
 هـ1444-م  2022. لسٌت ( 1الثبلث/ هلحق) /العذدرابع /الوجلذ ال رابعتهجلت الذراسبث الوستذاهت . السٌت ال

 

 

 

4971 

 يف مدينة قلعة سكرالرتفيهية تقييم كفاءة اخلدمات 
 رىام عزيز عبد الرزاق موسى .م.م

 وزارة التربية / مديرية  تربية ذي قار
gegidvjr@gmail.com 

 هخص:انً

كر وىي مركز قضاء قمعة في  مدينة  قمعة سالترفييية تقييـ كفاءة الخدمات تناوؿ ىذا البحث         
الواقعة    ،سكر ووحدة إدارية تقع ضمف محافظة ذي قار وتقع في الجزء الشمالي مف مدينة الناصرية

وبمساحة   ،( شرقًا °:8، ⁻8،>7( شما اًل وخط طوؿ )°75 ،⁻95 ،76ما بيف  دائرتي   عرض  )
 (9:647)  6465سنة   ( أحياء  سكنية  وبحجـ  سكاني بمغ=( ىكتار تنتظـ  في )4>8تبمغ )
الناطؽ الترفييية في توقيع  map v.10.1( GIS. استخدمت  الباحثة  تقنية نظـ المعمومات )نسمة

 .ومؤسساتيا
(  5اعتمدت الدراسة في جانب كبير منيا عمى العمؿ الميداني وُصممْت استمارة استبانة عدد )        

تبي  وقد شمؿ  المسح الميداني المؤسسات فضاًل عف الجيد المك ،ارة( استم5:4ووزعت منيا )
اعتمادًا عمى عدد مف المعايير التخطيطية المحمية  ةوتحديد كفاءة الخدم ،ةالمرتبطة بتمؾ الخدم

وقد أظيرت الدراسة بأف ىناؾ تبايف في توزيع  ،وكذلؾ معياري درجة الرضا السكاف وسيولة الوصوؿ
في مدينة الترفييية  ي كفاءة التوزيع المكاني لمخدماتاذ اتضح بأف ىناؾ خمؿ ف ،الترفييية الخدمات

 في مقدار الخدمات المقدمة ليذه االحياء. معة سكر كما أف ىناؾ نقصًا واضحاً ق
اذ تناوؿ المبحث األوؿ المفاىيـ النظرية أما المبحث الثاني تضمف  ،تضمنت الدراسة ثالث مباحث

والمعايير الترفييية كفاءة الخدمات تقييـ المبحث الثالث وجاء المجاالت الوظيفية الترفييية في المدينة 
التخطيطية المستخدمة لمعرفة مدى كفاءة  ىذه الخدمات وخرجت الباحثة بعدد مف التوصيات عمى 

 .أمؿ أف تأخذ بيا الدوائر المعنية وصواًل إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة
 .(النوادي ،المالعب ،المطاعـ ،السفر ،سياحةال ،الترفيو ،الترفييية ،الخدمات)الكممات المفتاحية: 
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Evaluation of the efficiency of recreational services in the city of Qalaat 

Sukkar 

Reham Aziz Abdel Razzaq Musa 

Ministry of Education / Directorate of Education Dhi Qar 

Abstract: 

        This research dealt with the evaluation of the efficiency of recreational 

services in the city of Qalaat Sukkar district and an administrative unit 

located within the province of dhi Qar it is located in the northern part of the 

city of Nasiriyah ،located between two latitudes (
°
31،⁻51، 32) north and 

(°46،⁻4، 38)east longitudes، with an area of (480) hectares organized in(9) 

residential neighborhoods ،and apopulation size of(56203) people in2021.the 

researcher used information systems technology (GIS)mapv.10.1 to sign the 

entertainment spokesperson and its institutions .the study relied in a large part 

on field work and included a questionnaire number(1) and distributed among 

them (160) forms ،in addition to the study showed that there is a discrepancy 

in the distribution of recreational services ،as it became clear that there is a 

defect in the efficiency of the spatial distribution of recreational services in 

the city of Qalaat  Sukkar. There is a clear shortage in the amount of services 

provided to these neighborhoods. The study included three sections، the first 

section dealt with theoretical concepts، the second topic included recreational 

functional areas in the city، and the third topic came to assess the efficiency 

of recreational services and the planning criteria used to find out the 

efficiency of these services، and the concerned departments will take it in 

order to achieve the desired goals.  

Aeywords😊services،entertainment،entertainment،tourism،travel،restaurants،

stadiums،clubs(.       

 :المقدمة
متعمقة بالترفيو والسياحة باىتماـ كبير عمى المستوى لقد حظيت الدراسات ال        

والمنظمات الحكومية وشبو الحكومية ليذا الجانب ت أالعالمي والمحمي وقد أولت اليي
مف أىمية متميزة بيف االنشطة االقتصادية االخرى ومما عناية خاصة وذلؾ لما تحتمو 

لعالـ فضال عف أثارىا تدر مف موارد تدعـ الدخؿ القومي لدى الكثير مف الدوؿ ا
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الحضارية والثقافية لتمبية رغبات االفراد الروحية والترويحية بيدؼ تحقيؽ السرور 
 والراحة النفسية عمى مستوى الفرد والجماعة. 

