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 الرتفيهية وخصائص املرتددين عليها  اخلدمات
 بأحياء شرق حمافظة القاهرة من املنظور اجلغرايف

 ()عصام حممد إبراهيم حممد 
 امللخص

موضوع اخلدمات الرتفيهية من املوضوعات املهمة اليت جيب التخطيط هلا بدقة؛ وذلك  يعد
 لحيي  اخلدمات الرتفيهية وصااص  املرتددون الرتباطها ابلسكان ارتباطاً وثيقاً، وهتدف هذه الدراسة إىل

حمافظة القاهرة؛ ومن مث تنتظم الدراسة يف ست حماور، وتسبق تيك احملاور مقدمة  عييها أبحياء شرق
وتعقبها صامتة تشتم  عيى النتاصج والتوصيات، وصا  اجلزء األول لدراسة صط سري نظم املعيومات 

ء الثاين تناول التوزيع اجلغرايف هلا، وركز اجلزء الثالث عيى أمناطها، يف اجلغرافية إلعداد اخلراصط، أما اجلز 
ين يف جمتمع العينة، أما اجلزء اخلامس فيدرس لحيي  مسات الرحية دحني اهتم اجلزء الرابع خبااص  املرتد

 السادس بتقييم اخلدمات الرتفيهية يف منطقة الدراسة.يف متجمع العينة، ويهتم اجلزء 
Amenities and the Characteristics of its Frequent Visitors in the 

Eastern Part of Cairo Governorate: A Geographical Perspective 

Essam Mohamed Ibrahim Mohamed 

Abstract 

The subject Amenities important issues that must be carefully planned; 

and that they relate to the population closely, this study aims to analyze 

Amenities and features hesitating on neighborhoods east of Cairo 

governorate; and then study organized into six themes, and precede those 

axes introduction and followed by a conclusion include Ali findings and 

recommendations, and the first segment was devoted to the study of the 

itinerary GIS mapping, Part II geographical distribution have dealt with, 

and focused the third part on the patterns, while interested in Part IV 

characteristics undecided in the sample community, while Part V 

examines the analysis of the flight characteristics of the sample 

community and cares Part VI evaluates Amenities in the study area. 

 
 موضوع الدراسة وأهميته:أوالً: 

يعُد موضوع اخلدمات الرتفيهية من املوضوعات املهمة اليت جيب التخطيط هلا بدقة؛ وذلك 
حد ما مبدى توافرها  يقاس إىلالرتباطها ابلسكان ارتباطًا وثيقاً، ب  إن مفهوم احلداثة واحلضرية 

ا من اانب خصر استثمار ايد هنا، ف لسكاهنا، وإضافة إىل اهتمام الدولة بتقدمي هذه اخلدمة إىل سكاهن

                                                           

( ) اامعة سوهاج. –كيية اآلداب   –أستاذ اجلغرافيا االقتاادية املساعد بقسم اجلغرافيا  –عاام حممد إبراهيم 
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إذا ما أحسن استخدامه، وقد اسرتعت هذه الظاهرة انتباه الباحث من حيث توزيعها اجلغرايف، وتعدد 
 أمناطها، والوظاصف اليت تقدمها، إضافة إىل مشكالهتا؛ ومن مث تكتسب هذه الدراسة أمهيتها.

 ثانيًا: مشكلة الدراسة:
فيهية، كاحلداصق ومراكز الشباب تشهد ازدحامًا ميحوظًا من قب  تتمث  يف أن اخلدمات الرت 

املرتددين يف أايم العطالت، يف حني أن األندية ال يراتدها إال القيي ؛ ابإلضافة إىل أن كثريًا منهم 
يقطعون مسافات متباينة ليوصول إليها، ورمبا يكون مرد ذلك التوزيع غري املتعادل هلا بني أحياء الدراسة، 

الزايدة السكانية اليت أصبحت أسرع من تطورها، فضاًل عن غياب الدراسات واستخدام نظم  أو
 اليت اعتمدت عيى –هذه الدراسة  ناملعيومات اجلغرافية يف دراسة التوزيعات املكانية هلا، وعييه ف 

وصااص  املرتددين هتتم ابلتحيي  اجلغرايف هلذه اخلدمات يف جمتمع العينة،  –استبانة لعينة من املرتددين 
 عييها، ولحيي  مسات هذه الرحية، وهنا تكمن مشكية الدراسة.

 ثالثًا: منطقة جمال الدراسة
تُعد منطقة الدراسة إحدى مناطق حمافظة القاهرة األربع املهمة، وتتكون إداراًي من مثان أحياء: 

ب ومار ومدينة نار غر السالم )أول واثن( واملرج والنزهة واملطرية وعني مشس ومدينة نار شرق 
، وصطي مشاالً  º 03 ،4 º 03 8(، وهي متتد فيكيًا بني داصريت عرض 1اجلديدة كما يشري شك  )

ايدة لتوزيع مناذج االستبيان  ةشرقاً؛ األمر الذي اعيها تشك  بيئ º 01 11 01 º 93 92طول 
من مساحة  %0911، ومبا يعادل 9كم   93208مساحة نتاصجها، وهي تشغ   وصادقة ومعربة يف
 9314من مجية سكاهنا طبقًا لتقدير عام  %9100(، ومبا يعادل 9كم   1881034حمافظة القاهرة )

 م، مما جيع  هلا أمهية ودوراً لكي تؤدي صدماهتا الرتفيهية لكافة أحياء احملافظة.

 
 م 5103( التقسيم اإلداري ألحياء شرق حمافظة القاهرة عام 0شكل )
قاهرة، اإلدارة العامة للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، البوابة اإللكرتونية املصدر: حمافظة ال

 م 5103
مساحة واسعة تتميز ابلتنوع؛ وذلك لوقوعها عيى حماور مهمة  تضم وهبذا املوقع واالمتداد ف هنا

ن / هي: القاهرة / اإلمساعييية الاحراوي، القاهرة / السويس الاحراوي، والروبيكي العاشر من رمضا
بيبيس، وسكك حديد القاهرة / السويس، وحيدها مشااًل مركز اخلانكة، وانوابً؛ أقسام اخلييفة، واملقطم، 
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 ،وشرقاً  ،واخلييفة ،والواييي ومنشأة انصر ،ومسطرد ،والبساتني، واملعادي، وطرة وغراًب أقسام الزيتون
 (9العاشر من رمضان كما يشري شك  )

 
 م 5103ة من مناطق حمافظة القاهرة عام ( موقع منطقة الدراس5شكل )

 م 5103(، عام G. L. Sاملصدر: حمافظة القاهرة، اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق )وحدة 
 رابعًا: الدراسات السابقة:

نظرًا لتعددها وتنوع أهدافها يف ضوء اإلطار العام لك  دراسة، وسيتم تناول أمهها واملتاية مبنطقة 
 ى حمورين أساسيني وعرضها تااعدايً من األقدم إىل األحدث عيى النحو التايل:البحث وجماله عي

صاصة مبنطقة الدراسة: أمهها تيك اليت قامت هبا )فاطمة حممد أمحد  دراساتاحملور األول:  -
م(، و)طارق حمروس إبراهيم:  1222م(، )حممد صدقي الغماز:  1221عبد الامد: 

 م(. 9310

صاصة مبوضوع الدراسة: من أمهها تيك اليت قام هبا )صربي فارس اهلييت: دراسات  احملور الثاين: -
م(، )عباس  9331م(، )حممد عبده بدر الدين:  1222م(، )صاحل محاد البحريي:  1289

م(، هذا وقدمت جمموعة من البحوث والدراسات صارج نطاق  9331غايل احلديثي: 
هيئة التخطيط العمراين، أما الدراسات األانبية الدراسات اجلغرافية؛ قامت هبا حمافظة القاهرة و 

 ,I. Stoianov, SChapra) ,(Laurao. Petrova. 2009)فمن أمهها تيك اليت قام هبا 

C. 2000), (Joao, 1995) 

 امسًا: أهداف الدراسة:خ
هتدف هذه الدراسة إىل لحيي  اخلدمات الرتفيهية وصااص  املرتددين عييها يف أحياء شرق حمافظة 

 قاهرة بناء عيى ما أييت:ال
 منطقة الدراسة. غرافية إلعداد صراصط هلا يف أحياءالتعرف عيى صط سري نظم املعيومات اجل -1

 ى عدالة هذا التوزيع بني األحياء.لحيي  واقع التوزيع اجلغرايف هلا، ومد -9

 إبراز صااص  املرتددين، ولحيي  مسات الرحية من واهة نظر أفراد العينة. -0

 رتددين من واهة نظر أفراد العينة.تقييم رضا امل -4

 تقدمي مقرتح الصتيار أنسب املواقع إلنشاصها يف منطقة الدراسة. -1
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 سادسًا: فروض الدراسة وتساؤالتها:
من أا  لحقيق أهداف الدراسة مت صياغة عدد من الفروض أوهلا: أن اخلدمات الرتفيهية ال 

إىل عدة أمناط، واثلثها: أن تقومي كفاءة التوزيع  نفسها، واثنيها: إهنا صنفت أتصذ ابلضرورة ابألمهية
، فه  لحققت هذه الفرضيات (GIS)املكاين هلا، ميكن أن يتحقق ابستخدام نظم املعيومات اجلغرافية 

أو بعضها؟ وتسعى هذه الدراسة إىل اإلاابة عن األسئية اآلتية: ه  التوزيع اجلغرايف هلا يتماشى مع 
  مناسب؟ وه  تواد عالقة بني صااص  املرتددين يف اصتيار صدمة توزيع السكان ابألحياء بشك

ترفيهية دون أصرى وحجم الرتدد عييها؟ وما دوافع اخلروج هلا، وه  تؤدي املسافة ووسيية النق  ومستوى 
؟ وما املشكالت وأواه القاور واحليول التدص  دورًا يف اصتيارها؟ وما الوقت املفض  ليذهاب إليها

 ا؟املقرتحة هب
 سابعًا: اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 اعتمدت الدراسة على جمموعة من املصادر ميكن تقسيمها إىل:
وتضمنت االطالع عيى عدد من املرااع األصولية العربية وغري العربية يف  املصادر األولية: -0

رة جمال اغرافية الرتفيه واخلدمات، ابإلضافة إىل البحوث والدراسات واإلحااءات املنشو 
وغري املنشورة ملنطقة الدراسة، وكانت االستفادة منها يف التعرف عيى مناهجها وأسيوب 

 وطرق لحيييها.

 ,Quickbirdذات املقاييس املتعددة، وصور لألقمار الاناعية  اخلرائط واملرئيات الفضائية: -5

IRS, Land Sat .ألعوام خمتيفة، واليت تغطي اوانب البحث 

ًا لعدم توافر البياانت عن موضوع الدراسة؛ مت االعتماد عيى الدراسة نظر  الدراسة امليدانية: -4
امليدانية واحلاول عيى املعيومات من ماادرها األولية، وأاريت صالل شهري سبتمرب 

م، ابستخدام العديد من األدوات منها:  9311م، ويناير عام  9314وأكتوبر عام 
لاور الفوتوغرافية، واالستبانة، ولتحقيق ذلك مت الزايرات واملقابالت، واملالحظة املباشرة، وا

( تتآلف من مخسة أازاء رصيسة تغطي اوانب الدراسة؛ 1تاميم منوذج استبيان )ميحق 
مفردة من  1133( سؤااًل عيى عينة قوامها 41ومت توزيع االستمارة اليت لحتوي عيى )

وذلك أايم اجلمعة واألحد  املرتددون، مبعاونة فريق عم  يضم عددًا من العاميني والطالب،
والثالاثء، وكان اصتيار هذا الوقت موفقًا من انحية موعد إاراء الدراسة، ألهنا من أايم 

واد فيها عن ابقي األايم، وبعد تفريغ عيد األضحى اليت يزداد أعداد الر اإلاازات وعطية 
عد حذف ، وبSPSSمنوذج االستبانة عن طريق احلاسب اآليل، وابالستعانة بربانمج 

النماذج غري الاحيحة؛ قام الباحث بتحيي  النتاصج، ووص  إمجايل االستمارات الاحيحة 
 مفردة. 1412إىل 
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 أساليبها:ثامنًا: مداخل الدراسة و
تطيب التحيي  اجلغرايف ملوضوع الدراسة األصذ بعدد من املداص  املهمة أمهها: املوضوعي 

اده اجلغرافية وأمهيته، واإلقييمي لبيان التباين املكاين لتناول املوضوع بكام  اوانبه؛ من حيث أبع
لألحياء ومتغريات الدراسة ك طار إقييمي؛ حيث تتم دراسة عالقات الرتابط بني العناصر والعوام  
املؤثرة، والسيوكي لبيان دوافع الرتدد وصااص  الرحية، وإلمكانية االستفادة من تيك املداص ، 

ارافية تو ، وعددًا من األساليب اإلحااصية، والكار SPSSإلحااصي استخدم الباحث الربانمج ا
بيانية يف مواضع متعددة من يف عم  اخلراصط واألشكال ال (GIS)وتقنية نظم املعيومات اجلغرافية 

 سة.الدرا
 خطة البحث:

م بناء عيى األسئية اليت لحاول الدراسة اإلاابة عنها، والبياانت اليت مت مجعها ولحيييها؛ تنتظ
الدراسة يف ستة حماور لتحقيق األهداف السابق ذكرها، وتسبق تيك احملاور مقدمة وتعقبها صامتة 
تشتم  عيى النتاصج والتوصيات، وصا  اجلزء األول لدراسة صط سري نظم املعيومات اجلغرافية 

جلزء الثالث عيى إلعداد اخلراصط، أما اجلزء الثاين فتناول التوزيع اجلغرايف ليخدمات الرتفيهية، وركز ا
الرابع خبااص  املرتددين يف جمتمع العينة، أما اجلزء اخلامس فقد درس أمناطها، يف حني اهتم اجلزء 

لحيي  مسات الرحية يف جمتمع العينة، واهتم اجلزء السادس بتقييم اخلدمات الرتفيهية يف منطقة 
 الدراسة.

