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  ف�ة ل��مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة األ�عاد ال�غ�ا

 "دراسة في جغ�اف�ة ال�قل"

 

                  :مل�� ال��� 

�عـ� االه��ـام ���ـ��� خـ�مات ال�قـل داخـل ال�ـ�ن فــي ال�قـ� ال�ـالي أحـ� أهـ� ال�عـای�� ال��ـ���مة فــي 

 ،ب�ق�م وسائ� ال�قل ف�هـا ال��� على م���� ال����ة في ال��ال ال���� ،ح�� ی�� ق�اس م�� تق�م ال��ن

. الس��ا إذا اع���ت األخ��ة على أن��ة وت���قات ت���ل�ج�ة ح�ی�ة وه� ما �ع�ف �ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي

وه�ه ال�راسة س�لقي ال��ء على األ�عاد ال�غ�اف�ة ل��مات ال�قل الـ��ي ال��ـار�ي ب�اسـ�ة أسـ��ل شـ���ي 

،والــ�� مــ� ال���قــع أن ُ��ــ�ث نقلــة ن�ع�ــة فــي أن��ــة ال�قــل ل�قــل ال��ــاب ���ی�ــة ال���ــ�رة ) �ــ��� -أو�ــ�(

  .داخل ال��ی�ة حال اك��ال ت���قه ���ل واسع

  

ال�ــــائ�  -االت�ــــاالت   -الُ��ــــ���م  -أن��ــــة ال�قــــل  -ال�قــــل الــــ��ي ال��ــــار�ي   :ال�ل�ــــات ال�ف�اح�ــــة 

 .ال����
 

  : مق�مة

�ئ��ة ل��ق�� ال����ة االق��اد�ة واالج��اع�ة �ع� ال�قل ال��ي ال��ار�ي ����لف وسائ�ه أح� ال�عائ� ال

فــي مع�ــ� مــ�ن العــال� ، وذلــ� ل��نــه م�ــ�ًرا أساســً�ا ل�عــل ال�ــ�ن أك�ــ� ت�اف�ــ�ة وجاذب�ــة لالســ���ار وتــ�ف�� 

  .  ف�ص الع�ل ل��انها

ن�ــــً�ا م��ایــــً�ا فــــي ال��ــــ� ال�ــــ�اني  -شــــأنها شــــأن مع�ــــ� مـــ�ن العــــال�  -وقـــ� شــــه�ت ال�ــــ�ن ال��ــــ��ة 

ال�قـــ�م الهائـــل فـــي : ، وهـــ� ال��ـــ� الــ�� ارتـــ�� �عـــ�د مـــ� ال��غ�ــ�ات ال�غ�اف�ـــة �ـــأتي علـــى رأســها والع��انــي 

وســـــائ� ال�قـــــل واالت�ـــــاالت الـــــ�� أحـــــ�ث �فـــــ�ة ���ـــــ�ة فـــــي م�ـــــال ال�قـــــل ع��ًمـــــا ،و�م�ان�ـــــات ال�صـــــ�ل 

Accessibility.  
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نــه مــ� أهــ� أدوات ت��ــ�� وال�قــل الــ��ي واحــً�ا مــ� أحــ�ث أن�ــا� ال�قــل ال�ــي ��ــه�ها العــال� اآلن ، ��ــا أ

ح��ـة ال�قــل وال�ــ�ور داخــل ال�ــ�ن الســ��ا مــع ال��ـ�الت ال�ــ��عة فــي ���قــة ال�عامــل مــع ال�عل�مــات و�ــ�ق 

إذ ی���ن ال�قـل ).١(معال��ها ع� ���� اع��اده ���ل أساسي على تق��ات االت�االت وال����ل�ج�ا ال��ی�ة

 ،لهـا ج�ـع ال�عل�مـات عـ� ���ـ� ال��ـ���م أو الع��ـلال��ي ال��ار�ي م� ثالثة م�اور رئ��ة ی�� م� خال

  .على اإلن��ن� Applications، وال���ة ال�ال�ة لل����� )٢)(ال�ائ� ال����(والقائ� �ع�ل�ة ال�قل نف�ها 

علــى أنــه ت���ــ� ذ�ــي ��ــاع� علــى نقــل ال��ــاب ب�اســ�ة وحــ�ات ســ��  ال�قــل الــ��ي ال��ــار�يو�عــ�ف 

،وهـي فـي الغالـ� ال ت�ـ�� وفـ� جـ�ول أو ب�نـامج زم�ـي، وتع�ـي لقائـ�ها  خاصة ��ل�ها الف�د أو ��ـ�أج�ها

وم����م�ها م� ال��اب ال���ة في االس���ام في أ� م�ان وزمان اع��ادًا علـى تق��ـة االت�ـاالت ،وُت��ـ� 

  .الُ�����م�� م� أن ���ن�ا على عل� ���ار ال�حلة م� ب�ای�ها إلى نهای�ها، وجعله� أك�� أمانًا وت���قاً 
  

    :ال��ال ال��اني 

هـــي ال��ـــال ال��ـــاني لهـــ�ه ال�راســـة ،وهـــي حاضـــ�ة م�اف�ـــة ال�قهل�ـــة وم��ـــ� ثقلهـــا )٣(م�ی�ـــة ال���ـــ�رة

و��ــ� ال��ی�ــة  شــ�قًا، ٣١o./٢١شــ�اًال مــع خــ� ال�ــ�ل  ٣٠o./٣١ال�ــ�اني، وتقــع ع�ــ� ال�قــاء دائــ�ة العــ�ض 

وت�عــ� ال���ــ�رة عــ� القــاه�ة ) ١(شــ�لوت�عــة ال���ــ�ر�ة مــ� ال�ــ�ق وال��ــ�ب ال�ــ�قي شــ�اًال فــ�ع دم�ــا� 

. كـ� فهــي فـي م�قـع شـ�ه م��ـ�� �ال��ـ�ة ل��اف�ـة ال�قهل�ــة٩٦.٣كـ� ومـ� م�ـ� فـ�ع دم�ـا� ���٢٣٩ـافة 

،وت�ق�ــ� إدارً�ــا ٢كــ�٢٨.٢٢م ،وت�لــغ م�ــاح�ها اإلج�ال�ــة  ٢٠١٧ن�ــ�ة عــام  ٥٤٣٥٨١و��لــغ عــ�د ســ�انها 

و��ـ� ســ�ع ) ٢كـ�١٣.٣٩(خات، وق�ـ� ثــانو��ـ� خ�ــ� شـ�ا) �٢ـ� ١٤.٨٣( ق�ــ� أول: إلـى ق�ـ��� ه�ـا 

ش�اخات، وتق��ب ال��ی�ة إلى حـ� ���ـ� مـ� ال�ـ�ل الـ�ائ��، وت��ـای� شـ�اخات ال��ی�ـة ف��ـا ب��هـا مـ� ح�ـ� 

 ).١(ال��احة وع�د ال��ان، و��ضح ذل� ال��ول

                                                 
    

(1)  Jim, Barbaresso , “Intelligent Transportation Systems ITS Strategic Plan 2015-2019” US 

Department of Transportation, Washington, DC, USA, 2014, p.1.  

  ".السائق الشریك " نسبة إلى مصطلح  بالنقل الذكي التشاركيدُرج على تسمیتھ  ) ٢(
  

، إذ یمثالن معً�ا ث�اني أكب�ر تجم�ع حض�ري بع�د  على خریطة العمران المصري المدن التوأمیةمدینتا المنصورة وطلخا من نماذج  ) ٣(

المجم�ع :  ولی�د ش�كري:  ع�ن.القاھرة الكبرى ، وتقع المنص�ورة عل�ى الجان�ب الش�رقي لف�رع دمی�اط  وطلخ�ا عل�ى الجان�ب الغرب�ي

، جامعة  دراسة تحلیلیة لبعض الخصائص السكانیة والعمرانیة، ماجستیر،غیر منشورة ، كلیة اآلداب -الحضري لمدینة المنصورة 

  .٢م ، ص ٢٠٠٥الزقازیق ، 
  



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٦٥٠

       ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  م٢٠١٩ال��ز�ع ال�غ�افي لل��احة وع�د ال��ان على ش�اخات م�ی�ة ال����رة عام ) ١(ج�ول

  الشیاخة  القسم
  المساحة

  )٢كم(
%  

  عدد السكان 
  )نسمة(

%  

  قسم
  أول

  ٢٢.٩  ١٢٤٣٤٦  ٢٠.٢  ٥.٧١  میت طلخا
  ٧.٣  ٣٩٩٥٣  ٢.٧  ٠.٧٥  الحوار
  ٧.٥  ٤٠٥٥١  ١.٦  ٠.٤٦  ریحان
  ٣.٩  ٢١٠٥٧  ٢.٧  ٠.٧٦  النجار

  ١٥.٥  ٨٤٤٤٣  ٢٥.٣  ٧.١٥  سندوب وكفرالمناصرة

  قسم
  ثان

  ٠.٤٢  ٢٣٢٩  ٠.٧  ٠.٢٠  صیام
  ٠.٦٤  ٣٤٨٤  ١.٢  ٠.٣٤  ت حیدرالحسینیة می

  ٦.٨  ٣٦٩٣٥  ٣.٩  ١.٠٩  البحر الصغیر
  ٢.٤  ١٣٠٧٣  ٢.٣  ٠.٦٥  المنصوریة
  ١٩.١  ١٠٣٦١٩  ١٥.٨  ٤.٤٧  كفرالبدماص

  ٨.٣  ٤٥٢١٧  ١٦.٥  ٤.٦٥  جدیلة
  ٥.٣  ٢٨٥٧٤  ٧.١  ١.٩٩  قولنجیل

  ١٠٠  ٥٤٣٥٨١  ١٠٠  ٢٨.٢٢  جملة المدینة

  :اح� اع��ادًا على ب�انات م� إع�اد ال�:  ال���ر                

 .م٢٠١٩م��� ال�عل�مات ودع� ات�اذ الق�ار ،وح�ة ن�� ال�عل�مات ال�غ�اف�ة ، : م�اف�ة ال�قهل�ة  -

 .م٢٠١٩،  ARC GIS  9.3ق�اسات م� واقع ال����ة ال�ق��ة ل��ی�ة ال����رة �اس���ام ب�نامج -

  .م٢٠١٧ة ل�ع�اد ال��ان ، م�اف�ة ال�قهل�ة ،ال��ائج ال�هائ�: ال�هاز ال����� لل�ع��ة العامة واالح�اء  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ال����ــــة ال�ق��ــــة ل��ی�ــــة ال���ــــ�رة ال�ــــادرة عــــ� وحــــ�ة ن�ــــ� مــــ� إعــــ�اد ال�احــــ� اع��ــــادًا علــــى : ال��ــــ�ر 

  .م٢٠١٩ال�عل�مات ال�غ�اف�ة ����ة م�اه ال��ب وال��ف ال��ي �ال�قهل�ة ، 

 م٢٠١٩ال�ق��� اإلدار� ل��ی�ة ال����رة عام ) ١(ش�ل 
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  :  ال�راسات ال�ا�قة

ی�ج� الع�ی� م� ال�راسـات ال�غ�اف�ـة وغ�ـ� ال�غ�اف�ـة ال�ـي ت�اولـ� ال�قـل ��ـفة عامـة ول�ـ� مع��هـا ر�ـ� 

ن�ـأته ، دون ال�ع�ض لل�قل الـ��ي ال��ـار�ي ، وذلـ� ل��اثـة )ال�قل ال���� (على دراسة ال�قل داخل ال��ن

مقارنة �أن�ا� ال�قل األخ��، وم� ه�ا �ان اه��ـام ال�احـ� ب�راسـة م�ـل هـ�ا ال��ضـ�ع مـ� م��ـ�ر جغ�اف�ـة 

ال�قــل ، فقــ� ت�ــ�� أن ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي لــ� تفــ�د لــه أ� دراســة تف�ــ�ل�ة داخــل ال�ــ�ن ال��ــ��ة، ولــ�ل� 

  :  وم� أه�ها�ها قائ�ة ال��اجع ، ا�لع ال�اح� على �ع� ال�راسات الع���ة ال���ودة وال�ي ض��ها وغ�

عــ� ن�ــ� ال�قـــل ال���ــة أهــ� م�ضــ�عاتها وفـــ�ص ): م١٩٩٩( ســع� بـــ� ع�ــ� الــ�ح�� القاضـــيدراســة  -

ال�ــع�د�ة ، ودرس ف�هــا ن�ــ� ال�قــل ال���ــة وو�ائفهــا وم�االتهــا ال����ق�ــة  ت���قهــا فــي ال��ل�ــة الع���ــة

 .قع ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ةال���ة ، مع م�اق�ة أه��ة �ل م�ها وم�� مالءم�ها ل�ا

عـ� ال�ـ�ن ال���ـة ودورهـا فـي إ��ـاد حلـ�ل لل��ـ�الت ) : م٢٠١٣(خلـ�د صـادق ، ح�ـان سـف�ردراسة  -

وت�اول� ف�ها اإلم�ان�ات ال����ق�ة لل���نات : الع��ان�ة ، حالة دراس�ة م��الت ال�قل في م�ی�ة دم�� 

�ــ�ن والســ��ا ال��ــ�الت ال��ور�ــة ودورهــا فــي رســ� ال�ق��ــة لل�ــ�ن ال���ــة فــي حــل ال��ــ�الت الع��ان�ــة لل

 .س�اسات ال����ة الع��ان�ة في ال��ن م� خالل ت���� ال�قل ال��ي في م�ی�ة دم�� ��الة دراس�ة

ع� م�اه�ة ن�� ال�قـل ال���ـة فـي ال�ـ� مـ� ال�لـ�ث ) : م٢٠١٤( راو�ة ح�اشي -سام�ة ل��ل دراسة  -

ة ن�� ال�قـل ال���ـة فـي ال�ـ� مـ� ال�لـ�ث ال���ـي اع��ـادًا علـى وته�ف ال�راسة إلى إب�از م�اه�: ال���ي 

، إلــى جانــ� م�اق�ــة ) AVL(ون�ــ� ال��قــع األوت�مــات��ي لل����ــات) GPS(ن�ــ� ت��یــ� ال��اقــع العــال�ي

 .ح��ة ال��ور وم�اقف ال����ات ال���ة

ق�ــاع ال�قــل ، عــ� تق��ــة ن�ــ� ال�قــل ال���ــة �إســ��ات���ة ل��ــ��� ) : م٢٠١٤( إب��ــام ب�لقــاسدراســة  -

األول ر�� على ماه�ة ال�قل وأن���ه ال���ة ، واآلخ� ت���قات ن�ـام : وتع�ض� ال�راسة إلى م��ر�� 

 . ال�قل ال��ي �آل�ة ل����� ق�اع ال�قل العام وال��ائج ال���ت�ة على ت���ه

 ت�اولــ� ت��ــ�� ح��ــة ال�قــل الــ��ي داخــل ال�ــ�ن ، مــ� خــالل ت��ــ��) : Hamilton,2015(دراســة  -

أجهـــ�ة الـــ���� ال���ـــة فـــي ح��ـــة ال�قـــل ، وت��ـــ�� ال��انـــات ال�ـــي ت�ف�هـــا مـــ� خـــالل اســـ���ام األجهـــ�ة 

  .واألدوات ال����ل�ج�ة ال��ی�ة ���انات األق�ار ال��اع�ة
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ع� دور ن�ام ال�قل ال��ي في تقل�ل االزدحامات ال��ور�ـة ) : م٢٠١٨( أر�ج م�ي ع�� ال�هابدراسة  -

وت�اول مفه�م ال�قل ال��ي وف�ائ�ه وع�اص�ه وأن���ه وت���قاتـه وأهـ� : غ�اد م��قة �اب ال�ع�� في � -

تأث��اتــه علــى ال��ی�ــة ، وت���قــه علــى جــ�ء مــ� م�ی�ــة �غــ�اد ل�ع�فــة مــ�� ت��ــ�� م�ــ��� ال��مــة ق�ــل 

 . ت���� ال�قل ال��ي و�ع�ه

  :  أه�اف ال�راسة

ال��ار�ي على م���� العال�، ودخ�لـه إلـى  ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ال�ع�ف على تار�خ ن�أة ال�قل ال��ي

م�ــ� ثــ� م�ی�ــة ال���ــ�رة ، وال�قــ�ف علــى خ�ــائ� شــ��ة ال�قــل و�جــ�اء ال��ل�ــل ال��ــي لــ�حالت ال�قــل 

الـ��ي �ال��ی�ــة ، إلـى جانــ� ال�عـ�ف علــى دور الع�امــل ال�غ�اف�ـة ال�ــ�ث�ة فـي ال�قــل الـ��ي �ال��ی�ــة وآل�ــات 

���مي ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي �ال��ی�ــة ، و�ــ�ا ت��یــ� العالقــة ت�ــغ�له ، ف�ــًال عــ� إ�هــار خ�ــائ� م�ــ

ال��اف��ة ب�� ال�قل ال��ي وال�اك�ي العـ�اد ، ثـ� اسـ�ع�اض أهـ� ال��ـ�الت ال�اصـة �ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي 

  . وأث�ها في ت��ی� �فاءة اس���امه م��ق�لً�ا

  :ال���لة ال����ة 

إلـى ��ـ�ة ال�ـ�دد عل�هـا وز�ـادة ال�لـ�  -اضـ�ة ال�قهل�ـة ب�صـفها ح -أد� م�قع م�ی�ـة ال���ـ�رة العقـ�� 

على ال�قل ،في ال�ق� ال�� تعاني م�ه ال��ی�ة م� ضعف ش��ة ال�قل بها وع�م اس��عابها ألع�اد ال�ـ�ارات 

ال���ایــ�، ل�رجــة أصــ�ح معهــا ســ�ان ال���ــ�رة ��ــ�غ�ق�ن وقً�ــا �ــ��ًال فــي االن��ــار �ال�ــ�ارع ل�ــ�� وصــ�ل 

بهــ�ف ق�ــاء م�ــال�ه� ، ف�ــًال عــ� ســ�ء معاملــة ال�ــائق�� لل��ــاب " م�ــ�وع نقــل عــامســ�ارة تاك�ــي أو "

وم�اعفة األج�ة دون م��ر، األم� ال�� دفع ال���� م� ال��ا���� لل��ء لل���ات ال�ي ت����م ت���ل�ج�ا 

� تق�ـ�� ال�عل�مات في م�ال ال�قل وال�ي تق�م ب��ر�� سائق�ها على ح�� ال�عاملة ، ��ا أتاح� للُ��ـ���م�

ومـ� م��لـ� القاعـ�ة .أداء ال�ائق��، خاصة وأن العال� �عـ�� اآلن فـي ع�ـ� ال�ـ�عة وت���ل�ج�ـا االت�ـال

�هــ� ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي فــي م�ی�ــة ال���ــ�رة م�ــ�ًال فــي شــ���ي  العــ�ض ی�جــ� �ل�ــهاالق��ــاد�ة �ــأن 

  .�� ل�قل ال��اب والع�ل ج�ً�ا إلى ج�� مع وسائ� ال�قل األخ" ���� -أو�� "

 : أس�اب اخ��ار ال��ض�ع 

ال�اح� ل��ض�ع األ�عاد ال�غ�اف�ة ل��مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال���ـ�رة ن�ـً�ا  جاء اخ��ار

دراســة جغ�اف�ــة م�فــ�دة �اللغــة الع���ــة  �جــ�تال����ــة ال�غ�اف�ــة ال��ــ��ة ل��ــل هــ�ا ال���ــ� ، فــال  الف�قــار
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غ�اف�ــة وال�ــي ت��لــى فــي ��نــه ت���ــ� أو وســ�� ذ�ــي ��ــاع� علــى ت��ــاول م�ــل هــ�ا ال��ضــ�ع ،وأله���ــه ال�

،ه�ا إلى جان� ) door To door -م� ال�اب إلى ال�اب (ت�ص�ل ال��اب ع� ���� اله�اتف ال����لة 

ق�ب ال�اح� م� م�ی�ة ال����رة وم�وره ال�ائ� عل�هـا ��ـفة أسـ��ع�ة ، م�ـا م�ـ� ال�احـ� مـ� سـه�لة ت��ـع 

  .و�ج�اء ال�راسة ال���ان�ة على أك�ل وجه) ���� -و��أ(خ�مات ال�قل ال��ي 

  :ال��اهج واألسال�� 

ال�ـ�هج ال�ـار��ي، وال�ـ�هج ال��ضـ�عي، ومـ�هج : ات�ع ال�اح� في ه�ه ال�راسة الع�ی� م� ال��ـاهج م�هـا 

ت�ل�ــل الــ��� ، ��ــا تــ� ت���ــ� األســل�ب ال��ــي وال�ــارت�ج�افي ل��ل�ــل م�ضــ�ع ال��ــ� ،ك�ــا �ــان لألســل�ب 

���اني دوُر مهُ� فـي ت��ـع ن�ـام ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي �ال��ی�ـة، وسـه�لة ال��ـ�ل علـى ال�ـادة العل��ـة ، ال

مـــ� خـــ�مات ال�قـــل ) ال��ـــاب(واســـُ���م لـــ�ل� ن��ذجـــان لالســـ���ان ، أحـــ�ه�ا تـــ� ت�ز�عـــه علـــى ال��ـــ���م�� 

لعـ�م م�ا�ق�هـا لإلجا�ـات  اسـ��ارة ٨٦اسـ��ارة اسـ��ع� م�هـا  ٤٢٠٠ب�اقـع  ) ١(مل�ـ�) ���� -أو�� (ال��ي 

اســ��ارة  ٢١اســ��ارة اســ��ع� م�هــا ١٢٠٠ال�ــ���ة ، واآلخــ� وزع علــي ســائقي وحــ�ات ال�قــل الــ��ي ب�اقــع 

  ).٢(ك�اه� م��� �ال��ول) ٢(لع�م ال�قة في اإلجا�ة عل�ها مل��

 ت�ز�ع اس��ارات االس���ان لع��ة ال�����م�� وسائقي ال�قل ال��ي ال��ار�ي ال�ى) ٢(ج�ول 

  م٢٠١٩اسُ���م� فى ال�راسة 

 نوع الخدمة
  مستخدمین

  اإلجمالي
  سائقین

  اإلجمالي
 غیر صحیحة صحیحة غیر صحیحة صحیحة

  ٥٠٠  ٨  ٤٩٢  ١٧٠٠  ٣٩  ١٦٦١ أوبر
  ٧٠٠  ١٣  ٦٨٧  ٢٥٠٠  ٤٧  ٢٤٥٣ كریم

  )٢(ملحق  )١(ملحق  مالحظات

  :م ٢٠١٩ه ی�ن�: الع�ل ال���انى فى الف��ة م� شه� ف��ای�:  ال���ر          

تــ� ت�ز�ــع االســ��ارات علــ�ه� مــ� خــالل م�اتــ� و�ــالء ت�ــغ�ل شــ���ي أو�ــ� و�ــ��� ���ی�ــة ال���ــ�رة ، :  �ال��ــ�ة لل�ــائق�� .١

 .م٢٠١٩

تـــ� ت�ز�ـــع االســـ��ارات ع�ـــ�ائ�ًا ���ـــاور ال�قـــل ال�ئ��ـــة ���ی�ـــة ال���ـــ�رة و���ـــاع�ة ف��ـــ� الع�ـــل :  �ال��ـــ�ة لل��ـــ���م��  .٢

        .م�٢٠١٩ال������ ، عام 

  :خ�ة ال���     

  :ت��قها مق�مة وت��هي ��ات�ة وهي �اآلتي  نقا� رئ��ة ٨ت�ألف ال�راسة م� 

  .  تع��فات ومفاه�� وآل�ات ال��غ�ل:     أوالً 

  . ن�أة ال�قل ال��ي ال��ار�ي وت��ره:     ثان�اً 
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  . ش��ة ال�قل ال��ي ���ی�ة ال����رة:     ثال�اً  

  .ال��ث�ة في خ�مات ال�قل ال��ي �ال��ی�ة  الع�امل:     را�عاً        

  .ال��ل�ل ال��ي ل�حالت ال�قل ال��ي وتق���ها في ال��ی�ة:   خام�اً 

  . خ�ائ� م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي �ال��ی�ة :  سادساً 

  .ال��اف� ب�� ال�قل ال��ي وال�اك�ي الع�اد �ال��ی�ة :   سا�عاً 

  .ار�ي وم��ق�له �ال��ی�ةم��الت ال�قل ال��ي ال��:    ثام�اً 

  :وف��ا �أتي دراسة تف��ل�ة ل���ع نقا� ال��� 

  :تع��فات ومفاه�� وآل�ات ال��غ�ل  :أوالً 

ق�ــل ال�ــ�ض فـــي غ�ــار م�ضــ�ع ال��ـــ� وجــ� إلقــاء ال�ـــ�ء علــى �عــ� ال�ع��فـــات وال�فــاه�� وآل�ـــات 

  : ل�ي ���� تق���ها إلى اآلتي ال��غ�ل ال��علقة ���مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة ، وا

  ):١(تع��فات ومفاه��. أ

  :ماه�ة ال�قل ال��ي ال��ار�ي  -١

تعـــ�ف أن��ـــة ال�قـــل الـــ��ي �أنهـــا اســـ���ام ال�ق��ـــات ال��ی�ـــة ل����ل�ج�ـــا االت�ـــال ل��ابهـــة الع�یـــ� مـــ� 

ل علـــى ال��ـــ��ات فـــي م��لـــف م�ـــاالت ال�قـــل م�ـــل ت��ـــ�� م�ـــ���ات ال�ـــالمة واإلن�اج�ـــة ، و�ـــ�ا لل��ـــ� 

                                                 

  :تم االستعانة في ھذا الجزء بالمراجع    )١(

المدن الذكیة ودورھا في إیجاد حلول للمشكالت العمرانیة ، حالة دراسیة مشكالت النقل في مدینة :  خلود صادق ، حیان سفور   -

 .١٦م ، ص ٢٠١٣اني ، ، العدد الث ٢٩دمشق ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة ، المجلد 

منطق�ة ب�اب المعظ�م ف�ي بغ�داد ، مجل�ة  -دور نظ�ام النق�ل ال�ذكي ف�ي تقلی�ل االزدحام�ات المروری�ة :  أریج مح�ي عب�د الوھ�اب    -

 .١٧م ، ص ٢٠١٨،  ٦، العدد  ٢٢الھندسة والتنمیة المستدامة ، المجلد 

طویر قطاع النقل ، مجلة رؤى اقتصادیة ، العدد السادس ، الجزائ�ر ، تقنیة نظم النقل الذكیة كإستراتیجیة لت:  إبتسام بولقواس    -

  .١٥٩: ١٥٦ص .م ، ص ٢٠٠٤

دراس�ة حال�ة مدین�ة الب�ویرة ،رس�الة ماجس�تیر ، غی�ر  -مساھمة نظم النق�ل الذكی�ة ف�ي تس�ییر الحرك�ة المروری�ة :  دیلمي نعیمة    -

  .م ، صفحات متفرقة٢٠١٧یات الحضریة، الجزائر ،المسیلة ،معھد تسییر التقن -منشورة ، جامعة دمحم بوضیاف 

النقل الذكي في بیئة حضریة سریعة النمو في مدینة أبو ظبي كمثال تطبیقي ، دائرة الشؤون :  جبر مازن على ، الظریف جمال    -

 .م ، صفحات متفرقة٢٠٠٩البلدیة ، بلدیة أبو ظبي ، اإلمارات ، 

-  ITS America Web Sit : http:// www.itsa.org    
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معل�مـــــات عـــــ� أداء ال�قـــــل و ال�لـــــ� علـــــى ال�قـــــل ، وتـــــ�ف�� تلـــــ� ال�عل�مـــــات وت�ادلهـــــا بـــــ�� ال��س�ـــــات 

  .وال�����م��

كلفـ� م�حــ� ل�ـا �ـان �عـ�ف سا�قــًا  (ITS) "أن��ـة ال�قـل ال��ــي"وق� ب�ز فـي ال�ـ��ات األخ�ـ�ة م�ـ�لح 

ة األم����ة،واسـ� تق��ـات ال�عل�مـات لل�قـل علـى في ال�ال�ـات ال�ّ��ـ�" ال��ـ� ال���ـة لل����ات وال���ـ�"�اسـ� 

ال����، أو ال�ق��ات ال��ق�مة لل�عل�مات واالت�االت في ال�قل في أور�ا وأح�انًا ���ع األس��� �ل�ه�ـا فـي 

 .ال�ا�ان

ك�ا �ق�� ���مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي �أنها تلـ� ال�ـ�مات ال�ـي تع��ـ� علـى اسـ���م اله�اتـف ال���ـة 

الالســـل��ة بهـــ�ف ال��ـــ�ل علـــى معل�مـــات ت�علـــ� ���ـــ��� أداء أســـ��ل ال�قـــل الـــ��ي داخـــل واالت�ـــاالت 

  .ال��ی�ة م� جهة ، وال���الت ال�ي ت�اجه ال�����م�� وال�ائق�� أث�اء الق�ام �ال�حالت م� جهة أخ�� 

  :الع�اص� األساس�ة لل�قل ال��ي ال��ار�ي  -٢

  :ی���ن ن�ام ال�قل ال��ي ع��مًا م� 

هــــي ال�ــــي تعــــالج ب�انــــات أداء ن�ــــام ال�قــــل الــــ��ي داخــــل ال��ی�ــــة ، واألجهــــ�ة  :الس�ق�ــــاء تق��ــــات ا  -

 .اإلل���ون�ة ال�ي تق�م ال�عل�مات لل�����م�� ، وش��ات االت�االت ال�ي ت��ل ت�ف� ال��انات

 �ق�ـــ� بهـــا األجهـــ�ة ال�ـــي تقـــ�م ب����ـــع ال��انـــات الالزمـــة ،والســـ��ا ال��علقـــة: وســـائ� ت���ـــع ال��انـــات  -

�ال�ــ��لة ال��ور�ــة ، نقــا� ال�ــ�ب ، واإلشــغال ، وت��ــ�� �ــام��ات ال��ــ� ل�حــ�ات ال�قــل الــ��ي علــى 

 .ال��اور ال�ئ��ة داخل ال���عات ال����ة

ت���ـــل فـــي ال��م��ـــات وال����قـــات اإلل���ون�ـــة ال�ـــي تع�ـــل علـــى معال�ـــة  :تق��ـــات معال�ـــة ال��انـــات   -

هــا وع�ضــها ل��ــاع�ة ال��ــ���م�� مــ� م�اشــئ الــ�حالت إلــى ال��انــات ، وتقــ��� �افــة ال�عل�مــات وت�ل�ل

 .مقاص�ها ���ل ��ق� األمان والفاعل�ة في اس���امه� ألس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي

ت�ـــ�ل م��لـــف وســـائ� الـــ���� ،واإلشـــارات اإلرشـــاد�ة : تق��ـــات ال�ـــ���ة والـــ���� ونقـــل ال�عل�مـــات   -

