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 :تــــــاإلاقذم

ٌُلذ جخؼُؽ الخذماث املجخملُت وجدذًذ اخخُاحاث العٖان      

ش وجىمُت الخحز الخظشي في اإلاذًىت،  منها طشوسة مهمت لخؼٍى

ت ًاك ومدذدا  لُت أداء هزه الخذماثوكامل مهما في ملًش

اث اظاظُا للمٖاظب التي ًدصل كليها الٌشد، ٓما وان الاكخباس 

اإلاٖاهُت لهزه الخذماث والخجملاث العٖاهُت التي ٌلخمذ كليها 

حُلذ كىصشا اظاظُا في رلٗ الخخؼُؽ، ار جخٌاكل الخذماث 

م مم بلظها البلع، جدذد ؤلاػاس  والعٖان وخصاتص اإلاُى

يهُت اللام للخخؼُؽ اإلاٖاوي لهزه الخذماث، و  لذ الخذماث التًر
ُ
ح

ذًىت نأهها مماامت الشتاث التي مً الاوشؼت اإلاهمت وألاظاظُت في اإلا

 كً امآً 
ً
 ًلجؤ اليها مداا

ً
ًدىٌغ مً خاللها العٖان ومىخجلا

تها الُىمُت ،   كً صخب خُاة اإلاذن وضجُج خٓش
ً
هادتت بلُذا

 للىٌغ وجذخل ًيها 
ً
دا  مٍش

ً
 حمالُا

ً
ٓما اهها جٕعب اإلاذن مـهشا

ضداد الؼلب كلى مال هزه الخذماث مم  البهجت والعشوس ٍو

اث ملِشت العٖان،  جدعً الاوطاق الاُخصادًت واسجٌاق معخٍى

لزا ًمًٕ ان حلذ هزه الخذماث اخذ اإلائششاث اإلاهمت للخٕم  

ٔان  كلى جِذم اإلاىاػّ او جؤخشها ًٖلما احعم هؼاُها في اإلاىؼِت 

 كلى مذي الخؼىس والخِذم الزي خِِخه  جلٗ ا
ً
إلاىؼِت، رلٗ دلُال

لزلٗ ًِذ اصداد الؼلب الاحخماعي كلى هزه الخذماث في اللذًذ 

ادة اكذادها واحعاق معاختها  مً املجخملاث مما ادي الى ٍص

ت.   اظخجامت للؼلب كليها في مىاػّ كذة الظُما اإلاىاػّ الخظٍش

م والخىظم اإلاعاحي      أظهمذ ملذالث الىمى الخظشي العَش

الٕبحر الزي شهذجه مذن اللشاَ ، ومنها مىؼِت الذساظت خال٘ 

 عفكالتعوير الحضري للخذماث الترفيهيت في مذًىت 

 *رغذ عبذ الحضين حمسة

 رافذ موس ى عبذ حضون العامري  

 حامعت القادصيت / كليت آلاداب

 اإلالخص  معلوماث اإلاقالت

: جاريخ اإلاقالت            
ً
 واظلا

ً
يهُت واخذة مً أهم الاخخُاحاث ألاظاظُت لعٖان اإلاذًىت لٖىهها جخلّ مجاال لذ الخذماث التًر

ُ
ح

ت اإلالاصشة مً  ت وإبلادها الجمالُت.للخُاة الخظٍش  خال٘ جؤزحراتها البصٍش

يهُت في مذًىت هذًذ الذساظت الى        الى وطم الخؼؽ والبرامج اإلاعخِبلُت الالصمت للنهىض مىاُم الخذماث التًر

ذ 2026كٌٗ، وجِذًش اخخُاحاتها اإلاعخِبلُت لواًت كام  اجبلذ الذساظت مىهجا وصٌُا جدلُلُا مبيُا كلى ، ُو

يهُت في اإلاذًىت وكلى اإلاىهج الٕمي الاخصاثي للخلشي كلى ٌٓاءتها  كشض وجدلُل مخوحراث الخذماث التًر

 الىؿٌُُت ومذي مؼامِتها مم اإلالاًحر الخخؼُؼُت املخلُت اإلالخمذة. 

ذ خلصذ الذساظت الى وحىد ُصىس في ٓم وهىق الخذماث      يهُت في اإلاذًىت، ٓما  ُو التي جِذمها اإلائظعاث التًر

يهُت مدالت هحر حُذة مما ًخؼلب  ش الخظشي نأميُت الخذماث التًر زبذ مً الذساظت ان اظتراجُجُت الخؼٍى

خُت والترازُت للمبنى.  صُاهتها واكادا جؤهُلها بشٖل ًدأي الخالت الخاٍس
      

خ الاظخالم:   19/9/2021 جاٍس

خ    5/12/2021 الخلذًل :جاٍس

ــــش: ـــ٘ى اليــشــ   30/12/2021 ُبــ

  19/7/2022 مخىًش كلى الىذ:
   

  الكلماث اإلافتاحيت :

ش الخظشي  الخذماث  ،الخؼٍى

يهُت  .مذًىت كٌٗ ،التًر
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العىىاث ألاخحرة الى الىِص الشذًذ في جِذًم الخذماث اللامت ، 

 كلى مئظعاتها 
ً
 ٓبحرا

ً
يهُت مما خلّ طوؼا ومنها الخذماث التًر

اتها الخذمُت وجشدي ٌٓاءتها الىؿٌُُت ي ألامش الز الى أدوى معخٍى

كلى اهخٌاض ٌٓاءجه الىؿٌُُت واولذام  مىاصهخه اإلاٖاهُت اولٕغ 

لهم داخل اإلاذًىت ، لزلٗ ًِذ حاءث هزه  امام العٖان وجىَص

الذساظت  لدعلؽ الظىء كلى الخؼؽ والاظتراجُجُاث اإلاٖاهُت 

ِا  يهُت في اإلاذًىت ًو ش وجىمُت الخذماث التًر الالصمت لخؼٍى

لذساظت وبما ًلبي للملاًحر الخخؼُؼُت املخلُت اإلالخمذة ما

اخخُاحاث اإلاذًىت حشاء الخىظم اإلاعاحي واللمشاوي والىمى 

لها مالشٖل 2026العٖاوي لواًت ظىت الهذي  ، ار ان جىَص

دِّ الخىاصن محن  الصخُذ واإلاالتم ظُِلل مً الخباًً اإلاٖاوي ٍو

خاحت العٖان اإلاتزاًذة  في الخص٘ى كلى هزه الخذماث خاطشا 

 ومعخِبال.  

 ًمًٕ صُاهت مشٖلت الذساظت مالعئا٘ الاحي:   بحثمشكلت ال

ش  ما الخؼؽ والاظتراجُجُاث اإلاعخِبلُت الالصمت لخىمُت وجؼٍى

ِا للملاًحر الخخؼُؼُت  يهُت في مذًىت كٌٗ ًو الخذماث التًر

 . 2026املخلُت اإلالخمذة وبما ًلبي اخخُاحاث اإلاذًىت لواًت كام 

 ي:   جمدىسث ًشطُت مالشٖل الاح فرضيت البحث:

يهُت في اإلاذًىت جئدي   ش الخظشي إلاشآض الخذماث التًر ان الخؼٍى

الى حلل اميُتها الخذمُت مئهلت لخلبُت خاحاث العٖان اإلاتزاًذة 

خُت والترازُت في اإلاذًىت.    وحعاكذ كلى املخاًـت كلى الاميُت الخاٍس

تهذي الذساظت الى وطم الخؼؽ والبرامج  البحث: هذف

يهُت في اإلاذًىت، اإلاعخِبلُت الالصم ت للنهىض مىاُم الخذماث التًر

 . 2026وجِذًش اخخُاحاتها اإلاعخِبلُت لواًت كام 

اجبلذ الذساظت مىهجا وصٌُا جدلُلُا مبيُا كلى  :مىهج البحث

يهُت في اإلاذًىت وصىال الى  كشض وجدلُل مخوحراث الخذماث التًر

 جدُِّ الىخاتج اإلاشحىة في اإلاذًىت.

