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 خصمل

ولقد .   القرن العشرين  من أحد أهم مؤشرات ونتاج التغير التي شهدها المجتمع السعودي منذ السبعينيات              المملكة نمو المدن في     يعتبر

). الرياض( واالجتماعية لسكان المدن، السيما سكان العاصمة        الماديةأسهمت خطط التنمية في إحداث تغييرات واسعة في الجوانب           

 اللعب وكذلك في العالقات واألدوار وأماكنفي مدينة الرياض بهذه التغيرات المادية واالجتماعية، انعكس في نوعية  األطفالولقد تأثر 

ومن جهة . االجتماعيفي توفير أماكن للعب الحر وللتفاعل ) الحي( فعالية المجتمع المحلي بتحجيمكما ارتبط التنوع السكاني . األسرية

 . جوانب متعددة من حياة األسرة واألطفالتحسينالصحية والتعليمية واالجتماعية إلى أخرى أدى التطور في الخدمات 

 والظروف المعاصرة التي    الثقافية أثـر الحياة الحضرية الحديثة على األطفال، وذلك في ضوء التفاعل مع األنماط               الدراسـة  تتـناول 
 واالجتماعي في مدينة الرياض على البيئة       الماديسة آثار التغير     الدرا وتتناول.   الرياضتفرضـها الحـياة اليومية لألسرة في مدينة         

 : ذلك على النشاطات اليومية لألطفال من خالل مناقشة المحاور التاليةتأثيرالمنزلية وعلى المجتمع المحلي، ومدى 

 . لألطفال في مدينة الرياضواالقتصادية االجتماعية الخلفية •

 .األساسية لألطفال االحتياجات المقدمة لتلبية الخدمات •

 جوانب الحياة اليومية لألطفال، مثل اللعب ووقت األطفال و تأثير المجتمع بعض المتغيرات الحضرية علي تأثير •
 . األطفالعليالمحلي 

 األطفال المكتبي في دراسة أثر المتغيرات الحضرية على السلوك االجتماعي بشكل عام وعلى              البحث هذه الدراسة على أسلوب      وتعتمد
 االجتماعية واالقتصادية التي توفرت من      والخدماتكما و تركز على تقديم صورة للنمو الحضري في مدينة الرياض            . بشـكل خاص  

 تتجه الدراسة إلى تحليل بعض      كما.   ألفراد المجتمع السعودي بما في ذلك األطفال       االجتماعيخـالل الـنمو االقتصـادي والتخطيط        
 األسس ضوءويتم هذا التحليل في .  في المدن، مع التركيز على األطفال في مدينة الرياضاألطفالالنشـاطات اليومـية التي يمارسها     

 النسبية الثقافية للطفولة وعلى فعالية دور األطفال في علىالتـي تطرحها االتجاهات النظرية الحديثة في دراسات الطفولة، والتي تؤكد    
 . صياغة ثقافة المجتمع

 : الدراسة ما يليلهاوصلت  أهم النتائج التي تومن

 . ايجابيا علي األسرة وأطفالهاالرياض برامج تطوير مدينة انعكست -١

 علي عالقات الجيرة التي عرفت بها سلبياً السريع لمدينة الرياض و التوسع الكبير في األحياء الجديدة إلي التأثير النمو أدي -٢

 .المدن السعودية التقليدية

 لها خصوصية يجب االلتفات فاندينة الرياض ناتجة عن تمازج المحلية مع العالمية، ومن ثم  األطفال في مجتمع مثقافة أن -٣

 .  عند التخطيط لخدمات األطفالوأيضالها عند دراسة تأثير المتغيرات العصرية على األطفال 

ا المجتمعية   وأيض واألسرية، وتفاعـل األطفـال مـع المتغيرات الحضرية يتفاوت وفقا للظروف الشخصية              اسـتجابة  أن -٤

 .واالقتصادية

 



 ٢

 المقدمة

يعتبـر نمـو المدن في المملكة العربية السعودية أحد أهم مؤشرات ونتائج التغير االقتصادي واالجتماعي الذي                 
وقد شهدت مدينة الرياض العاصمة .  يشـهده المجـتمع السـعودي منذ السبعينيات من القرن العشرين الميالدي           

وقد صاحب هذا النمو العمراني نموا      .  نهضة تنموية شملت إنجازاً عمرانياً ملحوظاً     خالل العقود القليلة الماضية     
سكانيا كبيرا، إذ تضاعف عدد سكان مدينة الرياض أكثر من عشر مرات خالل الثالثين سنة الماضية حيث بلغ                  

و بلغ   نسمة من السعوديين،     ٣,٠٨٠,٣١١ نسمة منهم    ٤,٤٨٥,٠٢٨إجمالـي عـدد السـكان في مدينة الرياض          
من مجموع سكان % ٣٨,٥طفلة  يمثلون    /طفل١,٧٢٧,٦٩٠سنة  ١٤إجمالـي عـدد األطفال من الوالدة إلي سن          

من مجموع السكان السعوديين تبعاً آلخر      % ٤٥,٧٨طفلة سعوديون يمثلون    / طفل ١,٤١٠,٢٢٣الـرياض، منهم    
 ١.م١٩٩٩بحث ديمجرافي أجرته مصلحة اإلحصاءات العامة سنة 

ة في إحداث تغييرات واسعة في الجوانب المادية واالجتماعية لسكان المدن، السيما سكان             أسـهمت خطط التنمي   
، إذ أدى توفـر الخدمات والمرافق االجتماعية والتغيير في حجم المساكن وتصميمها إلى              )الـرياض (العاصـمة   

جتمع المدينة إلى   وفي نفس الوقت أدى التنوع السكاني الملحوظ في م        .   تغييـرات نوعـية فـي الحياة األسرية       
وقد انعكست هذه التأثيرات    . إحـداث تغيرات في التركيبة االجتماعية وفي نوع التفاعل االجتماعي بين السكان             

وفي .  علـى األطفـال بمدينة الرياض في صورة الخدمات المقدمة عن طريق الهيئات والمؤسسات االجتماعية              
  .نزلية والمجتمع المحلي الذي يعيش فيه األطفالنفس الوقت امتدت هذه التأثيرات لتشمل البيئة الم

 موضوع الدراسة

تتناول الدراسة أثر الحياة الحضرية الحديثة على األطفال، وذلك في ضوء التفاعل مع األنماط الثقافية والظروف                
لمسكن المعاصرة والمستحدثة التي تفرضها الحياة اليومية لألسرة في مدينة الرياض، من حيث التغير في شكل ا               

والمساحات المتاحة لألطفال، وأماكن اللعب ونوعيته، والتغير في دور المجتمع المحلي في ظل متغيرات العصر               
التـي أسـهمت فـي تداخل الثقافات وظهور أنماط ثقافية وسلوكية جديدة في المجتمع السعودي، كتأثير العولمة                  

 . الة األجنبية واالستهالك والسفر وغيرهاواالحتكاك بالثقافات األخرى عن طريق وسائل اإلعالم والعم

وبـناء علـى ذلك، فإن المحور الرئيسي الذي تتناوله هذه الورقة يدور حول آثار التغير المادي واالجتماعي في             
مديـنة الرياض على البيئة المنزلية وعلى المجتمع المحلي، ومدى تأثير ذلك على النشاطات اليومية لألطفال من                 

 : التاليةرحاوخالل مناقشة الم

 .الخلفية االجتماعية واالقتصادية لألطفال في مدينة الرياض/    أ 

 .الخدمات المقدمة لتلبية االحتياجات األساسية لألطفال/  ب 

 :تأثير المتغيرات الحضرية علي بعض جوانب الحياة اليومية لألطفال وتشمل/   ج 

 .اللعب ووسائل الترفيه .١

 .وقت األطفال .٢

 .ع المحلي على األطفال تأثير المجتم .٣



 ٣

 أهمية الدراسة

مـع نهايـة القرن العشرين الميالدي أصبحت حقوق األطفال أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، كما أن المناداة                   
وقد أثرت عولمة حقوق وخبرات األطفال على جوانب متعددة من حياتهم،           .  بهـذه الحقوق اتخذت طابعاُ عالمياُ     
ى تفاعلهم داخل المدرسة ومع العملية التعليمية وكذلك تفاعلهم مع المؤسسات           بـدءا مـن عالقـاتهم بوالديهم إل       

  ومن جهة أخرى عزز التطور الذي حدث في دراسات الطفولة وظهور االتجاهات              ٢.األخـرى فـي المجـتمع     
م علي  النظرية الحديثة في هذا المجال دور األطفال وفعاليته في االستجابة للعناصر الموجودة حولهم، وفي قدرته              

 ٣.إعادة صياغة هذه العناصر، وأكد على أهمية أخذ هذه الجوانب في االعتبار عند تناول أي من قضايا الطفولة

إن التغيـرات السريعة التي يشهدها العالم المعاصر يجعل موضوع دراسة أثر الحياة الحضرية على األطفال في                 
ن بينها أن مجتمع المدينة عادة يعكس وقع التغير         المـدن مـن المواضـيع الحيوية والهامة، وذلك لعدة أسباب م           

 عن ذلك من ظواهر ومشكالت اجتماعية قد يمتد أثرها على المجتمع            جالسـريع الذي يشهده العالم اليوم وما ينت       
ولـذلك نالحـظ أن معظـم الدراسات التي تتناول مشكالت الطفولة التي أفرزتها المجتمعات الحديثة                .  بأسـره 

  ٤.ى التخوف من التهديد الذي يشكله التغير في الطفولة على ثقافة المجتمع وهويتهالمتغيرة تشير إل

  