فالترفيو ىو أي نشاط يقـو بتوفير تسمية أو يسمح لألشخاص بتسمية انفسيـ في         
 أوقات الفراغ.

اذ  ،مزاجيـ بحالة جيدةالحفاظ عمى  مساعدة االشخاص في وتكمف اىمية الترفيو في
يساعد بدورة عمى تخفيؼ التوتر والشعور بالرضا واالسترخاء والراحة وتقميؿ القمؽ 

مف المخاوؼ التي قد يشعر و  ،قد تشغؿ بالو وتقمقو اثناء اليـومف أمور التي ويخمصو 
و زيادة الطموح اذا يساعد عمى كما يؤدي الترفيويحقؽ التوازف االنفعالي لمشخص  ،بيا

   عمى تقوية الصداقات وزيادة الكفاءة في العمؿ.و خمؽ أفؽ عاٍؿ وجديد 
 :تتمخص مشكمة البحث باألسئمة اآلتية :مشكمة البحث  :أولا 

 في مدينة قمعة سكر ؟الترفييية ما ىو واقع التوزيع المكاني لمخدمات  ػ5 
 حية الوظيفية ؟                        كفوءة مف الناىذي الخدمة . ىؿ تعتبر 6

 :  فرضية الدراسة ثانيا: 
فيقع بعضيا  في مركز المدينة والبعض لمخدمات الترفييية يتبايف التوزيع المكاني ػ 5

 االخر في االحياء التابعة ليا .
 عند مقارنتيا بالمعايير التخطيطية الخاصة.ىذي الخدمة . تتبايف كفاءة 6

  ـــراسة :الد ىدف :ثالثا
في المدينة وعالقتيا بالسكاف لمخدمات الترفييية اعطاء صورة عف الوضع الحالي • 

 ونصيب الفرد مف ىذه الخدمة .
وفقًا لممعايير التخطيطية المعدة مف قبؿ  ،في المدينة الخدمات الترفييية تقييـ كفاءة • 

 وزارة التخطيط . 
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 ومعرفة ايجابية وسمبياتو .رفييية لمخدمات التالتعرؼ عمى التوزيع الجغرافي • 
 ـــــالدراسة :رابعاا: منيج 

تقسـ مناىج دراسة البحث العممي وطرائقو عمى طرائؽ تاريخية، ووصفية وقد         
واتباع  ،فضال عف مناىج الجغرافية كالمنيج الوصفي ،الوظيفي اتبعت الدراسة المنيج

عايير التخطيطية الخاصة بتقييـ وبعض الم،بعض االساليب اإلحصائية والرياضية 
. كذلؾ اعتمدت الدراسة عمى المصادر المكتبية كفاءة الخدمات التعميمية والصحية 

فضال عف المشاىدة الميدانية مف  ،كالكتب والبحوث العممية والرسائؿ واألطروحات
 خالؿ زيارة مواقع متعددة مف المدينة .

 ــــمانية :حدود منطقة الدراسة المكانية والز خامساا: 
تشمؿ منطقة الدراسة حدود المخطط األساس لمدينة قمعة سكر التي تقع في       

 ،كـ عف مركز محافظة ذي قار544الجزء الشمالي مف محافظة ذي قار عمى بعد 
 ،ـ7:>5ويعود تاريخ تأسيسيا الى عاـ  ،(5الخريطة )كـ انظر 59وعف الرفاعي بػ

 ⁻8 ،>7( شمااًل وخط طوؿ ) °75 ،⁻95 ،76رض )وتقع المدينة عند تقاطع دائرة الع
 ( شرقًا. °:8،

 .(ىكتار84>اما مف حيث المساحة فيبمغ مساحة قمعة سكر)
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 ( موقع مدينة قلعة سكر من العراق ومحافظة ذي قار1خريطة ) 

 

 
 المصدر: باالعتماد: 

  .>647ػػػػػػ6457،خريطة مدينة قمعة سكر ،ػ الييئة العامة لممساحة5
 >647 ػػػػ6457 ،ػ خريطة التصميـ األساس لمدينة قمعة سكر6

 :المبحث الول: المفاىيم النظرية لمبحث

وىي التسمية وتجديد النشاط وتبديؿ الجو والمتعة واستعادة حيوية الفكر  ػػػػ:والترفياول: 

 والذىف.