ال�عل�مات إلى م����مي وحـ�ات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي  وال���ی��ة ،وال��قع اإلل���وني ، ووسائ� نقل

سـالمة عال�ـة لل����ـات  وال�ائق�� أث�اء ال�حلة ، ��ل� ���ل الغ�ض م� ه�ه ال�ق��ات ت�ق�� م�ـ���ات

 .ل��ف�ف ح�ة ال�حام داخل ال��ن
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  :أه�اف ال�قل ال��ي ال��ار�ي  -٣

  :ه�اف ن��� م�ها ما یلي ت�عى خ�مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي إلى ت�ق�� ع�د م� األ

تقـ�م هـ�ه ال��مـة ب��و�ـ� ال���قلـ�� ��عل�مـات الخ��ـار وسـائ� :  معل�مات ال���قل�� ق�ل الق�ام �ال�حلـة -أ

ال�قـــل وأوقـــات االن�قـــال وقـــ�ارات اخ��ـــار ال��ـــارات مـــ� م�ـــان ان�القهـــ� وصـــ�ًال إلـــى مق�ـــ�ه� وذلـــ� ق�ـــل 

  .ال�غادرة

تقــ�م إرشــادات صــ�ت�ة وتعــ�ض عالمــات م�ئ�ــة ل��ج�ــه : ء ال�حلــة معل�مــات إرشــاد�ة لل�ــائق�� أث�ــا -ب 

  .ال�ائ� �ال��ارات ع� ��ف�ة ال�ص�ل ل�قاص�ه� ،ألجل ت�ق�� ال�المة ورضا ال�����م��

تـــ�ف� هـــ�ه ال��مـــة ال��ف�ـــ� بـــ�� :  إلت�ـــام ال�حلـــة) ال�ـــائ� -ال��ـــ���م (بـــ�� ال�ـــ�����  ال��ف�ـــ� -ج 

  . واح�ة فق�ال������ ���ل دی�ام��ي أو ل�حلة 

ال���امـــل مـــع ن�ـــام " الـــ�ل�ل اإلل���ونـــي" �ق�ـــ� بهـــا :  وت��یـــ� ال��اقـــع معل�مـــات خـــ�مات ال���قلـــ��دــــ 

  ). GPS(ال�عل�مات ق�ل وأث�اء ال�حلة ، عالوة على خاص�ة اس���ام ن�ام ت��ی� ال��اقع ال�غ�اف�ة

) ال��ـاب(ساًسـا ل�احـة ال��ـ���م��وال ش� أن ه�ه ال��مات لل��� ال��ق�مة ل�عل�مات ال���قل�� م�جهـة أ

م��ود�ـة إل�ـام ال����ـع : ،غ�� أنها ق� الت��ن ذات ان��ار واسع في ال�ـ�ن ال��ـ��ة ألسـ�اب عـ�ة، م�هـا 

ال���� ���اعة ال�عل�مات واس���اماتها، وم��ود�ـة ال�سـائ� ال��یلـة ال��ـ�ف�ة لل�قـل داخـل ال�ـ�ن ، وعـ�م 

  .مةإدراك ق��ة ال�ق� ل�� ال���� م� العا

  :آل�ات ت�غ�ل ن�ام ال�قل ال��ي ال��ار�ي . ب

ل�ـ�مات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي ) �ـ��� -أو�ـ�(في ض�ء ال��ارات ال���ان�ة لل�اح� ل���� و��ل ش���ي 

في م�ی�ة ال����رة ، أم�� ال�ع�ف على آل�ات إج�اء ال�حالت م� خـالل ال����ـ� ال��ـاح  لل�ـ����� علـى 

  :� اآلتي اله�اتف ال����لة على ال��

في هـ�ه ال��حلـة �ـل مـا ���ـاج إل�ـه ال��ـ���م هـ� إدخـال ع�ـ�ان ب��ـ�ه ) : إن�اء ال��اب(ال��حلة األولى 

اإلل���ونــي ورقــ� الهــاتف ال���ــ�ل ال�ــاص �ــه ، و�عــ�ها ���ــ� للُ��ــ���م �لــ� رحلــة مــ� ال���ــفح علــى 

 ��App-Store ع�ـل ز�ـارة ل���ـ� جهازه أو م� خالل ت���� أو�� أو ���� ، ول�ي ی�� ت���ل ال����ق�� یـ

  ).Androidم����مي ه�اتف ( Google Playأو م��� )I-phoneم����مي ه�اتف (
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و�قـ�م ) �ـ��� -أو�ـ� (�عـ� إن�ـاء ال��ـاب �قـ�م الُ��ـ���م �فـ�ح ت���قـي ) : إدخال ال�جهة(ال��حلة ال�ان�ة 

� �ق�م �ال�غ� ل�أك�� م�قع االل�قـاء إلى أی� ؟ في أعلى ال�اشة ث: �إدخال وجه�ه في م��قة م��ع ال�جهة 

ث� ال�غ� م�ة أخ�� على ال�أك�� ل�ي ت�� م�ا�قة ال�����م �ال�ائ� ال���� الق��� م� م�قع ال��ـ���م ، 

  .و���� للُ�����م أ��ا اإل�الع على م�ة االن��ار وأح�ام ال��ارات وال�ع�

�م خــالل هــ�ه ال��حلــة ت��ــع وصــ�ل ال�ــائ� ���ــ� للُ��ــ��) : االل�قــاء �ال�ــ��� ال�ــائ�(ال��حلــة ال�ال�ــة 

ال�ـ��� علـى ال����ـة ، وع�ـ�ما ��ــ�ن علـى �عـ� دقـائ� قل�لـة �قــ�م ال��ـ���م �ان��ـاره ع�ـ� نق�ـة االن�ــالق 

ال��ــ�دة م�ــ�قًا ، وفــي ال�قــ� نف�ــه �قــ�م ال��ــ���م �ال�أكــ� مــ� ر�ــ�ب ال�ــ�ارة ال�ــ���ة ��ــ��ة ال�ــائ� 

���� م�ا�قة ل�حـة تـ�خ�� ال�ـ�ارة ، وال�ـ�ع وال�هـة ال��ـ�عة  ال���� ال���ح في �ل رحلة ، وذل� ع�

لهــا، و�ــ�ا صــ�رة ال�ــائ� ال�ــ��� ، مــع ال��انــات الــ�اردة علــى ال����ــ� ال��ــ���م علــى الهــاتف ال���ــ�ل ، 

وه�ا ��� على ال�����م خالل ه�ه ال��حلة ع�م ال���ب مع أ� س�ارة ال ت��اب� ب�اناتها أو ه��ة سائقها 

  .ل��انات ال�اردة في ال�����ال���� مع ا

خـــالل هـــ�ه ال��حلـــة ���ـــ� للُ��ـــ���م ت��ـــع م�ـــار ال�حلـــة مـــ� نق�ـــة ) : الق�ـــام �ال�حلـــة(ال��حلـــة ال�ا�عـــة 

ان�القها إلى نها�اتها م� خالل خاص�ة ال���ع ال��احة �اله�اتف ال���ة ، و��اح للُ�����م �ع� وصـ�له إلـى 

ت�ــ�ف� خ�ــارات م���عــة للــ�فع ف�إم�ــان ال��ــ���م الــ�فع نقــ�ًا أو مق�ــ�ه دفــع ت�لفــة ال�حلــة ��ــل ســه�لة ح�ــ� 

  .Uber Cashال�فع ب��اقة االئ��ان أو رص��ك في 

تع� ه�ه ال��حلة م� أه� ما ���ـ� ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي عـ� غ�ـ�ه مـ� ) : تق��� ال�حلة(ال��حلة ال�ام�ة 

لُ��ــ���م إم�ان�ــة تق���ــه لل�ــ��� ال�ــائ� ل) �ــ��� -أو�ــ� (وســائ�  نقــل ال��ــاب األخــ�� ، إذ ی�ــ�ح ت���قــي 

ب�ءًا م� ن��ة واح�ة ح�ى خ��ة ن��م ، ��ا ���� أ��ًا لل�����م أن ���ح ال���� ال�ائ� تعل�قًا إ��اب�ـًا 

وجـ�ی� �الـ��� أن ال�ق�ـ�� ����ـة ن�ـ�م هـ� ال�ق�ـ�� اإل��ـابي ال�ح�ـ� ، وهـ�ا �ع�ـي أن ال�ق�ـ�� �أقـل . أو سل��اً 

 .م��ق�ل تق��� ال���� ال�ائ� لل��مة ق� ی�ث� على) ٥(م� 

  :ن�أة ال�قل ال��ي ال��ار�ي وت��ره : ثان�ًا 

لق� �ان� حاجة اإلن�ان م�� ف�� ال�ار�خ إلى ال�قل م�ه�نة �ان�قاله ال�ائ� م� م�ـان إلـى آخـ� ���ـًا عـ� 

ه ال�عــام مق��ــ�ات ال��ــاة ، وت�ــ�ل� أولــى رحــالت اإلن�ــان مــا بــ�� م�ــ��ه وال��ــان الــ�� �ــان ��لــ� م�ــ

  .وال��اب
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 -وم�هـا م�ـ�  -وق� أد� ال���ر ال��ار� والع��اني ال�� شه�ته مع�� م�ن العال� على م� ال���� 

إلــى وجــ�د ال���ــ� مــ� ال��ــ�الت ال��ــ��ة وم�هــا م�ــ�الت ال�قــل ال��ــ�� ال����لــة فــي ازدحــام ال�ــ�ارع 

� م� الـ��� وال�سـائل ال���ـة ال��ـ��ة واالخ��اقات ال��ور�ة ،وم� خالل ذل� �ه�ت ال�اجة إلى وج�د ال���

  .ألم�ر ال��اة داخل ه�ه ال��ن م� ال�اح�ة االق��اد�ة و االج��اع�ة وم�ها ال�قل ال��ي ال��ار�ي

ـــى ذهـــ� ال���ـــ�  ـــ�أ ی��ـــادر إل ـــا ب ـــ� �ـــان �إم�ـــان أ� ُم�ـــ���م �لـــ� ســـ�ارة مـــ� هاتفـــه  : ومـــ� ه� مـــاذا ل

  ا ؟ ول�ـ� سـ�عان مـا ت�ـ�رت الف�ـ�ة ال�ـي بـ�أت ب�ـ�ف��ال���ي إلج�اء رحلة داخل ال��ی�ـة ال�ـي �عـ�� بهـ

إلــى ن�ـام عـال�ي لل�ـ�مات الل�ج�ــ��ة، وهـ� مـا أد� إلـى حــ�وث �فـ�ة فـي م�ــال » سـائ� خـاص لل���ـع« 

  .ال�قل داخل ال��ن خالل ه�ه الع�ل�ة، أو ما ُدرج على ت����ه �ال�قل ال��ي ال��ار�ي

�ـ� ال�قـل الـ��ي فـي العــال� ح�ـ� قـام خاللهـا بــ�ور هـي ب�ا�ــة ع)م ٢٠١٩: م ٢٠٠٥( وتعـ� ال�ـ�ة مـ� 

أمـة ت�ـ��ع�� ت���ل�ج�ـا "أساسي في نقل ال��اب �ال�ال�ات ال����ة األم����ة ل�رجة أن الـ�ع� أ�لـ� عل�ـه 

وذلــ� علــى ع�ــ� مــا �ــان �قــال ســا�قًا أنهــا أمــة ت�ــ��على إ�ــارات،  إال أنــه فــي " ال�عل�مــات واإلل���ون�ــات

ي اإلم�ـــان االن�قـــال �ال�ـــ�ارة داخــل الـــ�الد وفـــي ج��ــع االت�اهـــات مـــ� خـــالل م أصـــ�ح فــ٢٠٠٩أوئــل عـــام 

  :اس���ام اله�اتف ال����لة وال��ودة ���مة اإلن��ن� ، وه� ما س��� معال��ه ف��ا یلي 

  : )١(ن�أة ش��ة أو�� )أ

أدت  م�ـ� ع�ــ� ســ��ات ولـ�ت أو�ــ� فــي ل��ــة فارقـة فــي م�ــال ال�عل�مات�ـة وال�ق��ــات اإلل���ون�ــة، وقــ�

 Uberز�ادة مل��ة اله�اتـف ال���ـة ، و�هـ�ر م�ـاج� ال����قـات ، وال�غ�ـة فـي الع�ـل إلـى ز�ـادة ن�ـ� شـ��ة 

 .و�ه�ر مع�ار ج�ی� ل�احة ال�����م في االن�قال م� م�ان آلخ�

إلــى مـارس عــام ) تغ�ـ� ف��ــا �عـ� إلـى شــ��ة أو�ـ� ل�قــل ال��ـاب الــ�� (أو�ــ� تاك�ـي وتعـ�د ن�ـأة ت���ــ� 

اللـــ�ی� �ع�ـــالن فـــي األســـاس ��قـــاول�� " و�االن�ـــ� -كامـــ� " �� شـــه� واقعـــة ف�ـــل �ـــل مـــ� م ، الـــ٢٠٠٩

�ال�ال�ات ال����ة األم����ة في إ��اد تاك�ي �قله�ا م� م�ار سان ف�ان����� في وال�ة �ال�ف�رن�ا ، ف��ق�ا 

  .ي ال��قل، وف��ا في ��ف�ة ال��� ب�� س�ارات األج�ة وال�اغ��� ف" ال�اجة أم االخ��اع" ن���ة 

                                                 

                                                                                : اعتمد الباحث في العرض التاریخي لشركة أوبر على الموقع الرسمي للشركة المتاح بالموقع اإللكتروني    )١(

      https://www.Uber.com 
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م بـ�أت شــ��ة أو�ــ� فــي تقـ��� خــ�ماتها ��ــ�ل رســ�ي فـي م�ی�ــة ســان ف�ان���ــ�� ٢٠١١وفـي أوائــل عــام 

 Uber Cab، و�ان اس� ال���ة وق�ها )ال��اب(األم����ة ������ ل�قاس� األج�ة ب�� ع�د م� ال�����م��

�غ��ـ� اسـ�ها وحـ�ف جـ�ء ، ول�� مع ب�ء الع�ل ال�س�ي لل���ة س�عان مـا اضـ��ت ل"تاك�ي أو��"وتع�ي 

  .م�ه ���� اع��اض ش��ات ال�اك�ي العاملة في م�ال نقل ال��اب �ال�ال�ات ال����ة األم����ة" ال�اك�ي"

،وهـي خ�مـة نقـل ال��ـاب مـ� م�ــان " Uber X" م أ�لقـ� أو�ـ� خـ�م�ها ال��یـ�ة ٢٠١٢وفـي ی�ل��عـام 

رات ت���� ال���ة م� خف� أسعارها أك�� آلخ� ب�ف� أسعار ال�اك�ي العاد� ، ومع ز�ادة ح�� االس���ا

 .م�ا ی�فع مقابل ر��ب ال�اك�ي العاد�

مل��ن م����م على م����  ١٤م بلغ ع�د ال�����م�� ل���ة أو�� أك�� م� ٢٠١٦وفي د����� عام 

مل�ـ�ن سـائ� ، أمـا م��سـ� عـ�د الـ�حالت ال��م�ـة ألو�ـ�  ٢.٩٠٠العال� ،ب���ا بلغ ع�د ال�ائق�� ال���ل�� 

  . ی�م�ًا / مل��ن رحلة  ٢ بلغ

م�ی�ــة علــى  ٨٠٠وم�ــ� ذلــ� ال�ــار�خ ت�ســع� شــ��ة أو�ــ� لل�قــل الــ��ي فــي م�ــال أع�الهــا فــي أك�ــ� مــ� 

، ��ا ت�الى تأسـ�� الع�یـ� مـ� ال�ـ��ات العال��ـة فـي م�ـال ال�قـل )٣(م���� العال� ، وه� ما ی��زه ال��ول

  .ال��ي في م��لف دول العال�

  م٢٠١٩ة أو�� لل�قل ال��ي ال��ار�ي عال�ً�ا عام ن�اق نف�ذ ش��) ٣(ج�ول

  أوربا  أمریكا ج  أمریكا ش  )١(األقالیم
الشرق 
  األوسط

  اإلجمالي  أسترالیا  أسیا. ج  أسیا. ق  أفریقیا

  ٨١٩  ٤٤  ٤٦  ٢٣  ٣١  ١٢  ١٢٦  ١٩٣  ٣٤٤  عدد المدن

%  ١٠٠  ٥.٤  ٥.٦  ٢.٨  ٣.٨  ١.٥  ١٥.٤  ٢٣.٥  ٤٢.٠  

   https://www.Uber.comرالموقع الرسمي لشركة أوب: المصدر   

أن ن�ـــاق نفــ�ذ شـــ��ة أو�ـــ� لل�قــل الـــ��ي ی�ـــ�زع علــى ج��ـــع أقـــال�� ) ٢(وال�ـــ�ل) ٣(ی��ــح مـــ� ال�ــ�ول

العال�، إال أن إقل�� أم���ا ال��ال�ة جاء فى مق�مة األقال�� م� ح�� ال��ن ال�ى تع�ل بها خ�مة أو�� ب�اقع 

، وذلــــ� ���ـــ� ن�ـــأة أو�ــــ� األم����ـــة، ب���ـــا ت�ــــاه� أم���ـــا ال�����ـــة ب��ــــ�ة % ٤٢.٠ب��ـــ�ة) ةم�ی�ـــ٣٤٤(

إلقلـــ�� أور�ـــا، ب���ـــا لـــ� ت�ـــ�ل % ١٥.٤ب�صـــفها ام�ـــ�اًدا ���عً�ـــا ل����تهـــا ال�ـــ�ال�ة، ومـــا �عـــادل % ٢٣.٥

  %.١.٥ال��مة إقل�� ال��ق األوس� إال ب���ة ض��لة 

                                                 

   .التزم الباحث بھذا التقسیم طبقاً لما ھو وارد بالموقع اإللكتروني للشركة  ) ١(

https://www.uber.com/
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ح�ی�ة العه� ن���ًا في اس���ام ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي ، ح�ـ� دخلـ� خ�مـة وتع� م�� م� ال�ول  ،ه�ا

م ، وذل� ت�� إش�اف وزارتي ال�قل واالس���ارواله��ة ٢٠١٤ی�ن�ه عام  ٥أو�� ل�قل ال��اب إلى م�� في 

 الق�م�ة لالت�االت ،إذ ب�أت أو�� أولـى رحالتهـا فـي م�ـ� و�ال���یـ� فـي م�ی�ـة القـاه�ة ال�ـي تع��ـ� واحـ�ة

م� أك�� مـ�ن العـال� مـ� ح�ـ� ال��افـة ال�ـ�ان�ة وال��ـ�س ال�ـ�ور� ، و�عـ�ها ان�قلـ� إلـى م�ی�ـة اإلسـ���ر�ة 

  .�ع� ن�اح ال����ة في العاص�ة وم� األخ��ة ام��ت خ�ماتها إلى �ع� م�ن ال��ه�ر�ة

ا�ــا وال�ــي ال ون���ـة لإلق�ــال ال�ــ�ی� علــى اســ���ام خ�مــة أو�ــ� لل�قـل الــ��ي ال��ــار�ي ل�ــا تق�مــه مــ� ال�� 

ت��ف� في وسائ� نقل ال��اب األخ��، ت�ای� أع�اد ال�����م�� ��ـ�رة ���ـ�ة م�ـ� دخ�لهـا إلـى م�ـ� وح�ـى 

ألـف  ١٦٣مل��ن م����م ��ـ�مه�  ٥.٣اآلن ، إذ بلغ ع�د ال�����م�� ل��مات أو�� لل�قل ال��ي ���� 

  ).١(م٢٠١٩س�ارة ،وذل� خالل عام 

هــي الت��لــف عــ� �ــاقي مــ�ن ال��ه�ر�ــة ،فقــ� دخلــ� خ�مــة أو�ــ� لل�قــل أمــا �ال��ــ�ة ل��ی�ــة ال���ــ�رة ف

اله�اتــف (م للع�ــل فــي خ�مــة نقــل ال��ــاب �اســ���ام ت���ل�ج�ــا ال�عل�مــات ٢٠١٧ی�ن�ــه  ٥الــ��ي ف�هــا فــي 

  ).٤(، وأخ�ت في ال��ای� ، و���ح ذل� م� ال��ول)ال����لة

                                                 

  .م٢٠١٩فرع الشركة الرئیسي بالقاھرة ، بیانات غیر منشورة ، یونیھ :  شركة أوبر لخدمات النقل الذكي التشاركي    )١(

  ).٣( من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر 

  م٢٠١٩لل�قل ال��ي ال��ار�ي عال�ً�ا عام  ن�اق نف�ذ ش��ة أو��) ٢(ش�ل
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  "أو��"ي ت��ر أع�اد س�ارات العاملة في خ�مة ال�قل ال��) ٤(ج�ول

  م٢٠١٩في م�ی�ة ال����رة عام 
  )%(معدل التغیر  عدد السیارات العاملة  السنة

٣٢١١  ٢٠١٧   -  
١٣١.٢  ٧٤٢٦  ٢٠١٨  
٣٢.١  ٩٨١٣  ٢٠١٩  

  .م٢٠١٩شركة أوبر لخدمات النقل الذكي التشاركي ، فرع الشركة بمدینة المنصورة، بیانات غیر منشورة ،  :المصدر              

أن أع�اد ال��ارات ال�ا�عة ل���ة أو�� لل�قل الـ��ي ���ی�ـة ال���ـ�رة فـي ) ٤(�ل ال��ولو�الح� م� ت�ل

م ٢٠١٩ســ�ارة عــام  ٩٨١٣م إلــى ٢٠١٧ســ�ارة عــام  ٣٢١١ت�ایــ� م�ــ��� ،فقــ� زادت أعــ�اد ال�ــ�ارات مــ� 

�� ،و���� إرجاع ذل� إلى ���ة ال��مات وال����ات ال�ي تقـ�مها شـ��ة أو�ـ� لـ% ��٢٠٥.٦ع�ل تغ�� بلغ 

م�ــ���م�ها مــ� ســ�ان م�ی�ــة ال���ــ�رة ، إلــى جانــ� م�ــاه�ة أو�ــ� الفعالــة فــي تــ�ف�� فــ�ص ع�ــل لق�ــاع 

  .ع��� م� ال��اب ، م�ا ش�ع على ز�ادة ال�ل� عل�ها ووج�د ق��ل ���� لها

  ):١(ن�أة ش��ة ���� )ب

م علـى ٢٠١٢ش��ة �ـ��� لل�قـل الـ��ي  ال��ـار�ي ����قـة ال�ـ�ق األوسـ� إلـى ی�ل�ـ�  ت�جع ف��ة تأس��

أمـ�اله� ال�اصـة ، و�قـع مق�هـا  ی� م�ث� ش��ة وماغ�� أول�� �اس���ارات أقل م� ن�ف مل��ن دوالر م�

م�ی�ـة ����قـة ال�ـ�ق األوسـ� ،  ١٨وت�ی� م�ات� لهـا فـي  ب�ولة اإلمارات الع���ة ال����ة ، دبيفي م�ی�ة 

  .وذل� على ع�� ���عة ت�غ�ل ش��ة أو�� ال�ي ت��� �ات�اع ن�اق خ�ماتها دول�اً 

ن��نــ� عــ� ان�ــ�ام ال�ــائ� رقــ� مل�ــ�ن إلــى م���مــة وقــ� أعل�ــ� شــ��ة �ــ��� علــى م�قعهــا ال�ســ�ي �اإل

العامل�� بها م� خالل ت���قها ال��ى على م���� العال�، و��ل� ت��ن ���� ق� حقق� ه�فها ال�� وضـع�ه 

م ، وه� ما ی��� على إس��ات���ة ال���ة ال�ـى ت�ت�ـ� علـى إتاحـة ال���ـ� مـ� فـ�ص ٢٠١٢أول ن�أتها عام 

  .�ق األوس� وش�ال أف��ق�االع�ل والس��ا فى م��قة ال�

وفي ال��اق نف�ه ذ��ت شـ��ة �ـ��� ���قعهـا ال�سـ�ي علـى شـ��ة ال�عل�مـات ��ـأن ع�لهـا فـى األسـ�اق 

مل�ــ�ن  ٣١٠أنهــا قامــ� �ــأك�� مــ� )) ٥(م�ی�ــة ��ــا هــ� م�ــ�� �ال�ــ�ول ٦٠دولــة وأك�ــ� مــ� ١٣(ال���لفــة 

                                                 

                                                                                : ى الموقع الرسمي للشركة المتاح بالموقع اإللكترونياعتمد الباحث في العرض التاریخي لشركة كریم عل   )١(

www.Careem.com//https:         

https://www.masrawy.com/news/Tag/941747/%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/Tag/941747/%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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مل�ار ��ل� م��، أ� ��ا �عـادل ال��ـافة  ٦.٦م ق�ع�ا ف�ها م�افة ت��اوز الـ ٢٠١٨وذل� خالل عام  ،رحلة

  .)١(م�ة ٨.٥٠٠إلى الق�� والع�دة 

  م٢٠١٩ن�اق نف�ذ ش��ة ���� لل�قل ال��ي عال�ً�ا عام ) ٥(ج�ول
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  الجملة

  ٦٨  ٤  ١٥  ١  ٢  ١  ٣  ٢  ١٢  ١  ٤  ١  ٦  ١٦  عدد المدن 

%  ١.٥  ٥.٩  ١.٥  ٨.٨  ٢٣.٥  
١٧.
٦  

١.٥  ٢.٩  ١.٥  ٤.٤  ٢.٩  
٢٢.

١  
١٠٠  ٥.٩  

   https: www.Careem.com  //الموقع الرسمي لشركة كریم      :المصدر

��ي ی���ـ� ��ـ�ل أن ال��ال ال��اني ل��ق ع�ل ش��ة �ـ��� لل�قـل الـ)٣(وال��ل) ٥(ی��ح م� ال��ول

واضح في م��قة ال��ق األوس� مقارنة ب����تها أو�� ال�ي ت��� �ات�اع ن�ـاق ع�لهـا عال��ـًا ، و�ن �انـ� 

%  ٦٣.٢ال�ــع�د�ة وم�ــ� و�اك�ــ�ان فهــي األك�ــ� اســ���اذًا ب��ــ�ة ت�ــل إلــى : األف�ــل�ة لــ�ول �ــل مــ� 

ل�ــل م�ه�ــا، وفــى %  �٥.٩ب ب��ــ�ة،ثــ� األردن وال�غــ% ٨.٨م���عــة، وتل�هــا اإلمــارات ب��ــ�ة ت�ــل إلــى 

 .ل�ل م�ها % ١.٥ال��ات� األخ��ة جاءت ال���� ول��ان وع�ان وال����� ب���ة 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
)

١
 https://www.youm7.com                                                                                            : اإللكتروني الموقع لدى متاح    )

  ).٥(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر 

  م٢٠١٩ن�اق نف�ذ ش��ة ���� لل�قل ال��ي عال�ً�ا عام ) ٣(ش�ل
 

http://www.careem.com/


                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٦٦٣

       ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

م للع�ـــل فـــي م�ـــال ال�قـــل �اســـ���ام ال����قـــات ٢٠١٤ودخلـــ� خ�مـــة �ـــ��� لل�قـــل الـــ��ي م�ـــ� عـــام 

س�اقها في م��قة ال��ق األوس� ، إذ ال����ل�ج�ة ، وتع� م�� وال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة و�اك��ان أك�� أ

م�ی�ـة  ١٤ألـف سـائ�، وت�ـ�م  ١٥٩ألـف سـ�ارة �ق�دهـا ٢٥٣بلغ ع�د ال��ارات العاملـة �ال�ـ��ة فـي م�ـ� 

  .م�٢٠١٩ال��ه�ر�ة، وذل� خالل عام 

مــارس  ٥أمــا �ال��ــ�ة ل��ی�ــة ال���ــ�رة فقــ� دخلــ� خ�مــة �ــ��� لل�قــل الــ��ي ف�هــا ق�ــل أو�ــ� ب�ا�ــة مــ� 

ع�ل في خ�مة نقل ال��ـاب �اسـ���ام ت���ل�ج�ـا ال�عل�مـات ،وأخـ�ت فـي ال��ایـ� و���ـح ذلـ� م لل٢٠١٦عام

  ).٦(م� ال��ول

  " ك���"ت��ر أع�اد ال��ارات العاملة في خ�مة ال�قل ال��ي ) ٦(ج�ول

  م٢٠١٩إلى  ٢٠١٦م�  ���ی�ة ال����رة

  )%(معدل التغیر  عدد السیارات العاملة  السنة

٣٢٥٧  ٢٠١٦   -  

١٠٩.٢  ٦٨١٤  ٢٠١٧  

١٣٦.٥  ٩٣٠٥  ٢٠١٨  

١٢٠.٤  ١١٢٠٣  ٢٠١٩  

  .م٢٠١٩غیر منشورة ، ركة بمدینة المنصورة ، بیانات شركة كریم لخدمات النقل الذكي التشاركي ، فرع الش: المصدر          

أن أعـ�اد ال�ـ�ارات ال�ا�عـة ل�ـ��ة �ـ��� لل�قـل الـ��ي ���ی�ـة ال���ـ�رة فـي ) ٦(ی��ح م� ت�ل�ل ال�ـ�ول

م ٢٠١٩سـ�ارة عــام  ١١٢٠٣م إلـى ٢٠١٦سـ�ارة عـام  ٣٢٥٧م�ـ��� ،فقـ� زادت أعـ�اد ال�ـ�ارات مــ� ت�ایـ� 

،ومـــ�د ذلـــ� إلـــى ��ـــ�ة ال���ـــ�ات وال��ـــه�الت ال�ـــي ت���هـــا شـــ��ة �ـــ��� لـــ�� % ��٣٤٣.٩عـــ�ل تغ�ـــ� بلـــغ 

م�ــ���م�ها ،الســ��ا فــي م�ــال ال�ــ�خ�� وشــ�و� الع�ــل لــ�یها علــى ع�ــ� مــا ت��عــه شــ��ة أو�ــ�، وهــ� مــا 

  .د� إلى ز�ادة ع�د ال��ارات ال�ا�عة ل���ة ���� ���ی�ة ال����رةأ

  :)١(اس���اذ أو�� على ش��ة ����)  ج

أدت ال�ــ�رة ال�ق��ــة فــي م�ــال االت�ــاالت ب�ا�ــة القــ�ن ال�احــ� والع�ــ��� ومــا ت�عهــا مــ� تــ�ف� فــى أن��ــة   

�ي ال��ــار�ي، األمــ� الــ�� دفــع االت�ــال وت���ل�ج�ــا ال�عل�مــات ، إلــى ت�ایــ� ال�لــ� علــى أن��ــة ال�قــل الــ�

  .����ة أو�� إلى الع�ل على ز�ادة نف�ذها و��� ه����ها على أس�اق ال�قل ال��ي في العال� 

                                                 

                                        https://www.Uber.com                                                                    : اعتماداً على الموقع اإللكتروني لشركة أوبر    )١(



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٦٦٤

       ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

م ت�ّصلها ٢٠١٩مارس عام  ٢٦ال��ي ال��ار�ي في ل��مات ال�قل أو��  ون���ة ل�ا س�� أعل�� ش��ة