 منهجية الدراسة

تعـتمد هـذه الدراسـة على أسلوب البحث المكتبي في دراسة أثر المتغيرات الحضرية على السلوك االجتماعي     
 في مدينة الرياض كما تركز على تقديم صورة للنمو الحضري    . بشـكل عـام وعلـى األطفـال بشـكل خاص          

والخدمات االجتماعية واالقتصادية التي توفرت من خالل النمو االقتصادي والتخطيط االجتماعي ألفراد المجتمع             
 .السعودي بما في ذلك األطفال

كما تثير الدراسة مجموعة من القضايا والمسائل التي خلصت إليها بعض الدراسات النظرية والميدانية التي يجب                
االعتبار عند دراسة األطفال في المدن والتي تناولت االتجاهات النظرية الحديثة في دراسات الطفولة             أخـذها في    

.   وأهمـية النسبية الثقافية للطفولة ودور األطفال في صياغة وإعادة صياغة ثقافتهم وثقافة مجتمعاتهم بشكل عام               
 التي يحملها مجتمع المدينة لألطفال، بينما    ويركـز الجـزء األول من الدراسة على تقديم خلفية نظرية للمؤثرات           

يركـز الجـزء الثاني على انعكاس المتغيرات الحضرية في مدينة الرياض على بعض أنشطة األطفال اليومية                 
 ٥.وتفاعلهم مع األسرة والمجتمع المحلي

 

 الخلفية االجتماعية واالقتصادية لألطفال

في كثير من جوانب الحياة انعكست إيجابياً بصفة عامة علي          شـهدت المملكـة العربية السعودية تطوراً سريعاً         
المجتمع السعودي، فقد ارتفع دخل الفرد ارتفاعاً ملحوظاً خالل األربعين سنة الماضية حيث بلغ نصيب الفرد من                 

كما أدى تقدم الخدمات الصحية إلى انخفاض       .   م١٩٩٤ دوالر أمريكي عام     ٦,٦٨٠الـناتج المحلـي اإلجمالي      



 ٤

 وارتفاع معدل المواليد    ٥,١ نسمة من السكان     ١٠٠٠في معدل الوفيات حيث بلغ معدل الوفيات العام لكل          ملحوظ  
 ٦ .٣٥,٢ نسمة ١٠٠٠حيث بلغ المعدل العام للمواليد لكل 

 ١٦,٩٤٨,٣٨٨ نسمة مقارنة بـ ١٩,٨٩٥,٢٣٢م  ١٩٩٩وبلـغ عدد سكان المملكة العربية السعودية تبعاً لتعداد      
%.   ٣وبلغ متوسط معدل النمو للسكان السعوديين حوالي        %.  ١٧,٤أي بـزيادة نسـبتها      م  ١٩٩٢نسـمة عـام     

م إلى أن   ١٩٩٩وتشـير بـيانات التـركيب العمري للسكان السعوديين من واقع نتائج البحث الديموجرافي لعام                
بية حيث تبلغ نسبة    المجـتمع السـعودي ال زال مجتمعاً فتياً من الناحية الديموجرافيه يمثل فيه صغار السن الغال               

هذا التزايد الواضح لفئة السكان صغيرة السن       %.  ٤٦,٢ سنة   ١٥السـكان السـعوديين الذين تقل أعمارهم عن         
 .، والتي سنستعرض بعضا منها في الجزء التالي٧يثير التساؤل عن الخدمات المقدمة لألطفال في المملكة

 

 ديةالخدمات المقدمة لألطفال في المملكة العربية السعو

عنـيت المملكـة منذ نشأتها باالهتمام باألطفال واحتياجاتهم كفئة هامة تمثل نسبة كبيرة من السكان وتعتبر هي                  
مسـتقبل المجـتمع وقـد انعكـس هذا االهتمام في صورة برامج وخدمات متعددة سوف نحاول استكشاف هذه                   

الرعاية : البتدائية في الجوانب المختلفة     الخـدمات المخـتلفة المقدمة ألطفال ما قبل المدرسة وأطفال المرحلة ا           
 .الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية واإلعالم

تتوفر الخدمات الصحية المجانية لكل فئات السكان بما فيهم النساء واألطفال في المملكة              : الخـدمات الصـحية   
بلغ عدد المستشفيات الحكومية    م و ١٩٩٩ مركزاً في عام     ١٧٥٦فقد بلغ عدد المراكز الصحية      . العربية السعودية 

 بينما يبلغ   ١٧,١ من السكان    ١٠,٠٠٠ مستشفى ويبلغ عدد األطباء لكل       ٨٩ مستشفى والمستشفيات الخاصة     ٢٢٥
ويبلغ متوسط ما يخدمه المركز الصحي من السكان .   سرير٢٣ مـن السـكان   ١٠,٠٠٠عـدد األسـرة لكـل      

 ٨. نسمة٨٦٨٠السعوديين حوالي 

 اإلقبال علي التعليم واضح وتحرص األسر علي تعليم أطفالها من الجنسين في جميع مراحل               :الخدمات التعليمية  
فمـن أهم أهداف السياسة التعليمية في المملكة توسيع الفرص التعليمية من خالل إنشاء مدارس جديدة                .  العمـر 

 طالباً  ٢,١٦٨,٧٢٩ من   وقد زاد عدد الطالب والطالبات في المرحلة االبتدائية       .   وتوسـيع المـدارس الحالـية     
وفي نفس الفترة، زاد عدد الفصول      .   م١٩٩٩ طالب وطالبة سنة     ٢,٢٥٩,٨٤٩م إلـى    ١٩٩٥وطالـبة سـنة     

 فصال دراسياً للبنين والبنات، وزاد عدد المدارس        ١١٣,٥٧٩ إلى   ١٠٣,٦٨٧الدراسية في المرحلة االبتدائية من      
  وقد وجهت الدولة اهتمامها أيضا نحو إنشاء         . مدرسـة للبنين والبنات    ١٢,٢٣٤مدرسـة إلـي     ١٠,٨٧١مـن     

 سنوات قبل االنضمام إلى المرحلة االبتدائية فبلغت عدد المدارس التي توجد            ٦-٤روضات لرعاية األطفال من     
 ٩. م١٩٩٩ فصالً دراسياً عام ٥,٠٤٣ مدرسة و ٩٦٢بها روضات 

اً من الخدمات االجتماعية لألطفال من خالل       تقدم وزارة العمل والشئون االجتماعية كثير     :  الخـدمات االجتماعية  
دور الحضانة االجتماعية التي بلغ عددها أربعة في المملكة واحدة منها في الرياض وبلغ              :  المؤسسـات التالـية   



 ٥

 ١١ االجتماعية للبنين والبنات والتي بلغ عددها        ةودور التربي .  ٦٤١٩مجمـوع المسـتفيدين منها من الجنسين        
باإلضافة .    وتوجد دار للبنات وأخرى للبنين في الرياض ٩٠٠٢يدين منها من الجنسين وبلـغ مجمـوع المستف   

إلـى مؤسسـات التـربية النموذجـية التي تتابع رعاية األيتام الذين يتخرجون من دور الحضانة ودور التربية                   
 وبلغ عدد المستفيدين    كما توجد دور التوجيه االجتماعي التي بلغ عددها خمسة، أحدها في الرياض           .   االجتماعية

 موزعة على مدن المملكة ويوجد      ١١ودور المالحظة االجتماعية التي بلغ عددها       .   هـ١٤٢٠ عام   ٣٢٦٩منها  
ومؤسسات رعاية الفتيات التي بلغ     .  ٣٩٢٧٠هـ  ١٤٢٠أحـدها في الرياض وبلغ مجموع المستفيدين منها عام          

 نمؤسسات رعاية األطفال المشلولين التي بلغ عددها اثني       و.  عـددها ثالثة في الرياض واإلحساء ومكة المكرمة       
باإلضافة إلي المعونات المالية التي تقدمها الدولة لألطفال ذوي الحاجة الذين تقوم            .  أحـداهما في مدينة الرياض    

  أما مراكز التنمية االجتماعية وعددها سبعة عشر فيوجد أربعة منها في منطقة              ١٠.أسـرهم برعايتهم في المنزل    
الـرياض ، تقـدم برامج لألطفال مثل رياض األطفال ومراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة لألطفال الرضع     

وتقدم الجمعيات الخيرية أيضا خدمات لألطفال من خالل        .   واألنديـة الصيفية لألطفال ودور الفتيات واألمهات      
 جمعية منها   ٢٢٦ الخيرية األهلية بالمملكة     بـرامج رعاية الطفولة وبرامج رعاية المعاقين ويبلغ عدد الجمعيات         

  ١١. جمعية نسائية٢٢ رجالية و٢٠٣

تقدم الخدمات الرياضية من خالل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمدارس          : الخـدمات الرياضـية والتـرفيهية     
وتوجد .   خاصةوغالبية هذه الخدمات قاصرة علي البنين مع نسبة قليلة من األنشطة تقدم للبنات في المدارس ال               

.  فـي مديـنة الرياض العديد من األندية الخاصة باألطفال أو أقسام أو أنشطة خاصة لألطفال في األندية النسائية            
كـذلك يوجد بالقطاع الخاص العديد من مراكز الترفيه التي توفر لألطفال أنواعاً مختلفة من الترفيه، حيث يوجد                  

  ١٢. مركزاً ترفيهيا٢٣ًي  حديقة عامة وحوال٣٠٠٠في مدينة الرياض 

ومـع توفـر هـذه الخدمات المتنوعة التي يستفيد منها األطفال وأسرهم إال أن طبيعة الحياة المتغيرة في مدينة                    
الرياض تبرز احتياجات جديدة لألطفال سوف نحاول التعرف عليها من خالل مناقشة آثار الحياة الحضرية على                

 .مع المحلياألطفال داخل البيئة المنزلية والمجت

 

