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 اخلدمات جغرافية يف دراسة
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  -مقدمة:
 منظور من الدراسة تطمبت ةإجتماعي ظواىر عدة الحديثة العقود في الجغرافيين انتباه جذب    

 الجغرافية الدراسات إحدي تعد التي الخدمات جغرافية فرع استحداث تم ىنا من و ،جغرافي
 التخطيطية العمميات روافد من أساسًيا رافًدا و التنمية ركائز من ىامة ركيزة تعد التيو  التطبيقية

 وبالتالي ،(1)تطورىا مدي لبيان كفايتيا مدي و لمخدمات العامة الصورة تقييم يتم حيث ؛(1)
  جودتيا. مدي و الحياة نوعية تحديد في بدراساتيا االستفادة يمكن
 يري لذا ،الخدمات لجغرافية محدد تصنيف و تعريف عمي واضحال اإلتفاق لعدم نظًراو      

 موضوع أو ىدف حسب رــآلخ باحث من يختمف سوف اتــالخدم تصنيفو  تعريف أن العمماء
  .(1) البحث

 المختمفة لمخدمات المكاني والتوزيع التصنيف بدراسة تيتم الخدمات جغرافية أن ورغم    
 في بيا الكافي اإلىتمام تمق لم الرياضية الخدمات أن الإ والدينية(؛ الصحية و )التعميمية

 مفاىيمي إطار عمي االتفاق  يتم ولم العربي، الوطن دول في خاصةو  ةاألكاديمي الدراسات
 في ألىميتو (1) العصرية الحياة في الخدمات من النوع ىذا أىمية من الرغم عمي (1)ليا

 البدني بالنشاط اإلىتمام يؤىل حيث ، (1) دولة أي في األفراد  وشخصية ببنية اإلرتقاء
 مجتمعاتيم مع التكيف من تمكنيم كثيرة ميارات و خبرات إلكتساب المجتمع أفراد والرياضي

 .(1) نموه و تطوره في العصر مسايرة عمي قادرون وتجعميم
 تالمنشآ من الالزمو اإلمكانات توفير تستيدف التى الخدمة بأنيا الرياضية الخدمات وُتعرف

 يتناسب بما المجتمع أفراد رعاية بيدف والمشروعات والبرامج األنشطة من وغيرىا الرياضية
 إعتبارية شخصية ليا ياضيةر  ىيئة بإنو الرياضي النادي ُيعرف كما ، السكان وعدد حجم مع

 ،عضوا خمسين عن اليقل عدد من تكونوي العام، النفع ذات الييئات من وتعتبر ،مستقمة
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 و اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية ) النواحى من بأعضائو اإلرتقاء إلى وييدف
 .(1)الترفييية(

 حيث ، جديدة ليست أنيا إال ؛ الرياضة تناولت التي الجغرافية الدراسات  ندرة من الرغم وعمي
 عام نشر ريموس" "إلليسي جغرافي بحث في الرياضة فييا ذكرت التي األولى المرة كانت

 في و ، "GEOGRAPHY UNIVERSAL" مجمة في " CRICKET " الكريكيت بةلع عن م1879

 األلعاب جغرافية بعنوان بحثًا الوطنية" "الجغرافية مجمة في "ىيمدربراند" نشرت م 1919 عام
 .الرياضية

 العشرين القرن من والسبعينيات الستينيات في  التبمور في الرياضية الجغرافيا مجال وبدأ    
 البريطاني الجغرافي إليو أشار الذي م 1974عام  روني" األمريكي"جون الجغرافي قدمو ببحث

 جزئياً  ذلك ويرجع ، الحديثة الرياضية الجغرافيا في "األب" بأنو  م2003 عام في بيل" "جون
 .(1) الرياضية بميس جورنال مجمة مؤسس كان "روني" أن إلى
 النوعية و الكمية السمات دراسة بأنيا الرياضية الجغرافيا ""ALEXANDRU  ILIE يعرف و    
 .(1) المكانية العالقات و الجغرافي بالتحميل أيًضا تيتم كما ، المتفرجين و المشاركين من لكل
 يظير و ، ممحوظ بشكل العربية مصر جميورية بمحافظات الرياضية الخدمات تتباين و    

 و القبمي الوجو و البحري الوجو محافظات و الحضرية المحافظات بين جمًيا التباين ىذا
  التالي: النحو عمي تتوزع التي و الصحراوية المحافظات

:   الحضرية المحافظات أوًلا
 مساحتيا إجمالي يبمغ ( وبورسعيد والسويس اإلسكندريةو  القاىرة ) محافظات (4) عددىا غويبم
 مجتمعة سكانيا عدد يبمغ و ،ميوريةالج مساحة جممة من %2,1 تمثل (2كم20779)
 م.2017 عام الجميورية سكان إجمالي من %17 بنسبة نسمة(16180973)
 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0067.xml#obo-9780199874002-0067-bibItem-0003
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0067.xml#obo-9780199874002-0067-bibItem-0003
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0067.xml#obo-9780199874002-0067-bibItem-0001
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  القبمي الوجه محافظات : ثانياا
 واألقصر وقنا وسوىاج وأسيوط المنياو  سويف بنيو  والفيوم )الجيزة محافظات (9) عددىا يبمغو 

 ويبمغ الجميورية، مساحة مةجم من %18,1 تمثل (،2كم181534) مساحة بإجمالي أسوان(و 
 م.2017 عام الجميورية سكان إجمالي من %38 بنسبة نسمة(36119333) سكانيا عدد

  البحري الوجه محافظات ثالثاا:
 الشيخ كفر و الغربية و الشرقية و البحيرة و المنوفية و القميوبية ) محافظات (9) عددىا يبمغو 

 جممة من %3,6 تمثل ،(2كم36005) مساحة بإجمالي دمياط(و  الدقيميةو  واإلسماعيمية
 سكان إجمالي من %43,2 بنسبة نسمة(40919415) سكانيا عدد ،ويبمغ الجميورية مساحة

 م.2017 عام الجميورية
  الصحراوية المحافظات : رابعاا

 و الجديد الوادي و سيناء وجنوب سيناء وشمال األحمر البحر ) محافظات (5) عددىا يبمغو 
 الجميورية مساحة جممة من % 76,3 (تمثل 2كم766060) مساحتيم إجمالي يبمغ ( مطروح