جمالذ خذود مىؼِت الذساظت ممذًىت  البحث:حذود مىعقت  

شماال وخؽ  ° (35, 4ًكٌٗ الىاُلت كىذ جِاػم داتشحي كشض )

ض ُظاء كٌٗ الخابم ملخاًـت (° 4,52)ً ٘ الؼى  ا وهي مٓش شُش

ؼت ) (  والزي جخٖىن مً هىاحي )البذًش، هٌش، 1الِادظُت خٍش

مً الشما٘ هاخُت ظىمش ومً الشما٘ ًدذ مذًىت كٌٗ ظىمش( 

شقي هاخُت هٌش ومً الشَش هاخُت ا٘ مذًش ومً الجىىب الش

ُظاء الخمضة ومً الجىىب الوشبي ُظاء الذًىاهُت. ملى كذد 

( خُا ظٕىُا، ملوذ 19( وعمت جىصكذ كلى )35529ظٖاهها )

( هٕخاس 7500معاخت اإلاذًىت طمً خذود الخصمُم ألاظاط )

 ( هٕخاس. 43,432وبلوذ اإلاعاخت اإلاشوىلت منها )

( موقع مذًىت عفك مً العراق ومحافظت 1ت )الخريع

 القادصيت

 
 على: )     

ً
( الهيأة العامت للمضاحت، خريعت 1اإلاصذر: الباحثان اعتمادا

( 2) 2000، بغذاد ،  50000:1محافظت القادصيت ؤلاداريت بمقياش رصم 

، GISمذًريت بلذًت عفك، خريعت التصميم الاصاش إلاذًىت عفك، شعبت 

 .2016لعام 

اقع التوزيع الجغرافي للخذماث الترفيهيت في مذًىت عفك : و
ً
 اوال

يهُت في مذًىت كٌٗ معاخت )     ( 24.06شولذ الخذماث التًر

 اي ما ٌلاد٘ وعبت )
ً
%( مً مجمىق معاخت  56.5هٕخاسا

%( مً احمالي  0.32الخذماث املجخملُت في اإلاذًىت ووعبت )

يهُت في مذًىت اإلاعاخت الٖلُت للمذًىت، وجِعم الخذماث ا لتًر

 كٌٗ الى الاُعام الخالُت:

 . الحذائق واإلاتنزهاث العامت:1
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( 12ملى كذد الخذاتّ واإلاخجزهاث  اللامت في مذًىت كٌٗ )    

 ( مخجزه ، ًىـش الجذ٘و 2( خذاتّ و)10خذًِت ومخجزه كام منها )

ؼت )(1)  8.7( اي )2م 86994( شولذ معاخه )2والخٍش
َ
( هٕخاسا

يهُت في  36.2وبيعبت ) %( مً مجمىق معاخت الخذماث التًر

ت ، الاهخٌاطت 7اإلاذًىت جىصكذ كلى ) ( اخُاء ظٕىُت وهي )الضٍو

هِعان، الضهشاء، الجىادًً( ،  9الشلباهُت ، الخعحن ، الششػت ، 

 مً وحىد 12ًُما خلذ مُِت الاخُاء والبالى كذدها )
ً
 ظٕىُا

ً
( خُا

لى ُلت كذد الخذاتّ اإلاىاػّ الخظشاء ًيها وهزا دلُل واضح ك

 كً ؤلاهما٘ الزي الخّ 
ً
واإلاخجزهاث اللامت في اإلاذًىت ،ًظال

 ٘ ( هجذ ان حي  (1ماللذًذ منها، وباللىدة الى ملؼُاث الجذو

( اي ما 2م36746)الضهشاء( اظخدىر كلى اإلاشجبت الاولى ممعاخت )

%( مً مجمىق معاخت اإلاىؼِت الخظشاء  42.24ٌلاد٘ وعبت )

رلٗ الظخدىاره كلى مخجزه الضهشاء الزي ٌشول اكلى في اإلاذًىت . و 

معاخت مً اإلاىاػّ الخظشاء في اإلاذًىت  ، في خحن حاء حي 

( 2م20966)الاهخٌاطت الشلباهُت ( ماإلاشجبت الااهُت ممعاخت )

%( مً احمالي اإلاعاخاث الخظشاء في اإلاذًىت، ار  24.10وبيعبت )

والااهُت( ممعاخت طم خذًِخحن وهما )خذًِت الاهخٌاطت الاولى 

 كً مخجزه كٌٗ الٕبحر الزي جبلى معاخخه 2م5545)
ً
( ،ًظال

  .( 2م15421)

 2016التوزيع اإلاكاوي للحذائق واإلاتنزهاث العامت في مذًىت عفك لعام  (1)الجذول 

 % مجمىق معاخت الخذاتّ واإلاخجزهاث اللامت 2اإلاعاخت م كذد اإلاخجزهاث 2اإلاعاخت م كذد الخذاتّ اظم الحي العٕني ث

ت 1  1.27 1109 - - 1109 1 الضٍو

 24.10 20966 15421 1 5545 2 الاهخٌاطت الشلباهُت 2

 10.45 9087 - - 9087 1 الخعحن 3

 16.20 14095 - - 14095 3 الششػت 4

 3.23 2813 - - 2813 2 هِعان 9 5

 42.24 36746 36746 1 - - الضهشاء 6

 2.51 2178 - - 2178 1 الجىادًً 7

 100 86994 52167 2 34827 10 املجمىق

 ( الذراصت اإلايذاهيت.2. )2016( مذًريت بلذًت عفك، قضم الحذائق واإلاتنزهاث، بياهاث غير ميشورة، لعام 1اإلاصذر: الباحثان باالعتماد على: )
   

ًُما جٌاوجذ مُِت اإلاعاخاث الخظشاء كلى مُِت اخُاء اإلاذًىت، 

 معاخاث خظشاء اخشي جمالذ ماإلاشاجل 
ً
ٓما طمذ اإلاذًىت اًظا

ٔاث الخعحن( الىاُم في  والجضساث الىظؼُت ار جمالذ ممشخل )مش

حي )الاهخٌاطت الشلباهُت( واسبم حضساث وظؼُت ملى احمالي 

 (. 2م 23918معاختهما )

التوزيع اإلاكاوي للخذماث الترفيهيت في مذًىت عفك ( 2خريعت )

 2016لعام 

 
 .اإلاصذر: الباحثان باالعتماد على الذراصت اإلايذاهيت
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 . صاحاث لعب الاظفال:2

( ظاخاث للب الاػٌا٘ ممعاخت 5) طمذ مذًىت كٌٗ   

ذ جىصكذ كلى )2م3377) ( اخُاء ظٕىُت وهي اخُاء 4( ُو

)العشاي الششقي، الضهشاء، الجىادًً، الخُٕم( مىاُم ظاخت 

للب واخذة لٖل حي ظٕني اما حي )الضهشاء( ًِذ طم ظاخخحن 

 15لللب ألاػٌا٘، ًُما خلذ مُِت الاخُاء والبالى كذدها )
ً
( خُا

 مً 
ً
هزه العاخاث وهزا ٌلني اًخِاس اللذًذ مً اخُاء ظٕىُا

اإلاذًىت الى هزه العاخاث، ٓما اجطح مً خال٘ الذساظت 

اإلاُذاهُت ان هزه العاخاث حلاوي الاهما٘ والخذهىس وأن اهلبها 

 لخجمم الىٌاًاث واإلاُاه آلاظىت.
ً
 أصبذ مٕبا

 . اإلاالعب وألاهذًت الرياضيت:3

اض ي و  اخذ وهى )مللب كٌٗ ًىحذ في مذًىت كٌٗ مللب ٍس

اض ي(  الزي أوشؤ كام ) ِم في حي )2011الٍش هِعان(  9( ٍو

عم لـ)2م 43547ممعاخت ) ؼت ) 500( َو (، اما 2مخٌشج( الخٍش

اض ي في اإلاذًىت ما  اطُت ًلم ًًٕ هىاْ اي هادي ٍس الاهذًت الٍش

ادي الى خشمان اللذًذ مً الشباب مً مماسظت الاوشؼت 

اطُت املخخلٌت إلاا جما له مً حاهب صحي مهم الظخوال٘ الٍش

اطُت ًُىحذ في  اث ًشان الشباب في اإلاذًىت ، اما الِاكاث الٍش اُو

اطُت اإلاولِت( جِم  في  اطُت واخذة )الِاكت الٍش اإلاذًىت ُاكت ٍس

( .ار جماسط ًيها مخخلٍ 2م23332)حي الىاتلي( ممعاخت )