 األطفال والمجتمع المحلي

يتفق علماء االجتماع بشكل عام على تعريف المجتمع المحلي على أنه تجمع من الناس يعيشون معيشة اجتماعية                 
كلـية فـي منطقة جغرافية محددة بدون تقييد على تنقلهم وهجرتهم المحلية وبحيث تكون الحدود الجغرافية بين                  

ونتيجة لمعيشة الناس المشتركة في المجتمع المحلي فإنه تصبح لهم مصالح           .  مرنة المجـتمعات المحلـية حدوداً    
فيظهر .  وتختلف المجتمعات المحلية فيما بينها من حيث الطابع والحجم        .  معيـنة وتظهـر لهم مشاكل مشتركة      

 بالعالقات  الـتجانس والـوحدة على طابع المجتمع المحلي الريفي وفي المقابل يتميز المجتمع المحلي الحضري              
شرط لوجود المجتمع المحلي، فالبد     ) الجغرافي(وبما أن القرب المكاني     .  االجتماعـية غير المباشرة بين أفراده     
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وعند إطالق مصطلح المجتمع المحلي على      .  فالجوار أصغر وأقل تنظيماً رسمياً    .  مـن تمييـزه عـن الجوار      
.  ككل وال ينظر لها على أنها مجتمعات محلية فرعيةالمديـنة أيـاً كـان حجمهـا فإن ذلك يعني مجتمع المدينة       

فخضوع المدينة إلدارة واحدة ولتنظيم اقتصادي وسياسي واحد واشتراك سكان المدينة في عدد كبير من الصفات                
المشـتركة يجعلهم يعيشون حياة اجتماعية كلية ويخضعون لتنظيم اجتماعي متكامل يواجه كل أنواع نشاطاتهم،               

 ١٣.لمدينة ككل مجتمعاً محلياً حضرياًكل ذلك يجعل ا

دوراً هاما في صياغة خبرات الطفل      ) ويقصد بها الحي أو المجتمع المحلي       ( وتلعـب الحدود الجغرافية للطفولة      
فالحي هو أول مساحة أرضية تخص الطفل يكتشفها ويكون         .   وفـي تحديـد تكيف الطفل مع األفراد والمواقف        

يد منها حيث يعتبر الحي ميداناً رئيسياً لالكتشاف والتفاعل االجتماعي ويعتبر           جـزءا منها وفي نفس الوقت يستف      
ً   وتتسع هذه المساحة تدريجياً عندما يتجول الطفل بعيداً عن منزله             .المحيط الذي ينمو فيه الطفل جسمياً وعاطفيا      

 المحلي، خاصة إذا كان لدى      وتمـتد هـذه المساحة الجغرافية فيما بعد أثناء فترة المراهقة لتشمل كامل المجتمع             
 ١٤.الطفل وسيلة مواصالت عامة أو سيارة خاصة

 :تأثير المجتمعات المحلية علي األطفال واألسر

تبـرز تأثيـرات المجـتمع المحلي في المواقف التي تتغلب فيها العوامل المجتمعية على الخصائص الفردية في                  
 :ذه التأثيرات الهامة وهيوسوف نركز على خمسة من ه.  إحداث تأثيرات على األسر

 . طبيعة المجتمع المحلي الجغرافية-ب   . اقتصاد المجتمع المحلي-أ 

 . االستقرار في بيئة األسرة-د   . كثافة شبكة العالقات االجتماعية لبيئة األسرة-ج 

 . خدمات رعاية الطفل–هـ

 .ألسرةوسوف نتناول بالتفصيل كالً منها مع التركيز علي الجوانب التي تخص ا

 : اقتصاد المجتمع المحلي-أ

علـي الرغم من أن االقتصاد العام للدولة يؤثر على كل مجتمع محلي إال أن العوامل االقتصادية داخل المجتمع                   
المحلـي تلعـب دوراً هاما في تشكيل الحياة اليومية لألسر وتوجد اختالفات كبيرة بين المجتمعات المحلية فيما                  

ونظراً .  االقتصادية األولية التي تعتبر عوامل اقتصادية هامة لها تأثيرات على األسرة      يـتعلق بمكونات أنشطتها     
لكـون الـرياض عاصـمة المملكـة العربية السعودية وتوجد بها غالبية الدوائر الحكومية والخاصة والمشاريع                 

 .نها ايجابياالخاصة فقد تميزت بوجود فرص كثيرة للعمل وبوجود انتعاش اقتصادي كبير انعكس على سكا

وتؤثـر الحكـومة على األسرة عن طريق التخطيط للخدمات وتنفيذها، فمثالً توازن الحكومة بين رغبات األسر                 
واحتـياجاتها وبـين خططهـا للتوسـع في الطرق وتحديث األحياء القديمة في سعيها لتحسين جودة الحياة في                   

لتنمية وإنشاء شبكة الطرق الحديثة وتوسعة الشوارع       فعندما بدأت المملكة في تنفيذ خطط ا      .  المجـتمعات المحلية  
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الرئيسـية التي ترتب عليها هدم الكثير من المساكن التي دخلت في هذه التوسعة تم تعويض األسر عن منازلهم                   
فنـزحت كثيـر مـن األسر من وسط المدينة إلى الضواحي والسكن في مساكن حديثة مستفيدة من التعويضات                   

ك التنمية العقاري لتوفر ألبنائها بيئة أسرية مناسبة لنموهم ولكي توفر ألفراد األسرة             الحكومـية ومن قروض بن    
وتتميـز مدينة الرياض بهيئة عليا لتخطيط وتطوير المدينة في النواحي االقتصادية،            .   جـودة حـياة أفضـل     

مية إلى رفع مستوى    واالجتماعـية، والثقافـية، والعمـرانية، والبيئية، وترسم السياسات وتضع اإلجراءات الرا           
 .الخدمات، والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، وفرص معيشته الرغدة 

هـ و منحت درجة عالية من المرونة في اإلدارة         ١٣٩٤وقـد أنشـئت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام           
ولياتها المتنامية، وقد والـتمويل فـي التعامل، ونطاقا واسعا من السلطات والوظائف وذلك لتمكينها من أداء مسؤ    

 التنسيق واإلشراف والتنفيذ بالنسبة لمشاريع التجهيزات األساسية في مدينة          ةهـ مسؤولي ١٤٢٠أضيف إليها عام    
وقـد انعكست مشاريع وخطط الهيئة ايجابيا علي سكان الرياض في صورة أحياء جميلة ومخططة               .  الـرياض 

سع في األحياء الجديدة يثير التساؤل عن تباعد روابط الجوار     ولكن نمو المدينة السريع والتو    .  بأحـدث الطـرق   
 .والعالقات التقليدية التي كانت تتميز بها المدن السعودية القديمة

 : طبيعة المجتمع المحلي الجغرافية–ب 

إن .  تلعـب خلفـية المجـتمع المحلي في كونه جزءا من المدينة أو القرية دوراً هاما في جودة الحياة األسرية                   
التقسـيم التقليدي الثنائي للمجتمعات المحلية بين حضري وريفي أصبح تقسيما عقيماً خاصة بعد ظهور المجتمع                

فقد أدى استخدام السيارة إلي ظهور أشكال جديدة من إسكان الضواحي التي أصبحت             .   المتحـرك بالسـيارات   
وتعتبر .   في تلبية حاجاتها الضرورية    مجـتمعاً سـكنياً للنوم بدون اقتصاد أولي تعتمد على مواصالت السيارة           

الضـواحي الجديـدة أقـل مساندة لألسر ألن هذا النوع من الضواحي يركز على عالقات جماعة الرفاق ويفتقد                   
األنشـطة والخدمات الحكومية واألهلية مثل النوادي والجمعيات وغيرها التي توفر لألطفال حياة غنية ومتنوعة               

ع الضـواحي الجديـدة يضع مطالب كثيرة علي األسر للقيام بأدوار التنشئة             ولـذلك فـإن مجـتم     .  اجتماعـياً 
 األسر من وسط المدينة إلى الضواحي على ترك بيئتهم االجتماعية           ن وقـد سـاعد انتقال كثيرم      ١٥.االجتماعـية 

 بها  المجهدة واالنتقال إلى مناطق سكنية أكثر مالئمة لحياة أسرية سعيدة في مجتمعات محلية صغيرة أو ضواحي               
 ١٦.مدارس أفضل ألطفالهم تاركين ألسر أخرى أقل الموارد في مناطق وسط المدينة

تتميـز مديـنة الرياض بأنها من المجتمعات المحلية الحضرية الكبيرة الحجم التي تكثر بها األحياء السكنية التي                  
 للنوم حيث تفتقر في كثير من       نمـت نتيجة للتوسع األفقي للمدينة مما جعل كثيراً من هذه األحياء مجتمعاً سكنياً             

األحـيان إلـى كثافة العالقات االجتماعية وال يجمع سكان الحي سوي عالقات عابرة أو عالقات جيرة محدودة                  
وبالتالي يفتقر األطفال إلي الروابط والعالقات      .  حـيث يعمـل معظـم سكان الحي في أماكن بعيدة عن سكناهم            

ان العمائر فتتوفر لهم فرص أكثر لالحتكاك وخاصة األطفال الذين قد تتاح            أما بالنسبة لسك  .  االجتماعية الحيوية 
لهـم فرص اللعب في ساحة العمارة أو أمام الشقق إذا كان تصميم العمارة يسمح بذلك وفي حالة وجود مساحة                    

 .آمنة للعب
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 : كثافة شبكة العالقات والخبرات االجتماعية–ج 