 سكان إجمالي من فقط %1,7 بنسبة نسمة(1579105) إلي سكانيا عدد وينخفض ،
 م.2017 عام الجميورية
 البشرية و الطبيعية الخصائص بعض في الفئات باقي عن  المحافظات من فئة كل وتختمف

 المميزة. بشخصيتيا تنفرد تجعميا التي

 : الدراسة أهداف

 الجميورية. بمحافظات بيا األعضاء عدد و األندية تصنيف و توزيع عمي التعرف -

 الرياضية الفرق عددو  باألندية الرياضيين األعضاء ادأعد في التباين عن الكشف -
 .الجميورية محافظات من محافظة كل بأندية المقامة والمباريات والمالعب

 الجميورية. بمحافظات لألندية نيةالمكا الخصائص تحميل -
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 تؤدييا التي الرياضية الخدمات وكفاية لكفاءة تبًعا الجميورية محافظات تصنيف و تقييم -
 . بيا الرياضية األندية

 .المصرية المحافظات فئات من فئة لبك الرياضية األندية نفوذ مجال عن الكشف -

 -: أساليبها و الدراسة مناهج -

 التحميمي: المنهج -

 حيث المكاني، بالتباين إرتباطو خالل من  الجغرافي البحث جوىر المكاني التحميل ديع  
 بين العالقات دراسة عمى يعمل أنو كما ، محدد نشاط لدعم ما موقع قدرة المنيج ىذا يدرس

 بمحافظات لألندية المكاني التحميل في المنيج بيذا اإلستعانو وتم ،(1) الجغرافية الخصائص

 تحديد و الخدمية المؤسسات ليذه التوزيعية األنماط و الخصائص عمي وقوفلم الجميورية
 فييا. والخمل القصور أوجو

  : اإلستقرائي المنهج -

 إلصدار البحث في بيا اإلستعانة تم التي المنطق عمم مناىج أحد اإلستقرائي المنيج يعد    
 عشوائية عينة عمي دانيةالمي الدراسة نتائج خالل ومن ،حقائق راءاستق خالل من تعميمات

 تطبيقي كنموذج إختيارىا تم التي األربعة األندية من ناد   كل أعضاء إجمالي من %5 تمثل

 الوجو ومحافظات الحضرية )المحافظات األربع المصرية المحافظات فئات من فئة لكل

 أعضاء وصول زمن دراسة تم (؛الصحراوية المحافظات و القبمي الوجو محافظاتو  البحري
 النادي من  العودة و الذىاب رحمتي في المستخدمة النقل وسيمةو  المقطوعة المسافةو  النادي
ليو(  من فئة بكل الرياضية األندية أعضاء جميع عمي بيا الخروج تم التي النتائج تعميم وتم وا 

 بينيم. التباينات عمي لموقوف المحافظات
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 :السموكي المدخل -

 لمحصول يقطعونيا التي والمسافات األندية أعضاء سموك لدراسة المدخل ىذا استخدام تم     

 والحضاري. المادي لممستوي وفًقا لدييم المفضمة النقل وسائل و الرياضية الخدمة عمي
  الكمية: األساليب -

 الميداني الحصر تماراتإس تفريغ و البحث إحصاءات معالجة في بيا االستعانة تم    
 األندية عدد بين العالقة مثالية مدي عمي لموقوف لورنز منحني استخدام تم كما ،وجدولتيا
 محافظة. كل  مساحة و سكان عدد وبين الرياضية

  :الجغرافية المعمومات نظم استخدام -

 تم ؛(1) المكانية المعمومات نظم برمجية في المكاني التحميل ممحق استخدام خالل من   
 الرياضية لألندية التوزيع واتجاه لمعياريةا المسافة وتحديد المتوسط، المركز استخراج

 المدروسة الرياضية لألندية النظري النفوذ تحديد تم كما م، 2017 عام الجميورية بمحافظات
   .األربع المصرية المحافظات فئات نبي لممقارنة البعدية الدوائر باستخدام

 -: الدراسة مصادر -

 اإلحصاءات: -

 عدد ،2017 السكان لتعداد  األولية النتائج ، اإلحصاء و العامة لمتعبئة المركزي الجياز -

 . المصرية المحافظات سكان
 الرياضية المنشأت في الرياضي النشاط إلحصاء السنوية النشرة ، الرياضة و الشباب وزارة -

 .2017 عام
 : الميدانية الدراسة -
  المصرية تلممحافظا  األربع الفئات من فئة لكل ممثاًل  رياضًيا نادًيا إختيار تم  

 الصحراوية(، والمحافظات القبمي الوجو محافظات و البحري الوجو ومحافظات )الحضرية



 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

410 

 وتم ، األربع بفئاتيا المصرية المحافظات بين التباين  الميدانية الدراسة نتائج تمثل وبالتالي
 :التالية يةاألند  اختيار

 جممة يبمغو  الحضرية( ظاتلممحاف )نموذًجا  ىرةبالقا نصر مدينة فرع األىمي النادي -
 .(1) عضًوا (73,500) أعضائو

 يبمغ و البحري( الوجو لمحافظات )نموذًجا الشرقية بمحافظة القمح منيا بمدينة الدلتا نادي  -

 .عضًوا (7630 ) أعضائو عدد

 الوجو لمحافظات نموذًجا ) سويف بني بمحافظة سويف بني بمدينة الرياضي النادي  -
 .(عضًوا10,487) أعضائو عدد يبمغ و ( القبمي

 و ( الصحراوية لممحافظات نموذًجا ) مطروح مرسي بمحافظة الرياضي مطروح نادي  -
 .عضًوا (2988) أعضائو عدد يبمغ

 لتطبيق األندية ىذه من ناد كل أعضاء جممة من %5 تمثل عشوائية عينة إختيار تم و -
 حوالن عمي موزعة عضًوا  (4730) الدراسة عينة جممة بمغت  وبالتالي ، الميداني الحصر
 . بالترتيب (150 و 524و 381و 3675) التالي

