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 المستخلص.
تعاني مدينة هيت من رداءة الخدمات الترويحية ) الترفيهيةة   للمةا هنهةا مةن      

أهةةا المرتاةةاات ايساسةةية التةةي ينكيةةي الت ايةةد لليهةةا كوقةة ها أساسةةا كتح يةة  تنميةةة 
من مؤشرات تهدف هلى خدمة اإلنسان فةي المدينةة  هاجتمالية واقتقادية لما تملا

اونها ت ةوا كمااكةة الرتةات التةي يتةن خ مةن خللهةا السةاان والمنتجعةات التةي  اليوا
يلجة  هليهةةا كحاةةا لةةن أمةاان هادتةةة ممتعةةة كعيةةدا لةن قةةخج حيةةاة المةةدن و ةةجي  
حرااتها اليومية وارتكاطاتها المع دة ف ل لن أنها تاسج المدينة مظاهر جماليةة 

ا نةةةةاجا لةةةةن تكةةةةاين توايةةةة  مريحةةةةة للةةةةن خ وتةةةةدخج لليهةةةةا الكهجةةةةة والسةةةةرور   وهةةةة 
المؤسسةات الترويحيةة )الترفيهيةةة  إلحيةاء المدينةةة ف ةل لةن الةةن ص الحاقةج فةةي 
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لدد المرااا و عف ايداء وقلة التجهياات الحدياةة ولةدا اتهتمةاا كهةا لةن الحةد 
ايدنةةى للنسةةج الم كولةةة للميةةا كةةالر ا مةةن هنهةةا  ات طةةاك  ح ةةار  يعاةةخ مةةد  

مةةةةر الةةةة   يماةةةةن أن يةةةةنجا لنةةةةه الاايةةةةر مةةةةن المشةةةةااج تطةةةةور المدينةةةةة وا افتهةةةةا اي
اتجتمالية واتقتقادية ه ا لا تعال  كشاج يتناسج وحجا السةاان الحةالي ومعةدج 

 النمو للسنوات اللح ة وايادة الطلج للى ه ه الخدمات كشاج متنامي .
 

The situational analysis for the relaxation services in 

heet city 

a field study  
 

Abstract.                                         

      Heet is suffering from bad relaxation services although 

they are an important basis in every day life in which they 

should be emphasized as they have an important marks which 

aim to serve human beings in the city nowadays . this is 

because they act like lunges which people breathe by and like 

resorts which people resort to them seeking for quiet and 

comfort table places far away from the crowded cities and 

their noise and their complex relatimships . in addition to that 

they give beautiful and comfort table appearance to the city 

 The reason behind the previously mentioned bad 

services is that there is a difference in distributing the services 

relaxation centers (institutions) and the meekness in 

relaxation centers and their weak performance and the lack of 

the modern provisions although they are of cultural nature 

reflecting the extext of the development and the culture of 



 
 
 
 

 
 

 

3 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

that city . this may lead to many social and economical 

problems if it is not remedied putting in our consideration the 

present seizes of population and the growth average for the 

following years and the increasing need for these services . 

 

 ــدتمهي
ان اج مدينة مهما قير حجمها اواكر تكد أن ت دا وظاتف وخدمات لساانيها   

مناط  المحيطة كها كحيث ت خ  تلك الوظاتف والخدمات حياهةا الماةاني وساان ال
للةةةى شةةةاج اسةةةتعماتت تت اسةةةا متنافسةةةة ايرا ) المعمةةةورة   المكنيةةةة منهةةةا مةةةن 
المدينةةة  ةةمن حةةدودها الكلديةةة ) التقةةميا ايسةةاخ   أو اإلداريةةة  ومةةن النةةادر أن 

و اانةت تلةك المدينةة نر  مدينة يشيج أرا يها اسةتعماج واحةد ) وظي ةة   حتةى ولة
مةةن مةةدن المقةةايف أو ألمشةةاتي أو الطكيةةة أو الجامعةةات أو تاةةون هةة ه الوظةةاتف 
لامج ج ج مكاشر لوظاتف أخر  االتجارية أو الدينيةة أو القةنالية أو الترفيهيةة 
) الترويحية   والتي هي محور دراسةتنا هة ه   وان الة   شةدني لاتاكةة هة ا الكحةث 

الترويحيةةة فةةي محافظةةة اتنكةةار ونةةدرة مااتةةج لنهةةا  هةةو قلةةة مااتةةج لةةن الخةةدمات
لمدينةةة هيةةت فر كةةةت كالاتاكةةة لنهةةةا والوقةةوف لنةةةد كعةةا المشةةةااج التةةي تواجههةةةا 
وايجةةةاد كعةةةا الحلةةةوج لهةةةا مةةةن وجهةةةة نظةةةر جيرافيةةةة المةةةدن وااةةةرت ان يشةةةاراني 

 الداتور نظير المحمد  اتشراف للى ه ا الكحث .
 الوظي ة الترويحية .  

