌجؼذ سئ١غ١خ؛ اثؼبد صالس رٕبٚي ٚاٌزٞ اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ ِفَٙٛ ظٙش اٌّبػٟ اٌمشْ صّب١ٕ١ٔبد

 اٌزظ١ُّ أْ 8119َ ػبَ Veugelers, et.al)) ٚآخشْٚ ف١شِغ١ٍشص أوذ .االعزّبػٟ ٚاٌجؼذ االلزظبدٞ

٠مًٍ فشص  ٌٍّغبٚسح اٌؼؼ١ف فبٌزظ١ُّ ٌٍغىبْ، االعزّبػٟ اٌغبٔت ػٍٝ ٠ٕؼىظ اٌغى١ٕخ ٌٍّٕبؽك اٌؼّشأٟ

طشد األٔشطخ اٌزشف١ٙ١خ ٚاالعزّبػ١خ ِٕٙب.٠ٚ ،اٌغش٠ّخ ؽذٚس اٌشّٛي االعزّبػٟ ٠ٚذػُ
[8]

 

 المشكلة البحثية

اٌؼٛاًِ ِزبثؼخ ِؼذالد اٌز١ّٕخ ثبٌزغّؼبد اٌؼّشا١ٔخ اٌغذ٠ذح أْ ِؤششاد اٌز١ّض الرمزظش ػٍٝ  رج١َٓ ِٓ خالي

االلزظبد٠خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٚأْ ألّ٘بي اٌجؼذ االعزّبػٟ رأص١ش عٍجٟ ػ١ٍٙب، ٚأْ ػذَ اال٘زّبَ اٌىبف ثبٌشّٛي 

 االعزّبػٟ وأؽذ ػٛاًِ رؾم١ك االعزذاِخ االعزّبػ١خ لذ ٠ؤصش عٍج١بً ػٍٝ عٛدح اٌؾ١بح ثبٌّغبٚسح اٌغى١ٕخ.

 البحث مه ف هذال

ّغبٚسح اٌغى١ٕخ فٝ رؾم١ك اٌشّٛي ٚاالٔذِبط االعزّبػٟ وّؤشش ِشاعؼخ دٚس اٌؾذ٠مخ وفشاؽ ػبَ داخً اٌ

 .اٌؼّشا١ٔخ ثبٌفشاغبد اٌؾ١بح عٛدح ٌزؾم١ك ٚٚع١ٍخ االعزذاِخ ِؾبٚسٌالعزذاِخ االعزّبػ١خ ٚاٌزٝ رأرٟ وأؽذ 

  يةمىهدية البحثال

الجممء  األول ٌقممدم مممنهج اسممتقرائً و ٌممت نقمموم باسممتقرا  البٌانمما  ال ا ممة  ،ثالث أجممءا لمممنهجٌممة التنقسممم 
بالفراغ العمرانً على مستوي المجاورة، والمعلوما  ال ا ة بمفهوم الشمول االجتماعً كؤحمد مإشمرا  
االستدامة االجتماعٌة. الجمء  الثمانً ٌقمدم ممنهج تحلٌلمً و ٌمت نقموم بتحلٌمل البٌانما  والمعلومما  للو مول 

لو ول إلمى مإشمرا  تحقٌمق الشممول لحدائق المجاورا  السكنٌة، وا معاٌٌر واالشترطا  الفنٌة والكمٌةلل
مقارنمة مإشمرا  الشممول ت بمتم تماالجتماعً بحدائق المجاورا  السكنٌة. الجء  الثالث ٌقدم منهج تطبٌقً 

 النتائج البحثٌة. لتحقق من تطبٌق المإشرا  واست الصلاالجتماعً على نموذج عالمً ونموذج محلً 
 ) تؼشيفبت ودساصبت وظشية(  ْمشاَن  الم دبوسات  الَضكىية  ػ    -2

 ٌشمٌر م مطلح (society) االجتماعٌمة   مالمجتمع التكوٌنما  عن والتجمع المجتمع م طلح كالً من ٌُعبر

 تكوٌن ( هوcommunity) بٌنما التجمع القٌم،  ً مشتركة أرض محدودة إطار ضمن تقع التً الناس إلى

  مالتجمع [3].محلٌة تسودة ثقا ة المجتمع،  ً الوحدا  األساسٌة مثل المجاورا  ٌضم إطار  ً ُنظم  ؽٌر
التجمـمـع  تعرٌفما  بمٌن علٌمت الدمـمـج ترتــب مما[ 4].األ رى واالحتٌاجا  المسكن ٌحتوي الذي المكان هو

 ممن وتتكمون. التجممع دا مل  رعٌمة مجموعمة بؤنمت تحدٌمد المجماورة ٌمكن  (neighborhood).والمجاورة

 [5] متر. 444 حوالً قطرها ن ؾ دائرة والفراؼا  العمرانٌة دا ل السكنٌة المبانً

 اعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌؼّبسح و١ٍخ إٌٙذعخ ثشجشا -أعزبر ثمغُ اٌؼّبسح و١ٍخ إٌٙذعخ ثشجشا عبِؼخ ثٕٙب         ط -ِؼ١ذ ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثشجشا عبِؼخ ثٕٙب        ة -ا
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 حذائق المدبوسات الضكىية. -3
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 اٌّزٕفظ األعـبعـٝ اٌغـى١ٕخ اٌّغـبٚساد ؽذائك رؼزجش (Gallion&Eisner)ٚا٠غٕش ؽجمـب ً ٌغب١ٌْٛ ٚا٠غٕش 

 أٜ فٟ أعبعـ١خ ِزطٍجبد ٟٚ٘ اٌغ١ًّ، اٌّظالد، اٌّّبشــٟ، اٌّمبػذ، ٚإٌّظش ػٍٝ ٚرشــًّ ٌٍّغبٚسح

إِىب١ٔخ ٚطٛي وً عبوٓ  :اٌى١ّخ ٌؾذ٠مخ اٌّغبٚسح اٌغى١ٕخ رزٍخض فٝ ا٢رٟ رشف١ٙ١خ. االشزشاؽبد ِغبؽبد