ويقصد .   لي تكمن في درجة كثافة العالقات االجتماعية في بيئة األسرة         إن أحـد التأثيرات الهامة للمجتمع المح      
ويعتبر تجانس األدوار في مقابل تنافرها .  بالكـثافة درجـة احتواء بيئة ما ألدوار متعددة لألطفال يتعلمون منها         

ف والمتنافر يعتبر   واخـتالفها عامال هاماً فالمحيط المتجانس يحتوي على أدوار قليلة شاملة بينما المحيط المختل             
.  عـامال فعـاالً لنمو الطفل مثل دور األم ودور المعيل ودور الموظف مما يسهم في إثراء خبراتهم االجتماعية                  

ويـتفق خبـراء الـنمو أن األطفال ينمون بشكل أفضل إذا كانوا يعيشون في بيئة مجتمع محلي توفر لهم فرصا                     
باإلضافة إلى ذلك فإن البيئة الكثيفة اجتماعيا توفر موارد         .   ساسيةللمالحظة والتدريب على األدوار اإلنسانية األ     

أحد هذه الموارد هو توفر بالغين ليس لديهم ارتباطات عمل يومية يمكن أن             .  اجتماعـية للوالدين لالستفادة منها    
 ١٧.يقدموا وقتا وطاقة في شبكة الخدمات والمساعدات غير الرسمية لألسرة

 :ة استقرار بيئة األسر-د 

يعتبـر إقامة األسرة في بيئة معينة لفترة طويلة من الزمن عامال هاما في استقرارها وتوازنها حيث يمكنها ذلك                   
من إقامة عالقات كثيفة ومتنوعة بينما نجد أن انتقال األسر من حي أو مجتمع محلي إلى آخر يشكل صعوبة أمام              

عي التي تكون عادة أصعب من إعادة بناء المباني         األسـرة فـي إعـادة بـناء شبكة العالقات والترابط االجتما           
تغير غالبية األسر عادة مساكنها حيث تبدأ حياتها في مسكن مؤجر سواء كان فيال أو شقة وبعد أن                  .  المـتهدمة 

تتحسـن أحـوالها المالية وتتمكن من بناء مسكن خاص تنتقل إلي حي جديد لتستقر فيه سنوات طويلة قد تستمر                    
ويؤثر هذا  .  األسرة أو قد تزيد موارد األسرة لتنتقل إلى مسكن أكثر رفاهية وأكثر اتساعاً            طـوال دورة حـياة      

االنتقال على األطفال خاصة على عالقاتهم برفاق اللعب ويختلف هذا التأثير بنوع الحي والجيرة التي تنتقل إليها                 
 .األسرة حيث تختلف األحياء من حيث قوة وكثافة العالقات بين سكانها

ـ  راً لكون العمل هو أحد المحددات الهامة والرئيسية لمستوى األسرة االقتصادي وقدرتها علي تلبية احتياجاتها       نظ
الماديـة وتحديـد المصـادر المتوفرة لها فإن العمل وما يتعلق به من عوامل يعتبر في قمة االهتمامات اليومية                    

ع المحلي لكي تتمكن من أداء عملها ورعاية أطفالها       لذلك فإن توفير خدمات مساعدة لألسر في المجتم       .  للوالدين  
ويختلف تأثير المجتمع المحلي باختالف اقتصادياته المحلية مثل        .  يسـاهم في تحسين الحياة األسرية واستقرارها      

نوعية الوظائف المتوفرة وأجورها ونوعية وأجناس من يعملون فيها وتأثيرها على األفراد واألسر ونمو األطفال               
  وتوفـر مديـنة الرياض فرص عمل كثيرة ألفراد األسرة نظراً لكونها العاصمة وتتمركز فيها غالبية                  ١٨.فـيها 

وقد ترتب على ذلك أيضاَ االستعانة بكثير       .  الوزارات والمصالح الحكومية والخدمات والمراكز التجارية الكبرى      
لعمل في مدينة الرياض مما يوفر لألطفال       مـن الخبرات األجنبية العربية وغير العربية من جميع أنحاء العالم ل           

ومن العالقات الهامة بين األسرة و العمل هي كون         .  فرصة التعرض لخبرات متنوعة لالحتكاك بثقافات مختلفة      
مثل فتح فروع جديدة أو توفير      (القـرارات التـي تـتخذ فـي محـيط العمل أو حول طبيعة أو أوضاع العمل                  

وقد بدأت المؤسسات   .  لها تأثير مباشر علي األسر    )  أماكن بعيدة عن مساكنهم    مواصالت أو انتقال الموظفين إلى    
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الحكومـية فـي المملكـة حديثاً التجاوب مع مطالب األسرة واحتياجاتها في العمل وخاصة النساء فمثال تراعي                  
 .   سرةالجهات الحكومية ظروف الزوجة أو الزوج في حالة االنتقال لمدينة أخرى فتساعد على جمع شمل األ

  خدمات رعاية الطفل–هـ

يعتبـر تقديم خدمات حضانة األطفال في الحي مؤشراً لنوعية وكمية المساندة التي يقدمها المجتمع المحلي لألسر          
ومن .  بل إن الدراسات العالمية على مستوي الدول تستخدم توفير رعاية األطفال كمؤشر اجتماعي للتنمية             .  فيه

اسة لرعاية األطفال النهارية إذا أخذنا في االعتبار الزيادة الهائلة في عدد األمهات             المعـروف أنه توجد حاجة م     
   تعتمد كثير من األسر في المملكة علي المؤسسات غير            ١٩.العامالت خارج المنزل والالتي لديهن أطفال صغار      

مثل األهل واألصدقاء   الرسمية مثل الحضانات والمدارس الخاصة أو الخدمات غير الرسمية في رعاية األطفال             
مثل ) الحكومية  ( واألقـارب والجيـران والخدم والحضانات الخاصة أكثر من اعتمادها على الهيئات الرسمية              

ولكن في اآلونة األخيرة زاد االهتمام بتوفير       .  مـدارس الحضـانة ومراكز رعاية األطفال النهارية داخل الحي         
مل الرسمية بتوفير حضانات خاصة بالمدرسات في المدارس        رعايـة أطفـال األمهـات العامالت في أماكن الع         

وبعـض الجهـات الرسـمية األخـرى مـثل الجامعـات وتحظي مدينة الرياض بحظ وافر من هذه الخدمات                    
وفي بعض األحياء تقدم شبكة العالقات االجتماعية والتفاعل داخل الحي خدمة جوهرية في مجال              .  والمؤسسات

أما الخدمات على مستوى الحي فلم تتطور بعد إلى مستوى          .  ساندة األمهات العامالت  رعاية األطفال بالمنازل لم   
تقـديم خـدمات رعايـة األطفال سوى في األحياء منخفضة الدخل التي يوجد بها مراكز للتنمية ويقدم من بين                    

 .برامجها مثل هذه الخدمات

وعلى األطفال فإن الحي بصفته جزءاً من       باإلضـافة إلـي التأثيـرات السابقة للمجتمعات المحلية علي األسرة            
 .المجتمع المحلي يلعب دوراً هاماً في التأثير علي األطفال وعلي نموهم

 

 :الحي وأنظمة التأييد والمساندة االجتماعية

الحـي هو المكان الذي يتفاعل فيه اآلباء واألمهات مع أطفالهم ومع غيرهم من البالغين وفي نفس الوقت يشارك                   
 .ي التفاعل االجتماعي في الحي أحيانا بدون حضور الوالديناألطفال ف

 ٢٠.وتؤثر نوعية المساندة والتشجيع والتقييم التي يوفرها الحي لألسر في نمو الطفل وتطوره

 :ومن خصائص الحي المؤثرة في األسر ما يلي

ساعد الجار في   تعتبـر وظائف الحي هي الوظائف التي يقوم بها القاطنون فيه، في           :  وظـيفة الجيـرة    /أ 
 مثل حاالت المرض والوفاة والطوارئ      –حـاالت الضـرورة عـندما ال يوجد أحد آخر للقيام بذلك             

ولكن اتساع مدينة الرياض وانتقال كثير من السكان وتغيير أماكن          .  والـزواج وغيره من االحتفاالت    
 .لمدن السعوديةسكناهم يثير التساؤل عن مدى تأثير ذلك على روابط الجيرة التي عرفت بها ا
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فالجيران يتبادلون المعلومات عن السلوك األخالقي      :  وظـيفة الضبط االجتماعي والمحافظة علي القيم       /ب 
ومنظر المنزل ورعاية األطفال ويوجهون النقد والنصيحة في بعض األحيان ألطفال الحي انطالقاً من              

جد دوراً هاما في تجمع أهل الحي ألداء        ويلعب المس .  شـعورهم باالهتمام والمسئولية تجاه أبناء الحي      
 .الفروض والتعارف وبالتالي إسداء النصح واالهتمام بمن يعرفون من أبناء الحي

ويتم ذلك بتوفير نوع من الروابط  والمواقف العديدة التي          :  وظيفة تشجيع النمو والتطور لدى األطفال        /ج 
عية حينما يتعاملون مع بالغين من خلفيات ثقافية        تسـمح لألطفـال باستخدام مهاراتهم العقلية واالجتما       

كمـا يـتم ذلك أيضا عن طريق توفير إحساس باالنتماء واأللفة لدى األطفال، أي ارتباط                .  مخـتلفة 
 . األطفال االنتمائي ألرض أو موقع الحي

جابي ويظهر ذلك في موقف اآلباء االي     :  وظـيفة توفيـر اإلحسـاس باألمـان وراحة البال للوالدين             /د 
ورضاهم عن تربية األطفال ورضاهم عن الطفل نفسه فعندما يكون أهل الحي مترابطين وتوجد بينهم               