 ئطأواًل: خط سري نظم املعلومات اجلغرافية إلعداد اخلرا
 -مت من خالل عدة مراحل على النحو اآليت: 

  Auto Cadإعداد اخلراصط واملرصيات الفضاصية املستخدمة يف إعداد البياانت ابستخدام برانمج  –أ 
 (Raster)(، وصريطة 4شك  ) (IKONAS 2000)(، واملرصيات الفضاصية 0كما يشري شك  )

 (.1ملنطقة الدراسة شك  )

   
ستخدام ( خرائط اب4شكل )

 Auto Cadبرانمج 

( املرئيات الفضائية 3شكل )
(IKONAS 2000) 

 (Raster)( خريطة 2شكل )
 ملنطقة الدراسة

، وتاحيح صريطة األساس شك  Erdas Imagineإعداد اخلراصط ابستخدام برانمج  –ب 
، واصتيار الطبقات الالزمة Strips Match(، وعم  1شك  ) Strips(، مث لحديد الـ 6)
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 Shapeولحوييها إىل  Stripsوفتح الـ  Layers(، مث لحديد الـ 8اعدة يف اختاذ القرار شك  )ليمس

file  من صاللExport data  مث لحديد نظام إسقاط وتاحيح الطبقات(Jorge Santos, 

and Gil Gonc, alves 2008, p 55) 

   
 اختيار الطبقات( 8شكل ) Stripsحتديد الـ ( 7شكل ) تصحيح خريطة األساس( 6شكل )
لتوقيع اخلدمات الرتفيهية، ورسم احلدود اإلدارية ملنطقة  Layersإدصال البياانت إبنشاء  –ج 

، مث توقيعها يف Google Earth ( ابستخدام برانمج13(، واألحياء شك  )2الدراسة )شك  
 (.11شك  ) Shape Fileشك  نقاط ولحوييها إىل 

   
 (2شكل )

  ية ملنطقة الدراسةاحلدود اإلدار 
 (01شكل )

  أحياء منطقة الدراسة
 (00شكل )

 توقيع اخلدمات يف شكل نقاط
وعم  التوقيع لألندية، ومراكز  ،Shape fileوصالل هذه املرحية مت تطابق املرصيات الفضاصية مع 

 ، إلضافة البياانت املتعيقة هبا كما تشريAttribute Tableالشباب، واحلداصق من صالل الـ 
ديد ، ولحClip، مت لحديد مواقع اخلدمات الرتفيهية ابستخدام أمر (14، 10، 19األشكال )

 الشك  النهاصي هلا ابألحياء.

   
 السالم أول ب( مركز شبا03شكل ) ( احلديقة الدولية04شكل ) ( اندي الشمس05شكل )
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 اثنياً: التوزيع اجلغرايف للخدمات الرتفيهية:
فيهية اغرافيًا يف أربعة مستوايت، فاملستوى األول حيدد هذه اخلدمات يف اخلدمات الرت  تتوزع

 10334األحياء )احلداصق، واألندية، ومراكز الشباب(، وهو جمال هذه الدراسة وهي تشغ  مساحة 
من مجية املساحة  %001من املساحة املستغية، أو ما يعادل  %101مييون مرت، بنسبة قدرها  9 م

إىل أهنا تستقطب العدد األكرب من السكان، لكي يتحقق هلم إشباع حاااهتم  الكيية، ابإلضافة
، عبد 01م، ص  9332املتمثية يف الرتفيه مبا يناسب أعمارهم وثقافتهم )عباس غايل احلديثي: 

 (.990م، ص  9334بد النيب الطاصي: اإلله أبو عياش، محيد ع
( وشك  1األحياء كما يشري ادول )ويتفاوت التوزيع النسيب ملساحات هذه اخلدمات بني 

(؛ إذ يستأثر حيا )شرق مدينة نار( و)مار اجلديدة(، ابملرتبة األوىل والثانية، ويستحوذان 11)
(، ويراع ارتفاع نسبتهما إىل تعدد األندية )املقاولون، %1301عيى أكثر من ناف املساحة )

يالند(، وكرب مساحتهما، ري والعروبة، امل هييوبوليس، واحلرس اجلمهوري(، واحلداصق )الوفاء واألم ،و 
بعة (، وبذلك تستحوذ األحياء األر %1106(، وحي غرب مدينة نار )%9900مث حي النزهة )

(، وتتوزع النسب الباقية عيى األحياء بنسب %2304عيى ما يزيد من أربعة أمخاس املساحة )
ابلسالم )أول  %609بعني مشس،  %9و %308رج ابمل %308ابملطرية،  %306وح بني ترتا

واثن( ويراع اخنفاض النسبة هبما إىل عدة عوام ؛ أوهلا: أن العمران فيها نشأ بشك  تيقاصي؛ مما 
أدى إىل خمالفتها ألسس البناء اليت تراعي لحديد مساحة معينة من اخلدمات الرتفيهية إىل املساحة 

الضغط املتزايد عيى رقعة األرض لتتقي  املبنية؛ اثنيها: ارتفاع معدالت النمو السكاين هبا أدى إىل 
فيها هذه اخلدمات، وحي  حميها استخدامات حضرية أصرى، اثلثهًا متث  االستخدامات الريفية هبا 

من مساحتها؛ مما أدى الحتفاظها ابلطبيعة الريفية من حيث توافر  %11 – 1نسبة ترتاوح بني 
 Alvarez and Fors, 2009, p)اصق املسطحات اخلضراء؛ ومن مث قية احلااة إلنشاء احلد

 ، ويعين ذلك عدم عدالة توزيع اخلدمات الرتفيهية مكانياً.(191
 (0جدول )

منها فأحياء شرق حمافظة القاهرة عام  ديف للخدمات الرتفيهية ونصيب الفر التوزيع اجلغرا
 م 5103

األحياء / 
 املتغريات

احلدائق 
واملساحات 

 5اخلضراء أبلف م 

األندية أبلف 
 5م 

مراكز 
الشباب 
 أبلف م

 % 5اجملموع أبلف م 
نصيب الفرد 
من اخلدمات 

 5الرتفيهية م 
 306 306 0202 102 11 11 املطرية

 300 9 10101 1301 - 191 عني مشس
 1106 9004 160109 809 141 10388 مار اجلديدة
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 301 308 1402 002 98 90 املرج
 1106 1106 190002 902 600 128 م نار غرب

 308 609 40306 806 61 061 السالم )أول واثن(
 801 9900 1111 0 121 211 النزهة

 004 9101 182808 1401 111 10032 شرق م نار
 909 133 10334 1201 90446 40428 اإلمجايل

اإلدارة القاهرة، واهليئة العامة لينظافة والتجمي ،  اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى: حمافظة
 م 9314امة ليمعيومات والتوثيق، بياانت غري منشورة عام الع

 م 5103( التوزيع النسيب للخدمات الرتفيهية إبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 20شكل )

 
وطبقًا الصتالف مساحاهتا بني األحياء ميكن تقسيمها إىل الفئات التالية كما يشري شك  

(16:) 
أكثر: تضم هذه الفئة أربعة أحياء هي: شرق مدينة ف 9م  13330333)أ( أحياء ذات مساحات 

ومبا يعادل  ،9مييون م  60043نار، ومار اجلديدة، والنزهة، وغرب مدينة نار، وتشك  جمتمعة 
تشغ  مرتبة متقدمة يف قاصمة املركب العام الستخدامات  من إمجايل مساحتها؛ لذا ف هنا 2309%

استخداماته بـ ه اخلدمات الرتتيب الرابع يف قاصمة األرض هبا، كحي مار اجلديدة الذي لحت  هذ
 (.193م، ص  9310من مجية املساحة )طارق حمروس ماطفى إبراهيم:  8096%

أبحياء شرق حمافظة  5اخلدمات الرتفيهية أبلف م ( التوزيع اجلغرايف ملساحات 06شكل )
 م 5103القاهرة عام 
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: تضم عني مشس 9م  33303331 – 1330333)ب( أحياء ذات مساحات ترتاوح بني 
 من إمجايل املساحة. %809، متث  9مييون م  10168والسالم، وتشغ  

 2408: تضم املطرية، واملرج، ومتث  مبساحة 9م  133033)ج( أحياء ذات مساحات أق  من 
 من اإلمجايل. %106، ومبا يعادل 9ألف م 

اسب مع احلجم السكاين؛ إذ بيغ ويبدو أن املساحة اليت تشغيها اخلدمات الرتفيهية ال تتن
/ فرد، وهذا املتوسط ينخفض عن املعيار العاملي الذي يرتاوح بني  9م  909متوسط نايب الفرد 

(، كما أنه منخفض 936م، ص  9313/ فرد )حمسن عبد الااحب املظفر:  9م  11 – 13
/ فرد، ويراع  9م  4011 – 101بني  يية عيى مستوى احلضر، والذي تراوحابلنسبة ليمعدالت احمل

ذلك إىل عدة عوام ؛ أوهلا: التوسع األفقي لزمام املباين أبحياء منطقة الدراسة، اثنيها: أن أحياء 
املطرية وعني مشس واملرج والسالم ظهرت دون ختطيط عمراين سابق، اثلثها: أن أازاء من هذه 

جبوارها؛ مما يضاعف  اخلدمات هي ساحات من األراضي الفضاء الستخدامها كمواقف ليسيارات
من نايب الفرد من املساحة احملسوبة، ويظهر ذلك أبحياء مار اجلديدة، والنزهة، وشرق، وغرب 

 مدينة نار.
ونظرًا الصتالف مساحة اخلدمات الرتفيهية، وكذلك عدد السكان بني األحياء، وأتثريه يف 

يمها إىل عدة فئات عيى ( ميكن تقس1تفاوت نايب الفرد من تيك املساحات كما يشري ادول )
 النحو اآليت:

فأكثر، تضم هذه الفئة مار اجلديدة وغرب مدينة  مرت مربع 13أحياء نايب الفرد فيها  (أ)
نار، ومها خمططان، وروعي فيهما االهتمام إبقامة هذه اخلدمات منذ البداية، واستأثر 

سكان أثره يف م / فرد(، وكان لقية عدد ال 1106حي غرب مدينة نار املرتبة األوىل )
/ فرد(،  9م  1106من اإلمجايل، يييه حي مار اجلديدة ) %901ذلك؛ إذ إنه يضم 

 من اإلمجايل. %401ومبا يعادل 
/ فرد(؛  9م  801 مربع: تشم  حي النزهة )مرت 13 – 1)ب( أحياء نايب الفرد فيها بني 

(، %9409ة )(، واألندي%9101ويراع ذلك لكرب مساحة احلداصق واملساحات اخلضراء )
 (.%101واخنفاض احلجم السكاين )

: تضم هذه الفئة مخسة أحياء هي: املطرية، وعني مرت مربع 1اء نايب الفرد فيها أق  من )ج( أحي
من إمجايل السكان، بيغ أعالها  %2300مشس، واملرج، والسالم، وشرق مدينة نار، مبا يعادل 

 / فرد(. 9م  301يف املرج ) / فرد(، وأدانها 9م  004يف حي شرق مدينة نار )
فضاًل عن التباين  ،يتضح مما سبق، أن توزيع اخلدمات الرتفيهية غري متوازن مكانيًا أو نوعياً 

 الكبري يف متوسط نايب الفرد منها.
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 اثلثاً: أمناط اخلدمات الرتفيهية:
الدراسة  نظرًا لتعددها، والوظاصف اليت تقدمها ليسكان، وتداصيها مع استعماالت أصرى، ف ن

 تركز عيى احلداصق واملساحات اخلضراء، واألندية، ومراكز الشباب نظراً ألمهيتها عيى النحو التايل:
 احلدائق واملساحات اخلضراء: –أ 

، وبنسبة تزيد عيى ثالثة أمخاس مساحة 9ألف م  %40428ااءت يف املرتبة األوىل مبساحة 
احة املستغية خفضة إىل املسك، ف ن نسبتها منل(، وعيى الرغم من ذ%6409اخلدمات الرتفيهية )

(، ويراع ذلك إىل أتثرها بعدد من العوام  أوهلا: املساحة ومورفولواية التخطيط العمراين 001%)
من جمموع مساحتها يف مار اجلديدة، وشرق وغرب مدينة نار،  %8000ابألحياء؛ حيث تركز 

أبحياء منطقة الدراسة؛  اين السريع واملستمرواليت توصف ابلبناء املخطط؛ اثنيها: الزحف العمر 
 ارتفاع الكثافة السكانية أبحياء املطرية، وعني مشس، ودار السالم، واملرج.اثلثها: 

السكان، كما تشري صورة األكرب من ومتث  احلداصق أهم املنافذ الرتوحيية اليت تستقطب العدد 
السكانية املرتفعة أبحياء  تتناسب مع الكثافة ذلك لقية غريها من اخلدمات الرتفيهية اليت(، و 9، 1)

وعني مشس، واملرج والسالم ابإلضافة إىل أمهيتها يف األغراض اجلمالية واالقتاادية وتقيي   ،ةاملطري
(، 41م، ص  1221، أمحد حسن إبراهيم: 6ص  ،م 1288تيوث اهلواء )صاحل الشمراين: 

 1222قيي  حدة الضوء )صاحل محاد البحريي: وفضاًل عن ذلك؛ دورها يف ختفيف شدة احلرارة وت
 (.4م، ص  9311مجال الغندور:  مي، 0م، ص  1223، 1م، ص 

  
 ( حديقة املريالند5صورة ) ( احلديقة الدولية0صورة )

 م( 5103إقبال السكان على احلديقة الدولية واملريالند يف عيد األضحى )شهر أكتوبر عام 
حيا )مار  اىل تباين كبري بني األحياء يف عددها، حيث تفوق( إ11( وشك  )9ويشري ادول )

( من %1104)اجلديدة( و)شرق مدينة نار( عيى بقية األحياء من حيث العدد؛ إذ يضمان ما يعادل 
جمموعها، وذلك ألهنما ال خيدمان سكان احليني فقط، ولكنهما خيدمان أيضًا سكان األحياء اجملاورة 

عني مشس، وغرب مدينة نار، والنزهة؛ حيث ال يزيد نايبها عن ثالثة، مبا  أيضاً، وترتااع نسب أحياء
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من إمجايل املساحة  %1201، %9406من اإلمجايل، عيى الرغم من أهنما يشكالن  %4902يعادل 
 والسكان عيى الرتتيب، أما أحياء املطرية واملرج ودار السالم ف هنا تفتقر إليها.