 ِــٓ ٌىً  ؽذ٠مــخ رــٛفش أْ ٠غـت .فـذاْ ػـٓ ِغـبؽزٗ رمـً ٚال ٠11َ ِـٓ ِٕضٌـٗ أوضـش ػـٓ ال ٠جؼـذ ٌفشاؽ

رٍه  ٚرُ رٍخ١ض اٌج١بٔبد ٌِٓىــً فشد.  0,99َ8-1,9ثــ١ٓ  اٌّغبؽخ رزــشاٚػ أالف ٔغـّخ، ٚأْ ٥-٣

 (0-0. عذٚي)ِؼب١٠ش رظ١ُّ اٌؾذائك ثبٌّغبٚساد اٌغى١ٕخ١ٛػؼ ٌاٌغذٚي اٌزبٌٟ اٌّشاعغ فٟ 

 

 االصتَذامة  االختَمبِػية  والبِيئة  الؼ مَشاوِية   -4

اح مـع المنظومة الطبٌعٌة النج  من تمع لمجمكن اهى البحث والتنفٌذ ل طط جذرٌة تُ  اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ
ة الجوانب عب هى عملٌة متشمعٌن ٌسمح باستردادهما. ي حتفاظ بمستوال)حٌوٌة أو ؼٌر حٌوٌة( من  الل ا

تـضمن للبٌئة الطبٌعٌة والنظام اإلقت ادى وطبٌعة الحٌاة اإلجتماعٌة نظام آمن مستدام ور اهٌة الشعوب، 
.الت   ا  للو ول إلى االستدامة والحا ظ على عالمنا لالجهود  ى ك وإلنجاحها البد من تظا ر كل
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ِخ ٚرشًّ االعزذاِخ االعزّبػ١خ ؽمٛق اإلٔغبْ ٚسفب١٘زٗ ٟ٘ أؽذ عٛأت االعزذا االعزذاِخ االعزّبػ١خ

ٚؽك اٌؼًّ فٟ رٕبغُ ِغ االعزذاِخ اٌج١ئ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ اٌّغزذاِخ، ٚ٘ٝ رؼٕٟ رؾم١ك اٌزٛاصْ ٚاٌشخبء 

االلزظبدٞ ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ ٟٚ٘ اٌز١ّٕخ اٌزٟ رضٚد اٌؾ١بح اإلٔغب١ٔخ ثزؾغ١ٕبد ؽم١م١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌفشد 

غزّغ.ٚاٌّ
[6]

 ٌالعزذاِخ االعزّبػ١خ عبٔج١ٓ ِؼٕٛٞ ِٚبدٞ. 

ٚاٌزأص١شاد  ٚاالٔطجبػبد ثبٌّشبػش ٠زّضً اٌؼّشا١ٔخ اٌج١ئخ ع١بق فٝ االعزّبػ١خ ٌالعزذاِخ اٌّؼٕٛٞ اٌغبٔت

ٚاٌّؤصشح ػٍٝ ػاللبد األفشاد ثبٌغّبػبد، ٚاٌزٟ ٠ُزوش ِٕٙب  فشادٖأٚ اٌّغزّغ ػٍٝ اٌؼّشا١ٔخ اٌج١ئخ ِٓ إٌبثؼخ

 فٟ زجغ٠ُ  اٌزٞ اٌغٍٛنِفَٙٛ  أٚ. ثؼؼُٙ ثغٛاس ٠ؼ١شْٛ اٌٍز٠ٓ اٌغىبْ ث١ٓ اٌزفبػً ِفَٙٛػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

اٌشّٛي االعزّبػٟ اٌزٞ ٠ذي ػٍٝ إربؽخ فشص االٔذِبط االعزّبػٟ. ِٚفَٙٛ .اٌغ١شاْ ث١ٓ اٌزفبػالد
[01]

 

 ر١ّٕخ ِضً؛ اٌؼّشا١ٔخ اٌخظبئض فٟ زّض٠ً اٌؼّشا١ٔخ اٌج١ئخ ع١بق فٝ االعزّبػ١خ ٌالعزذاِخ ّٞبداٌ اٌغبٔت

 إٌّبصي رشر١ت اٌؼبَ، اٌّٛلغ) اٌّٛلغ رظ١ُّ ،(ثبٌىبًِ اٌزغّغ ؽغُ اٌىزٍخ، ؽغُ اٌغى١ٕخ، اٌىضبفخ) اٌّٛلغ

 اٌزظ١ُّ ،(اٌشبسع فٟ اٌغ١بساد أزظبس اٌغ١بساد، أزظبس ِٛالغ اٌشٛاسع، ػشع)خ اٌؾشو ،(ٚاٌىزً

.(ٌإلعىبْ اٌشبٍِخ اٌزظ١ُّ وفبءح اٌّؼّبسٞ، األعٍٛة) اٌّؼّبسٞ
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 الشمىل االختمبػي -5

ِؤشش ٌّذٞ أذِبط إٌبط ثج١ئبرُٙ اٌؼّشا١ٔخ ٚلذسح رٍه اٌج١ئبد ػٍٝ  ٘ٛ االعزّبػٟ ٚاالٔذِبط اٌشّٛي

 ِٓ اٌغ١ّغ رّى١ٓ أعً ِٓ االخزالف ٚاؽزشاَ اٌفشص رىبفؤ رؼض٠ض ٠ؼٕٟ ٚ٘زا. شّٛي وً فئبد اٌّغزّغ

 اٌىشاعٟ فٟ طغبس أؽفبي ٌذ٠ُٙ ٚاٌز٠ٓ اٌغٓ وجبسٚ ٌٍّؼٛل١ٓ ثبٌٕغجخ .ٚإعزغالٌٙب إِىبٔبرُٙ إٌٝ اٌٛطٛي

 ٠ض٠ً أْ ٠غت ٌزٌه اٌؼبَ؛ ٌٍفشاؽ اعزخذاُِٙ ِٓ اٌّخزٍفخ اٌّبد٠خ اٌؾٛاعض رّٕغ اٌؾٛاًِ ٚإٌغبء اٌّزؾشوخ