 االعتماد وتم م2018 عام (وأغسطس ويولية )يونية شيور لخال الميدانية الدراسة تمت و -

 اإللكترونية األندية أعضاء مجموعات عمي تطبيقوو  تصميمو تم  إلكتروني قتطبي عمي
 ورقًيا االستبيان تطبيق تم بينما ،الدلتا ونادي األىمي بالنادي " FACE BOOK " بصفحات

 من الخروج تمو  ،الرياضي مطروح ناديو   الرياضي سويف بني بنادي دراسةال عينة عمي
 الوصول وزمن المقطوعة المسافةو  ناد   كل عمي المترددين )حجم باآلتي الميدانية الدراسة
 .المستخدمة( النقل ووسيمة
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 التالي: النحو عمي رئيسية مباحث أربعة في الدراسة ظمتانت قدو  -
 - :األول المبحث -
 و  األندية أعداد ) الجميورية بمحافظات أعضائيا و الرياضية لألندية الجغرافي التوزيع تناول 

 األعضاء نسب و عدد و بيا األعضاء عدد إجمالي و ، لو التابعة لمقطاع تبًعا تصنيفيا
  الرياضيين(

  - :لثانيا المبحث -
 و ، لممساحة تبًعا و  السكان لعدد تبًعا كثافتيا حيث من  لألندية المكانية الخصائص تحميل
 التوزيع. اتجاه و المتوسط المركز استخدام تم كما ، التباعد متوسط

 - :الثالث المبحث -

 لرتبيا تبًعا تصنيفيا  تم حيث ،الجميورية محافظات بأندية  ياضيةالر  الخدمات كفاءة تقييم
 الفرق وعدد الرياضية باألندية المالعب )عدد عمي إعتماًدا الدراسة من استنتاجيا تم التي

 المباريات(. وعدد المدربين عددو  الرياضية بالفرق الالعبين وعدد الرياضية
 - :الرابع المبحث -

 بمحافظة واحد ناد   اختيار تم وقد تطبيقية(، )دراسة الرياضية لألندية الرياضي النفوذ مجال
 التابع المحافظات فئة يمثل كنموذج األربع الجميورية محافظات فئات من فئة كل من واحده

 وزمن المقطوعة المسافة و ناد كل عمي المترددين )حجم عمي اعتمادا نفوذه بمجال لمخروج ليا
 محافظات فئات من فئة كل بين التباين إلظيارو  المستخدمة( النقل وسيمة و الوصول
 رية.الجميو 

  الجمهورية بمحافظات أعضائها و الرياضية لألندية الجغرافي التوزيع : األول المبحث -
 إيجاز ويمكن  جغرافية ظاىرة أية سموك لفيم الزمة وخطوة البداية نقطة عنصرالتوزيع يعد -

 مثل والمعايير المعدالت لبعض وفقا وتوطنيا الرياضية الخدمات توزيع في المؤثرة العوامل
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 ،(1) المختمفة التخطيطية المستويات عمى وتكامميا واالنتشار، المكاني، والتباعد التركز
 عام المصرية بالمحافظات الرياضية األندية توزيع (1) والشكل (1) الجدول ويوضح
 م.2017

 م2017 عام الجميورية بمحافظات لو التابعة لمقطاع تبعا"  الرياضية االندية توزيع (1) جدول
 الصمة ذات ممفات (1) جدول مرفق ممف (1) جدول انظر

 
 توزيعيا يتباين و م،2017 عام (847) الجميورية بمحافظات الرياضية األندية عدد يبمغ -

 و البحري والوجو القبمي الوجو ومحافظات الحضرية المحافظات من كل بين فيما
  التالي: النحو عمي الصحراوية المحافظات
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 الحضرية: المحافظات -
 محافظات (4) عددىا البالغ الحضرية بالمحافظات الرياضية األندية أعداد يإجمال يبمغ -

 محافظة تتصدرىا ، بالجميورية األندية أعداد جممة من %29,4 تمثل نادًيا (249)
 (125 ) بيا يتوزع حيث  - الجميورية محافظات لجميع تصدرىا عن فضاًل  – اإلسكندرية

 اإلسكندرية محافظة تمي ، بالجميورية األندية إجمالي من %15 من اقتربت بنسبة نادًيا
 و بالجميورية أعدادىا جممة من %9,6 بنسبة نادًيا (81) بيا توزع التي القاىرة محافظة

  بالجميورية الرياضية األندية أعداد ربع بنحو القاىرة و اإلسكندرية محافظتا استأثرت بذلك

 لألولي رياضًيا نادًيا (26) السويس و يدبورسع بمحافظتي الرياضية األندية عدد بمغ كما ،
 الرياضية األندية إجمالي من %2 و %3,1 بمغت بنسب لمثانية رياضًيا نادًيا (17) و

 . الترتيب عمي بالجميورية
 
 
 
 

 ( الممف المرفق )الممفات ذات صمة(1انظر شكل )
 
 
 

 
 التي القطاعات و أعدادىا حسب مصر فى الرياضية لألندية الجغرافى التوزيع (1) شكل
 م2017 عام تتبعيا
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 القبمي: الوجه محافظات -

 (256) محافظات (9) عددىا البالغ القبمي الوجو بمحافظات  الرياضية األندية عدد بمغ -
 الفئة ىذه وتصدرت ،بالجميورية الرياضية األندية ممةج من %30,2 نسبتيم تمثل نادًيا
  نادًيا  (118) بيا الموزعة األندية عدد بمغ حيث (والجيزة وأسوان )سوىاج محافظات ثالث
 ممةج من %14و المحافظات من الفئة بيذه الرياضية األندية عددة نصف نحو تمثل

 نديةاأل أعداد في الشديد النقص الدراسة من اتضح بينما ،بالجميورية الرياضية األندية
 من امنيم لكل %2 نحو األندية  نسبة بمغت حيث ،وقنا األقصر بمحافظتي الرياضية

 .بالجميورية  أعدادىا إجمالي
 البحري: الوجه محافظات -

 (258) محافظات (9) عددىا البالغ البحري الوجو بمحافظات الرياضية األندية عدد بمغ -
 مثيمتيا من بذلك مقتربة بالجميورية الرياضية األندية جممة من %30,5 نسبتيا تمثل نادًيا