إلقامة ا لكسب الماؿ أوفيي التحرؾ في رحمة مف اجؿ المتعة وليس السياحة: 

  ]5[الدائمة.
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يعتبر الترفيو عامؿ اساسي في حياة الشباب الف  الشباب مف أروع فترات عمر         
اإلنساف في ىذه الدنيا ألنيا الفترة التي تعبر عف اكتماؿ االستعدادات النفسية والفكرية 

ترؾ الحياة مف بابيا الواسع والروحية والجسدية لدخوؿ مف ىـ في سف الشباب إلى مع
ولتتمتع بكؿ النعـ اإلليية التي أوجدىا اهلل مف اجؿ اإلنساف عمومًا وخصوصًا لمف ىـ 
في ىذه الفترة مف العمر ففي ىذه الفترة تكوف القابمية عند الشباب موجودة بقوة، والقدرة 

تترتب عمى  ع في أعمى حاالت االندفاع دوف نظر لمعواقب التي قدابدالعمى العمؿ وا
األفعاؿ التي يقوموف بيا سواء كانت سمبية أو ايجابية مف ىناؾ ندرؾ أىمية التربية 
التي نوفرىا لألبناء مف بداية الوعي عندىـ حتى لموصوؿ لمرحمة الشباب التي تحدد 

. كما يؤدي الترفيو دورًا في تحقيؽ التوازف االنفعالي [2]وجية سير الحياة ليؤالء
 ،باإلضافة الى تخفيؼ الضغوط اليومية ،وتنشيط عالقاتو االجتماعيةوتنمية  ،لمشخص

اذا تعد الحاجة لمقياـ بأنشطة الترفييية  وامتالؾ القدرة عمى ادارة ىذه الضغوط بتوازف
عنصرًا ىاما واساسيًا في عمـ النفس وعمـ االحياء البشري كما يتضمف الترفيو الربط 

ف الترفيو يتضمف تحريؾ العضالت والقياـ ببعض أل ،بيف سالمة العقؿ والصحة البدنية
قد نعتبره نحف مجرد فعؿ نقوـ بو بغرض المتعة أو التسمية فيما   ،الحركات الرياضية

ضافة بعض المرح إليقاع الحياة اليومية لكسر الروتيف ضفاء البيجة عمى حياة  ،وا  وا 
لتحرر مف ضغوطات الفرد ليستطيع مواصمة ميامو بكفاءة لذا تحتاجوف الى الراحة وا

الحياة اليومية في العمؿ والواجبات االجتماعية ويجب عمى الفرد القياـ بأنشطة قد تجيد 
] 7[بدنو بعض الشيء إف لـ يكف معتادًا عمى مثؿ ىذه األنشطة.
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 [1]

بانيا مف الوظائؼ الميمة في حياة  
لكونيا تنقميـ الى عالـ يسوده اليدوء والراحة والجماؿ بعد العمؿ  ،سكاف المدينة

وجو المدينة وضجيجيا. وقد أولت الدراسات  ،ومصاعب الحياة وبعيدًا عف الزحاـ
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يفة الف وقع استعماالت االرض الترفييية في المدينة الحضرية عناية خاصة ليذه الوظ
لقد  مساحة اثر في حياة سكاف المدينةوليذه ال ،يختمؼ باختالؼ المساحة المشغولة

أشار المخططوف في مقترحاتيـ التي وضعوىا بأف االستعماالت الترفييية يجب أف ال 
فقد ، بت عكس ذلؾ %( مف مساحة المدينة المعمورة ، إال أف الواقع أث54تقؿ عف )

شيدت االستعماالت الترفييية نسبًا متدنية ، وىذا ما أشارت إليو الدراسات التي أجريت 
عمى المدف األمريكية ففي دراسة )بارثميمو( لـ تزد نسبة االستعماؿ الترفييي في تمؾ 

%( مف المساحة المعمورة فييا ، ;%( مف مساحة المدينة الكمية و)8المدف عف )
ذه المساحة في المدينة العربية مثؿ مدينة عرعر السعودية التي بمغت فييا وتنخفض ى

%( إما في مدننا العراقية فيي متدنية أيضًا إذ لـ تزد >.8نسبة االستعماؿ الترفييي )
  [4] %( في مدينة بغداد7عمى )

 ىيمف مساحة المدينة تتمثؿ بالنوادي الرياضية والمالعب والكازينوىات والمطاعـ والمقا

 وىي كما يأتي :
: تعرؼ المناطؽ  الخضراء بانيا المناطؽ التي يكوف القسـ االكبر .المناطق الخضراء5

وقد تضـ بعض المناطؽ أماكف مخصصة  ،منيا مغطى أو مغروس بالنباتات المختمفة
الخ. وتعود ممكيتيا  لمجموس والنافورات والمسطحات المائية ومحطات االستراحة..