 ا١ِٛ١ٌخ االعزّبػ١خ. اٌؾ١بح فٟخ رٍه اٌفئبد ِشبسو ِٓ رمًٍ اٌزٟ اٌؾٛاعض ع١ّغ اٌؼّشاْ رظ١ُّ

 اٌفشاؽ فئْ ٘زا رٌه، ِٓ اٌخٛف أٚ االسر١بػ ثؼذَ ٠شؼشْٚ ألُٔٙ فشاؽ أٞ ٠غزخذِْٛ ال إٌبط وبْ إرا"

(.Carmonaوّب لبي وبسِٛٔب ) ".اٌفمش ِٓ ٠ؼبٟٔ اٌؼبَ
[08]

 إٌبط ِٓ اٌؼذ٠ذ ٠غٕٟ ٚاٌغز١ٓ، اٌخبِغخ عٓ ثؼذ 

 رج١ٓ ،ػٍٟ عج١ً اٌّضبي ش١ىبغٛ فٟ أسٍِخ أٌف 98َشٍّذ  دساعخ فٟف. اٌّؾذٚد ٚاٌزٕمً اٌّزذٟٔ، اٌؼّش ٔزبئظ

اٌض٠بسح  ؽزٝ ٠َُضسْ ٌُ خّغٙٓ ِٓ ٚأوضش اٌؼبِخ، األِبوٓ إٌٝ ٠ز٘جٓ ٌُ اٌّغٕبد إٌغبء ٔظف ِٓ أوضش أْ

.رؾغجبً ٌّٛاعٙخ اٌّؼٛلبد اٌّىب١ٔخ ثبٌج١ئخ اٌؼّشا١ٔخ اٌزؼش٠ف١خ
[0٣]

 

 (Burton & Mitchell) ومٌتشل من بٌرتون كل ٌ ذُكر

الفراغ  ت مٌم من ٌستفٌدون الفئا  جمٌع من األش اص أن
 لدٌهن الالئً والنسا  والمعوقٌٌن السن كبار ٌساعد الذي العام

 من أ رى، وبعبارة. بدون عوائق تاست دام علً أطفال
وذو  سناً  األكبر لؤلش اص ٌمكن عمرانٌة بٌئا  إنشا   الل

 حٌاة نوعٌة و ر ؤننا ن بفاعلٌة است دامهااالحتٌاجا  ال ا ة 
 [14]أ ضل للجمٌع.

 
 توضح أهمٌة الشمول االجتماعً والتماسك المجتمعً 1 رقم  ورة

http://socialpsychonline.com/2016/05/importance-الم در:
infographic/-inclusion-social  2419-14بتارٌخ 

 

 متطلببت تحقيق مؤششات الشمىل االختمبػي بحذائق المدبوسات الضكىية -6
[14]

 

ِؤشش اٌشّٛي ٚاالٔذِبط االعزّبػٟ ٠زؼّٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؤششاد اٌضب٠ٛٔخ اٌزٝ ٠زؾمك ِٓ خالٌٙب، ٚفٝ 

إؽبس رؾم١ك االعزذاِخ االعزّبػ١خ ِٓ خالي ؽذ٠مخ اٌّغبٚسح اٌغى١ٕخ ٔغذ أٔٗ ٠ّىٓ رطج١ك رٌه ِٓ خالي 

(. عٛف ٠زُ 8اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٍخض ٘زٖ اٌّؤششاد ٚٔمبؽ رؾم١ك وً ِؤشش )عذٚي ثؼغ رٍه اٌّؤششاد

٘زٖ إٌمبؽ ػٍٝ ّٔٛرط ػبٌّٟ ٚآخش ِؾٍٟ ٌؾذ٠مخ ِغبٚسح عى١ٕخ ِٚمبسٔخ إٌزبئظ ٌٍٛلٛف ػٍٝ  رؾمكِشاعؼخ 

 ِذٞ رأص١ش اٌؾذائك ػٍٝ ِؤششاد اٌشّٛي ٚاالٔذِبط االعزّبػٟ.