 تقل األخيرة أن من الرغم عمي ،المحافظات عدد في الي والمساوية القبمي الوجو بمحافظات
 القبمي وجوال بمحافظات الصحراوي الظيير ألن نظًرا ممحوظ بشكل المساحة في عنيا

 مساحة ياومعظم  ممحوظ بشكل محافظاتيا مساحة من يزيد الغربيةو  الشرقية بالصحراوين
 بيا الرياضية األندية ددع في الفئة ىذه من محافظات (4تتصدر)و  بالسكان، مأىولة غير

 رياضًيا نادًيا (145) بيم األندية عدد بمغ التيو  ( واإلسماعيمية والمنوفية ةوالشرقي )الدقيمية
 األندية جممة من %17و المحافظات من الفئة بيذه نديةاأل جممة من %56 نسبتيا بمغت

 األندية، نم األخري الخمس المحافظات نصيب يتقارب حين ،في بالجميورية الرياضية

 (27)و القميوبيةو  دمياط محافظتي من بكل رياضًيا نادًيا (20) بين ما عددىا يتراوح حيث
 . البحيرة بمحافظة رياضيا نادًيا
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 :الصحراوية المحافظات -

 محافظات (5) عددىا والبالغ الصحراوية بالمحافظات الموزعة الرياضية األندية عدد يبمغ -

 تصدرتيا ية،بالجميور  الرياضية األندية جممة من %10 بنسبة رياضًيا نادًيا (84)
 (27) منيما بكل الرياضية األنديو عدد بمغ والمتان األحمر البحرو  مطروح محافظتي

 الرياضية األندية إجمالي من منيما لكل % 3 ناىزت بنسبة التوالي عمي نادًيا (26و)
 الرياضية األندية جممة نم %0,6 بنحو سوي سيناء جنوب محافظة تحظ لمو  بالجميورية،

 . فقط أندية (5) عددىا بمغ حيث ،يةبالجميور 

  لها التابعه لمقطاعات تبعاا األندية تصنيف : أوًلا  -

 لمقطاع التابعة الرياضية األندية نسبة إرتفاع (1) شكلالو  (1) الجدول بيانات توضح -
 توزعت بينما ،ةبالجميوري الرياضية األندية من %90,5  بنحو إستأثرت والتي  الخاص
 حيث األعمال وقطاع الحكومي القطاعين أندية من كل عمي بالتساوي المتبقبة النسبة
 .منيما لكل %4,8 بمغت

  : الحضرية المحافظات -

 بمغت حيث الحضرية بالمحافظات الخاص لمقطاع التابعة الرياضية األندية  نسب ارتفعت -

 اإلسكندرية بمحافظة ليا نسبة أعمي بمغت وقد بيا، األندية جممة من %56 نحو نسبتيا

 %،42 وبورسعيد %54 بنسبة القاىرة محافظة تالىاو  بالمحافظة، األندية جممة من 64%
 بالمحافظة. األندية جممة من فقط %23,5 إلي السويس بمحافظة نسبتيا انخفضت بينما

 ظاتبالمحاف األندية جممة من %36 نحو العام لمقطاع التابعة األندية نسبة بمغت -
 نحو بمغت حيث بيا الخاص القطاع أندية نسبة في السويس محافظة تصدرتيا ،الحضرية

 وتراجعت ، %38 بورسعيدو  %42 القاىرة محافظة تالىا يا،ب االندية جممة من 53%
 منيا. محافظة بكل األندية جممة من %29,6 إلي اإلسكندرية بمحافظة نسبتيا
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 لرياضيةا األندية جممة من فقط %8 إلي الحكومي لمقطاع التابعة األندية نسبة انخفضت -
 النسب بمغت حيث رسعيدبو و  السويس القناة محافظتي تصدرتيا ،المحافظات من الفئة بيذه
 األندية نسبة بمغت بينما منيما، بكل األندية إجمالي من %19,2 ،%23,5 بيما

 جممة %من3,7 إلي القاىرة بمحافظة وانخفضت %6,4 األسكندرية بمحافظة الحكومية
 .بيا الرياضية األندية

 البحري: الوجه محافظات -

 من الفئة ليذه الرياضية األندية جممة من %67,4 إلي الخاص القطاع أندية نسبة إرتفعت -

 النسب اقتربتو   %،86,5 بيا النسبة بمغت التيو  المنوفية محافظة تصدرتيا المحافظات،
 من %77: %75 بين تراوحت حيث لبحيرةاو  الشيخ وكفر والقميوبية الدقيمية بمحافظات

 دمياطو  %68 الغربية بمحافظة النسب مغتبو  منيا، محافظة بكل الرياضية ديةاألن جممة
 .بيا الرياضية األندية جممة من %34,3 إلي اإلسماعيمية بمحافظة انخفضت ،و 55%

 نم %19,8 المحافظات من الفئة بيذه العام لمقطاع التابعة الرياضية األندية نسبة بمغت -
 الفئة ىذه محافظات أعمي دمياط و الغربية محافظتي سجمتو  بيا، الرياضية األندية جممة
 بينما الترتيب، عمي %3 و %32 بمغت التي بياو العام اعلمقط التابعة األندية نسبة في

 لعاما القطاع أندية نسبة في الفئة ىذه محافظات أقل كفرالشيخ و المنوفية محافظتي سجمت
 منيا. بكل الرياضية األندية إجمالي من %4,8 و %5,4 بمغت والتي

 األندية جممة من %12,8 المحافظات من الفئة بيذه الحكومية األندية نسبة بمغت -
 %23 الشرقية محافظة تالىا ، %37 بنسبة اإلسماعيمية محافظة تصدرتيا ،بيا الرياضية

 حيث والدقيمية  المنوفية بمحافظتي النسب وانخفضت ،%15 ودمياط %19 الشيخ كفرو 
 األندية من الفئة هىذ من محافظات ثالث حرمتو  لمثانية، %5و لألولي %8 بمغت

  والبحيرة(. الغربيةو  )القميوبية
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 : القبمي الوجه محافظات -