 (5جدول )
 م 5103دائق واملساحات اخلضراء أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام التوزيع اجلغرايف للح

 5نصيب الفرد من املساحات م  % 5املساحة أبلف م  % العدد األحياء / احلدائق
 309 300 11 - - املطرية

 309 908 191 1400 1 عني مشس
 101 9409 10388 9801 9 مار اجلديدة

 304 301 90 - - املرج
 106 1000 128 1400 1 غرب م نار

 301 8 061 - - السالم )أول واثن(
 104 9101 211 - 1 النزهة

 900 9209 10032 9801 9 شرق م نار
 104 133 40428 133 1 اإلمجايل

مادر اجلدول: حمافظة القاهرة، اإلدارة العامة ليمعيومات والتوثيق، واهليئة العامة لينظافة والتجمي ، 
 م. 9314مات والتوثيق، بياانت غري منشورة، عام اإلدارة العامة ليمعيو 

يف منطقة الدراسة )اهليئة العامة لينظافة  مسطح 188ت اخلضراء؛ فبيغ عددها أما املساحا
مسطح(، مث  02مسطح(، يييها عني مشس ) 13الها يف شرق مدينة نار )م(، أع 9314والتجمي : 

ت مبا يزيد عيى ثيثي املساحات اخلضراء (؛ أي أن األحياء الثالثة أسهممسطح 18حي السالم )
، يف حني ال %104، %8، %2(، يييها حي املرج وغرب مدينة نار ومار اجلديدة بـ 6106%)

 عيى الرتتيب. %901، %100يزيد نايب النزهة، واملطرية عن 
يف  9م  63ألحياء تباينًا كبرياً؛ إذ ترتاوح بني  املساحات تتباين يف املساحة بني ويبدو أن هذه

 9م  01833ابملركز االاتماعي حبي املرج،  9م  133مسطح مثيثة ابن صيدون بعني مشس، وحنو 
 مبقر الرائسة مبار اجلديدة. 9م  843339مبسطح مربعات حي النزهة، 

( التوزيع النسيب ألعداد ومساحات احلدائق واملسطحات اخلضراء أبحياء شرق 07شكل )
 م 5103حمافظة القاهرة عام 



 إبراهيمحممد عصام 

                                            (5102ديسمرب  -أكتوبر) 34اجمللد  –حوليات أداب عني مشس    531     

 
( وشك  9بقًا الصتالف مساحات احلداصق واملسطحات اخلضراء بني األحياء كما يشري ادول )وط
 ( ميكن تقسيمها إىل الفئات التالية:11)

(، ومار %9209فأكثر: تضم شرق مدينة نار ) 9م  13330333)أ( أحياء ذات مساحات 
رااع إىل أهنما يضمان ، وارتفاع املساحة 9مييون م  90021(، إبمجايل مساحة %9409اجلديدة )

( والعروبة 9م  1313333أربع حداصق كبرية هي: الوفاء واألم  والدولية بشرق مدينة نار )
 ( مبار اجلديدة.9م  1610033(، واملريالند )9م  0610933)

: تضم هذه الفئة ثالثة 9م  13330333 – 9130333)ب( أحياء ذات مساحات ترتاوح بني 
(؛ حيث تضم حديقة 9ألف م  211هة، وغرب مدينة نار أعالها يف النزهة )أحياء هي: السالم، والنز 

( لاغر املساحات كزهرة السالم 9ألف م  061( وأدانها يف السالم )9م  4210633النزهة )
 (.9م  0311(، اهلالل )9م  4333(، سيكو )9م  1333)

وبيغ إمجايل  ،واملرج ،: تشم  املطرية وعني مشس9م  9130333)ج( أحياء ذات مساحات أق  من 
( بعني مشس، 9م  1333(، وذلك ألهنا صغرية املساحة مث : أم األبطال )9ألف م  161مساحتها )

 ( ابملطرية.9م  4933( ابملرج والشيماء )9م  913والشيخ مناور )
ويبدو أن الصتالف مساحتهما، وكذلك عدد السكان بني األحياء، أتثريه يف تفاوت نايب الفرد؛ 

 – 9، وهو متوسط ينخفض عن املعدالت التخطيطية، اليت ترتاوح بني امرت  104غ متوسط نايبه إذ بي
، حممد عرب 2م، ص  9319/ فرد )وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية اجلديدة:  9م  1
 ط نايب الفرد يف مار )مرت واحد(، وبتطبيق طريقة اجلارسو م(، ولكنها تفوق مت 9334ملوسوي: ا

أن منط توزيعها هو النمط  (، وهو ما يشري306حد الاحيح )األقرب تبني أن قيمة )ق( أق  من الوا
 املتقارب واملتجمع.

( ميكن 18( وشك  )9وطبقاً الصتالف متوسط نايب الفرد منها بني األحياء كما يشري ادول )
 تقسيمها إىل الفئات التالية:
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/ فرد(، وغرب مدينة نار  9م  101تضم مار اجلديدة ) فأكثر: 9م  1أحياء نايب الفرد فيها )أ( 
خمططة وروعي فيها توافر احلداصق واملساحات  / فرد(، وهي أحياء 9م  104/ فرد(، والنزهة ) 9م  106)

 الت بني املساكن منذ البداية.اخلضراء ابلشوارع وامليادين واملتخال
 م5103ياء شرق حمافظة القاهرة عام ( متوسط نصيب الفرد من اخلدمات الرتفيهية أبح08شكل )

 
/ فرد(، وذلك ألنه  9م  900: تضم شرق مدينة نار )9م  1 – 1)ب( أحياء نايب الفرد فيها بني 

 (.%9801(، وعدد احلداصق )%9201يضم ما يزيد عيى ربع املساحات اخلضراء )
السالم، ني مشس، واملرج، و عتضم هذه الفئة املطرية، و  -: 9)ج( أحياء نايب الفرد فيها أق  من مرت 

من احلداصق  %1106السكان، وما يعادل من إمجايل  %6200ويراع اخنفاض نايبها إىل أهنا متث  
م  309وعني مشس ) ،/ فرد( وأدانها يف املطرية 9م  301، أعالها يف حي السالم )ءواملساحات اخلضرا

 / فرد( لك  منهما. 9
ساحات احلداصق واملساحات اخلضراء مكانياً، والتباين إذن يتضح مما سبق؛ عدم عدالة توزيع م

 يف متوسط نايب الفرد منها.
 األندية الرايضية: –ب 

بيغ عددها يف حمافظة القاهرة ماصة وثالثون انداًي اتبعني لوزارة الشباب والرايضة؛ وخي  منطقة 
ئة العامة لينظافة والتجمي : من اجلمية )حمافظة القاهرة، اهلي %0801الدراسة مخسون انداًي مبا يعادل 

، وبنسبة تزيد عيى ثيث مساحة 9ألف م  90446م(، وهي أتيت يف املرتبة الثانية مبساحة  9314
سوء توزيعها بني  (، وعيى الرغم من ارتفاع مساحتها وأعدادها ف نه يتكرر%0402اخلدمات الرتفيهية )

 %88والنزهة، وشرق مدينة نار مبا يعادل كز يف مار اجلديدة، وغرب مدينة نار، رت تاألحياء؛ حيث 
األحياء (، وذلك ألهنا متث  أهم املناطق الرتوحيية لتيك 12( وشك  )0من اإلمجايل كما يشري ادول )

(، ابإلضافة إىل ارتفاع مستوى الدص ؛ ومن مث ارتباطها %9100هبا ) بولقية أعداد مراكز الشبا
)مار اجلديدة( و)شرق مدينة نار( ما يقرب من ناف  ابملستوى االاتماعي لسكاهنا، ويستأثر حيا

(، ويف املقاب  تنخفض أعدادها %93(، مث النزهة )%99(، يييه غرب مدينة نار )%48عددها )
 ( لك  منهما.%4( والسالم واملرج )%9ابملطرية وعني مشس )
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 (4جدول )
 م 5103افظة القاهرة عام التوزيع اجلغرايف لألندية ونصيب الفرد منها )ابملرت( أبحياء شرق حم

 5م نصيب الفرد  % 5املساحة أبلف م  % العدد األحياء / األندية
 309 304 11 9 1 املطرية

 301 300 6 9 1 عني مشس
 008 9901 141 94 19 مار اجلديدة

 301 101 98 4 9 املرج
 801 9102 600 93 13 غرب م نار

 301 901 61 4 9 السالم )أول واثن(
 000 9409 121 93 13 النزهة

 101 9001 111 94 19 شرق م نار
 308 133 90446 133 13 اإلمجايل

مادر اجلدول: حمافظة القاهرة، اإلدارة العامة ليمعيومات والتوثيق، واهليئة العامة لينظافة والتجمي ، 
 م. 9314بياانت غري منشورة، عام 

 
 
 

 م 5103أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام  ( التوزيع النسيب ألعداد ومساحات األندية02شكل )

 
وتتفاوت مساحات األندية بني األحياء؛ فبعضها يضم مساحات كبرية تتجاوز ناف املييون 
مرت مربع بغرب وشرق مدينة نار والنزهة ومار اجلديدة وأصرى تضم مساحات صغرية )دون الثالثني 

ا التباين املكاين هلذه املساحات مبجموعة من ألف مرت مربع( ابملطرية، واملرج وعني مشس، ويتأثر هذ
العوام  منها: مساحة احلي وختطيطه، وأسعار األراضي، وعدد السكان وكثافتهم، ويستأثر حي غرب 

( ومار اجلديدة %9001( شرق مدينة نار )%9409يييه النزهة ) %9102مدينة نار بنسبة 
( من اإلمجايل كما يشري ادول %2101ل )(، وبذلك تستحوذ األحياء األربعة عيى ما يعاد9901%)
(، %101(، واملرج )%901(، فتتوزع عيى السالم )%400(، أما النسبة الباقية )18( وشك  )0)
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(، وطبقًا الصتالف مساحات األندية ابألحياء، ميكن تقسيمها %300( وعني مشس )%304واملطرية )
 إىل الفئات التالية:

فأكثر: تضم هذه الفئة غرب مدينة نار، والنزهة، وشرق  9م  1330333)أ( أحياء ذات مساحات 
ك ألهنا تضم مخسة وأربعون من إمجايل املساحات، وذل %2101مدينة نار، ومار اجلديدة، وتشك  

 131333(، والشمس الرايضي )9م  199333بعضها كبري املساحة، مث  املقاولون العرب ) اندايً،
 (.0( كما تشري صورة )9م

  
 م 5103 العرب والشمس عام ( اتساع املساحة أبندية املقاولني4صورة )

 61: تضم السالم مبساحة 9م  1330333 – 130333)ب( أحياء ذات مساحات ترتاوح بني 
 من اإلمجايل. %901، وما يعادل 9ألف م
ألف م  41: تضم املطرية، واملرج إبمجايل مساحة 9م  130333أحياء ذات مساحات أق  من  )ج(

 من اإلمجايل. %108ما يعادل ، و 9
(، وبذلك يقرتب من امرت  308وبيغ املتوسط العام لنايب الفرد من مساحات األندية )

/ فرد(، والصتالف مساحتها، وكذلك عدد السكان بني األحياء أثره  9املعدالت التخطيطية )مرت واحد 
( وشك  0كما يشري ادول )  يف تفاوت متوسط نايب الفرد؛ لذا ميكن تقسيمها إىل الفئات التالية

(18:) 
/ فرد(، وذلك لقية عدد  9م  801فأكثر: تضم غرب مدينة نار ) 9م  1)أ( أحياء نايب الفرد فيها 

 (.%901سكانه )
(، 9م  000(، والنزهة )9م  008: تضم مار اجلديدة )9م  1 – 1)ب( أحياء نايب الفرد فيها بني 

 (.%68(، وكرب مساحتها )%9809اهنا )(، لقية عدد سك9م  101وشرق مدينة نار )
من  %1900: تضم املطرية، املرج، والسالم، ومتث  9م  1)ج( أحياء نايب الفرد فيها أق  من 

( من املساحات، لذلك ينخفض نايب الفرد فيها إىل أق  من املرت املربع، %400السكان، مبا يعادل )
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/ فرد عيى  9م  301، 309رية، والسالم مبا يعادل / فرد(، وأدانها يف املط 9م  301أعالها يف املرج )
 الرتتيب.