 4مإشر رقم  3مإشر رقم  2مإشر رقم  1مإشر رقم 

ذُكر والت مٌٌء السالمة الش  ٌة الرإٌة والوضوح االستعمال واالستمتاع  الت 

 المإدٌة والشوراع طرقال •
 وذا  حضرٌة حدٌقةلل

 .جمٌعال ٌناسب ت مٌم
 عالما  ذا  الحدٌقة مدا ل •

  ٌها وٌتحكم وتفتح ب رٌة
 .الجمٌع

 ذا  والمبانً الفراؼا  •
 الفهم سهل أو واضح ت مٌم

 .الفئا  جمٌع من والتعامل
 مستوى على الحدٌقة مدا ل •

 .أمكن كلما األرض
 مع جًٌدا مت لة ممرا  •

 طولها على ب ري امتداد
 وعروض بسٌطة وتقاطعا 

 . ؤكثر متر 2
 من بدال لطٌفة منحدرا  •

 .السلم درجتً أو درجة

 الجدران إن فاض •
 واستعمال واألسوار

 بٌن تف ل م ل لة أسوار
 .االستعماال 

 بءواٌا بر ق الممرا  لؾ •
 درجة. 94بر من أك

 لها ومبانً  راؼا  •
 .واضحة ومدا ل ظائؾو

 إلعطا  عالما  •
 بسٌطة معلوما 

  ٌها لبس ال وضرورٌة
 القرار، نقاط  ً

 والرموء بالرسوما 
 .والملونة الكبٌرة

 باست دام تنبٌهٌة عالما  •
  ً  وتٌة أو النهو مواد

 األ قٌة التحوال 
 .والرأسٌة

 أنشطة مراقبة إتاحة •
 مفتوحة بءواٌا األطفال
 األطفال مناطق وإحاطة

 مد ل ذا  شفاؾ بسٌاج
 .منفرد وم رج

 اآللٌا  مسارا   ى التحكم •
 وتؤمٌن الت دٌم مناطق  ى

 .و روجها د ولها
 والفراؼا  الممرا  إضا ة •

 لؤلش اص مناسبة بطرٌقة
 .الب ر ضعاؾ

 مراقبة أنظمة وجود •
 أرجا  تؽطً بالكامٌرا 

 .مدا لها وتؤمٌن الحدٌقة
 الد اع إشترطا  تطبٌق •

 .ال دما  مناطق  ى المدنً

 مجموعة القرار نقاط عند •
 المساحا  من متنوعة

 .تجمع كمراكء الفراؼٌة،
  ً معمارٌة مٌءا  •

 من متنوعة مجموعة
 واأللوان األسالٌب

 .الممٌءة والموادالمحلٌة
 من ممٌءة مجموعا  •

 كاألشجار التنسٌق عنا ر
 جمالى تمٌء واآلثاث،
 .ووظٌفً

 الفراغ بٌن المءج طرق •
 .البنا  وكتل

 بٌن العمرانٌة العالقا  •
 المالعب الم تلفة الفراؼا 
 مثال المفتوحة والمناطق

 .ممٌءة

الباحث [ والجدول من  ٌاؼة14المرجع: ]متطلبا  تحقٌق مإشرا  الشمول االجتماعً بحدائق المجاورا  السكنٌة       2جدول رقم   

http://socialpsychonline.com/2016/05/importance-social-inclusion-infographic/
http://socialpsychonline.com/2016/05/importance-social-inclusion-infographic/
http://socialpsychonline.com/2016/05/importance-social-inclusion-infographic/
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 الذساصة التطبيقية -7

رُ ك ِؤششاد اٌشّٛي االعزّبػٟ ث١ٓ ّٔٛرط ػبٌّٟ ّٚٔٛرط ِؾٍٟ ّمبسٔخ رؾمثرمَٛ اٌذساعخ اٌزطج١م١خ 

فٝ ظشٚف اعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ِخزٍفخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ رأص١ش  ػٍٝ اٌّؤششاد زأص١شاٌذساعخ ٌ رط ػبٌّّٟٛٔاخز١بس 

راد ِٕبؿ ِزمبسة ِٓ  طمخثّٕ ٌٍّٕٛرط اٌؼبٌّٟرُ االخز١بس ؽ١ش. اٌشّٛي االعزّبػٟ ػٍٝ ِؤششاداٌؾذائك 

ٌزٌه ٚلغ . ٌزغٕت اٌزأص١ش اٌج١ئٟ اٌغغشاف١خ شن ثشىً وج١ش فٟ ٔفظ دائشح اٌؼشعِذ٠ٕخ اٌمب٘شح ؽ١ش رشـز

ٚ٘ٛ ّٔٛرط  ِٕٙب اٌؼبٌّٟرط ١ٌٛفٛس١ٔب األِش٠ى١خ إلخز١بس إٌّاالخز١بس ػٍٝ ِذ٠ٕخ عبْ فشأغ١غىٛ ثٛال٠خ وب

الفردوس بالحً األول . وّب ٚلغ االخز١بس ػٍٝ ؽذ٠مخ  Mission Dolores Parkؽذ٠مخ ١ِشٓ دٌٚٛس٠ظ
ٚٚلغ االخز١بس ػٍٝ إٌّٛرع١١ٓ ثؾ١ش ٠زٛافش رؼذد اٌفئبد االعزّبػ١خ داخً ِوال  ٛرط ِؾٍٟ.ّوٕ مدٌنة ن ر

 ٚإٌّبخ١خ ثّٙب.ُِغزِّؼّٙب ٚثبٌٛلذ ٔفغٗ رمبسة اٌظشٚف اٌج١ئ١خ 

 بمذيىة صبن فشاوضيضكى( حذيقة ميشه دولىسيش) الؼبلميالىمىرج   -8

تقع الحدٌقة بمجاورة مٌشن دولمورٌس  مى الجنموب الؽربمً 
لهمممما، و تعتبممممر المجمممماورة مممممن األممممماكن التارٌ ٌممممة  ممممى سممممان 

، وأ مبح  اآلن م17٠2و، وقد تمم بنما  الحدٌقمة عمام  رانسٌسك
تطمل الحدٌقمة ممن جهمة الشممال علمى  .ت مدم العمائال  ال مؽٌرة

مدرسة مٌشن الثانوٌة، حٌث ٌف ل بٌن الحدٌقة وبمٌن المدراسمة 
. ممممما سممماعد علمممى اسمممتعمال الحدٌقمممة بمممٌن الشمممباب 1٠شمممارع 

 [15]والمراهقٌن بقدر أكبر كونها قرٌبة من المدرسة.
ٌعتبر الرجال ممن المسمت دمٌن الرئٌسمٌن للحدٌقمة أكثمر ممن 

بمر الممراهقٌن ممن المسمت دمٌن األساسمٌٌن ٌعت 2:1النسا  بنسبة 

للحدٌقمة  تعتبممر مممدا ل الحدٌقممة والسمماللم هممى مقممر جلوسممهم  ممى 
أممما الشممباب ومتوسممطى  .أوقمما  ال ممباح والمسمما  مابعممد العمممل

العممممر ٌسمممت دموا مممممرا  الجمممرى وملعمممب التمممنس ومسمممارا  
الكالب، واألطفال ال مؽار وذوٌهمم همم مسمت دمى منماطق لعمب 

 [16]األطفال.