مل�ـار دوالر أم���ـي ت��ـ�ن  ٣.١العاملـة فـي نفـ� ال��ـال مقابـل �ـ���  التفاق ت�ـ���ذ ���ج�ـه علـى شـ��ة

مل�ـار دوالر نقـ�ًا ول��هـا سـ��اف�  ���١.٤ي م� سـ��ات القـ�ض القابلـة لل����ـل، ومل�ار دوالر أم ١.٧م� 

  .على اس�ها ال��ار� 

ول�� ال��ء األك�� مـ� ال�قابـل الـ�� ت�فعـه شـ��ة أو�ـ� إلـى مـال�ي شـ��ة �ـ��� ی���ـل فـى سـ��ات قابلـة 

 �١.٤ف�ع نقــ�ًا ی�لــغ مل�ــار دوالر، أ� أك�ــ� مــ� ن�ــف الــ��� ألن ال��لــغ ال�ــ١.٧لل����ــل إلــى أســه� وهــ� 

مل�ــار دوالر، وهــ�ا عــادة مــا ��ــ�ث فــى م�ــل هــ�ه ال�الــة ح�ــ� ��ــ�ن ال�قابــل أو جــ�ء ���ــ� م�ــه فــى صــ�رة 

  .ح�ة م��دة ف��ا ���ن ه�ا ال�قابل نق�ًدا فى صفقات االس���اذ

  :ش��ة ال�قل ال��ي ���ی�ة ال����رة  :ثال�ًا  

���رة م� خـالل ت�ـ��فها وت�ز�عهـا ، و�ـ�ا أسـ��ل ال�قـل تأتي أه��ة دراسة ش��ة ال�قل داخل م�ی�ة ال�

الـــ��ي العامـــل بهـــا بهـــ�ف مع�فـــة مـــ�� مالءم�هـــا ل��ـــ� ح��ـــة وحـــ�ات ال�ـــ��عل�ها، ونـــ�ع ال�حـــ�ات ال�ـــي 

  . ت����مها وم�� �فای�ها ل�ل��ة اح��اجات ال��ان م� وح�ات ال��� ال���لفة

              :ت�ـــ��ف شـــ��ة ال�ـــ�ارع �ال��ی�ـــة  :أوًال     

ت�لـــغ ج�لـــة أ�ـــ�ال شـــ��ة ال�ـــ�ارع ال��صـــ�فة ال�ـــي ت�ـــ�م ح��ـــة أســـ��ل ال�قـــل الـــ��ي ���ی�ـــة ال���ـــ�رة 

م ت�ـــــل بـــــ�� م�ـــــاور ال��ی�ـــــة ال���لفـــــة ، و���ـــــ� ت�ـــــ��ف شـــــ��ة ال�ـــــ�ارع ٢٠١٩كـــــ� لعـــــام ١٨٥.١٢

  ).٧(، ی�ض�ها ال��ول)١(ال��ص�فة �ال��ی�ة إلى األن�ا� اآلت�ة

  م٢٠١٩ال��ص�فة ���ی�ة ال����رة عام ت���ف ش��ة ال��ارع ) ٧(ج�ول

  الجملة  محلیة  تجمیعیة  شریانیة  سریعة  درجة الشارع

  ١٨٥.١٢  ١٢١.٩٠  ٢٥.٦١  ٣٣.٢٥  ٤.٣٦  )كم(الطول 

(%)  ١٠٠  ٦٥.٨  ١٣.٨  ١٨.٠  ٢.٤  
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اتس�اع الش�ارع ، حج�م الحرك�ة، : اعتمد الباحث في تصنیفھ لشبكة الشوارع داخل مدینة المنص�ورة عل�ى ع�دد م�ن المع�اییر أھمھ�ا   )١(

  .مات األرض حول الشارعاستخدا

https://www.masrawy.com/news/Tag/589494/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/Tag/589495/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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هى ن�� م��ود االن��ار داخل م��قة ال�راسة ، ح�� ال ت��ل �ل ش�اخات ال��ی�ة ، : ��ق س��عة  .١

 .ال���� ال�ائ�� :  م� ج�لة أ��ال ال���ة ،وت���ل في وصلة واح�ة فق� وهي % ٢.٤وت�لغ أ��الها 

ة ، وهـ�ه مـ� ج�لـة أ�ـ�ال ال�ـ��%  ١٨.٠كـ� ، ب��ـ�ة ٣٣.٢٥ی�لـغ م��ـ�ع أ��الهـا  :ش�ارع ش��ان�ة .٢

ال��ارع ت��لف ع� ال��ق ال���عة م� ح�� س�� ��قـات ال�صـف ، وعـ�ض ال�ـارع الـ�� ی�ـ�اوح مـا 

، و���لها شارع ال��ه�ر�ـة ،شـارع ال�ـ�� ، شـارع ع�ـ� ال�ـالم م ، و��افة ح��ة ال��ور ١٤ – ١٠ب�� 

 .عارف ، شارع ب�رسع��

ت ال�ــ�ارع ال�ــ��ان�ة وال��ل�ــة بلــغ تــ��� بــ�� م�ــارات��ــ�� ج��ــع ال��ــاور ال�ــي : شــ�ارع ت���ع�ــة  .٣

شــارع : ، وت���ــل فــي ) أم�ــار ١٠-٨(، و��ــ�اوح ع�ضــها %١٣.٨كــ� ب��ــ�ة ٢٥.٦١م��ــ�ع أ��الهــا 

 .ال��ی� ، شارع اإلمام دمحم ع��ه ، شارع ف�� ال�ی� خال� ، شارع ف���ة ح�ان

� ت�ـغل ال��ت�ـة األولـى ت���ل في ال��ارع ال�ي تـ��� ال�ل��ـات ال�ـ���ة ب�ع�ـها ،ولـ�ل: ش�ارع م�ل�ة  .٤

،فهي م� ال�اح�ة ال��ور�ـة ال تع��ـ� عل�هـا م���مـة % ٦٥.٨م� ح�� أ��ال ال���ة إذ ت��أث� ب���ة 

شــارع : ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي �ال��ی�ــة ���اشــىء للــ�حالت بــل ت�ــ���م ��قاصــ� للــ�حالت ، و���لهــا 

 .إس�اع�ل ص��� ، شارع أح�� قاع�د

  :�ارع �ال��ی�ة ت�ز�ع ش��ة ال� :ثان�ًا     

تعــ� دراســة ت�ز�ــع شــ��ة ال�ــ�ارع داخــل م�ی�ــة ال���ــ�رة مــ� الع�اصــ� ال�ه�ــة فــي دراســة ال�قــل الــ��ي 

و��ـــ�ز ). ١(ال��ـــار�ي ،وذلـــ� ل�ـــا تع��ـــه مـــ� حقـــائ� جغ�اف�ـــة تف�ـــ� فـــي ال���ـــ�� االق��ـــاد� واالج��ـــاعى

  .الغ��يال��ای� في ت�ز�ع أ��ال ال���ة �ق�اعي ال��ی�ة ال��قي و  )٨(ال��ول

  م٢٠١٩ت�ز�ع أ��ال ش��ة ال��ارع ���ی�ة ال����رة عام ) ٨(ج�ول

  المنطقة
  شوارع ترابیة  شوارع مرصوفة

  %  )كم(الجملة
  %  )كم(الطول  %  )كم(الطول

  ٤١.٨  ١٠٠.٦٧  ٢٠.٢  ٢٠.٣٦  ٧٩.٨  ٨٠.٣١  حي شرق

  ٥٨.٢  ١٣٩.٩٠  ٢٥.١  ٣٥.٠٩  ٧٤.٩  ١٠٤.٨١  حي غرب

  ١٠٠  ٢٤٠.٥٧  ٢٣.٠  ٥٥.٤٥  ٧٧.٠  ١٨٥.١٢  الجملة
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(1)  Northam, R.M., Urban Geography, John Wiley, and Sons, New York .1979. p337 
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 ٢٤٠.٥٧أن إج�الي أ��ال ش��ة ال��ارع في م�ی�ة ال���ـ�رة بلغـ� ) ٤(وال��ل) ٨(ی��ح م� ال��ول  

�ـ�  ٥٥.٤٥، وأخ�� ت�اب�ـة ��ـ�ل %��٧٦.٩ ت��ل  ١٨٥.١٢ك� ، وت��زع ما ب�� ش�ارع م�ص�فة ���ل 

ل�ــالح حــي غــ�ب مقابــل % ٥٦.٦مــ� إج�ــالي ال�ــ��ة،وت��زع ال�ــ�ارع ال��صــ�فة ب��ــ�ة % ٢٣.١ب��ــ�ة 

��ـي شــ�ق مــ� ج�لــة ال�ــ�ارع ال��صـ�فة �ال��ی�ــة، و��جــع ذلــ� إلــى �ـ�ن حــي غــ�ب هــ� الق�ــاع % ٤٣.٤

  .واإلدارة وال��مات ال���لفةال���� �ال��ی�ة وال�� ت���� ف�ه م�اك� ال��� 

وق� أم�� تق��� ش��ة ال��ارع في ال��ی�ـة إلـى خ��ـة م�ـاور رئ��ـة ؛ تع��ـ� عل�هـا ح��ـة أسـ��ل ال�قـل   

  ).٥(م ، وت���ل في ش�ل٢٠١٩ال��ي ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة عام 

  ).٨(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر        

  م�٢٠١٩ة ال����رة عام ت�ز�ع أ��ال ش��ة ال��ارع ���ی) ٤(ش�ل
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��ل�ـًا مـ� أق�ـى شـ�ال شـ�قي ال��ی�ـة  ���� ه�ا ال���ر ام�ـ�اداً  :) ال��ا�ة -ال��ه�ر�ة (ال���ر األول 

، و��� علـى هـ�ا ال��ـ�ر )ك�٦.٥٩(إلى م��قة ال�امعة �أق�ى ال���ب الغ��ي ���ل) ش�اخة ق�ل���ل(

الع�ی� م� ال�صالت ال���ان�ة وال����ع�ة ،وله�ا فإنه ���ل حلقة ات�ال مه�ة ت��� ش�ال ال��ی�ة �����هـا 

 .���ل ��لي

،و ی�ـ�أ مـ� م��قـة ) كـ�٣.٥٧(�قـع ب�سـ� ال��ی�ـة ��لـه :  )� ال�ـالم عـارفع�ـ -ال�ـ��(ال���ر ال�اني 

االســ�اد ج���ــًا ح�ــي یل�قــي ��ــارع ال��ــ�ل� ام�ــ�اد ال��ه�ر�ــة شــ�اًال ، و��ــ�� معــه غ��ــًا ح�ــى یل�قــي ��ــارع 

ب�رســع�� ع�ــ� مع�ــ� �ل�ــا علــى فــ�ع دم�ــا�، ثــ� ی�اصــل م�ــ��ته صــ�ب ال��ــ�ب ح�ــى یل�قــي ��ــارع ع�ــ� 

ف ، وم�ــه یلــ��� �ــال���� الــ�ائ�� غ��ــي ال��ی�ــة ، وهــ�ا مــ� شــأنه أن ُ��ــه� فــي ز�ــادة ح�ـــ� ال�ــالم عــار 

 .ال���ة ال��ور�ِة عل�ه

  .م٢٠١٩من إعداد الباحث اعتماداً الخریطة الرقمیة لمدینة المنصورة ، عام : المصدر      

  م٢٠١٩ش��ة ال��ارع وم�اور ال��ور ال�ئ��ة في م�ی�ة ال����رة عام ) ٥(ش�ل
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إلـى ) شـ�اخة ق�ل���ـل(ی�ـ�أ مـ� أق�ـى شـ�ال شـ�ق ال��ی�ـة :  )الـ�ائ��  -م��ار ال���� (ال���ر ال�ال� 

ی��ـه ناح�ـة ال��ـ�ب الغ��ـي ل�ل�قـي ، ثـ� ) كـ�٧.٢(أن ی��هي في ال��ـ�ب �عـ� ال�قائـه ��ـارع ال�ـ�� ��ـ�ل 

  .أجا -�ال���ر ال�ائ�� م��ًال في نف� االت�اه مع ���� ال����رة 

ی��أ مـ� ال�قـاء شـارع ب�رسـع�� �ـال���ر ال�ـ�الي ��ـارع ال��ه�ر�ـة :  )ال�ائ��  -ب�رسع�� ( ال���ر ال�ا�ع 

ة أخـ�� ن�ـ� ال��ـ�ب مـارًا ��ـارعي مارًا ���اره ن�� الغ�ب إلى أن ی��ل ��ارع ال�الء، ث� �غ�� م�اره م� 

  ).ك�٤.٦٨(ال��عة وأح�� ماه� إلى أن ی��هي �ال�قائه �ال���� ال�ائ�� �إج�الي ��ل

ی�ــ�أ ج�ــ�ب ال��ی�ــة مــ� نق�ــة ال�قــاء شــارع ال�ــ�� ���ــ�ر م��ــار : ) ال���ــ� الــ�ائ�� (ال��ــ�ر ال�ــام� 

م��هــًا ناح�ــة ال�ـ�ال مــارًا ب�هــ�  ال��ـ�� ، ثــ� ی��ـه صــ�ب ال�ــ�ال ل��قـا�ع مــع شــارع ع�ـ� ال�ــالم عـارف

ع�� مع�� ال�امعة ال��ی� ، وله�ا ال���ر دورًا مه�ًا في ر�� غـ�ب ال��ی�ـة ���قـف ) ك�٤.٣١(ال��ل ���ل

  .�ل�ا ال��ی�

  :أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي �ال��ی�ة  :ثال�ًا   

ال���ــ�رة ،ن�ــ�ًا ل��اخالتــه  ���ــل ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ن�امــًا مه�ــًا ضــ�� م���مــة ال�قــل داخــل م�ی�ــة  

ال��ع�دة فى ال��ان� االق��اد�ة واالج��اع�ة ل�� س�ان ال��ی�ـة ، و�ن ت�ای�ـ� األه��ـة فـى هـ�ا مـ� م�ـان 

ألخــ�، وفــي هــ�ا ال�ــ�ء ســ��� دراســة أســ��ل ال�قــل الــ��ي �ال��ی�ــة مــ� خــالل ت�ز�عــه و��اف�ــه وخ�ــائ� 

 :ال�ائق�� على ال��� اآلتي 

 : أس��ل ال�قل ال��ي .أ 

مق�اًسا ض�ورً�ا ل���ی� م�� أه���ه، و�ب�از دوره ) ���� -أو��(تع� دراسة أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي   

  .ع�د أس��ل ال�قل ال��ي في م�ی�ة ال����رة)٩(في نقل ال��اب داخل م�ی�ة ال����رة ، و���� ال��ول

  م٢٠١٩مقارًنا �ال��ه�ر�ة عام  ت�ز�ع أع�اد أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة) ٩(ج�ول

  المتغیر
  إجمالي األسطول

  "سیارة"

 
%  

  كریم  أوبر

  %  العدد سیارة  %  العدد سیارة

  ٥٣.٣  ١١٢٠٣  ٤٦.٧  ٩٨١٣  ٥.١  ٢١٠١٦  مدینة المنصورة

  ٦٠.٨  ٢٥٣.٠٠٠  ٣٩.٢  ١٦٣.٠٠٠  ١٠٠  ٤١٦.٠٠٠  الجمھوریة

  :لى بیانات الجدول من إعداد الباحث اعتماداً ع: المصدر            

 .م٢٠١٩مكتب التشغیل الرئیسي لشركتي أوبر وكریم بالقاھرة ، القسم الفني ، بیانات غیر منشورة،  -

 .م٢٠١٩مكتب تشغیل أوبر وكریم للنقل الذكي ، فرع المنصورة ، بیانات غیر منشورة ،  -
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سـ�ارة ب��ـ�ة  ٢١٠١٦أن إج�الي ع�د أس��ل ال�قل ال��ي ���ی�ة ال����رة بلـغ ) ٩(ی��ح م� ال��ول   

م ، و�هــ�ه ال��ــ�ة تــأتي م�ی�ــة ال���ــ�رة فــي ال��ت�ــ� ٢٠١٩مــ� ج�لــة األســ��ل �ال��ه�ر�ــة عــام % ٥.١

 ،%)١٩.٥(ال���ة -%) ٢٣.٤(اإلس���ر�ة -%) ٣٤.٢(القاه�ة: ال�ا�ع م� ح�� ع�د األس��ل �ع� م�ن 

ســ�ارة، أ� ��ــا �عــادل  ١١٢٠٣وقــ� جــاء أســ��ل شــ��ة �ــ��� ���ی�ــة ال���ــ�رة فــي ال��ت�ــة األولــى ب�اقــع 

مــ� األســ��ل �ال��ی�ــة ، و��جــع ذلــ� فــي ال�قــام األول إلــى ال��ــه�الت ال�ــي ت���هــا شــ��ة �ــ��� % ٥٣.٣

لــ�� م�ــ���م�ها، الســ��ا ع�ــ� ال�ــ�خ�� واخ��ــار مــ�د�الت ال�ــ�ارات ال�ق��لــة للع�ــل بهــا ،وهــ� مــا م��هــا 

ج�لــة مــ� % ٤٦.٧فــي ال��ت�ــة ال�ان�ــة ب��ــ�ة  ال�فــ�ق علــى أو�ــ� مــ� ح�ــ� العــ�د ، أمــا أســ��ل أو�ــ� جــاء

  .   و��جع ذل� إلى أن الع�ل ���مة أو�� جاء الحقًا ل���ة ���� ���ی�ة ال����رةاألس��ل �ال��ی�ة، 

  : ك�افة أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي .ب 

تعـــ� دراســـة ��افـــة أســـ��ل ال�قـــل الـــ��ي ���ی�ـــة ال���ـــ�رة مـــ� ال�قـــای�� ال�ه�ـــة ال�ـــي تع�ـــ�  م�ـــ���   

وم� األه��ة ���ان ت��یـ� مـ�� �فا�ـة م��قـة ال�راسـة مـ� خـ�مات . ال���ر االق��اد� ال�� بلغ�ه ال��ی�ة

ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ، وذلــ� فــى ضــ�ء ال��افــات ال���لفــة لل��ــاحة وت�ز�ــع ال�ــ�ان ، ��ــا هــ� م�ــ�� فــى 

 ).١٠(ج�ول

  م٢٠١٩عام ك�افة أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة ) ١٠(ج�ول

  الشركة
  إجمالي األسطول

  "سیارة"
  كثافة األسطول

  ٢كم/ المساحة   نسمة/ السكان
  ٣٤٧.٧  ٥٥.٤  ٩٨١٣  أوبر
  ٣٩٦.٩  ٤٨.٥  ١١٢٠٣  كریم

  :من اعداد الباحث اعتماداً على : المصدر                 
  م٢٠١٩مكتب تشغیل شركة أوبر وكریم ، فرع المنصورة ، بیانات غیر منشورة ،  -
 .م ، النتائج النھائیة ٢٠١٧الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، تعداد عام  -
  .م٢٠١٩،  Arc Gisالمساحة من واقع الخریطة الرقیمة للمدینة باستخدام برنامج  -

  :ی���� اآلتي ) ١٠(م� ال��ول   

 ١٠٠٠سـ�ارة ت�ـ�م  ٥٥.٤ت��� أن ��افة أس��ل ال�قل ال��ي ال�ا�ع ل���ة أو�� �ـل :  �ال���ة لل��ان -

ن��ة ، األم� ال�� ���� إلى ارتفاع ن�ـ�� م�ی�ـة  ١٠٠٠س�ارة ت��م  ٤٨.٥ن��ة ، أما ش��ة ���� ف�ل 

  .ال����رة م� ال��مة ال�ي ی�ف�ها أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي

� ، ��ـا ت�ـ�٢كـ�١س�ارة م� أس��ل أو�� لل�قـل الـ��ي ��ـ�م  ٣٤٧.٧ات�ح أن �ل : �ال���ة لل��احة  -

  .٢ك�١س�ارة م� أس��ل ش��ة ���� ت��م  ٣٩٦.٩أن �ل 
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  ) : ال�ائ� ال����(قائ�� أس��ل ال�قل ال��ي  .ج 

ال�ــائ� (ال ���ــ� دراســة أســ��ل ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ���ی�ــة ال���ــ�رة دون ال��ــ�ق إلــى خ�ــائ�   

 -أو�ـ�(��ة مـ� قائـ�� على ع) ٢(القائ� �ع�ل�ة ال�قل ، وق� أ�ه� ت���� ن��ذج االس���ان مل�� ) ال����

  :�ال��ی�ة ع�دًا م� ال��ائج هي ) ك���

م� ج�لة ال�ائق�� ، وت�لغ ن��ة ال�ائق�� في % ٩٨.٣تف�ق أع�اد ال�ائق�� ال���ر على اإلناث ب���ة  .أ 

وهـي أعلـى ف�ـة ع���ـة ، ومـ�د ذلـ� إلـى أن �ـل شـاب فـي هـ�ه % ٦١.٧)سـ�ة ٣٠ -٢٠(الف�ة الع���ة 

) ســ�ة ٤٠ -٣٠(اجــة إل��ــاد ف�صــة ع�ــل، ثــ� تقــل ال��ــ�ة فــي الف�ــة ال�ال�ــة الف�ــة الع���ــة فــي أشــ� ال�

 .،وذل� ل��اولة ت���� األوضاع االق��اد�ة ب�ق�م ال�� �ه% ١٧.١

م� سائقي أو�� و���� ���ی�ة ال����رة م�� أت��ا م�حلة ال�عل�� %) ٥٣.٧(ما ی��� ع� ن�ف الع��ة  .ب 

�ه الف�ـــة ��ـــع� عل�هـــا إ��ـــاد ف�صـــة ع�ـــل ب�لـــ� ال�ـــامعي وفـــ�ق ال�ـــامعي ، و��جـــع ذلـــ� إلـــى إن هـــ

ال�ــ�هالت فــي مهــ� أخــ�� ، عــالوة علــى إل�ــامه� ال�امــل �اســ���ام وســائ� االت�ــال ال��ی�ــة وآل�ــات 

% ٥.١الع�ل في م�ال ال�قل ال��ي ال��ار�ي ، في ح�� ال ت�ع� ن��ة ال�اصل�� على م�هـل م��سـ� 

 .وج�د ف�ص للع�ل وت�ني أوضاعه� االق��اد�ةم� الع��ة ،وق� ل�أوا للع�ل به�ا ال��ال لع�م 

 ،ع��ة ال�ائق�� في م�ی�ة ال���ـ�رة%)٧٢.٥(م� ح�� م�ل اإلقامة �ق�� ما �ق�ب م� ثالثة أر�اع   .ج 

م� ن�احي م��� % ٢١.٣ال��ار ور��ان وس��وب وق�ل���ل، و: وعلى وجه ال���ص م� ش�اخات 

��اح ، أما ال���ة ال���ق�ة جاءت  -سالم�ن  -سل�ا  -ال��ام�ن  -أو�� ال��� : ال����رة ��اصة 

 .م� ق�� م���� �ل�ا وال���الو��

فـي الق�ـاع ال��ـ�مي ، أمـا ال��ـ�ة % ١٩.٢م� ع��ة ال�ائق�� فـي الق�ـاع ال�ـاص ،و% �١٥.١ع�ل  .د 

 . فال تع�ل إال في م�ال ال�قل ال��ي ال��ار�ي فق�%) ٦٥.٧(ال�اق�ة 

م��وج�ن، وال��ـ�ة ال���ق�ـة % ٣١.١لع��ة غ�� م��وج��،وم� ا% ٦٣.٨وع� ال�الة االج��اع�ة فإن  .ه 

 .م� ف�ة أرمل أو م�ل�%)٥.١(

ـــ�� أن  .و  ـــة ال���ـــ�رة ف�� ـــة ال�ـــ�ارات ال��ـــ���مة فـــي م�ـــال ال�قـــل الـــ��ي ال��ـــار�ي ���ی� أمـــا عـــ� مل��

، وهــ�الء وجــ�وا فــي هــ�ا ال��ــال ف�صــة ج�ــ�ة ) شــ��/ ســ�ارة (م�هــا ملــ� لفــ�د واحــ� ب�اقــع % ٥٩.٣

وضــاعه� االق��ــاد�ة فــي �ــل امــ�الكه� الفعلــي لل�ــ�ارة دون ت��ــ�ه� أ�ــة م�ــار�� ج�یــ�ة، ل���ــ�� أ
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م�هــــا مل�ــــًا لفــــ�دی� �غــــ�ض تق�ــــ�� الع�ــــل ب��ه�ــــا ب��ــــام ال�رد�ــــة وت��ــــل ال�فقــــات، وه�ــــاك % ١٨.٤و

مــ� ال�ــ�ارات ���ل�هــا أك�ــ� مــ� ش��ــ�� ،وذلــ� الرتفــاع ت�لفــة ال�ــ�ارات إثــ� قــ�ار ال���مــة % ٢٢.٣

مـ� ع��ـة قائـ�� ال�ـ�ارات ���ل��نهـا % ٨١.٤أن  ك�ا ت��� أ��ـا. م٢٠١٧ال��ف عام  �ب����� سع

 .فإنه� �ع�ل�ن عل�ها ب��ام األج� ال��مي%) ١٨.٦(، أما ال���ة ال���ق�ة وال�ي بلغ� 

أما ف��ا ی�علـ� ���سـ��ة الع�ـل فـ�الح� اخـ�الف ن�ـام الع�ـل فـي م�ـال ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي ���ی�ـة  .ز 

لل���ـع ، % ٢٨.٧مقابـل % ٣٢.٧م�سـ� آلخـ�، ففـي ال���ـ� یـ�داد ال�لـ� عل�ـه ب��ـ�ة  ال����رة م�

ومــ�د ذلــ� إلــى تعــ�د ال�ــ�مات ال�عل���ــة فــي م�ی�ــة ال���ــ�رة ،ومــا ی��ــع ذلــ� مــ� ز�ــادة عــ�د الــ�حالت 

 .�الب ال��ارس وال�امعات وال�عاه�ال��م�ة ل

�احـ� ، وجـ�ی� �الـ��� أن شـ���ي أو�ـ� و�ـ��� ج��هـًا فـي ال�ـ�م ال ١١٠بلغ م��س� العائ� ال��مي لل�ائ� .ح 

م� ق��ة �ل رحلة ، أما ال��ـ�ة ال���ق�ـة ف��ـ�ن ل�ـالح ال�ـائ� ال�ـ��� % ٢٥.٠ت���الن على ن��ة 

 . ، وه� ما ساه� في ت�ف�� ف�ص ع�ل لل�ائق�� وز�ادة دخ�له� �ال������)مال� ال��ارة(

�ال��ی�ـة ، و�ن �انــ� صــفة ) �ــ��� -أو�ــ� (� ت�ضـح ن�ــائج االسـ���ان ت�ــای� م�ــ���ات الـ�خل بــ�� قائـ� .� 

، وهــ�ا %)٦٩.٣(شــه��ًا هــي ال�ــائ�ة بــ�� ال�ــائق�� ب��ــ�ة ) ج��هــا٢٥٠٠ -١٥٠٠(أصــ�اب الــ�خ�ل 

��ـــ�� إلـــى أن ال�ـــ�اد األع�ـــ� مـــ� ال�ـــائق�� مـــ� ذو� الـــ�خ�ل ال���ســـ�ة، و�الحـــ� أن أك�ـــ� مـــ� ر�ـــع 

 .�هٍ ج�٢٥٠٠ال�ائق�� �الع��ة ی��� م��س� دخله� ال�ه�� ع� 

ســاعة فـي ال�ـ�م، ون�ــ�ة  ١٢مــ� ال�ـائق�� تع�ـل ل�ـ�ة % ٣٣.٣ف��ـ�� أن ن�ـ�ة ) ١(أمـا عـ� ف�ـ�ة الع�ــل .� 

ســاعات ،  ٦مــ� ال�ــائق�� �ع�لــ�ن % ٢٨.٩ســاعات ، ون�ــ�ة  ٨مــ� ال�ــائق�� �ع�لــ�ن ل�ــ�ة % ٣١.١

  %).٦.٧(ول� ت��ل ن��ة ال�ائق�� ال�ی� �ع�ل�ن أقل م� س� ساعات س�� ن��ة م��ودة م�ها هي 

   :الع�امل ال��ث�ة في خ�مات ال�قل ال��ي �ال��ی�ة  :را�عًا 

لل�ع�ف علـى ال�ـ�رة ال��ز�ع�ـة ل�ـ��ة ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـى م�ی�ـة ال���ـ�رة، ��ـ� دراسـ�ها فـى      

ضــ�ء عالق�هــا �ع�اصــ�ال���ة ال�غ�اف�ــة ، ال�ــى ت�ــ�ل دورًا مه�ــًا فــى ت�ز�ــع هــ�ه ال�ــ��ة ، فهــى ال�ــى ت�ــ�د 

  :، وآل�ة ت�غ�لها ، وف��ا یلي دراسة أله�ها م�ارها 

                                                 

تبین من الدراسة المیدانیة أن السائق یحصل على راحة كاملة في عمل�ھ ، إذ ال یوج�د ع�دد س�اعات معین�ة مطلوب�ة للعم�ل أو أوق�ات   )١(

ق راحة السائق ، وتقدم شركتي أوبر وكریم حافزاً أسبوعیاً مقاب�ل ع�دد ال�رحالت الت�ي یق�وم بھ�ا محددة للعمل ، بل كل ھذا یسیر وف

  .أیضاً % ٩٠بنسبة قبول ال تقل عن  ٤.٩السائق شریطة أن یكون تقییم الُمستخدم للسائق یزید عن 
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  :ال��قع ال�غ�افي  .أ   

-���interل م�قع ال��ی�ة أه��ة �الغة ع�ـ� دراسـ�ها سـ�اء �انـ� ال�راسـة لل��ی�ـة مـع غ��هـا مـ� ال�ـ�ن 

urban  أم  دراسـة ال��ی�ـة بـ�اتهاintra-urban أو ��ـا �قـ�ل �ـارت�"The Town in area and the 

town as area")"م�ا ی�ل على )٦(وت���ع م�ی�ة ال����رة ���قع ش�ه م���� �ال���ة إلقل��ها ش�ل).١ ،

، ��ــا )فــ�ع دم�ــا�(أن ال��ی�ــة اخ�ــارت مــ� ال��قــع أح�ــ� م�اضــعه ،ح�ــ� تقــع علــى ال�ــفة ال�ــ�ق�ة لل��ــل

ـــ ـــ�ل�ا ، وال��ی�ـــة بهـــ�ا ال��قـــع لهـــا عالقـــات م��ادل ـــ�� شـــ�ق ال ة ��ـــائ� ت�ـــ�ل إحـــ�� ال���نـــات ال�ئ��ـــة إلقل

ال��الت الع��ان�ة ال�اقعة داخل ال��اف�ة وخارجها ب�صفها حاض�ة لل�قهل�ـة، وتـ�ع�� هـ�ه العالقـات عـ� 

