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  نماط الخدمات ومراكز التسوق أض عالتقويم الجغرافي لب
  يدةبالقاهرة الجد في مدينة الرحاب

   )∗(إفراج عزب السيد أحمد باشا/ د
متـد  ، ت تعد القاهرة الكبرى واحدة من أضخم التجمعات العمرانية بالشرق األوسـط            

  .شرقا ْ ٣١ ٥٠َوْ ٣١ ١٢َ   شماال وخطى طولْ ٣٠ ٩َوْ ٢٩َ  ٤٥بين دائرتي عرض 

هـو  ، و لتقاء الدلتا ونهاية الـصعيد      ا منطقة   التجمع العمرانى للقاهرة الكبرى   ويضم  
موقع عقدى مهم اكتشفته النظم السياسية المتعاقبة على مصر ليكـون المـستقر األخيـر               
للعواصم المصرية بعد حركة استغرقت خمسة آالف سنة توقفت خاللهـا فـي  عـشرين                
موقعا الستشعار أفضلها واستقرت أخيرا في  منطقة القاهرة الكبرى لفترة تنـاهز ثالثـة               

حه هذا الموقع من مزايا أدت إلى أن منطقـة القـاهرة            عشر قرنا ونصف ، نظرا لما يتي      
 من عمرها الـسياسي منـذ       ٪٤٣,٢الكبرى أو رأس الدلتا ، حكمت مصر فيما يقرب من           

     .)١( حتى الوقت الحالي) م .  ق ٣٢٠٠( الوحدة الدائمة 

وقد أدى الوضع الجغرافي لمنطقة القاهرة ، وارتباطها بالـدلتا عبـر محافظـة              
 جانب ، وارتباطها بالوجه القبلى من جانب آخر إلى نشأة عالقات قوية بـين               القليوبية من 

مدينة القاهرة وكل من الجيزة والقليوبية وأصبحتا امتدادا عمرانيا لها ، وازداد االرتبـاط              
بين المحافظات الثالث مع تطور وسائل النقل والتقدم التكنولوجي وإنشاء طرق السيارات            

متد نفوذ القاهرة إلى مسافات أطـول داخـل         إتربط ضفتي النيل ، ف     التىوالكبارى العلوية   
كلتا المحافظتين وزادت من قبضة المدينة على مساحات واسعة من األراضـي المحيطـة              

  .)٢(والتي أصبحت تدور في فلكها وتتأثر اقتصادياتـها بوجودها

ليوبيـة   هذه المناطق التي تتاخم القاهرة سواء في محافظة الجيـزة أو محافظـة الق             
تشكل إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم محافظة القاهرة بجميع أقسامها اإلدارية ، ومدينـة              

                                           
   .بنهـاجامعة  –كلية اآلداب  ، البشريةمدرس الجغرافيا  ∗
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ومدينة )   أوسيم – الجيزة   –الحوامدية(الجيزة باإلضافة إلى بعض مراكز محافظة الجيزة        
 – الخانكـة    –القناطر الخيرية   ( شبرا الخيمة ، وقليوب ، وبعض مراكز محافظة القليوبية        

  ) قليوب 
كما من جملة مساحة الجمهورية ،       % ٠,١٢تمثل   ٢ كم ١٢٤٨ بلغ إجمالى مساحتها     و 

من إجمالى سكان مـصر عـام        % ١٠,٧٣ نسمة يمثاون    ٢٠٧٨٧٠٠٠بلغ إجمالى عدد سكانها     
و نظراً الرتفاع معدالت التضخم العمرانى والسكانى للقاهرة الكبرى فـى اآلونـة             . )٣( م   ٢٠٠٦

 م ، كان من الضرورى محاولة       ١٩٨٦من حجمها الفعلى فى عام       % ٤٠األخيرة ، والذى سجل     
  . )٤(الصحارى المحيطة بالقاهرة بتفريغ هذا التجمع الحضرى فى كيانات حضرية جديدة تنتشر 

 بدأت المدن الجديدة بـالظهور ، وذلـك بمـساعدة           ١٩٧٩ لسنة   ٥٩وبصدور القانون رقم    
وعلى ذلك تم وضع البـرامج      ق غير الزراعية ،     الدولة حيث كان توجه هذه المدن نحو المناط       

والخطط القومية التى تستهدف استغالل األراضى الصحراوية اقتصاديا وتحويلهـا إلـى            
مناطق إنتاجية تعمل على زيادة الدخل القومى بجانب تحويلها إلى مناطق حضرية لجذب             

الـضغط علـى    السكان من داخل الوادى وإقامتهم فى مجتمعات عمرانية مستحدثة تخفف           
 إلنشاء مجموعة من المدن والمجتمعـات       ١٩٧٣وقد بدأ التخطيط بعد عام      . المدن القائمة 

الحضرية الجديدة المستقلة فى الصحراء خارج اإلقلـيم التخطيطـى للقـاهرة الكبـرى              
 مدينة يمكنهـا    ١٣ حيث تم التخطيط إلنشاء      .)٥( ومجموعة من المدن التابعة داخل اإلقليم     

وجاءت القاهرة الجديدة كواحدة    ،   )٦(كتمال نموها العمرانى  اين نسمة عند     مالي ٤استيعاب  
  .ضمن هذه المدن الجديدة ، ثم كانت مدينة الرحاب كجزء من القاهرة الجديدة 

  موقع وموضع منطقة الدراسة * 

شرق مدينة القاهرة ، على الطريق الذى يـربط بـين القـاهرة             تقع مدينة الرحاب    
التخطيطـى للقـاهرة    موقع مدينة الرحاب فى اإلقليم      ) ١(كل رقم   والسويس ، ويوضح الش   

التى نـشأت    Suburbsتوجد مجموعة من الضواحى     : ومن الشكل يتضح أنه      .الكبرى  
، وتدريجيا تـستقل    بعيدة عن ضوضاء المدينة     سكنية  ، لتكون مهاجع    حول مدينة القاهرة    

، وتسمى فيمـا    دماتها وأسواقها   كتمال قطاع خ  ا، وذلك بعد    هذه الضواحى عن المدن األم      
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عتبارها خارج المدينة ، ويضاهى ذلك ما حدث فى الواليات المتحـدة            اب Outercityبعد  
  .)٧(األمريكية حول مدنها الكبرى 

  -: وقد جاءت االمتدادات العمرانية للقاهرة الكبرى كما يلى 
 إمتداد طريق    ، غرب القاهرة على    )الشيخ زايد ، دريم الربوة     أكتوبر ،    ٦(: مدن   -

  . اإلسكندرية الصحراوى –القاهرة 
 ، شمال القاهرة على إمتداد طريق القاهرة        )العبور ، العاشر من رمضان    (: مدن   -

 .اإلسماعيلية 

، شمال شرق القـاهرة محـصورة       )ليس الجديدة   الشروق ، بدر ، هليوبو    (: مدن   -
 . اإلسماعيلية – السويس والقاهرة -قى القاهرة يبين طر

شرق القاهرة على الطريق     : )جاري، والم مدينة الرحاب   ( ة الجديدة وتضم    القاهر -
 .الصحراوى الذى يربط القاهرة مع السويس 

 . العين السخنة –، على طريق القاهرة جنوب شرق القاهرة : القطامية  -

 .على امتداد طريق األتوستراد جنوب القاهرة ، :  مايو ١٥مدينة  -

القاهرة ، فقد صـدر القـرار       سكانى الذى عانت منه     ونظراً للتضخم العمرانى وال   
لفصل محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر عن        م  ،     ٢٠٠٨ لسنة   ١١٤الجمهورى رقم   

 القـاهرة   – الـشروق    – مـايو    ١٥( محافظة حلوان مدن    القاهرة الكبرى ، بحيث تضم      
 مركز  –صف   ومركز ومدينة ال   – حلوان   – التبين   – والمعادى   – والهايكستيب   –الجديدة  

            حيـاً إداريـاً منهـا       ١٢دس مـن أكتـوبر      ، بينما تضم محافظة الـسا     ) ومدين أطفيح   
  ) . دريم الند وغيرهما –التجمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة الشيخ زايد ( 

 كيلومتر ، ويربط مدينـة      ٢٧وتبعد مدينة الرحاب عن مدينة القاهرة ما يقرب من          
 من حى مدينة نصر خالل إمتداد شـارع ذاكـر           األول: ن هما    طريقا الرحاب مع القاهرة  

 مع مصر الجديدة بإمتداد شـارع       الثانى ،حسين مروراً بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة       
 السويس الصحراوى   –عبر طريق القاهرة    الثورة والذى يربط مدينة القاهرة مع الرحاب        

.  
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   -:الهدف من البحث * 
  -:يتلخص الهدف من البحث فى 

والتسوق ، والتى ظهرت فى الضواحى       دراسة أنماط جديدة لتوزيع مراكز الخدمات        – ١
  .الجديدة فى القاهرة ، واختلفت فى نمط انتشارها وطريقة أدائها 

، وذلك من خـالل رؤيـة        تقييم هذا النمط الجديد النتشار مراكز الخدمات والتسوق          -٢
  .وهم سكان هذه الضواحى ه المستفيدين من

  -: فرضيات البحث * 
  -:ان تيفترض البحث فرضي

والذى تغلب عليه صفة التجمع فى      الخدمات والتسوق   أفضلية نمط توزيع مراكز      : األولى
  .مكان واحد 

، وتفـضيل سـيادة     الخدمات والتسوق فى مكان واحد      مراكزتجمع  عدم أفضلية    : الثانية
  .تاده العمران المصرى ريفه وحضره عاالنمط المنتشر ، والذى 

  -: مناهج البحث* 
  : عتمد البحث على منهجيين هما ا
حيث تختص الدراسة بمنطقة معينة هى مدينة الرحـاب ، وهـى             :  المنهج اإلقليمى  – ١

  .ية منطقة اخرى أوتسويقية تختلف عن منطقة ذات خصائص عمرانية وخدمية 
كيداته المتزايدة على عمليـات صـناعة       أسلوكى ت يركز المنهج ال   : المنهج السلوكى  – ٢

، مثل أنماط الحركة ، خاصـة        مختلفة من األنماط المكانية      اًالقرار ، والتى تولد أنواع    
  .)٨(تلك التى تتعلق بالرحلة إلى المتجر ، والهجرة إلى المدن 

تجاهات حركـة الـسكان للحـصول علـى         اتباع هذا المنهج قياس     اوقد تم من خالل     
ختيـار نـوع    اكذلك قيـاس     لمراكز التسوق فى منطقة الدراسة ،        ونمط الحركة ت  الخدما

  . ، والرحلة المقطوعة فى سبيل ذلك هالوسيلة المستخدم
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  -:  البحثأساليب* 
  : المتبعة فى إعداد هذا البحث فى تتلخص األساليب 

 ، وقـد تـم       سؤاالً ١٩تطبيق استمارة تحتوى على     وذلك من خالل    : االستبيان   -١
وبعد تفريغ   نسمة ،    ٣٠٠عشوائية من سكان مدينة الرحاب مقدارها       يار عينة   اخت

 استمارة سـليمة ،     ٢٦٠ حيث تم الحصول على      .بيانات االستمارة ، ثم تحليلها      
  .الموزعة من جملة االستمارات  % ٨٦,٧تمثل 

 خاصـة   Spssالواردة فى االستبيان بتطبيق البرنامج االحصائى       تحليل البيانات    -٢
 .ختبار مربع كاى ام ستخداا

لتقاط بعض الـصور التـى      االدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة ، للرؤية الفعلية و        -٣
 . خاصة وأن الباحثة من سكان المدينة .تخدم البحث 

 .، مدينة القاهرة الخرائط والمخططات العمرانية لمدينة الرحاب  -٤

  -:  البحثمصادر* 
  . نتائج االستبيان -١
  .جتمعات العمرانية الجديدة  جهاز تنمية الم-٢
  . جهاز مدينة القاهرة الكبرى -٣
  . جهاز مدينة الرحاب -٤
  . م ٢٠٠٦ التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام -٥
  .الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث  -٦

  -: وسوف يتناول البحث موضوع الدراسة على محورين هما   
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  ب العمرانى لمدینة الرحاب الترآي: المبحث األول 
 Gardenمدن الحـدائق   " من حيث تخطيطها العمرانى تضاهى مدينة الرحاب   

Cites والتى خطط لها إبينزر هوارد  البريطانية ،Ebenzer Howard   فى بدايـة عـام 
 م حول مدينـة     ١٩٥٠ – ١٩٤٥الدولة فى إنشائها فى الفترة ما بين        ثم بدأت    م ،    ١٩٠٢