 .ويا الى البمدية أو مساطحا وادارتوصيانتي
وىي تبدو  ،وتتمثؿ المناطؽ الخضراء في المدينة المداخؿ الشمالية والجنوبية

في مدخؿ المدينة الشمالي حيث المساحات الخضراء الواسعة بمحاذات نير الغراؼ 
فتتمثؿ بالوجيات المائية  ،داخؿ المدينة واجزائيا المحيطة بو أما المناطؽ االخرى

الكبير في ىذه الخدمة مف  اذ يؤدي حيز النير الدور ،العامة في المدينة والمنتزىات
وتبدأ مف منطقة دخوؿ  ،عمى جانبي خالؿ توفير المساحات الخضراء والمناظر الجميمة

كما يوجد جزرات وسطية تنتشر في شوارع المدينة التي تعطي  ،شماالً  النير لممدينة
طاللة رائعة لممدينة ، وتعمؿ كمصدات لمعواصؼ الترابية تقدر مساحتيا  جمالية وا 

 ( .5كما في الجدوؿ ) 6( ـ6449)
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 م2222مدينة قمعة سكر الجزرات الوسطية في ( 1) جدول
انًساحح  اسى انجزرج خ

 2و
سُح 
 اإلَشاء

تفاصيم يٕجٕداخ 
 انجزرج

انًساحح  اسى انجزرج خ
 2و

 سُح اإلَشاء

 يظالخ +اعًذج اَارج 2002 225 انثٕاتحانجزرج  1
 +اشجار ضٕئيح

جزرج يشرٔع  7
 انًاء

75 2010 

جزرج حي  2
 1انًعهًيٍ/

يُظٕيح تُقيظ +اشجار  2002 500
 ضٕئيح

2 
 

جزرج حي انًعهًيٍ 
/2 

50 2010 

جزراخ انشارع  9 اَارج َافٕرج+ 2010 50 جزرج يذخم انكراج 3
  7انعاو عذدْا

200  2014 

انجزرج انٕسغيح  4
نهشارع انعاو 
 /انًرحهح االٔنى

 2005 انًجًٕع  يُظٕيح تُقيظ 2012 500

   2012 55 جزرج يذخم عكيم  5

 2002 350 جزرج انًكتثح 6

 ـ6466منشورة ، ، بيانات غير مديرية بمدية قمعة سكر، قسـ الحدائؽالمصدر: 

  

 2222،( النافورات في قمعة سكر2جدول )

 ُافٕرجتفاصيم يٕجٕداخ ان سُح االَشاء  انًساحح  اسى انُافٕرج  خ

1  
َافٕرج حذيقح 

 غغاس +اَارِ 2008  2و50  انعهى

 غغاس +اَارِ 2010  2و5  َافٕرج جزرج شيخ عذَاٌ 2

 55             انًجًٕع 

 ـ6466،بيانات غير منشورة ،قسـ الحدائؽ ،المصدر: بمدية قمعة سكر        

 م2222قمعة سكر ( الحدائق في مدينة 2جدول )

انًساحح و اسى انحذيقح خ
2 

 تفاصيم انًٕجٕداخ سُح اإلَشاء

 ال يٕجذ فيّ خذياخ 2009 4000 1انشريظ االخضر/حي انعًال /جزء  1

 ال يٕجذ فيّ خذياخ 2010 4000 2انشريظ االخضر /حي انعًال /جزء  2

 يساعة +يًراخ 2002 1500 3حذيقح رقى  3

 يًراخ 2010 2000 4حذيقح رقى  4

 ال تٕجذ فيٓا خذياخ 2002 500 5حذيقح رقى  5

 يًراخ + يساعة 2010 1500 6حذيقح رقى  6

 ال تٕجذ فيٓا خذياخ 2002 2000 7حذيقح رقى  7

 غرفح 2009 200 2حذيقح رقى  2
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 الرياضية:والمالعب  النواديو  .المطاعم2
اضية ومراكز الشباب تضـ المدينة عددًا مف المطاعـ والنوادي والمالعب الري       

التي تؤدي وظيفة ترويحية لسكاف المدينة في الوقت نفسة. ويتركز معظميا في مركز 
 المدينة عدا المالعب الرياضية التي تقع عمى االطراؼ.