وتختلف هذه  .  روابط اجتماعية كثيفة فإن ذلك يجعلهم أسرة واحدة ويوفر لسكان الحي الشعور باألمان            
ناطق الغنية  التأثيـرات تـبعاً لخصـائص كل حي فتوجد أحياء متطورة وأحياء غير متطورة في الم               

 . والمناطق الفقيرة على السواء

 

 :البيئة المادية والسلوك االجتماعي: تأثير المتغيرات الحضرية على الحياة اليومية

 هل يؤثر المكان على نوعية التفاعل االجتماعي؟ أم أن التفاعل هو الذي يؤثر على المكان؟

وم االجتماعية، ويشكل موضوعاً أساسياً في دراسات       سؤال محوري تناولته كثير من االتجاهات النظرية في العل        
وبالرغم من أن بعض    . علـم االجـتماع الحضـري التي تبحث في تأثير حياة المدينة على السلوك االجتماعي              

اتجهت إلى تعزيز فكرة أن نوعية التفاعل بين أفراد المجتمع ) مثل دراسات فيبر(االتجاهـات النظـرية التقليدية    
ى المكان، فإن االتجاهات الحديثة أكدت على دور المكان في تشكيل التفاعل وفي إضفاء صبغة               هي التي تؤثر عل   

 مما أسهم في إثراء الدراسات التي تتناول أثر النمو الحضري على            ٢١وديناميكـية معيـنة للعالقات االجتماعية،     
وفي محاولتنا لفهم العالقة بين     . اعيالمجتمعات اإلنسانية ولفت النظر إلى تأثير البيئة المادية على السلوك االجتم          

المكان والسلوك فإنه البد من إدراك أنه ال يمكن دراسة العناصر المادية بمعزل عن العناصر المعيارية، والتنبه                 
إلى أهمية المنهجية المستخدمة في دراسة هذه العالقة، وأهمية إخضاع السلوك اإلنساني للبحث الميداني والتحليل               

ول إلى نتائج واقعية تعكس خصوصية األماكن واألفراد، وتبتعد عن التعميمات النظرية، كما             حتـى يمكن الوص   
 ٢٢.أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن نوعية هذه الدراسة

 ويبرز هذا المفهوم تعدد وكثافة شبكة العالقات (Meeting place)يعـرف الـبعض المدينة بأنها مكان لاللتقاء   
 ثم أهمية تحليل نوعية العالقات والتفاعل االجتماعي الذي يتهيأ من خالل وجود             التـي يعيشها سكان المدن ومن     

ومن ثم فإن دراسة السلوك الفعلي ألفراد المجتمع داخل بيئة مادية معينة،            .   مجمـوعة مـن األفراد في المدينة      
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الشخصية لألفراد البد أن    والتنبه إلى نسبيته وفقا لمجمل الظروف المادية والثقافية لمجتمع بعينة وكذلك الظروف             
ومن ثم فإن من األسئلة الجديرة بالنقاش في هذا         .تصـبح نقطة انطالق لتحليل أثر الحياة الحضرية على السلوك         

كيف ينتج األفراد عالقاتهم في مجتمع المدينة؟ كيف يتفاعل األفراد مع العناصر            :  اإلطار يمكن أن تكون كالتالي    
دينة؟ هل يتفاعل األفراد بأسلوب واحد مع المتغيرات المادية أم أن هناك اختالفات؟             المادية التي يقدمها مجتمع الم    

 كيف نفسر هذا التنوع في التفاعل؟ وكيف يفسر ويفهم األفراد استجاباتهم لهذه المتغيرات؟

ركـزت معظـم الدراسـات المبكرة للمجتمعات الحضرية على تناول تأثير التغير في نمط اإلنتاج والهجرة إلى                  
وجاءت نتائج هذه الدراسات لتعطينا وصفا ألهم المتغيرات        .  المـدن علـى التفاعل االجتماعي وشبكة العالقات       

التـي تحـدث فـي المؤسسات االجتماعية، فعلى سبيل المثال دراسات تأثير نمو المدن على األسرة أكدت على                   
ماعية وضعف الروابط والعالقات بين     تحـولها من ممتدة إلى نووية وعلى تقلص دورها في عملية التنشئة االجت            

وبالـرغم مـن دور هـذه الدراسات في توجيه االهتمام إلى التغير في وظائف وأدوار المؤسسات                 .   أفـرادها 
هذا .  المصـاحب للتغيـر الحضري، إال أنها لم تقدم تحليال دقيقا لطبيعة وديناميكية العالقات بين أفراد األسرة                

  Family)كن الوصول إليه من خالل الدراسة الدقيقة للحياة الفعلية لألسرة  الـنوع مـن التحلـيل المتعمق يم   

practices).أي دراسـة المواقف الواقعية في الحياة اليومية وتصورات وتفسيرات األفراد لسلوكهم الفعلي،              ٢٣ 
مات التي ال   ومـن ثم الوصول إلى نتائج قائمة على البحث الميداني وليس بناء على التصورات النظرية والتعمي               

 .تأخذ في الحسبان الخصوصية والفروق النوعية

وبالمـثل فإن دراسة حياة األطفال في المدن البد أن تتبع منهجية تالئم البحث في واقع تفاعل األطفال في مجتمع       
ن المديـنة وتطرح للنقاش التساؤل حول ارتباط مفاهيم الطفولة بالمكان كما هي مرتبطة بالزمان وحول ما إذا كا                 

وبالنظر إلى تاريخ دراسة المجتمع .   هـناك  نمـوذج واحـد للطفل الحضري أم أنها في الحقيقة نماذج متعددة     
ومنذ منتصف  .  في المدن ) البالغين(الحضـري نجـد أن الـبدايات األولـى ركزت على تفاعل وأدوار الكبار               
لة والمجتمع، السيما من حيث تأثير      الخمسـينيات مـن القرن العشرين ظهر االهتمام بدراسة العالقة بين الطفو           

 children’s)و أطلـق علـى هذا المحور من الدراسة مصطلح جغرافية األطفال   . المكـان علـى األطفـال   

geographies)  .               عكسـت الدراسـات حول حياة األطفال في المدينة االهتمام المتنامي باألطفال كفئة يمكن أن
ت حياة أطفال المدن في عالقتها بكونهم مواطنين، ودورهم         تخضـع للدراسـة والتحلـيل االجتماعـي، فتـناول         

كما تناولت الدراسات المبكرة في هذا المجال       . االقتصادي خارج نطاق األسرة وإسهاماتهم في الثقافة االستهالكية       
ة وأكدت التوجهات الحديث  . حـركة األطفال في المدينة مما أسهم في تفسير األساليب الحياتية لألطفال في المدن             

. علـى أهمـية الـدور والتأثير الذي يلعبه المكان على حياة األطفال وتفاعالتهم وعالقاتهم وثقافتهم بشكل عام                 
  فكما أن فهمنا     ٢٤.وجـاءت هذه النتائج لتؤكد على أن مفاهيم الطفولة مرتبطة بالمكان كما هي مرتبطة بالزمان              

مل مع الطفولة ومحددات أدوار األطفال تختلف من        وتعاملـنا مـع الطفولة واألطفال تغير عبر الزمان فإن التعا          
كمـا أن االتجاهـات النظرية الحديثة في دراسات الطفولة، التي ازدهرت بشكل واضح مع               .   مجـتمع آلخـر   
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التسـعينيات مـن القرن العشرين، استندت إلى نتائج األبحاث الميدانية إلثبات أن الطفولة ظاهرة نسبية تختلف                 
وأنه بناء على ذلك فإن     . أن لألطفال دورا فعاال في إنتاج ثقافتهم وأيضا ثقافة مجتمعاتهم         باختالف المجتمعات، و  

الدراسـة الميدانـية التـي تتم عن قرب وتتناول الحياة اليومية لألطفال والتي تأخذ في االعتبار صوت األطفال                   
 ٢٥.جتمعوآرائهم هي التي يمكن أن تصل بنا إلى نتائج واقعية تعكس وضع األطفال في الم

إن اعتماد منهجية االتجاهات النظرية الحديثة في دراسات الطفولة لتحليل كيفية استخدام األطفال لألماكن العامة               
فـي المديـنة والمساحات المتاحة لهم داخل البيت، يمكننا من الوقوف على حقيقة التفاوت والتنوع بين األطفال،                  

ن الدور الفعال لألطفال في تحديد استجابتهم للمواقف المختلفة         والدوافع الكامنة خلف سلوكهم، ومن ثم الكشف ع       
إن التفاوت في وجهات    .  والتـنوع فـي هذه اإلستجابات، مما يؤكد على وجود أكثر من وجه للطفولة في المدن               

النظـر بـين الكـبار واألطفال أيضا قضية هامة يجب االلتفات إليها عند دراسة وضع األطفال في المجتمعات                   
فالدراسات تثبت أن األطفال ليسوا دائما متلقين وال يستجيبون بأسلوب واحد للمتغيرات االجتماعية،             . ةالحضـري 

كمـا أن رؤيتهم وتفاعلهم مع ما تقدمه المدينة من خدمات ووسائل يختلف عن توقعات الكبار الذين وضعوا هذه                   
 االجتماعية واالقتصادية عند دراسة     تقافي الوقت نفسه يثير هذا التوجه ضرورة التركيز على الفرو           . الخدمات

النوع، العمر، الطبقة االجتماعية، االنتماءات     : تأثيـر الحـياة الحضـرية فـي المديـنة علـى األطفـال، مثل              
 .الخ...العرقية

فـي هذا الجزء من الدراسة نحاور هذه األسئلة من خالل تتبع أثر بعض المتغيرات في البيئة المنزلية والمجتمع                   
 .ى بعض الجوانب واألنشطة من الحياة اليومية لألطفال في مدينة الرياضالمحلي عل