إذن يتضح مما سبق؛ سوء توزيع مساحات األندية بني األحياء، والتباين يف متوسط نايب 
 الفرد منها.

 مراكز الشباب: – 4
اسة اثنان وعشرون مركز، خي  منها منطقة الدر  بيغ عددها يف حمافظة القاهرة ستة وسبعون

، مبا 9 رتمألف  1201من اإلمجايل، وهي أتيت يف املرتبة الثالثة مبساحة  %9802يعادل  مركزاً، مبا
( وشك  4( من مساحة اخلدمات الرتفيهية، وتتوزع عيى األحياء كما يشري ادول )%302يعادل )

(، يييه عني مشس %9901(، ومن صالهلما يتبني أن حي شرق مدينة نار أييت يف املرتبة األوىل )93)
(، وذلك %4302(؛ أي يستحوذ احليان عيى ما يزيد عيى مخسي عدد مراكز الشباب )1809%)

حني ترتاوح  . يف%43لكرب مساحتهما، ييي ذلك: أحياء املطرية، ومار اجلديدة، والسالم مبا يعادل 
، ويعين ذلك عدم عدالة توزيعها %2018 - %406نسبتها ابملرج، وغرب مدينة نار، والنزهة بني 

 يف منطقة الدراسة. مكانياً 
 (3جدول )

 م 5103التوزيع اجلغرايف ملراكز الشباب ونصيب الفرد منها يف منطقة شرق حمافظة القاهرة عام 
 

 5نصيب الفرد م  % 5املساحة أبلف م  % العدد مراكز الشباباألحياء / 
 301 1000 102 1006 0 املطرية

 301 1106 1301 1809 4 عني مشس
 301 1008 809 1006 0 مار اجلديدة

 3031 606 002 201 9 املرج
 300 402 902 406 1 غرب م نار

 301 1404 806 1006 0 السالم )أول واثن(
 301 1 0 406 1 النزهة

 309 9404 1401 9901 1 شرق م نار
 301 133 1201 133 99 اإلمجايل

وثيق، واهليئة العامة لينظافة والتجمي ، مادر اجلدول: حمافظة القاهرة، اإلدارة العامة ليمعيومات والت
 م. 9314بياانت غري منشورة، عام 
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( التوزيع النسيب ألعداد ومساحات مراكز الشباب أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 51شكل )
 م 5103

 
ويبدو أن هناك تفاواًت خصر يف مساحة مراكز الشباب ابألحياء؛ فبعضها يضم مساحات 

رت مربع بشرق مدينة نار، وعني مشس. ويف املقاب  أحياء املرج، وغرب مدينة تتجاوز عشرة األلف م
هذه املساحات ميكن  فعة خالف مرت مربع، وطبقًا الصتالنار، والنزهة تضم مساحات دون أرب

 تقسيمها إىل الفئات التالية:
، فأكثر: تضم حيان؛ مها شرق مدينة نار، وعني مشس 9م  130333)أ( أحياء ذات مساحات 

من اإلمجايل، ويراع ذلك إىل أهنا تضم تسعة مراكز من الفئات كبرية املساحة كما  %4901بنسبة 
 (.4تشري صورة )

 
 م 5103( اتساع املساحة أبحد مراكز الشباب مبدينة نصر شرق عام 3صورة )

: تضم املطرية، ومار اجلديدة، 9م  130333 – 10333)ب( أحياء ذات مساحات ترتاوح بني 
 ( من إمجايل املساحات.%4101الم، وتشك  )والس

: تضم املرج، وغرب مدينة نار، والنزهة، ومتث  9م  10333)ج( أحياء ذات مساحات أق  من 
 ( من اإلمجايل.1601%)

والصتالف مساحات مراكز الشباب، وكذلك عدد السكان بني األحياء أتثريًا يف تفاوت نايب الفرد؛ 
/ فرد(، وطبقاً  9/ فرد(، وهو يق  عن املعدالت التخطيطية )مرت واحد  ارت م 301إذ بيغ املتوسط العام )

 (:18الصتالف نايب الفرد بني األحياء، مت تقسيمها إىل الفئات التالية كما يشري شك  )
 / فرد(. 9م  301فأكثر: تضم مار اجلديدة ) 9م  1)أ( أحياء نايب الفرد فيها 

: تضم املطرية، وعني مشس، وغرب وشرق مدينة نار، 9م  1 – 1)ب( أحياء نايب الفرد فيها بني 
 / فرد(. 9م  300 – 301والسالم، والنزهة، وتراوح املتوسط بني 
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 / فرد(. 9م  3031: تضم املرج )9م  1)ج( أحياء نايب الفرد فيها أق  من 
يب ولعيه اتضح مما سبق؛ سوء توزيع مساحات مراكز الشباب بني األحياء، وتباين متوسط نا

 الفرد منها.
 رابعاً: خصائص مرتددي اخلدمات الرتفيهية:

ساعة لقضاء وقت الفراغ يف  94يقاد ابملرتددين األفراد اليت يقومون بقضاء فرتة تق  عن 
 ,B., and cooper (Boniface, Bahatia, A. K., 2007, P. 56)إحدى املناطق الرتفيهية 

C., 2003, P. 3عن صااصاهم إىل االعتماد عيى نتاصج االستبانة يف  ، وقد أدى عدم توافر بياانت
 -لحيييها عيى النحو التايل: 

املرتددين إىل منطقة الدراسة دون تعددت العوام  اليت دفعت هبؤالء الوجهة إىل اخلدمة الرتفيهية:  –أ 
العشري غريها، منها العوام  االقتاادية واالاتماعية والسيوكية )عبد الرمحن صادق الشريف، السيد 

مدى تباين املرتددين يف واهتهم  (91( وشك  )1(، ويعكس ادول )011م ص  1283حممد: 
 عيى اخلدمات الرتفيهية، ومن صالهلما يتضح ما ييي:

 
 (2جدول )

 م 5102توزيع املرتددين على أنواع اخلدمات الرتفيهية شرق حمافظة القاهرة عام 
 تبةاملر  % العدد اخلدمات الرتفيهية / املرتددين

 1 4801 118 احلداصق
 9 0100 461 األندية

 0 1801 911 مراكز الشباب
 4 109 90 أصرى
 - 133 1412 اجملموع

 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
 %4801مفردة، ومبا يعادل  118أن احلداصق تنال املرتبة األوىل من حيث عددها؛ إذ اراتدها  -

(، كما أهنا تقع يف حيز %6409ايل، وذلك ألهنا لحت  املرتبة األوىل من املساحة )من اإلمج
ق املريالند، الدولية والعروبة، والوفاء واألم ، ابإلضافة إىل أهنا أكثر أمناً، صالنطاق العمراين كحدا

 ويتم الدصول إليها مقاب  رسوم نقدية منخفضة مما يشجع األفراد عيى الرتدد عييها.

مفردة مبا  461عدد األندية يف املرتبة الثانية ابلرغم من ارتفاع أعدادها؛ حيث اراتدها أتيت  -
من اإلمجايل، وذلك ألهنا ترتبط مبستوى ااتماعي مقاور عيى أحياء مار  %0100يعادل 
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ىل أن الدصول إليها يتم مقاب  مدينة نار دون غريها، ابإلضافة إ اجلديدة والنزهة وغرب وشرق
 أو اشرتاك سنوي مرتفع مثال اندي املقاولون واندي هييوبوليس. رسوم نقدية

( التوزيع اجلغرايف للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( أبحياء شرق حمافظة 05شكل )
 م 5102القاهرة عام 

 
مرتدداً، مبا يعادل  911ااءت مراكز الشباب يف املرتبة الثالثة بني أفراد االستبانة بعدد  -

من مجيتهم، كما أن الرتدد عييها يقتار عيى الشباب واألطفال الذكور يف أغيب  18.1%
األحيان؛ دون العاصالت واإلانث أبحياء املطرية، وعني مشس، واملرج، ابإلضافة إىل أهنا تتطيب 
رسومًا عند دصوهلا؛ مما يؤدي إىل إحجام العديد من األفراد عن الذهاب إليها، صاصة ذوي 

 دودة الذين يفضيون احلداصق العامة.الدصول احمل

من أفراد العينة مل يتقيدوا أبية صدمة من هذه اخلدمات إال  %109تشري نتاصج االستبانة إىل أن  -
 اندراً، أو االجتاه جملاالت تنزه أصرى، تتمث  يف زايرة األقارب أو التسوق.

 حمل اإلقامة: –ب 
ت الرتفيهية قدموا من مثاين حمافظات، وااءت حمافظة تبني نتاصج االستبانة أن املرتددين عيى اخلدما

من اإلمجايل، وهو أمر  %4601مفردة مبا يعادل  621القاهرة يف املرتبة األوىل؛ حيث صاها عدد 
 Paul)فرضه عوام  املسافة، واجلوار اجلغرايف، واحلجم السكاين، وتكيفة االنتقال، والوقت املستغرق 

Knox., Steven Pinch., 2010., P 256). 
فرداً،  494استأثرت حمافظة )الشرقية، والقييوبية، والغربية( ابملرتبة الثانية؛ حيث بيغ عددهم  -

، ويراع ارتفاع هذه النسبة عيى %1801، ومثيت حمافظة الشرقية بـ %9801وهو ما يعادل 
مناطق  دو ساعة أو ساعتني( إىل عدم وازمن الوصول )يرتاوح بني  إىل الرغم من الطول النسيب

؛ ومن مث متث  هااتن احملافظتان ما (%108متنوعة ليرتفيه داص  احملافظة، تييها حمافظة القييوبية )
(، وهو ميث  أق  من عشر %909(، مث الغربية )%9104يزيد عيى ربع أفراد إقييم الدلتا )

النسيب، (، ورمبا، تراع نسبة اخنفاضها إىل البعد %101حجم املرتديون من حمافظات الدلتا )
 ة.وهو ما يؤدي إىل عدم تكرار الزاير 
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(، ويراع ارتفاع نسبتهما إىل %9900أتيت حمافظتا )اإلمساعييية، والسويس( يف املرتبة الثالثة ) -
 قار املسافة وزمن الوصول؛ ومن مث رص  تكيفة االنتقال.

ى من اإلمجايل، وتوزعت عي %900أسهمت حمافظتا )سوهاج، أسوان( بنسبة ال تتجاوز  -
 ( بتأثري املسافة والبعد الزمين بينها وبني منطقة الدراسة.301(، وأسوان )%106سوهاج )

إذن يتضح مما سبق واود عالقة عكسية بني أعداد املرتددين وطول املسافة؛ لذا جيب وضع 
التسهيالت ليمحافظات البعيدة، عن طريق وضع ختفيضات ليرواد منها تشجيعًا هلم عيى الوصول إىل 

 ة الدراسة.منطق
يؤثر عيى القدرات اجلسدية والذهنية؛ ومن مث لحديد املطالب الرتفيهية لك  فئة : الرتكيب العمري –ج 

( إىل توزيع املرتددين 99( وشك  )6(، ويشري ادول )109م،  1228عمرية )محدي أمحد الديب: 
 من حيث تركيبهم العمري، ومن صالهلما يتضح ما ييي:

يفة عيى منطقة الدراسة؛ فهي منطقة مفضية ومناسبة لك  األعمار؛ نظراً تردد فئات السن املخت -
 لتنوع اخلدمات الرتفيهية وتعددها.