اطُت  اطُت، وباليعبت للعاخاث الٍش الٌلالُاث واليشاػاث الٍش

اطُت جبلى معاختها )3ًاإلاذًىت جظم ) ( 2م 57950( ظاخاث ٍس

ماسط ًيها   جىصكذ في اخُاء )الضهشاء، الجىادًً ،الخُٕم( ٍو

 الشباب للبت ٓشة الِذم.

 . اإلاقاهي واإلاعاعم:4

ض 14جىحذ في مذًىت كٌٗ )       جىصكذ في مٓش
ً
( مِهًى شلبُا

ت، اللٕبت ، العشاي الششقي، العشاي اإلاذًىت طمً اخُاء )الضٍو

هِعان( وهي مِاهي صوحرة  9الوشبي، الاهخٌاطت الشلباهُت ،

اث ًشاههم، ٓما  باس العً لِظاء اُو ًشجادها مخخلٍ الشباب ٓو

 كلى )
ً
 جىصكذ مىٌغ الاخُاء التي 11اخخىث اإلاذًىت اًظا

ً
( مؼلما

 جىصكذ ًيها اإلاِاهي الشلبُت.

 . مقاهي خذمت الاهترهت:5

اللِذ الاخحر مً الِشن اإلااض ي )اللششون( هىق حذًذ  ؿهش في    

ذ ًشاهه في  مً اإلاِاهي مخخصص مانأهترهذ، ار ًِض ي الٌشد ُو

ٔاًت املجاالث الللمُت  جصٌذ مىاُم الاهترهذ املخخلٌت وفي 

 لٕاحر مً 
ً
 خصبا

ً
ذ أصبذ في رلٗ مجاال يهُت ُو والاِاًُت والتًر

لت مً ال ذ لخصل الى مظم العٖان، ار ًِض ي الٌشد ًترة ػٍى ُى

ُت  ظاكاث في مِاهي ألاهترهذ مما ًدِّ في رلٗ مٖاظب ملًش

( مِاهي لألهترهذ جىصكذ في 6جىحذ في مذًىت كٌٗ ) (2) واظلت،

هِعان(  9( اخُاء ظٕىُت هي )الششػت الاهخٌاطت الشلباهُت ،3)

 ( لٖل واخذ منها كلى الخىالي.1و2و3مىاُم )

 . اإلاكتباث العامت:6

ي مذًىت كٌٗ مٕخبخحن الاولى وهي اإلإخبت اللامت وجِم جىحذ ف     

( ، وجدخىي كلى 2م846في حي )العشاي الششقي( جبلى معاختها )

ٔاًت الللىم ،اما كذد اإلاؼاللحن في اإلإخبت، 4845)  في 
ً
( ٓخاما

( ًىمُا وهى كذد ُلُل بعبب 20-15ًختراوح كذدهم ما محن )

ااهُت ًهي مٕخبت الخُٕم ُذمها وطُّ معاختها  ، اما اإلإخبت ال

ت( جبلى معاختها ) ( وجدخىي كلى 2م631والتي جِم في حي )الضٍو

 مً ٓخب الذًً واللوت اللشبُت2000)
ً
 0( ٓخاما

يهُت في مذًىت كٌٗ حلاوي     وعخيخج مما ظبّ ان الخذماث التًر

مً الخخلٍ والِصىس في جِذًم خذماتها للعٖان، ار جٌخِش الى 

ذها اللذًذ مً اإلائظعاث  يهُت مما ًخؼلب الاهخمام بها وًس التًر

م مً واُلها الخذمي في  ممشاًِها الخذمُت املخخلٌت مما ًًش

لبي خاحت العٖان اإلاتزاًذة.  اإلاذًىت ٍو

: عالقت جوزيع الضكان بتوزيع الخذماث الترفيهيت 
ً
 ثاهيا

( ًخطح ان اللالُت ما محن مخوحر كذد 2مً ملؼُاث الجذ٘و )

يهُت )كذد الخذاتّ واإلاخجزهاث العٖان ومخوحراث ا لخذماث التًر

ض شباب( هي كالُت  اللامت واإلاِاهي الشلبُت والاهترهذ ومٓش

( كلى الترجِب 0.30و0.19و 0.15و0.34ػشدًت طلٌُت، ار ملوذ )
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( وان 0.09و 0.0361و 0.0225و 0.1156وبملامل جدذًذ ُذسة )

ا ادة ممِذاس وخذة واخذة في كذد العٖان ًئدي الى ٍص دة في كذد ٍص

ض الشباب  الخذاتّ اللامت واإلاِاهي الشلبُت والاهترهذ ومٓش

( كلى الترجِب. اما 0.0004و 0.00020و 0.00025و 0.00040)

ت  اطُت ًاللالُت محن ظٖان الٌئت اللمٍش ماليعبت للعاخاث الٍش

( هي كالُت كٕعُت طلٌُت ار 5497( والبالم كذدهم )12-18)

ادة 0.1681دذًذ ُذسه )( وبملامل ج0.41-ملوذ ُىتها ) (، وان ٍص

ممِذاس وخذة واخذة في كذد العٖان ًئدي الى هِصان في كذد 

اطُت في اإلاذًىت ممِذاس ) ( مما ًذ٘ كلى 0.0014-العاخاث الٍش

يهُت  كذم جؤزحر مخوحر كذد العٖان كلى مخوحراث الخذماث التًر

 بعبب ُلت كذدها وكذم جىاظبها مم خاحاث العٖان اإلاتزاًذة.

( معامل الارجباط ومعامل التحذًذ والاهحذار 2ذول )الج

الخعي بين الضكان والخذماث الترفيهيت في مذًىت عفك لعام 

2016 

 اإلاخوحر الخابم اإلاخوحر اإلاعخِل
ملامل 

 الاسجباغ

ملامل 

 الخدذًذ

ملامل 

الاهدذاس 

 الخؼي

 

 العٖان

خذاتّ 

مخجزهاث 

 كامت

0.34 0.1156 0.00040 

 0.00025 0.0225 0.15 مِاهي شلبُت

 0.00020 0.0361 0.19 مِاهي اهترهذ

العٖان طمً 

ت  الٌئت اللمٍش

( والبالى 10-29)

 ( وعمت14342)

ض شباب  0.0004 0.09 0.30 مٓش

العٖان طمً 

ت  الٌئت اللمٍش

( والبالم 12-18)

 ( وعمت5497)

العاخاث 

اطُت  الٍش
-0.41 0.1681 -0.0014 

(، spssمخرحاث البرهامج ؤلاحصائي)اإلاصذر: الباحثت باالعتماد على 

 19.4اصذار

: كفاءة الخذماث الترفيهيت
ً
 ثالثا

 . اإلاعاًير اإلاضاحيت للخذماث الترفيهيت1

ملوذ معاخت الخذاتّ أ. الحذائق واإلاتنزهاث العامت :

( وبلوذ خصت 2م 86994واإلاخجزهاث اللامت في مذًىت كٌٗ )

( وهي وعبت 3الجذ٘و )( 2م2.4الٌشد الىاخذ مً جلٗ اإلاعاخاث )