 
 جوجل موقع  رائط عبر دولورٌس مٌشن مجاورة حدود 2 رقم  ورة

  اإللكترونً

 
 الحدٌقة دا ل من تبدوا كما الثانوٌة مٌشن مدرسة 3 رقم  ورة

Mission Dolores Park - Historic Resource Evaluation 

(revised draft, October 17, 2011; prepared for the San 
Francisco Recreation and Park Department). PDF 

 الحذيقة صلبيبتمميزات و8-1

ِٓ لجً اٌجبؽش ثّشاعؼخ رمبس٠ش رظ١ُّ ؽذ٠مخ ١ِشٓ  ٚاٌغٍج١بدرُ رؾ١ًٍ اٌؾذ٠مخ ٚاعزٕزبط ا١ٌّّضاد 

ٚاٌزٞ رّذ  810٥دٌٚٛس٠ظ اٌخبطخ ثمغُ عبْ فشأغ١غىٛ ٌٍؾذائك ٚاٌّزٕض٘بد ٚاٌظبدس فٝ د٠غّجش 

.8106ػ١ٍّبد ِشاعؼخ ػ١ٍٗ فٟ ٠ٕب٠ش 
[01]

 

 الممٌءا 

 الٌد أو حتى للجلوس  قطلمناطق المحٌطة بالمالعب تســـــت دم ألنشـــــطة كثٌرة مثل لعب الكرة وكرة ا 
 ةٌسـاعد على االسـتمتاع بالطبٌعة أو مشاهدة أحداث الحدٌق مما ا المقاعد موءعة على طول الممر 

  امكانٌة الو ول للحدٌقة من جمٌع الجها.  

 تعتبر الحدٌقة كبٌرة كفاٌة الحتوا  مجموعا  كبٌرة م تلفة من األش اص با تالؾ احتٌاجاتهم.  

 نطقة لعب األطفالتنوع األلعاب  ى م. 
  حسن توءٌع االستعماال  دا ل الحدٌقة  نجد منطقة األطفمال بجانبهما منطقمة الطماوال  والطعمام ومعهمما

 منطقة لدورا  المٌاه
 تعدد مدا ل الحدٌقة ومراعاة احتٌاجا  ذوو القدرا  ال ا ة بها 
 انتشار جٌد وكا ً لعنا ر التنسٌق للمواقع 
 بقدر جٌد وبؤمكان منتشرة جٌداتواجد مواقؾ النتظار الدراجا   

 السلبٌا 

 تضارٌس الحدٌقة عنٌفة  ى أماكن متعددة وتمثل أحٌاناً  طر 



 .السكنٌة المجاورا  بحدائق االجتماعً الشمول  الل من االجتماعٌة االستدامة

 5 فحة رقم 
 

 تفتقد بعض المناطق إلً اماكن للجلوس مثل منطقة المالعب 
 تعتبر المدا ل المبلطة والساللم مقر المراهقٌن بالحدٌقة 
 مبنى ال دما  مؽلق معظم الوق  وؼٌر واضح للمست دمٌن 
 منطقة تنءه واحدة مسٌطر علٌها من قبل المراهقٌن والتست دم أبدا للتنءه وجود 

 حذيقة ميشه دولىسيشالؼبم ل الىصف 8-2

 مفتوحة مساحة من الحدٌقة

تؤتً بٌن أربعة شموارع رأسمٌة 

 ممى مجمماورة مٌشممن دولممورٌس 

 1٠حٌث ٌكونها شمالها شمارع 

ً شرقها شمارع دولمورٌس ؤتوٌ

وممممممن جهمممممة الؽمممممرب شمممممارع 

 24وجنوبمممماً شممممارع  الكنٌسممممة

 ٌ تممممممرق  19ٌبنممممممما شممممممارع 

عممرض الحدٌقممة حٌممث ٌتحممول 

مممن  ممالل الحدٌقممة الممى متنممءه 

ٌُسمممتكمل  ٌمممما بعمممد  للمشممماة ثمممم 

. كما هو موضح بشمكل الحدٌقة

   1رقم

تبلػ مساحة الحدٌقة حوالً 

 46244 دان أي ما ٌعادل  11

متر مربع،  هً تمثمل مسمتطٌل 

 144متممر واآل ممر  334أبعمماد 

هممو موضممح بشممكل  . كمممامتممر

 2رقم 

الحدٌقمممة تنقسمممم إلمممً عمممدة 

منمممماطق منطقممممة مالعممممب  ممممى 

شممممممالها، ومنطقمممممة احمممممتفال  

وأنشمممطة، والممشممممً المتنممممءه، 

ومنطقممممممة ألعمممممماب األطفممممممال، 

وبجانبهممممما منطقمممممة الطممممماوال  

والطعممام، وهنمماك منطقممة لعممب 

الحٌونا  األلٌفة، باإلضا ة إلى 

منطقتممممممممممممً دورا  المٌمممممممممممماه 

المجمعمممممة، وال مممممدما  أسمممممفل 

كمممما همممو  ملعمممب كمممرة السممملة.

 3موضح بشكل رقم 

 
 الحدٌقة موضح علٌها الشوارع المحٌطة 1شكل رقم 

 [01]من  الل مرجع  والتحلٌل قام بت الباحث google earthالم در: 

 
 الحدٌقة موضح مقاسا  الموقع والمساحة اإلجمالٌة 2شكل رقم 

 [01]من  الل مرجع  والتحلٌل قام بت الباحث google earthالم در: 

 
 الحدٌقة موضح علٌها مناطق االستعماال  الم تلفة 3شكل رقم 

 [01]من  الل مرجع  والتحلٌل قام بت الباحث google earthالم در: 
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 دولوريس ميشنمجاورة بحديقة  مؤششات الشمىل االختمبػيتطبيق  -9

 دولىسيش ميشهبحذيقة االصتؼمبل واالصتمتبع لدميغ الضكبن بتىىع األػمبس والقذسات  9-1

 الحدٌقممة مممدا لرابعمماً: 
 ب مممرٌة عالمممما  ذا 

مثممممل وجممممود  وسمممممعٌة
جمممممرس عنمممممد ممممممد ل 

 وتفمتحالحدٌقة الرئٌسً 
 جمٌعمممماً   ٌهمممما وٌممممتحكم

  .مناسبة بطرق

 مسمممطحة مسمممارا ثالثممماً: 
 ممؤكثر.  متممر 2 وعممروض

وجممود منحممدرا  لطٌفٌممة 
 مممع جٌممًدا مت مملة ممممرا 
 علممممممى ب ممممممري امتممممممداد
 . بسٌطة وتقاطعا  طولها

 

ت طمممممممٌط جٌمممممممد ثانٌممممممماً: 
للشوراع المإدٌمة للحدٌقمة 
ٌسمممماعد علممممى الو ممممول 
للحدٌقممممة بؤمممممان وٌسممممر. 