 يساعة 2007 500 9حذيقح رقى  9

 يساعة 2002 2000 10حذيقح رقى  10

 ارجيساعة +يظالخ +َافٕرج +اَ قذيًح االَشاء 2500 11حذيقح رقى  11

 يساعة قذيًح االَشاء 2500 12حذيقح رقى  12

 يساعة 2002 500  13حذيقح رقى  13

 ال تٕجذ فيٓا خذياخ 2002 2000 14حذيقح رقى  14

 ال تٕجذ فيٓا خذياخ 2010 1000 15حذيقح رقى  15

 ال تٕجذ فيٓا خذياخ 2010 1500 16حذيقح رقى  16

  تٕجذ فيٓا خذياخال 2010 2000 1حذيقح حي انصُاعي /جزء  17

 انعاب 2010 500 2حذيقح حي انصُاعي /جزء  12

 يُظٕيح تُقيظ +يظالخ 2010 6000 انشريظ االخضر يٍ يذخم انثٕاتح انى شارع انكٓرتاء 19

انشريظ االخضر يٍ يذخم انكٓرتاء انى يذخم حي  20
 انًعهًيٍ

 يُظٕيح تُقيظ +يظالخ 2010 1500

 يُظٕيح تُقيظ +يظالخ 2010 1500 عهًيٍ انى شارع انًستشفى انشريظ االخضر يٍ حي انً 21

انشريظ االخضر يٍ شارع انًستشفى انى حي انعًال /  22
 يرحهح أنى 

 انعاب 2010 5000

انشريظ االخضر يٍ شارع انًستشفى انى حي انعًال  23
 /يرحهح ثاَيح

 يُظٕيح تُقيظ 2010 5000

 يُظٕيح تُقيظ +اعًذج اَارج 2010 500 1انشريظ االخضر انحي انصُاعي / 24

 يُظٕيح تُقيظ+ اعًذج اَارج 2010 400 2انشريظ االخضر انحي انصُاعي / 25

 يُظٕيح تُقيظ+ اعًذج اَارج 2010 400 3انشريظ االخضر انحي انصُاعي/ 26

 يُظٕيح تُقيظ+ اعًذج اَارج 2010 400 4انشريظ االخضر انحي انصُاعي/ 27

 يُظٕيح تُقيظ+ اعًذج اَارج 2011 400 5نحي انصُاعي/انشريظ االخضر ا 22

 يُظٕيح تُقيظ+ اعًذج اَارج 2011 400 6انشريظ االخضر انحي انصُاعي/ 29

 ال يٕجذ فيٓا خذياخ  2012 2500 حذيقح حي انضثاط 30

 ال يٕجذ فيٓا خذياخ 2010 1250 حذيقح انًشتم  31

 خال يٕجذ خذيا 2014 6250 1حي انضثاط رقى  32

 ال يٕجذ خذياخ 2014 6250 2حي انضثاط رقى  33

 ال يٕجذ خذياخ 2014 6250 3حي انضثاط رقى  34

 ال يٕجذ خذياخ  2015 6250 3انحي انصُاعي انجزء  35

 ال يٕجذ خذياخ 2015 6250 4انحي انصُاعي انجزء  36

 ال يٕجذ فيٓا خذياخ  2015 2500 حذيقح انشٓذاء 37

 ال يٕجذ فيٓا خذياخ 2015 6250 4حي انضثاط رقى  32

 ال يٕجذ فيٓا خذياخ 2015 3750 5حي انضثاط رقى  39

 116150  انًجًٕع

 ـ6466،بيانات غير منشورة ،قسـ الحدائؽ ،المصدر: بمدية قمعة سكر
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قع بعض المناطؽ الخضراء ضمف الشوارع المحورة وذلؾ بفعؿ الحركة التجارية تكذلؾ 
وازدحاميـ جعؿ تركيزىا في ىذه المنطقة اكثر المستمرة في المركز وكثافة المتسوقيف 

مف غيرىا وتظير الحاجة الى توسع رقعة التشجير وتشيد المالعب الرياضية والنوادي 
حالي غير متطابؽ مع الحجـ والحيزي وحجـ في المدينة بشكؿ واضح نظرًا لكوف ال

 وىي كما يأتي :الطمب الفعمي 
عمى مناطؽ ترفييية وأندية  قمعة سكردينة تحتوي م: لمنتديات واألندية الرياضيةا-أ

 رياضية وكاآلتي :
 :مركز شباب قمعة سكر .5

 6( ـ44>54، وتبمغ المساحة المخصصة لو )الوحدةيقع ىذا المركز في حي 
( موظفًا ويوجد فيو ممعباف 67يعمؿ فيو)قمعة سكر %(مركز شباب 74،9وبنسبة )

 رة السمة .األوؿ مخصص لممارسة كرة القدـ واآلخر لممارسة ك
 المالعب الرياضية : .2

 قمعة سكرمالعب رياضية األوؿ يسمى ممعب اربعة قمعة سكر يوجد في مدينة 
%( مف مساحة المالعب 74،9وبنسبة ) 6( ـ44>54الذي بمغ مساحتو ) يالرئيس

والذي بمغ  البقية سباعي االوؿ يقع في حي العماؿأما الوحدة حي الرياضية ويقع في 
والذي يبمغ يقع في حي العماؿ الثاني النادي و  (%=،6بنسبة )و 6(ـ:549مساحتو)
والثالث في حي العسكري والذي يبمغ مساحتو  (%=،6وبنسبة ) 6(ـ:549مساحتو )

اما ممعب قمعة سكر الثاني ، مساحة المالعب الرياضية %(=،6وبنسبة )6ـ(:549)
 حموض كما(%74،9وبنسبة ) 6(ـ44>54والذي بمغ مساحتو )الزىراء فيقع في حي 

 (7جدوؿ )في 
 2222لعام  قمعة سكر(المراكز والمالعب الرياضية في مدينة 3جدول ) 
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 % 2المساحة م الموقع الجغرافي المراكز والمالعب الرياضية 
 32،5 12822 الوحدةحي  شباب قمعة سكرمركز 