(،وبزلٗ ًبن 2م6.5ُلُلت كىذ مِاسهتها ماإلالُاس املخلي البالى )

( لخصل 2م 230939اإلاذًىت مداحت الى معاخت اطاًُت  جِذس ب )

الى اإلالُاس الخخؼُؼي اإلالخمذ ، اما كلى معخىي الاخُاء العٕىُت 

 في خصت الٌشد الىاخذ مً 
ً
 واضخا

ً
ًِذ سجلذ حمُلها عجضا

ذماث ماظخثىاء اخُاء )الاهخٌاطت الشلباهُت ، الضهشاء( جلٗ الخ

( بعبب ُلت 2م 30288التي ًىحذ ًيها ًاتع في اإلاعاخت ملوذ )

كذد ظٖاهها مِاسهت ماإلاعاخاث املخصصت للمىاػّ الخظشاء مما 

لها اإلاٖاوي، اما ماليعبت  ٌلني اولذام الخخؼُؽ وظىء جىَص

( ظاخاث للب ملى 5لعاخاث للب الاػٌا٘  ًُىحذ في اإلاذًىت )

( وان هزه العاخاث مخصصت للٌئت 2م 3377مجمىق معاختها )

ت ) ( وعمت، 5155( ظىت والبالى كذدهم في اإلاذًىت )12 -7اللمٍش

حر ظاخت للب   للملُاس املخلي الزي خذد مظشوسة جًى
ً
ِا وًو

-5000اػٌا٘ واخذة للحي العٕني الزي ًتراوح كذد ظٖاهه )

( ، لزا هجذ ان  1.2لى )( وعمت وبمعاخت جصل ا6000
ً
هٕخاسا

( وهي اُل مٕاحر مً 2م 675خصت العاخت الىاخذة ملوذ )

اإلالُاس املخلي اإلالخمذ، مما ٌلني ان اإلاذًىت مداحت الى ظاخخحن 

 اطاًُخحن لوشض الىص٘ى الى اإلالُاس املخلي. 

ش مللب اإلاالعب الرياضيت:  ب. خذد اإلالُاس املخلي مظشوسة جًى

اض ي واخذ للبال ( ظىت 18-12وحن ممً جتراوح أكماسهم )ٍس

( للِؼاق العٕني الزي ًتراوح كذد 2م50000-40000ممعاخت )

( وعمت، وبما ان اإلاذًىت جظم مللب 25000-20000ظٖاهه )

اض ي واخذ ممعاخت ) ( وان كذد ظٖاهها طمً الٌئت 2م 43547ٍس

ت املخذدة ًبلى ) ( وعمت، لزا ًبن اإلاذًىت وبدعب 5497اللمٍش

اض ي اخش. اإلالُاس  العٖاوي جدخاج الى مللب ٍس

ض شباب واخذ جبلى ج. مراكس الشباب:  ًىحذ في مذًىت كٌٗ مٓش

 للملُاس الخخؼُؼي املخلي الزي 2م23332معاخخه )
ً
ِا (، وًو

ض شباب واخذ لٖل ) حر مٓش ( وعمت 20000خذد مظشوسة جًى
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ت ) ( وان 2م 15000( ظىت وبمعاخت )29 – 10طمً الٌئت اللمٍش

( وعمت وبزلٗ ًهى 14342ذًىت طمً هزه الٌئت ملى )ظٖان اإلا

ض شباب  اُل مً اإلالُاس املخلي مما ٌلني أن اإلاذًىت مداحت الى مٓش

 أطافي ختى جصل الى معخىي اإلالُاس املخلي. 

( الحذائق واإلاتنزهاث العامت بحضب حصت الفرد 3الجذول )

 2016في مذًىت عفك لعام  )الفائض أو العجس(

 ث
اصم الحي 

 كنيالض

عذد 

 الضكان

مضاحت 

الحذائق 

واإلاتنزهاث 

 العامت

حصت الفرد 

مً الحذائق 

واإلاتنزهاث 

 العامت

الحاحت 

الفعليت 

مً 

 اإلاضاحت

الفائض 

أو 

 العجس

 18005- 18005 - - 2770 العكبت 1

 16727- 17836 0.4 1109 2744 السويت 2

3 
الاهتفاضت 

 الشعباهيت
2890 20966 7.3 18785 2181 

4 
 مضلم بً

 عقيل
3014 - - 19591 -19591 

 18584- 18584 - - 2859 الوائلي 5

 7189- 16276 3.6 9087 2504 الحضين 6

 3000- 17095 5.4 14095 2630 الشرظت 7

8 
الضراي 

 الغربي
1543 - - 10030 -10030 

9 
الضراي 

 الشرقي
1529 - - 9939 -9939 

 11083- 11083 - - 1705 الرصول  10

 8049- 10862 1.7 2813 1671 هيضان 9 11

 28107 8639 27.6 36746 1329 السهراء 12

 8249- 8249 - - 1269 التحرير 13

 7657- 7657 - - 1178 الحكيم 14

 6552- 6552 - - 1008 ألامير 15

 5948- 5948 - - 915 اإلاىتظر 16

 3380- 5558 2.5 2178 855 الجوادًً 17

 5467- 5467 - - 841 الامام الرضا 18

 14788- 14788 - - 2275 اور  19

 230939 2.4 86994 35529 املجموع 
-

143945 

  0اإلاصذر: الباحثان باالعتماد على )ا( الذراصت اإلايذاهيت 

 . GIS 10.3 Arc( برهامج 2)

: التيبؤ اإلاضتقبلي بحجم الضكان ومضاحت اإلاذًىت خالل 
ً
ثالثا

 (. 2026-2017الفترة )

  أ. التيبؤ اإلاضتقبلي بحجم صكان اإلاذًىت: 

لذ جِذًش حجم العٖان اإلاعخِبلي مً اإلاىاطُم التي جدض ى       ٌُ

مؤهمُت ٓبحرة في الذساظاث املخخلٌت وال ظُما في مجا٘ حوشاًُت 

اإلاذن ، ار ان الاهخمام مذساظت حجم العٖان في اإلاعخِبل والخيبئ 

ٍت للخىحهاث مه اصبذ مً اإلائششاث الاظاظُت والظشوس 

ت ، ًالخيبئ ماإلالؼُاث العٖاهُت في اإلاعخِبل  الخخؼُؼُت الخىمٍى

حر  امش مً شؤهه ان ًدُذ للمعئولحن واملخؼؼحن ًشصت لخًى

ألاظغ الٕمُت والبُاهاث ألاظاظُت لخىحُه شئون الخىمُت 

ت ومئششاتها اإلاخللِت مالخذماث اللامت والخذماث  البشٍش

لخالي ظِعهم في سظم املجخملُت كلى وحه الخصىص وبا

اججاهاتها  اإلاعخِبلُت في هزا  املجا٘ كلى هدى ًبذو آثر اخخماال 

ٔان  رلٗ كلى معخىي الذولت ام ؤلاُلُم  ، لزلٗ ًؤن ( 4)ظىاه 

مخوحر حجم العٖان ٌُلذ مً اهم اإلاخوحراث الاظاظُت التي حعاكذ 

في اظدششاي الخىحه اإلاعخِبلي لدجم الخذماث املجخملُت في 

 ت الذساظت. مىؼِ

( والتي جبحن 4واهؼلِا مً الخِاتّ اإلالشوطت في الجذ٘و )  

الاظِاػاث العٖاهُت لهزه اإلاذًىت وباالكخماد كلى ملذ٘ الىمى 

%( ًبن ظٖان مذًىت 3والبالى ) 2016 –  1997العىىي للمذة

( وعمت 36595الى ) 2016( وعمت كام 35529كٌٗ ظحزداد مً )