 علممممى الحدٌقممممة مممممدا لو
 كلممممممما األرض مسممممممتوى

 .تحقٌق ذلك أمكن

 الحدٌقمممممممة ممممممممدا لأوالً: 
تراعممممً احتٌاجمممما  ذوي 
القمممممممممممدرا  ال ا مممممممممممة 
والمسنٌن وأولٌا  األموار 

أطفمممممالهم  لمممممدٌهماللمممممذٌن 
بممممممالعجال  مممممممما ٌتممممممٌح 

 بالحدٌقة.  استعمالللجمٌع 

    
تبٌن الجرس  ى  7 ورة رقم 

 المد ل والن ل كعالمة ب رٌة
تبٌن مٌول ودوران  6 ورة رقم 

 بالحدٌقةالممر والعرض المناسب 
توضح الت طٌط  5 ورة رقم 

 الجٌد للمحاور المحٌطة بالحدٌقة 
توضح وجود  4 ورة رقم 

 منحدرا  بجانب السالم  ى المد ل
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 تنبٌهٌمة عالمما رابعاً: 
 أو النهمو مواد باست دام

  ممممً  مممموتٌةمنبهمممما  
 األ قٌمممممممممة التحممممممممموال 

مثل استعمال  .والرأسٌة

أحجمممممار  شمممممنة علمممممى 
 .جانبً ممر المشاة

 عالمممممما وجمممممود ثالثممممماً: 
 بسمٌطة معلوما  إلعطا 

  ٌهمما لممبس ال وضممرورٌة
 القممممممممرار، نقمممممممماط  ممممممممً

 والرممممممموء بالرسمممممموما 
 .والملونة الكبٌرة

 

 مبمانًالو فراؼما الثانٌاً: 
 وممممممدا ل وظمممممائؾ لهممممما

مثمممممل تعءٌمممممء  .واضمممممحة

ممممممممد ل دورا  المٌممممممماه 
 بحائط شجري.

 بر مق المممرا  لؾأوالً: 
 94 ممممممن أكبمممممر بءواٌممممما

 إن فممممممممماض درجمممممممممة، و
 واألسممممممممموار الجمممممممممدران

 م ل لمة أسوار واستعمال
 .االستعماال  بٌن تف ل

 

 
 

 

 

 
توضح وجود  ٠ ورة رقم 

 األسوار الم ل لة حول المالعب

 
استعمال تبٌن  12 ورة رقم 

 الحجر على جانبً ممر الحركة.
توضح وجود  11 ورة رقم 

 تمثال كعالمة ب رٌة عند المد ل
 تعءٌءتوضح  14 ورة رقم 

 شجري بحائط المٌاه دورا  مد ل
ءواٌا توضح وجود  9 ورة رقم 

 مفتوحة وممرا  انسٌابٌة 
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 المممرا  إضا ةرابعاً: 
 بطرٌقممممممة والفراؼمممممما 

 لؤلشممممممم اص مناسمممممممبة
  .الب ر ضعاؾ

 إشمممترطا  تطبٌمممقثالثممماً: 
 منماطق  مى المدنً الد اع

ووجممممممممممود  .ال ممممممممممدما 
 ممممنادٌق حماٌممممة حممممول 

 أجءا  المرا ق بالحدٌقة.

 منممممماطق مراقبمممممةثانٌممممماً: 
 مفتوحمممة بءواٌممما األطفمممال

 شممفاؾ بسممٌاج حاطممةاإلو
 م ممرجالو مممد لال توحٌممد

 .ال ا ة بمطقة األطفال

 مسمارا   ى التحكمأوالً: 
 منمممممماطق  ممممممى اآللٌمممممما 
 د ولهممما وتمممؤمٌن الت مممدٌم

وكذلك مدا ل . و روجها
 الحدٌقة تراقب بالفٌدٌو.



 .السكنٌة المجاورا  بحدائق االجتماعً الشمول  الل من االجتماعٌة االستدامة

 7 فحة رقم 
 

    
إضا ة تبٌن  16 ورة رقم 

 الممرا 
 ندوق تبٌن  15 ورة رقم 

 المدنًحماٌة لمعدا  الد اع 
  ل توضح  14 ورة رقم 

  منطقة االطفال وتوحٌد مد لها
تؤمٌن مسار توضح  13 ورة رقم 

 د ول ال دمة إلى الحدٌقة
 اإللكترونً جوجل موقع  رائطالم در ال اص بال ور من : 

122.4290925,17z/-https://www.google.com/maps/place/Mission+Dolores+Park/@37.759621, 
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  بٌن المءج طرقرابعاً: 
 .البنمممما  وكتممممل الفممممراغ
 بمٌن العمرانٌة العالقا 
ذا  عالما   الفراؼا 

 .ممٌءة ب رٌة

 مجموعممما تممموا ر ثالثممماً: 
 عنا ممممممر مممممممن ممٌممممممءة

 كاألشممممممممممجار التنسمممممممممٌق
 جمممممالى تمٌممممء واآلثمممماث،

 .ووظٌفً

 مٌممممممءا ٌوجممممممد ثانٌمممممماً: 
 مجموعممممة  ممممً معمارٌممممة
 األسممممالٌب مممممن متنوعممممة
 .الممٌءة واأللوان

 نقممممماط عنمممممدتمممممو ر أوالً: 
 متنوعممة مجموعممة القممرار

 الفراؼٌممة، المسمماحا  مممن
 .تجمع كمراكء

    
 بٌن عالقا التبٌن  24 ورة رقم 

 ذا  عالما  ب رٌة. الفراؼا 
تنوع  ى تبٌن  19 ورة رقم 

 بالحدٌقة عنا ر التنسٌق
التمٌٌء توضح  1٠ ورة رقم 

  منطقة الطفلباللون والمناسٌب  ى 
توضح تؤمٌن مسار  17 ورة رقم 

 د ول ال دمة إلى الحدٌقة
 اإللكترونً جوجل موقع  رائطالم در ال اص بال ور من : 