خةةةدمات الترويحيةةةة مةةةن الخةةةدمات التةةةي تاخةةة  حياهةةةا الماةةةاني فةةةي مةةةدن تعةةةد ال    
العالا المختل ة وأقكحت تشاج جوانج أساسية وجوهريةة فةي حيةاة المةدن وتاايةدت 
أهميتها م  النمو السري  للمدن وتطور هلدادها السةاانية واتسةام مسةاحاتها وتاايةد 
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الخةدمات الترويحيةة ال يط السااني للى الخةدمات الح ةرية المختل ةة ) وتشةاج 
جوانج من حيةاة المةدن ينهةا ت ةوا كمااكةة الرتةات التةي يتةن خ مةن خللهةا السةاان 
والمنتجعات التي يلج  هليها كحاا لن أماان هادتةة ممتعةة كعيةدا لةن قةخج حيةاة 

) ف ةل لةن هنهةا         1المدن و جي  حرااتها اليومية وارتكاطاتها المع دة   
ماليةةة مريحةةة للةةن خ وتةةدخج لليهةةا               الكهجةةة تاسةةج المدينةةة مظةةاهر ج

  2والسرور   
 م هوا الترويح . 

من ال رور  جدا تو يح م هوا الترويح نظرا لوجود وجهةات نظةر مختل ةة حةوج 
  لك:  
يعةةةةرف التةةةةرويح للةةةةى انةةةةه : ) نمةةةةط مةةةةن الخكةةةةرة  ات شةةةةاج خةةةةاص مةةةةن  .1

شةةةةاطات التةةةةي النشةةةةاط ي قةةةةد مةةةةن وراتةةةةه اللهةةةةو كمختلةةةةف أنوالةةةةه أ  الن
تي قةةد كهةةا اللعةةج ماةةج الموسةةي ى والمسةةرن والحةةرف ال نيةةة واةةج نشةةاط 
أخر فيه حرية لند مااولته وخاقة النشاط المكدم ال   يؤد  وف  خكةرة 

  3 . 
ويعةةرف أي ةةا للةةى  انةةه : ) يعنةةي جةةوهر أ  تجركةةة يسةةتطي  المةةرء مةةن  .2

 . 4   خللها أن يقج مكاشرة هلى المتعة وال نالة ويشعر كالسعادة

أو ي قد كه للى انه ) اج اينشطة وال عاليات التي يعتمد لليهةا ايفةراد  .3
جةةةةاااتها  والجمالةةةةات ل  ةةةةاء أوقةةةةات فةةةةرا ها وأيةةةةاا لطلهةةةةا ايسةةةةكولية وا 

 .  5المختل ة   
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و هةةةةو : ) النشةةةةاط المةةةةرن المختةةةةار طواليةةةةة ل اتةةةةه تحةةةةت تةةةة اير لوامةةةةج  .4
رديةةةا أو كقةةةورة طكيعيةةةة وكشةةةرية ويمةةةارخ مةةةن خةةةلج وقةةةت ال ةةةرا  همةةةا ف

  6جمالية وتنت  لنه أاار اجتمالية واقتقادية لل رد والمجتم    

ومن خلج ه ا العرا لمجمولة الم اهيا حوج الترويح نجد أن ه ه الم اهيا 
 تشترك في مجمولة لناقر رتيسية : 

 نشاط ي قد منه المتعة وتح ي  السعادة . .1
 نشاط ل  اء وقت ال را  لتح ي  الراحة. .2

 هدف هلى تح ي  أهداف اجتمالية.نشاط ي .3

 ياون ه ا النشاط ي   را مالدا العمج كاج م اهيمه . .4

 أهمية اتستعماج الترويحي. 
لا تنج الوظي ةة الترويحيةة حظهةا فةي الدراسةات امةا ك يةة الوظةاتف اتخةر         