ت  2017كام  ادة ظىٍى ( وعمت ومم 1066مؼلِت مِذاسها )أي مٍض

م ان ًصل  اًتراض زباث ملذ٘ الىمى العىىي الخالي ًمً اإلاخُى

م ان ًصل في كام 41189الى ) 2021في كام  ( وعمت، ومً اإلاخُى

ت مؼلِت مِذاسها 47750الى ) 2026 ادة ظىٍى ( وعمت اي مٍض

 .( وعمت كً ظىت ألاظاط12221)

إلاذًىت عفك خالل  ( جقذًراث الضكان واإلاضاحت4الجذول )

 (2026-2017الفترة )

 العىت كذد العٖان معاخت اإلاذًىت ب ) الهٕخاس(
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اإلاعاخت 

 ؤلاطاًُت

اإلاعاخت 

 الٖلُت

ادة  الٍض

ت  العىٍى
م  اإلاخُى

10.66 443.09 1066 36595 2017 

21.64 454.07 2164 37693 2018 

32.95 465.38 3295 38824 2019 

44.60 477.03 4460 39989 2020 

56.60 489.03 5660 41189 2021 

68.96 501.39 6896 42425 2022 

81.69 514.12 8169 43698 2023 

94.80 527.23 9480 45009 2024 

108.3 540.73 10830 46359 2025 

122.21 554.64 12221 47750 2026 

رافذ موس ى العامري، اإلاالئمت اإلاكاهيت  اإلاصذر: الباحثان باالعتماد على:

للخذماث املجتمعيت في مذًىت الذًواهيت وجوقعاتها اإلاضتقبليت، اظروحت 

 .2014دكتوراه )غير ميشورة(، كليت التربيت للبىاث، حامعت الكوفت، 
 

م       ادة العٖاهُت جىحُه اإلاشاَس ار ًترجب كلى اظخمشاس هزه الٍض

ت هدى جخؼُؽ مذسوط  وبما ًدىاظب مم الدجم العٖاوي الخىمٍى

م للعىىاث الِادمت ما ظُلؼي مئششا واضخا كً حجم  اإلاخُى

شها في اإلاعخِبل لخلبُت سهباث وخاحاث  الخذماث الىاحب جًى

 ظٖان اإلاذًىت اإلاتزاًذة وجدُِّ اللذالت الاحخماكُت.

ب. التيبؤ اإلاضتقبلي بمضاحت اإلاذًىت واججاهاث جوصعها 

 العمراوي:  

لذ     جِذًش معاخت الاظخلما٘ الخظشي في اإلاذًىت وما ٌشوله  ٌُ

ت خؼىة مهمت مً  ماإلاعخِبل مً معاخت اسض اإلاذًىت الخظٍش

لت  خؼىاث الخخؼُؽ الخظشي ، لُئدي في النهاًت الى جىظم ُس

اإلاذًىت اإلاعاخُت لعذ مخؼلباث ظٖاهها املخخلٌت ومنها الخذماث 

ت ،وان الىمى اإلاعخمش الظخلم(  5) املجخملُت االث ألاسض الخظٍش

هدُجت للخوحراث الخاصلت في اكذاد العٖان والخؼىساث 

الاُخصادًت والاحخماكُت هي مداحت الى ظُاظاث لخىـُم هزا  

الىمى والا ظُٖىن همىها كشىاتُا وال ًلبي خاحاث العٖان 

اإلاتزاًذة ًظال كً مشوص اللذًذ مً اإلاشٕالث التي  حلاوي منها 

خوحراث اإلاعخمشة والتي ظخئدي في املخصلت اإلاذًىت حشاء هزه ا ال

النهاتُت الى كذم ٌٓاًت خذماتها اللامت ومنها الخذماث املجخملُت 

ألامش الزي  اظٌش كً ؿهىس الاججاه الخخؼُؼي ًيها بوُت وطم 

الخل٘ى الالصمت للمشٕالث اللمشاهُت  والخذمُت والبُئُت مً خلل 

ل واُلها الزي ظُئزش كلى كملُت جخار  الِشاساث مً حهت  جدٍى

   واحشاء كملُت جىمُت شامله داخل اإلاذًىت مً حهت اخشي.

ولوشض خعاب اإلاعاخت املخصصت الظخلماالث الاسض    

ت في مذًىت كٌٗ ختى ظىت الهذي ًِذ اكخمذث  الخظٍش

ّ اظغ وملاًحر  الذساظت كلى ملذ٘ خصت الٌشد الىاخذ ًو

ما مىضح  2( م100الخخؼُؽ الخظشي والبالوت)  في الجذ٘و ٓو

( الزي ًبحن ان ملذ٘ هصِب الٌشد مً معاخت مذًىت كٌٗ 4(

مً معاخت اإلاذًىت اإلاشوىلت والبالوت) 2م(   122ملى )2016للام

ادة العٖاهُت 43,432 ( هٕخاسا  وان اإلاعاخت ظىي جضداد جبلا لٍض

لت والتي ًمًٕ ان جصل في كام  ( هٕخاسا 09,443الى) 2017اإلاخُى

ادة مِذاسها)  ( هٕخاسا كً اإلاعاخت الخالُت للام 66,10اي مٍض

ادة الى ان جصل 2016) (  وظىي حعخمش هزه اإلاعاخت مالٍض

ادة 64,554( الى )2026معاختها كام ) ( هٕخاسا  اي مٍض

( هٕخاسا كً اإلاعاخت الخالُت لعىت ألاظاط ، 21,122مِذاسها)

ش لهزه مذًىت معاخاث مىاظبت  ادة ظخًى وكلُه ًبن هزه الٍض

م خ ذماتها كلى الاخُاء العٕىُت مصىسة مخىاصهت ال ظُما لخىَص

اخُائها خذًات اليشؤة التي حلاوي هِصا في خذماتها  ًظال كً 

 ؤلاخُاء التي ظخيشؤ في اإلاعخِبل. 

اما ماليعبت الججاهاث الخىظم اللمشاوي والامخذاد اإلاعاحي    

لاث اإلاعخِبلُت الى وحىد اسبلت  إلاذًىت كٌٗ ًدشحر الخُى

لخىظم اإلاذًىت اخزًً مىـش الاكخباس املخذداث  اججاهاث

ت إلمٖاهاث جىحُه الخىظم اللمشاوي ماالججاه  الؼبُلُت والبشٍش

   اإلاىاظب وهزه الاججاهاث هي كلى الىدى آلاحي:

ُت والوشبُت لهزه مذًىت ار  .1 الاججاه ألا٘و مً الجهاث الشُش

ش اإلاعاخاث الىاظلت مً الاسض ي هحر الضساكُت الىاُلت ف ي جًى
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ت هحر اإلاؼىسة الىاُلت في ششقي  حهت الوشب واإلاعاخاث الخظٍش

 اإلاذًىت. 

ش اإلاعاخاث الىاظلت  .2 الاججاه الااوي مً حهت الشما٘ ار جًى

ت هحر  مً الاساض ي هحر الضساكُت الخصبت واإلاعاخاث الخظٍش

لذ  اإلاؼىسة خالُا والىاُلت طمً خذود الخصمُم ألاظاط، َو

 هزا الاججاه مً 

أًظل اججاهاث جىظم اإلاذًىت اإلاعخِبلُت وألآثر جىاًِا مم 

ادة العٖاهُت اإلاعخمشة ار ال جىحذ اًه مدذداث ػبُلُت حلُّ  الٍض

 كملُت الخىظم اللمشاوي اإلاعخِبلي لهزه مذًىت. 

اما الاججاه الاالث ًُٖىن مً حهت الجىىب ماججاه ململ  .3

ش الاسض ي الىاُلت الى حىى  ّ صىاكت الؼامَى ار جخًى ب الؼٍش

ت هحر اإلاؼىسة 71ؤلاُلُمي ) ش الاساض ي الخظٍش ( ًظال كً جًى

 الىاُلت في ششقي اإلاذًىت. 