 32،5 12822 الوحدةحي  الرئيسي ممعب قمعة سكر
 2،9 1256 العمال حي  سباعي الول

 2،9 1256 العمالحي  النادي 
 2،9 1256 حي العسكري السباعي الثالث

 32،5 12822 الزىراءحي  ممعب قمعة سكر الثاني
 %122 35568 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ـ .64 66، قسـ تنظيـ المدف ، بيانات غير منشورة لعاـقمعة سكربمدية المصدر: 
 ىي النترنت والكازينوىات :صالت ومقا-ب

[5]

مقيى إذ يوجد ، االنترنت  مف نقص خدمات المقاىيتعاني مدينة قمعة سكر 

أما مقاىي الجموس ، %( مف المساحة المخصصة لممدينة 9لألنترنت بواقع )واحد 

وبنسبة اربعة %( فيما بمغت مقاىي الكازينوىات 9;( مقيى بواقع )59فعددىا )

 ( .6( وخريطة )8كما في الجدوؿ )، %( في أنحاء متفرقة مف المدينة 64)

 صالت ومقاىي النترنت والكازينوىات (4جدول )

 % العدد صاالت ومقاىي االنترنت والكازينوىات
 9 5 مقاىي االنترنت
 9; 59 مقاىي الجموس
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 64 8 مقاىي الكازينوىات
 %544 64 المجموع

 6466/:/>5الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر:
 

 في مدينة قمعة سكرالترفييية ( توزيع الخدمات 6خريطة )

 
 الدراسة الميدانية. ، GIS) )map v.10.1عمؿ الباحثة ببرنامج المصدر:       
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 ءة المناطق الترفييية والمفتوحة:كفا ميتقيالمبحث الثالث: 

نسبة قمعة سكر بمغت حصة الفرد مف المناطؽ الخضراء في مدينة         
 .[6] /فرد6(ـ9.:، وعند مقارنة ىذه الحصة مع المعايير المحمية بمغ )/فرد6(ـ6،4)

مة، لذا يجب توفير متنزىات وحدائؽ قميأف حصة الفرد مف المناطؽ الخضراء  ىذا يعني
ما نسبة تقيـ الخدمات الترفييية ، أفة السكانية الموجودة في المدينةي يتناسب مع الكثالك

، وىي تتعمؽ بنوع الخدمات الترفييية المحمية المعتمدةيتـ وفقًا إلى المعايير ف في المدينة
( 5جدول )             ، وىي غير كفؤة في منطقة الدراسة .(9كما في الجدوؿ )

 ية لمخدمات الترفييية في العراقالمعايير التخطيط
 يريأتعاد انًعا انًعايير

عذد انسكاٌ  /فرد 2حصح انفرد و
 انًخذٔييٍ/َسًح

 2انًساحح انًغهٕتح و

 5.6× عذد سكاٌ   6.5 انًتُزْاخ ٔانحذائق انعايح

 15000 20000  (س29ُّ-10يركز انشثاب )

 15000 50000  األَذيح  انرياضيح 

 50000-40000 50000  انًالعة انرياضيح 

  6000-5000  ساحح نعة األعفال 

 15000 50000 0.3 انًساتح

)التعميمية توزيع المكاني لمخدمات المجتمعيةسميع جالب منسي السيالني، كفاءة ال :المصدر
أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية  والصحية والترفييية( في مدينة الشطرة،

 [7] 32ص،2229،اآلداب

وعند مقارنة ، حصة الفرد ضئيمة أف تبيف اما مف حيث المالعب الرياضية          
أيأف المدينة بحاجة ، فرد/6(ـ:.4بمغت ) التيىذه المعايير مع حصة الفرد في المدينة 
 . لمبالغيف ةضافياعب (مال>-;إلى مالعب رياضية تتراوح عددىا مف )

المقاىي موما بعده ;644اـ األخيرة خالؿ الع انتشرت في اآلونةكما         
وخصوصا في وقت ، والكازينوىات واف أكثر الفئات التي يأتي إلييا ىـ الفئة الشابة
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في شارع جميؿ الجنديؿ  تـ مالحظتو خالؿ الدراسة الميدانية وىذا ما، العصر والميؿ 
ياء فأنيا تتواجد في األح بالنسبة لمحدائؽأما  ومركز المدينة  ،الشرؽ منطقة السوؽحي 

الذي يوجد خمؼ الشارع  الرضاحي اإلماـ  :مثؿ، القديمة فقط وتفتقر األحياء الجديدة 
 .7ومنطقة السوؽ وعكيكة الشرقية/ مقاطعة  ،العاـ

ومف نتائج  ،عدـ توفر المنتزىات فييا مف إذ تعاني المدينة ، المنتزىات أما 
ي سيولة الوصؿ ودرجة ومف خالؿ معيار ، لمنطقة الدراسة 6466المسح الميداني لسنة 
يستغرؽ وصوليـ لممنتزه  (%5،>)( أف:قد تبيف مف الجدوؿ ) ،الرضا عف الخدمات 