(، يف حني تنخفض ابلفئتني %1001سنة ) 03ارتفاع نسبة املرتددين يف الفئة العمرية أق  من  -
 عيى الرتتيب. %1201، %9108سنة فأكثر(  63سنة( ) 63 – 03)

، %1101سنة ابحلداصق واألندية ومراكز الشباب نسب  03أق  من  مثيت الفئة العمرية -
(، األمر %1802، تييها الشرقية )%4002، وأسهمت حمافظة القاهرة بـ 1101%، 46%

حني ااءت اإلمساعييية يف الذي يوضح الدور الرتفيهي ليمنطقة ابلنسبة هلاتني احملافظتني، يف 
(، أما سوهاج وأسوان فال تزيد نسبتهما عن %208(، مث السويس )%1400الرتتيب الثالث )

 من اإلمجايل. 906%

يبدو أن مشاركة الفئات العمرية جملتمع الدراسة أتصذ اجتاهًا عامًا إىل االخنفاض بدءًا من الفئة  -
لذين ، وهم ميثيون مشريف الرحالت واآلابء ا%9108سنة؛ حيث مثيت بـ  63 – 03العمرية 

( %4109م صالل الرحالت األسرية، وأسهمت حمافظة القاهرة )هيرغبون يف التوااد مع أبناص
(، يف حني ترااعت %200(، مث القييوبية )%9604من إمجايل هذه الفئة، تييها الشرقية )

 (.%1109، وأسهمت بقية احملافظات )%102اإلمساعييية إىل 

ية لحم  هذه (، وذلك لق%1202سنة فأكثر( يف املرتبة األصرية ) 63ااءت فئة كبار السن ) -
لعاب ن السكن، صاصة يف حالة عدم واود أالسن ألعباء االنتقال، واملي  إىل احلركة قرب مكا
لعاب تناسب هذه الفئة، وهذه اخلاصية بتوافر أتناسب هذه السن، لذلك ظهرت مناشدة 

تتطيب من املخططني النظر بعني االعتبار إىل هذه الفئة بوصفها إحدى الشراصح املهمة يف 
(، وذلك لقضاء %9606رتدد عيى اخلدمات الرتفيهية، وترتفع نسبة هذه الفئة ابألندية )ال
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أوقات فراغهم بعيداً عن الضوضاء، كما أهنا تضم يف الغالب األلعاب والتسهيالت الرتفيهية اليت 
(، يف %1801(، تييها اإلمساعييية )%6906ارهم، وأسهمت حمافظة القاهرة )تناسب أعم

 من اإلمجايل. %801ية احملافظات بـ حني أسهمت بق

 (6جدول )
 م 5102الرتكيب العمري للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 

 العدد سنة فأكثر 61 سنة 61 – 41 41أقل من  اخلدمات الرتفيهية / الفئات العمرية
 118 198 912 011 احلداصق
 461 199 191 919 األندية

 911 96 10 128 اكز الشبابمر 
 90 6 10 4 أصرى
 1412 989 419 181 اجملموع
% 1001 9108 1201 133 

 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
( توزيع املرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( حسب الفئات العمرية عام 55شكل )

 م 5102

 
قة إحااصية قوية بني الرتكيب العمري وعدد املرتددون؛ حيث إن قيمة مربع  ويبدو أن هناك عال

( اليت مت التوص  إليها أظهرت أهنا عيى دراة عالية، وميكن االعتماد 4، دراة احلرية 140621كاي )
(، وأن الرتكيب العمري ذو أمهية يف تفسري تباين نسبتهم إىل 30330عييها عند مستوى معنوية )

 رتفيهية.اخلدمات ال
( إىل تباين صااص  الرتكيب النوعي 90( وشك  )1تشري بياانت ادول )الرتكيب النوعي:  –د 

 ليمرتددين عيى النحو التايل:
 ( من اإلمجايل.%0604يف العينة، يف حني بيغ نسبة اإلانث ) %6006أسهم الذكور بـ  -
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، ويراع ارتفاع نسبتهم %4801أن عدد الذكور واإلانث ابحلداصق يشكيون املرتبة األوىل بنسبة  -
إىل أن احلداصق تعد أكثر اجلهات أمنًا هلن ولعاصالهتن، يف حني ااءت مشاركتهم ابألندية يف 

 ( من اإلمجايل.%0109املرتبة الثانية )

، %9904، يف حني أسهم الذكور بـ %1900إىل اإلانث مبراكز الشباب  اخنفضت نسبة ترد -
 وذلك ألن مراكز الشباب بظروفها تعد أكثر مالءمة ليذكور وأق  اذابً لإلانث.

 (7جدول )
 م 5102الرتكيب النوعي للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية شرق حمافظة القاهرة عام 

 اجملموع % إانث % ذكور اخلدمات الرتفيهية / الرتكيب النوعي
 118 1100 916 41 449 احلداصق
 461 0101 182 9802 919 األندية

 911 1900 66 9904 911 مراكز الشباب
 90 100 1 101 16 أصرى
 1412 133 108 133 241 اجملموع

 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
( واإلانث %6006أسهم الذكور )أما الرتكيب النوعي ليمرتددين عيى مستوى احملافظات؛ 

لإلانث، تييها الشرقية بـ  %1606من الذكور، وحنو  %41(، ومثيت حمافظة القاهرة بـ 0604%)
(، واإلانث %1901لإلانث، مث اإلمساعييية ليذكور ) %1108ليذكور، مقاب   9300%

( ومبا %1008) هذه احملافظات أسهمت مبا يقرب من ثالثة أرابع الذكور ن(؛ مما يعين أ1408%)
( %9609(، يف حني أسهمت بقية احملافظات ليذكور )%8109يزيد عن أربعة أمخاس اإلانث )

 (.%1908واإلانث )
( توزيع املرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( حسب الرتكيب العمري عام 45شكل )

 م 5102

 
متغريي الرتكيب النوعي واخلروج وتشري نتاصج مربع كاي إىل انعدام واود عالقة إحااصية بني 

(، ونسبة املعنوية 4، دراة احلرية 90023إىل اخلدمات الرتفيهية؛ حيث بيغت قيمة مربع كاي )
 ، مما يعين أن املتغريين مستقالن عن بعضهما.3069



 أبحياء شرق حمافظة القاهرة من املنظور اجلغرايف الرتفيهية وخصائص املرتددين عليها  اخلدمات

 520                                                (5102ديسمرب  -أكتوبر) 34اجمللد  –حوليات أداب عني مشس 

( أن أكثر املرتددين يذهبون يف جمموعات، وتعد 94( وشك  )8يشري ادول )حجم األسرة:  –ه 
(، تييها أق  من أربعة أفراد %4101أفراد( هي األكثر مشاركة ) 6 – 4سطة احلجم )من األسرة املتو 

(، وذلك لواود %9909أفراد ) 6(، ورمبا يراع ذلك إىل قية تكيفة اخلروج، مث أكثر من 0300%)
 دصول إضافية من أفراد األسرة، كما أن شدة الزحام يف املنزل قد تدفعهم إىل اخلروج.

(، يف %1108(، )%1401(، )%9601سر إىل احلداصق ليفئات الثالثة بنسب )تتوزع رحالت األ -
أق  من (، أما مراكز الشباب فيندر ذهاب %1108(، )%4402(، )%0200عيى األندية ) تتوزعحني 

 (.%1302(، وألكثر من ستة أفراد )%1404أربعة أفراد إليها )

فرداً، مبتوسط  183ون، أن إمجايل عددهم تشري نتاصج االستبانة لعدد مخسون رب أسرة من املرتدد -
فرد(، أعالها يف املرج )أربعة أفراد(،  001الدراسة )فرد / أسرة(، وهو يقرتب من املتوسط مبنطقة  006%)

 فرد(. 000وأدانها يف مار اجلديدة، والنزهة )

 
 
 (8جدول )

 م 5102حجم األسرة للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية شرق حمافظة القاهرة عام 
 اجملموع 6أكثر من  6ألقل من  3من  أفراد 3أقل من  حجم األسرةاخلدمات الرتفيهية / 
 118 114 021 910 احلداصق
 461 10 931 181 األندية

 911 141 26 43 مراكز الشباب
 90 - 2 14 أصرى
 1412 098 130 448 اجملموع
% 0300 4101 9909 133 

 عتماداً على نتائج االستبانة.املصدر: اجلدول من عمل الباحث ا
، والرحالت املنظمة %9104، واألسراتن بـ %0806تستأثر األسرة الواحدة أبطفاهلا بـ  -

 .%9304(؛ أما األشخاص مبفردهم فال يشكيون سوى %9206واجلماعات )

(، يف حني ال تتعدى نسبة العزاب %1900تشري نتاصج االستبانة إىل ارتفاع نسبة املتزواني ) -
 4(، أما حجم األسرة ليمرتددين عيى مستوى احملافظات، فقد تبني أن عددهم من 91.1%)

(، وااءت %98(، وأكثر من ستة )%9906(، وأق  من أربعة )%4204أفراد ) 6ألق  من 
حمافظة القاهرة يف املرتبة األوىل ليفئات الثالثة عيى الرتتيب، تييها الشرقية واإلمساعييية؛ مما يعين 
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(، ومبا يزيد عيى %8801عيى أربعة أمخاس الفئة األوىل ) يزيد افظات أسهمت مباهذه احمل أن
 (.%83(، وما يقرب من أربعة أمخاس الفئة الثالثة )%1601ثالثة أرابع الفئة الثانية )

( حجم األسرة املرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( أبحياء شرق حمافظة القاهرة 53شكل )
 م 5102عام 

 
مثة ارتباط واضح بني املستوى التعييمي وممارسة النشاط الرتفيهي )حممد عبده الرتكيب التعليمي:  –و 

( إىل الرتكيب التعييمي ملفردات 91( وشك  )2(، ويشري ادول )061م، ص  9331بدر الدين: 
ما فوق، يييه ( انلوا تعييمًا اامعيًا ف%4001العينة، ومن صالل ذلك تبني أن ما يزيد عيى اخلمسني )

( يف مرحية التعييم املتوسط وفوق املتوسط، أو الذين اكتفوا هبذه املرحية %0009ما يقرب من الثيث )
يف مرحية أق  من املتوسط، ويراع تدين نسبة هذه  %1108التعييمية، مث يف املرتبة الثالثة ما نسبته 

املبكرة يف الذهاب إىل اخلدمات  املرحية إىل صوف كثري من األسر عيى أبناصهم يف مث  هذه السن
، ومن املالحظ تركز %102الرتفيهية، يف حني ال تزيد نسبة من يقرأ ويكتب وحمو أمية واألميني عن 

فبيغت نسبة املؤه   ب(، أما مراكز الشبا%1001اجلامعي فما فوق يف احلداصق )أصحاب املؤه  
املرتبة األصرية اجلامعي فما فوق  ( ويف%9209(، تييها فئة أق  من املتوسط )%19املتوسط )

(1401%.) 
 (2جدول )

 م 5102الرتكيب التعليمي لعينة البحث على اخلدمات الرتفيهية يف شرق حمافظة القاهرة عام 
 اخلدمات الرتفيهية / الرتكيب التعليمي

جامعي 
 وأعلى

متوسط وفوق 
 املتوسط

أقل من 
 املتوسط

يقرأ 
 ويكتب

حمو أمية 
 وأمي

 اجملموع

 118 98 44 118 141 081 اصقاحلد
 461 6 96 04 121 934 األندية

 911 9 11 81 144 02 مراكز الشباب
 90 - 1 1 8 10 أصرى
 1412 06 89 904 423 601 اجملموع
% 4001 0009 1108 101 904 133 
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 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( أبحياء شرق حمافظة ( الرتكيب التعليمي 52شكل )

 م 5102القاهرة عام 

 
أما الرتكيب التعييمي ليمرتددين عيى مستوى احملافظات؛ فقد اتضح أن حمافظة القاهرة ااءت 

ييها يف املرتبة األوىل ليفئات )املؤه  اجلامعي وأعيى، املتوسط وفوق املتوسط، وأق  من املتوسط(، ت
(، والفئة الثانية %6608الشرقية؛ مما يعين أن هاتني احملافظتني أسهمتا مبا يزيد عيى ثيثي الفئة األوىل )

(، أما حمافظتا سوهاج وأسوان فقد %1204(، وما يقرب من ثالثة أمخاس الفئة الثالثة )6804%)
وسط وفوق املتوسط (، املت%901( واامعي وأعيى )%606أسهمتا بنسبة ضئيية: من يقرأ ويكتب )

 (، ويراع ذلك إىل أتثري املسافة والبعد الزمين بينها وبني منطقة الدراسة.104%)
 .e)يؤثر بدوره يف مرونة احلركة، والتحكم يف أوقات اخلروج وحجم اإلنفاق  النشاط االقتصادي: – ز

m. Rebelo. 2009, p 524)( إىل النشاط االقتاادي 96( وشك  )13، ويشري ادول ) ملفردات
( من املدرسني، وهو أمر %0601ما يزيد عيى ثيث حجمهم )العينة، ومن صالل ذلك تبني أن 

يتناسب مع طبيعة الرحالت، اليت ال بد أن يكون لك  رحية أكثر من مشرف؛ ومن مث زايدة أعدادهم، 
سنوية ليعاميني (، ويراع ارتفاع نسبة مشاركتهم إىل إاازة قانون العم  إاازة %9102يييهم املوظفون )
، وهم يف الغالب أيتون يف رحالت اامعية برفقة زمالء العم ، تنظمها نقابتهم املختيفة ابلدواصر احلكومية

(، ويتناسب هذا الرتتيب مع %1002يف املناسبات، وأييت يف الرتتيب الثالث أصحاب األعمال احلرة )
طول يف العم ، يييهم العاطيون طبيعة عم  هؤالء الذي يتطيب اهدًا أكرب واملكوث وقتًا أ

(، ويراع اخنفاض نسبتهم إىل أسباب %1(، وذلك لتوافر وقت الفراغ، مث أييت املتقاعدون )1401%)
ة أو قريبة، وتشري نتاصج مربع كاي مصحية ومادية، أو لعدم توافر وساص  نق  وواود أماكن مالص

 301غريين ميكن قبوهلا عند داللة ( أن هناك عالقة إحااصية بني املت0، دراة احلرية 8066)
 01جدول 

 م 5102النشاط االقتصادي لعينة البحث على اخلدمات الرتفيهية يف شرق حمافظة القاهرة عام 
 اجملموع املتقاعدون العاطلون األعمال احلرة املوظفون املدرسون اخلدمات الرتفيهية / النشاط االقتصادي

 118 41 139 11 82 432 احلداصق
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 461 - - 26 924 11 ديةاألن
 911 14 114 01 91 11 مراكز الشباب

 90 8 1 9 0 2 أصرى
 1412 130 911 936 410 143 اجملموع
% 0601 9102 1002 1401 1 133 

 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
 العينة( حسب النشاط ( التوزيع النسيب للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف56شكل )

 م 5102االقتصادي أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 

 
 :خامساً: حتليل مسات الرحلة

تشم  الغرض من الرحية، ومواعيد وعدد مرات الرتدد، واصتيار املكان، ووسيية االنتقال، ومدة 
 البقاء عيى النحو التايل:

( أن املرتددين ينقسمون، حسب 91)( وشك  11تشري بياانت ادول )الغرض من الرحلة:  –أ 
 الغرض من الرتدد عيى اخلدمات الرتفيهية إىل ثالث جمموعات هي:

 (00جدول )
 م 5102الغرض من الرتدد على اخلدمات الرتفيهية شرق حمافظة القاهرة عام 

 اجملموع أخرى ناملرافقون للمرتددي التنزه اخلدمات الرتفيهية / الغرض من الرحلة
 118 61 936 411 احلداصق
 461 166 139 120 األندية

 911 83 111 99 مراكز الشباب
 90 - 11 6 أصرى
 1412 031 133 619 اجملموع
% 4104 0008 9308 133 

 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
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لعمرية دون افئات (، ويضم األطفال وال%4104التنزه: ميث  املرتبة األوىل بني املرتددين ) .أ
 الثالثني، والذين يرغبون يف اخلروج ليرتويح صاصة إىل احلداصق.