في المدن االتجارية والقنالية والسانية ..الخ   و لك لت ليةج مةن شةانها واهميتهةا 
للنسان وللمدينة ات كعد منتقف ال ةرن الما ةي ) ا  ل يةت لنايةة فات ةة مةن قكةج 
المخططين حتى اقترن كع ها أن تكنى مدنا تحيط كها اترا ي الخ راء سميت 

وممةةا يميةةا اتسةةتعماج الترويحةةي  7   1181كمةةدن الحةةدات  اقترحهةةا هةةوارد  لةةاا 
ينةة واتسةعت مسةاحتها وينطكة  في المدينة كان نسكته تةاداد المةا ت ةخا حجةا المد

  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى كعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي امرياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 % مةةةةن المسةةةةاحة الاليةةةةة التةةةةي تايةةةةد لةةةةن  8 4) من ةةةةج   هنهةةةةا تشةةةةاج حةةةةوالي ) 

    1  نسمة 111111)
امةةةا فةةةي منط ةةةة الدراسةةةة ف ةةةد نةةةاج اتسةةةتعماج الترويحةةةي اهميةةةة اكيةةةرة وكةةةاراة لنةةةد 

اخةةةة ين كنظةةةةر اتلتكةةةةار العامةةةةج التخطةةةةيط وو ةةةة  المخططةةةةات للحيةةةةاء السةةةةانية 
اتجتمةةةالي المةةةؤار مةةةن خةةةلج ارتكةةةاط سةةةاان المدينةةةة كمةةةدينتها ال ديمةةةة واطللتهةةةا 
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للةةةةى النهةةةةر كقةةةةورة مكاشةةةةرة وارتكةةةةاطها الروحةةةةي كةةةةه اونةةةةه لامةةةةج يح ةةةة  الراحةةةةة 
 والطم نينة والسعادة .

 أنماط االستعمال الترويحي في مدينة هيت 
شةةااله يتميةةا اتسةةتعماج الترويحةةي فةة      ي مدينةةة هيةةت كتعةةدد أقةةنافه وأنماطةةه وا 

ولاتديتةةةه ووجةةةوده كقةةةورة مسةةةت لة ف ةةةل لةةةن أن انتشةةةار هةةة ه اتنمةةةاط وتوايعهةةةا 
وتةةةداخلها مةةة  اتسةةةتعماتت اتخةةةر  داخةةةج المدينةةةة تسةةةيما اتسةةةتعماتت السةةةانية 
داخةةج اتحيةةاء السةةانية تن اليةةرا اتوج واتخيةةر هةةو لخدمةةة اتنسةةان وتح يةةة  

والسةةةةعادة وتخليقةةةةه مةةةةن التعةةةةج الن سةةةةي والع ةةةةلي ومةةةةن خةةةةلج الدراسةةةةة الراحةةةةة 
الميدانية ات ح أن حي المعلمين قد ح ةي كاتهتمةاا مةن قكةج المخططةين كتراةا 

  متناهةةةةات وهةةةةةي  ات  3المتناهةةةةات فةةةةي موا ةةةةة  مختل ةةةةة مةةةةةن الحةةةةي وكواقةةةةة  ) 
ين تقةةاميا واشةةااج  ةةمن ال ياسةةات والمواقةة ات لكنةةاء المنةةاط  الترفيهيةةة فةةي حةة

 ت ت ر جمي  اتحياء السانية الى أ  من ه ه المتناهات .
 ويمان تقنيف المرااا الترويحية ) الترفيهية   في مدينة هيت الى : 

 . مرااا الترفيه ) الترويح   الخارجي : 1
وي قةةد كهةةا تلةةك المرااةةا الترويحيةةة التةةي ت ةة  خةةار  الحةةدود الكلديةةة لمدينةةة هيةةت   

تةةي تعتمةةد للةةى خقاتقةةها الطكيعيةةة فةةي قةةوة جةة كها وتتقةةف يسةةعة مسةةاحتها وال
للاوار سواء ااان من ساان المدينة أو من خارجها ) االمناخ   تسيما في فقةج 
الركي  كعد نهاية موسا مةن سة وط اتمطةار شةتاءا واخ ةرار اترا ةي القةحراوية 