 الفئة بيذه الرياضية األندية جممة من %70,3 الخاص لمقطاع التابعة األندية نسبة بمغت -

        سوىاجو  األقصر) محافظات بثالث %80 لتناىز نسبتيا ارتفعتو  ،المحافظات من
  ،لألولي %52,4 إلي لتصل والمنيا سويف بني بمحافظتي النسبة اجعتوتر  الفيوم(و 

 منيما. بكل الرياضية األندية جممة من لمثانية  45,5%

 إلي نسبةال ارتفعتو  المحافظات، نم الفئة بيذه %12,1 العام القطاع أندية نسبة بمغت -
 عمي %21,1و %22,7 بيما النسب بمغت حيث ،وقنا المنيا بمحافظتي األقصي ىاحد

 ،لمثانية %17,5 ،لألولي %18,5 بنسب أسوان و أسيوط محافظتي تالىما ، التوالي
 جممة من فقط %3 بمغت والتي بيا العام القطاع ألندية نسبة أقل الفيوم محافظة وسجمت
 بيا. الرياضية األندية

 األندية جممة من %17,6 المحافظات من الفئة بيذه الحكومي القطاع أندية نسبة غتبم -

 %32 المنيا تالىاو  %،43 سويف بني بمحافظة ليا بةنس ألقصي ارتفعت ،بيا الرياضية
 في المحافظات أقل إلي األقصر محافظة تراجعتو  ،منيما بكل الرياضية األندية جممة من

 الرياضية األندية جممة من فقط %6 بمغت والتي بيا الحكومي القطاع أندية نسبة
 .بالمحافظة

 :الصحراوية المحافظات -

 الصحراوية المحافظات بمجموعة نسبيا ألعمي الخاص القطاع أندية نسبة ارتفعت -
 المحافظات، بيذه الرياضية األندية جممة من %90,5 نسبتيا بمغت حيث بالجميورية

 محافظتي%ب100 األندية ىذه نسبة بمغت حيث ،بيا السياحية الوظيفة لتركز تيجةن
 %بمحافظة89و سيناء شمال بمحافظة %92 نسبتيا وسجمت ،سيناء جنوب و مطروح
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 الخاصة األندية نسب أقل إلي الجديد الوادي محافظة نسبة تراجعت بينما ، األحمر البحر
 . بيا الرياضية األندية جممة من %69 بيا بمغت التي و الصحراوية بالمحافظات

 األندية جممة من %2,4 إلي الصحراوية بالمحافظات األعمال قطاع أندية نسبة انخفضت -
 والتي الجديد الواديو  األحمر البحر محافظتي عمي يعياتوز  في مقتصرة ،بيا الرياضية

 بكل الرياضية األندية جممة من  الترتيب عمي %7,7 و %11,1 بيما النسب بمغت

  .األعمال لقطاع التابعة األندية من األخري اتالمحافظ خمت بينما منيما،

 بالمحافظات األندية جممة من فقط %4,8 إلي الحكومي القطاع أندية نسبة انخفضت -
 مقتصرة المحافظات من الفئة بيذه العام القطاع أندية نسبة مع بذلك متساوية الصحراوية

 و %23,1 الترتيب عمي بمغت بنسب فقط سيناء وشمال الجديد الوادي محافظتي عمي
 من األخري الثالث المحافظات خمت بينما ،منيما بكل الرياضية األندية جممة من 7,7%

 الحكومي. لمقطاع التابعة األندية

  بالجمهورية الرياضية األندية أعضاء ألعداد الجغرافي التوزيع :ثانياا -

 وىم ،م2017 عام عضًوا مميون3,6 نحو يةبالجميور  الرياضية األندية أعضاء عدد بمغ
 %77 نحو إلي ةالخاص األندية أعضاء نسبة ،وارتفعت الجميورية سكان من %3,7 يمثمون

 بينما ،%16 نسبتيم بمغت الذين العام طاعالق أندية أعضاء نسبة تمتيا ،أعدادىم إجمالي من

 أعضاء جممة من فقط %7,5 إلي الحكومية األندية أعضاء نسبة ممحوظ بشكل انخفض
 أعضاء أعداد يتوزع (2) شكل ، (2) الجدول من يتضح وكما بالجميورية، الرياضية األندية
 التالي: النحو عمي الجميورية محافظات عمي األندية
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 م2102 عام الجمهورية بمحافظات الرياضية األندية ألعضاء الجغرافي التوزيع (2) جدول

 الصلة ذات ملفات (2) جدول مرفق ملف (2) جدول اوظر

 
 السنوية النشرة ،والرياضة الشباب وزارة احصاءات عمي إعتماًدا الباحثة حسابو  تجميع من المصدر/

 مختمفة. صفحات ، 2017 عام الرياضية المنشأت في الرياضي النشاط إلحصاء
 

  



 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

420 

 : الحضرية المحافظات -

 دادأع نصف من األربع الحضرية بالمحافظات الرياضية األندية أعضاء نسبة اقتربت -

 القاىرة محافظة استأثرت ،%48 نسبتيم بمغت حيث الجميورية، مستوي عمي عضاءاأل
 أعضاؤىا نسبة بمغت كما المحافظات، من الفئة بيذه أعدادىم إجمالي من %60 بنحو
 محافظة القاىرة محافظة تمي ،الجميورية مستوي عمي األعضاء دادأع إجمالي من 29%

 األندية أعضاء إجمالي من %33 تياأندي أعضاء نسبة بمغت التي اإلسكندرية
 ،الجميورية مستوي عمي األعضاء ادأعد إجمالي من %15,8  الحضرية  بالمحافظات

 %1,9 بمغت حيث السويسو  بورسعيد بمحافظتي األندية أعضاء نسب انخفضت بينما
 أعضائيا. إجمالي من الترتيب عمي %1,5و

 المحافظات من الفئة بيذه الخاص قطاعلم التابعة الرياضية األندية أعضاء نسبة ارتفعت -
 ىذه اإلسكندرية محافظة تصدرتو  بيا، ياضيةالر  األندية أعضاء أرباع ثالثة لنحو

 القاىرة محافظة الىاوت أعضائيا جممة من %83,3 بيا النسبة بمغت حيث ،المجموعة
 إجمالي من فقط %19 إلي السويس بمحافظة النسبة انخفضت بينما ،%74,4 بنسبة
 بيا. الرياضية األندية اءأعض