(، وأغيبهم من اإلانث املرافقات %0008املرافقون ليمرتددين: أيتون يف املرتبة الثانية ) .ب
 ألطفاهلن، أو الراال املرافقون ألسرهم، أو املشرفون عيى الرحالت.

جربة قاء وقضاء مايحة معينة، والراحة فقط، والتأهداف أصرى: تتمث  يف مقابية األصد .ج
من مجية أفراد  %9308سهولة الوصول، وممارسة الرايضة بنسبة والتغيري، وراحة األبناء، و 

 االستبانة.

 م 5102( توزيع املرتددين حسب الغرض )يف العينة( على اخلدمات الرتفيهية عام 57شكل )

 
( إىل تباين مواعيد الرتدد؛ حيث 98( وشك  )19ول )يشري ادمواعيد وعدد مرات الرتدد:  –ب 

( أن احملدد األول هو أايم األعياد واإلاازات، وذلك الرتباط أكثر أفرادها ابلدراسة أو %0902أااب )
العم  يف املؤسسات التعييمية، ابإلضافة إىل النشاط الطاليب داص  اجلامعات، والذي ينظم جمموعة  

قة الدراسة هي الزايرة األساسية يف برانجمها. ويشجع عيى ذلك ختفيض كبرية من الرحالت تكون منط
أسعار تكاليفها، ويتباين أتثري هذا العام  بني الذكور واإلانث؛ حيث أكد ما يزيد عيى ثيثي الذكور 

( أن أايم العط  واإلاازات هي احملدد األول ألايم الرتدد، يف حني ال تزيد نسبة اإلانث عيى 6201%)
0300%. 

( إن هلا %9604ااءت يف الرتتيب الثاين نوعية املهنة؛ حيث أااب ما يزيد من ربع حجم العينة ) -
ك  األحوال إاازة من العم    دورًا يف لحديد موعد الرتدد، عيى اعتبار أن يوم الرحية سيكون يف

و (، وه%1309كانت مدفوعة األار، أم ال، وتبني أن أصحاب هذا الرأي هم من الذكور )سواء  
 أمر يتناسب مع طبيعة العم  ابلنسبة ليراال واإلانث عيى حد سواء.

 (05جدول )
 م 5102حمددات مواعيد الرتدد على اخلدمات الرتفيهية أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 

 % العدد العوامل احملددة
 0902 481 األعياد واإلاازات
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 9604 021 نوعية املهنة
 1608 948 وقت الفراغ

 1309 111 ة النفسيةاحلال
 1001 939 عوام  أصرى
 133 1412 اجلمية

 : اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.اجلدول مادر
 من إمجايل حجم العينة %1909ويبدو أن لطبيعة العم  دورًا يف هذا التجديد؛ حيث أمجع 

عقبهم املهنيون (، مث أ%6804عيى هذا الرأي، وااء يف الرتتيب األول: املدرسون ومشرفو الرحالت )
 واملوظفون يف شىت اجملاالت.

( التوزيع النسيب للمرتددين )يف العينة( على اخلدمات الرتفيهية نسب مواعيد الرتدد عام 58شكل )
 م 5102

 
(، أما العوام  األصرى %1309، واحلالة النفسية )%1608أسهم وقت الفراغ بنسبة  -

، ويرتبط مبواعيد الرتدد التاريخ املفض  %1001)الظروف املناصية، واهلدوء( فبيغت نسبتها 
يفضيون الفرتة  %1800ليزايرة: وهو ما ييقي الضوء عيى مومسية الرتدد؛ إذ تشري النتاصج أن 

سبتمرب، ويراع هذا التواه إىل أن هذه الفرتة هي اليت حيا  فيها ك  من اآلابء  –من يوليو 
سر قد تستبدل الذهاب إىل املاايف الشاطئية واألبناء عيى اإلاازة السنوية، كما أن بعض األ
، ييي (Laura O. Petrova, 2009., 13)بزايرة اخلدمات الرتفيهية صيفاً لرص  التكاليف 

ناف العام ابلنسبة ليمراح   ة(، اليت تضم إااز %6106مارس ) –ذلك الفرتة من يناير 
 حني بيغت نسبة الفرتة من أبري  التعييمية، وبعض األعياد تيك اليت تدفع األسرة إىل التنزه، يف

(، وتق  النسب يف %1802ديسمرب ) –(، والفرتة من أكتوبر %9004إىل أول يونيه )
 الفرتات الباقية، الرتباطها بظروف مناصية أو عميية.

( إىل تباين عددها ألفراد العينة؛ إذ 92( وشك  )10أما عدد مرات الرتدد؛ يشري ادول )
(، كما أهنا تتباين %808(، وثالث مرات فأكثر )%9100(، ومراتن )%6202أسهمت مرة واحدة )
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( مرة %8101حسب أنواع اخلدمات الرتفيهية، فاحلداصق يراتدها أكثر من أربعة أمخاس أفراد االستبانة )
(، وذلك الخنفاض %1109(، وثالث مرات فأكثر )%1101واحدة عيى األق  يف األسبوع، ومراتن )

داصق مقارنة ابألنواع من اخلدمات، وهو ما جيع  الرتفيه يف احلداصق منطًا شعبيًا بني التكيفة نسبيًا ابحل
(، واملراتن %4402سكان منطقة الدراسة، وتتكرر مرات الرتدد ابلنسبة لألندية؛ إذ مثيت املرة الواحدة )

(، يف حني أسهم الرتدد مبراكز الشباب مرة واحدة %9900(، وثالث مرات فأكثر )0908%)
( عيى الرتتيب، وهذا التواه قد يكون %602(، )%201(، واملراتن، وثالث مرات فأكثر )8004)

 مؤشراً عيى اخنفاض القدرة االستيعابية ليخدمات وارتفاع أسعارها، أو القاور الذي يشوهبا.
أما عدد مرات الرتدد إىل منطقة الدراسة عيى مستوى احملافظات، فقد ااءت حمافظة القاهرة يف 

(، %4102رتتيب األول؛ حيث بيغ إمجايل عدد املرتددين مرة واحدة ما يقرب من ناف عددهم )ال
(، ورمبا يراع هذا إىل طول زمن %9101وذلك لقية التكيفة املادية وقرب املسافة، تييها الشرقية )

أي أن (؛ %1008، وارتفاع متوسط التكيفة، مث اإلمساعييية )ساعات 9 – 1يرتاوح بني الوصول، اليت 
( من اجملموع، وتوزعت النسبة الباقية عيى احملافظات األصرى،  %8608احملافظات الثالث أسهمت )

(، %1101(، تييها اإلمساعييية )%13كما تبني أن املرتددين مرتني أغيبهم من حمافظة القاهرة )
الف (، خب%62(، الذين يرتددون ثالث مرات فأكثر من حمافظة القاهرة )%1401والقييوبية )

احملافظات األصرى، اليت تتناق  فيها عدد مرات الرتدد؛ إذ اقتارت عيى مرة واحدة ألسوان، ومرتني 
 ( توزعت عيى بقية احملافظات.%01ليغربية وسوهاج، والنسبة الباقية )

 (04جدول )
 م 5102عدد مرات الرتدد على منطقة الدراسة )أسبوعياً( وفقاً ألنواع اخلدمات الرتفيهية عام 

 اجملموع ثالث فأكثر اثنان واحدة اخلدمات الرتفيهية / عدد مرات الرتدد
 118 1 190 188 احلداصق
 461 130 111 931 األندية

 911 12 91 901 مراكز الشباب
 90 1 14 8 أصرى
 1412 103 011 1304 اجملموع
% 6202 9100 808 133 

 االستبانة. املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج
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( عدد مرات الرتدد على اخلدمات الرتفيهية أسبوعياً )يف العينة( أبحياء شرق حمافظة 52شكل )
 م 5102القاهرة عام 

 
 ويتضح مما سبق؛ واود عالقة طردية بني املسافة وعدد مرات الرتدد إىل اخلدمات الرتفيهية.

ذلك املكان ارتفع الطيب عييه )نبي   يؤثر فيه عدة عوام ؛ وكيما تنوعت يفاختيار املكان:  –ج 
( إىل أبرزها، وهو 03( وشك  )14(، ويشري ادول )10م، ص  9336احلوامدة، موفق احلميدي: 

العام  االقتاادي )رسم الدصول، أسعار األلعاب( بوصفه أحد عوام  اجلذب املهمة؛ حيث احت  
 (.%1006، وتنوع األلعاب )(%1801القرب من حم  اإلقامة ) يييه (،%011املرتبة األوىل )

 (03جدول )
 م 5102العوامل املؤثرة يف اختيار اخلدمات الرتفيهية أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 

 % العدد عوامل االختيار
 0101 466 العام  االقتاادي

 1801 968 القرب من حم  اإلقامة
 1006 931 تنوع األلعاب

 1004 121 اودة املكان والتسهيالت
 1909 181 شعور ابألمانال

 1109 166 أصرى
 133 1412 اإلمجايل

 اعتماداً عيى نتاصج االستبانة. :اجلدول مادر



 أبحياء شرق حمافظة القاهرة من املنظور اجلغرايف الرتفيهية وخصائص املرتددين عليها  اخلدمات

 522                                                (5102ديسمرب  -أكتوبر) 34اجمللد  –حوليات أداب عني مشس 

( التوزيع النسيب لعوامل اختيار اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( أبحياء شرق حمافظة 41شكل )
 م 5102القاهرة عام 

 
وهذا العام  يعد مؤشراً اقتاادايً (، %1004يف حني أسهم عام  اودة املكان والتسهيالت )

لديهم القدرة عيى لحم  األعباء، واخنفاض هذه بني يف مستوى مميز من اخلدمات، و يعكس األفراد الراغ
النسبة يف جمتمع الدراسة يعكس قية واودها عيى نطاق واسع وأبسعار مناسبة، أما عام  الشعور 

العوام  األصرى كجاذبية املكان، وسهولة الوصول، (، و %1909ابألمان فقد ااء يف املرتبة اخلامسة )
نسون: ، ه روبJosè I. Barredo, n 2006., p 329وتطوير البنية التحتية، املكانة االاتماعية 

من  %1109(، فقد أسهمت بـ 01م، ص  1229، طه عبد العييم رضوان: 61، ص 1281
 اجملموع.

الوصول، واليت تسه  احلاول عيى اخلدمات هي عنار من عناصر إمكانية وسيلة االنتقال:  –د 
(Thorben Seiler., 2012., P 13) :وتشري 989م، ص  9332، إفراج عزب السيد أمحد ،)

( أن السيارات األارة تعد الوسيية الرصيسة النتقال 01( وشك  )11نة يف ادول )نتاصج االستبا
القاهرة، وخترج من ميادين العباسية، وأمحد (، وتنق  معظم الرواد من أحياء %11املرتددين إىل احلداصق )

اخلاصة  (، مث السيارات%9201املنعم رايض، ييي ذلك أتوبيس هيئة النق  العام ) حيمي، وعبد
(، يف حني أسهمت السيارة اخلاصة لالنتقال إىل %106(، والسري عيى األقدام والدراات )1400%)

(، يف حني ال تزيد نسبة وساص  %1601ألقدام )، تييها الدرااات والسري عيى ا%1608األندية بـ 
، أما مراكز الشباب؛ فقد أسهم لسري ابألقدام والدرااات ابملرتبة األوىل %601النق  األصرى عن 

 (، والوساص  األصرى ابلنسبة الباقية.13%)
 (02جدول )

 م 5102توزيع املرتددين على اخلدمات الرتفيهية حسب وسيلة االنتقال عام 
 الرتفيهية / وسيلة االنتقال اخلدمات

 أخرى مراكز الشباب األندية احلدائق
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 0304 1 1 14 1608 014 1400 130 اخلاصة
 - - 9806 12 401 12 11 066 األارة
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 9601 6 106 96 904 11 9201 932 نق  عام
 404 1 408 99 1102 11 002 98 الدرااة
 0201 2 13 106 408 99 101 19 ألقدامسرياً عيى ا
 133 90 133 911 133 461 133 118 اجملموع

 مادر اجلدول: اعتماداً عيى نتاصج االستبانة
( التوزيع النسيب للمرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( حسب وسائل االنتقال 40شكل )

 م 5102عام 

 
ىل تقاراًب ميحوظًا يف مدة البقاء اليت قضاها ( إ09( وشك  )16يشري ادول )مدة البقاء:  -

أفراد جمتمع الدراسة يف واهاهتم إىل اخلدمات الرتفيهية؛ حيث بيغ نسبة األفراد الذين يفضيون 
من  ألق  –(، ويف املرتبة الثانية ما يقضون بني ثالث %0004البقاء ست ساعات فأكثر )

مات الرتفيهية وإغالقها، يف حني بيغ اؤهم مبدة فتح اخلد(، ويرتبط بق%0901ست ساعات )
(، وهم أغيبهم لقضاء مااحل %0401ألق  من ثالث ساعات ) –من يفضيون البقاء ساعة 

 ترتبط بشئون العم .