مــ� % ٧٦.٩كـ� ب��ـ�ة ���١٨٥.١٢ـ� شـ��ة ال�ـ�ارع ال��صـ�فة ، الـ�� بلـغ إج�ـالي أ��الهـا فـى ال��ی�ـة 

ل م�اشـ� أوغ�ــ� م�اشـ� ��ــ�ق م ، عـالوة علــى ارت�ـا� ال��ی�ــة ��ـ�ن الـ�ل�ا ��ــ�٢٠١٩إج�ـالي ال�ـ��ة عــام 

  .ب��ة م� ال�رجة األولى

و��جع ن�اح م�ی�ة ال����رة في ق�امها ب�ور العاص�ة إلقل�� ال�قهل�ة على م� الع��ر إلى ��نها ب�رة 

ل���ــع ال��ــائف ال�ــي ت�ــ�م ال��ــا�� ال����ــة بهــا ، وه�ــا ی��ــح مــ�� مالءمــة ال��قــع ال�غ�افــي لل��ی�ــة 

  .فة وال�����ةلق�امها ب��ائفها ال���ل

وق� أتاح ه�ا ال��قع ال����� ل��ی�ة ال���ـ�رة تعـ�د و�ائفهـا وات�ـاع م�ـال ال�ـ�مات ال�ـي تقـ�مها ���ـ� 

م�����هــا وو��ف�هــا اإلدار�ــة ،إلــى جانــ� ��نهــا قاعــ�ة لل�ــ�مات ال�عل���ــة وال�ــ��ة علــى م�ــ��� م�اف�ــة 

داخلهــا وخارجهــا لالســ�فادة مــ� تلــ� ال�ــ�مات  ال�قهل�ــة و�قلــ�� شــ�ق الــ�ل�ا ، لــ�ل� �فــ� إل�هــا ت�ــار ���ــ� مــ�

وال��ــائف ال��عــ�دة ،األمــ� الــ�� یــ�ث� �ال�ــ�ورة علــى ز�ــادة ال�لــ� علــى خــ�مات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي 

  .�ال��ی�ة في �ل معاناة م�ف� ال�قل العام في ال�فاء ����ل�ات ال��ان م� ال�اخل أوال�ارج

 

  

  

  

  

                                                 

(1)    Carter, H., Study of Urban Geography, Arnold, 1974, p.8.  
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  :ع�د ال��ان  .ب 

یهــ�ف ام�ــ�اد شــ��ات ال�قــل فــى ال�قــام األول ، إلــى خ�مــة ال�ــ�ان فــى م�اكــ� ت��عــاته� ال�ــى تــ�ت�� فــي 

 ذات ال�ق� �ع�ل�ات اإلن�اج واالس�هالك ، فال��� ال��انى ال���� ����عى م���ًا م� ال��ق ووسائ� ال�قل

��ان، وم� ثـ� ت�ـ�و العالقـة بـ�� ال���لفة ،ووج�د ال��اور ال�قل�ة ووف�ة أس��ل ال�قل ت���عى م���ًا م� ال

  ).١(ال��ان و��ق ووسائ� ال�قل عالقة م���ة ومعق�ة

) م٢٠١٧: م ١٩٩٦(ولعــل دراســة ال��ــ�ر العــ�د� ل�ــ�ان شــ�اخات م�ی�ــة ال���ــ�رة خــالل ال�ــ�ة مــ�      

ل�ـ�اني ��في أ�عادًا تف����ة ل���ـة ال�ـ�ان داخـل شـ�اخات ال��ی�ـة ال���لفـة ، وعل�ـه فـإن دراسـة ال��ز�ـع ا

ل��ی�ـــة ال���ـــ�رة تع��ـــ� علـــى ثـــالث ف�ـــ�ات تع�اد�ـــة ���ـــ� مـــ� خاللهـــا إع�ـــاء ال�ـــ�رة ال��ز�ع�ـــة ال�قارنـــة 

  ).١١(ل��ان ال��ی�ة، وه� ما ی�ض�ه ال��ول) زمان�اً  -م�ان�ًا (

                                                 

 .١٤٩م ،ص١٩٩٥أسس جغرافیة النقل ، األنجلو المصریة ، القاھرة ، : بده سعید أحمد ع  )١(

  .م٢٠١٩ام من إعداد الباحث اعتماداً الخریطة الرقمیة لمحافظة الدقھلیة ،ع: المصدر       

  م٢٠١٩م�قع م�ی�ة ال����رة �ال���ة ل��اف�ة ال�قهل�ة عام ) ٦(ش�ل
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ال��ز�ع ال��ي وال���ي ألع�اد ال��ان فى ش�اخات م�ی�ة ال����رة خالل ال��ة ماب�� ) ١١(ج�ول

  ) م٢٠١٧ - ١٩٩٦(

  الشیاخة
  م٢٠١٧تعداد   م٢٠٠٦تعداد   م١٩٩٦تعداد 

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد
  ٢٢.٩  ١٢٤٣٤٦  ٢٢.٢  ٩٩٥٦٧  ١٩.٣  ٧١٤٥٥  میت طلخا

  ٧.٣  ٣٩٩٥٣  ٩.٠  ٤٠٣٢٧  ٩.٩  ٣٦٥٥٨  الحوار
  ٧.٥  ٤٠٥٥١  ٧.٨  ٣٥٠٠٤  ٩.١  ٣٣٥٧٢  ریحان
  ٣.٩  ٢١٠٥٧  ٥.٩  ٢٦٤٨٤  ٦.٠  ٢٢٠٩١  النجار

  ١٥.٥  ٨٤٤٤٣  ١١.٦  ٥١٧٦٣  ١١.٨  ٤٣٥٧٥  ةسندوب وكفرالمناصر
  ٠.٤٢  ٢٣٢٩  ١.١  ٤٩١٤  ٠.٨  ٣٠٣٦  صیام

  ٠.٦٤  ٣٤٨٤  ٠.٦  ٢٧٢٠  ١.٠  ٣٥٧٦  الحسینیة میت حیدر
  ٦.٨  ٣٦٩٣٥  ٧.٣  ٣٢٧١١  ٩.٢  ٣٣٩١٠  البحر الصغیر
  ٢.٤  ١٣٠٧٣  ٢.٧  ١٢٠٢١  ٢.٩  ١٠٨١٨  المنصوریة
  ١٩.١  ١٠٣٦١٩  ١٨.٠  ٨٠٤٦٤  ١٧.٦  ٦٥٠١٥  كفرالبدماص

  ٨.٣  ٤٥٢١٧  ٩.٦  ٤٣٠٩٨  ٨.٨  ٣٢٥٩٠  جدیلة
  ٥.٣  ٢٨٥٧٤  ٤.٢  ١٨٧٥٥  ٣.٦  ١٣٢١٣  قولنجیل
  ١٠٠  ٥٤٣٥٨١  ١٠٠  ٤٤٧٨٢٨  ١٠٠  ٣٦٩٤٠٩  الجملة

  .اعتماداً على بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد العام للسكان ،النتائج النھائیة ، السنوات المذكورة: المصـدر     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  :�الح� ما �أتي ) ٧(وال��ل) ١١(دراسة ال��ولم�   

ن�ــ�ة،و�ان� شــ�اخة م�ــ�  ٣٦٩٤٠٩م ن�ــ� ١٩٩٦بلــغ عــ�د ســ�ان م�ی�ــة ال���ــ�رة خــالل تعــ�اد عــام  –

م� ج�لة سـ�ان ال��ی�ـة ، تل�هـا شـ�اخة �ف�ال�ـ�ماص بــ���ة % �١٩.٣ل�ا ت��ل ال��ت�ة األولى ب���ة 

، أما ش�اخة ال��ار ف���ل ال��ت�ـة ال�ا�عـة % ١١.٨، ث� ش�اخة س��وب و�ف�ال��اص�ة ب���ة % ١٧.٦

  ).١١(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر        

ال��ز�ع ال���ي ألع�اد ال��ان فى ش�اخات م�ی�ة ال����رة خالل ال��ة ماب�� ) ٧(ش�ل
  ) م٢٠١٧ - ١٩٩٦(
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، وجاءت في ال��ت�ة األخ��ة ش�اخة ص�ام ب���ة %٩.٢، ث� ش�اخة ال��� ال�غ�� ب���ة%٩.٩ب���ة 

٠.٨  .%  

م ، مــع مالح�ــة ث�ــات ال��ت�ــ� ال�ــاب� ٢٠٠٦ن�ــ�ة فــي تعــ�اد عــام ٤٤٧٨٢٨ضــ�� م�ی�ــة ال���ــ�رة  –

، %)٠.٤(، �ف�ال�ـــ�ماص%)٠.٨(،وج�یلـــة %)٢.٩(�ل�ـــا م�ـــ�: لل�ـــ�اخات مـــع ز�ـــادة ن�ـــ� شـــ�اخات

عـــ� %) ٠.٩(، وال�ـــ�ار%) ١.٣(، ر��ـــان%)١.٩(ال��ـــ� ال�ـــغ��: ب���ـــا ان�ف�ـــ� ن�ـــ� شـــ�اخات 

م، وال �ع�ي ت�اق� ن��� ه�ه ال��اخات م� ال�ـ�ان ت�ـاق� عـ�د سـ�انها ف��ـ� ، بـل ١٩٩٦تع�اد 

 .ي ش�اخ�ي م�� �ل�ا وج�یلهع�د س�انها في ت�ای� ،ول�� مع�ل ن��ه� أقل م� م��له ف

ن�ــ�ة ،وقــ� حاف�ــ� ال�ــ�اخات علــى ت�ت�هــا  ٥٤٣٥٨١م ن�ــ� ٢٠١٧بلــغ عــ�د ســ�ان ال��ی�ــة فــي تعــ�اد  –

 %)١.١(،و�ف�ال��ماص وق�ل���ـل ب��ـ�ة%) ٣.٩(ال�اب� وزاد ن��� ش�اخة س��وب وال��اص�ة ب���ة

 .م٢٠٠٦خات ع� تع�اد ، ب���ا ان�ف� ن��� �اقي ال��ا%)٠.٧(ل�ل م�ه�ا ،وم�� �ل�ا ب���ة 

و�الح� م�ا س�� ذ��ه أن ع�د ال�ـ�ان ���ی�ـة ال���ـ�رة قـ� ن�ـا ن�ـ�ًا مل���ـًا خـالل الف�ـ�ات ال�ع�اد�ـة 

، و�ال�ـالي دعـ� ال�اجـة )ال�ل� علـى ال�قـل(ال����رة ، ومع ه�ا ال��� زادت ع�د ال�حالت ال��م�ة لل��ان 

� الع�ــ� �ع�ــل ج��ــًا إلــى ج�ــ� مــع وســائ� ال�قــل إلــى وجــ�د وســ�� حــ�ی� ل�قــل ال��ــاب داخــل ال��ی�ــة ل�ــ

والـ�� أحـ�ث ثـ�رة فـي ) �ـ���  -أو�ـ� (األخ�� ، وم� أه�ها أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي ال�ـا�ع ل�ـ���ي 

  .م�ال نقل ال��اب في ال���ات األخ��ة

  :ال��� الع��اني لل��ی�ة  .ج  

�ا دراسـة ال��ـ� الع��انـي، ح�ـ� ت�ـ�ح دراسـة �ع� دراسة ت��ر أع�اد ال��ان ����قة ال�راسة فإنه ���ر ب

ال��ــ� الع��انــي ل��ی�ــة ال���ــ�رة مع�فــة االم�ــ�ادات الع��ان�ــة ال��ی�ــة ��ــا ت�ــ��ل عل�ــه مــ� ســ�� وأن�ــ�ة 

اق��اد�ة وخ�م�ة، و�ال�الي أث� ذل� في ال�ل� على ال�قـل ، لـ�ل� ���ـ� مع�فـة مـ�� إسـهام خـ�مات ال�قـل 

أن��ة اق��اد�ة م��ای�ة ل� ت�� م�ج�دة م� ق�ل، ن��ًا لع�م وجـ�د ع��ـ�  ال��ي ال��ار�ي في ت�ف�� ق�ام

  . ال�قل ال�� ��اع� على ذل�

ـــة إلـــى أخـــ�� ،و��هـــ� ذلـــ� مـــ� خـــالل  وت��ـــای� معـــ�الت ال��ـــ� الع��انـــي ل��ی�ـــة ال���ـــ�رة مـــ� م�حل

-م ١٩٠٣ب��  الل�ی� ی�ض�ان ن��ة اإلضافات الع��ان�ة في م�ی�ة ال����رة ما) ٨(وال��ل) ١٢(ال��ول

  :م ما یلي ٢٠١٩
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  م٢٠١٩ - ١٩٠٣ن��ة اإلضافات الع��ان�ة في م�ی�ة ال����رة في الف��ة ) ١٢(ج�ول 

  )٢كم(المساحة   الفترة
مقدار اإلضافة  

  )٢كم(
  معدل النمو العمراني

)٪(  
  -   ٢.١  ٢.١  ١٩٠٣قبل عام 

٢.٦  ٢.٤  ٤.٥  ١٩٣٢ -  ١٩٠٤  
٣.٤  ٧.٧  ١٢.٢  ١٩٦١ -  ١٩٣٣  
١.٤  ٦.٣  ١٨.٥  ١٩٩٠ - ١٩٦٢  
١.٥  ٩.٧  ٢٨.٢  ٢٠١٩ - ١٩٩١  

    قیاسات من إعداد الباحث اعتماداً على قاعدة بیانات رقمیة متاحة لدى الھیئة العامة للتخطیط العمراني:  المصدر              

  .م٢٠١٩،  ARC GISبمحافظة الدقھلیة باستخدام برنامج                

خـالل ف�ـ�ة  ٢ك�٢٨.٢أن إج�الي ما أضافه ال��� الع��اني ح�الي ) ٨(وال��ل) ١٢(ی��ح م� ال��ول      

% ٢.٢و�لــغ معــ�ل ال��ــ� الع��انــي لهــ�ه الف�ــ�ة ) م٢٠١٩ -١٩٠٣(زم��ــة ت�ــل إلــى أك�ــ� مــ� مائــة عامــًا 

إذ بلـغ مقـ�ار ) م٢٠١٩ -١٩٩١( وت�جع مع�� اإلضافات الع��ان�ـة فـي م�ی�ـة ال���ـ�رة فـي الف�ـ�ة. س���اً 

 ،مـ� إج�ـالي اإلضـافة الع��ان�ـة �ال��ی�ـة% ٣٤.٣ب��ـ�ة ٢كـ�٩.٧لع��انـي فـي هـ�ه الف�ـ�ة ما أضافه ال��ـ� ا

و��جـع ذلـ� إلـى مـا شـه�ته ال��ی�ـة فـى تلـ� الف�ــ�ة مـ� ز�ـادة أفق�ـة م��لـة فـي  حـاالت ال�عـ�� علـى ال�ه�ــ� 

��ــ�ج ال�راعــي لل��ی�ــة خاصــة م�ــ�وعات االســ�ان االق��ــاد� وال��ــاء فــي �عــ� الف�اغــات ال�ــي ت��لــل ال

و�ــان لهــ�ه ).١(الع��انــي لل��ی�ــة ، �االضــافة إلــى ال�ه�ــة ال�ــ�اع�ة ال�ــي شــه�تها ال��ی�ــة خــالل هــ�ه الف�ــ�ة

    .ال�ه�ة ال��اع�ة أث�ها فى اس�ق�اب األی�� العاملة م� األقال�� ال��اورة

ة ��ـــا ن�ـــ� ال��احـــل ال�ـــ���ر  أن م�ی�ـــة ال���ـــ�رة قـــ� ن�ـــ� ع��ان�ـــًا ع�ـــ� وال�الح�ـــة ال�ـــ�ی�ة �الـــ���     

ســـ�ان�ًا، وقـــ� انع�ـــ� هـــ�ا ��ـــ�ل واضـــح علـــى شـــ��ة ال�قـــل �ال��ی�ـــة،إذ �هـــ� ال�لـــل واضـــ�ًا بـــ�� ال��ســـع 

، ومـ� ه�ـا )٢(الع��اني وش��ة ال�قل �ال��ی�ة ، م�ا أد� إلى ح�وث ال���� م� ال���الت ال��ور�ة �ال��ی�ة

�ان،الســ��ا فــي ال��ــا�� ال�ــ���ة كانــ� ال�اجــة إلــى �هــ�ر خــ�مات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ح�ــ� ���ــ� ال�

فــأ� وســ�� ج�یــ� ی��تــ� علــى اســ���امه ال�قل�ــل مــ� زمــ� ال�حلــة  -ال��ی�ــة ال�اقعــة علــى أ�ــ�اف ال��ی�ــة 

إذ ت��ـــل ع�ل�ـــة ال�صـــ�ل إل�هـــا أمـــ�ًا غا�ـــة فـــي ال�ـــع��ة ن�ـــ�ًا لعـــ�م وجـــ�د خ�ـــ�� لل�قـــل العـــام  -وت�لف�هـــا 

  . وال�احة ت��مها ،�اإلضافة إلى ع�م ت�ف� ع���� اآلمان

                                                 
التخطیط الحضري لمدینة المنصورة ، دراسة في جغرافیة التخطیط ، ماجستیر، غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، : مھا حسنین أحمد   )١(

 .٢٣م ، ص ٢٠٠٣جامعة المنصورة ، 

 (2) Kain, J.F & Whol, M, the Urban Transportation Problem, Harvard University Press, London 

1965, P. 44. 
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  :م��ات تق��ة الهاتف ال����ل  .د

ه�ــاك عالقــة ق��ــة بــ�� �فــاءة شــ��ة الهــاتف ال���ــ�ل و�ت�ــام ع�ل�ــة ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي، بــل ت��قــف     

ـــة  ـــى قـــ�ة ال�ـــ��ة ال��ـــ���مة، و��افـــة م��ـــات ال�ق�� ـــى ��ـــ�ل أساســـي،ك�ا ت��قـــف عل األخ�ـــ�ة علـــى األول

ال��ز�ــع ال�غ�افـــي ل���ــات تق��ـــة الهــاتف ال���ـــ�ل فــي م�ی�ـــة  )١٣(�ـــ�ولال ال�اصــة ��ـــل شــ��ة،و��ه�

  .ال����رة

م٢٠١٩ت�ز�ع م��ات تق��ة الهاتف ال����ل في م�ی�ة ال����رة عام ) ١٣(ج�ول  
  قسم غرب  قسم شرق

  %  الجملة
  %  عدد المحطات  الشركة  %  عدد المحطات  الشركة
  ٤٢.٦  ٢٠  ٣٧.٩  ١١  فودافون  ٥٠.٠  ٩  فودافون

  ١٧.٠  ٨  ١٧.٢  ٥  أورانج  ١٦.٧  ٣  رانجأو
  ٢٣.٤  ١١  ٢٤.٢  ٧  اتصاالت  ٢٢.٢  ٤  اتصاالت

We ١١.١  ٢  We ١٧.٠  ٨  ٢٠.٧  ٦  
  ١٠٠  ٤٧  ١٠٠  ٢٩  الجملة  ١٠٠  ١٨  الجملة

  :من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات  :المصدر              

 .م٢٠١٩ة وغربھا ، بیانات غیرمنشورة ، قطاع كھرباء شرق المنصور: شركة  شمال الدلتا لتوزیع الكھرباء  .١

  .م٢٠١٩أغسطس  -یولیھ  -أشھر مایو : الدراسة المیدانیة للباحث  .٢

 ٤٧ی��ح أن إج�الي ع�د م��ات تق��ة الهاتف ال����ل في م�ی�ة ال����رة بلغ ) ١٣(م� ال��ول     

ة � غــ�ب ب��ــ�م��ــة �ق�ــ ٢٩، و%٣٨.٣م��ــة فــي ق�ــ� شــ�ق ب��ــ�ة  ١٨م��ــة تق��ــة ، ت�ــ�زع ب�اقــع 

.و��جع ذل� إلى ات�اع ال��� الع��اني لق�� غ�ب ع� ق�� ش�ق م� إج�الي ع�د ال���ات ،% ٦١.٧  

  ).١٢(ث اعتماداً على بیانات الجدولمن إعداد الباح: المصدر 

  م٢٠١٩ -١٩٠٣اإلضافات الع��ان�ة في م�ی�ة ال����رة في الف��ة ) ٨(ش�ل
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وجــــاءت شــــ��ة ف�دافــــ�ن فــــي ال��ت�ــــة األولــــى مــــ� ح�ــــ� عــــ�د ال���ــــات فــــي م�ی�ــــة ال���ــــ�رة ب�اقــــع 

نـج و ، ثـ� شـ���ي أورا%)٢٣.٤(م� ج�لة ال���ـات ، تل�هـا شـ��ة ات�ـاالت % ٤٢.٦ت��ل ) م��ة٢٠(

We ل�ل م�ه�ا%) ١٧.٠(ب���ة  .  

ول�ـــا �ــــان ل�ـــل م��ــــة تق��ـــة م��قــــة جغ�اف�ــــة مع��ـــة ت�ــــ�مها مـــ� خــــالل اســـ�ق�ال اإلشــــارات ال��دد�ــــة 

وذلـــ� �ال��ــــ�ة ) ن�ــــ�ة ١١٥٦٥.٦(فقـــ� ت�ــــ�� أن ال���ـــة ال�احــــ�ة فـــي م�ی�ـــة ال���ــــ�رة ت�ـــ�م ، و�رســـالها

م��ـة تق��ـة ، وهـ� مـا �ع�ـي  ���١.٧مـه  ٢كـ� ١إلج�الي م��ات ال���ات األر�ـع ، �ـ�ل� ت�ـ�� أن �ـل 

تغ��ــة ج�ــ�ة لل��ــ� الع��انــي ل��ی�ــة ال���ــ�رة ، ح�ــ� تــ�ت�� �فــاءة ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي �ال��ی�ــة ��فــاءة 

  .ش��ةات ال�ق��ة ال�اصة ��ل م��

  :ال��وف ال��اخ�ة  .ه  

اســـ�ع�اده� لالن�قـــال م�هـــا تـــ�ث� ال�ـــ�وف ال��اخ�ـــة ال�ـــائ�ة فـــي م�ی�ـــة ال���ـــ�رة علـــى ح��ـــة ال�ـــ�ان و    

أوداخلها ��ال ف��ل ال��ة و��ال ال��م ،وت���ل الع�اص� ال��اخ�ة ال�ه�ة ال��ث�ة في ال�قل ال��ي  ،و�ل�ها

أن أقل ال�ه�ر م� ح�� درجة ) ١٤(درجة ال��اة واألم�ار ، و���ح م� ال��ول: ال��ار�ي في ع���� 

م فــي م��ــة أرصــاد ٥ ١٢.٦ارة فــي هــ�ا ال�ــه� إلــى ال�ــ�ارة هــ� شــه� ی�ــای�، إذ ��ــل معــ�ل درجــة ال�ــ� 

ال���ــ�رة، وت�تفــع ال�ــ�ارة �عــ� ذلــ� تــ�ر���ًا اب�ــ�اًء مــ� ف��ایــ� وح�ــى إب��ــل، ثــ� تأخــ� ال�ــ�ارة �عــ� ذلــ� فــي 

االرتفــاع ال�ــ��ع إلــى أن ت�ــل إلــى أق�ــاها خــالل شــه�� ی�ل�ــ�، وأغ�ــ��، �عــ� ذلــ� تعــ�د درجــة ال�ــ�ارة 

علــى  -ســ�اء �االرتفــاع أو االن�فــاض -وتــ�ث� درجــة ال�ــ�ارة . شــه� أك�ــ��� لله�ــ�� ال�ــ�ر��ي ح�ــى نها�ــة

ح��ــة ال�ــ�ان �ال��ی�ــة، ف��ــا هــ� معــ�وف أن الفــ�د ��ــ�ن أك�ــ� �فــاءة وفــي أح�ــ� ال�ــاالت ال�ه��ــة ع�ــ�ما 

���ــ� ال �قــ�م الــ�ع� مـــ� ســ�ان ال��ی�ــة علــى الـــ�حالت ). ١(م°٢٥:°١٥ت�ــ�اوح درجــات ال�ــ�ارة مــا بـــ�� 

اس���ام وسائل ال�قل العام إال إذا �ان االن�قال أم�ًا ض�ور�ًا ،غ�� أن ال������ م� س�ان ال��ی�ـة ال�اخل�ة �

، وذلـ� ل�ـا ت���ـع �ـه هـ�ه )�ـ��� -أو�ـ� (إلى اسـ���ام وحـ�ات ال�قـل الـ��ي  -فى شه�ر ال��ف  -���ل�ن 

شــ���ي أو�ــ� و�ــ��� ال�حــ�ات مــ� �افــة ســ�ل ال�احــة ،عــالوة علــى شــ�و� االن�ــ�ام ال�ــارمة ال�ــي ت�ــعها 

  .ع�� دخ�ل ال��ارة ض�� أس��لها ف���عها ت���ع �ال��اثة، م�ا جعل ال�ل� عل�ها أم�ًا ض�ور�اً 

  
  

                                                 

 .١٥٩م ، ص ١٩٩١تخطیط المدن ، مكتبة اآلنجلو المصریة ، القاھرة، : أحمد خالد عالم   )١(
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المتوسطات الشھریة لدرجات الحرارة ومتوسط كمیة المطر بمدینة المنصورة) ١٤(جدول   
)م٢٠١٠- ١٩٩٠(للفترة من    

  الشھور
  كمیة المطر  درجة الحرارة

  المتوسط السنوي  المعدالت الصغري  لعظميالمعدالت ا  )مم(

  الشتاء
  ٦.٥  ١٤.٨  ٨.٧  ٢٠.٨  دیسمبر
  ١٣.٩  ١٢.٦  ٦.٤  ١٨.٨  ینایر
  ١٥.٦  ١٣.٣  ٧.١  ١٩.٥  فبرایر

  الربیع
  ١٣  ١٥.٢  ٨.٦  ٢١.٨  مارس
  ٢.٥  ١٩.٣  ١١.٩  ٢٦.٧  إبریل
  ٢.٢  ٢٣.٢  ١٥.٦  ٣٠.٨  مایو

  الصیف
  -   ٢٦.٥  ١٩.٣  ٣٣.٨  یونیھ
  -   ٢٧.٧  ٢١.٤  ٣٣.٩  یولیو

  -   ٢٧.١  ٢٠.٩  ٣٣.٣  أغسطس

  الخریف
  -   ٢٥.٦  ١٩  ٣٢.٢  سبتمبر
  ٠.٥  ٢٢.٦  ١٦.٢  ٢٩  أكتوبر
  ٠.٥  ١٦.٨  ١٢.٣  ٢١.٢  نوفمبر

   المدة  الھیئة العامة لألرصاد الجویة بالقاھرة، قسم المناخ، بیانات محطة أرصاد المنصورة المناخیة خالل: المصدر            
   .م، بیانات غیر منشورة٢٠١٠-   ١٩٩٠من              

م� ٤,٦ی���� أن م��س� ���ة األم�ار ال�اق�ة على م�ی�ة ال����رة ی�لغ  )١٤(و���ا�عة أرقام ال��ول  

س���ًا ،وت�ق� ه�ه ال���ة خالل ف�ل ال��اء ف��ا ب�� شه�� ی�ای� ومارس، وت��أث� أشه� ال��اء ��ع�� 

ة ال��� وسق�� ه�ه ال���ة خالل ف�ل ال��اء ���ل م��لة ٪م� إج�الي ���٨٩.٦ك��ة ال���،إذ ت�لغ 

ل���� م� س�ان ال��ی�ة الس��ا س�ان ال��ا�� ح�ی�ة ال��أة ال�اقعة على أ��اف ال��ی�ة ال��ال�ة وال�����ة 

أوال�ي تف�ق� ل��مات ال�قل العام وقلة ال��ارع ال��ص�فة ،ه�ا إلى جان� ت��� أص�اب س�ارات تاك�ي 

� في م�ا�� دون األخ��، األم� ال�� ی�د� إلى ز�ادة ال�ل� على أس��ل ال�قل ال��ي الع�اد ال���

  .)١(�ال��ی�ة في ال��اء

  :ال��ل�ل ال��ي ل�حالت ال�قل ال��ي ال��ار�ي في ال��ی�ة :  خام�اً  

ـــة  لهـــا عـــادات م��ـــابهة ل���لـــف ) Trips(ت�فـــ� أغلـــ� دراســـات ال�قـــل الـــ��ي ال��ـــار�ي علـــى أن ال�حل

ض ولغا�ـات م��ـابهة ، ومـ� ال�ـع� ال��ـ�ل علـى ال�عل�مـات ال��ل��ـة مـ� ج��ـع سـ�ان ال��ی�ـة األغ�ا

، ل�ا عادة ما ���عان في م�ـل هـ�ه ال�راسـات ��ـ�ق إح�ـائ�ة إلجـ�اء ال��ل�ـل ال��ـي )٢(ولف��ة زم��ة ���لة

  .لع��ة رحالت ال�قل ال��ي ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة

                                                 

 .م٢٠١٩فبرایر دیسمبر،ینایر ،: نتائج الدراسة المیدانیة خالل أشھر   )١(

 .٧٩م ، ص ٢٠٠٠لنقل الحضري ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ،مبادئ تخطیط ا: زین العابدین علي   )٢(
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  :أن�ا� ال�حالت  .  أ

الت ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ���ی�ــة ال���ــ�رة ح�ــ� م�ــادرها إلــى ثالثــة أن�ــا� رئ��ــة ؛ ُت�ــ�ف رحــ

ت�جــع إلــى االرت�ــا� ال�غ�افــي بــ�� ال��ی�ــة وال��ــالت الع��ان�ــة ال��ــاورة وال���ــا��ة فــي عالقاتهــا ال���ف�ــة 

  ).١٥(وال��م�ة معها ، وه� ما ی�ض�ه ال��ول

  م�� ل�ح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة ف�ات االن�قال ل�� ع��ة ال�����) ١٥(ج�ول

  م٢٠١٩ألن�ا� ال�حالت ��قًا 

  المتغیر

  أنماط الرحالت 

  الجملة
  

  داخل مدینة المنصورة
من المنصورة إلى المحالت 

  العمرانیة بالدقھلیة
من المنصورة إلى بعض 

  مدن الوجھ البحري

  ٤١١٤  ١٦٢  ٣٤٧  ٣٦٠٥  العدد

%  ١٠٠  ٣.٩٤  ٨.٤٣  ٨٧.٦٣  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر          

أن رحالت ال�قل ال��ي ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة ت���ـل فـي األن�ـا� )٩(وال��ل) ١٥(ی���� م� ال��ول

   :اآلت�ة 

تع� م� أه� أن�ا� رحالت األف�اد داخل م�ی�ة ال����رة ،و���ـل :  داخل�ة -رحالت داخل�ة  :ال��� األول 

ـــ�حالت هـــ�ا ال�ـــ�ع مـــ�  ـــة ال��ـــ���م�� ألســـ��ل ال�قـــل الـــ��ي �ال��ی�ـــة، وهـــي ٨٧.٦٣ال ٪ مـــ� ح�ـــ� ع��

،و�ع��ـ� هـ�ا ال�ـ�ع مـ� الـ�حالت )بـ�� ال�ـ�اخات ال���لفـة(ال�حالت ال�ـي تـ�� داخـل حـ�ود م�ی�ـة ال���ـ�رة 

 علـى ال�قـل الـ��ي للق�ـام بـ�ور الـ��� ال�غ�افـي بـ�� م��ـأ ال�حلـة ومق�ـ�ها، ح�ـ� أد� ق�ـ�ر م�فـ� ال�قـل

  .العام ���ی�ة ال����رة في ال�فاء ����ل�ات االن�قال ال�اخلي إلى اس���ام وح�ات ال�قل ال��ي أو�� و����

ــاني  ــ��� ال� ــة  :ال ــة  -رحــالت داخل� م��ــأ هــ�ه الــ�حالت م�ی�ــة ال���ــ�رة؛ وهــي الــ�حالت ال�ــي : خارج�

ال��ع�ــة مــ� الــ�حالت فــي ال��ت�ــة  تق�ــ� أ�ــًا مــ� ال��ــالت الع��ان�ــة ال�ا�عــة ل��اف�ــة ال�قهل�ــة، وتــأتي هــ�ه

، و�عــ� هــ�ا الــ��� مــ� الــ�حالت م��ــًال للــ��� األول، ���ــ� �ع��ــ� ال��حلــة ال�ال�ــة %٨.٤٣ال�ان�ــة ب��ــ�ة 

ل���ة ال�حالت م� داخـل م�ی�ـة ال���ـ�رة إلـى �ـاقي ال��ـالت الع��ان�ـة ���اف�ـة ال�قهل�ـة ح�ـ��ة �انـ� 

  . أم ر�ف�ة
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٪، و�أتي في ال��ت�ة ال�ال�ة ���٣.٩٤ل ه�ا ال��ع م� ال�حالت :  إقل���ة -رحالت داخل�ة  :ال��� ال�ال� 

م� ب�� أن�ـا� رحـالت ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـي م�ی�ـة ال���ـ�رة، وهـي رحـالت فـي م��لهـا ت�ـ�ن م�ی�ـة 

، %) ٢٨.٥(، رأس ال�ـــــــــ�%) ٤٣.١(دم�ـــــــــا� ال��یـــــــــ�ة: ال���ـــــــــ�رة نق�ـــــــــة ان�القها،ومقاصـــــــــ�ها مـــــــــ�ن 

، %)١.٤(، ب�هـــــــــــا%) ٢.٢(، القـــــــــــاه�ة%)٣.٥(، ال�قـــــــــــاز��%)٧.٢(ال��ـــــــــــ��  ،ال��لـــــــــــة)١٣.٤(ج��ــــــــــة

، وج��عهــــا مـــ�ن ت���ــــ� �ـــالق�ب ال��ــــ�ي مــــ� م�ی�ـــة ال���ــــ�رة ���ـــ� ال�ــــ�ار ال�غ�افــــي %)٠.٧(كف�ال�ـــ�خ

  .والعالقات ال��ان�ة، ماع�ا م�ی��ي القاه�ة و��ها

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  

  

  :ال��لفة ال�اد�ة .  ب

���ی�ـة ال���ـ�رة �عـ�ة ع�امـل ) �ـ��� -أو�ـ�(ة وح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي ت�أث� ت�لفة االن�قال ب�اس�

م�افة ال�قل أو ما ���� ال�ع��� ع�ه �ال��افة االق��ـاد�ة ال�ـي ت�تفـع ب��ـادة م�ـافة ال�حلـة إلـى : م� أه�ها

، و���ــح ذلــ� مــ� )١(ال�ــ� الــ�� ت�عــ�م ع�ــ�ه رغ�ــة ان�قــال األفــ�اد ن�ــً�ا لل��لفــة ال��تفعــة لل�حلــة ذهاً�ــا و��ا�ــاً 

  ).١٦(ال��ول

                                                 

رحلة العمل الیومیة ،دراسة تطبیقیة على بعض الشركات الصناعیة بمدینة السادات، كلی�ة اآلداب ، جامع�ة : عبد الفتاح إمام حزین   )١(

 .٤٧م ، ص ١٩٩٦الزقازیق ،

  ).١٥(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر                  

  ف�ات االن�قال ل�� ع��ة ال�����م�� ل�ح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي) ٩(ش�ل

  م٢٠١٩ألن�ا� ال�حالت ���رة ��قًا ���ی�ة ال� 
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ت�لفة االن�قال ل�� ع��ة ال�����م�� ل�ح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة ��قًا  ) ١٦(ج�ول

  م٢٠١٩لل��افة ال�ق��عة وال�م� ال���غ�ق 

  )بالكم(فئات المسافة   م
القیمة المادیة  

  )بالجنیة(
  الزمن المستغرق

  )بالدقیقة(
عدد 

  المستخدمین
%  

  ٤٣.٣  ١٧٨٣  دقیقة ٢٠أقل من   جنیھ ٣٠أقل من   كم٥أقل من   ١

  ٣٣.٠  ١٣٥٦  دقیقة٤٠:  ٢٠  ج٤٠:  ٣٠  كم١٠:  ٥من   ٢

  ١٩.٨  ٨١٣  دقیقة ٦٠:  ٤٠  ج ٥٠:  ٤٠  كم ١٥:  ١٠من   ٣

  ٣.٩  ١٦٢  دقیقة فأكثر٦٠  ج فأكثر٥٠  كم فأكثر١٥  ٤

  ١٠٠  ٤١١٤  اإلجمالي
  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر         

أن رحــالت م�ــ���مي ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ���ی�ــة ال���ــ�رة تــ�داد  )١٦(ی��ــ�� مــ� دراســة ال�ــ�ول 

ح�ــ� ت�ــ�� مــ� ال�راســة . أعــ�ادها مــع ق�ــ� ال��ــافة وان�فــاض ت�لفــة االن�قــال ومــ� ثــ� الــ�م� ال��ــ�غ�ق 

وال�ي ) ل ال��ی�ةداخ(ك� ٥ال���ان�ة أن أك�� أع�اد م� ال�����م�� ألو�� و���� جاءت في م�افة أقل م� 

دق�قـــة ، وجـــاءت ن�ـــ��ها  ٢٠ج��ـــه لل�حلـــة ال�احـــ�ة ، وت�ـــ�غ�ق وق�ـــًا أقـــل مـــ�  ٣٠ت��ـــل ت�لف�هـــا أقـــل مـــ� 

) ج��ــة ٤٠:  ٣٠(وت�لف�هــا مــ� ) كــ�١٠:  ٥(مــ� إج�ــالي الع��ــة ،و�لــي ذلــ� ف�ــة ال��ــافة مــ� % ٤٣.٣

) كـ�١٥: ١٠(لف�ـة ال��ـاف�ة ، ثـ� جـاءت ا% ٣٣.٠دق�قـة ��ـا �عـادل ) ٤٠: ٢٠مـ� (و��م� م�ـ�غ�ق قـ�ره 

 ١٥أك�ـ� مـ� (، وفي ال��ت�ة األخ��ة جاءت الف�ة ال��ـاف�ة األك�ـ� �ـ�ًال % ١٩.٨في ال��ت�ة ال�ال�ة ب���ة 

  %. ٣.٩واألعلى في ت�لفة وال�م� في ال��ت�ة األخ��ة ب���ة ) ك�
  

  :الغ�ض م� ال�حلة .  ج

ات ال�قــل وال�ــ�ان مــ� م��قــة ألخــ�� ، مــ� ال�عــ�وف أن الــ�حالت داخــل ال�ــ�ن ت���ــل فــي ح��ــة وحــ�

بهــ�ف ت�ق�ــ� م�فعــة اق��ــاد�ة أواج��اع�ــة علــى مــ�ار ال�ــ�م ، وقــ� ت�ــ�ن هــ�ه الــ�حالت بهــ�ف الع�ــل أو 

، ��ــــا هـــ� م�ضــــح ) ١(ال�علـــ�� أو العـــالج وغ��هــــا، لـــ�ا دائ�ــــًا وأبـــ�ًا ی��ـــ�ك ال�ــــ�ان مـــ� م�ــــان إلـــى آخـــ�

  ).١٧(ال��ول

  

  

                                                 

(1)   Bzionhoyle & Jase Smith, Modern Transport Geography, Transport and Develepment, Behaven 

press, London and NewYork, 1992, p.13. 
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  �ة ال�����م�� ل�ح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي ف�ات االن�قال ل�� ع�) ١٧(ج�ول

  م٢٠١٩ألغ�اض ال�حالت ��قًا  ���ی�ة ال����رة

  ترفیھ  عالج  تسوق  تعلیم  عمل  الغرض من الرحلة
  عالقات 
  اجتماعیة

  الجملة  أخرى

  ٤١١٤  ١٩٨  ٣١١  ٤٠٩  ٦٤٥  ٧٢٣  ٨٥٦  ٩٧٢  العدد

%  ١٠٠  ٤.٨  ٧.٦  ٩.٩  ١٥.٧  ١٧.٦  ٢٠.٨  ٢٣.٦  

  .نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :ما �أتي ) ١٠(وال��ل) ١٧(ی��ح م� ال��ول 

هي الغ�ض األساسي ل�����مي وح�ات ال�قل الـ��ي ال��ـار�ي ���ی�ـة  ال�هاب إلى الع�لتع� رحالت  -

 م� ج�لة أف�اد الع��ة ، و��جع ذل� إلى ت��� الع�یـ� مـ� اله��ـات وال��ـالح% ٢٣.٦ال����رة ب���ة 

 ،ال���م�ــة واألن�ــ�ة ال���لفــة ��ــ�رة ���ــ�ة داخــل م�ی�ــة ال���ــ�رة ���ــ� م�����هــا وو��ف�هــا اإلدار�ــة

  .عالوة على ارت�ا� م��ل�ها ال��أم م�ی�ة �ل�ا بها

  ).١٧(عداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدولامن : المصدر    

ف�ات االن�قال ل�� ع��ة ال�����م�� ل�ح�ات ال�قل ال��ي ) ١٠(ش�ل

  م٢٠١٩ألغ�اض ال�حالت  ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة ��قاً 
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م� ج�لة الع��ة ، وه�ا الس���ام % ٢٠.٨في ال��ت�ة ال�ان�ة ألغ�اض ال�����م�� ب���ة  ال�عل��جاء  -

مــ� أجــل الــ�هاب إلــى �ل�ــات ومعاهــ� جامعــة ) أو�ــ� و�ــ��� ( ي ال��ــار�يال�ــالب وحــ�ات ال�قــل الــ��

ــ�ل�ا ����ــة ،وت�عــ�ض هــ�ه الــ�حالت إلــى  ال���ــ�رة ، �اإلضــافة إلــى فــ�ع جامعــة األزهــ� وجامعــة ال

 .اخ�الفات م�س��ة ما ب�� م�س� ال�راسة و�جازة نها�ة العام

ذلــــ� ل��ایــــ� ال�فــــ�ذ ال��ــــار� ل��ی�ــــة ،و % ١٧.٦الغــــ�ض ال�الــــ� ألفــــ�اد الع��ــــة ب��ــــ�ة  ال��ــــ�ق ���ــــل  -

فــي ال��ت�ـــة  رحـــالت العــالجوتــأتي . ال���ــ�رة وت��ــ� الع�یــ� مــ� ال��اكــ� ال��ار�ـــة بهــا ��ــ�ل واضــح

،وذل� ل���� ع�د ���� م� ال����ف�ات العامة وال�����ة ���ی�ـة ال���ـ�رة % ١٥.٧ال�ا�عة ب���ة 

فـي ال��ت�ـة ال�ام�ـة  ال��ف�ه، في ح�� �أتي به�ف ال��ف و�ج�اء �ع� ال��ال�ل والف��صات ال����ة

والعالقــــات االج��اع�ــــة ب��ــــ�ة  ، وفــــي ال��ت�ــــة ال�ادســــة جــــاء الــــ�حالت بهــــ�ف ال�ــــ�اور%٩.٩ب��ــــ�ة 

٧.٦.% 
 

  :ات�اهات ال�حالت   .د

مــ� األه��ــة ���ــان ت�ل�ــل ات�اهــات ح��ــة رحــالت ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي فــي م�ی�ــة ال���ــ�رة ، وذلــ� 

، و�بـ�از مـ�� دورهـا فـي نقـل )١()Destination(وال�ق�ـ�) Origin(ف��ا ب�� نق��ـي ال���ـأ ل���ی� أه���ها

  .م�اشئ رحالت ال�قل ال��ي ومقاص�ها في م�ی�ة ال����رة) ١٨(ال��اب، و���� ال��ول
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

للمواق�ع الت�ي تم�ت اإلش�ارة علیھ�ا ف�ي فك�رة التبعی�ة الجغرافی�ة اعتمد الباح�ث ف�ي تحدی�د مناش�ئ ال�رحالت ومقص�دھا بالعین�ة عل�ى   )١(

 .اإلستبیان مستھدفاً بذلك سھولة الدراسة وعقد المقارنة
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  م٢٠١٩م�اشئ رحالت ال�قل ال��ي ومقاص�هاح�� الع��ة في م�ی�ة ال����رة عام ) ١٨(ج�ول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .ن�ائج ت�ل�ل اإلس���ان :  ال���ر                    
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من إعداد الباحث  :المصدر 

  ).١٨(اعتماداً على بیانات الجدول

  
م�اشئ رحالت ) ١١(ش�ل

ال�قل ال��ي ومقاص�ها في 
م�ی�ة ال����رة عام 

  م٢٠١٩
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أن إج�ـــالي م�اشـــئ رحـــالت ال�قـــل الـــ��ي ال��ـــار�ي فـــي م�ی�ـــة ) ١١(وال�ـــ�ل) ١٨(ی��ـــ�� مـــ� ال�ـــ�ول    

� ومقاصـ�ه� �الع��ـة، م��ًأ ،وت��ای� ه�ه ال��اشئ ف��ا ب��ها م� ح�� ع�د ال�����م�) ١١(ال����رة بلغ 

وف��ــا یلـــي دراســة تف�ـــ�ل�ة الت�اهــات ال���ـــة ��ــل نق�ـــة ان�ــالق ��ف�دهـــا، ومــا ت�جهـــه مــ� رحـــالت إلـــى 

  :ال�قاص� ال���لفة �ال��ی�ة وذل� على ال��� ال�الي 

ــــة .أ  ــــ��ي :  نق�ــــة ان�ــــالق ال�امع ــــ�� ع��ــــة م�ــــ���مي ال�قــــل ال تعــــ� مــــ� أهــــ� نقــــا� االن�ــــالق ل

فــي م�ی�ـــة ال���ــ�رة ، لـــ�ل� جــاءت فــي ال��ت�ـــة األولــى مـــ� ح�ــ� عـــ�د ) �ـــ��� -أو�ــ� (ال��ــار�ي

مــ� ج�لــة الع��ــة ،وت��ــه الــ�حالت م�هــا إلــى خ��ــة مقاصــ� م��لفــة % ٢٠.٧ال��ــ���م�� ب��ــ�ة 

ــــل : جــــاءت �ــــاآلتي ) كــــ�١١.٢(��ــــ�ل ، %)١٩.٥(، ج�هــــان%)٢٧.٨(، �ل�ــــا %) ٣٥.٨(ت�ر�

هـــ�ه ال�قاصـــ� ت�ـــه� ت���ـــ�ًا واضـــ�ًا  ، و��جـــع ذلـــ� إلـــى أن%) ٦.١(، ســـ��وب %)١٠.٨(ج�یلـــة 

 .لل��مات ال�عل���ة وال���ة ، م�ا أد� إلى ز�ادة أع�اد ال�����م�� ���ل واضح

هـي مـ� ال��اشـئ ال�ه�ـة لـ�حالت ال�قـل الـ��ي �الع��ـة، وجـاءت فـي ال��ت�ـة : نق�ة ان�الق �ل�ـا  .ب 

فـــًا مه�ـــًا یـــ��� م�ی�ـــة مـــ� ج�لـــة الع��ـــة ، ومـــ�د ذلـــ� إلـــى ��نهـــا ت��ـــل م�ق% ١٨.١ال�ان�ـــة ب��ـــ�ة 

 ،ب�رســـع�� ، دم�ـــا� ، ج��ـــة ، ال��لـــة ال��ـــ�� ، ���ـــا ، �ف�ال�ـــ�خ ، القـــاه�ة: ال���ـــ�رة ��ـــ�ن 

كل�ـة : هـي ) كـ�٩.٨(وت��ه ال�حالت م� ه�ه ال�ق�ة إلى ثالثة مقاص� رئ��ـة داخـل ال��ی�ـة ��ـ�ل

 %).١٨.٥(، ال��ی�ة ال�امع�ة %)٣٧.٨(، م�ی�ة ال�الم %) ٤٣.٦(ال�راسات 

مـ� ج�لـة ال��ـ���م�� �الع��ـة ، و�ـ�ل� جـاءت % ١٧.٥بلغـ� ن�ـ��ها : نق�ة ان�ـالق ال��اف�ـة  .ج 

في ال��ت�ة ال�ال�ة ، ح�� ت��� أن نق�ـة ال��اف�ـة ت�ـ�ج م�هـا الـ�حالت م�جهـة إلـى أر�عـة مقاصـ� 

، ال�امعـــــــة %)٢٩.٩(، �ل�ـــــــا%)٤٠.٥(ال�ـــــــ��� ج�ـــــــ� : م��ای�ـــــــة فـــــــي العـــــــ�د واالت�ـــــــاه هـــــــي 

 %).٧.٦(نق�ة م���فى ال��ر ،وأخ��اً %)٢٢.٠(

مـــ� ج�لـــة الع��ـــة ، % ١٢.١جـــاءت فـــي ال��ت�ـــة ال�ا�عـــة ب��ـــ�ة بلغـــ� :  نق�ـــة ان�ـــالق ال�ـــالء .د 

ـــة مقاصـــ� رئ��ـــة هـــي  ـــ�ان %)٤١.٤(ال�امعـــة : وت��عـــ� ات�اهـــات الـــ�حالت م�هـــا إلـــى ثالث ، م�

مـ� شـ�ارع ، وتـأتي أه��ـة هـ�ه ال�ق�ـة فـي ات�ـالها �عـ�د %) ٢٤.٩(، ق�ل���ل%)٣٣.٦(ب�رسع�� 

 . شارع ال�الء ، ع��ال�الم عارف ، ب�رسع��: وس� ال��ی�ة واأل��اف ال��ال�ة ال��ق�ة م�ل 
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، و�ــ�ل� جــاءت فــي ال��ت�ــة ال�ام�ــة ، واخ�لفــ� %٩.٧بلغــ� ن�ــ��ها : نق�ــة ان�ــالق ب�ــ� م�ــ�  .ه 

 -%٣٥.١-%٤٦.٧(ب��ــ� ) ســ��وب  -�ل�ــا  -م�ی�ــة الفــ�دوس ( مقاصــ� الــ�حالت ف�هــا بــ�� 

 . على ال��ت��%) ١٨.٢

مـــ� ج�لـــة الع��ـــة ، وت��ـــه % ٧.٤جـــاءت فـــي ال��ت�ـــة ال�ادســـة ب��ـــ�ة :  نق�ـــة ان�ـــالق ال��عـــة .و 

، �ل�ـا %)٣٦.٦(مـ�ارس الـ�ل�ا للغـات : هـي ) ك�١٣.٧(ال�حالت م�ها إلى خ��ة مقاص� ���ل 

ــــــ� %)١٨.١(، ال�امعــــــة %)٢٢.٣( ــــــة ال�ــــــالء ب��ــــــ�ة %) ١٣.٦(، ال�ــــــ��� ج� ــــــ�ًا م��ق ، وأخ�

)٩.٤.(% 

و�ـ�ل� جـاءت فـي ال��ت�ـة ال�ـا�عة ، وت��لـ� % ٥.٣بلغـ� ن�ـ��ها : ق�ة ان�الق �ل�ة ال�راسـات ن .ز 

ـــى ثالثـــة مقاصـــ� م��لفـــة فـــي األه��ـــة واالت�ـــاه وت��لهـــا  ال�امعـــة : رحـــالت ال�قـــل الـــ��ي م�هـــا إل

 %).٢٤.٤(، م��قة ال��خ ح�ان�� %)٣٦.٨(، ال���%) ٣٨.٨(

�اشـئ ال�اقعـة ����قـة وسـ� ال��ی�ـة ، و�لغـ� ن�ــ��ها هـي مــ� ال�: نق�ـة ان�ـالق م�ـ�ان ب�رسـع��  .ح 

م��قـة : ، و��ل� جاءت في ال��ت�ة ال�ام�ة ، وت���ك ال�حالت م�ها في ثالثة م�اور هي % ٣.٩

 %).٢٥.٩(، ب�ا�ة ال�ارون %)٣٣.١(، ال��اف�ة %)٤١.٠(أس�اق ف�ح هللا 

، وت���ك رحالت ال�قل ال��ي م�ها إلى ثالثة مقاص� % ٢.٦بلغ� ن���ها :  نق�ة ان�الق ج�یلة .� 

، م��قـة %)٣٣.٠(، م�ـ�ر ع�ـ� ال�ـالم عـارف %) ٥٠.٠(م��ر ال���� ال�ائ�� : م��لفة ت��لها 

 %).١٧.٠(ال�امعة 

، وت��ـ�ك الـ�حالت م�هـا فـي % ١.٧جاءت في ال��ت�ة العاش�ة ب��ـ�ة : نق�ة ان�الق ج���ة ال�رد .� 

 %).٢٥.٤(، واآلخ� م�قف �ل�ا ب���ة %) ٧٤.٦(األول ال���� ج�� : � فق� م�ار�

مـ� ج�لـة الع��ـة،وت��ل�  م�هـا % ٠.٦جـاءت فـي ال��ت�ـة األخ�ـ�ة ب��ـ�ة : نق�ة ان�الق س��وب  .ك 

ـــة م�ـــاور هـــي  ـــ��ي فـــي ثالث ـــة -ج�هـــان  -�ل�ـــا : (وحـــ�ات ال�قـــل ال  -% ٤٥.٤(ب��ـــ� ) ج�یل

  . على ال��ت�� %) ١٨.٢ -% ٣٦.٤

  :ف��ات ال�روة وال���د   .ه

ف��ات ال�روة هي أك�� األوقات ال�ي تق�م بها وح�ات ال��� ال�ا�عة ل����ي أو�� و�ـ��� ب�قـل أك�ـ� عـ�د 

، وفي ال�ق� نف�ه الق�ـام �ع�ـل عـ�د أدوار أك�ـ� مـ� أ� وقـ� آخـ� ،أمـا سـاعات )ال��اب(م� ال�����م�� 
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وقــ� أ�هــ�ت ال�راســة ال���ان�ــة لقائــ�� . ل الــ��ي فــي ال�ــ�مال��ــ�د فهــي أقــل األوقــات اســ���امًا ل�ــ�مات ال�قــ

أو�� و���� أن ف��ات ال�روة ق� ت��ن خالل ساعات ال��م ال�اح� أو خالل أ�ام مع��ة م� األسـ��ع أو ف�ـل 

وجـ�ی� �الـ��� أن �هـ�ر ف�ـ�ات الـ�روة فـي رحـالت ال�قـل الـ��ي ���ی�ـة ال���ـ�رة .مع�� م� ف�ـ�ل ال�ـ�ة 

أه��ــة هــ�ا ال�ســ�� وق�امــه �الع�یــ� مــ� ال��ــائف وال�ــ�مات ال�ــي ی�ف�هــا ل�ــ�ان م�ی�ــة  ،�ع�ــي دلــ�ًال علــى

  .ال����رة وما ح�لها م� م�اك� ع��ان�ة

  : على م�ار ال��م. ١

أ�ه�ت ال�راسة ال���ان�ة ألس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة أن ه�ـاك خ�ـ� ف�ـ�ات ت�لـغ 

  ).١٩(�ا ی�ض�ها ال��ولف�ها ال���ة ذروتها ور��دها ،ك

  م٢٠١٩ف��ات ال�روة وال���د ح�� الع��ة على م�ار ال��م عام ) ١٩(ج�ول
ً   الفترة   الجملة  لیالً   مساءً   عصراً   ظھراً   صباحا
  ١١٧٩  ١١٥  ٦٢  ٣٠٥  ١٧٩  ٥١٨  العدد
%  ١٠٠  ٩.٨  ٥.٢  ٢٥.٩  ١٥.٢  ٤٣.٩  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن ف�ــ�ات ذروة ع�ــل أســ��ل ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي فــي م�ی�ــة ) ١٢(وال�ــ�ل) ١٩(ی��ــح مــ� ال�ــ�ول

،وذلـــ� ��ـــ�� ذهـــاب ال�ـــ��ف�� %٢٥.٩وع�ـــ�ًا ب��ـــ�ة % ٤٣.٩ال���ـــ�رة هـــي الف�ـــ�ة ال�ـــ�اح�ة ب��ـــ�ة 

وال�ـــــالب إلـــــى مقـــــار أع�ـــــاله� فـــــي الف�ـــــ�ة ال�ـــــ�اح�ة والعـــــ�دة مـــــ�ة أخـــــ�� ع�ـــــ�ًا ، و�لـــــغ إج�ـــــالي ن�ـــــ� 

  ).١٩(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول:  المصدر          

  م٢٠١٩ف��ات ال�روة وال���د ح�� الع��ة على م�ار ال��م عام ) ١٢(ش�ل
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ولــ�ًال % ١٥.٢مــا �قــ�ب مــ� ثل�ــي الع��ــة ، أمــا ف�ــ�ات ال��ــ�د ف�انــ� �هــ�ًا ب��ــ�ة أ� %) ٦٩.٨(الف�ــ�ت��

، وذل� إلى أنها ف�ـ�ة ان�قال�ـة بـ�� الـ�هاب للع�ـل صـ�احًا والعـ�دة ع�ـ�ًا، أمـا ف�ـ�ة م�ـاًء ف��جـع إلـى %٩.٨

ة ، وم� ث� أن ال�ل� على ال�قل ال��ي ی�ت�� أساسًا ب�حالت الع�ل وال�عل�� وهي م��ف�ة خالل ه�ه الف�� 

  .�ف�ل ال�ائق�� ع�م ال��وج للع�ل في ه�ا ال��ق��

  : على م�ار األس��ع. ٢

مـ� األسـ��ع و�ـ��ف� فـي أ�ـام  ی�داد ال�ل� على أس��ل ال�قل الـ��ي ���ی�ـة ال���ـ�رة فـي أ�ـام مع��ـة

 ،وال�عاهـ�ال���ة ال��م�ة لل���ف�� و �الب ال�امعات : و��جع ذل� إلى الع�ی� م� الع�امل أه�ها ، أخ�� 

  ).٢٠(وه� ما ی�ض�ه ال��ول والع�الت ال�س��ة ، وال��اس�ات ال�ی��ة ، وغ��ها

  م٢٠١٩ح�� الع��ة خالل أ�ام األس��ع عام أ�ام ال�روة وال���د ) ٢٠(ج�ول

  الجملة  السبت  الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنین  )١(األحد  األیام

  ١١٧٩  ٨١  ٤٧  ٢٦٣  ١١٤  ١٣٩  ٢٣٨  ٢٩٧  العدد
%  ١٠٠  ٦.٩  ٤.٠  ٢٢.٣  ٩.٦  ١١.٨  ٢٠.٢  ٢٥.٢  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن أ�ـــام الـــ�روة فـــي ال�لـــ� علـــى ال�قـــل الـــ��ي ال��ـــار�ي ���ی�ـــة ) ١٣(وال�ـــ�ل) ٢٠(ی��ـــ�� مـــ� ال�ـــ�ول  

 علـــــى%) ٢٠.٢ -% ٢٢.٣ -% ٢٥.٢(األحـــــ� ، ال��ـــــ�� ، اإلث�ـــــ�� ، ب��ـــــ� : ال���ـــــ�رة هـــــي أ�ـــــام 

                                                 

  .بدأ الباحث بیوم األحد بإعتباره أول أیام العمل الفعلي أثناء الدراسة   )١(

  ).٢٠(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول:  المصدر              

 م٢٠١٩أ�ام ال�روة وال���د ح�� الع��ة خالل أ�ام األس��ع عام ) ١٣(ش�ل
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و��جع ذل� إلـى ��نهـا أ�ـام ب�ا�ـة الع�ـل ال�سـ�ي ونهای�ـه، إلـى جانـ� ذهـاب الع�یـ� مـ� ال�ـ��ف��  ،ال��ت��

و�ــالب ال�امعـــات وال�ـــ�ارس إلـــى مقـــاره� ، و�ال�ـــالي ت�ـــ�� ف�هـــا ال���ـــة و��ـــ�ن ف�هـــا اإلق�ـــال شـــ�ی�ًا علـــى 

مـ� ال��ـاو� وتعـ�ف �أ�ـام ال��ـ�د  أما �اقي األ�ام ف��اد ی��او� ال�ل� ف�ها أو �ق�ـ�ب.أس��ل ال�قل ال��ي 

  .�اع��اره�ا ع�لة رس��ة%) ٤.٠(و ال��عة %) ٦.٩(�اس���اء ی�مي ال���

  : على م�ار ال��ة. ٣

ت��� رحالت ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة �الف�ـل�ة ، إال أن ال�غ�ـ�ات الف�ـل�ة للـ�حالت 

  .)٢١(ل آلخ� ��ا ت�ض�ها ب�انات ال��ولت��ای� م� ف�

  م٢٠١٩ف�ل�ة ال�روة وال���د ح�� الع��ة خالل عام ) ٢١(ج�ول
  الجملة  الخریف  الصیف  الربیع  الشتاء  الفصل

  ١١٧٩  ٣٨٥  ٢٠٢  ٣٣٨  ٢٥٤  العدد

%  ١٠٠  ٣٢.٧  ١٧.١  ٢٨.٧  ٢١.٥  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قــل الــ��ي ���ی�ــة ال���ــ�رة ��ــفة ت�ایــ� ال�لــ� علــى رحــالت ال�) ١٤(وال�ــ�ل )٢١(ی��ــح مــ� ال�ــ�ول

مـــ� إج�ـــالي ح�ـــ� الع��ـــة عـــام % ٣٢.٧، فقـــ� بلغـــ� الـــ�حالت أق�ـــاها ب��ـــ�ة  ف�ـــل ال���ـــ�عامـــة فـــي 

م ، و��جع ذل� إلى تع�د ال��مات ال�عل���ة وما ی��ع ذلـ� مـ� ز�ـادة عـ�د الـ�حالت ال��م�ـة ل�ـالب ٢٠١٩

  ).٢١(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر 

  م٢٠١٩ف�ل�ة ال�روة وال���د ح�� الع��ة خالل عام ) ١٤(ش�ل
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�ت�ة ال�ان�ة م� ح�� ال�ل� على ال�حالت ب���ة في ال� ف�ل ال���عال��ارس وال�امعات وال�عاه� ،و�أتي 