أو وملتمتها للتناه والترويح لن الن خ من خلج ) رحلت   تدوا يةوا أو يةومين 
اااةةةةر ل  ةةةةاء اوقةةةةات ال ةةةةرا  فةةةةي اللهةةةةو والقةةةةيد واتكتعةةةةاد لةةةةن  ةةةةجي  المدينةةةةة 
وقةةخكها واهةةا تلةةك المنةةاط  هةةي شةةماج المدينةةة فةةي كاديةةة الجايةةرة وجنوكهةةا حيةةث 
القحراء  من ناحية اكيسة   ف ل لن ملتمة المناخ في  رج المدينة  من 
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    امةةا  1ارطةةة رقةةا ) حةةدود ناحيةةة الكيةةداد  التاكعةةة اداريةةا ل  ةةاء هيةةت انظةةر خ
الميةةةاه فانهةةةا تعةةةد مةةةن الخقةةةاتص الطكيعيةةةة المهمةةةة والجا كةةةة للةةةاوار و لةةةك نتيجةةةة 
اطللتهةةا المكاشةةرة للةةى نهةةر ال ةةرات وممارسةةتها لهوايةةة السةةكاحة والقةةيد وقةةد وفةةر 
نهةةر ال ةةرات للةةى طةةوج مجةةراه للمدينةةة منةةاط  جا كةةة للترفيةةه)الترويح   والمتمالةةة 

 لل لحين أو لملايات خاقة كالكساتين العاتدة 
  1خارطة رقا )

 موق  مةدينة هيت 

 
اما مياه العيون ال يرية التي تشتهر كها مدينة هيت فهةي اتخةر  قةد وفةرت ظروفةا 
طكيعيةةة جا كةةه للةةاوار لل ةةراا الترفيةةه واتسةةتطكاج اةةون أن ميةةاه العيةةون ااكتةةت 

التمةةةةدت مةةةةن قكةةةةج قاكليتهةةةةا للةةةةى اتسةةةةتطكاج وخاقةةةةة للمةةةةراا الجلديةةةةة والتةةةةي 
اتطكةاء المختقةين فةي هة ا المجةاج وسةةوف يةتا التطةر  لهة ه الخقةاتص كقةةورة 
مست لة ا ماانات ترويح في المدينة تح ا . وت تكدو اهمية هة ه المرااةا الترفيهيةة 
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الخارجيةةةةة امةةةةا أهميةةةةة المرااةةةةا الترفيهيةةةةة الداخليةةةةة والتةةةةي هةةةةي  ةةةةمن ) التقةةةةميا 
 ايساخ للمدينة  . 

   
 رااا الترويحية الداخلية    . الم 2

وي قةةةد كهةةةا تلةةةك المرااةةةا الترويحيةةةة التةةةي ت ةةة   ةةةمن الحةةةدود الكلديةةةة للمدينةةةة     
وموجهة كقورة مكاشرة للساان   وتتقةف هة ه المرااةا كقةير مسةاحاتها وارت ةام 
ااافة استعمالها وتعدد انوالها وملاياتها ف ل لن أن لامج سهولة الوقوج الى 

ترويحيةةةة ت ةةةو  خقاتقةةةها الطكيعيةةةة   وتكةةةدو أهميتهةةةا مةةةن خةةةلج تلةةةك المرااةةةا ال
استعمالها واتست ادة منهةا كعةد العمةج ) انتهةاء الةدواا الرسةمي   للمةوظ ين والطلكةة 
والشةةةكاج ف ةةةل لةةةن اوقةةةات العطةةةج وايامهةةةا مةةةن اةةةج اسةةةكوم ايةةةومي ) الخمةةةيخ 

داخليةة والجمعة   وتمارخ ا لج ه ه النشاطات في مرااةا خاقةة أو فةي قالةات 
 وقالات ميل ة تتكاين ملايتها حسج اتنماط التالية :  

 . المرااا الحاومية العامة :  1 
وتتماج المرااا الحاومية العامة في مدينة مجمولة من ) الحدات    الموالة      

للى اج حي ساني من احياءها وحسج مساحة اج حي وحجا الساان فيه   اما 
  متناهةات وهةي م تقةرة  3ا تنةج مةن نقةيكها ات ) المتناهات فة ن مدينةة هيةت لة

