
والبحث؟ من الدراسة االنتهاء بعد الخطة هي ما

والتي: تعليمية مكونات (Go Well) من ٣ الحميدة“ ”العواقب دراسة مشروع يتكون

المعلومات والمعرفة للمشاركة في والصحة التجديد السكن وإعادة معا قطاعات ستجمع
والتعلم.

اسكتلندة. في والصحة لمعلومات ودراسة السكن وإعادة التجديد واحدًا مصدرا ستأسس

محلية. مشاركة مشروع تطوير على تعمل

(Go Well)؟ الحميدة العواقب في دراسة ستشارك والتجمعات التي األحياء هي ما

درامتشابل ،(Castlemilk) كاسلتميلك ،(Carntyne) كارنتاين في والتجمعات األحياء
ريد ،(Govan) غوفان ،(Gorbals Riverside) ريفيرسايد غوربالز ،(Drumchapel)

،(Scotstoun) سكوتستون ،(Riddrie) ريدري بها، المحيطة (Red Road) والمناطق رود
درايف أندروز سانت ،(Sighthill) سايتهيل ،(Shawbridge Corridor) كوريدور شوبريدج

.(Townhead) وتاونهيد (St Andrews Drive )

التالية:  المؤسسات من المالي الدعم (Go Well) على الحميدة“ ”العواقب دراسة وتحصل
الوطنية الصحة منظمة غالسكو للصحة العامة، أحياء اسكوتلندة، غالسكو، مركز إسكان جمعية

غالسكو. الكبرى، جامعة غالسكو في الوطنية الصحة منظمة اسكتلندة، في

معلومات إضافية؟
الحميدة“ مشروع ”العواقب من المعلومات حول مزيد على للحصول

إيفون كريستلي بالسيدة االتصال الرجاء (Go Well)
هاتف:

yvonne.christley@drs.glasgow.gov.uk إلكتروني: بريد

GoWell
The Glasgow Centre for Population Health

Level 6
St Vincent Place 39

Glasgow G1 2ER
:Or visit our website at

www.gowellonline.com

والرفاهية  للصحة غالسكو مركز

والتعلم: البحث برنامج

الجوار على التغييرات الطارئة في البحث
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ARABIC



الموضوع خلفية

السكن وطبيعة نوعية على كبيرة تغييرات ستشهد غالسكو
القادمة: العشر السنوات خالل والبيوت المتوفرة

خالل االستثمارات من والبيوت السكن نوعية على تحسينات
والترميم. البناء الهدم وإعادة مجاالت في الكبيرة

خالل الراحة من ووسائل المحلية البيئة تحسينات على
والجوار. األحياء تجديد إعادة مشاريع

السكن. وجمعيات روابط إلى المساكن ملكية تحويل

والمستأجرة. المملوكة البيوت من خليطا تشمل محلية مجتمعية مراكز خلق

(Go Well)؟ الحميدة“ ”العواقب دراسة هي ما

الطارئة آلثار التغييرات تفهمنا لتحسين بها القيام يتم علمية دراسة اسم هو الحميدة العواقب
غالسكو. في والمجتمعات والعائالت األفراد وخير صحة والجوار على األحياء على

من خاللها: سنوات وسنحاول لفترة ١٠ ٢٠٠٦ وتستمر عام بداية في وستبدأ

حدوثها الطارئة أثناء ومراقبة التغييرات تتبع

المناطق هذه في يعيشون الذي األشخاص وخير صحة على هذه التغييرات تأثير قياس
تغييرا. تشهد التي

سيقوم بهذه الدراسة؟ من

الطبي األبحاث ومن مجلس غالسكو، جامعة من الباحثين من مجموعة الدراسة بهذه ستقوم
السكان. غالسكو لصحة ومركز

الحميدة“؟ ”العواقب دراسة أهمية ما

في والجوار السكن تجديد إعادة مجال في الهائلة استثمارات مدينة غالسكو تؤدي أن نأمل
على هذا األمل يعتمد لكن المجتمع. بملكية قويا إحساسًا تخلق وأن السكان صحة وخير تحسين

الدراسة حيث هذه عمليين، وهنا سبب أهمية ودراسة ال على أساس بحث الفطرة السليمة أساس
بالتفصيل، وما رأي والجوار األحياء التغييرات الطارئة على لتفهم الفرصة تأمين إلى تسعى

وخيرهم. صحتهم على وتأثيرها التغييرات بهذه المحليين السكان

الذي سيحدث بالضبط؟ ما

التالية: بالطرق سنوات ١٠ تدوم التي خالل فترة الدراسة المعلومات سيتم جمع

من العديد في القاطنين األشخاص مع سنتين كل استبيانات شكل على استطالعات اجراء
بهذه األحياء) قائمة على تحتوي التالية (الصفحة غالسكو في األحياء

القاطنين فيها صحة وخير وحول األحياء في الطارئة التغييرات حول أسئلة طرح وسيتم
المواضيع. بهذه والوعي التفهم زيادة بغرض

المحليين. السكان وجماعية مع نقاشات فردية عقد سيتم كما

وإدارة تخطيط مسؤولية عاتقهم على تقع أشخاص عدة مع مفصلة لقاءات عقد وسيتم
األحياء. هذه في التغييرات

إحصائيات من المصادر (مثال، مختلف من عدد جمعها فحص ودراسة معلومات يتم سيتم
غيرها). والعديد السكن ونوعية والجريمة المستشفيات ودخول السكان

بتفهم معا المختلفة المعلومات هذه كل دراسة وتزودنا
والمحليات المجتمعات على الطارئة التغييرات ألثر مفصل

فيها العشر التي ستجري خالل فترة السنوات وصحتها
الدراسة.