وبيئة بعيدة عن الزحـام     جميالً ،     وقد مثلت تلك المدن فى بريطانيا مكاناً       لندن العاصمة ،  
  .)٩("مع تميزها بوجود ثراء فى الخضرة والمساحات المفتوحةواالحتقان الحضرى ، 

  -: وسوف يتم دراسة التركيب العمرانى لمدينة الرحاب من خالل عدة عناصر هى 
  -: خطة المدينة : أ 

بذل أدنى مجهود للحصول على أكبر قدر ممكن من         لى ؛   يهدف تخطيط المدن إ   "   
وهذا ما حـدث    . ها  ئويحقق هذا الهدف التخطيط المنسق للمدن قبل إنشا        ،    )١٠( "األهداف  

) ٢( شكل رقم    .التخطيط للمدينة قبل أن يتم اإلنشاء الفعلى لها       فى مدينة الرحاب ، حيث تم       
  .حاب الذى يوضح خطة األرض واستخداماتها بمدينة الر

 ، يتم تنفيذ كتلتها العمرانية فى عشر مراحل         ٢ كم ١٠وتبلغ مساحة مدينة الرحاب     
 لـم   بينمـا ،  ن السابعة والثامنـة     انتهى العمل من ثمانية منها حتى اآلن وبقيت المرحلت        ا،  

  .يكتمل االشغال السكانى الكامل للمرحلتين التاسعة والعاشرة 
د تم اإلشغال السكانى الكامل لهم ، وقـد         أما المراحل من األولى حتى السادسة فق      

  .ستالم أول دفعة من الوحدات السكنيةا، ب ١٩٩٥بدأت الحياة فى مدينة الرحاب عام 
  -:أنماط المساكن : ب 

يتـراوح  تتعدد أنماط المساكن بمدينة الرحاب ، ما بين الشقق السكنية والفـيالت ،              
         راوح مـساحات الفلـل مـا بـين        ، بينما تت   ) ٢ م ٣٠٦ – ٥٤(  ما بين مساحات الشقق   

   ) .٢ م٦٠٦ – ١٢٧( 
ـ      تصميم معمارى مختلف للعمارات السكنية       ٢٠ويوجد بالمدينة    وع ، فى حـين تتن
   % ٩٠,٥ تصميم معمارى، وقد بلغت نسبة العمارات ٢١تصميمات الفيالت فى
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) ١(ويوضح الجدول رقـم     . دينة  من إجمالى سكن الم    % ٩,٥ فى حين بلغت نسبة الفلل      
  .م ٢٠٠٨أنماط وأعداد الوحدات السكنية بمدينة الرحاب عام ) ٣(والشكل رقم 

  .م ٢٠٠٨أنماط وأعداد الوحدات السكنية بمدينة الرحاب عام ) ١(جدول رقم 
   "مرتبة حسب المراحل العمرانية"

    النمط   
دد   المراحل

ع
ا

ات
مار
لع

  

%  

قق
لش
د ا
عد

  

%  

الت
الفي
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ع

  

%  

دد 
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ت 
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سك
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  ٥٢٧٦  ٣٠,٧  ٨٦٨  ١٦,٤  ٤٤٠٨  ١٠  ١٤٩  األولى
  ٤٤٣٩  ١٥,٨  ٤٤٧  ١٤,٩  ٣٩٩٢  ١٧,٦  ٢٦٤  الثانية
  ٤٦٣٧  ٢٢,٢  ٦٢٦  ١٥  ٤٠١١  ١٥,٢  ٢٢٧  الثالثة
  ٤٦٥٦  ٠  ٠  ١٧,٤  ٤٦٥٦  ٢٧,٣  ٤٠٩  الرابعة
  ٥٧٤٦  ٠  ٠  ٢١,٤  ٥٧٤٦  ١٨,٤  ٢٧٦  الخامسة
  ٦٦٠  ٢٣,٤  ٦٦٠  ٠  ٠  ٠  ٠  السادسة

  ٣٩٩١  ٠  ٠  ١٤,٩  ٣٩٩١  ١١,٥  ١٧٢  ∗∗تاسعةال
  ٢٢٥  ٧,٩  ٢٢٥  ٠  ٠  ٠  ٠  العاشرة

  ٢٩٦٣٠  ٩,٥  ٢٨٢٦  ٩٠,٥  ٢٦٨٠٤  ١٠٠  ١٤٩٧  االجمالى

 . ، االدارة الهندسية ، بيانات غير منشورة ، والنسب للباحثه ٢٠٠٨جهاز مدينة الرحاب ، : المصدر 

  :ومن تحليل الجدول والشكل يتضح ما يلى 
 شـقة ،    ٢٦٨٠٤ضمت   عمارة ،    ١٤٩٧مارات السكنية بالرحاب    بلغ إجمالى الع    

  . نشائى بها فى المدينة مراحل تم االنتهاء من العمل اإلموزعة على ثمان
ولى من حيث عدد العمـارات والتـى        وقد جاءت المرحلة الرابعة فى المرتبة األ        

وت علـى   العمارات بالمدينة ، فى حين احت     من إجمالى    % ٢٧,٣ عمارة تمثل    ٤٠٩بلغت  
فقط من إجمالى الشقق السكنية بالمدينة ، ويرجع ذلك إلى كبر            % ١٧,٤ شقة تمثل    ٤٦٥٦

   .)٢ م٣٠٤ –١٠٨(حدة ، والتى تتراوح ما بين المساحات التى تشغلها الوحدة السكنية الوا

                                           
  .والثامنة لم ينتهى العمل بهما حتى اآلن المرحلتان السابعة )  ∗∗(
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 ١٠  عمارة بنـسبة  ١٤٩بأقل عدد من العمارات فى حين جاءت المرحلة األولى  
من إجمالى الـشقق   % ١٦,٤، فى حين استحوذت على   ى العمارات بالمدينة    من إجمال % 

ولـى ، والتـى     بالمرحلـة األ  ) الشقق(صغر مساحة الوحدات السكنية     ، ويرجع ذلك إلى     
   ) .٢ م١٦٠ – ٦٨( تراوحت بين 

أما المرحلة الخامسة ، فقد حققت المركز الثانى من حيث عدد العمارات والبـالغ              
من إجمالى العمارات بالمدينة ، بينما جاءت فـى المرتبـة            % ١٨,٤بنسبة   عمارة   ٢٧٦
، من إجمالى الشقق بالمدينـة       % ٢١,٤ شقة يمثلون    ٥٧٤٦الشقق  ولى من حيث عدد     األ

رتفاعهـا  ابالمرحلة الخامسة والتى يصل     ويعزى ذلك إلى أن كبر مساحة العمارة الواحدة         
كنية ، وهذا عكس ما هو متبع فـى         س شقق   ١٠إلى خمسة طوابق ، يحوى الطابق الواحد        

 شـقق   ٤، حيث ترتفع المدينة ألربعة طوابق ، يحوى الطابق          كل مراحل المدينة األخرى     
  .سكنية فقط 
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 فيال ، جاءت المرحلـة      ٢٨٢٦بلغ عدد الفيالت بمدينة الرحاب      : بالنسبة للفيالت   
  . بالمدينة من إجمالى الفلل % ٣٠,٧محققة المركز األول ، حيث احتوت على األولى 

بأكملها للفيالت ، حيث استحوذت علـى       وخصصت المرحلتين السادسة والعاشرة     
فى حين خلت المراحل ؛ الرابعة ، الخامسة ،         . من إجمالى الفلل بالرحاب      من   % ٣١,٣

  .، واقتصر عمرانها على العمارات فقط والتاسعة من الفيالت 
  .اكن بمدينة الرحاب أنماط من المس) ٣ ، ٢ ، ١(وتوضح الصور أرقام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .أنماط من المساكن بمدينة الرحاب ) ٣ ، ٢ ، ١(صور أرقام 
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  -:شبكة الطرق والشوارع : ج 
تغطى مدينة الرحاب شبكة جيدة من الطرق والشوارع المرصوفة ، يبلغ إجمالى            

  . م ٤٢٠٠أطوالها 
 Welenى البريطانية مدينة ويلين جاردن سيت" وعلى النسق التخطيطى لشوارع 

Garden City    فقد روعى فى الطرق تجنب الزوايا القائمة والتقاطعات الحادة بقـدر ،
وبدال من ذلك تأخذ الطرق أشكاال هندسية متعرجـة حتـى ال تـسرع فيهـا                المستطاع ،   

لى العمارات والفيالت، بمـا يـسمح       إ، كما أن كثيراً من الحارات المقفلة تؤدى         السيارات  
  .)١١( منازلهم دون خوف من السيارات مل باللعب أمالألطفا

  -:يتضح ما يلى ) ٢(ومن الشكل رقم 
األساسـية فـى شـبكة الطـرق        يمثل النادى الرياضى بالرحاب نقطة االرتكاز       

وبتتبـع  .  مبنى النادى كتلة سكن المدينة بشكل هندسى         والشوارع بالمدينة ، حيث يتوسط    
  -:شبكة الطرق بالرحاب تبين أن 

، حيث يسير قاسماً المدينة إلى      أهم الشرايين الرئيسية بالمدينة     :  طريق طلعت مصطفى   *
غالبيـة مراكـز    ، ويخترق كل المراحل العمرانية بالمدينة ، وترتكز عليـه           قسمين  

، المول  والمركز الطبى الثانى  كز الطبى األول    رمثل الم الخدمات والتسوق بالمدينة ،     
، المدرستان  مدرسة البريطانية ، مدرسة طالئع المستقبل       ، ال التجارى األول والثانى    

، ومنطقـة المطـاعم     اإلضافة إلى منطقة الـسوق التجـارى      ، ب الفرنسية واأللمانية   
الطرق التـى تـربط     ، ويتقاطع طريق طلعت مصطفى مع كافة        المفتوحة بالمدينة   

  .جميع المراحل العمرانية بالمدينة مع النادى الرياضى 
ويحيط بمبنى النادى فى شـكل      ويقع عليه النادى الرياضى بالمدينة ،        : شارع الرحاب * 

  .مربع ناقص ضلع من الجهة الشرقية 
يربط النادى الرياضى بقلب المدينة والسوق التجارى مـع          : شارع على بن أبى طالب    * 

  .المرحلتين الخامسة والسادسة 
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  جارى مع المرحلة الرابعة لتيعمل على ربط النادى والسوق ا: شارع عثمان بن عفان * 
يعمل على ربط النادى الرياضى وقلب المدينة مع المرحلـة           : شارع عمر بن الخطاب   * 

  .الرابعة 
المـرحلتين  يعمل على ربط النادى الرياضى وقلب المدينة مع          : بوبكر الصديق أشارع  * 

   .الثانية والثالثة
حنيفة النعمان والثانى أحمد بن     ويتفرع إلى شارعين ، األول أبو      : شارع أنس بن مالك   * 

بالنادى الرياضى ومنطقـة الـسوق      حنبل ، ويعمالن على ربط سكان المرحلة األولى         
  .التجارى 

يربط سكان المرحلتين األولى والعاشرة بالنادى الرياضى وقلب         : شارع نجيب محفوظ  * 
  .المدينة 

دينة مـع المـرحلتين     يعمل على ربط النادى الرياضى وقلب الم       : شارع فاروق الباز  * 
  . التاسعة والعاشرة

يربط سكان المرحلتين الثامنة والتاسعة بقلب المدينة والنادى         : شارع الزبير بن العوام   * 
  .الرياضى 

يربط سكان المرحلتين السابعة والثامنة بقلب المدينة والنـادى          : شارع عمر بن العاص   * 
  .الرياضى 

ادى الرياضى وقلب المدينـة مـع المـرحلتين         يعمل على ربط الن    : شارع أحمد زويل  * 
  .السادسة والسابعة 

تنتـشر فـى شـكل      يالحظ أن شبكة الطرق والشوارع فى مدينة الرحاب         من ذلك   و
فى قلب المدينة ، وتنتهى بشوارع فرعيـة صـغيرة،          إشعاعى ، تبدأ من النادى الرياضى       

ت الخـضراء ،    ، وتنتشر على تلـك الـشوارع الـصغيرة المـساحا          تتوسط كتلة السكن    
  .والعمارات السكنية 
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  -:المناطق الخضراء : د 
من إجمالى مساحتها بينمـا تـم        % ٦٠تغطى المساحات الخضراء بمدينة الرحاب      