، �اإلضـافة إلـى ال���ـة ال�ائ�ـة مـ� و�لـى ت ال�ـالب ال�عل���ـة أ��ـا، وم�د ذل� إلى ن�ا� رحـال% ٢٨.٧

ف�قـل ال�لـ� %) ١٧.١(وال�ـ�ف%) ٢١.٥(ال��اءأما ف�لي .ال����رة ���� م�����ها وو��ف�ها اإلدار�ة

، وذل� النق�اع ج�ء ���� م� ال�الب في ال��احل ال�عل���ة ال���لفة على ال�قل ال��ي ف�ه�ا ��فة عامة 

ال�ـ�ف ��ـ��  أشـه�ع� الـ�هاب إلـى �ل�ـاته� اسـ�ع�ادًا لع�ل�ـة االم��انات،وان�فـاض ال���ـة تـ�ر���ًا فـي 

  . الع�لة ال��ف�ة

  :ت��ار ال�حالت   .و

األغــ�اض ولغا�ــات م��ــابهة ، ت�فــ� أغلــ� دراســات ال�قــل علــى أن ال�حلــة لهــا عــادات م��ــابهة ل���لــف 

ت�ـــ�ار الـــ�حالت ح�ـــ� عـــ�دها ی�م�ـــًا لـــ�� ع��ـــة ) ٢٢(و��ضـــح ال�ـــ�ول). ١(و��ـــ�ث ال��ـــ�ار بـــ��� معـــ��

  .م����مي ال�قل ال��ي ���ی�ة ال����رة 

  م٢٠١٩ال�قل ال��ي ���ی�ة ال����رة عام  أس��لت��ار ال�حالت ل�� م����مي ) ٢٢(ج�ول
  الجملة  أكثر من ثالثة  ثالثة  مرتان  مرة  تكرار الرحلة

  ٤١١٤  ٦١٢  ١٣٢٩  ١٧٢٢  ٤٥١  العدد
%  ١٠٠  ١٤.٩  ٣٢.٣  ٤٢.٠  ١١.٠  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

    .٧٩مرجع سابق ، ص : زین العابدین علي    )١(

  ).٢٢(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول: المصدر                                    

  ال�قل ال��ي أس��ل ت��ار ال�حالت ل�� م����مي) ١٥(ش�ل
  م���٢٠١٩ی�ة ال����رة عام  
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أن أك�ــــ� الف�ــــات �ل�ــــًا لل�قــــل الــــ��ي ال��ــــار�ي م�ــــ� �ق�مــــ�ن ) ١٥(وال�ــــ�ل) ٢٢(ی��ــــح مــــ� ال�ــــ�ول

الع��ـة ، وذلـ� ل��نهـا رحـالت تأخـ� ال�ـا�ع اإلل�امـي  مـ� ج�لـة% �٤١.٨اس���امه م�ت�� في ال��م ب���ة 

وفي ال��ت�ة ال�ان�ة جاءت ف�ة مـ� ��ـ���م ال�قـل الـ��ي ثـالث مـ�ات . وال����لة في رحالت الع�ل وال�عل�� 

، %١٤.٩أما ف�ة م� �����م�ن أك�ـ� مـ� ثـالث مـ�ات جـاءت فـي ال��ت�ـة ال�ال�ـة ب��ـ�ة %. ٣٢.٣ب���ة 

، وهــ�الء م�ــ� ت�ــ�� %١١.٠لــ��ي مــ�ة واحــ�ة ی�م�ــًا فــي ال��ت�ــة األخ�ــ�ة ب��ــ�ة وف�ــة مــ� ��ــ���م ال�قــل ا

  .عل�ه� ��وفه� اس���ام ال�قل ال��ي في أغ�اض العالج أو ال���ق 

  : خ�ائ� م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في ال��ی�ة:  سادساً    

��مي وسـائ� م� ال���عي أن ت��لـف خ�ـائ� م�ـ���مي ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي عـ� خ�ـائ� م�ـ�

ال�قل األخ�� ، إذ ت��ح دراسة سل�ك ال�����م�� م� ال���ـ�� داخـل ال�ـ�ن لل����ـ�� وصـانعي القـ�ارات 

ــــ�ل ال��اســــ�ة وال��ــــ��امة ل��ــــ�الت ال�قــــل ال��ــــ��  ــــات عــــ� ). ١(وضــــع ال�ل ون�ــــ�ًا ل�ــــع��ة تــــ�ف� ب�ان

فة أساسـ�ة علـى ن�ـائج خ�ائ� م����مي ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـي م�ی�ـة ال���ـ�رة اع��ـ� ال�احـ� ��ـ

  : ال�راسة ال���ان�ة ح�� أ�ه�ت ما یلي 

          :ال��ائ� ال����ج�اف�ة  )١

    : ال����� ال��عي -أ  

��ــــ���م ال�قــــل الــــ��ي ال��ــــار�ي �ــــل مــــ� الــــ���ر واإلنــــاث ، و�ــــ�غ� ذلــــ� أ�هــــ� االســــ���ان أن ن�ــــ�ة 

علـــى %) ٤٧.٢، % ٥٢.٨( أك�ـــ� مـــ� ن�ـــ�ة الـــ���ر) �ـــ��� -أو�ـــ�(ال��ـــ���م�� اإلنـــاث ل�حـــ�ات ال�قـــل 

ال��ت�ـــ� ، و�عـــ� ارتفـــاع ن�ـــ�ة اإلنـــاث بـــ�� م�ـــ���مي ال�قـــل الـــ��ي أمـــ�ًا ���ع�ـــًا ن�ـــ�ًا لل�ـــ�رث االج��ـــاعي 

وال�قافي في ال����ع ال���� ال�� �ق�ي ���ورة ت�ف�� ع���� األمان وال�احة لـ�� اإلنـاث السـ��اع�� 

ائق�� ، وه� ما ی��اف� في ال�قام األول ل�� وح�ات ت�قله� م� م�ان آلخ� وع�م اح��اكه� ال��اش� �ف�ة ال�

ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ، فــي حــ�� یــ��ف� ن�ــ�� الــ���ر، وذلــ� لقــ�رته� علــى ال��قــل وال���ــة مــ� م�ــان 

آلخــ� ب�اســ�ة وســائل ال�قــل األخــ�� فــي أ� وقــ� دون ال�ــ�ف علــ�ه� مــ� أ�ــة م�ــا�� مقارنــة �اإلنــاث ، 

  .لع��ة م����مي ال�قل ال��ي ���ی�ة ال����رةال����� ال��عي ) ٢٣(و��ه� ال��ول

                                                 

(
1
) Adetunji, M. A., Gender Travel behavior and Women mobility Constraints in llesa, Nigeria, 

International Journal For Traffic &Transport Engineering, 3(2) , 2013, P.221. 
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  ت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة) ٢٣(ج�ول

  م٢٠١٩ح�� ال��ع عام  
  الجملة  إناث  ذكور  النوع
  ٤١١٤  ٢١٧١  ١٩٤٣  العدد
%  ١٠٠  ٥٢.٨  ٤٧.٢  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر                   

    : الع��� ال�����  -ب  

ت��ل الف�ات الع���ة ال�ن�ا ن�� ال��قـل وال���ـة ��ـ�ل عـام �اسـ���ام وحـ�ات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـي 

م�ی�ــة ال���ــ�رة ، فــي حــ�� ت�ــ�أ ال��ــ� فــي ال�ــ�ني �ل�ــا ��ــ�ت الف�ــة الع���ــة لل��ــ���م ، ��ــا هــ� م�ــ�� 

  ).٢٤(�ال��ول

  ي ���ی�ة ال����رةت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�) ٢٤(ج�ول

  م ٢٠١٩عام  ح�� الع�� 
  الجملة  فأكثر ٥٥  - ٤٥  - ٣٥  سنة ٢٥أقل من   الفئات العمریة

  ٤١١٤  ٢٩٠  ٥٦٨  ٢٤٥٣  ٨٠٣  العدد
%  ١٠٠  ٧.١  ١٣.٨  ٥٩.٦  ١٩.٥  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر      

إلـى أقـل  ٣٥(ع���ـة ز�ـادة ن�ـ�ة م�ـ���مي ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـي الف�ـة ال) ٢٤(ی��ح م� ال��ول

، وذلـ� ألن هـ�ه الف�ـة أك�ـ� الف�ـات م�ـاه�ة فـي الع�ـل %)٥٩.٦(��ا ی��� ع� ن�ف الع��ة ) س�ة٤٥م� 

على أخ�الف أن�اعهـا ، وفـي ال�قـ� ذاتـه أك�ـ� الف�ـات مقـ�رة علـى ال��ـ�ك مـ� م�ـان آلخـ�، ثـ� تقـل ال��ـ�ة 

�هـ� �ـالب فـي م�حلـة ال�علـ�� ال�ــامعي ، وهـ�الء مع�% ١٩.٥ب�اقــع ) سـ�ة ٢٥أقـل مـ� (فـي الف�ـة ال�ـا�قة

وق�ــل ال�ــامعي وهــ� أك�ــ� الف�ــات فــي ال��ــ� عــ� �ــل مــا هــ� ج�یــ�،  �ــ�ل� �الحــ� قلــة ن�ــ�ة ال��ــ���م�� 

، وذلــ� لعــ�م تق�ــل �ع�ــه� ال��ــ�رات ) فــأك��٥٥(ب�قــ�م ال�ــ� والســ��ا حــ�� الــ�خ�ل فــي ال��حلــة الع���ــة 

  .ال��ی�ة في م�ال االت�االت

  :�اع�ة ال��ائ� االج� )٢

    ) :١(ال�الة ال�عل���ة -أ  

ت�اســ� اســ���ام وحــ�ات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ��د�ــًا مــع ال��ــ��� ال�عل��ــي ) ٢٥(ت�هــ� أرقــام ال�ــ�ول

" ال�ـــامعي" لل��ـــ���م�� ، و���ـــ� ذلـــ� ن�ـــائج االســـ���ان وال�ـــي أ�هـــ�ت ز�ـــادة ن�ـــ�ة ال��ـــ���م�� مـــ� ف�ـــة 

                                                 

وعدم قدرة الكثیرین على استخدام الھواتف الذكیة بصورة صحیحة ، إلى إعاقة وصول خدمات أوبر وكریم إلى  حاجز األمیةیمثل    )١(

    .شرائح معینة من المجتمع المصري
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سـ�أث�ت الف��ـ�� معـًا مـا �قـ�ب مـ� ثالثـة أر�ـاع الع��ـة ، ،أ� ا%٢٨.٢" ف�ق ال�ـامعي" ،وال��هل % ٤٤.٦

وهــ�ا أمــ� ���عــي، إذ ی��لــ� ال�عامــل مــع ت���ــ� ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي م�ــ��� تعل���ــًا عال�ــًا، وأن ��ــ�ن 

ــــة  ــــات ت�ــــغ�لها ، أمــــا ف� ــــة وآل� ــــات ال��ی� ــــة تامــــة �ال�ق�� ــــى درا� ــــ�ق ال���ســــ�"الُ��ــــ���م عل ــــ� بلغــــ� " ف فق

�لة ح�� الع��ة ،وذل� الت�اه مع��ه� للع�ل، وت��ف� ال��ـ�ة ��ـ�ل مل�ـ�� فـي م� ج%) ٢٠.١(ن���ها

، وه�الء فـي الغالـ� ��ـ��ون لالسـ�عانة �أحـ� أقـار�ه� أو م�ـاع�ة زم�ـل إلنهـاء %٧.١ل��لغ " م��س�"ف�ة 

  .ع�ل�ة ال�قل ع�� الهاتف ال����ل

  ���رة ت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال�) ٢٥(ج�ول

  م٢٠١٩ح�� ال����� ال�عل��ي عام 

  الجملة  فوق الجامعي  جامعي  فوق المتوسط  متوسط  الحالة التعلیمیة

  ٤١١٤  ١١٥٩  ١٨٣٤  ٨٢٦  ٢٩٥  العدد

%  ١٠٠  ٢٨.٢  ٤٤.٦  ٢٠.١  ٧.١  

  نتائج تحلیل االستبیان:  المصدر                  
  

  : ال�الة االج��اع�ة  -ب  

ل��ــ���مي ال�قــل الــ��ي %) ٥٢.٣(مــا ی��ــ� عــ� ن�ــف ح�ــ� الع��ــة  أن) ٢٦(أ�هــ�ت ب�انــات ال�ــ�ول

، ألنهـــ� فـــي م�احـــل ال�علـــ�� ول��ـــ�ه� " لـــ� ��ـــ�� لهـــ� الـــ�واج" ال��ـــار�ي فـــي م�ی�ـــة ال���ـــ�رة هـــ� مـــ� ف�ـــة 

ب��ــ�ة " م�ــ�وج"ال��ــ���ع� أف�ــل ال�ســائل الت�ــام رحالتهــ� داخــل ال��ی�ــة، وفــي ال��ت�ــة ال�ان�ــة جــاءت ف�ــة 

���له� اإلنفاق على ذو�ه� م�ـا ی��لـ� الع�ـل وال��قـل مـ� م�ـان آلخـ�، و جـاءت ال��ـ�ة ،وذل� ل% ٣٤.٩

  . ال�اق�ة م� ن��� األرامل وال��لق�� 

  ت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة  )٢٦(ج�ول

  م٢٠١٩ح�� ال�الة ال�واج�ة عام 

  ةالجمل  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب  الحالة االجتماعیة

  ٤١١٤  ٤٢٩  ٩٨  ١٤٣٤  ٢١٥٣  عدد المترددین

%  ١٠٠  ١٠.٤  ٢.٤  ٣٤.٩  ٥٢.٣  

  .نتائج  تحلیل االستبیان :  المصدر             
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  : ال��ائ� االق��اد�ة) ٣

  :  ال�الة ال�ه��ة . أ

ی��ـــای� عـــ�د ال��ـــ�ف��ی� مـــ� خـــ�مات ال�قـــل الـــ��ي ال��ـــار�ي فـــي م�ی�ـــة ال���ـــ�رة ح�ـــ� ال�ه�ـــة أو 

ال�الة ال���ف�ـة للُ��ـ�ف�ی� مـ� خـ�مات )٢٧(دیها �ل م����م م� الع��ة ، و��ضح ال��ولال���فة ال�ي ی� 

  .ال�قل ال��ي ح�� ال�ه�ة

  ت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة ) ٢٧(ج�ول

  م٢٠١٩ح�� ال�الة ال�ه��ة عام 

  الجملة  ن عملبدو  بالمعاش  أعمال حرة  قطاع خاص  طالب  حكومي  الحالة المھنیة

  ٤١١٤  ٤٠٣  ٥١١  ٦٥٤  ٧١٨  ٨٥٦  ٩٧٢  العدد
%  ١٠٠  ٩.٨ ١٢.٤  ١٥.٩  ١٧.٥  ٢٠.٨  ٢٣.٦  

  .  نتائج  تحلیل االستبیان:  المصدر           

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

  

  ).٢٧(انات الجدولمن إعداد الباحث اعتماداً على بی:  المصدر     

   ت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في ) ١٦(ش�ل

  م٢٠١٩ح�� ال�الة ال�ه��ة عام م�ی�ة ال����رة 
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أن أك�� الف�ات اس���امًا ل�ح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ) ١٦(وال��ل) ٢٧(ی��ح م� ال��ول  

م� ج�لـة الع��ـة ، وهـ�ا ی�جـع إلـى أن أفـ�اد هـ�ه الف�ـة % ٢٣.٦ب���ة " م��في ال���مة"ه� ف�ة ال����رة 

ت�ـ���م ال�قـل الـ��ي ��ـفة ی�م�ـة للـ�هاب إلـى مقــار أع�ـاله� تـ�ف��ًا لل�قـ� وتالف�ـًا لالن��ـار لف�ـ�ات ���لــة 

،وذلــ� ل���ــ� % ٢٠.٨ ب��ـ�ة"ال�ــالب"ل�ـ�� وصــ�ل تاك�ـي أو حافلــة نقـل عــام ، وفــي ال��ت�ـة ال�ان�ــة ف�ـة 

الع�ی� م� ال��مات ال�عل���ة في م�ی�ة ال����رة على ال��ـ����� ال�ـامعي وق�ـل ال�ـامعي ، م�ـا أد� إلـى 

العــامل�� فــي " ت�لــ� ح��ــة ی�م�ــة دائ�ــة لل�ــالب وز�ــادة ال�لــ� علــى ال�قــل الــ��ي ،وفــي ال��ت�ــة ال�ال�ــة ف�ــة 

وذلـ� %) ٦١.٩(غـ� ن�ـ� الف�ـات ال�الثـة ال�ـا�قة مـ� ح�ـ� الع��ـة ، و�ل% ١٧.٥ب��ـ�ة "الق�اع ال�ـاص 

ب��ـ�ة " أع�ـال حـ�ة"ُ��ه� جل�ًا أه��ـة اسـ���م ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي لهـ�ه ال�هـ�، وفـي ال��ت�ـة ال�ا�عـة ف�ـة 

" �ال�عــاش"ومع��هــ� مــ� الــ�ی� �ع�لــ�ن ب��ــارة ال��لــة ����قــة القلــ� ال��ــار� ال��ی�ــة ، أمــا ف�ــة% ١٥.٩

، وذلــ� لعــ�وف مع�ــ� أفــ�اد هــ�ه الف�ــة عــ� اســ���ام وحــ�ات % �١٢.٤ــة ب��ــ�ة جــاءت فــي ال��ت�ــة ال�ام

" بــــ�ون ع�ــــل"خ�ــــ�ة ف�ــــة ، وجــــاءت فــــي ال��ت�ــــة األ) ت العــــالجرحــــال(ال�قــــل الــــ��ي إال فــــي أضــــ�� ال�ــــ�ود

 .،ن��ًا الس���امه� وسائل ال�قل العام لقلة دخ�له�% ٩.٨ب���ة
  

  :  م���� ال�خل . ب

األساســـ�ة فـــي ت��یـــ� مـــ�� قـــ�رة الفـــ�د علـــى اســـ���ام ال�قـــل الـــ��ي  �عـــ� م�ـــ��� الـــ�خل مـــ� ال��ـــ�دات  

) ٢٨(ال��ار�ي ، فالُ�����م ����ع�ه �ل�ا زاد دخله ارتفع� ن��ه انفاقـه والع�ـ� صـ��ح، و��ضـح ال�ـ�ول

    .م��س� ال�خل ال�ه�� ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي في م�ی�ة ال����رة

  ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة ت���ف ع��ة م����مي ال�قل ال��)٢٨(ج�ول

  م٢٠١٩ح�� م��س� ال�خل ال�ه�� عام 

  مستوى الدخل
  الشھري

أقل من 
١٥٠٠ 
  جنیھ

:  ١٥٠٠من
٣٠٠٠  

٣٠٠٠  :
  جنیھ٤٥٠٠

٤٥٠٠  :
  جنیھ٦٠٠٠

جنیھ  ٦٠٠٠
  فأكثر

  الجملة

  ٤١١٤  ١١١٩  ١٤٠٤  ٨٧٦  ٥٩٤  ١٢١  عدد المستخدمین

%  ١٠٠  ٢٧.٢  ٣٤.١  ٢١.٣  ١٤.٤  ٢.٩  

  . نتائج  تحلیل االستبیان:  مصدرال           
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ج��ـــه جـــاءت فـــي ) ٦٠٠٠: ٤٥٠٠مـــ�(أن ف�ـــة م�ـــ��� الـــ�خل )١٧(وال�ـــ�ل )٢٨(ی��ـــح مـــ� ال�ـــ�ول

أك�ـ� ( أ� مـا ی��ـ� عـ� ر�ـع ع��ـة ال�راسـة ، وفـي ال��ت�ـة ال�ان�ـة جـاءت ف�ـة% ٣٤.١ال��ت�ة األولى ب��ـ�ة 

ذل� أن م��س� ال�خل ال�ه�� ل�ا �ق�ب  ، و����ل م�م� ج�لة الع��ة % ٢٧.٢ج��ه ب���ة ) ٦٠٠٠م� 

ی�ــأرجح مــا بــ�� مع�ــ�ل إلــى م�تفــع ، وهــ�ا مــ� شــأنه ی�ــ�ز حق�قــة مه�ــة هــي أن %) ٦١.٣(مــ� ثل�ــي الع��ــة

األســ� األك�ــ� دخــًال هــي األك�ــ� اســ���امًا ل�ــ�مات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي،  أمــا ف�ــة م�ــ��� الــ�خل ال�ــي 

، وفــي ال��ت�ــة ال�ا�عــة ف�ــة % ��٢١.٣ــه جــاءت فــي ال��ت�ــة ال�ال�ــة ب��ــ�ة ج) ٤٥٠٠:  ٣٠٠٠(ت�ــ�اوح بــ�� 

ج��ـه ) ١٥٠٠أقـل مـ� (، وفـي ال��ت�ـة األخ�ـ�ة ف�ـة % ١٤.٤ج��ه إذ بلغـ� ن�ـ��ها ) ٣٠٠٠: ١٥٠٠(م� 

  .م� ج�لة الع��ة% ٢.٩ح�� ل� ت�ع� ن���ها 

   :دوافع اس���ام ال�قل ال��ي ال��ار�ي ) و

ال��صل إل�ها م� إجا�ات ُم����مي وح�ات ال�قل الـ��ي ال��ـار�ي فـي م�ی�ـة  أع�� ال��ائج ال�ي أم��

ــــ��  ــــ��ي لع��ــــة الُ��ــــ���م�� ، ��ــــا هــــ� م� ــــى دوافــــع اســــ���ام ال�قــــل ال ال���ــــ�رة ، مــــا یلقــــي ال�ــــ�ء عل

  ).٢٩(�ال��ول

  
  

  ).٢٨(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول:  المصدر                     

  ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة ت���ف) ١٧(ش�ل

  م٢٠١٩ح�� م��س� ال�خل ال�ه�� عام 
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  دوافع االس���ام ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي ) ٢٩(ج�ول 

  م٢٠١٩م عا في م�ی�ة ال����رة

  األمان  دوافع االستخدام
قصر مدة 
  االنتظار

اإلنجاز وسرعة 
  الوصول

  التكلفة
  المناسبة

  الجملة

  ٤١١٤  ٦١١  ٨٩٩  ١٠٤١  ١٥٦٣  العدد

%  ١٠٠  ١٤.٨  ٢١.٩  ٢٥.٣  ٣٨.٠  

  نتائج  تحلیل االستبیان  :المصدر             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أو�ـ� (اس�ة وحـ�ات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي ب� " األمان"أن عامل ) ١٨(وال��ل) ٢٩(ی��ح م� ال��ول

، وذلـ� %٣٨.٠جاء فـي ال��ت�ـة األولـى مـ� بـ�� دوافـع االسـ���ام لـ�� ع��ـة ال��ـ���م�� ب��ـ�ة ) ���� -

 -أث�ـاء  -ق�ـل (ل�ا ت���ه خـ�مات ال�قـل الـ��ي مـ� خاصـ�ة ت��ـع م�ـار الـ�حالت مـ� ال���ـأ إلـى ال�ق�ـ� 

��، إلـى جانـ� وجـ�د ن�ـام ومعـای�� الخ��ـار ال�ـائق��، م�ـا ی��ـ� ال��ـاح �ـال��� GPSب�اس�ة ) �ع� ال�حلة

،و��جع ال��� في ذل� إلى أن % ٢٥.٣م� أه��ة ال�����، وفي ال��ت�ة ال�ان�ة ق�� م�ة االن��ار ب���ة 

ع�ل�ــة ال�لــ� مــ� ق�ــل ال��ــ���م إلــى ال�ــائ� ال�ــ��� ال ت�عــ�� خ�ــ� دقــائ� أو أقــل ، واإلن�ــاز وســ�عة 

، وذلـ� الع��ـاد ال�ـائ� علـى م�ـار ال�حلـة مـ� خـالل خ���ـة % �٢١.٩ـة ال�ال�ـة ب��ـ�ة ال�ص�ل في ال��ت

رق��ــة علــى الهــاتف ال���ــ�ل لل�ــائ� م�ضــح عل�هــا �ــل م�ــاور ال�قــل ال�ئ��ــة �ال��ی�ــة مــ� خــالل ت��یــ� 

  %. ١٤.٨ف�اء في ال��ت�ة األخ��ة ب���ة " ال��لفة"، أما عامل Gpsال��اقع 

  ).٢٩(من إعداد الباحث اعتماداً على بیانات الجدول:  المصدر         

  دوافع االس���ام ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي ) ١٨(ش�ل
  م٢٠١٩في م�ی�ة ال����رة عام 
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   :ل��ي ال��ار�ي �ال��ی�ة تق��� �فاءة ال�قل ا) ز

لقــــ� ح��ــــ� ال��ــــاور ال��علقــــة ب��ز�ــــع خــــ�مات ال�قــــل داخــــل ال�ــــ�ن �اه��ــــام وت�ج�ــــه م��ایــــ� مــــ� ق�ــــل 

األكاد����� ، ح�ى إنه خالل العق� ال�اسع م� الق�ن الع���� ح�ث� ز�ادة في االف��اضات ال��علقة ����عـة 

مات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـي م�ی�ـة ال���ـ�رة مـ� وقـ� تـ� تق�ـ�� �فـاءة خـ�). ١(وم��دات ت�ز�ـع ال�ـ�مات

  :خالل ثالثة م�اور رئ��ة هي �اآلتي 

  

  : األمان وال�احة  -أ   

ی��ـ� اه��ــام ال��ــ���م فــي م�ــال ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي علــى ت�اف�عــاملي األمــان وال�احــة أث�ــاء الق�ــام 

�ف ع��ــة م�ــ���مي ال�قــل الــ��ي فــي ت�ــ�) ٣٠(�ال�حلــة والســ��ا لــ�� الع��ــ� ال��ــائي ، و��ضــح ال�ــ�ول

  . م�ی�ة ال����رة ح�� عامل األمان وال�احة

  م�� م�اس�ة عامل األمان ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي ) ٣٠(ج�ول

  م���٢٠١٩ی�ة ال����رة عام 

  األمان والراحة
  عناصر التقییم

  الجملة
  غیر مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

  ٤١١٤  ٦٨  ٣٢٧  ٣٧١٩  العدد

%  ١٠٠  ١.٧  ٧.٩  ٩٠.٤  

  . نتائج  تحلیل االستبیان:  المصدر          

ت�ــ�� وجــ�د شــ�ه اتفــاق بــ�� أفــ�اد ع��ــة م�ــ���مي وحــ�ات ال�قــل الــ��ي  )٣٠(مــ� ت�ل�ــل أرقــام ال�ــ�ول

٪ ومع��هـ� مـ� ٩٠.٤على م�اس�ة عـاملي األمـان وال�احـة ب��ـ�ة ) ���� -أو�� (ال��ار�ي ال�ا�ع ل����ي 

مـ� % ١.٧٪ ، وذ�ـ� ٧.٩ب، أما اع��ار عاملي األمان وال�احة م�اس� إلى حـ� مـا ف�ـاءت ن�ـ��ه� ال�ال

  . عاملي األمان وال�احة غ�� م�اس� الع��ة أن

  

  
  

                                                 

(1)  Sanger , M.B., Academic Models and Public policy : the Distribution of City Services in New 

York , inrich , R.C.,(ed) the politics of Urban public Services , Lexington books, Toronto , 1982, 

P.37. 
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  :  )سع� ال��مة(ت�لفة ال�حلة  -ب   

، ب���ـا  ل��لفة ال�حلة دور مه� في اخ��ار وس�لة ال�قل، ف�ل�ا قل ال�خل زادت أه��ة ال�س�لة األقل ت�لفة

ت�ــــ��ف ع��ــــة ) ٣١(و��ضــــح ال�ــــ�ول). ١(ت��اجــــع الع�امــــل األخــــ�� م�ــــل ســــ�عة ال�حلــــة، وجــــ�دة ال��مــــة

  . م����مي ال�قل ال��ي في م�ی�ة ال����رة ح�� سع� ال��مة

  م�� م�اس�ة ت�لفة ال�حلة ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي) ٣١(ج�ول

  م���٢٠١٩ی�ة ال����رة عام  

  سعر الخدمة
  عناصر التقییم

  الجملة
  غیر مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

  ٤١١٤  ١٣٥  ٣٥٨  ٣٦٢١  العدد

%  ١٠٠  ٣.٣  ٨.٧  ٨٨.٠  

  نتائج  تحلیل االستبیان :  المصدر          

أن ت�لفـة ال�حلـة بـ�� أفـ�اد ع��ـة م�ـ���مي وحـ�ات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي ال�ـا�ع ) ٣١(ت��� م� ال��ول

مــ� الع��ــة أن % ٨.٧٪ ، وفــي ال�قــ� نف�ــه ذ�ــ� مــا �عــادل ٨٨.٠م�اســ�ة ب��ــ�ة ) �ــ��� -أو�ــ� (ل�ــ���ي

% ٣.٣سع� ال��مة م�اس� إلى ح� ما ، أما �ال��ـ�ة لعـ�م م�اسـ�ة سـع� ال��مـة ت�ـ�� أن ن�ـ��ه� لـ� ت�عـ� 

  ).�ال�عاش(م� الع��ة ،وه�الء مع��ه� م� ف�ة ��ار ال�� 

  : زم� ال�حلة   -ج   

مه�ًا ل��� �فاءة خ�مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي ، ل�ا ف�ائ�ًا ما ی��ـ� الُ��ـ���م  �ع� زم� ال�حلة م�ش�اً 

ت�ــ��ف ع��ــة م�ــ���مي ال�قــل ) ٣٢(و��ضــح ال�ــ�ول. عــ� ال�ســ�لة األســ�ع زم��ــًا واأل��ــ� فــي ال�صــ�ل

  . ال��ي في م�ی�ة ال����رة ح�� زم� ال�حلة

ل ال��ي ال��ار�ي ���ی�ة ال����رة م�� م�اس�ة زم� ال�حلة ل�� ع��ة م����مي ال�ق) ٣٢(ج�ول

  م٢٠١٩عام 

  زمن الرحلة
  عناصر التقییم

  الجملة
  غیر مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

  ٤١١٤  ١٧٥  ٨٤٨  ٣٠٩١  العدد

%  ١٠٠  ٤.٣  ٢٠.٦  ٧٥.١  

  . نتائج  تحلیل االستبیان:  المصدر           

                                                 

دراس�ة ف�ي جغرافی�ة النق�ل، الجمعی�ة ): أب�و قی�ر -اإلس�كندریة (الفعالی�ة النقلی�ة لخ�ط س�كة حدی�د الض�واحي : إجالل إبراھیم أبوعاص )١(

 .٥٥٢، ص٢٠٠٤رافیة المصریة ، العدد الثالث واألربعون، الجزء األول ، الجغ
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 - أو�� (ال��ي ال��ار�ي ال�ا�ع ل����ي  ش�ه اتفاق أف�اد ع��ة م����مي ال�قل) ٣٢(ات�ح م� ال��ول 