أكثر اخلدمات الرتفيهية اليت حظيت أبعيى نسبة بقاء )أكثر من ست ساعات( احلداصق  -
 (.%1.6(، مث مراكز الشباب )%1609(، تييها األندية )1802%)

 (06جدول )
 م 5102متوسط فرتة بقاء املرتددين يف اخلدمات الرتفيهية أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 

اخلدمات الرتفيهية 
 / مدة البقاء

ألقل من  –ساعة 
 ثالث ساعات

ألقل  –ثالث 
 ساعات 6من 

 6أكثر من 
 ساعات

 اجملموع

 118 082 990 136 احلداصق
 461 83 111 934 األندية

 911 8 18 121 كز الشبابمرا 
 90 16 0 4 أصرى
 1412 420 481 131 اجملموع
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% 0401 0901 0004 133 
 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.

( متوسط بقاء املرتددين ابخلدمات الرتفيهية )يف العينة( أبحياء شرق حمافظة القاهرة عام 45شكل )
 م 5102

 
دة البقاء الوقت املفض  ليوصول؛ حيث تشري نتاصج االستبانة. أن الذين يفضيون ويرتبط مب

(، والثانية %9306(، يييهم الساعة التاسعة )%6204اجمليء إىل احلداصق بني العاشرة واحلادية عشرة )
(، ويتوزع الوقت املفض  ليمرتددين عيى مراكز %108( واحلضور مبكرًا قب  التاسعة )%809عشرة )

 –(، والثانية من اخلامسة %1109احلادية عشرة صباحًا ) –باب يف فرتتني: األوىل من التاسعة الش
(، والنسبة الباقية توزعت عيى فرتات اليوم، يف حني متث  املرتبة األوىل، لتوافد %0801) االثامنة مساء

 ة عيى فرتات اليوم.(. وتتوزع النسبة الباقي%1904مساء ) 13 – 6املرتددين إىل األندية ليفرتة من 
ميكن دراستها من صالل عرض اجلوانب اإلجيابية والسيبية هلا، تقييم اخلدمات الرتفيهية:  –سادسًا 

 عيى النحو التايل:
ارتفاع نسبة الرضا لدى املرتددين؛ حيث أعرب عن  اجلوانب اإلجيابية: تشري نتاصج االستبانة إىل –أ 

( مبا يعادل %11 – 13وإذا أضيف إليهم الراضون )، %1200فأكثر( نسبة  %11رضاهم ادًا )
 (، وتراع أسباب الرضا إىل عدد من اإلجيابيات أمهها:%1102، ف ن نسبة الرضا بينهم )0806%
افها عيى مجية أفراد االستبانة، وذلك إلشر  ( من%8602سهولة الوصول: حيث رضي عنها ) -1

ياء حمافظة القاهرة واحملافظات األصرى، عدد من الطرق اجليدة الرصيسة، واليت تربط بينها وأح
مدينة نار  ولواود مواقف ليسيارات اخلاصة أبحياء مار اجلديدة، النزهة، شرق وغرب

 من انحية أصرى.

( من اجملموع، وذلك بسبب واود نظام حمكم يف %8301توافر األمن: حيث أااب بذلك ) -9
 الدصول واخلروج، وإزالة أسباب شكاوى ليمرتددين.
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مات األراضي )الغطاء األصضر، املضمار، مالعب األطفال، مقاعد اجليوس( رضي استخدا -0
 ( من أفراد االستبانة.%2401عنها )

املياه، اخلدمات الاحية( بيغ عدد الراضني  اخلدمات األصرى )منافذ بيع املشروابت، دورات -4
 اجلمية. ( من%8908عنها )

خلدمات الرتفيهية مبنطقة الدراسة؛ مبا يشري أبهنا لذا متث  هذه النتاصج مؤشرات عيى ارتفاع مستوى ا
 زايدة عدد مرات الرتدد.مشجعة عيى 

( نسبة %13اجلوانب السيبية: ابالستعانة بنتاصج االستبانة، تبني أن عدد غري الراضني )أق  من  –ب 
( وشك  11من مجية األفراد، حيث أسندوا عدم رضاهم إىل سيبيات، يشري إليها ادول ) 4901%

 ( منها:00)
 (07جدول )

 م 5103املشكالت اليت يتعرض هلا املرتددون يف منطقة الدراسة عام 
 % العدد املشكالت
 0106 121 االزدحام

 9906 141 االصتالط بني اجلنسني
 1104 26 ارتفاع أسعار الدصول
 1901 18 ارتفاع أسعار اخلدمات

 208 61 الضوضاء
 1 6 ال تواد
 101 44 أصرى
 133 690 وعاجملم

 املادر: اجلدول من عم  الباحث اعتماداً عيى نتاصج االستبانة.
االزدحام ومشكالت املرور: ااءت يف الرتتيب األول بني املشكالت اليت توااه املرتددين؛ حيث  – 1

عيى جناح منطقة  ف هنا أ دلي (، وعيى الرغم من ذلك %0106بيغت نسبتهم ما يقرب من الثيث )
 (.1اذب أعداد كبرية من املرتددون كما تشري صورة )الدراسة يف 
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 حديقة املريالند احلديقة الدولية

( االزدحام واالختالط بني اجلنسني كأحد اجلوانب السلبية ابحلديقة الدولية واملريالند عام 2صورة )
 م 5103

 %9906انب ما يعادل االصتالط بني اجلنسني: ااءت يف املرتبة الثانية؛ إذ أمجع عيى هذا اجل – 9
 (.1من مجية غري الراضني كما تشري صورة )

من حجم العينة عن مشكية ارتفاع أسعار الدصول  %1104ارتفاع أسعار الدصول: حيث أااب  – 0
ابألندية، ولكن مشولية سعر التذكرة ليخدمات واأللعاب خيفف من قيمة أسعار اخلدمات؛ لذا ال بد من 

 منطقة الدراسة من الطالب وحمدودي الدص .مراعاة أن غالبية زاصري 
( التوزيع النسيب ملشكالت املرتددين على اخلدمات الرتفيهية )يف العينة( أبحياء شرق 44شكل )

 م 5102حمافظة القاهرة عام 

 
 من حجم إااابت أفراد العينة. %1901ارتفاع أسعار اخلدمات: ومثيت هذه املشكية بـ  – 4
فراد، واليت يظهرها األطفال ( من مجية عدد ال%208اضني عنها )ة غري الر الضوضاء: بيغت نسب – 1

 والتجمعات العاصيية، وتشك  مظهراً سيبياً.
من حجم العينة. مث  القاور يف بعض اخلدمات الاحية،  %101بـ  مثيث املشكالت األصرى: – 6

افة إىل مشكالت املخيفات املختاون ليس كما ينبغي، ابإلض  بوالنظافة، ومستوى الايانة هبا من ق
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(، وعيى الرغم من ذلك ف ن هناك نسبة منخفضة من املرتددين ال 969م، ص  9339)حميا زيتون: 
 من اجلمية. %1يعانون أية مشكية، وهي نسبة تا  إىل ما يقرب من 

يتضح مما سبق، أنه عيى الرغم من هذه املشكالت ف ن نسبة الرضا عيى ارتفاع مستوى اخلدمات 
 شجعة عيى زايدة عدد مرات الرتدد.م ابهنافيهية يف منطقة الدراسة يعد مقبواًل؛ مما يشري الرت 

 النتائج
 وبعد... خنتتم هذه الدراسة بعرض أهم النتاصج، اليت أمكن التوص  إليها، واليت تتمث  يف النقاط اآلتية:

فيهية مبنطقة الدراسة، أظهرت الدراسة أن احلداصق، واألندية، ومراكز الشباب أهم اخلدمات الرت  -
 من املساحة املستغية. %101مييون مرت بنسبة قدرها  9م  10334وذلك ألهنا تشغ  مساحة 

اخلدمات الرتفيهية بني األحياء، إذ يستحوذ  تباين التوزيع النسيب ملساحات كشفت الدراسة عن -
 اجملموع. ( من%1301حيا )شرق مدينة نار( و)مار اجلديدة( عيى )

/ فرد، وااء حي  9م  909لدراسة أن متوسط نايب الفرد من اخلدمات الرتفيهية اتضح من ا -
 م / فرد(. 1106غرب مدينة نار يف املرتبة األوىل )

(. من مساحة %6409أظهرت الدراسة أن احلداصق واملساحات اخلضراء تسهم بنسبة  -
 اخلدمات الرتفيهية.

أبحياء مار اجلديدة، شرق وغرب مدينة اتضح من الدراسة تركز احلداصق واملساحات اخلضراء  -
 من جمموع املساحة. %8000نار بنسبة 

أعالها يف شرق مدينة  مسطحاً، 188ات اخلضراء بيغ عددها تبني من الدراسة أن املساح -
 مرت(. 104(، ومتوسط نايب الفرد )%901وأدانها يف املطرية ) (،%0100نار )

من إمجايل عدد األندية يف حمافظة  %0801كشفت الدراسة أن منطقة الدراسة خياها  -
 ( من مساحة اخلدمات الرتفيهية.%0402)القاهرة، وأهنا تسهم بنسبة 

من عدد  %48أظهرت الدراسة أن حيا )مار اجلديدة( و)شرق مدينة نار( يرتكز هبما  -
 األندية.

تسهم  تبني من الدراسة أن أحياء غرب مدينة نار، والنزهة، وشرق مدينة نار، ومار اجلديدة -
 من إمجايل مساحات األندية. %2101بـ 

مرت، وبذلك يقرتب من  308ية اتضح من الدراسة أن متوسط نايب الفرد من مساحات األند -
 / فرد(. 9م  1دالت التخطيطية )املع

من  %302كشفت الدراسة أن منطقة الدراسة خياها اثنان وعشرون مركز شباب، ومبا يعادل  -
 مساحة اخلدمات الرتفيهية.
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من أعداد  %4302اتضح من الدراسة، أن حيا )شرق مدينة نار( و)عني مشس( يسهمان بـ  -
 - %406مراكز الشباب، يف حني ترتاوح نسبتها ابملرج، وغرب مدينة نار، والنزهة بني 

 مرت / فرد(. 301، ومتوسط نايب الفرد منها )201%

األوىل من حيث املرتددين  أظهرت الدراسة أن احلداصق واملساحات اخلضراء تنال املرتبة -
 (.%1801(، مث مراكز الشباب )%0100(، تييها األندية )4801%)

من إمجايل املرتددين، تييها  %4601أظهرت الدراسة أن حمافظة القاهرة تسهم مبا يعادل  -
 (.%9801حمافظات الدلتا )

(، %1001سنة ) 03ة أق  من اتضح من الدراسة ارتفاع نسبة املرتددين يف الفئة العمري -
 من اجلمية. %6006نسبة املرتددين من الذكور بـ  عوارتفا 

أفراد( هي األكثر مشاركة  6 – 4تبني من الدراسة أن األسرة متوسطة احلجم )من  -
 (.%0300(، تييها أق  من أربعة أفراد )4101%)

فوق، ( انلوا تعييمًا اامعيًا فما %4001اتضح من الدراسة أن ما يزيد عيى مخس املرتددين ) -
 سط.ق املتو مرحية التعييم املتوسط وفو  (%0009يييهما يقرب من الثيث )

( من املدرسني، يييهم %0601أظهرت الدراسة أن ما يزيد عيى ثيث حجم املرتددين ) -
(، والعاطيون %1002(، مث أصحاب األعمال احلرة )%9102املوظفون احلكوميون )

 (.%1(، واملتقاعدون )1401%)

(، يييها املرافقون %4104ين )دأن التنزه ميث  املرتبة األوىل بني املرتد اتضح من الدراسة -
 (.%9308(، مث األهداف األصرى )0008%)

اتضح من الدراسة أن الذهاب إىل اخلدمات الرتفيهية يف العطية األسبوعية هي أكثر مرات  -
 (.%6308الرتدد لدى أفراد االستبانة )

(، يييه %0101أحد عوام  اجلذب ملنطقة الدراسة ) أظهرت الدراسة أن العام  االقتاادي -
(، واودة املكان والتسهيالت %1006(، وتنوع األلعاب )%1801القرب من حم  اإلقامة )

(1004%.) 

(، يييها %11كشفت الدراسة أن السيارات األارة هي الوسيية الرصيسة لالنتقال إىل احلداصق ) -
عيى األقدام  (، والسري%1400يارات اخلاصة )(، مث الس%9201أتوبيس هيئة النق  العام )

 (.%106والدراات )

(، %0004اتضح من الدراسة أن عدد األفراد الذين يفضيون البقاء ست ساعات فأكثر ) -
 (.%0901ساعات ) 6ألق  من  –يييها يقضون بني ثالث 
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حيث أعربوا عن رضاهم اداً  ؛املرتددين اتضح من الدراسة ارتفاع نسبة الرضا لدى -
 (.%0806(، والراضني )1200%)

(؛ حيث أسندوا عدم رضاهم إىل سيبيات %4901أظهرت الدراسة أن نسبة غري الراضني ) -
 عديدة.