وبنسبة ، دقائؽ 54-9يستغرؽ وصوليـ مف  (% >،57)اقؿ مف خمس دقائؽ و
مف أفراد العينة يصموف  (%5،>7)وبنسبة ، دقيقة 59-54يصموف مف  (% 65،7)

ما أ ،ةدقيق 69-64يستغرؽ وصوليـ مف (%>،>5)وبنسبة ، دقيقو 64-59لممنتزه مف 
 فقد أجاب مجتمع العينة ،بالنسبة إلى معيار درجة الرضا عف الخدمات الترفييية 

ف ىناؾ سوء في توزيع أىذا يعني ، ىـ غير راضيف عف ىذه الخدمات  (%9،;6)بأف
 ىذه العينة التي يجب عمى السياسة فرادأوافتقار ىذه األحياء التي يسكف فييا 
ة بمغت نسب ذيفاألفراد ال أما، األحياءىذه التخطيطية أف تيتـ في إنشاء منتزه في 

بينما كانت نسبة الراضيف بدرجة  ،(%86،9)بدرجة متوسطة عف ىذه الخدماترضاىـ 
مف مجموع أفراد  (%8،7) عمى السؤاؿ ابو يوكانت نسبة المذيف لـ يج (%;،69)جيدة 
يوجد في مدينة الرفاعي ثالث و النشاطات  ما بخصوص،أ(;جدوؿ )، ينظر العينة 

والثالث في ، راألمي والثاني في حي، مالعب األوؿ في حي العماؿ وىو الممعب الرئيس
صبح أندية تأف ؤىميا ولكف ىذه المالعب تعاني مف قمة اإلمكانيات التي ت، حي الغدير
ر االعتبار الذي يجب أف تأخذ في نظوالرياضي وفؽ المعيار العمراني عمى رياضية 

                          .ناىيؾ عف أف ىذه المالعب قديمة وتحتاج إلى ترميـ 
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لسنة قمعة سكر زمن الوصول سيرا عمى اإلقدام إلى الخدمات الترفييية في مدينة ( 6جدول )
 م2222

 % العذد السهي

 8،1 13 دقٍقت 5اقل هي 

5 – 10 22 13،8 

10 – 15 34 21،3 

15 – 20 61 38،1 

20 – 25 30 18،8 

 %100 160 الوجووع 

 الدراسة الميدانيةالمصدر :
 م2222لسنة قمعة سكر ( درجة الرضا عن الخدمات الترفييية لسكان مدينة 7جدول )

 المجموع لـ يجب راٍض بدرجة جيدة راٍض بدرجة متوسطة غير راضٍ  الدرجة
 5:4 ; 85 >: 88 العدد
% 6;،9 86.9 69،; 8،7 544 

 الذراست الوٍذاًٍت ًصذر:ان

 الستنتاجات:.
إف الخدمات الترفييية في مدينة قمعة سكر تعاني مف نقص في الخدمات الترفييية  .5

اذ ال تمبي حاجات السكاف فنمو السكاف في زيادة اذا بمغ سكاف المدينة لعاـ 
(نسمة واف ىذا العدد يقابمو ضعؼ في التخطيط ليذ النوع مف 9:647) 6465

وخاصتًا عدـ وجود مدف العاب وحدائؽ ومنتزىات كافية لكي تناسب الخدمات 
مف خالؿ تطبيؽ المعايير التي اعتمدت لقياس كفاءة مثؿ الحاجة الفعمية لمسكاف 

 ىذه الخدمات أي اف ىنالؾ نقص في العدد والمساحة .
تتمتع بالمكانيات الطبيعية والبشرية فيي ذات سطح  عمى الرغـ مف إف المدينة .6

والترفييية تسيؿ توسع المدينة وارتفاع نسبة السكنية  ،فييا بشكؿ كبير ،منبسط
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والنقؿ في المدينة الى انيا تعاني مف عدـ الموازنة في التوزيع او قمتيا مثؿ ىكذا 
 خدمات.

قوؼ بالقرب مف المناطؽ الترفييية وخاصتا بالقرب مف نير عدـ توفير مراب لمو  .7
ثرة االزدحامات فييا ووقوؼ السيارات عمى الغراؼ اذا تعني ىذه المنطقة مف ك

 جاني الطريؽ.
عدـ مراعات الظروؼ الفردية كعمر والجنس في اظيرت مف خالؿ الدراسة  .8

تخطيط الخدمات الترفييية اذا تعني المدينة مف قمة االماكف المخصصة لجموس 
فاف وجدت أي اف المدينة تخمو مف منشآت تختص بالنساء كبار السف او لمنساء 

 يي ال تخدـ سوى الفئات مف الشباب.ف
ف وجدت تعاني مف افتقارىا الى قمة عدد  .9 االماكف المخصصة لالطفاؿ حتى وا 

المواصفات والشرط المطموبة باالضافة الى اف بعض المالعب الرياضية تعاني مف 
 نقص بعض الخدمات المطموبة.