 األطفال والخطر: اللعب والنشاطات الترفيهية

فمن .  تشـمل البيئة المنزلية للطفل ثالثة مجاالت رئيسية هي المجال المعرفي والمجال العاطفي والمجال المادي              
الطفل وتساعد على استثارته معرفيا تكون أكثر فائدة لنمو         الواضح أن المنزل الذي يوفر خبرات تتناسب مع سن          

في نفس الوقت، فإن البيئة     . الطفـل وتطوره من البيئة التي ال تتوفر فيها هذه الخبرات واإلمكانيات الهامة للطفل             
التـي توفـر الـدفء العاطفـي والتأييد المعنوي تسهل نمو الطفل وتطوره خاصة وأن التأييد الدافئ والتشجيع                   

.  محاوالت الطفل للتعلم تصبح مهمة للطفل في محاولته االستفادة من المواد واإلمكانيات المتاحة له داخل المنزل               ل
وأخيراً فإن مجهود الوالدين لتنظيم بيئة الطفل المباشرة وجعل خبرات الطفل اليومية أكثر توقعاً وتكامالً لها تأثير                 

  ٢٦.ايجابي علي الطفل

إذ أدى تمركز المؤسسات    . ي شهدته مدينة الرياض تغير وتنوع في التركيبة السكانية        صاحب النمو الحضري الذ   
الحكومـية والخدمات االجتماعية واالقتصادية في العاصمة إلى أن تصبح مدينة الرياض مركز جذب للمواطنين               

ليين والعرب  والـوافدين، فشهدت المدينة هجرة داخلية وخارجية وأصبح سكانها يشكلون خليط من السكان المح             
هذا التنوع السكاني الكبير في الخبرات الثقافية واالجتماعية أدى إلى وضع ضوابط على             . واألجانـب والوافدين  

أمـاكن اللعـب ، حـيث أصـبح اللعب في الشارع يشكل مصدر قلق لكثير من األسر بسبب التنوع الكبير في                      
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 وكذلك المخاطر المادية التي نتجت عن ارتفاع نسبة         الخلفـيات الثقافية لسكان المدينة وحتى سكان الحي الواحد،        
 .المباني والطرق المسفلتة وعدد السيارات

ويصاحب عادة نمو المدن ظاهرة تدخل األسرة بوضع ضوابط وحدود ألماكن اللعب، في محاولة لحماية األطفال                
 في المدن الغربية واليابان     إذ توجد هذه الظاهرة   . مـن الخطـر الذي يمكن أن يتعرضوا له أثناء لعبهم بالشارع           

 ٢٧.وبالمثل في مدينة الرياض

وهكـذا أدى النمو الحضري لمدينة الرياض إلى التحول من اللعب في األماكن المفتوحة كالحارة والشارع ومع                 
أطفال الجيران وبالمواد الطبيعية المتوفرة في الحي إلى اللعب في األماكن المغلقة ومع األصدقاء، السيما زمالء                

إال أنه من   . لمدرسـة وبألعـاب الكترونية مصنعة، مما أفقد الحي دوره في تأمين البيئة المناسبة للعب األطفال               ا
المهم التنبه إلى أن هذا التغير يظل نسبيا وفقا للمستوى االقتصادي واالجتماعي لألحياء السكنية وأيضا لظروف                

ن أطفال األسر ذات المستوى االقتصادي المرتفع يلعبون        إذ تشير بعض الدراسات إلى أ     . وخلفيتها الثقافية .األسرة
  كما أن النوع يعتبر عنصرا آخر يؤثر على اتجاهات الوالدين في ضبط              ٢٨.أقل في الشارع من األطفال الفقراء     
وبالرغم من أن قلق األسرة يمتد ليشمل الجنسين من األطفال، إال أن الضبط             . لعـب األطفال وحركتهم في المدن     

 وكذلك في مناطق أخرى من العالم، وإن        ٢٩.رة أكبر على البنات عنها عن األوالد في مدينة الرياض         يظهر بصو 
 ٣٠.كانت الفروقات هناك آخذة في التقلص

أثـر تغيـر شكل المسكن في مكان ونوع اللعب، تقليديا وفر البيت الشعبي الذي يحتوي على فناء داخلي مفتوح                    
داية ظهور الفيال في مدينة الرياض في منتصف الخمسينيات عند انتقال           وقد كانت ب  . مكانـا آمـنا للعب األطفال     

 وأسهم ارتفاع مستوى الدخل وسياسات اإلسكان       ٣١).الرياض(الدوائـر الحكومية من مكة إلى العاصمة الجديدة         
  ٣٢.التي وفرت قروض صندوق التنمية في تقلص نسبة المساكن الشعبية والتحول نحو الفيال و الشقق السكنية

تحـاول األسـرة السـعودية تأمـين بدائل لألطفال داخل المنزل ويرتبط عادة نوع المسكن وحجمه بالمستوى                  
  إن   ٣٣.االقتصـادي ومـن ثـم يتحدد وفقا لذلك حجم األماكن المتاح لألطفال استخدامها وكذلك نوعية األلعاب                

يم الطفولة التي عمقت من الفرو      ظاهـرة تحديد أماكن خاصة باألطفال في المنزل جاءت كنتيجة للتغير في مفاه            
   فبينما كانت غرف البيت       ٣٤. بين البالغين واألطفال وأكدت على خصوصية مرحلة الطفولة ومن ثم عزلتها           تقا

الشـعبي تسـتخدم لعدة أغراض من قبل أفراد األسرة نجد أن التوجه نحو التخصص في استخدام الغرف أصبح                   
ال عادة غرف مستقلة يمكن أن تستخدم للعب، وتخصص نسبة من           فيخصص لألطف .  واضـحاً في البناء الحديث    

األسـر ذات اإلمكانيات االقتصادية أماكن خاصة للعب األطفال مثل القبو أو حديقة المنزل، ويلعب األطفال عادة        
بألعـاب مصـنعة وإلكترونية أو ألعاب كمبيوتر وفيديو، مع أصدقائهم أو أقربائهم أو بمفردهم، إذ ال يشترط في                   

أما في حال زيارة األطفال ألصدقائهم فإنه غالبا يتم نقلهم          . كثيـر مـن األلعاب الحديثة أن يكون اللعب جماعيا         
 .بالسيارة برفقة أحد أفراد األسرة أو السائق الخاص مما يقلل من فرصة استقاللية األطفال في الحركة

تقالليتهم فإن هناك قلقاً متزايداً على وبالـرغم مـن تـزايد تدخل األسرة الحضرية في ضبط حركة األطفال واس     
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ويتخوف . األطفال ، بسبب نوعية األلعاب وتقلص استخدام األماكن المفتوحة في مقابل اللعب في األماكن المغلقة              
الوالدان من الكيفية التي يقضي بها األطفال وقتهم والذي يأخذ اللعب بألعاب الفيديو والكمبيوتر جزءاً كبيراً منه ،                  

 الوالدين من أخطار تعرضهم بصفة مستمرة لهذا النوع من األلعاب وما تحمله من قيم قد تعارض القيم                  فيتخوف
كذلك يعترض الوالدان على عزلة األبناء وانصرافهم لهذه األجهزة وضعف          . المحلـية وأيضـا القـيم اإلنسانية      

د يأخذ شكال آخر، إذ يتطلب االندماج         كما أن الشعور بالعزلة ق      ٣٥.تفاعلهم مع أفراد األسرة والمجتمع بشكل عام      
 دائما السيما   قفـي مجتمع أطفال المدينة اقتناء وإتقان استخدام األجهزة واأللعاب اإللكترونية، وهو أمر ال يتحق              

 ٣٦.ألطفال الطبقات الفقيرة

أثر بتفاوت  وتهـتم الـدول عـادة بتوفير أماكن ترفيهية لألطفال في المدن الكبرى، إال أن فعالية هذه األماكن تت                  
   يضاف إلى ذلك غياب عفوية        ٣٧.النظـرة بـين الكـبار بصـفتهم مخططين وبين األطفال بصفتهم مستفيدين            

واسـتقاللية قرار األطفال في استخدام هذه األماكن، وهو ما كان يتحقق في الماضي من خالل لعب األطفال في                   
ن متفاوتة ومرتبطة بالخلفية الثقافية واالقتصادية      كما أن إمكانية وصول األطفال إلى هذه األماك       . الشارع أو الحي  

كما أن الباحثين   . وهكذا تبقى حرية األطفال في استخدام األماكن العامة حتى المخصص منها لهم مقيدة            .  لألسرة
االجتماعيـين يقللون من أهمية هذه المراكز ويذكرون بأن األطفال في أشد المناطق فقرا كانوا دائما قادرين على          

فعلى سبيل المثال، صنع األطفال ألعابهم في مدينة الرياض في المرحلة التقليدية من             . كار وإبداع  وسائل للعب    ابت
في نفس الوقت فان بعض األطفال يعتقدون أن الماضي يتميز          . جريد النخيل وعظام الحيوانات والحجارة والرمل     

 .  بعن الحاضر ألنهم اليوم يفتقدون حرية الخروج إلى الشارع للع

صـاحب الـنمو الحضـري لمدينة الرياض توجه لتوفير أماكن مفتوحة لترتادها األسرة واألطفال وكذلك إنشاء                 
  ٣٨. مركزا ترفيهيا  ٢٣ حديقة عامة وحوالي     ٣٠٠٠ويوجد في مدينة الرياض أكثر من       .  مراكـز ترفيهية مغلقة   

الظروف الثقافية التي تشدد على خصوصية      إال أن ارتـياد األطفال للحدائق العامة بشكل روتيني تحده كثير من             
ومن ثم فإنه للوقوف على حقيقة استخدام الحدائق كمساحات للعب اليومي           . األسـرة وتحجـم من حركة األطفال      