122.4290925,17z/-https://www.google.com/maps/place/Mission+Dolores+Park/@37.759621, 

 

 )حذيقة الفشدوس الحي األول مذيىة وصش( الىمىرج المحلي -11

تقع المنطقة أو الحمً األول بمنطقمة شممالٌة بحمً 
شرق مدٌنمة ن مر كمما ٌحمد المنطقمة ممن الشممال 
طرٌممق الن ممر ومممن الجنمموب م ممطفى النحمماس 
ومممن الشممرق شممارع عبمماس العقمماد ومممن الؽممرب 

تقسممٌم المنطقممة إلممً أربممع  ٌممتمشممارع الطٌممران. 
 .مجاورا  وبٌنهم منطقة لل دما 

 الفشدوسحذيقة الؼبم ل الىصف 11-1

تممؤتً الحدٌقممة بالمجمماورة األولممً بممالحً بممٌن 
و شممارع إبممن  ،شممماالً  شمارع جمممال الممدٌن وا ممل

، ؼربماً  ، وشارع ذكً حسمنجنوباً  هانً االندلسً
 .شرقاً  وشارع م طفً رٌاض

متممر  254الحدٌقممة ذا  شممكل مسممتطٌل بؤبعمماد 
 .متر عرضاً  114طوالً و

الحدٌقممة  ،ألممؾ متممر مربممع 24مسمماحة الحدٌقممة 
أبواب مفعل منهما ستة بسور حدٌدي ولها اطة مح

 .باب واحد وال تفتح بشكل منتظم

 
 google earthالم در:  ورة جوٌة توضح الحً األول بمدٌنة ن ر   21 رقم  ورة

  

 الحي األول

مجاورة سكنية 

4 

1مجاورة سكنية   

مجاورة 

2سكنية   

 

  google earthالم در:  توضح الحً األول وتقسٌم المجاورا  بت 22 ورة رقم 

3مجاورة سكنية   
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 الفشدوسبحديقة االصتؼمبل واالصتمتبع لدميغ الضكبن بتىىع األػمبس والقذسات  11-1

 الحدٌقممة مممدا لرابعمماً: 
 ب ممرٌة عالممما  بممدون

  ٌهممما وٌمممتحكمأ تفمممتحالو
  .مناسبة بطرق

 متهالكمممة مسمممارا ثالثممماً: 
 ممؤكثر.  متممر 2 وعممروض

د منحمممممممممدرا  الٌوجمممممممممو
 جًٌدا مت لةؼٌر  ممرا 

 ب ممممريال متممممداداال مممممع
 . متعامدة وتقاطعا 

جٌممد ؼٌممر ثانٌمماً: ت طممٌط 
للشوراع المإدٌمة للحدٌقمة 

ٌسمماعد علممى الو ممول ال 
للحدٌقممممة بؤمممممان وٌسممممر. 

لٌسممم   الحدٌقمممة ممممدا لو
 .األرض مستوى على

ال  الحدٌقممممة مممممدا لأوالً: 
تراعممممً احتٌاجمممما  ذوي 
القمممممممممممدرا  ال ا مممممممممممة 
والمسنٌن وأولٌا  األموار 
اللممممممممممذٌن ٌ ممممممممممطحبون 

 أطفالهم بالعجال . 

    
مد ل تبٌن  27 ورة رقم 

 الحدٌقة الرئٌسً
تهالك تبٌن  26 ورة رقم 

 الممرا  ووجود تشققا  بها
عدم توضح  25 ورة رقم 

 الت طٌط للمحاور المحٌطة بالحدٌقة 
 حالةتوضح  24 ورة رقم 

 .منحدرا  المد ل
 2419-9ال ور من ت وٌر الباحث من الواقع بتارٌخ الم در ال اص بال ور من : 
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 تنبٌهٌمة عالمما رابعاً: 
  مممممً ممممممواد باسمممممت دام

 األ قٌمممممممممة التحممممممممموال 
  .والرأسٌة

 عالما وجود عدم ثالثاً: 
 بسمٌطة معلوما  إلعطا 

  ٌهمما لممبس ال وضممرورٌة
 .القرار نقاط  ً

 مبمانًالو فراؼما الثانٌاً: 
 وممدا ل وظائؾ لهالٌس 

عممممممدم مثممممممل  .واضممممممحة

 .الحماما مد ل  وضوح

 المممممممممممرا  لمممممممممؾأوالً: 
درجمممممممممة،  94 ةبءواٌممممممممم

والممرا  متقطعة وبدون 
 .إمتدادا  ب رٌة مت لة

    
عدم تبٌن  31 ورة رقم 

 تنبهٌة بنهو للممر. مواداستعمال 
وجود عدم توضح  34 ورة رقم 

 الرئٌسً. المد لبعالمة ب رٌة 
مد ل توضح  29 ورة رقم 

 ة ومد ل الحمام بدون تمٌٌء.الحدٌق
تعامد توضح  2٠ ورة رقم 

  ممرا  الحركة بالحدٌقة
 2419-9ال ور من ت وٌر الباحث من الواقع بتارٌخ الم در ال اص بال ور من : الم در ال اص بال ور من : 
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 المممرا  إضا ةرابعاً: 
بهمممما أسممممالك مكشممممو ة 

  .تعرض لم اطر

 تطبٌممممممقال ٌممممممتم ثالثمممممماً: 
 المممدنً الممد اع إشممترطا 

 .ال دما  مناطق  ى

ال توجممممد منطقممممة ثانٌمممماً: 
م   ممة للعممب األطفممال 
بالحدٌقمممممممممة والمنممممممممماطق 

ال توجد آلٌة لد ول أوالً: 
اآللٌمما  للحدٌقمممة ل مممٌانة 

وبالتالً  .أو لجمع القمامة

 الفشدوسحذيقة مميزات وػيىة  11-2

 وجممد بهمما كة مممن ممممرا  المشمماة ولكممن ال ٌالحدٌقممة بهمما شممب
 ممرا   ا ة الدراجا  .