٪ ، أما اع��ار زم� ال�حلة م�اس�ًا إلى ح� ما ف�اءت ن���ه� ٧٥.١على م�اس�ة زم� ال�حلة ب���ة ) ك���

م�� وزع� عل�ه� ن�اذج االس���ان أك�وا على أن زم� ال�حلة غ�� م�اس� على % ٤.٣٪ ، ون��٢٠.٦

  .اإل�الق

  .ل��ي وال�اك�ي الع�اد �ال��ی�ةال��اف� ب�� ال�قل ا :سا�عًا 

واجهــ� شــ��ات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي أزمــة ج�یــ�ة أمــام ســع�ها لل��ســع فــي ال�ــ�ن ال��ــ��ة، �عــ� أن   

ســ�ارات ال�اك�ــي العــ�اد ومــا أح�ث�ــه مــ� ت�ــ�ر ���ــ� فــي م�ــال جــ�ب ) �ــ��� -أو�ــ� (زاح�ــ� ال�ــ���ان 

أصـ�اب ال�اك�ـي و سـائقي أو�ـ� و�ـ��� ، �عـ� أن ُم����مي األخ��، وم� ه�ا اش�� ال��ـاف� وال�ـ�اع بـ�� 

  . أخ�تا م�انه

وق� أث��� الع�ی� م� ال�راسات أن ع�اص� ال��اف� ب�� أسـ��ل ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي وسـ�ارات األجـ�ة   

كان� في صالح ال�قل الـ��ي ألنـه ی���ـ� �عـ�ة خ�ـائ� غ�ـ� م�جـ�دة فـي " ال�اك�ي الع�اد" غ�� ال�����ة

وم� ثّ� جاءت ه�ه الع�اص� فـي صـالح أسـ��ل ال�قـل الـ��ي دون ال�اك�ـي ، ومـ� أهـ�  س�ارات ال�اك�ي ،

  :ه�ه الع�اص� ما �أتي 

  :درجة األمان )  أ

تع��� ش���ي أو�� و���� ل��مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي م�� ب�ا�ة ال��غ�ل على ت��� ال�ق�ع في نف�   

) ٣٣(أمانــًا وراحــة لل��ــ���م�� ، و��ــ�� ال�ــ�ول م�ــ�الت ال�اك�ــي العــ�اد، والع�ــل علــى تــ�ف�� خ�مــة أك�ــ�

  .م���� ال�ضا ل�� ع��ة ال�����م�� ع� درجة األمان

  درجة األمان ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي في م�ی�ة ال����رة  ال�ضا ع�م���� ) ٣٣(ج�ول

  م٢٠١٩عام 
  )%(  (%)غیر راضي   (%)راضي   المتغیر

  ١٠٠  ٣.٣  ٩٦.٧  النقل الذكي التشاركي
  ١٠٠  ٩١.٦  ٨.٤  التاكسي العداد

  .نتائج تحلیل االستبیان :  المصدر       

ت�ـــ�� أن م�ـــ��� ال�ضـــا عـــ� درجـــة األمـــان جـــاء ل�ـــالح ال�قـــل الـــ��ي ) ٣٣(مـــ� ت�ل�ـــل أرقـــام ال�ـــ�ول  

غ�ــ� % ٣.٣مــ� ج�لــة الع��ــة أن ل��ــه رضــا عــ� األمــان ، وأن مــا �عــادل % ٩٦.٧ال��ــار�ي ح�ــ� أبــ��
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أنهـ� غ�ـ� راضـ�� عـ� هـ�ا % ٩١.٦الع�اد ن���ة ع�م ت�ف� درجة األمـان ف�ـه أبـ��  راض�� ، أما ال�اك�ي

  .راض�� ع�ها م� ج�لة الع��ة% ٨.٤الع���، ون��ة 

  :ق��ة ال�حلة )  ب

��ــ� مــ� ال��ا�ــة اإلقــ�ار �ــأن الق��ــة ال�ق��ــة أل� خ�مــة هــي ال��ــ�د األساســي ل�عــ�ل اســ�هالكها، و�قــ�م   

���اب ق��ة ال�حلـة مـ� خـالل ال����ـ� نف�ـه �عـ� ان�هـاء ال�حلـة دون تـ�خل أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي 

م� ال�ائ� ال���� ، أما ال�اك�ي الع�اد ف���ع ت��ی� ق��ة ال�حلة في ال�قام األول إلى تق�ی� ال�ائ� ق�ل 

  .درجة ال�ضا ل�� ع��ة ال�����م�� ع� ق��ة ال�حلة) ٣٤(ب�ا�ة ال�حلة ���ل ش��ي ، و���ز ال��ول

  م���� ال�ضا ع� ق��ة ال�حلة ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي ) ٣٤(ولج�

  م٢٠١٩في م�ی�ة ال����رة عام 
  )%(  )%(غیر راضي   )%(راضي   المتغیر

  ١٠٠  ١١.٣  ٨٨.٧  النقل الذكي التشاركي

  ١٠٠  ٣٤.٨  ٦٥.٢  التاكسي العداد

  .نتائج  تحلیل االستبیان :  المصدر        

ح�ـ� ) �ـ��� -أو�ـ� (ت��� أن ق��ة ال�حلة رضي ع�ها ش���ة ع���ة م� م����مي ) ٣٤(م� ال��ول  

غ�� راض��، وفي ال�قـ� نف�ـه ت�ـ�� %١١.٣م� الع��ة أن ل��ه رضا ع� ت�لفة ال�حلة ، و% ٨٨.٧أب�� 

غ�ـ� % ٣٤.٨م� الع��ة لـ�یه� رضـا عـ� ق��ـة ال�حلـة �ال��ـ�ة لل�اك�ـي العـ�اد ، مقابـل ن�ـ�ة % ٦٥.٢أن 

ـــة راضـــ�� ـــ��ي ال��ـــار�ي إم�ان�ـــة . عـــ� ق��ـــة ال�حل ـــه ���ـــ� ل��ـــ���م ال�قـــل ال و�ـــ��� فـــي هـــ�ا ال�ـــ�د أن

االس�غ�اء ع� األم�ال ال�ق��ة وال�عامل ال�الي مع ال�ائق�� وال���ة ���ل م�اش� م� خالل ��اقة االئ��ان 

  .ال���لة علي ح�اب ال�����م ال�اص

  :الع�وض ال��ان�ة )  ج

) �ــ��� -أو�ــ� (ل�ــ�ب ال�ــي أدت إلــى حـ�وث ت�ــاف� شــ�ی� بــ�� أســ��ل شــ���ي تعـ� مــ� أك�ــ� ع�اصــ� ا  

أو تقــ��� رحــالت ) ت�ــل ل��ــف الق��ــة(وســ�ارات ال�اك�ــي العــ�اد ، مــ� خــالل تقل�ــل ســع� ت�لفــة ال�حلــة 

أن م�ـــ��� ال�ضـــا عـــ� العـــ�وض ال��ان�ـــة م�تفـــع للغا�ـــة ) ٣٥(م�ان�ـــة لل��ـــ���م ، وت�هـــ� أرقـــام ال�ـــ�ول

مـ� الع��ـة، أمـا م�ـ��� عـ�م ال�ضـا بلـغ % ٩٩.٢ي أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي ب��ـ�ة �ال���ة ل�����م

لل�قل ال��ي ، و��ـ�� ذلـ� إلـى أن العـ�وض ال��ان�ـة % �٠.٨ال���ة لل�اك�ي الع�اد مقابل % ١٠٠ب���ة 

  .ال ت�ج� إال في أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي ،وه� ما م��ه ال���ة ال��اف��ة ال��ی�ة
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  م���� ال�ضا ع� الع�وض ال��ان�ة لل�حالت ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي) ٣٥(ج�ول

  م٢٠١٩في م�ی�ة ال����رة عام  
  )%(  )%(غیر راضي   )%(راضي   المتغیر

  ١٠٠  ٠.٨  ٩٩.٢  النقل الذكي التشاركي

  ١٠٠  ١٠٠  -   التاكسي العداد

  .نتائج  تحلیل االستبیان :  المصدر        

  :االس��عاء سه�لة )  د

عــ� ال�اك�ــي العــ�اد ، ح�ــ� یــ�� )�ــ��� -أو�ــ� (ت��لــف ���قــة اســ��عاء ســ�ارات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي  

اســ��عاء األول دون ع�ــاء االن��ــار فــي أ� م�ــان وفــي أ� زمــان مــ� خــالل ت���ــ� م�ــاني علــى الهــاتف 

ل�قـ�ف فـي ال�ـ�ارع رهــ� ال���ـ�ل وال�ـ�ع� �اإلن��نـ� ، وذلـ� علـى ع�ـ� اســ��عاء األخ�ـ� وال�ـي ت��لـ� ا

درجة ال�ضا ل�� ع��ة ال�����م�� عـ� سـه�لة االسـ��عاء فـي م�ی�ـة ) ٣٦(اس��ا�ة سائ� ، و���� ال��ول

  .م٢٠١٩ال����رة عام 

  م���� ال�ضا ع� سه�لة االس��عاء ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي ال��ار�ي) ٣٦(ج�ول

  م٢٠١٩في م�ی�ة ال����رة عام 
  )%(  (%)یر راضي غ  (%)راضي   المتغیر

  ١٠٠  ٢.٩  ٩٧.١  النقل الذكي التشاركي

  ١٠٠  ٨٨.٤  ١١.٦  التاكسي العداد

  .نتائج  تحلیل االستبیان :  المصدر               

ت��� أن سه�لة االس��عاء رضى ع�ها ش���ة ���ـ�ة مـ� م�ـ���مي ال�قـل الـ��ي ) ٣٦(م� أرقام ال��ول  

أنهـ� غ�ـ� % ٢.٩ل�یه� رضا ع� ه�ه ال�اص�ة ، ب���ا أبـ�� م� الع��ة أن % ٩٧.١ال��ار�ي ،ح�� ذ��

مـ� الع��ـة لـ�یه� رضـا عـ� االسـ��عاء �ال��ـ�ة % ١١.٦راض�� ع� ال�اصـ�ة، وفـي ال�قـ� نف�ـه ت�ـ�� أن 

غ�ـــ� راضــــ�� عـــ� خاصـــ�ة االســـ��عاء ، وذلـــ� ی��ـــ� أن ســــه�لة % ٨٨.٤لل�اك�ـــي العـــ�اد ،مقابـــل ن�ـــ�ة 

دون ) مــ� نق�ــة االن�ــالق إلــى نق�ــة ال��جــه(ل�قــل الــ��ي ال��ــار�ياالســ��عاء خاصــ�ة ت�فــ�د بهــا خــ�مات ا

  .ال�اك�ي الع�اد

  :إم�ان�ة ال���ع )  ه

على  Tracking Systemت��� خ�مات ال�قل ال��ي ال��ار�ي �إم�ان�ة م�ا�عة ال��ارة ع�� ن�ام ال���ع  

إذ ��ـل ) GPS(ال�غ�افـي الهاتف ال����ل، ح�ـ� تع��ـ� ت���قـات ال�قـل الـ��ي علـى أحـ�ث تق��ـات ال���ـع 
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سه�لة ���� للُ�����م رؤ�ة ال�ائ� ال���� علـى ال����ـة مـع م�ـان ت�اجـ�ه �ال�ـ�� فـي م�ـاره مـ� ب�ا�ـة 

ــــ�� مــــ� ال�ــــ�ول �ال��ــــ�ة % ١٠٠أن م�ــــ��� ال�ضــــا عــــ� إم�ان�ــــة ال���ــــع ) ٣٧(ال�حلــــة إلــــى نهای�هــــا، وت�

�ال��ـ�ة % ١٠٠ا عـ� ال���ـع أث�ـاء ال�حلـة ل�����مي أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي ، ب���ا بلـغ عـ�م ال�ضـ

  .لل�اك�ي الع�اد ، وذل� الخ�الف آل�ات ال��غ�ل ب�� األخ�� وال�قل ال��ي ال��ار�ي

  ال��ار�ي م���� ال�ضا ع� إم�ان�ة ال���ع ل�� ع��ة م����مي ال�قل ال��ي) ٣٧(ج�ول

  م٢٠١٩عام  في م�ی�ة ال����رة 
  )%(  )%(غیر راضي   )%(راضي   المتغیر

  ١٠٠  -   ١٠٠  النقل الذكي التشاركي

  ١٠٠  ١٠٠  -   التاكسي العداد

  .نتائج تحلیل االستبیان :  المصدر        

  .م��الت ال�قل ال��ي ال��ار�ي وم��ق�له �ال��ی�ة:  ثام�اً 

ت�ع�د م��الت ال�قل ال��ي ال��ار�ي في م�ی�ة ال����رة،الس��ا وأنها أصـ��� تـ�رج ضـ�� ال�ـ�ن ذات 

ل��ور�ة العال�ة �ع� القاه�ة واإلس���ر�ة، وق� أ�ه�ت ال�راسة ال���ان�ة وتف��غ اس��ارات االس���ان ال��افات ا

ال�ــي تــ� ت�ز�عهــا علــى م�ــ���مي وســائقي ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي، علــى اخــ�الف مــ�اقعه� عــ�ة مالح�ــات 

  : ن�ج�ها ف��ا یلي 

  :�ي م��الت خاصة �قان�ن�ة ع�ل ش���ي أو�� و���� لل�قل ال�. أ

�ال�غ� م�ا تق�مه ش���ا أو�� و���� م� خ�مات لل�قل ال��ي ���اجها ال�����م فى ال��ق ال���ىة 

اع��ادًا على ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت وت�ف�� ف�ص ع�ل وز�ادة ال�خل لل�ائق�� �ال������، إال 

ت�ارك ت���ح ه�ه  �ا ��اوالنأن ال������ أ��ًا ل�یه�ا �ع� ال���الت م�ل ال���� م� ال��مات ،ول��ه

  : ال���الت ، م� أب�زها 

ل� ��� ح�� الق�اء اإلدار� فى م�� ه� األزمة األولى ال�ى ت�اجهها ش���ا :  م�الفة قان�ن ال��ور

لل�قل ال��ي ال��ار�ى ، إال أنه �ات األه� في ال�ق� ال�الي، ح�� �ال� سائق� ال�اك�ي ) ���� - أو�� (

ق�ائ�ة ب�قف ع�ل ال������ في م�� ن��ًا ل��نه�ا ش��ات تق�م ���اولة ن�ا� نقل الع�اد في دع�اه� ال

مقابل أج�، م�ا �ع� ه�ا ) مالكي(ال��اب ع� ���� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات �اس���ام وح�ات س�� خاصة

ال��ا� م�الفًا ألح�ام قان�ن ال��ور في �ل ع�م وج�د ن� قان�ني ی��� م�ل ه�ا ال��ع م� الع�ل داخل 

ال��ن ال����ة وم� ض��ها م�ی�ة ال����رة،  إلى جان� ��نها ت�قاضي مقا�ًال دون أن ت�د� ح� ال�ولة 
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م �ق��ل ال�ع�ن ال�قامة م� ٢٠١٩ف��ای� ٢٣وق�� ال����ة اإلدار�ة العل�ا في .م�ل أص�اب ال�اك�ي

ادر ب�قف ن�ا�ه�ا ال������ �ال�قل ال��ي ال��ار�ي، وقام� �إلغاء ال��� ال�" ���� - أو�� "ش���ي 

ووقف ع�له�ا في م��، واس���ار ع�له�ا ،عالوة على أن ال����� ال�اص �ال������ م�خ� م� ق�ل 

 ١٧وزارة االس���ار،وفي ال��اق نف�ه أخ�ت ال����ان م�افقة م� ال���مة ال����ة للع�ل ب�ار�خ

�ا داخل ال��ن م ، وان���تا اس���ار قان�ن رس�ي م� م�ل� ال��اب ی��� ع�له٢٠١٧ن�ف���

  .، األم� ال�� ���� إلى أن ع�ل ال������ قان�ني ورس�ي)١(ال����ة

  :م��الت خاصة ب�ع� خ�ائ� ش��ة ال�قل �ال��ی�ة . ب

علـــى الـــ�غ� مـــ� وجـــ�د الع�یـــ� مـــ� أوجـــه ال��ـــا�ه بـــ�� درجـــات ال�ـــ�ارع فـــي م�ی�ـــة ال���ـــ�رة ، فـــإن ث�ـــة 

وجـ�دة ال�صـف، ف�ـ��ة ال�ـ�ارع فـي م��لهـا تف�قـ� إلـى االت�ـاع ، : اخ�الفات ����ة في ال��ارع مـ� ح�ـ� 

ت�اف� معای�� ال�فاءة األساس�ة ، م�ا ی��ت� على ذل� إعاقة ل���ة وح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي �ال��ی�ـة، 

  :وه� ما أب�زته ن�ائج ال�راسة ال���ان�ة على ال��� اآلتي 

م���ع أ��ال ال��ارع ال��صـ�فة م� % ٥٨.٤تقع :  م��لة ض�� االت�اع الع�ضي ل��اور ال���ة .١

وهي ن��ة ����ة ، األمـ� الـ�� ی��ـ�� فـي ت�فـ�� ) م��٥أقل م� ( �ال��ی�ة ت�� ف�ة ال��ارع ال��قة 

ســاعة ، وت�ــل فــي / �ــ�  ٤٥ف��ــل إلــى ) ٢(Overall Travel Speedال�ــ�عة ال��ار�ــة لل�ــ�ارات 

ل الـ��ي فـي شـ�ه حالـة ت�قـف أوقـات سـاعة ، م�ـا ��عـل ح��ـة وحـ�ات ال�قـ/ �ـ�  ٢٥أوقات الـ�روة إلـى 

لالن�قـال مـ� ) �ـ��� -أو�ـ� (ال�روة، فعلى س��ل ال��ال ���اج الُ��ـ���م ل�حـ�ات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي 

دق�قة في غ�� أوقات ال�روة، و���� ض�� شـ�ارع ال��ی�ـة  ١٨م��ان ال��اف�ة إلى م�قف �ل�ا ال��ی� 

  .دق�قة فاق� في زم� ه�ه ال�حلة �١٦دأ� وج) دق�قة٣٤إلى ١٨م� (ی�تفع ه�ا ال�م� 

                                                 

بش��أن تنظ��یم خ��دمات النق��ل باس��تخدام تكنولوجی��ا المعلوم��ات متض��مناً تنظ��یم كام��ل لنش��اط  م٢٠١٨لس��نة  ٨٧الق��انون رق��م ص��در    )١(

ایجب�ت ، وق�د أق�ر مجل�س ) ك�ریم -أوب�ر (الشركات التي تمارس خدمات النقل باستخدام تكنولوجی�ا المعلوم�ات وم�ن بینھ�ا ش�ركتي 

م مشروع قانون لتنظیم نشاط شركات النقل الذكي للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات الذي منحھا صفة ٢٠١٩النواب في مایو 

 :www. m.youm7.com// https:  متاح بالموقع اإللكتروني .قانونیة للعمل بشكل رسمي

خلیل أحمد أبو . السرعة على قطاع معین ، ویتم تحدیدھا بقسمة المسافة المقطوعة على الزمن الكلي عبارة عن:  السرعة التجاریة  )٢(

-٢٩ص .ص )  ب�دون ت�اریخ(التصمیم والتخطیط الھندس�ي للط�رق الحض�ریة والخلوی�ة ، دار الرت�ب الجامعی�ة ، بی�روت ،:  أحمد

٣٠.  
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م� أ�ـ�ال % ٦٣.٨أ�ه�ت ن�ائج ال��ارات ال���ان�ة أن : م��لة س�ء حالة ال�صف ���اور ال���ة  .٢

ش��ة ال��ارع ال��ص�فة في ال��ی�ة ت��اوح ما ب�� حالة م��س�ة ال�صف إلى م�هال�ة، في ح�� ال ت�ع� 

وه�ا ���� إلـى وجـ�د ن�ـ�ة ل��ـ� �القل�لـة مـ� ال�ـ�ارع  فق� ،% ٢٨.٤ن��ة ال��ارع ذات ال�الة ال���ة 

ی��ــ� ســ��ها ��ــ�ء حالــة ال�صــف ���ــ� أن ت��ــ�� ��ــ�ل أو �ــآخ� فــي إل�ــاق أضــ�اٍر �الغــة ب�حــ�ات 

  .ال��� وتأخ�� زم� ال�حالت

  :م��الت خاصة �الُ�����م�� وال�ائق�� . ج

 ،خاصة، ف��هـا مـای�عل� �ال��ـ���م�� ت�ع�د م��الت ال�قل ال��ي ال��ار�ي عامة وفي م�ی�ة ال����رة

  :وم�ها ما ی�عل� �ال�ائق�� ، وأه� ه�ه ال���الت ما �أتي 

 :  م��الت خاصة �ال�����م�� .١

مــ� م�ــ�لة ) �ــ��� -أو�ــ�(�عــاني م�ــ���م�ا وحــ�ات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي ): ١(م�ــ�لة الغ�امــات -

غ�امــات فــي إل�ــاق ال�ــ�ر مــ� ع��ــة ال��ــ���م�� ،ح�ــ� ت��ــ�� ال% ٤٨.٣الغ�امــات ،وأكــ� ذلــ� 

�ال��ــ���م إذ یــ�� خ�ــ� تع��فــة ع�ل�ــة إلغــاء ال�حلــة م�اشــ�ة مــ� ��اقــة االئ��ــان لل��ــ���م�� الــ�ی� 

�ف�ل�ن ال�فع ع�� ال��اقات أو إضافة تع��فة اإللغاء على ت�لفة ال�حلة ال�ق�لة لل��ـ���م�� الـ�ی� 

  .�ف�ل�ن ال�فع نق�اً 

م� م����مي ال�قل الـ��ي ال��ـار�ي % ٣٣.٨االس���ان أن  ت��� م� ن�ائج:  م��لة ن�� ال��غ�ل -

���ی�ة ال����رة �عان�ن م� م��لة ن�� ال��غ�ل �ال������، و��جع ذل� إلى ع�م وج�د ��ل س��� 

�ال���ة ل���ة أو�� ُ���ـ� ال��ـ���م مـ� االت�ـال ��ـ�ل فـ�ر� حـال وجـ�د أ�ـة م�ـ�لة ی�عـ�ض لهـا 

ع�ـ� ال�سـائل ال��ـ�ة فـي ال����ـ� اإلل���ونـي وال�ـي غال�ـًا مـا �اس���اء خ�مـة ال��اصـل مـع الع�ـالء 

یــ�� الــ�د عل�هــا �عــ� ��ــعة ســاعات أو ���ــ� ت�اهلهــا ، أمــا شــ��ة �ــ��� فــ�غ� وجــ�د م��ــ� ل��مــة 

الع�ــالء ُ���ــ� الُ��ــ���م مــ� االت�ــال �ال�ــ��ة إال أنــه غال�ــًا ال ��ــ�ن الــ�ق� ال��لــي م�احــًا ، و�قــ�م 

 .ال�ق� ال�ولي ع�� رق� إماراتي م�ا ��لف الُ�����م ق��ة االت�ال ال�وليال����� خ�ار االت�ال �

                                                 

دقائق كحد  ٥فى حال تأخر المستخدم ) جنیھ ١٢:  ١٠(تفرض غرامة من) كریم - أوبر (أن شركتي  الدراسة المیدانیةتبین من )  ١(

أقصى عن نقطة االنتظار و إلغاء الرحلة من جانب السائق الشریك، حیث ال تعمل الشركتان على إلغاء الغرامة إال فى حالة 

  .دقیقة كمثال ١٥كثر من فى حین أن المستخدم ال یحصل على أیة تعویضات حال تأخر السائق الشریك أل اعتراض المستخدم،
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مــ� ج�لــة ع��ــة م�ــ���مي ال�قــل الــ��ي % ١٧.٩أث��ــ� ال�راســة ال���ان�ــة أن " : االن��ــار"م�ــ�لة  -

���ی�ة ال����رة �عان�ن مـ� م�ـ�لة االن��ـار، �����ـة م��ق�ـة الف�قـار شـ��ة ال�قـل فـي ال��ی�ـة إلـى 

ال�فـــاءة األساســـ�ة ، عـــالوة علـــى ��افـــة ال���ـــة ال��ور�ـــة علـــى �عـــ� م�ـــاور ال�قـــل  تـــ�اف� معـــای��

شـارع ): ١(ال�ئ��ة ل�� �ف�ق �اق�ها االس��عاب�ة الس��ا أوقات ال�روة ،على س��ل ال��ـال ال ال��ـ�

، م��ـ�د ) یـ�م/ وحـ�ة م�اف�ـة  ٤٤٥٩٣(، شارع ال��ه�ر�ة ) ی�م/ وح�ة م�اف�ة  ٤٩٨٧٥(ال��ا�ة 

 ). ی�م/ وح�ة م�اف�ة  ٣٣١٢٩(، ب�رسع�� ) ی�م/ وح�ة م�اف�ة  ٢٧٨٣٩(شاه�� 

  : م��الت خاصة �ال�ائق�� .٢

مـ� ج�لـة الع��ـة % ٥٩.٦جاءت ه�ه ال��ـ�لة فـي ال��ت�ـة األولـى ب��ـ�ة :  ن��ة ال����ل ال�ق�رة -

% ٢٥(فــي ال�حلــة ال�احــ�ة ب�اقــع ) �ــ��� -أو�ــ�(،وذلــ� الرتفــاع ن�ــ�ة مــا یــ�� ت��ــ�له مــ� شــ���ي 

، األمـــ� الـــ�� جعلهـــا فـــي صـــ�ارة ال��ـــ�الت ال�ـــي ت�اجـــه ال�ـــائق�� ) لل�ـــائ�% ٧٥ل�ـــ��ة مقابـــل ل

 .أص�اب ال��ارات ال���لة في ال����ق��

، وذلـــ� ل�غ�ـــة ســـائقي ال�اك�ـــي %٢٤.٠جـــاءت فـــي ال��ت�ـــة ال�ان�ـــة ب��ـــ�ة :  ال��ـــاف� وال�ـــ�اعات -

ورســ�م وغ��هــا ، وهــ� األمــ� الــ�� العــ�اد إخ�ــاع ال�ــ����� لقــ�ان�� ال��اف�ــة العادلــة مــ� ضــ�ائ� 

أل�� ال��ر �أصـ�اب ال�اك�ـي العـ�اد، وأن سـ�ارات ال�اك�ـي التقـ�م خ�مـة م���ـ�ة و��ـع� م�اسـ� 

 .مقارنة ب�ح�ات أو�� و���� ،م�ا أد� إلى ش�ة ال��اف� ب��ه�ا

� مــ� ع��ــة ال�ــائق�� �عــان�ن مــ% ١٦.٤ت�ــ�� مــ� ال�راســة ال���ان�ــة أن :  ارتفــاع ت�ــال�ف ال�ــ�ارة -

ارتفــاع نفافــات الع�ــل �ال�ــ�ارة علــى مــ�ار ال�ــ�م مــ� وقــ�د و��ــارات ون�افــة وصــ�انة دور�ــة ، وعــ�م 

  .تع��� ال������ له� ماد�اً 

فـي م�ی�ـة ال���ـ�رة فقـ� أم�ـ� ال�عـ�ف عل�ـه مـ� خـالل ال�راسـة  م��ق�ل ال�قل ال��ي ال��ار�يأما ع�   

ار ال�لــ� علــى خ�ماتــه ، إذ أ�هــ�ت ال�راســـة ،وذلــ� مــ� خــالل رصــ� مــ�� ال�غ�ــة فــي اســ��� )٢(ال���ان�ــة

م� ع��ة ال��ـ���م�� �ال��ی�ـة فـي اسـ���ار اسـ���امه واالع��ـاد عل�ـه ، % ٩٤.٣ال���ان�ة رغ�ة ما �عادل 

ق�ل���ل ، �ف�ال��ماص ، : وت��� ه�ه ال���ة ���ل مل��� في ش�اخات أ��اف ال��ی�ة وم��قة القل� م�ل 

                                                 

)
١

  . م٢٠١٩فبرایر وإبریل ویونیھ ، أغسطس  : نتائج الدراسة المیدانیة للباحث ، خالل أشھر   )

اعتمد الباحث في دراسة مستقبل النقل الذكي التشاركي على نتائج الدراسة المیدانی�ة نظ�راً لص�عوبة الحص�ول عل�ى أی�ة بیان�ات م�ن   )٢(

   .تتعلق بالخطط المستقبلیة بدعوى السریة) كریم -أوبر (الشركتین 
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، وذلــ� الرتفـاع م�ــ���ات الــ�خل والقــ�رة علـى ت��ــل ت�ــال�ف اســ���ام %٩١.٤ج�یلـة ، ال��ــار ، إذ بلغــ� 

  .وح�ات ال�قل ال��ي ال��ار�ي

وت��ــای� أســ�اب اســ���ار �لــ� م�ــ���مي ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي �ال��ی�ــة ، إذ ���ــ� ح�ــ�ها فــي ثالثــة   

�ــة ال��ــ���م�� مــ� ج�لــة ع�% ٥٤.٧أه���ــه وت�ــع�ه وتــ�ف� األمــان ،وأرجــع إل�ــه  أولهــا: أســ�اب رئ��ــة 

ال�اجـة ال�ائ�ـة السـ���امه فـي أغـ�اض الع�ـل والـ�عل� ب��ـ�ة  ثان�هـاال�ی� ی�غ��ن في اسـ���ار اسـ���امه ، 

��ــ�ة ال��قــل ب��ــ�ة ال  ثال�هــا، وت�تفــع ال��ــ�ة ��اصــة فــي شــ�اخ�ي م�ــ� �ل�ــا وال��ــ� ال�ــغ�� ، %٤١.٩

  %. ٣.٤ت�ع� 

ت�ــه� ن�ــا�ًا اســ���ار�ًا ���ــ�ًا فــي ال�ــ�ن ) �ــ��� -أو�ــ�  (وت�ــ�ر اإلشــارة إلــى أن الف�ــ�ة ال�ال�ــة ل�ــ���ي  

ال����ة عامة وم�ی�ة ال����رة خاصة ، وذل� م� خـالل وضـع خ�ـ� ���لـة األمـ� ل��سـ�ع م�ـال ن�ـا� 

أع�الهـــا وأســـ��لها ل�ـــ�ف�� ال���ـــ� مـــ� فـــ�ص الع�ـــل ، فـــي �ـــل ال��ـــ� ال���ایـــ� لل�لـــ� علـــى خـــ�مات ال�قـــل 

، ح�� أص��� �اه�ة ف�ض� نف�ها على أرض ال�اقع �ع��� عل�ها ال����  �اس���ام ت���ل�ج�ا ال�عل�مات

  . م� األس� واألف�اد في �ل ال�الة ال���ن�ة ال�ي آل� إل�ها وسائ� ال�قل األخ�� 

م�افقة م�ل� ال��اب على ) ���� -أو�� (وم�ا ی�ع� وضع ال��� ال���ق�ل�ة ل����� الع�ل �ال������   