ومن جهة أخري تشكل    . فإننا بحاجة إلى دراسات ميدانية تأخذ في االعتبار الحياة اليومية لألطفال وكذلك آرائهم            
 همية خاصة لكثير من سكان مدينة الرياض ، إذ ترتبط الرحالت البرية بطبيعة المنطقة             نزهة الفضاء الخارجي أ   

ويميل األطفال عادة إلى الخروج للنزهات البرية       . الجغـرافية وبنشاط ظل يمارسه السكان منذ المرحلة التقليدية        
  .39لما يحقق ذلك لهم من انطالق والتقاء مع أفراد األسرة الممتدة

 من بين األماكن العامة في المدن التي يتفاعل معها األطفال (shopping malls)تسوق التجارية وتبقى مراكز ال
  فعادة يخرج األطفال والمراهقون إلى األسواق ليس         ٤٠.بطـريقة مخـتلفة إلـي حد ما، السيما من هم أكبر سنا            

ك فهي توفر مكانا عاما للتفاعل      لغـرض التسوق دائما وإنما لاللتقاء باألصدقاء وارتياد المقاهي والمطاعم، ولذل          
وفي مدينة الرياض تشكل مراكز التسوق عامل جذب لكثير         . يمـارس فيه األطفال نوعا من الحرية واالستقاللية       

مـن المواطنين والمقيمين، إذ يمكن لجميع أفراد األسرة المشاركة في ارتيادها ومن ثم مزاولة نشاط مشترك في                  
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غير .  المباني والسلع االستهالكية ووجود عدد من مطاعم الوجبات السريعة         يضاف إلى ذلك جاذبية   . مكـان عام  
أن المـراقبين االجتماعيـين ينـبهون إلـى ما يمكن أن يترتب على هذا الوضع من تعزيز للسلوك االستهالكي                    

راد ويـدخل التسـوق في قائمة األنشطة الترفيهية التي تزاولها الفتيات لشغل وقت الفراغ مع بعض أف                . والـبذخ 
األسـرة أو مـع الصديقات، وإن كان تكرار هذه الظاهرة يتفاوت من أسرة إلى أخرى ومن طبقة اجتماعية إلى                    

 ٤١.أخرى

 

 وقت األطفال

بالـرغم من وفرة وسائل الترفيه في المدن الحديثة وتقلص دور األطفال االقتصادي وهامشية دورهم في تحمل                 
ألسرة، السيما في الطبقة المتوسطة والغنية، فإن أطفال المدن بشكل          األعـباء المنزلية والمسؤوليات تجاه أفراد ا      

عـام يشكون من الشعور بالضيق والملل ويتسمون بعدم القدرة على التحمل وسرعة االنفعال، كما تصفهم بعض                 
  على أن هذه الظاهرة موجودة حتى في المجتمعات الغربية، ويرجعها البعض إلى              ٤٢.األمهات في مدينة الرياض   

ـ  روف الحـياة الحضـرية والتي تكثف من القيود التي تضعها األسرة على حركة األطفال، بحيث تصبح هذه                  ظ
القيود حجر عثرة أمام إمكانية اكتساب األطفال للمهارات الالزمة للتحرك بحرية في مجتمع المدينة، وما يترتب                

 .على ذلك من شعور بعدم األمان والعزلة

 والمخططين حول كيفية استغالل األطفال لوقت فراغهم التفاوت بين نظرة الكبار            ويعكس قلق الوالدين والمربين   
وترتبط نظرة الكبار بالتغير في مفهوم الطفولة التي تصنف على أنها           . ونظرة األطفال لمفهوم الوقت وسبل شغله     

من إساءة استخدام مـرحلة خاصـة من عمر اإلنسان البد أن يتم تأهيله خاللها ليدخل إلى عالم الكبار، والخوف             
 وفي العالقة بين الوالدين واألبناء، ترتب عليه تدخل         ةكما أن التغير في األدوار الوالدي     . األطفـال لوقت فراغهم   

  إن التغير في مسؤولية الوالدين تجاه        ٤٣.الـوالدين بشـكل واضح في التخطيط لحياة أبنائهم اليومية والمستقبلية          
ج عن عدة أسباب، منها ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين وإطالعهم على           األبـناء فـي المجتمع السعودي قد نت       

سـبل التـربية فـي الدول المتقدمة، ومن ثم رغبتهم في تقديم طفولة تتناسب مع التغير الحادث في العالم، وفي                     
غ ومن ثم عزز هذا التوجه ضرورة شغل وقت فرا        . الـوقت نفسـه رغبتهم في نقل تراث المجتمع إلى أطفالهم          

كما أنه أصبح على الوالدين حماية أبنائهم، ويأتي في هذا النطاق           .  األطفـال بأنشـطة تدربهم وتسليهم وتؤهلهم      
  ويرى   ٤٤.حمايـتهم مـن الخطـر ومن التجارب السيئة التي قد يتعرضون لها من خالل خروجهم إلى الشارع                 

وربط الشارع بالسوء، ومن ثم تقييد      جيد وسيء،   :  تصنيف األطفال إلى نموذجين    ز قد عز  رالـبعض أن هذا الفك    
كما أن محاولة إبعاد األطفال عن الشارع قد شجع على          . حـركة األطفـال وتزايد تدخل الوالدين واتكالية األبناء        

. الـتحول المؤسسـي لشغل وقت فراغ األطفال، فأنشئت مراكز التدريب المختلفة والمراكز الرياضية والترفيهية   
جه أنه يتم بقرار وبتخطيط من الكبار، كما أن قرار انضمام األطفال لمثل هذه              ويأخـذ الـبعض علـى هذا التو       

  ولذلك فإن كثير من األطفال الذين يوضعون في مثل هذه المراكز             ٤٥.المراكز هو قرار الوالدين بالدرجة األولى     
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 األطفال لهذه   من جهة أخرى فإن إمكانية استخدام     .  في ارتيادها لفترة طويلة    نفـي مديـنة الـرياض ال يستمرو       
المـرافق تـتفاوت وفقـا للظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الخاصة باألسرة، وهذا موضوع في غاية                

 .األهمية على المخططين اإللتفات له

فبينما تقلق الوالدين فكرة قضاء     . أمـا وجهـة نظر األطفال ومفهومهم للوقت فهو مختلف تماما عن تقييم الكبار             
 being on my) ، يعتبره األطفال وقت يملكون فيه حرية القرار ( being alone )م بمفردهم األطفـال لوقته 

own)           والى ذلك تضيف بعض الدراسات أن مراكز        ٤٦. وهـو وقت ممتع حتى لو لم يقوموا أثناءه بنشاط منظم 
لمرجوة منها، حتى أن     دائما األهداف ا   قالترفيه واأللعاب التي يصممها الكبار لألطفال لقضاء وقت ممتع ال تحق          

مديـنة ديزني والتي تعتبر في قمة ما أنتج وباستخدام أكثر الوسائل التكنولوجية تطورا ال تحقق السعادة لألطفال                  
التـي عـادة ما يأمل الوالدين في تحقيقها ألطفالهم عند مدخل بوابة هذه المدينة، إذ كثيرا ما يعبر األطفال بوابة                     

 ٤٧.رضي عن واقعهم ورغبة في اقتناء المزيد من األلعاب أو السلع االستهالكيةالخروج ولديهم شعور بعدم ال

 

 المحلية في مجابهة العالمية

يتميـز مجـتمع المدينة عادة بأنه نقطة التقاء ثقافات متعددة بحكم ظروف العمل والهجرة ولكونها مركزا تجاريا           
سلوكية مختلفة، ومن ثم فإن ثقافتهم هي مزيج من         ويتعرض أطفال المدن لعدة تيارات ثقافية وأنماط        . واقتصاديا

ولذلك فإن األسرة في المدينة تواجه عدة تحديات من بينها قضية الحفاظ على الهوية الدينية               . المحلـية والعالمية  
والمحلـية في مجابهة تيارات التغير والعولمة، كما يجد األطفال أنفسهم أمام تحدي االنتقاء واالختيار من بين ما                  

ولقد أسهم التغير االقتصادي على المستوى العالمي والمحلي في التوجه الكبير           .  لهم مجتمع الوفرة والتنوع    هدميق
إذ يشكل األطفال هدفا استراتيجيا لمنتجي السلع االستهالكية، وأمام         . نحـو تسـويق منتجات استهالكية لألطفال      

توقعاتهم المادية، في المقابل تقل قناعتهم وإحساسهم إغـراء السـلع االستهالكية تتزايد متطلبات األطفال وترتفع         
وبينما كانت  . بالرضـا واإلشـباع، ممـا يؤدي إلى خلق ضغوط مادية على األسرة ويحدث توتر في العالقات                

المسـاواة هـي السمة السائدة بين أفراد المجتمع التقليدي نجد أن التباين االقتصادي في المجتمع المعاصر ترتب                  
لمقدرة االقتصادية لألسرة ومن ثم عجزها عن توفير متطلبات األبناء في بعض الطبقات، السيما              علـيه تفاوت ا   

 ٤٨.وأن األطفال عادة يقارنون وضعهم بأقرانهم

ويجد األطفال أنفسهم أمام أنماط     . وتيسر وسائل اإلعالم فرصة االحتكاك بالثقافات األخرى السيما الثقافة الغربية         
وبقدر ما لهذا التعدد من إيجابيات في إثراء تجربة األطفال فإن من أهم سلبياته هو عدم                . ونماذج متعددة للسلوك  