والتسويق ، باإلضافة إلى    سواء للسكن أو الخدمات     للبناء ،    % ٤٠تخصيص النسبة الباقية    
  .شبكة الطرق والشوارع 

 ٨بمساحة ال تقل عن      العمارات السكنية بالمدينة     ما بين وتنتشر المساحات الخضراء    
، باإلضافة  ٢ م ١٠ لكل فاصل بين العمارات ، بينما تنتشر فيما بين الفيالت فى مساحة              ٢م

 – ٥٠( تنتشر فى أنحاء المدينة ، تتراوح مساحة الحديقة الواحدة ما بـين              حديقة   ١٨إلى  
  .ق الخضراء بمدينة الرحاب نماذج للمناط) ٥ ، ٤(، وتوضح الصورة رقم  ) ٢ م١٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .نماذج للمناطق الخضراء بمدينة الرحاب ) ٥ ، ٤(صورة رقم 
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   الخدمات والتسوق بالرحابإنتشار مراآزأنماط : المبحث الثانى 
  :تضم مدينة الرحاب نمطين من مراكز الخدمات والتسوق هما 

مثـل الخدمـة     الرئيسية بالمدينـة     ويشمل مجموعة من الخدمات   :   النمط المنتشر  -أوالً  
  .، الخدمة الدينية ، والخدمة األمنية التعليمية 

كما الخدمات اإلدارية   الخدمة الصحية ، خدمات البنوك ،       ويضم  : النمط المتجمع    –ثانياً  
). ٢(، مول   ) ١(، مول   فى السوق التجارى    مراكز التسوق بالمدينة والمتمثلة     يضم  

والتى تمثل خدمة ترويحية لـيس لـسكان        اعم المفتوحة ،    إلى منطقة المط  باإلضافة  
، والـسائحين خاصـة     يتعدى نفوذها لسكان القاهرة الكبـرى       الرحاب فقط ، ولكن     

   .)∗(القادمين من الدول العربية والدول األوروبية 
من ذلك سيادة نمط الخدمات ومراكز التسويق المجمعة بمدينـة الرحـاب،            ويتضح  

لحديث فى تخطيط المدن والضواحى بمصر ، حيـث تـوفر تلـك             مع النمط ا  ويتفق ذلك   
، والتـى يـرتبط وجودهـا       ومراكز التسوق المجمعة    مساحات واسعة للخدمات    المناطق  

  .ال توجد فى األحياء القديمة بقلب المدن نتظار للسيارات ، اأماكن بضرورة توفير 
ـ    نمط خدمى منتشر  دراسة  الضوء على    هذا المبحث    ويلقى المـدارس  ى   متمـثالً ف

 وذلك مـن     .السوق التجارى بالرحاب  متمثالً فى   ونمط تسويقى مجمع     ،   بمدينة الرحاب 
حيث التوزيع والتركيب المكون لكل منهما ، ثم قياس حركة الـسكان للحـصول علـى                 

  .، ومشكالت الحركة لهم متطلباتهم من كل منهم 
ها على عينة من سكان مدينة      تم االستعانة بنتائج إستمارة االستبيان التى تم تطبيق       وقد  

 استمارة ، جاء الصالح منها للتحليل       ٣٠٠وبلغ عددها    م ،    ٢٠٠٨الرحاب فى صيف عام     
  .من إجمالى االستمارات الموزعة  % ٨٦,٧ استمارة تمثل ٢٦٠

                                           
 ٢٠٠٧شقق بمدينة الرحاب فى صيف عام التى إستأجرت ) غير المصرية ( بلغ عدد األسر األجنبية  ∗

 . أسرة ، نقالً عن بيانات الجهاز األمنى لمدينة الرحاب ٨٤٥م 
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، وذلـك مـن     فى تحليل بيانات االسـتبيان       Spssوتم استخدام البرنامج االحصائى     
ـ قيمتين هما   العالقة بين    صمم لتحديد    ختبار مربع كاى ، والذى    اخالل    المالحظـة   ةالقيم

Observed Counts      والتى يتم حسابها من خالل تطبيق مربع كـاى علـى متغيـريين
  Expected Countsوالقيمة المتوقعة . للظاهرة المدروسة ، ويطلق عليها اسم المعنوية 

دة من فرضيات البحث التى     للظاهرة المدروسة حيث أن القيمة المتوقعة فى حد ذاتها واح         
  .)١٢(يحاول إثباتها أو نفيها 

التأكد من مدى إثبات أو     وعلى ذلك يكون الهدف من تطبيق اختبار مربع كاى هو ؛            
وقد أورد اختبار مربع كـاى      . نفى الفرضية ، ومدى توافقها مع واقع الظاهرة المدروسة          

قيمة المالحظة أقل من أو تساوى      فإذا جاءت نتيجة حساب ال    ) ٠,٠٥(قيمة قياسية ثابته هى     
أما إذا جاءت نتيجـة حـساب       دل ذلك على وجود عالقة قوية بين المتغيريين ،          ) ٠,٠٥(

فإن ذلك يدل على عدم وجود عالقة بـين المتغيـريين           ) ٠,٠٥(القيمة المالحظة أكبر من     
  .الموجودين بالبحث 
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  النمط الخدمى المنتشر : أوًال 
  :ة الرحاب مدارس مدين) أ(

فى منظومـة األنـشطة االقتـصادية ، حيـث سـادت            تعد الخدمات القطاع الثالث     
كان من أهمها التحول مـن االنتـاج        مفاهيم جديدة   فى اآلونة األخيرة    المجتمعات المتقدمة   

عامة وفى إطار ذلك المفهوم ظهر تقدم إيجابى فى الخدمات          االقتصادى لإلنتاج الخدمى ،     
، وقـد ارتفعـت نـسبة       ثل ؛ الصحة والتعليم والخدمات التجاريـة        مواالجتماعية خاصة   

بالواليـات المتحـدة     % ٧٠العاملين فى الخدمات بشكل ملحوظ ، حيث ارتفعت بمعـدل           
  .)١٣()  م ١٩٨٥ – ١٩٧٠( األمريكية خالل الفترة ما بين 
 واحدة من أهم الخدمات اإلجتماعية ، حيث تخرج االنـسان         والخدمة التعليمية تعتبر    

  . من ظلمة الجهل إلى دائرة العلم المضيئة
للسكان ، لذلك تعد واحدة من أهـم        الخدمة التعليمية   والمدرسة هى المنشأة التى تقدم      

، بدء العمل بأولها وهـى      وتضم مدينة الرحاب خمس مدارس       .منافذ الخدمة االجتماعية    
فتتاح باقى المدارس   ا  م ، ثم توالى    ٢٠٠١ / ٢٠٠٠المدرسة البريطانية فى العام الدراسى      

  .توزيع المدارس بمدينة الرحاب ) ٤( ، ويوضح الشكل رقم تباعاً

  -: توزيع وكثافة الخدمة التعليمية بالرحاب – )١ (
اللذان يوضحان توزيع وكثافة الخدمـة      ) ٥(والشكل رقم   ) ٢(وبدراسة الجدول رقم    
  -: م يتضح ما يلى ٢٠٠٧التعليمية بمدينة الرحاب عام 

 انتشرت فى المراحل العمرانية األولى والثانية       )∗(ينة الرحاب خمس مدارس   تضم مد 
   فصالً دراسياً ١٦٣وقد اشتملت المدارس الخمس على . والرابعة والخامسة 

  
  

                                           
  ) .مدرسة عثمان بن عفان ( أربع مدارس خاصة ، ومدرسة واحدة حكومية هى )  ∗(
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    الدراسىعامللتوزيع وكثافة الخدمة التعليمية بمدينة الرحاب ) ٢(جدول رقم 
  )نازلياً حسب كثافة الخدمة مرتب ت(  م٢٠٠٨/  ٢٠٠٧

  البيان  كثافة الخدمة
  المدرسة

  عدد المدرسين  عدد التالميذ  عدد الفصول
 مدرس/ تلميذ   فصل/ تلميذ 

 ١٥ ٢٢ ٩٨ ١٥٠٠ ٦٨ مدرسة عثمان بن عفان
 ١٤ ٢٢ ٨٥ ١١٨٨ ٥٤ مدرسة طالئع المستقبل
 ١٢ ٢٠ ٥٠ ٦٠٠ ٣٠ المدرسة البریطانية
 ٧ ١٧ ١٥ ١٠٠ ٦ المدرسة الفرنسية
 ٦ ١٥ ١٢ ٧٥ ٥ المدرسة األلمانية

  -  -  ٢٦٠  ٣٤٦٣  ١٦٣  االجمالى
  ١٣,٣  ٢١,٢  -  -  -  المتوسط لعام

 ، إدارة الحاسب اآللى والمعلومات ، بيانات غير منشورة، والنسب من حساب الباحثة ٢٠٠٧جهاز مدينة الرحاب ، : المصدر 
.  

، ويتحمل عبء تقـديم الخدمـة       العدادية  فى المرحلتين االبتدائية وا    تلميذاً   ٣٤٦٣ضمت  
  . مدرساً ٢٦٠التعليمية لهم 

 تلميذاً  ١٣، و   فصل  /  تلميذاً   ٢١وقد بلغ متوسط كثافة الخدمة التعليمية فى الرحاب         
، فقد بلغت كثافة الخدمـة      إذا قورنت بمناطق أخرى     وتعتبر هذه الكثافة جيدة     . مدرس  / 

 كمـا   .)١٤(مـدرس /  تلميـذاً    ٢٨فصل و / يذاً   تلم ٢٤ م   ١٩٩٠فى محافظة المنوفية عام     
/ طالبة   ١٤فصل ، و    /  طالبة   ٢٥جاءت الكثافة فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية         

، حيث يرتفـع    وكفاءة األداء بها عالقة عكسية      وتربط كثافة الخدمة التعليمية      .)١٥(معلمة  
  .األداء مع انخفاض كثافة الخدمة التعليمية والعكس 

على مستوى مدينة الرحاب ، جاءت المدرسة األلمانية بأقل معدل كثافـة للفـصول ،               و* 
مدرس ،  /  تالميذ   ٦فصل ، وكذلك بأقل كثافة للمدرسين بمعدل          /  تلميذاً   ١٥وحققت  

 / ٢٠٠٥ويرجع ذلك لحداثة العمل بالمدرسة ، حيث بدأ العمل بها فى العام الدراسـى           
  .حل دراسية مختلفة  م ،وبها خمسة فصول تمثل مرا٢٠٠٦
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رتفاع كثافة الخدمـة    افى المرتبة األولى من حيث      بينما جاءت مدرسة عثمان بن عفان       * 
وتعتبر  . مدرس/  تلميذاً   ١٥ ، كذلك    فصل/  تلميذاً   ٢٢الفصول  كثافة  ، وحققت   بها  

 ٦٨ تحـوى    مدرسة عثمان بن عفان أكبر منافذ الخدمة التعليمية بالرحاب ، حيـث           
  . مدرساً ٩٨ويخدمهم  تلميذاً ، ١٥٠٠وبها ، فصالً دراسياً 

بمعـدل  من حيث إنخفاض كثافة الخدمة بها       فى المرتبة الثانية    المدرسة الفرنسية   جاءت  * 
، تليها المدرسة البريطانية وحققت كثافـة       مدرس  /  تالميذ   ٧فصل ، و    /  تلميذاً   ١٧

وهى ، ثم مدرسة طالئع المستقبل       مدرس/ اً   تلميذ ١٢فصل ، و    /  تلميذاً   ٢٠قدرها  
مساوية فـى   فصل  /  تلميذاً   ٢٢، وبلغت كثافة الخدمة بها      ثانى أكبر مدارس المدينة     

  .مدرس / تلميذاً  ١٤، وبكثافة مقدارها ذلك مدرسة عثمان بن عفان 
أقل من المتوسط العام لكثافـة الخدمـة ماعـدا          وبذلك فقد جاءت مدارس الرحاب      

فقد ارتفعت كثافة التالميذ بالنـسبة للفـصول         عثمان بن عفان   و ئع المستقبل طالمدرستى  
نخفاض النسبى للمـصروفات    رجع ذلك إلى اال   ي، و عن المتوسط العام للمدينة     والمدرسين  

  .قبال عليها من قبل أولياء األمور ، مما يزيد اإلالدراسية فى هاتين المدرستين 

  -: زمن الرحلة المدرسية بالرحاب – )٢(
، قريبة التماثل مع رحلة العمل اليومية       الرحلة المدرسية بوصفها رحلة يومية      تعتبر  