ؼ في حي الشرؽ اكما اظيرت الدراسة اف ىنالؾ مطعـ واحد بالقرب مف نير الغر .:
 ومطعـ واحد في حي العماؿ بالقرب مف نير الغراؼ.

عدـ كفاءة الخدمات الترفييية في المدينة وذلؾ مف خالؿ ما توصمت اليو دراسة .;
بعض المؤشرات العامة التي تـ تمخيصيا مف نتائج استمارة االستبانة حوؿ مدى 

ائج متوسطة وسمبية لتعكس فمف خالؿ درجة الرضا عف ىذه الخدمات جاء بنت ،كفائتيا
وجود نقص في ىذه الخدمات الغير قادرة عمى تمبية متطمبات سكاف المدينة ناىيؾ 

وصولو الى ىذه الخدمات اذا اف بعض ايضًا مف حيث المسافة التي يقطعيا الشخص 
دقيقة حتى يصؿ  69االحياء تخموا مف أي حديقة لذا يقطع الشخص مسافة اكثر مف 

   الييا.
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 قترحات:الم   
.يحب اعادة النظر في توزيع الخدمات الترفييية بشكؿ متوازف عمى احياء المدينة 5

موبة ليا بعتبارىا متنفس ت المطمع توفير كافة المستمزماومساحاتيا  وزيادة اعدادىا
المدينة ومناطؽ تمنح السكاف الشعور بالراحة والتسمية واالستمتاع بجمالية الطبيعة 

 حياة المدينة ومتاعب ساعات  العمؿ اليومي. واالبتعاد عف ضجيج
.االشراؼ المشترؾ بيف مجمس محافظة ذي قار والتنسيؽ مع المجنة البيئية المختصة 6

وقسـ تنظيـ المدف في بمدية قمعة سكر لمعمؿ عمى تصميـ مناطؽ ترفييية مع توفير 
 مبالغ مخصصة ليا واالتزاـ بالمعايير التخطيطية الترفييية.

العممية المختصة في مجاؿ التخطيط الترفييي فادة مف خبرات الكوادر . االست7
 والسياحي واالستفادة مف ارشاداتيـ لمقياـ بالمشاريع الترفييية .

. االىتماـ باالماكف الخضراء والعناية بيا وتوفير ليا كافة الخدمات التي تحتاجيا مف 8
 الخدمات. وغيرىا مف مقاعد لمجموس ومظالتو واشجار ضوئية انارة 

. ضرورية توفير خدمات الماء والكيرباء وخدمات النقؿ واقامة مأرب لوقوؼ 9
 السيارات .

حياء المدينة لممناطؽ المخدومة ا.توفير مالعب رياضية لالطفاؿ في كؿ حي مف :
والغير المخدومة مع توفير مالعب رياضية اضافية اخرى تزامنًا مع زيادة سكاف 

 المدينة. 
تطوير ضفاؼ نير الغراؼ وتحويمو الى مناطؽ ترفييية الظيار الواجية العمؿ عمى .;

 .النيرية بالمنظر المناسب والقياـ بنشاء مسابح
 انًصادر

الوؤسست الحذٌثت ،وٌت(خذهبث الوذى)دراست فً الجغرافٍت التٌو ،بشٍر ابراهٍن الطٍف واخروى[1]

                                                                                                                                      .135ص ،2002 ،1ط،للكتبة
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 http://www.allikaa.netالشببة والحبجت إلى الترفٍه بحث هٌشور على الووقع االلكتروًً     :       

[2] 

 omchttps://www.sohati.    [3] اهوٍت الترفٍه فً حٍبة اإلًسبى                                                           

                 الشببة والحبجت إلى الترفٍه ، بحث هٌشور فً الووقع االلكتروًً  

http://www.allikaa.net [2] 

المؤسسة الحديثة ،خدمات المدف)دراسة في الجغرافية التنموية( ،بشير ابراىيـ الطيؼ واخروف[1] 
 :57ص ،=644 ،5ط،لمكتاب

أطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ، عمي لفتة سعيد ، األقاليـ الوظيفي لمدينة النجؼ الكبرى ، [4] 
 جامعة بغداد ، 

 . 8=5ص ، ;644      

المقاهي والكوفي شوب بحنث منشور في الموقع االلكتروني                  

http://www.tawdef.com. [5]     

،  1286وزارة اإلسكبى والتعوٍر ، هٍئت التخطٍظ اإلقلٍوً ، هصذر هعبٌٍر اإلسكبى الحضري ، [6] 

 15ص
مات المجتمعية)التعميمية والصحية سميع جالب منسي السيالني، كفاءة التوزيع المكاني لمخد[7] 

 .6ص،=644أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية اآلداب، والترفييية( في مدينة الشطرة،
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