وفي ظل ضعف فعالية القنوات اإلعالمية المحلية وعدم قدرتها         . نقـل صورة واقعية وتعزيز السلوك االستهالكي      
من األمور األخرى التي  و. علـى منافسـة اإلنتاج الغربي فإن تأثير اإلعالم يصبح خطيرا ومؤثرا على األطفال             
  إن  مجتمع المدينة يوفر       ٤٩.يقلـق الـوالدين بشأنها كمية ونوعية المعلومات التي أصبحت في متناول األطفال            

مصـادر مـتعددة للمعلـومات عـن طريق وسائل اإلعالم المختلفة وشبكة اإلنترنت، ويحتك األطفال بالثقافات                 
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ما يضعف قبضة الوالدين عليهم وقدرتهم على السيطرة        األخـرى عـن طـريق السلع والبضائع والموسيقى، م         
وفي ظل هذا الوضع تواجه األسرة وكذلك األطفال في المدن تحديات محاولة الحد من تأثير               . وضـبط سـلوكهم   

وهكذا فإن  .  اإلعـالم علـى األطفـال، في مقابل مغريات االستهالك ونماذج لحياة ال يملكون ممارستها كواقع               
األسرة، المدرسة، مراكز   : عادة يتفاعلون مع عدة جهات ومؤسسات، على سبيل المثال        األطفـال فـي المـدن       

كما أن وقتهم خالل اليوم     .  تـرفيهية أو رياضية، وسائل اإلعالم وشبكات اإلنترنت، األسواق التجارية وغيرها          
جازات األسبوعية  وخالل األ . عـادة يـتوزع بين األسرة والمدرسة وحل الواجبات المنزلية ومشاهدة التلفزيون           

والصيفية بين زيارة األقارب واألصدقاء والتسوق وفي بعض األحيان ارتياد المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه               
  وبالـرغم مـن هذا التوسع في دائرة عالقات األطفال فإنه بالمقابل هناك تحجيم لحركتهم بسبب                  ٥٠.والـتدريب 

 في الطرقات ومن التعامل مع الغرباء، وهي ظروف عادة          الـتخوف مـن األخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها         
ومن . تحملها رياح التغيير في المدن، كما هي تحمل الكثافة في عدد المباني وتقلص المساحات الطبيعية المفتوحة            

 هي توفر مصادر متعددة لمعلومات وعالقات األطفال فإنها في الوقت نفسه اثـم فـإن الحـياة الحضرية بقدر م       
ى تفاقم الضبط على حركة األطفال والى فقدان الطفولة، كما تصف بعض الدراسات وضع األطفال في                تـؤدي إل  

 ٥١.المدن

 

 :الخالصة وأهم النتائج

حاولـنا في هذه الدراسة مناقشة أثر التغيرات الحضرية في مجتمع المدينة على البيئة المنزلية والمجتمع المحلي                 
ومن ثم قدمت الدراسة وصفا نظريا عاما ألهم التحوالت التي تحدث           . لوذلـك في عالقتها وتأثيرها على األطفا      

فـي مجتمع المدينة وتأثيرها على وظائف المؤسسات االجتماعية التي تتعامل مع األطفال بشكل مباشر كاألسرة                
 . لهمكما قدمت الدراسة وصفا لوضع األطفال في مدينة الرياض وللنمو في الخدمات المختلفة المقدمة. والمدرسة

وأضـحت الدراسـة أن طبيعة مجتمع مدينة الرياض الحضري وخصائصه االجتماعية واالقتصادية يؤثر علي               
األسـر فـيه وعلي عالقاتها االجتماعية في هذه البيئة الحضرية فتنعكس هذه التأثيرات علي األطفال ايجابياً أو                  

ة لكون الرياض عاصمة المملكة وتتركز بها       حيث يتمتع سكان الرياض بصفة عامة بمميزات كثيرة نتيج        .  سلبياً
معظـم الخـدمات والمصالح الحكومية واألهلية مما يوفر فرصاً للعمل ألفراد األسرة تنعكس ايجابياً علي جودة                 

 .حياة األسرة

وتضـمنت الدراسـة أيضـا تحليال ألثر المتغيرات الحضرية على تفاعل األطفال مع البيئة المنزلية والمجتمع                 
 خالل تتبع الكيفية التي يزاول بها األطفال نشاطاتهم اليومية، كاللعب والنشاطات الترفيهية والعالقة              المحلـي من  

كما تطرقت الدراسة   .   والتعامل مع المجتمع المحلي ومواجهة تحديات االستهالك       يبالـوالدين والـدور األسـر     
 .المختلفة في مجتمع المدينةللتفاوت بين وجهة نظر البالغين ورؤية األطفال وتعاملهم مع المواقف 

 



 ١٨

 :وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية

انعكسـت بـرامج الحكومة للتحديث والتنمية علي األسرة وأطفالها نتيجة لتحديث األحياء القديمة وتوسعة                -٥
وفي نفس  ، الطرق في المدينة واستفادت كثير من األسر من التعويضات لتوفير مساكن جديدة وحديثة لألسر             

 استفادت كثير من األسر من قروض بنك التنمية العقاري لبناء مساكن جديدة في األحياء والضواحي                الوقت
 .الجديدة والمخططة حديثاً

نظرا لكون الرياض من المجتمعات المحلية الحضرية كبيرة الحجم فقد أدى ذلك إلي وجود أحياء وضواحي                 -٦
لعالقات االجتماعية التي تساعد في نمو األطفال       سـكنية كثيرة أصبحت ضواحي للنوم تفتقر إلي الترابط وا         
 .ورعايتهم حيث ال يجمع سكان الحي سوى عالقات عابرة

تتأثر األسرة بالقرارات الخاصة بعمل الوالدين والتي تسعي الجهات الحكومية من خاللها  إلي الحفاظ علي                 -٧
 .ل احد الزوجينتماسك األسرة وترابطها والتي تهدف إلي جمع شمل األسرة في حالة انتقا

تتأثر األسرة بقرارات جهات العمل والهيئات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات رعاية الطفل وتحظي مدينة               -٨
وفي نفس  . الـرياض بكثير من هذه الخدمات التي تساعد األسرة علي االستمرار في العمل ورعاية األطفال              

 .لقرابية في رعاية األطفالالوقت ما زالت كثير من األسر تعتمد علي شبكة العالقات ا

علـي الرغم من إمكانية قيام الحي بدور فعال في توفير بيئة مناسبة لتفاعل اآلباء واألطفال مع غيرهم من                    -٩
البالغـين عن طريق الوظائف التي يمكن أن يؤديها الحي مثل روابط الجيرة والمحافظة علي القيم وتشجيع                 

 أن هذا الدور لم يتطور بعد في أحياء مدينة الرياض وخاصة في             نمو األطفال وإحساس الوالدين باألمان إال     
 .األحياء الجديدة

أن البيـئة الماديـة لها تأثير على ثقافة األطفال، اال أن األطفال ليسوا متلقين فقط بل هم مؤثرون ويعيدون                     -١٠
) الراشدين(باراذ اتضح ذلك في هذه الدراسة من خالل تفاوت النظرة بين الك           . صياغة الظروف المحيطة بهم   

كمخططـين ومسـؤولين عـن توفير برامج وأنشطة لشغل وقت الفراغ لدى األطفال، وبين موقف األطفال                 
 .وأسلوبهم في واقع تعاملهم مع هذه المسألة

أن اسـتجابة وتفاعـل األطفال مع المتغيرات الحضرية يتفاوت وفقا للظروف الشخصية واألسرية، وأيضا                -١١
 تم فإنه بالرغم من وجود خصائص عامة تعكس تأثير الحياة الحضرية على             المجتمعـية واالقتصـادية ومن    

أطفـال مديـنة الـرياض، هناك فروقات نوعية وتباين بين األطفال في تفاعلهم مع هذه المتغيرات، ويمكن          
مالحظـة هـذه الفـروقات من خالل البحث الميداني ألحياء متعددة في مدينة الرياض وألسر ذات خلفيات              

 .واجتماعية متنوعةاقتصادية 

أن ثقافـة األطفـال فـي مجـتمع مديـنة الرياض ناتجة عن تمازج المحلية مع العالمية، ومن ثم فان لها                       -١٢
خصوصـية يجـب االلـتفات لها عند دراسة تاثير المتغيرات العصرية على األطفال وأيضا عند التخطيط                 



 ١٩

سع وفي  كون مدينة الرياض مركزا       وينعكس هذا التمازج في االنفتاح اإلعالمي الوا      . لخـدمات األطفـال   
وفي الوقت نفسه فإن اإلجراءات    . تجاريا مهما يستقطب الشركات العالمية التي تستهدف األطفال بشكل كبير         

 .التربوية والتعليمية والتنظيمية تعكس محاوالت المجتمع واألسرة المحافظة على القيم والثقافة المحلية

 :يةوقد خرجت الدراسة بالتوصيات التال

بالـرغم من توفر العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة الرياض، والتي تهدف إلى شغل وقت                 .١
فـراغ األطفال في األجازات وغيرها بشكل منظم، فإن حجم اإلقبال على هذه المؤسسات ال يزال                

لذا توصي الدراسة بأن يستند     .  محـدودا، كمـا أن اسـتمرارية ارتياد األطفال لها غير واضحة           
لتخطـيط لخـدمات األطفـال وللتحول المؤسسي لشغل وقت فراغ األطفال على نتائج الدراسات             ا

 .الميدانية في هذا المجال والتي تأخذ رأي األطفال في االعتبار

توصـي الدراسـة بإنشاء مراكز خدمة في األحياء تشمل نوادي رياضية وترفيهية موجهه لسكان                .٢
 .الحي في إطار تقاليد المجتمع السعودي

دراسـة أسباب عزوف الكثير من األسر السعودية عن استخدام الحدائق العامة في األحياء السكنية    .٣
 .ومحاولة إعادة تنظيمها بطريقة تلبي احتياجات األسرة
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