للةةةى حةةةي المعلمةةةين ف ةةةط وتةةةا ا لقهةةةا نتيجةةةة التخريةةةج وقلةةةة القةةةيانة لهةةةا حتةةةى 
  ومةةةةن المرااةةةةا اتخةةةةر  هةةةةي )  1883أقةةةةكحت أرا جةةةةرداء خركةةةةه منةةةة  لةةةةاا 

المللةةج الريا ةةية   أ  تمتلةةك مدينةةة هيةةت ملعةةج واحةةد يعةةرف كةةة ) ملعةةج اتدارة 
حي المعلمين وتمارخ فيه ا لج اتنشطة الريا ية وال عاليات التي المحلية   في 

تنظمهةةا المةةدارخ) اتكتداتيةةة والاانويةةة   فةةي المدينةةة امةةا وت ةةا المرااةةا الحاوميةةة 
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اتندية الريا ية والمتاحف والمسارن ومرااةا الشةكاج والمسةاكح ومدينةة اتلعةاج   
رت للةةى ما ارنةةا سةةل ا ف ةةل ات أن المرااةةا الحاوميةةة فةةي مدينةةة هيةةت قةةد اقتقةة

لةةةن ) النةةةاد  الريا ةةةي ومراةةةا للشةةةكاج   الةةة ين يشةةةتراان فةةةي ن ةةةخ الكنايةةةة ل لةةةة 
المؤسسةةةات الخاقةةةة والمسةةةت لة لهةةة ين المراةةةاين   امةةةا ك يةةةة المرااةةةا اتخةةةر  ف ةةةد 

   . 8افت رت لها المدينة ) 
 . المرااا التجارية  2

المرااةا التجاريةة التةي تعةود ملايتهةا  وتتماج المرااا التجارية في المدينةة للةى    
الةةى ال طةةام الخةةاص ) اتهلةةي   والتةةي تهةةدف مةةن خةةلج أنشةةطتها الةةركح اوت اةةا 
ت ةةديا الخةةدمات للمسةةتهلاين اانيةةا وهةةي ) المطةةالا   التةةي ت ةةدا الوجكةةات الرتيسةةية 
والتةةةي تتراةةةا للةةةى  ةةة اف نهةةةر ال ةةةرات ف ةةةل لةةةن الاااينوهةةةات والم ةةةاهي التةةةي 

كاج فةةي اوقةةات ال ةةرا  مةةن اةةج يةةوا وخاقةةة كعةةد العمةةج وحتةةى السةةالة يرتادهةةا الشةة
العاشةةرة مسةةاءا واوقةةات العطةةج الرسةةمية مةةن اةةج اسةةكوم لمةةا تةةوفره هةة ه المرااةةا مةةن 

 راحة ن سية وت وية العلقات اتجتمالية واللحمة وال راكة والقداقة واتخوة .
 
 . اترا ي الم توحة الخ راء :  3

دارية لمدينة هيت كنواحيها كقورة لامةة واترا ةي الم توحةة توفر الحدود اإل     
داخةةج الحةةةدود اإلداريةةةة لمراةةةا المدينةةةة كقةةورة خاقةةةة ارا ةةةي م توحةةةة قةةةحراوية 
واخر  خ راء   ويمان تعريف اترا ةي الم توحةة الخ ةراء للةى هنهةا اترا ةي 
ى التةةي ت تحتةةو  للةةى أ  اكنيةةة وللةةى مختلةةف اتسةةتعماتت وتحتةةو  لمومةةا للةة

ارا ةةي مارولةةة أو طكيعةةة خ ةةراء وارا ةةي واسةةعة  ات افةة  وتتمتةة  كهةةواء ن ةةي 
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خالي من أ  تلوث سواء اان قنالي أو ساني أو خدمي ويمان اتست ادة منهةا 
اخةةدمات ترفيهيةةةة أو هنهةةةا مسةةتامرة مةةةن قكةةةج الحاومةةةة لةةن خ اليةةةرا حيةةةث تماةةةج 