 التوصيات
يف ضوء النتاصج اليت توص  إليها البحث ف نه يرى ضرورة إعطاء هذه التوصيات اليت اقرتحها مرتددوا 

 -منطقة الدراسة، وذلك من صالل النقاط التالية: 
لتوسع يف إنشاء مراكز شباب واحلداصق أبحياء املطرية، ودار السالم، وعني مشس، واستغالل ا -1

من مجية املرتددون، واستغالل املساحات  %1009األرض الفضاء، ومثيت هذه التوصية بـ 
الفضاء يف احلداصق واألندية أبحياء مار اجلديدة ومدينة نار شرق إبنشاء بعض اخلدمات 

 قد تسهم بوصفها عوام  اذب ليمرتددون. املقرتحة، واليت

ا: يتطيب ذلك معرفة األراضي اخلالية أواًل، واصتيار أنسب املواقع اصتيار أنسب املواقع إلنشاصه -9
عيى املرصيات الفضاصية، وتاحيح وإسقاط لك  مرصية فضاصية، لتوقيع  من صالل احلاول

ة، ومن صالهلما يتم توقيع أنسب األراضي اخلالية بتطابق كاًل منها وصريطة منطقة الدراس
 ,.Phil Hore, Symons., L. K. Abdou Azaz)املواقع إلنشاصها، وعم  منوذج 

2008, p 25), 2009, p 36)( دل ذلك عيى زايدة 1:  1، وكيما قيت رتبة اليون )
 (.04أمهية املوقع والعكس كما يشري شك  )

  
ب املواقع للخدمات الرتفيهية مبنطقة الدراسة عام ( توقيع األراضي اخلالية وحتديد أنس43شكل )

 م 5102

 من اجملموع. %8009ختفيض أسعار الدصول واأللعاب، وااءت هذه التوصية بـ  -0

زايدة مواعيد اخلدمات الرتفيهية بكافة أنواعها، وتسهي  إاراءات الدصول، وهذا من املطالب  -4
 .%1204منطقة الدراسة بنسبة  ااملهمة اليت طالب هبا زاصرو 
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زايدة عدد األلعاب ابحلداصق، وهو طيب يناسب األطفال والشباب، كما أن هناك اقرتاحاً  -1
، بدصول األطفال إليها جماانً، يف حني يرى أن هناك مطالب بتطوير البنية التحتية %8100بنسبة 

زايدة  وزايدة التسهيالت واخلدمات اليت تناسب كبار السن، لزايدة فرص البقاء مدة أطول؛ ومن مث
 األنفاق والعاصد.

التوسع الرأسي ملا هو منشأ ابخلدمات الرتفيهية ابألحياء؛ لكي تتعدد هبا األنشطة، حيث تقرتح  -6
 .Pran, N)الدراسة بناء مسجد، وجتهيز ك  من مطعم ومكتبة لألطفال ومقهى داص  أسوارها 

S., 2006, P. 130) 

ة واقتاادية وبيئية ليرفع من مستوى املعيشة تنمية اخلدمات الرتفيهية يف إطار تنمية ااتماعي -1
أبحياء املطرية، وعني مشس، ودار السالم، ودعم ذات الدصول املنخفضة مث  التخفيضات يف رسوم 

 الدصول.

 ضرورة معامية مشريف الرحالت معامية مميزة، كما ميكن إعطاءهم هدية تذكارية عن املكان. -8

مات ضد السرقة، واخلروج عيى اآلداب العامة زايدة عدد وحدات األمن، ومراكز االستعال -2
 ابحلداصق، وإسناد مرفق النظافة إىل إحدى الشركات اخلاصة.

 لحسني صدمات النق  احلالية وتطويرها لإليفاء مبتطيبات املرتددين، وضرورة منع السيارات -13
أطرافها مع  عيى –خمنة  –اخلاصة واملركبات األصرى إىل منطقة اخلدمات، ولحديد أماكن االنتظار 

 السريعة هلا، وإضافة وسيية انتقال داصيية. توافر اخلدمات

توعية املواطنني أبمهية املساحات اخلضراء واحلداصق، وكيفية استثمارها، وإجياد بعض القوانني  -11
 الالزمة حلمايتها، وفرض عقوابت عيى من خيالف هذه القوانني عن طريق زايدة أعداد املشرفني عييها.

صق واملساحات اخلضراء مبنطقة الدراسة واحلفاظ عييها، وعدم السماح بتحوي  ازء حار احلدا -19
 إىل مبان سكنية.منها 

فادي ايوس املتنزهني عيى الند، الوفاء واألم  لتحبداصق املري  األمسنتيةزايدة عدد املقاعد  -10
 يرتضيه البعض.األراضي اخلضراء اليت قد تكون مبيية يف بعض األحيان، كما أهنا متث  مظهراً ال 

املوافقة عيى دصول الطعام إىل األندية واحلداصق، صاصة أن أسعار اخلدمات ومنها الطعام  -14
مرتفعة، وهي شكوى أكد عييها الكثري، ابإلضافة إىل واود نسبة كبرية من الزاصرين من صغار السن 

 وحااتهم الداصمة إىل الطعام.

تاريح ق عم  مظالت يف مكان حمدد، وبترتيب وضع الباعة اجلاصيني يف احلداصق عن طري -11
يفة من السيع، وليست جتارية تبيع أنواعًا خمت تالود حمين يف أمان، وواليباعة حىت يتم تسوق الزاصر 

 اهلدااي فقط.

 إعادة تفعي  مراكز الشباب املتوقفة أبحياء املطرية، وعني مشس، ودار السالم. -16
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 شركات أبحياء النزهة، ومدينة نار شرق وغرب.فتح ابب العضوية اخلاراية لألندية التابعة لي -11

زايدة األنشطة ابألندية ومراكز الشباب واحلداصق املتخااة اليت تناسب ذوي االحتيااات  -18
 اخلاصة أبحياء املطرية، دار السالم، املرج.

تفعي  دور مديرية الشباب والرايضة يف زايدة الدعم املايل صاصة ملراكز الشباب أبحياء املطرية،  -12
 ملرج، عني مشس، دار السالم.ا

الرتفيهية وتوزيعها اجلغرايف مبنطقة الدراسة وكيفية الوصول  التعريف بعوام  اجلذب ليخدمات -93
 إليها، هذا فضاًل عن إنشاء مكاتب ليمعيومات واإلرشاد والتعرف عييها.

مناطق توزيع صراصط ليحداصق لك  زاصر أو عيى األق  صريطة لك  رحية، موضحًا عييها توزيع  -91
من  اخلدمات داصيها، وهذه اخلراصط مواودة يف املريالند، والوفاء واألم ، إال أهنا عبارة عن جمموعة

 اليوحات اإلرشادية.

 
 املراجع واملصادر

 أوالً: املراجع باللغة العربية:
م(، أثر الوظيفة السياحية عيى صريطة استخدام األرض يف  1221أمحد حسن إبراهيم )مارس  -1

 ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية.118ا، رساص  اغرافية العدد مدينة أهب

م(، اغرافية اخلدمات يف مدينة الرحاب )القاهرة اجلديدة،  9332إفراج عزب السيد أمحد ) -9
اجملية اجلغرافية العربية، اجلمعية اجلغرافية املارية، العدد الرابع واخلمسون، السنة الواحدة 

 واألربعون، اجلزء الثاين.

م(، متنزه القناطر اخلريية، جمية كيية اآلداب بسوهاج،  1228ي أمحد الديب )أكتوبر محد -0
 العدد احلادي والعشرون، اجلزء الثاين.

م(، املساحات اخلضراء مبدينة مكة املكرمة، رساص  اغرافية،  1288صاحل الشمراين )نوفمرب  -4
 112اجلمعية اجلغرافية الكويتية، العدد 

 1282م(، صريطة استخدام األرض إلقييم القاهرة الكربى عام  1223صاحل محاد البحريي ) -1
الاناعية، دراسات اغرافية، قسم اجلغرافيا، كيية اآلداب اامعة املنيا،  م من صالل األقمار
 .11اجمليد الرابع، العدد 

م(، الوظيفة الرتفيهية يف مدينة املنيا، دراسة يف اغرافية السكان  1222صاحل محاد البحريي ) -6
 والعمران، حبوث تطبيقية، دار اهلالل، القاهرة.

معية مات األرض الرتفيهية يف مدينة بغداد، جمية اجلام( استخد 1289صربي فارس اهلييت ) -1
 ، بغداد، مطبعة العاين.19اجلغرافية، مج 
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 م(، اغرافية املدن، دار الافاء لينشر والتوزيع، عمان. 9339صربي فارس اهلييت ) -8

عام م(، استخدامات األرض يف حي مار اجلديدة  9310إبراهيم ) طارق حمروس ماطفى -2
ستخدام نظم املعيومات اجلغرافية، رسالة مقدمة ابدراسة يف اجلغرافيا االقتاادية  م، 9336

 لني  دراة املااستري يف اآلداب )اغرافياً( كيية البنات، قسم اجلغرافيا.

ية اجلديدة بساح  مار الشمايل م(، املنتجعات السياح 1229رضوان ) العييم طه عبد -13
الغريب، ودورها يف التنمية اإلقييمية، نشرة البحوث اجلغرافية، كيية البنات، اامعة عني 

 مشس، العدد اخلامس عشر.

الرتفيهية، يف كتاب،  م(، أسس نظرية يف ختطيط اخلدمات 9332عباس غايل احلديثي ) -11
 ية الييبية العظمى.اجلي  الثالث، ومستقب  املدن يف ليبيا، اجلماهري 

املدن السعودية،   م(، الرتفيه يف 1283عبد الرمحن صادق الشريف، السيد العشري حممد ) -19
م، املعهد العريب، إلمناء  1283العربية سنة  كتاب أحباث املؤمتر السادس ملنظمة املدن

 العربية، الرايض. املدن

تخطيط السياحي: مدص  م(، ال 9334النيب الطاصي ) عياش، محيد عبد عبد اإلله أبو -10
 ، عمان، الوراق ليطباعة والنشر.1اسرتاتيجي، ط 

 القرن احلادي م(، اجلغرافية السياحية يف 9336نبي  احلوامدة، موفق احلميدي ) -14
 امد، عمان، األردن.والعشرون، دار احل

م(، اغرافية املدن، دار صفاء لينشر والتوزيع،  9313الااحب املظفر ) حمسن عبد -11
 عمان.

بعض صااص  املرتددين عيى مدن الرتفيه يف م(،  9331د عبده بدر الدين )يوليو حمم -16
مار من املنظور اجلغرايف، دراسة حالة مدينة درمي ابرك، ضمن حبوث ندوة نظم املعيومات 
اجلغرافية يف صدمة البيئة واجملتمع، اامعة اإلسكندرية، كيية اآلداب، قسم اجلغرافيا ونظم 

 عرفة اجلامعية.املعيومات، دار امل

م(، املعايري اجلغرافية ليمساحات اخلضراء واحلداصق ونظم  9334حممد عرب املوسوي ) -11
 تاميمها، رسالة دكتوراه غري منشورة، كيية اآلداب، اامعة الفاتح.

 م(، السياحة ومستقب  ماريني إمكاانت التنمية وخماطر اهلدر، الطبعة 9339حميا زيتون ) -18
 لقاهرة.األوىل، دار الشروق، ا

م(، ختطيط وإدارة احلداصق ابستخدام نظم املعيومات اجلغرافية،  9311مي مجال الغندور ) -12
 منهج قاصم عيى دمج تقنيات نظم املعيومات اجلغرافية، رسالة مااستري غري منشورة، كيية

 اهلندسة، اامعة القاهرة.
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 ، دار املعارف.1ات أمام ازء بم(، اغرافية السياحة، ترمجة حم 1281هــــــــــــــــ. روبنسون ) -93

 ثانيًا: اخلرائط واملصادر:
 9336م(، التعداد العام ليسكان واإلسكان  9338اجلهاز املركزي ليتعبئة العامة واإلحااء ) -1

 م، النتاصج النهاصية، تعداد السكان، حمافظة القاهرة.

 القاهرة.م(، بيان تقديري بعدد السكان حملافظة  9314) ....................... -9

 1333:  1م(، صراصط ملنطقة الدراسة،  9314....................... ) -0

بدقة  Ikonosم(، جمموعة من املرصيات الفضاصية  9333القومية لالستشعار عن بعد ) اهليئة -4
 م. 1

م(، اخلراصط الطبوغرافية  1220اهليئة املارية العامة ليمساحة والوكالة الفنيندية ليتنمية الدولية ) -1
1  :130333. 

 م(، اإلدارة العامة ليمعيومات والتوثيق، بياانت غري منشورة. 9314حمافظة القاهرة ) -6

العامة لينظافة والتجمي ، اإلدارة العامة  اهليئةم(،  9314....................... ) -1
 ليمعيومات والتوثيق، بياانت غري منشورة.

 اب والرايضة، بياانت غري منشورة.م(، مديرية الشب 9314....................... ) -8

 م(، اهاز شئون البيئة، بياانت غري منشورة. 9314....................... ) -2

م(، إدارة احلداصق املتخااة مبدينة نار، بياانت غري  9314....................... ) -13
 منشورة.

ريطة أحياء م(، وحدة نظم املعيومات اجلغرافية، ص 9314....................... ) -11
 933333:  1حمافظة القاهرة، 

م(، مركز املعيومات ودعم اختاذ القرار، الدلي   9314....................... ) -19
 اإلحااصي، بياانت ومؤشرات احملافظة، بياانت غري منشورة.

املعدالت م(، مشروع دراسة  9319وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية اجلديدة ) -10
 يري التخطيطية ليخدمات يف مار، املرحية األوىل، )نتاصج الدراسة النظرية والعميية(.واملعا
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