 الرياضية األندية أعضاء جممة من %21,7 العام القطاع أندية أعضاء نسبة بمغت -
 ىذه أعضاء نسبة في المحافظات ىذه السويس محافظة تصدرتو  الحضرية، بالمحافظات

 محافظة تالىا ،بالمحافظة األندية أعضاء أرباع ةثالث نسبتيا مثمت التي و بيا األندية
 %12 بمغت حيث اإلسكندرية بمجافظة نسبيا أدني بمغت بينما ،%35 بنسبة بورسعيد

 .بالمحافظة األندية أعضاء جممة من فقط

 من فقط %3,3 إلي المحافظات من الفئة بيذه الحكومية األندية أعضاء نسبة انخفضت -
 ىذه سعيد بورو  سويسال القناة محافظتي وتصدرت بيا، الرياضية األندية أعضاء ةجمم
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 من الترتيب عمي %6,2و %7,2 بواقع أقصاىا النسب بمغت ؛حيث المحافظات من الفئة
 .منو بكل الرياضية األندية ضاءأع جممة

 
 التابعة القطاع حسب مصر فى الرياضية األندية ألعضاء الجغرافى التوزيع (2) شكل ***

 الصمة ذات مفاتم (2) شكل مرفق ممف (2) شكل انظر م 2017 عام لو
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 البحري: الوجه محافظات -

 البحري الوجو بمحافظات الخاص لمقطاع التابعة الرياضية األندية أعضاء نسبة بمغت

 ناىز كبير بشكل النسبة وارتفعت ،بيا الرياضية األندية أعضاء جممة من %73 التسع
 تالىم الشيخ، كفر و القميوبيةو  الدقيمية بمحافظات األعضاء جممة من 90%

 وسجمت ،الترتيب عمي % 80,4و %85,3 بمغت بنسب البحيرةو  الغربية محافظتي
 والتي بيا الخاصة األندية أعضاء نسبة في المحافظات أقل اإلسماعيمية محافظة
 بيا. الرياضية األندية أعضاء إجمالي من %9,2 بمغت

 البحري الوجو بمحافظات العام لمقطاع التابعة الرياضية األندية أعضاء نسبة بمغت
 نحو بمغت حيث اإلسماعيمية بمحافظة ممحوظ بشكل النسبة ارتفعت قدو  %،16,8
 التيو  ودمياط المنوفية محافظتي تالىا ، بيا الرياضية األندية اعضاء أرباع ثالثة
 الرياضية األندية عضاءأ جممة من (%40إلي %30 بين )ما بيما النسب تتراوح

 أدني مسجمة الفئة ىذه محافظات بباقي %20 عن النسبة انخفضت بينما ،منيما بكل
 .بيا يةالرياض األندية أعضاء إجمالي من %3,4 الشيخ كفر بمحافظة ليا نسبة

 فقط %10,2 إلي المحافظات من الفئة بيذه الحكومية األندية أعضاء نسبة انخفضت
 ،فقط تمحافظا أربع عمي توزيعيا في مقتصرة الرياضية االندية أعضاء جممة من

 األندية عضاءأ عدد نصف بيا النسبة ناىزت والتي الشرقية محافظة تصدرتيا

 النسب انخفضت ،بينما %16,5 اإلسماعيمية محافظة تالىا ،بالمحافظة الرياضية
 أعداد إجمالي من التوالي عمي %3,8 و %5,6 إلي والمنوفية الشيخ كفر بمحافظتي
  بيما. الرياضية األندية أعضاء
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 : القبمي الوجه اتمحافظ
 إجمالي من %83 لنحو القبمي الوجو بمحافظات الخاصة األندية أعضاء نسبة ارتفعت

 محافظات أكثر من الجيزة محافظة وتعد ،المحافظات بيذه رياضيةال األندية أعضاء
 إجمالي من %97 نسبتيا بمغت التي و بيا الخاصة األندية أعضاء نسبة في الفئة ىذه

 نسبة تجاوزت كما ،بالمحافظة السياحية الوظيفة تركزل نتيجة بيا األندية أعضاء
 أعضاء نسبة تراوحتو  ان،أسو و  سوىاج بمحافظتي %80 الخاصة ديةاألن أعضاء

 شمال بمحافظات األندية أعضاء جممة من (% 75 إلي 50 بين )ما الخاصة نديةاأل

 ثمث تتعد لم حيث ناق بمحافظة ليا معدل أدني إلي النسبة انخفضتو  الثالث، الصعيد
 .بيا الرياضية األندية أعضاء

 فقط %4,5 إلي المحافظات من الفئة بيذه العام القطاع أندية أعضاء نسبة انخفضت
 محافظات أكثر من قنا محافظة وتعد ،بيا الرياضية األندية أعضاء ماليإج من

 من %54,4 بيا نسبتيم بمغت التي و األندية ىذه أعضاء نسبة في ارتفاًعا  الجميورية
 واألقصر أسوان بمحافظتي سبالن تجاوزتو  بالمحافظة، األندية أعضاء اليإجم
 حيث من الجميورية محافظات أكثر الصعيد جنوبي محافظات تمثل بذلكو  10%
 بمحافظات ليا معدل دنيأل النسب تنخفض و ، بيا العام القطاع أندية أعضاء نسبة
 التوالي عمي %2,1و %1,8و %1,4 إلي تنخفض حيث الفيومو  سويف وبني الجيزة

 .منيا بكل الرياضية األندية أعضاء إجمالي من

 إجمالي من %12,8 القبمي الوجو بمحافظات الحكومية األندية أعضاء نسبة بمغت
 جممة من %47 بيا النسبة بمغت حيث الفيوم محافظة تصدرتيا ،بيا األندية أعضاء
 يبن و أسيوط محافظتي من بكل النسب تساوتو  بالمحافظة، الرياضية األندية أعضاء
 جممة من %20 عن النسبة انخفضت بينما ،منيما بكل %44,2 بمغت حيث سويف
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 بمحافظتي ليا نسب أقل مةمسج القبمي الوجو محافظات بباقي الرياضيين األعضاء
 األندية عضاءأ جممة من لمثانية %1,4و لألولي %2,4 بمغت والتي والجيزة أسوان
 .منيما بكل يةالرياض

 :الصحراوية المحافظات

 الخمس الصحراوية بالمحافظات الخاص لمقطاع التابعة األندية أعضاء نسبة ارتفعت
 جممة %من83,5 النسبة بمغت حيث ، الجميورية محافظات بجميع ليا معدل ألعمي
 بمحافظتي %100 ليا األقصي الحد القيمة بمغت قدو  بيا، الرياضية األندية أعضاء

 النسبة انخفضتو  سيناء، شمال %بمحافظة94 نحو توبمغ ،سيناء جنوب و مطروح
 الرياضية األندية أعضاء ثمث نحو بمغت حيث الجديد الوادي بمحافظة ليا حد ألدني
  بيا.