ُما ًخللّ ماالججاه الشابم ًعُٖىن مً حمُم اججاهاث  .4 ًو

اإلاذًىت، ار ًخم جىظُلها بشٖل خلِي للخص٘ى كلى شٖل أُشب 

ت  خم رلٗ ماظخلما٘ اإلاعاخاث الخظٍش الى الشٖل الذاتشي، ٍو

 هحر اإلاؼىسة واإلاعاخاث هحر الضساكُت.  

 ث. جقذًر الاحتياحاث اإلاضتقبليت مً الخذماث الترفيهيت 

ٔاتً حي مما    ال شٗ ًُه ان الىـشة الى اإلاذًىت ٖٓل مترآم او 

خؼىس ًخؼلب اللمل كلى مبادة اظغ وسإي حوشاًُت  ًىمى ٍو

ت  وجخؼُؼُت ججعذ اللالُت اإلاالى محن ؤلاوعان وبُئخه الخظٍش

مالشٖل الزي ججللها مِئت صالخت لللمل والجما٘ ، وان الامش ال 

ىؿاتٍ والخذماث ًِخصش كلى ادساْ الخاحت الخالُت مً ال

ت مالِذس الزي ًخلذاها الى سظم اإلاعخِبل الزي ظخٖىن  الخظٍش

كلُه اإلاذًىت وما جدخاج الُه مً جىاًش الخذماث اللامت مً 

وبزلٗ ًبن جؼىس الخذماث اللامت  ( 6)الىاخُت الٕمُت والىىكُت 

يهُت ًيبغي ان ًٖىن مالخىاصي مم الخؼىس  ومنها الخذماث التًر

اوي للمذًىت ، ٔىن ان اإلاهمت ألاظاظُت لهزه العٖاوي واللمش 

الخذماث هي جلبُت اخخُاحاث العٖان مالشٖل والىىق اإلاؼلىب، 

وكلُه ظِخم جِذًش اخخُاحاث اإلاذًىت اإلاعخِبلُت مً الخذماث 

يهُت خال٘ الٌترة )  ( وباالكخماد كلى اإلالاًحر 2026 -2017التًر

 الخخؼُؼُت املخلُت وكلى الىدى آلاحي:  

ُذسث اخخُاحاث اإلاذًىت مً  ائق واإلاتنزهاث العامت:الحذ .1

( 2م 86994ب ) 2016معاخت الخذاتّ واإلاخجزهاث اللامت في كام 

ادة العٖاهُت في اإلاذًىت ًبهها ظخدخاج في كام  وهـشا الظخمشاس الٍض

( مً اإلاىاػّ 2م 310375الى معاخاث اخشي جصل الى ) 2026

    .(5ما في الجذ٘و )الخظشاء لخٖىن خذاتّ ومخجزهاث كامت، ٓ

ِا لهزا اإلالُاس املخلي الزي ًىص .صاحاث لعب أظفال: 2 ًو

حر ظاخت للب اػٌا٘ واخذة لٖل ججمم ظٖاوي ُذسة  مظشوسة جًى

( ظاخاث للب 7) ( وعمت، ًبن اإلاذًىت مداحت الى6000 -5000)

وظىي جصل خاحتها في ههاًت الٌترة 2016اػٌا٘ في كام 

   (5( ظاخاث، ٓما في الجذ٘و )10 -8الى ) 2026الخخؼُؼُت 

الى مللب  2016: ملوذ خاحت اإلاذًىت في كام .اإلاالعب الرياضيت3

اض ي اطافي ممعاخت ٔلُت جتراوح ما محن(   -40000ٍس

( 2026)وظِبِى اللذد راجه في ههاًت الٌترة الخخؼُؼُت 2م50000

 (.5ٓما في الجذ٘و )

ضا شبامُا اطافي مراكس الشباب .4 حر مٓش : جدخاج اإلاذًىت الى جًى

وبمىحب رلٗ ظخٖىن خاحت اإلاذًىت اإلاعخِبلُت  2016لها في كام 

مىٌغ اللذد، ٓما في الجذ٘و  2026مً اإلاشآض الشبامُت في كام 

(5.) 

جقذًر الحاحت اإلاضتقبليت مً الخذماث الترفيهيت ( 5حذول )

 (2026 -2017ومضاحتها في مذًىت عفك للفترة )

 
الخذاتّ واإلاخجزهاث 

 اللامت

ظاخاث 

للب 

 أػٌا٘

اطُت  مشآض الشباب اإلاالكب الٍش

 العىت

كذد 

العٖان 

م  اإلاخُى

اإلاعاخت 

اإلاؼلىبت 

ب م
2

 

 اللذد اللذد

اإلاعاخت 

اإلاؼلىبت 

ب م
2

 

 اللذد

اإلاعاخت 

اإلاؼلىبت 

ب م
2

 

2017 36595 237868 6-7 2 
80000- 

100000 
2 30000 

2018 37693 245005 6-8 2 
80000-

100000 
2 30000 



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1155-1166 
1163 

يهُت في مذًىت كٌٗ ش الخظشي للخذماث التًر  الخؼٍى

 

2019 38824 252356 6-8 2 
80000-

100000 
2 30000 

2020 39989 259929 7-8 2 
80000- 

100000 
2 30000 

2021 41189 267729 7-8 2 
80000-

100000 
2 30000 

2022 42425 275763 7-8 2 
80000-

100000 
2 30000 

2023 43698 284037 6-9 2 
80000- 

100000 
2 30000 

2024 45009 292559 8-9 2 
80000- 

100000 
2 30000 

2025 46359 301334 8-9 2 
80000- 

100000 
2 30000 

2026 47750 310375 8-10 2 
80000- 

100000 
2 30000 

 (4اإلاصذر: الباحثان باالعتماد على الجذول )

ب. اصتراجيجياث التعوير الحضري للخذماث الترفيهيت في    

 مذًىت عفك:

ش الخظشي حضءأ ال ًخجضأ مً الخخؼُؽ الخظشي       ٌُلذ الخؼٍى

وال ظُما في اإلاىاػّ الِذًمت ، ار ٌشمل كلى اكادة الخخؼُؽ 

الشامل لألسض والخٌاؾ كلى وعُجها الخظشي واكادة الصُاهت 

والخؤهُل لهزه اإلاىاػّ الِذًمت اإلاتهشتت او جلٗ التي حعتهلٗ دون 

خي و  لها الخاٍس ُُمتها الترازُت ، ًهي ظُاظت الاهخمام ممُى

اظتراجُجُت حلمل كلى حوحر البيُت اللمشاهُت لهزه اإلاذًىت مً 

خال٘ جدعحن او اكادة مىاه هُأل خذماتها اإلاتهشتت او اإلاهملت في 

حمُم حهاث اإلاذًىت إلاىاحهت الظوؽ الىؿٌُي الىاحم مً حشاء 

س الخوحراث الاُخصادًت والاحخماكُت مم طمان ًلالُت اظخمشا

ش الخظشي هى شّ اظاس ي مً كملُت (7)اظخلمالها ، ًالخؼٍى

ت اإلاعخذامت ٌلضص ُذسة الاُخصادًحن واملخؼؼحن  الخىمُت الخظٍش

ش الخذماث اللامت مً خال٘ جدلُل الؼلب كليها  في اداسة  وجؼٍى

واخخُاس الخل٘ى اإلاىاظبت لها وحلبئت مىاسدها مما ًٌي ممخؼلباث 

  ( 8) ت كلى ُذسة الاحُا٘ الِادمت.الاحُا٘ الخالُت دون اإلاعاوم

ش الخظشي كلى كذة ابلاد منها    وحشمل اظتراجُجُاث الخؼٍى

ش) (، وظُاظت اكادة Redevelopmentظُاظت اكادة الخؼٍى

( وظُاظت املخاًـت Rehabilitationالخؤهُل )