لنهةر ال ةرات الة   اترا ي القحراوية جةاء مةن الجانةج اتيمةن والجانةج اتيسةر 
يشةةطر المدينةةة شةةطرين وكهةةا تعةةد اماانةةات ترويحيةةة ) ترفيهيةةة   لممارسةةة كعةةا 
الهوايةةةات االقةةةيد والسةةةكا  مةةةن خةةةلج ناهةةةات منتظمةةةة ينظمهةةةا الشةةةكاج وخاقةةةة 
اوقةةات الركيةة  وكدايةةة ونهايةةة الشةةتاء مةةن اةةج سةةنة امةةا كالنسةةكة للرا ةةي الخ ةةراء 

ر داخةةةج الحةةةدود اإلداريةةةة لمراةةةا المدينةةةة الم توحةةةة فهةةةي اترا ةةةي المحيطةةةة كةةةالنه
واترا ةةةي الواقعةةةة خةةةار  الحةةةدود اإلداريةةةة لمراةةةا المدينةةةة أ  اترا ةةةي الخ ةةةراء 
الداخلةةة  ةةمن النةةواحي التاكعةةة اداريةةا لمدينةةة هيةةت واكراهةةا أرا قريةةة المعمةةورة   
وارا ةةي التاكعةةة ل ريةةة المحمةةد  وارا ةةي الخ ةةراء مةةن ناحيةةة ال ةةرات والكيةةداد  

 سة   . واكي
 اإلماانات ) الترويحية   وتوايعها الجيرافي  في مدينة هيت :   

 . اإلماانات الطكيعية :1
) يعتكةةر التقةةةميا الطكيعةةةي للكيتةةةة أااةةةر حامةةةة مةةةن أ  نةةةوم أخةةةر مةةةن انةةةوام      

التقةةاميا العر ةةية ولةةا تسةةتط  كعةةد أ  قةةوة أن تتجةةاوا الحامةةة اتلهيةةة فةةي وحةةدة 
تنولةة وانسةجاا تناق ةاته وتعار ةاته فةي نظةاا طكيعةي  ه ا الاون وتناس ة ووحةدة

ا ماانةةات طكيعيةةة تظهةةر فةةي مدينةةة هيةةت والتةةي هةةي مةةن  11جةةج جةةلج خال ةةه   
 اها شروط قياا الخدمات الترويحية )الترفيهية  في المدينة وهي االتالي: 

 . المناخ :  1 

ان ونشةةةةاطاته ) يعةةةةد المنةةةةاخ مةةةةن العوامةةةةج الطكيعيةةةةة المةةةةؤارة فةةةةي حيةةةةاة اتنسةةةة     
واسةةةلوج حياتةةةه وقدراتةةةه الع ليةةةة فةةةي مواجهةةةة خقةةةاتص الكيتةةةة التةةةي يعةةةي  فيهةةةا 
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) ويكدو تااير المناخ من  11واماانيته في التلؤا معها والتحايج للى قعوكاتها  
خةةلج لناقةةره المختل ةةة فةةي طكيعةةة اسةةتامارات ايرا الح ةةرية ت فةةي الناحيةةة 

ايمةةةر الةةة   الطةةةى لسةةةاان  12لمدينةةةة  المعماريةةةة فحسةةةج كةةةج فةةةي مورفولوجيةةةة ا
مدينة هيت الوقت للت اير في اي يةة اسةتامار ايرا لقةالح التةرويح والترفيةه فةي 
مةةدينتها وتعةةددها سةةواء ااانةةت كممارسةةة النشةةاطات أو كايةةادة مراااهةةا ف ةةل لةةن 
أهميتهةةةةةا فةةةةةي رفةةةةةد المدينةةةةةة كةةةةةالواردات الماليةةةةةة ) اتقتقةةةةةادية   للةةةةةى التكةةةةةار أن 

ترويحيةةةة خةةةدمات اسةةةتامارية تعةةةود فةةةي نهايةةةة ايمةةةر كعواتةةةد اقتقةةةادية الخةةةدمات ال
 واجتمالية والتي سيتا لر ها في معرا ه ا الكحث  :

 . الحرارة 1
تعد درجات الحرارة ااار العناقر المناخية تاايرًا من  يرها من العناقر      

القيف  اتخر    حيث تكدأ درجات الحراة كاترت ام التدريجي م  كداية اشهر
 التكارًا من شهر ا ار ولتقج الى اللها في شهر تموا انظر جدوج رقا 

  ) حيث يدلج للى أن مدينة هيت ت    من المنط ة الحرارية شكه المدارية  1) 
                     13وه ا الموق  ااسكها ارت ام درجات الحرارة كق ة لامة  