،وه�ا ما س�ف ��ـاه� فـي ت�ـ��ع ال�ـ��ات علـى ال��اف�ـة فـي ال�ـ�ق �عـ� حالـة مادة ����وع القان�ن  ١٧

  .   عان� م�ها ال����ان م� ص�ور الع�ی� م� األح�ام الق�ائ�ة وع�م ت�ف�� أوضاعه� في ال��ق ال����ة

 

  : ال�ات�ة

  : ال��ائج)  أ

�أحـ� ع�اصـ�  ال���ـ�رة األ�عـاد ال�غ�اف�ـة ل�ـ�مات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي فـي م�ی�ـةت�اول� ال�راسة   

  :  جغ�اف�ة ال�قل ، و���� بل�رة أه� ال��ائج وال��ص�ات ال�ي ت�صل إل�ها ال�اح� على ال��� اآلتي 

   :ال��ائج  -أ 

م ب�ال�ة �ال�ف�رن�ـا ، ودخلـ� ٢٠٠٩ی�جع تار�خ ن�أة ش��ة أو�� لل�قل ال��ي ال��ار�ي إلى مارس عام  -

أما ش��ة ���� ف��أت . م دخل� ال��مة م�ی�ة ال����رة٢٠١٧م ، وفي عام ٢٠١٤ال��مة م�� عام 

م ، وم�ی�ــة ال���ــ�رة عــام ٢٠١٤م ب�ولــة اإلمــارات الع���ــة ال���ــ�ة ، ودخلــ� م�ــ� عــام ٢٠١٢فــي 
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مل�ـ�ن دوالر  ٣.١م اس���ذت شـ��ة أو��علـى خـ�مات شـ��ة �ـ��� مقابـل ٢٠١٩وفي مارس . م٢٠١٦

  .مع االح�فا� �اس�ها ال��ار� 

ـــة أ�ـــ�  - ال شـــ��ة ال�ـــ�ارع ال��صـــ�فة ال�ـــي ت�ـــ�م أســـ��ل ال�قـــل الـــ��ي فـــي م��قـــة ال�راســـة بلغـــ� ج�ل

م ت�ــل بــ�� م�ــاور ال��ی�ــة ال���لفــة ، وت�ــ�زع ب��ــ� م��لفــة علــى م�ــ��� ٢٠١٩كــ� عــام ١٨٥.١٢

% ٤٣.٤مقابــــل % ٥٦.٦ق�ــــاعي ال��ی�ــــة ؛ح�ــــ� بلغــــ� أق�ــــاها فــــي ق�ــــاع ال��ی�ــــة الغ��ــــي ب��ــــ�ة 

 .لل��قي

مـــ� ج�لـــة % ٥.١ســـ�ارة ب��ـــ�ة  ٢١٠١٦الـــ��ي ال��ـــار�ي ���ی�ـــة ال���ـــ�رة  بلـــغ عـــ�د أســـ��ل ال�قـــل -

م، ول�� الفاعل�� م�ه� أقل م� ه�ا ال�ق� ، وجاء أس��ل شـ��ة �ـ��� ٢٠١٩األس��ل �ال��ه�ر�ة عام 

 .ل���ة أو��% ٤٦.٧م� إج�الي األس��ل �ال��ی�ة ، مقابل % ٥٣.٣في ال��ارة ب���ة 

س�ارة ت��م ألف ن��ة ، أما ش��ة ���� ف�ل  ٥٥.٤قل ال��ي أن �ل ت��� م� ح�اب ��افة أس��ل ال� -

، ��ـا ٢كـ�١سـ�ارة مـ� أسـ��ل أو�ـ� لل�قـل الـ��ي ��ـ�م  ٣٤٧.٧س�ارة ت��م ألف ن�ـ�ة ، و�ـل  ٤٨.٥

 .٢ك�١س�ارة م� أس��ل ش��ة ���� ت��م  ٣٩٦.٩ت��� أ��ا أن �ل 

: ��ي ال��ـار�ي ���ی�ـة ال���ـ�رة، م�هـا ت��� م� ال�راسة أن ه�اك م���عـة ع�امـل مـ�ث�ة فـي ال�قـل الـ -

  .ال��قع ،ال��ان ، وال��� الع��اني، وم��ات تق��ة الهاتف ال����ل، واألح�ال ال��اخ�ة

فـــي م�ی�ـــة ال���ـــ�رة علـــى  �عـــ� ال��لـــ�الت ال���ـــة لـــ�حالت ال�قـــل الـــ��ي ال��ـــار�يســـاع� ت���ـــ�  -

 :ال�ص�ل إلى ع�ة ن�ائج أه�ها 

رحــالت : �ی�ــة ال���ــ�رة ح�ــ� م�ــادرها إلــى ثالثــة أن�ــا� رئ��ــة هــي ت�ق�ــ� رحــالت ال�قــل الــ��ي �� -

إقل���ـــــة : ، ورحـــــالت داخل�ـــــة %) ٨.٤٣(خارج�ـــــة : ، رحـــــالت داخل�ـــــة %) ٨٧.٦٣(داخـــــل ال��ی�ـــــة 

)٣.٩٤.(% 

إن أك�� أع�اد ال�����م�� ل��مات ال�قل الـ��ي ال��ـار�ي �ال��ی�ـة جـاءت فـي الف�ـة ال��ـاف�ة أقـل مـ�  -

 ٢٠ج��ه لل�حلة ال�اح�ة ، وت��غ�ق وق�ًا أقـل مـ�  ٣٠وال�ي ت��ل ت�لف�ها أقل م� ) ةداخل ال��ی�(ك� ٥

ب���ة ) �� ١٥أك�� م� (وأقلها الف�ة ال��اف�ة األك�� ��ًال . م� إج�الي الع��ة% ٤٣.٣دق�قة ، ب���ة 

٣.٩ .%  
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�ي ال��ـار�ي، أف�زت ال�راسـة وجـ�د م���عـة مـ� الـ�وافع لل���ـة �ال��ـ�ة ل��ـ���مي وحـ�ات ال�قـل الـ� -

، العــــــــالج %) ١٧.٦(، ال��ـــــــ�ق %)٢٠.٨(،ال�علـــــــ�� %) ٢٣.٦(الع�ـــــــل : وجـــــــاء ت�ت��هـــــــا �ـــــــاآلتي 

)١٥.٧.(% 

لـ�حالت ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي غ�ـ� ��ـ�ل ���ـ� ) م�اشـئ(نق�ـة ان�ـالق  ١١ت�� م�ی�ـة ال���ـ�رة  -

ان�ــالق ال�امعــة مع�ــ� أجــ�اء ال��ی�ــة ،وت��ــای� مقاصــ� هــ�ه ال��اشــئ مــ� نق�ــة ألخــ�� ، وتعــ� نق�ــة 

 %. ٠.٦م� الع��ة ، وأقلها نق�ة س��وب ب���ة % ٢٠.٧أه�ها ب���ة 

 -أو�ــ�(مــ� ح�ــ� ف�ــ�ات الــ�روة وال��ــ�د ت�ــ�� أن أك�ــ� الف�ــ�ات ال�ــي تع�ــل ف�هــا وحــ�ات ال�قــل الــ��ي  -

�ـ�ارة و�ـ�م الف��ة ال��اح�ة وأقلها الف��ة ال��ائ�ة ، أما �ال���ة أل�ام ال�روة جاء ی�م األح� في ال) ك���

 . ال��عة في ال��خ�ة

أك�ــ� الف�ــات اســ���امًا ل�ــ�مات ال�قـــل الــ��ي ال��ــار�ي م�ــ� �ق�مـــ�ن �اســ���امه مــ�ت�� ی�م�ــًا ب��ـــ�ة  -

 %.١١.٠، وأقل الف�ات م� �����مه م�ة واح�ة ب���ة % ٤١.٨

� اخ�لف� خ�ائ� ال�����م�� ل�ح�ات ال�قل ال��ي ال��ـار�ي ���ی�ـة ال���ـ�رة مـ� ح�ـ� ال��ـائ -

ال����غ�اف�ــة واالج��اع�ــة واالق��ــاد�ة ، ��ــا ات�ــح أ��ــا وجــ�د م���عــة مــ� ال�ــ�اف� ال�ــي أدت إلــى 

درجـــة األمـــان وق��ـــة ال�حلـــة والعـــ�وض : م�اف�ـــة ال�اك�ـــي العـــ�اد ألســـ��ل شـــ���ي أو�ـــ� و�ـــ��� م�هـــا 

 .ال��ان�ة وسه�لة االس��عاء و�م�ان�ة ال���ع

م�ی�ة ال����رة، ولعل أه� ه�ه ال���الت ال�ي ت�علـ� ��ـ��  ت�ع�د م��الت ال�قل ال��ي ال��ار�ي في -

قان�ن�ــة ع�ــل ال�ــ����� ، هــ�ا ف�ــًال عــ� �عــ� ال��ــ�الت ال�اصــة ���ــائ� شــ��ة ال�قــل �ال��ی�ــة 

ض�� االت�اع الع�ضي وس�ء حالة ال�صف ل�ع�� م�اور ال�قل ال�ئ��ة �ال��ی�ة ، أمـا �ال��ـ�ة : م�ل 

، ف�انـــ� ن�ـــ�ة ال���ــ�ل ال�قـــ�رة، وال��ـــاف� وال�ـــ�اعات والغ�امـــات  ل��ــ�الت ال��ـــ���م�� وال�ـــائق��

 .ون�� ال��غ�ل واالن��ار، م� أب�ز ه�ه ال���الت

   :ال��ص�ات  -ب

م�ـا الشــ� ف�ــه أن ل�ــ�مات ال�قــل الــ��ي ال��ــار�ي دورًا مه�ــًا فــي خ�مــة ســ�ان م�ی�ــة ال���ــ�رة و�شــ�اع 

ومـ� أجـل ذلـ� ی��لـ� ت�ـ��� م���مـة ال�قـل الـ��ي  رغ�اته� في ت�ق�� ع�ل�ة ال�ص�ل مـ� م�ـان آلخـ� ،

  :في م�ی�ة ال����رة ت�اف� م���عة م� ال��ص�ات هي 
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الع�ل على ز�ادة ع�د ال���ات ال�ي تع�ل في م�ال نقل ال��اب �اس���ام ت���ل�ج�ا االت�ال على أن  -

ف�ـــًال عـــ�  ت�ـــ�ن هـــ�ه ال�ـــ��ات م�ـــ��ة غ�ـــ� أج���ـــة ل��ـــه� بـــ�ورها فـــي ت���ـــة االق��ـــاد ال��ـــ�� ،

 .ت���� م���� ال��مة واألداء ،و�ع�اء الف�صة ل�ل� ن�ع م� ال��اف��ة ب�� ه�ه ال���ات

ال�ــ�اء ��ــ�عة ت���ــ� �ــ�د إ��ــاحي علــى ال�ــ�ارات العاملــة فــي م�ــال نقــل ال��ــاب �اســ���ام ت���ل�ج�ــا  -

وأن ال ی��ــ� تــار�خ ، "ال�ــ�ارة تع�ــل ب��ــام نقــل ال��ــاب �االســ��عاء اإلل���ونـي" االت�ـال مــ�ونًا عل�ـه 

 -أو�ـ� (س��ات ، مع إع�اء مهلة لل����ـ� لل�ـ�����  ٥ص�ع ال��ارة ال�ي تع�ل في ه�ا ال��ال على 

 .وغ��ها ال ت�ع�� س�ة) ك���

إلــ�ام شــ���ي أو�ــ� و�ــ��� لل�قــل الــ��ي ال��ــار�ي �ــإج�اء الــ��� اإلل���ونــي لق�اعــ� ال��انــات وال�عل�مــات  -

ع�د ال�حالت ال��م�ة ل�ل س�ارة ، أ��ال م�ـارتها ، م��سـ� : ة م�ل ال�اصة بها مع ال�هات ال����

ال��عة ، ت�ز�ع ال�حالت أس��ع�ًا على خ�ائ� ، وذل� ل� ی��ق� إال م� خالل إن�اء جهاز ُی��� س�ق 

 .نقل ال��اب في م�ی�ة ال����رة وال��ن األخ��، و��ی� العالقة ب�� ش��ات ال�قل ال��ي وال�����م��

ن�ام إل���وني م��امل ل�� أس��ل ش���ي أو�� و���� ، على أن ی���� ش��ة إن��نـ� ض�ورة ع�ل  -

م�ــــاني لقائــــ�� ال�ــــ�ارات وال��ــــ���م�� و�ــــام��ا ل��اق�ــــة ســــل���ات ال�ــــ���� ، �االضــــافة إلــــى تــــ�ع�� 

م��ات تق��ة الهاتف ال����ل داخل ال��� الع��اني ل��ی�ة ال����رة ل�ـ�ان ت�ق�ـ� االت�ـال ال��ـ� 

 .� ال�����م وال�ائ� ال����ما ب�

م ��ـأن إلـ�ام شـ���ي أو�ـ� ٢٠١٨ض�ورة تفع�ل ن� القان�ن ال�ادر م� ال���مـة ال��ـ��ة فـي مـای�  -

و���� ل�ـ�مات ال�قـل الـ��ي �إعـ�اد قاعـ�ة ب�انـات م��املـة عـ� ن�ـا� ال�ـ����� داخـل م�ی�ـة ال���ـ�رة 

�ـــ�رة م�اشـــ�ة ل�ـــ�ة مائـــة وث�ـــان�� ی�مـــًا ،وذلـــ� مـــ� خـــالل حفـــ� ال��انـــات وال�عل�مـــات ال��ـــ�ف�ة لـــ�یها �

م��ــلة ، وأن ت���هــا ل�هــات األمــ� القــ�مي و�دارة مــ�ور ال�قهل�ــة أو أل� جهــة ح��م�ــة م���ــة ع�ــ� 

 .ال�ل�

 Uber(داخل م�ی�ة ال����رة م� خالل ش���ي أو�� و����  ال�قل ال��اعي ال��يال��جه ن�� تفع�ل  -

bus - Careem bus (ي ه�ا ال��ال م�ل ش��ة وش��ات أخ�� م����ة ف) س��فلSwvl bus 

booking ( وال�ــي تــ� تفع�لهــا �الفعــل فــي مــ�ی��ي القــاه�ة واإلســ���ر�ة، ح�ــ� ت�ــ�ح ل��ــ���م�ها �لــ�

ع� غ��ها، وتق�م %)٨٠(�اص أو حافلة في خ��� ثاب�ة مع ت��ی� ال��ان وال�ق�� �أسعار تقل ب���
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ما و���د مق��ه ، و�ق�م ال����� ب���ی� ال��اب ال�ی� ف��ته على ق�ام الُ�����م ��ل� ال��جه ل��ان 

ی��جه�ن إلى نف� ال�ق�� ، ف��� إرسـال ال�ـاص أو ال�افلـة ل���ـ�عه� وت�صـ�له� ج��عـًا فـي أقـل وقـ� 

 .م���

ل�ـ�مات ال�قـل الـ��ي ال��ـار�ي، وذلـ�  )كـ��� -أو�ـ� (ض�ورة م�اعاة حق�ق ال�ـائق�� العـامل�� ��ـ���ي -

صـــ��ة لهـــ� ، وتـــأم�� مل��ـــة ال�ـــ�ارة وصـــ�ان�ها ، وز�ـــادة رواتـــ�ه� ، وت�ف�ـــ�ه� مـــ� خـــالل تقـــ��� رعا�ـــة 

�أن��ة م�افآت تع��ه� دخـًال إضـاف�ًا علـى عـ�د الـ�حالت خـالف ن�ـ��ه� مـ� الـ�خل ، م�ـا یـ�د� إلـى 

 .تق��� خ�مة وج�دة أعلى

ال�ي �ع��� عل�ها  االه��ام ب��ادة االع��ادات ال�ال�ة ال����ة ل��انة م�اور ال�قل داخل ال��ی�ة ،و -

��فة أساس�ة ،��ا ف�ها مـ�اخل ال��ی�ـة وم�ارجهـا ، و�ـ�� ) ���� -أو��(أس��ل ال�قل ال��ي ال��ار�ي 

ــــة م�ــــل  م�ــــاور ــــ� رفــــع ال�ــــعة االســــ��عاب�ة لــــ�ع� م�ــــاور ال�ــــ�ور ال�ه�ــــة �ال��ی� ــــ� عــــ� ��� : ذل

��ل� رفــع ر ال��ــ��،و �ل،م��ــ�د شــاه�� ، م��ــاال��ــا�ة ، ب�رســع�� ، ال�ــ��، ســع� زغل، ال��ه�ر�ــة

كفـــاءة ال�صـــف وتـــ�ع�� اإلنـــارة وت���ـــ� العالمـــات واإلرشـــادات ال���ی��ـــة وال������ـــة ، ��انـــ� ت���ـــ� 

 .اإلشارات ال��ئ�ة و�ام��ات ال��اق�ة ح�ي ی�� ت���� ح��ة ال�قل داخل ال��ی�ة
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  ال��ادر وال��اجع

  :ال��ادر  :أوًال 

ة واإلح�ــــاء، ال�عـــ�اد العــــام لل�ــــ�ان واإلســــ�ان وال���ــــآت، ال��ــــائج ال�هـــاز ال���ــــ�� لل�ع��ــــة العامــــ -١

 . م٢٠١٧م ، ٢٠٠٦، ١٩٩٦: م�اف�ة ال�قهل�ة، س��ات  -ال�هائ�ة ل�ع�اد ال��ان

اله��ة العامة لألرصاد ال���ة �القاه�ة، ق�� ال��اخ، ب�انات م��ة أرصاد ال����رة ال��اخ�ـة خـالل  -٢

  .���رةم، ب�انات غ�� م٢٠١٠-١٩٩٠ال��ة م� 

 .م٢٠١٩ال�ق� ال�ئ��ي ���ی�ة القاه�ة ،ب�انات غ�� م���رة ، : ش��ة أو�� و���� م��  -٣

ق�ــاع �ه��ــاء شــ�ق ال���ــ�رة وغ��هــا ، ب�انــات غ��م��ــ�رة ، : شــ��ة شــ�ال الــ�ل�ا ل��ز�ــع ال�ه��ــاء  -٤

 .م٢٠١٩

ب�انـات غ�ـ�  م��ـ� ال�عل�مـات ودعـ� ات�ـاذ القـ�ار ، ق�ـاع ال�ـ�ق،: رئاسة م��� وم�ی�ة ال���ـ�رة  -٥

 .م٢٠١٩م���رة ، 

م��ــ� ال�عل�مــات ودعــ� ات�ــاذ القــ�ار ، قاعــ�ة ب�انــات رق��ــة ل��ی�ــة ال���ــ�رة ، : م�اف�ــة ال�قهل�ــة  -٦

 .م٢٠١٩ب�انات غ�� م���رة ، 

ل��ــة عــ� آل�ــات ال��ــغ�ل واألســ��ل ، فــ�ع م�ی�ــة ال���ــ�رة : م��ــ� ت�ــغ�ل شــ���ي أو�ــ� و�ــ���  -٧

 .م٢٠١٩،ب�انات غ�� م���رة ، 

  

  :ال��اجع �اللغة الع���ة  :أوًال 

  : ال��� .أ 

 .م١٩٩١ت���� ال��ن ، م���ة اآلن�ل� ال����ة، القاه�ة ، : أح�� خال� عالم  .١

ال����� وال����� اله��سي لل��ق ال����ة وال�ل��ة ، دار ال�ت� ال�امع�ة ، : خل�ل أح�� أب� أح��  .٢

  ) .ب�ون تار�خ(ب��وت ،

  .م٢٠٠٠ال�قل ال���� ، دار صفاء لل��� وال��ز�ع ، ع�ان ، م�اد� ت����: ز�� العاب�ی� علي  .٣

 .م ١٩٩٥أس� جغ�اف�ة ال�قل ، األن�ل� ال����ة ، القاه�ة ، : سع�� أح�� ع��ه  .٤
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  : األ��اث وال�قاالت وال�ور�ات  .ب 

تق��ــة ن�ــ� ال�قــل ال���ــة �اســ��ات���ة ل��ــ��� ق�ــاع ال�قــل ، م�لــة رؤ� اق��ــاد�ة ، : إب��ــام ب�لقــ�اس  .١

 .م�٢٠٠٤د ال�ادس ، ال��ائ� ، الع

دراسـة فـي ): أب� ق�ـ� -اإلس���ر�ة (الفعال�ة ال�قل�ة ل�� س�ة ح�ی� ال��احي : إجالل إب�اه�� أب�عاص .٢

 .م٢٠٠٤جغ�اف�ة ال�قل، ال��ع�ة ال�غ�اف�ة ال����ة ، الع�د ال�ال� واألر�ع�ن، ال��ء األول ، 

م��قة �اب ال�ع�ـ�  -تقل�ل االزدحامات ال��ور�ة دور ن�ام ال�قل ال��ي في : أر�ج م�ي ع�� ال�هاب  .٣

 .م ٢٠١٨،  ٦، الع�د  ٢٢في �غ�اد ، م�لة اله��سة وال����ة ال����امة ، ال��ل� 

ال�قــل الــ��ي فــي ب��ــة ح�ــ��ة ســ��عة ال��ــ� فــي م�ی�ــة أبــ� ��ــي : ج�ــ� مــازن علــى ، ال���ــ� ج�ــال  .٤

 .م٢٠٠٩، اإلمارات ، ك��ال ت���قي ، دائ�ة ال��ون ال�ل��ة ، بل��ة أب� ��ي 

ال��ن ال���ة ودورها في إ��اد حلـ�ل لل��ـ�الت الع��ان�ـة ، حالـة دراسـ�ة : خل�د صادق ، ح�ان سف�ر  .٥

، العـ�د ال�ـاني ،  ٢٩م��الت ال�قل في م�ی�ة دم�� ، م�لـة جامعـة دم�ـ� للعلـ�م اله��سـ�ة ، ال��لـ� 

 .م٢٠١٣

ت���ق�ــة علــى �عــ� ال�ــ��ات ال�ــ�اع�ة ���ی�ــة  رحلــة الع�ــل ال��م�ــة ،دراســة: ع�ــ� الف�ــاح إمــام حــ���  .٦

 .م١٩٩٦ال�ادات، �ل�ة اآلداب ، جامعة ال�قاز�� ،

 : ال�سائل العل��ة  .ج 

دراســة حالــة م�ی�ــة ال�ــ���ة ،  -م�ــاه�ة ن�ــ� ال�قــل ال���ــة فــي ت�ــ��� ال���ــة ال��ور�ــة : دیل�ــي نع��ــة  .١

�ــ��� ال�ق��ـات ال��ــ��ة، ال��ائــ� ال��ــ�لة ،معهـ� ت -ماج�ـ��� ، غ�ــ� م��ـ�رة ، جامعــة دمحم ب�ضـ�اف 

  .م٢٠١٧،

ال���ــ�� ال��ــ�� ل��ی�ــة ال���ــ�رة ، دراســة فــي جغ�اف�ــة ال���ــ�� ، ماج�ــ���، : مهــا ح�ــ��� أح�ــ�  .٢

 .م٢٠٠٣غ�� م���رة ، �ل�ة اآلداب ، جامعة ال����رة ، 

دراســــة ت�ل�ل�ــــة لــــ�ع� ال��ــــائ� ال�ــــ�ان�ة  -ال���ــــع ال��ــــ�� ل��ی�ــــة ال���ــــ�رة : ول�ــــ� شــــ���  .٣

 .م٢٠٠٥والع��ان�ة، ماج����،غ�� م���رة ، �ل�ة اآلداب ، جامعة ال�قاز�� ، 
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  جامعة بورسعید
  كلیة اآلداب        

  قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة
  )١(ملحق

  استبیان خاص بمستخدمي النقل الذكي التشاركي في مدینة المنصورة  
  "تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط بیانات ھذا النموذج سریة وال"

 
 (   ) أنثى  (   )    ؟      ذكر   النوع - ١
  .................محافظة ................... حي ...........  ؟  شیاخة  محل اإلقامة - ٢
 )  (  ) سنة ٣٥ألقل من  - ٢٥من (   -)      (  )   سنة ٢٥أقل من (؟   السن - ٣

  )       (  ) سنة ٥٥ألقل من  - ٤٥(  -)   (  )   سنة٤٥ألقل من  - ٣٥(                  
  )                (  )  فأكثر ٥٥(                   

 (    )أرمل  (   )  مطلق (    )  متزوج (    ) ؟ أعزب  الحالة االجتماعیة - ٤
 (   )  فوق متوسط (   )  متوسط (    )   یقرأ ویكتب (    )   ؟   آمى     الحالة التعلیمیة - ٥

 (    ) فوق جامعى (    )   جامعى                                          
 (   ) أعمال حرة (   )  قطاع خاص (  )  حكومى (   )  ؟   طالب    المھنة - ٦

  (   ) .بدون عمل (   )  بالمعاش                              
 شھر/ ھ جنی:  (     )  متوسط الدخل الشھري - ٧
 (      )  المقصدأین تذھب  -(      )   المنشأمن أین أتیت :  اتجاھات الرحالت - ٨
 جنیھ(    ) ؟   ما ھي القیمة المادیة التي تدفعھا عند استخدامك وحدات النقل الذكي التشاركي - ٩

 كم(     )  ما ھي المسافة المقطوعة أثناء الرحلة ؟ -١٠
 دقیقة ، ساعة(     )     ماھو زمن الرحلة المستغرق تقریبا ؟ -١١
  (  ) .أخرى  -(  )عالقات اجتماعیة    -(  ) عالج  -( ) تسوق  -(  ) الترفیھ  -(  ) تعلیم  -(  ) العمل   ما ھو الغرض من الرحلة ؟ -١٢
 (  )أكثر من ثالثة (  ) ثالثة (  ) مرتان(  ) مرةكم عدد مرات استخدامك لوحدات النقل الذكي یومیاً ؟  -١٣
 ؟ ما ھي العوامل الجاذبة للنقل الذكي التشاركي من وجھة نظرك -١٤
 (  )غیر مناسب  -(  ) مناسب إلى حدما  -(  )  ؟ مناسب   ما ھي درجة تقییمك لدرجة األمان والراحة -١٥
 (   )غیر مناسب   -(  ) مناسب إلى حدما  -(  )  ؟           مناسب   ما ھي درجة تقییمك لتكلفة الرحلة -١٦
 (   )غیر مناسب   -(  ) مناسب إلى حدما  -(  )  ؟           مناسب  زمن  الرحلةما ھي درجة تقییمك ل -١٧
 ...............ولماذا ؟(    )  التاكسي العداد      -(    )  النقل الذكي التشاركي :  ھل تفضل استخدام -١٨

  ......................................................... في حالة تفضیل النقل الذكي التشاركي لماذا؟)١
  ...................................................................في حالة تفضیل التاكسي العداد لماذا؟)٢

 ؟ من وجھة نظرك ما ھي أسباب التنافس بین وحدات النقل الذكي التشاركي والتاكسي العداد -١٩
١............................................(........................  
٢....................................................................(  

 ؟ ما ھى أھم المشكالت التى تواجھك عند استخدام وحدات النقل الذكي التشاركي -٢٠
١....................................................................(  
٢...............(.....................................................  
٣....................................................................(  

 : مستقبل النقل الذكي التشاركي -٢١
ولم���اذا (   )              ال    -(   )  نع���م :  للنق���ل ال���ذكي التش���اركي) ك���ریم -أوب���ر(ھ���ل ل���دیك النی���ة ف���ي االس���تمرار الس���تخدام وح���دات -    

 .......................................................................................................؟
 ؟  من وجھة نظرك كیف یمكن تطویر خدمات النقل الذكي التشاركي في مدینة المنصورة -٢٢

١...............................................(.....................  
٢....................................................................(  
٣....................................................................(  
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  جامعة بورسعید       
  كلیة اآلداب        

  قسم الجغرافیا ونظم المعلومات الجغرافیة
  )٢(ملحق

  استبیان خاص بسائقي النقل الذكي التشاركي في مدینة المنصورة  
  "بیانات ھذا النموذج سریة وال تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط"

 
 )  (  أنثى  (   )    ؟      ذكر   النوع - ١
  .................محافظة ................... حي ...........  ؟  شیاخة  محل اإلقامة - ٢
  ؟   السن - ٣
 (    )أرمل  (   )  مطلق )      (متزوج (    ) ؟ أعزب  الحالة االجتماعیة - ٤
 (   )  فوق متوسط (   )  متوسط (    )   یقرأ ویكتب (    )   ؟   آمى     الحالة التعلیمیة - ٥

 (    ) فوق جامعى (    )   جامعى                                          
  (                                       )؟   المھنة - ٦
 شھر/ جنیھ :  (    )  متوسط الدخل الشھري - ٧
 (   )إیجار (    )   مشاركة (   )    خاصة :  ملكیة السیارة - ٨
 ..............................ولماذا ؟ (    )  االثنین معاً (    )  یم كر(   )   أوبر في أي شركة تعمل ؟  - ٩

 ساعة(     )  ما ھي عدد الساعات التي تعملھا في الیوم الواحد ؟ -١٠
ً   في أي ساعات الیوم تزداد الحركة والطلب على أسطول النق�ل ال�ذكي ؟ -١١  اذاولم�(   )  ل�یالً (  ) مس�اءً (  )   عص�راً (  ) ظھ�راً (  ) ص�باحا

 ......................................................؟
 ولم����اذا(.......................)                   ی����وم  ف����ي أي ی����وم م����ن أی����ام األس����بوع ی����زداد الطل����ب عل����ى النق����ل ال����ذكي التش����اركي ؟  -١٢

 .......................................................................................؟
 ولم�اذا(    ) الربی�ع (   )             الش�تاء(   ) الخری�ف (  ) الص�یف في أي فصل یزداد الطل�ب عل�ى النق�ل ال�ذكي التش�اركي بالمدین�ة ؟  -١٣

 .............................................................................؟
 ؟ عمل بمجال النقل الذكي التشاركيما ھي أھم المشكالت التي تواجھك في ال -١٤

١...........................................................................................(  
٢...........................................................................................(  
٣.................................(...........................................................  

 ؟  من وجھة نظرك كیف یمكن تطویر خدمات النقل الذكي التشاركي في مدینة المنصورة -١٥
١............................................................................................(  
٢.......................(....................................................................  
٣..........................................................................................(  
  

  شكرأ على حسن تعاونكم                                                                
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The Geographical Dimensions of Participatory Smart Transportation 

Services in Mansoura city 

"Study in Transport Geography" 
  

Abstract: 

 One of the most important criteria used to judge the level of development in 

the urban sphere is the attention given to the level of urban transport services 

within cities at the present time, where the progress of cities is measured by the 

progress of their Transportation, especially if the latter rely on modern 

technological systems and applications, or what is known as participatory smart 

transport. This study will try to shed light on the geographical dimensions of the 

participatory Smart transport services by the fleet of two companies (Uber- 

Careem) to transport passengers in the city of Mansoura, which is expected to 

make a qualitative leap in the transportation systems within the city once it is 

fully implemented. 
 

Keywords: Smart Participatory Transport - Transport Systems - User - 

Communications - Partner Driver.  
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