  تو ر بالحدٌقة عدد جٌد من المءروعا  سوا  األشجار دائمة
 أو الن ٌل والحالة العامة للنجٌل متوسطة. ال ضرة

  ٌتوسممط الحدٌقممة مٌممدان مممءروع وهممً المنطقممة الوحٌممدة التممى
 الءهور دا ل الحدٌقة. ضتتمٌء بوجود بع

 .وحدا  األضا ة دا ل الحدٌقة جٌدة ولكن ال تعمل بانتظام 
 .ًالمقاعد تتو ر المنطقة الوسطى بالحدٌقة وؼٌر منتشرة جٌدا 
 ة الحتٌاجا  الفئا  الم تلفة من السكان.الحدٌقة ؼٌر مجهء 

 
 google earthالم در: الحدٌقة توضح  23 ورة رقم 



 .السكنٌة المجاورا  بحدائق االجتماعً الشمول  الل من االجتماعٌة االستدامة

 9 فحة رقم 
 

 لتحكم بها دا ل الحدٌقة. .المفتوحة ؼٌر مكشو ة

    
تبٌن إضا ة  35 ورة رقم 

 وبها أسالك مكشو ة. الممرا 
م اطر ٌمكن تبٌن  34 ورة رقم 

 تعرض األطفال لها بالحدٌقة.
المناطق  توضح 33 ورة رقم 

  ال ضرا بالحدٌقة ؼٌر مكشو ة 
جمع توضح مسار  32 ورة رقم 

 .الحدٌقة من القمامة
 2419-9ع بتارٌخ ال ور من ت وٌر الباحث من الواقالم در ال اص بال ور من : الم در ال اص بال ور من : 
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  بٌن المءج طرقرابعاً: 
 .البنمممما  وكتممممل الفممممراغ
 بمٌن العمرانٌة العالقا 
 .ضعٌفة الفراؼا 

 مجموعممما تممموا ر ثالثممماً: 
 عنا ممممممر مممممممن ممٌممممممءة

بضمممممعؾ  مممممى  التنسمممممٌق
 ،منطقممممة وسممممط الحدٌقممممة

 .بسٌط جمالى تمٌء

 مٌممممءا ٌوجممممد ال ثانٌمممماً: 
 مجموعممممة  ممممً معمارٌممممة
 األسممممالٌب مممممن متنوعممممة
 .الممٌءة واأللوان

 نقماط عندتو ر عدم أوالً: 
 متنوعممة مجموعممة القممرار

 الفراؼٌممة، المسمماحا  مممن
 .تجمع كمراكء

    
حمام  تبٌن 39 ورة رقم 

 الحدٌقة وعالقتت بالفراغ المفتوح
عنا ر تبٌن  3٠ ورة رقم 

 لحدٌقةا التنسٌق البسٌطة بوسط
عنا ر توضح  37 ورة رقم 

  التنسٌق والفرش التقلٌدٌة.
عدم تو ر توضح  36 ورة رقم 

 مساحا   راؼٌة مركءٌة.
 2419-9ال ور من ت وٌر الباحث من الواقع بتارٌخ الم در ال اص بال ور من : الم در ال اص بال ور من : 

 البحثيةالىتبئح    -12

 واضحة لتمكٌن المشاركة واالستعمال للحدٌقة من جانب كل الفئا . بنموذج حدٌقة مٌشن هناك آلٌا  -1
، آلٌا  لتمكٌن المشاركة واالستعمال للحدٌقة من جانب كل الفئا  ال ٌوجدبٌنما بحدٌقة الفردوس 

هدم المنحدرا  لعدم  واآللٌا  المتواجدة متعمد عدم تفعلٌها ألسباب ت ص السلوكلٌا  الفردٌة مثل
 .إتاحة  ر ة للمراهقٌن من د ول الحدٌقة بالدراجا  الب ارٌة

 استعمال مٌءا  معمارٌة وهندسٌة وتكنولوجٌة لتحقق األهداؾ والمساهة  ى تفعٌل األدوار االجتماعٌة -2
ة والتنمٌة بٌنما بحدٌقة الفردوس تؤتً األسالٌب التقلٌدٌة كؤساس لعملٌا  التشؽٌل واإلدار .بحدٌقة مٌشن

 العمرانٌة.
 العوامل الثقا ٌة وآلٌا  اإلرشاد والتوعٌة من العوامل الهامة جداً  ى قضاٌا العمران واآلدا  السلوكً. -3

تفعٌل آلٌا  لضوابط االستعمال من  الل سٌاسا  واضحة  حٌث تبٌن إحتٌاج حدٌقة الفردوس إلً
 لتعامل السكان مع الحدٌقة وتفعٌل للقانون.

 آلٌا   إلً بمنطقة حدٌقة الفردوس بالمجاورة األولً بالحً األول بمدٌنة ن ر المحلً ٌحتاج الوضع -4
 واآلدا  السلوكً. عامل مع العمران تلنشر ثقا ا  الاإلرشاد والتوعٌة لعملٌا  

 .وعدم تشؽٌلٌها بآلٌا  منتظم وقلة عملٌا  ال ٌانة لها حدٌقة الفردوس ان فاض مستوي -5
وجود أي مناطق للعب األطفال أو وجود مساحة ألي نشاط ش  ً أو  معدتبٌن بحدٌقة الفردوس  -6

 .عمرانً الحدٌقة بدون نشاط عموما  ومجرد  راغو اجتماعً
وؼٌر داعمة لتحقٌق  ؼٌر مجهءة الحتٌاجا  الفئا  الم تلفة من سكان المجاورة حدٌقة الفردوس -7

 .الشمول االجتماعً
تطبٌق مإشرا   الءٌارا  المٌدانٌة مقابلة المستعملٌن عدممن  الل  حدٌقة الفردوسبٌن من مراجعة ت   -٠

 .، كذلك عدم وعً بعض المستعملٌن بمبادئ الشمول االجتماعًالشمول االجتماعً بشكل كامل
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