، وذلـك لقطـع مـسافة       نتظار   دقائق ا  )٥(، باإلضافة إلى     دقيقة   )١٥(والتى تقدر بـ    ،  
  .)١٦( )ساعة/ كم  ٤٠ – ٣٢(، وبسرعة مقدارها ) كم ١٠ – ٨(تتراوح ما بين 

سـتخدام  اعلـى خريطـة     يع مبانى الخدمات    يراعى فى توز  " ومن الضرورى أن    
، وأهمهـا مبـدأ سـهولة       ، أن تلبى بعض المبادئ الجغرافية األساسـية         بالمدن  األرض  
وقصر المسافة التى يقطعها ساكن المدينة للحـصول علـى           ،   Accessibilityالوصول  
    .)١٧( "الخدمة 

 كل مرحلـة    ، حيث ضمت  وقد انتشرت المدارس بمدينة الرحاب بشكل شبه منتظم           
ومدرسـة طالئـع    ،  بالمرحلة األولى   ستين ، فجاءت المدرسة البريطانية      رمدرسة أو مد  

، أما المرحلـة     الخامسة، ومدرسة عثمان بن عفان بالمرحلة       المستقبل فى المرحلة الثانية     



-     -  ٢٣

، أمـا    المدرستين الفرنسية واأللمانية ، وهما فى مبنى مدرسى مشترك           الرابعة فقد ضمت  
  .، فمازالت تحت التأسيس نتهاء من المدارس الموجودة بها حل فلم يتم االباقى المرا

التوزيع المزدوج للبيانات وفقـاً لمحـل       ) ٦(والشكل رقم   ) ٣(رقم  ويوضح الجدول   
  .للمدرسة بمدينة الرحاباإلقامة مع المسافة المقطوعة 

فة المقطوعة التوزيع المزدوج للبيانات وفقاً لمحل اإلقامة مع المسا) ٣(جدول رقم 
  . للمدرسة بمدينة الرحاب

المسافة    
      للمدرسة 

  )م(             

  محل اإلقامة

أقل من 
   متر١٠٠٠

 ألقل ١٠٠٠
  ٢٠٠٠من 

 ألقل ٢٠٠٠
  ٣٠٠٠من 

 ألقل ٣٠٠٠
  ٤٠٠٠من 

 ألقل ٤٠٠٠
  ٥٠٠٠من 

٥٠٠٠ 
 اإلجمالى  متر فأكثر

  ٣٨  ٠  ٠  ٦  ٧  ١٢  ١٣  األولى
  ٤٥  ٠  ٠  ٨  ١٠  ١٢  ١٥  الثانية

  ٤٩  ٠  ٠  ٥  ١٠  ١٥  ١٩  ثالثةال
  ٣٠  ٠  ٠  ٤  ٩  ٩  ٨  الرابعة
  ٢٢  ٢  ٥  ٤  ١١  ٠  ٠  الخامسة
  ١١  ٥  ٦  ٠  ٠  ٠  ٠  السادسة
  ١٣  ٩  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  التاسعة
  ٧  ٤  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  العاشرة

 ٢١٥  ٢٠  ١٨  ٢٧  ٤٧  ٤٨  ٥٥  المجموع
)(

%  ١٠٠  ٩,٣  ٨,٤  ١٢,٦  ٢١,٨  ٢٢,٣  ٢٥,٦% 
  )الدالة ( معنوية ال  ح. د   مربع كاى المحسوبة  معامل التوافق

٠,٠٠٩  ٣٥  ٤٢  ٨,١٣  

   .Spss، وحساب مربع كاى باستخدام برنامج ) ١(التوزيع المزدوج للبيانات وفقاً لنتائج استمارة االستبيان ، ملحق رقم : المصدر 

  

                                           
  ) . أسرة ٢١٥ (بناء يذهبون للمدارس بالرحابألديها ستبيان التى يمثل عدد االسر داخل اال) ∗(
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  -:يتضح اآلتى ) ٦(والشكل رقم ) ٣(وبتحليل الجدول رقم 
 ٥٥ متر المرتبة األولى حيث بلـغ عـددها          ١٠٠من  حققت الفئة التى تقطع مسافة أقل       * 

ويتفق ذلك مع موقـع المدرسـة البريطانيـة         . من إجمالى العينة     % ٢٥,٦يمثلون  
  .بالمرحلة األولى ، وقرب مدرسة طالئع المستقبل  كذلك من المرحلة نفسها 

 ،  متـراً ٤٠٠ ألقـل مـن      ١٠٠ها مسافة تتراوح ما بين      ؤتوالت الفئات التى يقطع أبنا    * 
، ودخل ضمن هـذه     على الترتيب    % ) ١٢,٦ – ٢١,٨ – ٢٢,٣( وجاءت بنسب   

، حيث تتوافر المدارس بالقرب مـن        الخامسةسكان المراحل من األولى إلى      الفئات  
  .محل إقامتهم 

فـأكثر   متراً   ٥٠٠ ألقل من    ٤٠٠مسافة تتراوح ما بين     أبناؤها  جاءت الفئة التى يقطع     * 
من إجمـالى العينـة علـى        % ) ٩,٣ – ٨,٤( ت نسبتهم   فى آخر القائمة ، فقد بلغ     
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، وذلك لخلوهـا مـن       التاسعة والعاشرة    تين، وتضم هذه الفئة سكان المرحل     التوالى  
  . المدارس ولجوء أبنائهم لمدارس المراحل العمرانية األخرى بالمدينة

مـع المـسافة المقطوعـة      للتجانس وفقا لمحل اإلقامـة      ختبار مربع كاى    اوبتحليل  
دالـة  مما يدل على أن هناك عالقة قوية         ) ٠,٠٠٩( المعنوية  قيمة  ، فقد جاءت    لمدرسة  ل

، مما يدل   لدى سكان الرحاب     محل اإلقامة مع المسافة المقطوعة للذهاب إلى المدرسة       بين  
( يقطعون رحلة مدرسية أقل مـسافة        للمدرسة من حيث اإلقامة     على أن الطالب األقرب     

قـل  أ زمناً ، حيث تبين من خالل االستبيان أن الرحلة تستغرق            وأقل)  متر   ١٠٠أقل من   
 فأكثر لتحقق زمنـاً     ر مت ٥٠٠بينما جاءت أطول رحلة مدرسية بمسافة        .من خمس دقائق    

، ويقوم بهذه الرحلة الطالب القاطنين بـالمرحلتين الـسادسة          )  دقيقة   ١٤ – ١٠( مقداره  
   . والتاسعة

  - :بمدينة الرحاب حركة الطالب إلى المدارس –)  ٣(
واللذان يوضحان حجم حركة    ) ٧(والشكل رقم   ) ٤(يتضح من خالل الجدول رقم        

  -: الطالب إلى مدارس مدينة الرحاب من داخل المراحل العمرانية للمدينة أن 

  ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧توزيع طالب مدارس مدينة الرحاب وفقاً لمحل اإلقامة ) ٤(جدول 
          المدرسة

 محل اإلقامة
 الجملة األلمانية الفرنسية عثمان بن عفان طالئع المستقبل بريطانيةال

 ٣٤٦ ٤ ٢١ ١١٥ ٩٦ ١١٠ األولى
 ٥٦٨ ٧ ١٨ ١٤٧ ٣٠٨ ٨٨ الثانية
 ٤٨٦ ١١ ١٣ ١٣٨ ٢٥١ ٧٣ الثالثة
 ٧٥٨ ٢٢ ١٧ ٣٢١ ٢٥٥ ١٤٣ الرابعة
 ٤٩٢ ٤ ٦ ٣٢٩ ٨٤ ٦٩ الخامسة
 ٤٦١ ١٢ ٨ ٣١٧ ٧٢ ٥٢ السادسة
 ١٧٣ ٩ ٨ ٥٧ ٦٤ ٣٥ التاسعة
 ١٧٩ ٦ ٩ ٧٦ ٥٨ ٣٠ العاشرة

 ٣٤٦٣ ٧٥ ١٠٠ ١٥٠٠ ١١٨٨ ٦٠٠ اإلجمالى

  .  ، إدارة الحاسب اآللى والمعلومات ، بيانات غير منشورة ٢٠٠٨جهاز تعمير مدينة الرحاب ، : المصدر 
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 حركة إليها من الطالب بمدينـة الرحـاب ،          حجم حققت مدرسة عثمان بن عفان أكبر        -
من إجمالى   % ٤٣,٣ تلميذاً ، بلغت نسبتهم      ١٥٠٠ التالميذ بها    حيث بلغ اجمالى عدد   

 / ٢٠٠٧ تلميذاً خالل العام الدراسـى       ٣٤٦٣تالميذ مدارس الرحاب ، والبالغ عددهم       
  :وترجع هذه الكثافة العددية للتالميذ بالمدرسة لسببين .  م ٢٠٠٨
  ) .خامسة المرحلة الرابعة وال( قربها من أكبر مرحلتين عمرانيتين  : األول
، حيث أن بها جزء يتلقـى الـدعم مـن           انخفاض تكاليف الدراسة بالمدرسة      : الثانى

  . القطاع الحكومى 
، لإللتحاق بمدرسة عثمان    أما المرحلة التاسعة ، فقد جاءت بأقل معدل حركة طالبية منها            

 كتمال االشـغال الـسكانى لكافـة      ابن عفان ؛ وذلك لبعد المسافة بينهما ، كذلك عدم           
  .الوحدات السكنية بالمرحلة التاسعة 

جاءت مدرسة طالئع المستقبل فى المرتبة الثانية من حيث حجم حركة الطالب القاطنين              -
حركة طالبيـة   معدل  لتحاق بها ، حيث حققت المرحلة الثانية أعلى         بمدينة الرحاب لإل  

عة ثم الخامسة ،    للمدرسة ، وذلك لوجود المدرسة بالمرحلة نفسها ، تلتها المرحلة الراب          
  .، وكبر الحجم العمرانى والسكانى للمرحلتين وذلك لقرب المسافة 

على الرغم من قرب المرحلة األولى من المدرسة ، إال أن طالبها يفـضلون الـذهاب                 -
 لذللك جـاءت المرحلـة األولـى        .للمدرسة البريطانية ، والتى توجد بالمرحلة نفسها        

  . الطالبية لمدرسة طالئع المستقبل بمعدل قليل فى مساهمتها للحركة

  . انخفضت المساهمة من المراحل العاشرة ، التاسعة ، السادسة لبُعد المسافة -

 أما المرحلة السادسة ، فقد انخفضت حركة طالبها لمدرسة طالئع المـستقبل ، لقـرب                -
  .لحاق أبناءهم بها امدرسة عثمان بن عفان لسكانها ، وتفضليهم 

،  البريطانية لتحقق حركة شبه متوازنة من طـالب مدينـة الرحـاب              جاءت المدرسة  -
ستثناء ارتفاع عدد الطالب القادمين من المرحلة الرابعة ، لكثرة عدد سكانها وكبـر              اب

  .حجمها العمرانى ، كذلك من المرحلة األولى، حيث توجد المدرسة بالمرحلة نفسها
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لمانية والفرنسية فى نهاية القائمة ، حيث أنهما حديثتا النشأة ، لـم              جاءت المدرستان األ   -
 م بالمدرسة الفرنسية ، وعـام       ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤يبدأ العمل بهما إال فى العام الدراسى        

 باأللمانية ، كما أن اللغة االنجليزية هى اللغة األكثر انتشاراً ، لـذلك              ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥
  . األخرى يكون قليالً فاالقبال على دراسة اللغات األجنبية

إال أن من المالحظ زيادة عدد الطالب بالمدرستين من المرحلة الثالثة والرابعـة ، وذلـك          
لقرب المسافة ، حيث تضم المرحلة الرابعة المدرستين فى مبنيين متجـاورين ، وعلـى               

  . حدود المرحلة الثالثة 

  -: الوسيلة المستخدمة فى الرحلة المدرسية بالرحاب – )٤( 
، والتى تسهل الحصول على الخدمات      إمكانية الوصول   الوسيلة عنصر من عناصر     

التوزيـع  ) ٨(والـشكل رقـم     ) ٥(ويوضح الجدول رقم    ،  يساندها شبكة جيدة من الطرق      
 للمدرسـة بمدينـة      فى الذهاب  المزدوج للبيانات وفقاً لمحل اإلقامة مع الوسيلة المستخدمة       

  .الرحاب 
  لمزدوج للبيانات وفقاً لمحل اإلقامة التوزيع ا) ٥(جدول رقم 

  . م٢٠٠٨مع الوسيلة المستخدمة فى الذهاب للمدرسة بمدينة الرحاب عام 
  محل اإلقامة          
  الوسيلة 