( ،وان الهذي الشتِغ مً هزه  Conservation)الصُاهت

اللامت ومنها الخذماث العُاظاث هى حلل اميُت الخذماث 

شها ٌلذ  املجخملُت مئهلت لخذمت ظٖان اإلاذًىت واُلُمها الن جؼٍى

ش اإلاذًىت واصدهاسها  مً اللىاصش اإلاهمت والاظاظُت في كملُت جؼٍى

مً الىاخُت الاحخماكُت والاُخصادًت، وإلهجاص هزه 

الاظتراجُجُاث في مىؼِت الذساظت ًخؼلب ُُام الجهاث املخلُت 

ت وبالخيعُّ  ت بعلعلت مً ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس ٍض مم الخٖىمت اإلآش

والِاهىهُت الخاصت مؤميُت الخذماث املجخملُت التي جخؼلب اكادة 

ٌىه مً الٖىادس  ّ كمل مخخص ٓو شها بلذ حشُٕل ًٍش جؼٍى

واإلالٖاث الٌىُت والهىذظُت مً ُبل الذواتش اإلالىُت مخلٗ 

لخىٌُزها  الخذماث إلداستها ووطم البرامج والخؼؽ الالصمت

لت ألامذ(.   )الِصحرة ، اإلاخىظؼت ، الؼٍى

لِذ اجطح مً خال٘ الذساظت اإلاُذاهُت ان هىاْ خُا ظٕىُا     

واخذا وهى )حي اوس( ال جىحذ ًُه معاخاث مخؼؼت إلوشاء 

يهُت كلى الشهم مً اهه ًخمخم مٕااًت ظٖاهُت كالُت  الخذماث التًر

حز كلى الحي وجخصُ ص اإلاعاخاث الٖاًُت ، لهزا ال مذ مً التٓر

ِا لهزه  اإلالاًحر  يهُت ًُه ًو نأوشاء اميُت الخذماث التًر

ت  الخخؼُؼُت املخلُت اإلالخمذة  وبدعب خاحت الٌئاث اللمٍش

لعٖان هزا الحي ، اما مُِت اخُاه اإلاذًىت ًهي حلاوي هِصا 

واضخا في كذد مئظعاتها الخذمُت كلى الشهم مً وحىد 

شآض هزه الخذماث الا اهها هحر اإلاعاخاث املخصصت نأوشاء م

مىٌزة لزلٗ ال مذ مً اظخوال٘ هزه اإلاعاخاث واوشاء الخذماث 

يهُت  ًيها مما ًلبي خاحاث ظٖاهها لواًت ظىت الهذي ، 2026التًر

يهُت  ش ًيها اميُت الخذماث التًر ُما ًخللّ مانأخُاء التي جخًى ًو

ش الخظ شي  ًُخؼلب الامش الاكخماد كلى اظتراجُجُاث الخؼٍى

واكادة جؤهُلها وصُاهتها مما ًخالتم ووؿاتٌها الخذمُت في اإلاذًىت 

ا مترامؼا مم اليعُج الخظشي للمذًىت  لٖي جٖىن شاخصا خظاٍس



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1155-1166 
1164 

يهُت في مذًىت كٌٗ ش الخظشي للخذماث التًر  الخؼٍى

 

ماكخباسها مً اإلاىاُم التي ًيبغي صُاهتها واملخاًـت كليها واكؼائها 

ت ، وكلُه ًمًٕ جلخُص اظتراجُجُاث  ت والخظاٍس ُُمتها الخظٍش

ش الخظش   ي مالىِاغ آلاجُت : الخؼٍى

ذها 1 (اكادة جؤهُل وصُاهت الخذاتّ واإلاخجزهاث اللامت ورلٗ مًش

يهُت اإلاخىىكت مً أللاب اػٌا٘ ووظاتل حعلُت  مالٌلالُاث التًر

لت، مم طشوسة  اث لألػلمت العَش ٔاًُتًر وامآً خاصت لللىاتل و

ذها مىاًىاسث اإلاُاه واحشاء الصُاهت اإلاعخمشة لشبٖاث ؤلاهاسة  جضٍو

 واإلاُاه. 

ت البلذًت 2 ش اإلاشاجل الخابلت الى مذًٍش ت لخؼٍى ( وطم خؼت جىمٍى

واإلاشاجل الاهلُت وادخا٘ الخِىُاث الللمُت الخذًات في اهخاج 

اصىاي حذًذة مً الشخالث راث الجىدة اللالُت في مِاومت 

ت والامشاض  ( وشش الىعي البُئي والاِافي لذي 3 0الـشوي الجٍى

اهمُت اإلاىاػّ الخظشاء في اإلاذًىت واصذاس ششاتذ املجخمم كً 

خالٍ الِىاهحن  اللِىباث مدّ مً ًبلث ماإلاىاػّ الخظشاء ٍو

 والاهـمت. 

( الاهخمام مالجضساث الىظؼُت لشىاسق اإلاذًىت مً خُث صساكتها 4

حر الـل للماسة دون ان جٖىن  مانأشجاس اإلاىاظبت وصُاهتها لخًى

ا كلى ظاتِي اإلا ذها ظببا في اكاُت الشٍإ باث ًظال كً جضٍو ٓش

 ماإلطاءة الٖاًُت لخلٕغ مذي حمالُت اإلاذًىت ومـهشها الخاسجي.  

ش طٌاي ههش كٌٗ إلاا له مً اهمُت ٓبحرة في 5 (  امٖاهُت جؼٍى

ادة اإلاشهذ الخظشي والجمالي للمذًىت ، خُث وحىد اإلاىاؿش  ٍص

الؼبُلُت للبعاجحن والاشجاس اإلاخىىكت   واإلامخذة كلى ػ٘ى طٌتي 

 لنهش والتي ا

يهُت  ماإلمٖان جخؼُؼيها واظداماسها في حشُذ الامآً التًر

ت مُاه النهش  اإلاخىىكت واإلاىاػّ الخظشاء، ٓما ان هذوء خٓش

ت في  ٌشجم كلى امٖاهُت اظخخذامه في مماسظت العباخت النهٍش

ًصل الصٍُ مً ُبل العٖان ال ظُما وان اإلاذًىت جٌخِش الى 

 الىاحهاث اإلااتُت )اإلاعامذ(.  

اطُت في اإلاذًىت ( اكاد6 ة صُاهت وجؤهُل العاخاث والاهذًت الٍش

مً خال٘ كمل ظىس مدٕم مً الىباجاث مم ؤلآااس مً صاسكت 

اإلاعؼداث والخظشاء ، اما ماليعبت للمعاخاث املخصصت لٕشة 

ذها مؤمآً  الِذم ًمً الظشوسي صساكت اسطُتها مالاُل وًس

حر آشاْ لبُم  الجلىط ودوساث اإلاُاه وؤلاهاسة الٖاًُت وجًى

ىي العُاساث.   لت وامآً لُى  اإلاشػباث واإلاؤٔىالث العَش

(  الاهخمام مصُاهت وجشمُم مىاًت اإلإخبت اللامت واظخوال٘ 7

حر  اإلاعاخاث الىاظلت في اوشاه ُاكاث للمؼاللت ، ًظال كً جًى

ذ  مخخلٍ الاخخُاحاث الخذمُت مً ؤلاهاسة الٖاًُت واحهضة الخبًر

 خاظباث. وشبٕت الاهترهذ وال

 الاصتيتاحاث  

م  (1 لىخف مً خال٘ الذساظت هُاب كىصش الخخؼُؽ في جىَص

يهُت  الخذماث املجخملُت في اإلاذًىت مما ًدىاظب  وكذد التًر

لهم ار ٓشٌذ  كلى معخىي الاخُاء العٕىُت العٖان وجىَص

يهُت وال ظُما الذساظت  اًخِاس اإلاذًىت الى كذد اإلائظعاث التًر

كذد ومعاخت الخذاتّ واإلاخجزهاث اللامت بشٖل ًجللها جدىاظب 

 كً اًخِاسها الى خذماث 
ً
مم الخاحت الٌللُت للعٖان ، ًظال

اإلاخاخٍ واإلاعاسح واإلاعامذ ومذن ألاللاب ، ًُما حلاوي اإلاذًىت 

م ال خذماث الذًيُت ، ار آذث مً الِصىس وكذم الخىاصن في جىَص

 ًٌخِش لهزه الخذماث اإلاهمت 12الذساظت ان هىالٗ )
ً
 ظٕىُا

ً
( خُا

حر كذد منها وحللها جخالتم وخاحاث  في اإلاذًىت مما ًخؼلب جًى

 .العٖان الٌللُت

. اجطح مً خال٘ دساظت اإلالاًحر الخخؼُؼُت اإلالخمذة لُِاط  (2

يهُت في اإلاذًىت أهها لم ج صل الى اإلاعخىي ٌٓاءة الخذماث التًر

اإلاؼلىب مً خُث كذدها ومعاختها وال ظُما الخذاتّ 

واإلاخجزهاث اللامت ، أر ملوذ خصت الٌشد الىاخذ في مذًىت كٌٗ 

حر 2م 2.4) ( في خحن أن اإلالُاس الخخؼُؼي خذد مظشوسة جًى

/ شخص(، وهزا ٌلني أن اإلاذًىت مداحت الى 2م 6.5معاخت )