 جممة %من7,8  إلي العام لمقطاع التابعة الرياضية األندية أعضاء نسبة انخفضت

 منيا محافظتين عمي اقتصرت وقد ،الصحراوية بالمحافظات الرياضية ةاألندي أعضاء
 بالثانيةو  %12,5 باألولي النسبة بمغت حيث (الجديد الوادي و األحمر )البحر فقط
 .منيما بكل الرياضية األندية عضاءأ جممة من 7,9%

 جممة من %8,8 الصحراوية بالمحافظات الحكومية األندية أعضاء نسبة بمغت
 سيناء وشمال الجديد الوادي محافظتي عمي صرةمقت تالمحافظا بيذه األندية أعضاء

 إلي بالثانية انخفضتو  بيا األندية أعضاء نصف باألولي النسبة تعدت وقد ،فقط
 .بيا الرياضية األندية أعضاء جممة من 6,2%

  الجمهورية بمحافظات الرياضية لألندية المكاني التحميل : الثاني المبحث    
 ، محدد نشاط لدعم ما موقع قدرة لتصميم تحميمية منيجية بأنو يالمكان التحميل ُيعرف   
 عمي لمتعرف معين لموقع الجغرافية الخصائص بين العالقات دراسة عمي يعمل أنو كما
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 عمي الوقوف إمكانية نيالمكا التحميل عممية تتيح وبالتالي ،(1) بو الكامنة المميزات
  ،(1) فييا الخملو  القصور أوجو وتحديد الخدمية تلممؤسسا التوزيعية األنماطو  الخصائص

 من الخمسينيات في واإلحصائية الكمية الجغرافيا تطور إلي المكاني التحميل تطور يرجعو 
  الموقع تحميل في تستخدم التي الكمية اإلجراءات المكاني التحميل ويشمل ،العشرين القرن
 فيم إلي ييدف حيث ار؛قر  صنع في تساعد جديدة معمومات عمي الحصول أجل من

 ؛ المساحات و الخطوطو  ( كاألندية ) نقاط لتشم التي المكانية لمظواىر المكاني التنظيم
 الراىن الوضع تحميل يعدو  ،(1) األبعاد ثالثي الجغرافي السطح في تتشكل جميًعا وىذه

 نيالمكا التخطيط تسبق ميمة خطوة بمثابة المكاني بالحيز الرياضية األندية لتوزيع
 المكاني لمتحميل عرض يمي فيما و ، (1)مستقباًل  المطموب األنسب التوزيع الي لموصول

     . الجميورية بمحافظات لألندية
  الرياضية األندية كثافة : أوًلا 

 انعكاساً  تعدو  إقميم بأي الخدمة لتقييم تستخدم التي الكمية األساليب من الكثافة دراسة تعد
 أي في االستثمار تكمفة توفير إلي مؤشرىا عمي اإلعتماد ؤدييو  ليا، المكاني لمتكتل
 قدو  ،(1) جديدة أندية إنشاء أولويات لتحديد كدليل المعيار ىذا يستخدم حيث ،(1) منطقة

 أو الكمية )سواء لممساحة بالنسبة و لمسكان بالنسبة األندية كثافة عمي الدراسة اعتمدت

 بالسكان(. المأىولة
  لمسكان: لنسبةبا األندية كثافة 

 مدي عن صورة إعطاء إلي الخدمات جغرافية منظور من السكان دراسة أىمية ترجع
 عدم من تعاني التي المناطق بيانو  الدراسة بمنطقة المقدمة لخدماتوا السكان بين التوازن
 المستيدفة التنمية عمميات يعوق مما بيا السكانية الكثافة الرتفاع نظًرا بيا األندية كفاية

(1 ). 
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 يتراوح بإنو المصرية التخطيطية لممعايير وفًقا الرياضي النادي يخدمو ما متوسط ويتحدد
 الرياضية الخدمة كفاية مدي لقياس كمؤشر نسمة( ألف 200 إلي ألف 100 بين/ )ما

 ثالث إلي الجميورية محافظات تصنيف وتم ،(1) الرياضي النادي يقدميا التي المركزية
  :(3) الشكلو  (3) جدول بيا لمسكان بالنسبة األندية كثافة عمي إعتماًدا فئات
 م2017 عام الجميورية بمحافظات لمسكان بالنسبة الرياضية األندية كثافة (3) جدول
 
 
 

 الصمة ذات ممفات (3) جدول مرفق ممف (3) جدول انظر
 
 
 

 
 
 

   احصاءات عمي إعتماًدا الباحثة حساب و تجميع من  المصدر/
 عام الرياضية المنشأت في الرياضي النشاط إلحصاء السنوية النشرة ، الرياضة و الشباب وزارة

 مختمفة. صفحات ، 2017

 و اإلسكان و لمسكان العام لمتعداد األولية النتائج اإلحصاء و العامة لمتعبئة المركزي الجياز
 م2017 ، المنشآت
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 منخفض( اءةالكف )مستوي لكثافةا مرتفعة :محافظات األولي الفئة

 نسمة(: ألف 222 من ألكثر ناد   )

 ثالث ، الجميورية سكان ثمثي نحو تضم محافظات خمس الفئة بيذه المحافظات عدد بمغ
  القميوبية( و البحيرة و الشرقية ) الدلتا لمحافظات الغربية و الشرقية الحدود تمثل منيا