 المستخدمة

ولى
األ

نية 
الثا

لثة 
الثا

بعة 
لرا
ا

سة 
خام

ال
سة 

ساد
ال

 

سعة
التا

شرة 
العا

وع 
جم
الم

 

% 

 ٢٧,٩ ٦٠ ٠ ٩ ٨ ٥ ٩ ١٠ ١١ ٨ سيارة خاصة
 ٣٢,٦ ٧٠ ٥ ٤ ٤ ١٠ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ص المدرسةبا

 ٦ ١٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٥ ٣ ٠ ٤ سيارة مؤجرة
 ٢٠,٩ ٤٥ ٠ ٠ ٢ ٧ ٥ ٨ ١٣ ١٠ سيراً على القدام
 ١٢,٦ ٢٧ ٠ ٠ ٠ ٤ ٣ ٥ ٨ ٧ وسيلة أخرى

 %١٠٠ ٢١٥ ٦ ١٣ ١٤ ٢٦ ٣٥ ٣٩ ٤٣ ٣٩ المجموع

ح. د  مربع كاى المحسوبة معامل التوافق )الدالة ( المعنوية    
٠,٠٠٨ ٢٨ ٢٠ ١,٥ 

، وحساب مربع كاى ) ١(التوزيع المزدوج للبيانات وفقاً لنتائج استمارة االستبيان ، ملحق رقم : المصدر 
   .Spssباستخدام برنامج 
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  -:يتضح اآلتى ) ٨(والشكل رقم ) ٥(وبتحليل الجدول رقم 

فى المرتبة  لذهاب أبنائهم إلى مدارسهم     ستخدام باص المدرسة    اجاءت الفئة التى تفضل     * 
، مـن إجمـالى العينـة      % ٣٢,٦ ، وبلغت نسبتهم     ٧٠األولى ، حيث شكل عددهم      

فى ذهـاب   السيارة الخاصة   ثم جاءت الفئة التى تستخدم      .  فرداً   ٢١٥والبالغ عددها   
 ، تلتها الفئة التى      %٢٧,٩فى المرتبة الثانية بنسبة      وعودة أبنائهم من وإلى المدرسة    

 ١٢,٦ستخدم  ا، بينما    % ٢٠,٩بنسبة  سيراً على األقدام    م  يذهب أبنائهم إلى مدارسه   
 –العاديـة   الدراجة   (   مثلرى للرحلة إلى المدرسة     ـائل أخ ـمن التالميذ وس  % 
   ) .بخاريةالدراجة ال

تقلهم إلى المدرسة فقد جاءت فى نهايـة القائمـة          أما الفئة التى تؤجر سيارات ألبنائهم       * 
 ١٥-١٠(، يشترك فيها ما بـين       كون سيارة جماعية    فقط ، وغالباً ما ت     % ٦بنسبة  
  ) .تلميذاً

والوسـيلة المـستخدمة فـى       لمحل اإلقامة    تبعاختبار مربع كاى للتجانس     اوبتحليل  
مما يدل على أن هناك عالقة قوية دالة         ) ٠,٠٠٨(  للمدرسة ، فقد جاءت المعنوية       الذهاب
(  حيث يفضل أبنـاء سـكان المراحـل         ،  ) محل اإلقامة والوسيلة  (متغيري الدراسة    بين

سيراً علـى األقـدام أو      الذهاب للمدرسة   ) ، والخامسة   الرابعة  الثالثة ،   األولى ، الثانية ،     
الـسادسة ،   ( سكان المراحـل    فى حين يفضل    ،  أو دراجة بخارية    باستخدام دراجة عادية    

المدرسة ، والـسيارة    نتقال ما بين باص     اوسيلة  هم  ؤأن يستخدم أبنا  ) التاسعة ، والعاشرة    
إلى طول المسافة نتيجة بعد محل اإلقامة عن        الخاصة ، والسيارة المؤجرة ، ويعزى ذلك        

  .مكان المدرسة 
ويمكن القول أن هناك عالقة إيجابية تربط بين موقع الخدمة بالنسبة للطالبين لهـا ،               

حيـث أن   حيث ترتفع كفاءة الحصول وسهولة الوصول للخدمة بأبسط الوسائل ، وذلـك             
الخدمة منتشرة انتشاراً جيداً فى المدينة ، ومحققة للقدر األنسب من التباعـد مـن محـل                 

  .اإلقامة بالنسبة ألكبر عدد ممكن من السكان 

  . مدارس مدينة الرحاب  ) ٨ ، ٧ ، ٦( وتوضح الصور أرقام 
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  .مدارس مدينة الرحاب  ) ٨ ، ٧ ، ٦( صورة رقم 
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  -: بالرحاب مشكالت الرحلة المدرسية – ٤
  -: فى مدينة الرحاب كاآلتى تتلخص أهم مشكالت الرحلة المدرسية 

 ) ٧,٥ – ٦,٥( صباحاً من الـساعة   Rush Hourزدحام فى فترات الذروة اال  -أ  
دى إلـى   ؤ، مما ي  ظهراً   ) ٢,٥ – ١,٥( ، وفى فترة الظهيرة من الساعة       صباحاً  

  .الضغط المرورى على جميع شوارع المدينة 
كوسـيلة  طول الرحلة المدرسية لدى الطالب الذين يستخدمون باص المدرسـة             -ب 

للذهاب إلى المدرسة ، حيث يضطرون إلى الدوران حول المدينة مروراً لجمـع             
 .التالميذ من كافة أنحاء المدينة 

الـذين يـستخدمون    بواسطة التالميـذ    إحداث إرباك مرورى فى شوارع المدينة         -ج  
 .أو البخارية فى الذهاب للمدرسة الدراجة العادية 

التزاحم الشديد عند الشوارع التى توجد عليها المـدارس فـى فتـرة الـصباح                 -د 
، وتعطل حركة المرور بالمدينة     ، مما يؤدى إلى كثافة مرورية كبيرة        والظهيرة  

طلعـت  (يـسى   خاصة وأن مدارس الرحاب كلها تقع على إمتداد الطريق الرئ         ،  
 .، وإن اختلفت المراحل العمرانية التى توجد بها المدينة ) مصطفى
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  -: النمط التسوقى المجمع : ثانيًا 
  -: السوق التجارى بالرحاب )أ(

لتجارة نشاطاً رئيسياً فى كل المدن ، وعادة ما يدخل ضـمن االسـتخدامات              اتمثل  "
ذا تنضم األعمال إلـى التجـارة ، وتقتـنص          ولهالتجارية كل ما يؤدى إلى ربح مادى ،         

، تلك المواقع التى تحقق أكبر قـدر مـن          االستخدامات التجارية أطيب المواقع فى المدن       
  .)١٨(" سهولة الوصول إليها

  -:تصنيف محالت السوق التجارى بالرحاب ) ١(
لـى  عفى المنطقة المشتركة ما بين المرحلتين األولى والثانية         يوجد السوق التجارى    

 قـائم   ٢٨٩ محالً تجارياً ، منهـا       ٣٦٠ ، ويضم السوق التجارى      ٢ كم ١,٥مساحة قدرها   
  . اإلنشاء والتجهيز حت محل ت٧١العمل بها كمراكز للتسوق ، بينما يوجد 

  . االستخدام التجارى للمحالت فى منطقة السوق بمدينة الرحاب) ٦(جدول رقم 
 % لمحالتعدد ا نوع النشاط % عدد المحالت نوع النشاط

 ١,٤ ٤ نجارةال ٢٩,٤ ٨٥ مطاعم
 ١,٤ ٤ بيع وصيانة كمبيوتر ١٢,٨ ٣٧ كافتيريا

 ١,٤ ٤ خدمات نقل ٧,٦ ٢٢ خدمة وصيانة السيارات
 ١,٤ ٤ مالبس وأحذية ٦,٩ ٢٠ مكوجى وتنظيف مالبس

 ١,٤ ٤ بويات وحدايد ٤,٢ ١٢ سوبر ماركت
 ١,٠ ٣ أدوات منزلية ٣,٨ ١١ حالق وكوافير

 ١,٠ ٣ كتب وأدوات مدرسية ٢,٨ ٨  عقاريةخدمات
 ١,٠ ٣ زهورال ٢,٤ ٧ مخابز بلدى وأفرنجى
 ١,٠ ٣ أدوات منزلية ٢,١ ٦ ديكورات وموبيليات

 ١,٠ ٣ مكيفات ٢,١ ٦ جزارة
 ١,٠ ٣ تسالى ومقلة ١,٧ ٥ بيع أجهزة كهربائية

 ١,٠ ٣ عجالتى ١,٧ ٥ خضر وفاكهه
 ٠,٧ ٢ ةرافصمكاتب  ١,٧ ٥ حلويات وأيس كريم
 ٠,٧ ٢ زجاج ومرايا ١,٧ ٥ عصائر ومرطبات
 ٠,٧ ٢ عطارةال ١,٤ ٤ ألبان ومنتجاتها

%١٠٠ ٢٨٩ المجموع ١,٤ ٤ سباكة وأدوات صحية

  .جهاز مدينة الرحاب ، إدارة الحاسب اآللى والمعلومات ، بيانات غير منشورة ، والنسب للباحثه :   المصدر 
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االستخدام التجارى للمحـالت    يتبين أن   ) ٩( رقم   والشكل) ٦(وبدراسة الجدول رقم    
  -:تتميز باآلتى بمدينة الرحاب التجارى فى منطقة السوق 

من إجمـالى محـالت      % ٢٩,٤ستحوذت على   ، ا جاءت المطاعم فى المرتبة األولى      * 
، تلتها الكافتيريات فى المرتبة الثانيـة ، وبلـغ           مطعماً   ٨٥حيث بلغ عددها    السوق  

  .من إجمالى محالت السوق  % ١٢,٨ كافتيريا تمثل ٣٧التجارى عددها بالسوق 
ختالف نوعية ما تقدمه    اتساوت بعض المنافذ التجارية من حيث العدد ، على الرغم من            * 

 ٦للسكان ، على سبيل المثال جاءت محالت الديكورات ومحالت الموبيليات بواقـع             
  .ة فى نفس العدد تساوت معها محالت الجزارى حدة ، لمحالت لكل منهما ع

تدرجت أنماط االستخدامات بمحالت السوق التجارى مـا بـين الخـدمات التـسويقية              * 
) الزجاج والمرايا الصرافة ، العطارة ،     (، بينما جاءت محالت     والخدمات الشخصية   

  .ن فقط لين تجاريي، حيث لم يخص كل منها سوى محفى آخر القائمة 
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  -: الرحاب سويقيية بمدينةزمن الرحلة الت) ٢( 
وبين عدد الرحالت التـسويقية     عادة بين نظم السلع والخدمات      عكسية   توجد عالقة "

دنى يتحرك السكان مـن     فالنظام السلعى أو الخدمى األ    الحصول عليها ،    للسكان من أجل    
ويحوى السوق التجـارى بمدينـة       ،)١٩(" ) يومية(أجله برحالت تسويقية كثيرة أو متعددة       

  .أو شبه يومية إليه حركة يومية ، حيث يتحرك السكان رحاب تلك األنماط التسويقية ال
، ونظراً للموقع غير المركزى للسوق التجارى داخل الكتلة العمرانية لمدينة الرحاب            

 ، خاصة لسكان المراحل غير القريبـة مـن          فقد تميزت الرحلة التسويقية بالطول النسبى     
)  العاشرة   – التاسعة   – السادسة   – الخامسة   –الرابعة  ( مراحل  فسكان ال السوق التجارى ،    

فى زمن يتراوح ما بـين      ،  ) م فأكثر   ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠( يقطعون رحالت تتراوح ما بين      
  .)∗(بإستخدام باص المدينة )  دقيقة ٣٠ – ٢٥(بالسيارة الخاصة ، و )  دقيقة١٥ – ١٠(

ضح منهما التوزيع المزدوج الذى يت) ١٠(والشكل رقم ) ٧(وبتحليل الجدول رقم 
للبيانات تبعاً لموقع السكن مع المسافة المقطوعة للسوق التجارى داخل مدينة الرحاب عام 

  -: فقد تبين ما يلى .م ٢٠٠٨
 متر المركز األول ٣٠٠٠ ألقل من ٢٠٠٠حققت الفئة التى تقطع رحلة تتراوح ما بين * 

  .مدروسة بالرحاب من إجمالى العينة ال % ٢٦,٥، حيث بلغت نسبتها 
 متر المرتبة الثانية، ٢٠٠٠ ألقل من ١٠٠التى تقطع رحلة تتراوح ما بين شغلت الفئة * 