لخصل الى اإلالُاس  (2م 230939معاخاث اطاًُت جِذس ب)

 في ظاخاث للب الاػٌا٘ 
ً
املخذد، ٓما أجطح هىاْ هِصا

اطُت ومشآض الشباب، هزا وحلاوي هزه الخذماث  واإلاالكب الٍش

الاهما٘ الىاضح مً ُبل الجهاث اإلالىُت ظىاء ما ًخللّ منها 
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مآخما٘ ملخِاتها اللمشاهُت أم ماًخِاسها الى الخذماث الاظاظُت 

 املخخلٌت .

الذساظت ان حجم ظٖان اإلاذًىت اإلاعخِبلي ظحزداد مُيذ  (3

ذ الخاطش ماًتراض زباث  مصىسة ٓبحرة كما هى كلُه في الُى

%(، لزلٗ ًان هزه 3ملذ٘ الىمى العىىي الخالي والبالى )

حر اإلاعخىي اإلاىاظب مً الخذماث املجخملُت  ادة جخؼلب جًى الٍض

دِّ الخىاص  ن محن مً احل طمان أدائها الىؿٌُي بشٖل ٌٓىه ٍو

 حجم العٖان وحجم الخذماث اإلاِذمت لهم. 

ش الخظشي نأميُت  (4 اؿهشث الذساظت ان اظتراجُجُت الخؼٍى

يهُت مدالت هحر حُذة مما ًخؼلب صُاهتها واكادا  الخذماث التًر

خُت والترازُت للمبنى.  جؤهُلها بشٖل ًدأي الخالت الخاٍس

 التوصياث 

يهُت في اإلاذًىت  (1 م الخذماث التًر طشوسة اكادة الىـش مخىَص

ااًتهم مدُث  بشٖل مخىاصن وبما ًدىاظب مم حجم العٖان ٓو

دِّ اللذالت الاحخماكُت. ٔاًت أخُاء اإلاذًىت ٍو  ًخذم 

ٔاإلاخاخٍ 2 خي وألازشي  ( اُامت بلع الخذماث راث الؼابم الخاٍس

اليها بشٖل ٓبحر كلى ودوس اللشض العِىماثي والتي جٌخِش اإلاذًىت 

ت.  ٍض  ان ًٖىن الاششاي كليها مً ُبل الخٖىمت اإلآش

ت لشؽ كٌٗ مً 3 ش الىاحهاث النهٍش ( طشوسة الاهخمام مخؼٍى

خلل جخؼُؼها وصساكتها ماإلاوشوظاث الخظشاء واُامت بلع 

يهُت لالظخٌادة مً امٖاهُاث الظٌاي في الخىمُت  اإلايشآث التًر

ت في اإلاذًى  ت. العُاخُت النهٍش

( اوشاه ُاكذة مللىماث حوشاًُت كً مذًىت كٌٗ وسبؼها 4

مخشاتؽ املخؼؽ ألاظاط ماظخخذام مشهامج هـم اإلاللىماث 

، ًظال كً R.S)وهـم الاظدشلاس كً بلذ(  GISالجوشاًُت( 

اطُت وؤلاخصاتُت الخذًات التي  اظخخذام البرامج وألاظالُب الٍش

كملُت الخدذًث  جٖىن مشجبؼت ماللملُت الخخؼُؼُت مم احشاء

الذوسي للبُاهاث لٖي حعهل كمل الباخاحن واملخؼؼحن وصاوعي 

 الِشاس. 

 

  واإلاصادرهوامش ال

  ت ملذًت كٌٗ، ُعم الخذاتّ واإلاخجزهاث، مُاهاث هحر مذًٍش

 .2016ميشىسة، للام 

  ،ت ملذًت كٌٗ مُاهاث هحر ميشىسة  . 2016مذًٍش

  للخذماث املجخملُت في ساًذ مىس ى اللامشي، اإلاالتمت اإلاٖاهُت

لاتها اإلاعخِبلُت، اػشوخت دٓخىساه )هحر  مذًىت الذًىاهُت وجُى

ت،   .229، ص2014ميشىسة(، ٔلُت الترمُت للبىاث، حاملت الًٖى

كبذ الىاصش صبري الشاوي، الاظغ الجوشاًُت لخخؼُؽ  -1

، 2016اإلاذن، داس صٌاء للؼباكت واليشش، كمان، الاسدن، 

 .192ص

ت حوشاًُت ًئاد مً هظبان،   -2 ت مشٍإ الخذماث الخظٍش

م، غ  ، 2015، كمان، 1ملاصشة، داس اإلاىهجُت لليشش والخىَص

 .137ص

حوشاًُا الخذماث )اظغ  الهُتي، ماصن كبذ الشخم3ً- 

م، كمان،  ومٌاهُم( ، مٕخبت املجخمم اللشبي لليشش والخىَص

 .112، ص2013، 1غ  

وأزشه في اظدششاي ًئاد كبذ هللا دمحم وصمُله، الىمى العٖاوي 4 -

( ، مجله البدىر 2022-2013معخِبل مذًىت الىجٍ للمذة )

ت، اللذد )  (19الجوشاًُت، ٔلُت الترمُت للبىاث، حاملت الًٖى

 . 85، ص2012

امشاهُم خاحم الصم، الخدلُل اإلاٖاوي لٌٕاءة الخذماث   -5

املجخملُت في مذًىت اللماسة، اػشوخت دٓخىساه، ٔلُت الترمُت 

 . 230، ص2017وعاهُت، حاملت البصشة، للللىم الا

ش  -6 م الزمداوي، الىمى الخظشي ومشٕالث جًى زاتش كبذ الٍٕش

ت، سظالت  ت في مذًىت الًٖى الخذماث املجخملُت والاسجٖاٍص

ت ،  .149، ص2017ماحعخحر، ٔلُت الترمُت للبىاث، حاملت الًٖى

عي وصمُله، الخجذًذ اإلاعخذام إلاشآض اإلاذن  -7 كبذ الخعحن مَش

خُت، مجلت حاملت مامل للللىم الهىذظُت، اللذد ) (، 3الخاٍس

  .962، ص2017(،25املجلذ )
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Abstract 

   Recreational services are one of the most 

basic needs of the city's residents as they 

create a wide scope for contemporary urban 

life through their visual effects and aesthetic 

dimensions. 

 The study aimed to develop future plans and 

programs necessary to advance the reality of 

recreational services in the city of Afak, and 

to estimate its future needs until the year 2026 

Approved local planning standards. 

  The study concluded that there are 

shortcomings in the quantity and type of 

services provided by the recreational 

institutions in the city. The study also proved 

that the urban development strategy for the 

buildings of recreational services is in a poor 

condition, which requires their maintenance 

and rehabilitation in a way that simulates the 

historical and heritage condition of the 

building. 

 

 