 نسمة، مميون7,2 بيا السكان أعداد بمغ حيث سكاًنا الدلتا محافظات أكثر من تعد والتي
 متصالً  نطاقاً   الفئة ىذه شممت كما ،  الترتيب عمي نسمة مميون 5,6 ،نسمة مميون6,2
 الوادي محافظة مع لممحافظتين الجنوبي الحد حتي يستمر المنيا و الجيزة محافظتي يشمل
 ،تواليال عمي نسمة مميون 5,5 نسمة، مميون 8,6 منيما كل سكان عدد بمغ حيث الجديد

 إلي حتاجت التي الجميورية محافظات أكثر من المحافظات ىذه تعد المؤشر ىذا عمي بناءً و 
 .بيا رياضية أندية إنشاء

  متوسط( الكفاءة مستوي) الكثافة  متوسطة  :محافظات نيةالثا الفئة

 نسمة(: ألف 222 إلي ألف 122  / ناد   )

 مجتمعة سكانيا عدد يبمغ محافظات عشر الفئة ليذه التابعة المحافظات عدد بمغ
 الفئات أكثر من الفئة ىذه وتعد ،م2017 عام الجميورية سكان عدد صفن نحو50,6
 العاصمة الفئة ىذه وتشمل ،بيا الموزعو الرياضية األندية ددوع سكانيا عدد بين توازًنا
 أعدادىا إجمالي من %10 من تقترب و الرياضية األندية نسبة بيا ترتفع التي  القاىرة
 الجميورية سكان جممة من %10 ايًضا سكانيا نسبة بمغت كما الجميورية مستوي عمي

 الدلتا بوسط محافظات أربع من متصالً  نطاقاً   أيًضا الفئة ىذه تشمل كما ، م2017 عام
 الصعيد الشم إقميم محافظات من محافظتان و والمنوفية( والغربية الشيخ وكفر الدقيمية)

  (.قناو  سوىاجو  )أسيوط الصعيد بجنوبي متصمة اتمحافظ ثالثو  سويف( وبني )الفيوم
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  مرتفع( الكفاءة مستوي ) الكثافة منخفضة محافظات : الثالثة الفئة

 نسمة(: ألف 122 من ألقل ناد   )

 الجميورية محافظات من محافظة عشر إحدي الفئة ليذه التابعة المحافظات عدد بمغ
 الرياضية األندية أعداد جممة من %15 بنحو  تستأثر حيث اإلسكندرية محافظة تصدرتيا

  أسوان ومحافظتي ،الجميورية سكان جممة من %5 انياسك نسبة تبمغو   بالجميورية
 بمغت والتي الصعيد افظاتبمح ليا نسبة ألقل سكانيما عدد ينخفض التي واألقصر

 %2و %4,7 بيما الرياضية األندية نسبة بمغت كما التوالي، عمي بيما %1,3و 1,5%
 أقل من تعد التي  الخمس الصحراوية المحافظات أيًضا الفئة ىذه تشمل و ، الترتيب عمي

 سكان جممة من فقط %1,7 مجتمعة سكانيا نسبة تبمغ التيو  سكاًنا الجميورية محافظات
 أعدادىا إجمالي من %10 مجتمعة بيا الرياضية األندية عدد يبمغو  الجميورية
 أعداد النخفاض نتيجة الثالث السويس قناة محافظات الفئة ىذه تضم اكم ،بالجميورية

 الجميورية سكان مةجم من فقط %0.8 تبمغ التي و بورسعيدو  السويس بمحافظتي السكان
 %4,2 نسبتيا بمغت التيو  اإلسماعيمية بمحافظة الرياضية األندية عدد يرتفعو  منيما، لكل
 .بالجميورية الرياضية األندية ممةج من
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 السكان من الرياضى النادى يخدمه ما لمتوسط الجغرافى التوزيع (3) شكل

 م 2102 عام الجمهورية بمحافظات 
 سكان وعدد الرياضية األندية عدد بين العالقة لتوضيح لورنز منحني وباستخدام

 : اآلتي استنتاج تم و (4) شكلال و (4) الجدول إلي التوصل تم الجمهورية محافظات

 الصمة ذات ممفات (3) جدول مرفق ممف (3) شكل انظر
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 م2102 عام الجمهىرية بمحافظات والسكان الرياضية األودية بيه العالقة (4) جدول

 
 
 
 
 

 الصمة ذات ممفات (4) جدول مرفق ممف (4) جدول انظر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إحصاءات عمي إعتماًدا الباحثة حساب و تجميع من  المصدر/
 عام الرياضية المنشأت في الرياضي النشاط إلحصاء السنوية النشرة ، الرياضة و الشباب وزارة -

 مختمفة. صفحات ، 2017

 و اإلسكان و   لمسكان العام لمتعداد األولية النتائج اإلحصاء و العامة لمتعبئة المركزي الجياز -
 م.1917 ، المنشآت
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 لكال %10 من ألقلا النسب عند المتعادل التوزيع خط مع لورنز منحني يمتقي -
 . بينيما العالقة تعادل إلي يشير مما ( الرياضية األندية عدد و السكان عدد ) المتغيرين

 في %10 النسبة بعد المتعادل التوزيع خط عن لورنز لمنحني التدريجي التباعد يبدأ -
 عدم درجة وصول إلي يشير مما  %35 نسبة عند أقصاه ليبمغ ، السكان متغير إتجاه
 . السكان متغير إتجاه في النقطة ىذه عند أقصاىا عادلالت

 معو يمتقي حتي المتعادل التوزيع خط من المنحني أقتراب يتزايد و أخري مرة التباعد يقل -
 المتغيرين. بين التعادل قمة تمثل التي و %55 النسبة عند

 %90 عند أقصاه ليصل األندية متغير إتجاه في  أخري مرة لممنحني التدريجي التباعد يبدأ
 األندية متغير إتجاه في النقطة ىذه عند أقصاىا التعادل عدم درجة وصول إلي يشير مما
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 والسكان الرياضية األندية بين العالقة يوضح لوزنز منحني (4) شكل

 2017 عام الجميورية بمحافظات
  

 