نسبة من إجمالى العينة ، ثم توالت الفئات تنازلياً ، حيث بلغت  % ٢٣,٥بنسبة 
 ألقل من ٣٠٠٠، بينما الرحلة من  % ٢٠,٤ متر ١٠٠٠قل من أصحاب الرحلة األ

، فى حين جاءت الرحالت الطويلة للسوق  % ١٤,٦تهم بلغت نسب متر ٤٠٠٠
 متر فأكثر بنسب ٥٠٠٠ متر و ٥٠٠٠ ألقل من ٤٠٠٠ما بين التجارى والتى تتراوح 

  .على التوالى  % ٦,٥و  % ٨,٥

                                           
 ، حيث تتولى نقل السكان ما بين مناطق المدينة السكانهباص المدينة خدمة مجانية توفرها مدينة الرحاب ) ∗(

 أتوبيس متوسط ٧٦ويعمل بهذه الخدمة عدد المختلفة ، بما فيها مناطق التسوق والخدمات والترفيه بالمدينة ، 
   .الحجم 
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  التوزيع المزدوج للبيانات تبعاً لموقع السكن ) ٧(جدول رقم 
  .م ٢٠٠٨عام مع المسافة المقطوعة للسوق التجارى داخل مدينة الرحاب 

       المسافة
 المرحلة

  أقـل من
  متر١٠٠٠

  ١٠٠٠من
 ٢٠٠٠ألقل من 

  ٢٠٠٠من
 ٣٠٠٠ألقل من 

  ٣٠٠٠من
 ٤٠٠٠ألقل من 

  ٤٠٠٠من
 ٥٠٠٠ألقل من 

  ٥٠٠٠من 
 متر فأكثر

المجموع

 ٥٤ ٠ ٠ ٠ ١٣ ١١ ٣٠ األولى
 ٥٠ ٠ ٠ ٣ ١٢ ٢٠ ١٥ الثانية
 ٤٥ ٠ ٤ ١١ ١٠ ١٢ ٨ الثالثة
 ٥٩ ٣ ١٢ ١٢ ٢٠ ١٢ ٠ الرابعة
 ١٢ ٥ ٢ ٢ ٣ ٠ ٠ الخامسة
 ٤ ٣ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ السادسة
 ٢٢ ٤ ٢ ٧ ٥ ٤ ٠ التاسعة
 ١٤ ٢ ٢ ٣ ٥ ٢ ٠ العاشرة

 ٢٦٠ ١٧ ٢٢ ٣٨ ٦٩ ٦١ ٥٣ المجموع

%  ١٠٠  ٦,٥  ٨,٥  ١٤,٦  ٢٦,٥  ٢٣,٥  ٢٠,٤%  
 )الدالة ( المعنوية  ح. د  مربع كاى المحسوبة معامل التوافق

٠,٠٠٧ ٣٥ ٤٥ ٧,٢٥ 

   .Spss، وحساب مربع كاى باستخدام برنامج ) ١(التوزيع المزدوج للبيانات وفقاً لنتائج استمارة االستبيان ، ملحق رقم  : المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-     -  ٣٧

ويعنى ذلك أن السكان الذين يضطرون للذهاب إلى السوق برحالت طويلة تنخفض 
عكس السكان ، بل تصبح نصف أسبوعية ، عدد رحالتهم ، بحيث ال تصبح بشكل يومى 

الرحلة للسوق لهم رحلة يومية أو شبه يومية ، الذين يقطعون رحلة قصيرة ، حيث تمثل 
  . وقد تكون الرحلة للتسوق وقد تكون للترفيه ، وقد تكون لإلثنين معاً 

ختبار مربع كاى للتجانس وفقاً لمحل اإلقامة اتحليل نتائج ويتضح ذلك من خالل 
 وهذا ٠,٠٠٧حيث جاءت نسبة المعنوية بالرحاب ، جارى والمسافة المقطوعة للسوق الت

للسوق  أن هناك عالقة دالة قوية بين محل اإلقامة وبين طول الرحلة المقطوعة ىيعن
  .التجارى بمدينة الرحاب 

من السكان فى رحالت تراوحت ما بين أقل من  % ٨٥حيث تحرك ما يعادل 
   ٤٠٠٠لرحلة التى تتراوح ما بين لم يتحرك فى ا متر ، فى حين ٤٠٠٠ ألقل من ١٠٠٠

   .فقط من العينة المدروسة بالمدينة  % ١٥فأكثر سوى  متر ٥٠٠٠ و

  -:حركة السكان للسوق التجاري بمدينة الرحاب - ٣
المسافات المتساوية ال تحقق أزمنة متساوية للوصول للظاهرة ، حيث يدعم ذلك عدة             

 .ة فى الوصول ، كذلك تكاليف الرحلـة         عوامل منها ؛ شبكة الطرق ، الوسيلة المستخدم       
اللذان يوضحان العالقة بين المسافة والزمن      ) ١١(والشكل رقم   ) ٨(اسة الجدول رقم    روبد
  -:لى السوق التجارى بمدينة الرحاب يتضح مايلى إ

 متر للذهاب إلى السوق التجارى بمدينة الرحـاب،         ١٠٠٠ يقطع السكان مسافة أقل من       -
، ويستخدمون عدة وسائل أولهـا      )  دقائق ٩ إلى   ٥أقل من   (ين  فى رحلة تراوحت ما ب    

السير على األقدام ، ثم الدراجة العادية والبخارية ، ثم السيارة الخاصة ؛ ويرجع ذلك               
لقرب المسافة ، وسهولة الوصول وقلة تكلفة الرحلة ، حيث تراوحت عـدد المـرات               

ن أجـل التـسوق والترفيـه،        مرات اسبوعياً م   ٧ – ٥التى ذهبوا فيها للسوق ما بين       
من العينة المدروسة ، وتجدر اإلشارة إلى أن سـكان           % ١٦,٥وبلغت نسبة هذه الفئة     

  .هذه الفئة يقطنون بالمرحلة األولى بمدينة الرحاب 
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  .العالقة بين المسافة والزمن للسوق التجارى بمدينة الرحاب ) ٨(جدول 

  

  

  

  

  

  

  . ، والنسب للباحثة ) ١(قم إستمارة االستبيان ، ملحق ر: المصدر 
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فـى  )  دقيقة   ١٩ ألقل من    ١٥( جاءت نسبة السكان الذين قطعوا رحلة زمنية مقدارها          -
% ٢١,٦،بلغت نـسبتهم  المرتبة األولى من حيث عدد المترددين على السوق التجارى      

إلـى   ١٠٠٠(  من جملة العينة ، وقد تراوحت أطوال الرحالت التى قطعوها ما بـين            
، استخدم هؤالء السكان السيارات الخاصة كما استخدم الـبعض          )  متر فأكثر    ٥٠٠٠

، وبلغ عدد المرات التى ذهبوا فيها للسوق إسبوعياً         باص المدينة خالل رحلة التسوق      
  .، وغالبيتهم من المراحل العمراني الثانية والثالثة والعاشرة )  مرات ٦ – ٥( 

)  دقيقة ١٩ ألقل من    ١٠(سكانها رحلة زمنية تتراوح ما بين        توالت الفئات التى استغرق      -
، حيـث قطعـوا     من جملة العينة المدروسـة       % ) ٢١,٦ – ١٨,٥ – ١٧,٣( بنسب  

، استخدم هؤالء الـسكان     )  متر فأكثر    ٥٠٠٠ إلى   ١٠٠٠( مسافات تراوحت ما بين     
غـالبيتهم  ، و السيارات الخاصة كما استخدم البعض باص المدينة خالل رحلة التسوق           

  .من المراحل العمرانية الرابعة ، الخامسة ، والسادسة 

، )  دقيقة فـأكثر   ٣٠ إلى   ٢٠(أما الفئات التى يقطع سكانها رحلة زمنية تتراوح ما بين            -
فقد جاءت فى   )  متر فأكثر    ٥٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠( وقطعوا مسافة يتراوح طولها ما بين       

، باص المدينة خالل رحلة التـسوق        ، ويستخدموا السيارات الخاصة و     متأخرترتيب  
فقط نظراً لطـول    )  مرات   ٤ – ٣( سبوعا  اوقد بلغ عدد مرات ترددهم على السوق        

الرحلة ، كما أن البعض يفضل خدمة التوصيل للمنازل ، وسـكان هـذه الفئـة مـن                  
  .المقيمين بالمراحل العمرانية الخامسة ، السادسة ، والتاسعة 

ين زمن الرحلة وطولها وبين عدد المرات التى يذهب فيهـا           ويتضح مما سبق أن العالقة ب     
كلما زاد طول   فالسكان فى خطوط حركة متساوية ومنتظمة للسوق ، عالقة عكسية ،            

  .الرحلة وزمنها ، كلما قل عدد مرات التردد والعكس 

باستخدام المسافة الزمنية أمكن انشاء خريطة توضح خطـوط األزمنـة المتـساوية             
وتحدد هذه الخطوط المراحل العمرانيـة التـى يمكـن           بمدينة الرحاب ،     للسوق التجارى 

الوصول منها إلى السوق ، ويتحدد الزمن المستغرق فى الوصول إلى السوق وفقاً لعـدة               
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 كثافة  المسافة إلى السوق ، نوعية وحالة الطرق وعدد مساراتها ،           : اعتبارات من أهمها    
   .بمدينة الرحاب ئص السوق  ، وخصاالمستخدمهوسيلة الالحركة ونوع 

الذى يوضـح خطـوط     ) ١٢(واعتماداً على الدراسة الميدانية تم انشاء الشكل رقم         
 األزمنة المتساوية للسوق التجارى وفقاً للبيانات التى تم تجميعها من الدراسـة الميدانيـة             

  .واستمارة االستبيان 
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  ) دقائق ٥(س خطوط بفاصل زمنى الشكل يضم خم: ومن تحليل الشكل تبين أن 

ويمر هذا الخط بالمراحل العمرانية التى ال تبعد        ) :  دقائق   ١٠(  خط الزمن المتساوى     -
األولى ، الثانية ،    ( ، وتضم أجزاء من المراحل      )  متر   ١٠٠٠( عن السوق بأكثر من     

  . ، وهى المراحل المجاورة للسوق )الخامسة ، السادسة 

ويمر هذا الخط بالمراحل العمرانية التى ال تبعد عن         )  دقيقة   ١٥ ( خط الزمن المتساوى   -
األولـى ، الثانيـة ،      ( ، وتضم أجزاء من المراحل      )  متر   ٢٠٠٠( السوق بأكثر من    

  ) .الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة 

 عن  ويمر هذا الخط بالمراحل العمرانية التى ال تبعد       )  دقيقة   ٢٠(  خط الزمن المتساوى     -
الثالثـة ، الرابعـة ،      ( ، وتضم أجزاء من المراحل      )  متر   ٣٠٠٠( السوق بأكثر من    

) األولى ، الثانية ، الخامسة ، الـسادسة         ( ، بينما تغطى المراحل     ) التاسعة ، العاشرة    
  .بالكامل 

ويمر هذا الخط بالمراحل العمرانية التى ال تبعد عن         )  دقيقة   ٢٥(  خط الزمن المتساوى     -
  .، وتضم غالبية المراحل العمرانية للمدينة )  متر ٤٠٠٠( ق بأكثر من السو

ويمر هذا الخط بالمراحل العمرانية التى ال تبعد عن         )  دقيقة   ٣٠(  خط الزمن المتساوى     -
  .، ويغطى جميع المراحل العمرانية للمدينة )  متر ٥٠٠٠( السوق بأكثر من 

  -:يية بمدينة الرحاب الوسيلة المستخدمة فى الرحلة التسويق) ٤(
، كثر رفاهية   ستخدام الوسيلة األ  ارتفاع مستوع الدخل وبين     ية بين ا  توجد عالقة طرد  

نتقال ائل التى يستخدمها اإلنسان فى اال     فى مقدمة تلك الوس   وغالباً ما تأتى السيارة الخاصة      
  .من مكان آلخر 

مـن عينـة      %٨٣ن  وبقياس مستوى الدخل لدى سكان مدينة الرحاب فقد تبـين أ          
، مما يعنى أن متوسط دخل      شهرياً فأكثر   /  جنيه   ٥٠٠٠الدراسة يزيد مستوى الدخل عن      

، ويعد هذا المستوى مرتفع جداً       ألف جنيه سنوياً     ٦٠الفرد السنوى بمنطقة الدراسة يوازى      
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 ١٤,٣(  م   ٢٠٠٧بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوى السائد فى مصر والذى بلغ فى عام             
 بمعنى آخر أن دخل الفرد من سكان الرحاب يعـادل أربعـة              .)٢٠( )سنوياً   / ألف جنيهاً 
  .دخل الفرد فى مصر العام لمتوسط الأضعاف 

، نسقاً سائداً فى أماكن كثيرة من       رتفاع معدالت الدخل لدى سكان الضواحى       اويعد  
همـا  حيث أظهرت الدراسة التى ُأجريت على ضـواحى مـدينتين أمـريكتين             " ،  العالم  

Minneapolis and St.Paul  رتفاع مستوى  م ، جاءت النتائج لتوضح ا١٩٩٥ فى عام
بينما يبلغ متوسـط    سنوياً ،   / لف دوالر   أ ٤٩فى ضواحى المدينتين ليصل إلى      دخل الفرد   

  .)٢١(سنوياً فقط / لف دوالر أ ٣٣دخل الفرد داخل المدينتين 
مزدوج للبيانات تبعاً للـدخل     التوزيع ال ) ١٣(والشكل رقم   ) ٩(ويوضح الجدول رقم    

بمدينة الرحاب عـام    الشهرى للفرد مع الوسيلة المستخدمة للوصول إلى السوق التجارى          
  .م ٢٠٠٨
  

  التوزيع المزدوج للبيانات تبعاً للدخل الشهرى للفرد ) ٩(جدول رقم 
  . م٢٠٠٨مع الوسيلة المستخدمة للوصول إلى السوق التجارى بمدينة الرحاب عام 

   الدخل الشهرى          
  الوسيلة

  المستخدمة

  أقـل من 
  جنيه١٠٠٠

  ١٠٠٠من
 ٢٠٠٠ ألقل من 

   ٢٠٠٠من
 ٣٠٠٠ألقل من 

  ٣٠٠٠من
 ٤٠٠٠ ألقل من 

  ٤٠٠٠من
 ٥٠٠٠ ألقل من 

  ٥٠٠٠من 
  جنيه فأكثر

 % المجموع

٤٦٫٥ ١٢١ ٤٧ ١٢ ٣٥ ٢١ ٥ ١ سيارة خاصة

١٨٫٦ ٤٨ ٠ ٥ ٨ ١١ ١٥ ٩ باص المدينة

 ٦٫٥ ١٧ ٠ ٠ ٠ ٨ ٧ ٢ دامسيراً على األق
٢٦٫٥ ٦٩ ٢٨ ١٦ ١٢ ١٠ ٣ ٠ )ديلفرى(توصيل للمنازل 

 ١٫٩ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٣ وسيلة أخرى

١٠٠ ٢٦٠ ٧٥ ٣٥ ٥٥ ٥٠ ٣٠ ١٥ المجموع

 )الدالة ( المعنوية  ح. د  مربع كاى المحسوبة معامل التوافق

٠,٣٣ ٢٥ ١٠ ٠,٩٣ 

، وحساب مربع كاى ) ١(ائج استمارة االستبيان ، ملحق رقم التوزيع المزدوج للبيانات وفقاً لنت: المصدر 
   .Spssباستخدام برنامج 
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  -:تبين أن ) ١٣(والشكل رقم ) ٩(وبتحليل الجدول رقم 
تشغل السيارة الخاصة المرتبة األولى كوسيلة للذهاب إلى الـسوق التجـارى بنـسبة              * 

% ٢٦,٥ فى المرتبة الثانية بنسبة      Deliveryل  ، تليها خدمة التوصيل للمناز    % ٤٦,٥
من العينة باص المدينة فى الذهاب إلى السوق التجارى، فى حـين            % ١٨,٦واستخدم  

دراجـة عاديـة أو     % ١,٩الذهاب سيراً على األقدام ، بينما اسـتخدم         % ٦,٥يفضل  
  .بخارية فى الرحلة التسويقية 

ن قبل السكان القاطنين بالمراحل البعيـدة       ساد استخدام السيارة الخاصة وباص المدينة م      * 
 – التاسعة   – السادسة   – الخامسة   –الرابعة  ( عن السوق التجارى بالمراحل العمرانية      

فى حين استفاد سكان المرحلتين األولى والثانية من القـرب النـسبى مـن              ) العاشرة  
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سـتخدام  السوق التجارى ، فلذلك يفضلون الذهاب للسوق سـيراً علـى األقـدام أو با              
  .الدراجات البخارية 

أما خدمة التوصيل للمنازل فقد سادت جميع المراحل العمرانية بالمدينة ، وبلغت نـسبة              * 
من اجمالى عينة الدراسة ، ويرجع السبب فى ارتفاع نـسبة           % ٢٦,٥المستفيدين منها   

  :المستفيدين من هذه الوسيلة فى الحصول على متطلباتهم التسويقية إلى 
 مستوى الدخل العام لدى سكان المدينة ، وطلب الرفاهية القصوى ، حيث              ارتفاع -

  .توصيل ما يريد إليه دون عناء ، بغض النظر عن المقابل المادى 
 يفضل كبار السن من السكان االستفادة من هذه الخدمة ، التى توفرعليهم مـشقة               -

  .الحركة للتسوق 

 الشهرى والوسيلة المستخدمة للـذهاب      وبتحليل نتائج مربع كاى للتجانس وفقاً للدخل      
  -:كما يلى ) ٩(بمدينة الرحاب جاءت النتائج كما يوضحها الجدول إلى السوق 

 وهى قيمة غير دالة على وجود عالقة بين مستوى          ٠,٣٣بقيمة  ) الدالة(جاءت المعنوية   * 
مـن  المناطق القريبة   كد ذلك نتيجة االستبيان حيث يفضل سكان        ؤ، وي الدخل والوسيلة   

قدام ذهاباً للتـسوق بـالرغم مـن        أو السير على األ   ستخدام الدراجة   االتجارى  السوق  
  .متالكهم سيارات خاصة ا
كما يفضل البعض اآلخر من السكان الحصول على متطلباتهم من خالل خدمة التوصيل             * 

رتفاع الدخل ،   ا، مما يدل على     متالكهم سيارات خاصة أيضاً     اللمنازل على الرغم من     
 الذى حدد الوسيلة المستخدمة هى المسافة المقطوعة ولـيس مـستوى الـدخل أو               لكن
  .متالك السيارة ا
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  -: الرحاب مشكالت الرحلة التسويقيية بمدينة) ٤(
  -:تتلخص أهم مشكالت الرحلة التسويقية لدى سكان مدينة الرحاب فيما يلى 

فـى  دى إلى كثافـة شـديدة       تعدد األنماط التسويقية وتجميعها فى مكان واحد ، مما يؤ          •
الحركة للسوق ، خاصة فى فصل الصيف ، وزيادة حجم سكان المدينـة  ، لعـودة                 

  .المقيمين الذين يقضون معظم السنة خارج المدينة ، باإلضافة إلى السائحيين 
 مقهى تمثل   ٣٧ الترويحى على السوق التجارى ، حيث بلغ عدد المقاهى           ططغيان النم  •

اط االستخدامات بالسوق ، وما تبع ذلك النمط من وجـود           من إجمالى أنم   % ١٢,٨
 .جلسات فى الطرق الداخلية للسوق ، مما يعيق حركة المترددين للشراء 

 .طول الرحلة للمقيمين فى المراحل العمرانية البعيدة عن السوق  •

ى فى مكان واحد ، يـؤد     ) البقالة والمواد الغذائية    ( تجمع األنماط التسويقية الدنيا مثل       •
  .للسكان من أجل الحصول عليها إلى رحلة يومية أو شبه يومية 
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  الخاتمة والتوصيات
واحدة من الضواحى الجديدة التى أنشأت حول مدينة القاهرة ، فى مدينة الرحاب 

وحيث  .سعى الدولة لتخفيف الضغط السكانى والعمرانى والخدمى عن العاصمة إطار 
بها مسبقاً ، فقد اختلفت أنماط توزيع مراكز الخدمات والتسوق ططة أنها تنتمى للمدن المخ

التى افتقدت إلى التخطيط العمرانى التى يمارسها سكان المدن القديمة ، من تلك األنماط 
  .الجيد 

، ونمط على تلك المدينة كنموذج عمرانى جديد لذا حاولت الدراسة إلقاء الضوء 
وقد اتضح وجود نمطين تنتشر فيهم الخدمات  .ق انتشار جديد للخدمات ومراكز التسو

  :ومراكز التسوق بالرحاب هما 
حيث تميزت المدارس وتم اختيار المدارس للدراسة التفصيلية به ،  النمط المنتشر: أوالً 

، حيث ، وكذلك تميزت بالكثافة الخدمية المنخفضة بمدينة الرحاب باالنتشار داخل المدينة 
، مما يحقق مستوى متميز من مدرس /  تلميذ ١٣ل دراسى ، و فص/  تلميذاً ٢١بلغت 

  .اآلداء الخدمى بالمدينة 
 ١٠٠٠وقد حققت الرحلة المدرسية بالرحاب أنماط مختلفة ، فجاءت الرحلة أقل من 

، بينما جاءت الرحلة من جملة عينة الدراسة  % ٢٥,٦بنسبة متر فى المرتبة األولى 
 ١٧,٧بنسبة  متر فأكثر فى المرتبة األخيرة ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠الطويلة التى تتراوح ما بين 

  .من جملة عينة الدراسة % 
أما الوسيلة السائدة االستخدام لدى التالميذ للذهاب إلى مدارسهم فكانت باص 

رتباطات العمل ، ويعزى ذلك إلى امن جملة عينة الدراسة  % ٣٢,٦، وحققت المدرسة 
لى موافاة هذه الرحلة اليومية ذهاباً صباحاً وإياباً خالل ، وعدم القدرة علدى أولياء األمور 

، وهى الدراجة ، وساعد كما ظهرت وسائل أخرى للذهاب إلى المدرسة . فترة الظهيرة 
، وعدم وجود كثافة مرورية عالية على استخدامها التجهيز الجيد لطرق وشوارع المدينة 

  . بها
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لى مدارسهم مرتبطة بالمسافة ويمكن القول أن حركة طالب مدينة الرحاب إ
المقطوعة وتكلفة الخدمة ، حيث زادت الحركة كثافة إلى المدراس القريبة من محل 

  .اإلقامة ، واألقل من حيث التكلفة المادية 
الذى يحدث وقد تمثلث أهم مشكالت الرحلة المدرسية بمدينة الرحاب فى التزاحم  •

نتشار ا، وذلك نتيجة اً وظهراً صباحالمدينة عند المدارس ، ويمتد إلى باقى 
  .المدارس كلها على طريق رئيسى بالمدينة هو شارع طلعت حرب 

 الرحلة الطويلة من المراحل العمرانية البعيدة عن المدارس والتى لم تكما مثل •
 وبتطبيق .مشكلة لدى التالميذ وأولياء أمورهم يكتمل بناء مدارسها حتى اآلن ، 

ة معنوية بين محل اإلقامة وبين الرحلة والوسيلة مربع كاى جاءت عالقة دال
 .المستخدمة فى الذهاب للمدرسة 

وتم اختيار نمط تسويقى مجمع هو السوق التجارى بمدينة الرحاب النمط المتجمع : ثانياً 
، خاصة فى عتاد على التسوق المنتشر اريفه وحضره ، وحيث أن العمران المصرى 
كان تجمع هذه األنماط مع مواد الغذائية والتموينية ، فقد أنماط التسوق الضرورية مثل ال

  .، مسألة جديدة على المجتمع المصرى تسويقية ، يجاورها أنماط ترويحية أنماط أخرى 
، تتعدد أنماط استخدامها ما بين تجارى ،  محالً ٢٨٩وقد ضم السوق التجارى 

من إجمالى %  ٢٩,٤جاءت أعلى نسبة للمطاعم حيث بلغت . شخصى ، ترفيهى 
المحالت ، فى حين جاءت محالت العطارة والصرافة والزجاج والمرايا فى نهاية القائمة 

  .لكل نمط  % ٠,٧بنسبة 
، حيث أنه خدمة مجمعة، وقد تميزت الرحلة إلى السوق التجارى بالطول النسبى 

ما كانت باالضافة إلى وجوده فى المنطقة الفاصلة بين المرحلتين األولى والثانية ، ول
ضرورية ، فيقوم بالرحلة غالبية السكان بالمدينة ) متطلبات الغذاء(الرحلة للتسوق اليومى 

  .من كل مراحلها العمرانية 
وقد حقق السكان المقيمين بالقرب من السوق التجارى عدد رحالت أكبر مع مسافة 

والً وص)  متر٢٠٠٠أقل من (من السكان يقطعون رحلة قصيرة  % ٢٣,٥، بلغت قل أ
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، أما السكان الذين يقطعون رحلة ، وهؤالء يقومون بالرحلة يومياً إلى السوق التجارى 
من السكان ،  % ١٥فبلغت نسبتهم )  متر فأكثر٥٠٠٠ – ٤٠٠٠تتراوح بين (طويلة 

بل تصبح شبه أسبوعية ، أو أنهم يلجأون وهؤالء ال يقومون برحلة يومية للسوق 
  . طلبات التوصيل للمنازل للحصول على متطلباتهم من خالل

، فقد جاءت السيارة الخاصة فى المرتبة األولى أما بالنسبة للوسيلة المستخدمة 
من  % ٤٦,٥نسبة المستخدمين لها كوسيلة أساسية للذهاب للسوق التجارى ، وجاءت 

، فى  % ١٨,٦، ثم باص المدينة  % ٢٦,٥السكان ، تلتها وسيلة التوصيل إلى المنازل 
درجات فى الذهاب  % ١,٩الذهاب سيراً على األقدام ، واستخدم  % ٦,٥ حين فضل

  .للسوق التجارى بالرحاب 
مسافة اقل من الف متر في زمن  وقد قطع السكان القريبين من السوق التجاري

بينما قطع السكان المقيمين علي  ،  رحالت اسبوعية٧بمعدل   دقائق٩-٥تراوح مابين 
 ٣٠-١٠ رحلة زمنية تراوحت مابين  متر٥٠٠٠ -٢٠٠٠مابين  بعد مسافة تراوحت

   . دقيقة
لتؤكد على عدم وجود عالقة دالة بين معدل وقد جاءت نتائج اختبار مربع كاى 

الدخل الفردى للسكان ، واستخدام وسيلة ما فى الذهاب للتسوق ، حيث فضل مالك 
. لة التوصيل للمنازل ستخدام وسيذهاب للسوق سيراً للقريبين ، أو االالخاصة السيارات 

  .وذلك نتيجة مستوى الدخل المرتفع والرفاهية 

أما عن مشكالت الرحلة التسويقية فى الرحاب ، فقد جاء التعدد فى تصنيف  •
متصدراً المشكالت ، حيث أدى ذلك إلى المحالت التجارية فى مكان واحد 

مع النمط يهى ختالط النمط الترفاالتزاحم داخل السوق التجارى ، باإلضافة إلى 
  .التسوقى ، مما يضيق الحركة داخل منطقة السوق التجارى 

 .كذلك طول الرحلة للمراحل البعيدة عن السوق مثلت واحدة من المشكالت  •
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  -:هم توصيات البحث فيما يلى أوتتمثل 
، حيث أنه أفضل للسكان خاصة أن  تعميم النمط الخدمى المدرسى المنتشر – ١

  .ون رحلتهم قصيرة كار السن ، حيث يجب أن تمنه صغالمستفيدين 
، ) محالت السوبر ماركت ( إنتشار الخدمات التسويقية ذات األنماط األولية  – ٢

لهذه السلع بشكل يومى ، لذلك فإن تجميع منافذها فى مكان حيث يحتاج السكان 
وإلى عبء الحركة اليومية أو شبه واحد يؤدى إلى تزاحم السكان من ناحية ، 

  .ليومية من قبل السكان من ناحية أخرى ا
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  جامعة بنها
  كلية األداب 

  قسم جغرافيا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )استمارة استبيان () ١(ملحق رقم 
  التقويم التنموي لمراكز الخدمات والتسوق الحديثة في ضواحي القاهرة الكبرى

  بالتطبيق على مدينة الرحاب
  )الستمارة خاصة بالبحث العلمي فقطبيانات هذه ا( 

  برجاء وضع عالمة أو رقم أو عبارة بين األقواس
  )اختياري(:                                                                                االسم -١
  ( )أنثى ( )                                                  ذكر : النوع -٢
  سنة (                  )  :                                   لسن  ا-٣
المرحلة )  ( المرحلة الثالثة )   ( المرحلة الثانية  )    (المرحلة األولى :  محل اإلقامة بالرحاب -٤

   )  (رة المرحلة العاش)  ( المرحلة التاسعة )  ( المرحلة السادسة )  ( المرحلة الخامسة )    ( الرابعة 
  )أعلى من الجامعي)    (جامعي)    (متوسط)    (يقرأ ويكتب)    (أمي:   ( المستوى التعليمي -٥
  : .............................................................. المهنة -٦
  : متوسط الدخل الشهري بالجنيه -٧
  )    (  ٤٠٠٠- ٣٠٠٠ )  *  ( ٣٠٠٠- ٢٠٠٠ )   *  ( ٢٠٠٠-١٠٠٠)    *   (  ١٠٠٠أقل من * 

  )  ( ٥٠٠٠أكثر من    *     )     (٥٠٠٠ -٤٠٠٠من     *                       
  : ما هي المدرسة التي يذهب إليها أوالدك بالرحاب -٨

  :....................................   اسم المدرسة 
  : هل تسكن بالمرحلة التي توجد بها المدرسة -٩

  ) ( ال  )                    *  (نعم           *      
  : لماذا تفضل هذه المدرسة بالتحديد -١٠
   ) (قربها من محل السكن                                                  * 
   ) (المستوى الدراسي المرتفع للمدرسة                                     * 
   )  (لمدرسة                                                 اإلدارة الجيدة ل* 
  ) ( التكاليف المادية المعقولة للمدرسة                                      * 
  : المسافة التي تقطعها للوصول إلى المدرسة بالمتر -١١
  )   ( ٣٠٠٠-٢٠٠٠* )                     ( ٢٠٠٠- ١٠٠٠)            *   ( ١٠٠٠أقل من * 

  ) (  فأكثر ٥٠٠٠ )                 *   (٤٠٠٠-٣٠٠٠                          *
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  : الوسيلة المستخدمة في الذهاب للمدرسة -١٢
   ) (سيارة مؤجرة  )               *  (باص المدرسة  )            *  (سيارة خاصة * 

  .....................أخرى تذكر )         *   (دام سيرا على األق                        * 
  : الزمن المستغرق للوصول إلى المدرسة بالدقيقة -١٣

  )  ( ١٤- ١٠ )                               *  (٩-٥)                  *   ( ٥أقل من   * 
 *(٢٩ -٢٥    *  )                         (٢٤-٢٠ )                     *   (١٩- ١٥ (   

  ) (  فأكثر ٣٠                                     * 
  : عدد المرات التي تذهب فيها للسوق التجاري بالرحاب في األسبوع -١٤
  ) (  ثالث مرات  )                      *  ( مرتان  )                  *  (مرة واحدة * 
   ) (أكثر من خمس مرات  )                *  (  خمس مرات  )                * ( أربع مرات * 
  : المسافة التي يتم قطعها بالمتر للوصول للسوق التجاري بالرحاب -١٥
  ) ( م ٢٩٩- ٢٠٠ )              *  ( م ١٩٩ -١٠٠من  )                *  (م ١٠٠أقل من * 
   ) (  فأكثر ٥٠٠               *   )    (م  ٤٩٩- ٤٠٠ )                 *  (م ٣٩٩-٣٠٠* 
  : الزمن المستغرق للوصول إلى السوق التجاري في الرحاب بالدقيقة -١٦
  )  ( ١٤- ١٠ )                                *  (٩-٥ )                   *   (٥أقل من * 
 *( ٢٩ -٢٥  *  )                            (٢٤-٢٠ )                    *   (١٩- ١٥ (  

  ) (  فأكثر ٣٠                                    * 
  : الوسيلة التي تستخدمها للوصول للسوق التجاري بالرحاب -١٧
  ) ( سيرا على األقدم  )                   *  (باص المدينة  )              *  (سيارة خاصة * 

  ......................أخرى تذكر           * )            ( توصيل للمنازل           * 
  : والمجمعة في الرحاب لألسباب التالية ة أفضل الخدمات التجارية والتسويقي-١٨
* -...............................................  
* -..............................................   
* -..............................................  
* -..............................................  

  : ال أفضل الخدمات التجارية والتسويقية والمجمعة في الرحاب لألسباب التالية -١٩
* -............................................  
* -...........................................  
* -..........................................  
* -.........................................   

 شكراً لحسن تعاونكم
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  ع ـادر والمراجـالمص
 دار ١، تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى ، ج  ) ١٩٨٨( فتحي محمد مصيلحى  -١

  . ٣٩المدينة المنورة ، القاهرة ، ص 

كاب داخل مدينة القاهرة ، رسالة ماجستير ، حركة نقل الر ) ١٩٩٩( محمد رشاد الدسوقي  -٢
  . ٤٨غير منشورة مقدمة إلى كلية اآلداب ببنها ، ص 

 ، تعداد السكان واإلسكان والمنشآت ، ٢٠٠٧الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،  -٣
 .النتائج األولية 

ر، معاص  ، جغرافية العمران من منظور جغرافى وتنموى٢٠٠٥فتحي محمد مصيلحى ،  -٤
  .٢١٢طبعة التوحيد الحديثة ، شبين الكوم ، ص 

التضخم العمرانى فى مصر ومعوقات الجذب السكانى " ، ٢٠٠٠ ، عصام الدين محمد على -٥
فاعليات المؤتمر العام الثانى عشر  ، بحث مقدم ل"فى المدن  الحضرية الصحراوية الجديدة

دن العربية وتحديات القرن الواحد االنفجار السكانى فى الم"لمنظمة المدن العربية بعنوان 
المملكـــــة العربيـة  ، المعهــد العربى إلنمـــاء المـدن ، "والعشرين
  .٢ ، ص السعوديـة

 ، جغرافية العمران الريفى والحضرى ، مكتبة األنجلو المصرية ٢٠٠٣محمد مدحت جابر ،  -٦
  .٤٠٩ : ٤٠٨، القاهرة ، ص ص 

  .٤٧٣ابق ، ص  ، مرجع س٢٠٠٣محمد مدحت جابر ،  -٧

م ، مناهج البحث الجغرافى ، مركز معالجة الوثائق ، شبين ١٩٩٤فتحي محمد مصيلحي ،  -٨
   .٢٤٦الكوم ، ص 

  .٤٠١ ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٣محمد مدحت جابر ،  -٩

 ، دار الثقافة والنشر ٥ ، دراسات فى جغرافية المدن ، ط ١٩٩٣أحمد على إسماعيل ،  -١٠
  .٣٠٨والتوزيع ، القاهرة ، ص 

  .٣٨٤ ، مرجع سابق ، ص ١٩٩٣أحمد على إسماعيل ،  -١١

المملكة العربية ، دار المريخ ،ساليبه أ البحث الجغرافى مناهجه و،١٩٩٠  ،صفوح خير -١٢
  .١٦٢ :١٥٢ص ص، السعودية 
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13- Thierry J. Noyelle , ph D ., 1985 , New Technologies and Services : 
Impacts on Cities and Jobs , the University of Mary land institute for 
Urban studies pp 5 : 8 . 

 
، " المسح الجغرافي للخدمات في محافظة المنوفية"م ، ١٩٩٣إفراج عزب السيد أحمد باشا،  -١٤

دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مقدمة لكلية اآلداب ببنها ، جامعة الزقازيق 
   .١٧٤، ص 

م ، مدارس التعليم االبتدائى الحكومى للبنات فى مدينة ٢٠٠٤باشا، إفراج عزب السيد أحمد  -١٥
 دراسة فى جغرافية الخدمات ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد –جدة 

  .٣٨السادس  ص ، 

  .١٨٤ ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٥فتحي محمد مصيلحى ،  -١٦

  .٣٤٠ ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٣محمد مدحت جابر ،  -١٧

   .٣٠٤ ، مرجع سابق ، ص ١٩٩٣ى إسماعيل ، أحمد عل -١٨

وتجارب عربية   ، جغرافية الخدمات ، اإلطار النظري  م ٢٠٠١ مصيلحي ، محمد فتحي  -١٩
  . ٣٤٥ ، ص ، الطبعة األولى ، مطابع جامعة المنوفية ، شبين الكوم

ات  ، تقارير الدخل واالنفاق السنوية ، بيان٢٠٠٧وزارة التنمية االقتصادية فى مصر ،  -٢٠
 .غير منشورة 

21-  United way of Minneapolis area , 1995 , the face of the Twin 
Cities : Another look , Minnesota , U.S.A , P26 

 
 
 
 
 
 
 

 
  