  1جدوج رقا )
 تي الرماد  وحدياةمعدتت درجات الحرارة لمحط

 اتشهر
 

 درجات الحرارة لمحطة الرماد   درجات الحرارة لمحطة حدياة 
 المعدل الشهري الصغرى العظمى المعدل الشهري الصغرى  العظمى 

 138 431 1431 737 231 1336 2اانون 
 1135 534 1736 8314 433 1637 شكاط
 15.2 834 2131 1435 731 2133 ا ار
 2136 1435 2138 2131 1333 21311 نيسان
 2138 1837 3437 2631 1134 3436 ايار
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 3133 2333 3832 2731 2236 3835 حايران
 3336 2537 4136 3432 2535 4235 تموا
 3234 2435 4132 3334 2438 4234 اج
 2836 2138 3134 2834 2138 3134 ايلوج
 2332 1633 3131 23 1534 3135 1تشرين 
 1536 1133 2331 1433 134 2238 2تشرين 
 1135 632 1638 8317 433 1536 1اانون 
 21.8 15.4 29.15 2.8 14 28.2 المعدج

هيتةة اتنةواء الجويةة  المقدر : من لمج الكاحث كاتلتماد للى واارة الن ج والمواقةلت       
   قسا المناخ   كيانات جدوج الحاسوج اتلي   كيانات  ير منشورة .

 اتمطار  . 2  
تي ج دور لنقر المطر ت ايرًا لن الحرارة في توفير اماانات طكيعية      

ترويحية) ترفيهية   للمدينة ) ويعود السكج الرتيسي لس وط اتمطار في منط ة 
الدراسة الى المنخ ظات الجوية ال ادمة من الكحر المتوسط والتي يكدأ تاايرها في 

ويت ح تااير اتمطار في  14شهر ا ار  منتقف تشرين الااني حتى اواخر 
مدينة هيت من خلج اميات س وطها ومعدتتها  من اشهر السنة المتكاينة في 

  .2فقج القيف والشتاء كملحظة جدوج رقا )
 

  2جدوج رقا )
 معدتت س وط اتمطار لمحطتي الرماد  وحدياة

  محطة الرماد  محطة حدياة ال قج
 
 الشتاء

 62318 17312 التساقط /ملا
 4534 4834 النسكة %

 الركي  
 

 31321 41365 التساقط /ملا
 2235 2136 النسكة %
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 الخريف 
 

 36348 26348 التساقط /ملا
 2633 1132 النسكة %

 1 5363 التساقط /ملا القيف 
 531 331 النسكة %
 131358 145321 التساقط السنو 
لتماد للى : واارة الن ج والمواقلت   هيتة اتنواء الجوية   المقدر : من لمج الكاحث كات

  ير منشورة . اتلي   كيانات قسا المناخ   كيانات جدوج الحاسوج 
 

حيث تس ط اتمطار في منط ة الدراسة كقورة لامة في فقج الشتاء في    
  ا  كليت النسكة في المحطات  2- 1- 12- 11اتشهر المعلومة وهي ) 

  ملا  131358  ملا في محطة حدياة و)  145321ورة لمنط ة الدراسة كة)المجا
    ال   يعتمد للى 2في محطة الرماد  واما مو ح في الجدوج رقا )

اتحقاءات وال ياسات لاميات اتمطار الساقطة ويتكين لنا أن اتمطار الساقطة 
ن  ايرة وقد تستمر هي امطار شتوية ويكدو تاايرها ال علي ) المكاشر   لندما تاو 

ليومين كدون ان طام أو تاون تياا مت ك كة للى مدار الشهر الواحد في اخ رار 
المرالي وايادة مساحاتها التي ت تح افا  ممارسة كعا النشاطات الترويحية 

 اممارسة اتلعاج وكعا الهوايات االقيد والجر  في اترا ي الم توحة .
 . الجار النهرية :  2 

د الجةةار النهريةةة مةةن أهةةا المظةةاهر الطكيعيةةة المحليةةة التةةي تتاةةون نتيجةةة تعةة      
ظةةروف طكيعيةةة لكةةر فتةةرات امنيةةة طويلةةة وتماةةج ) جايةةرة الحويجةةة   وهةةو اسةةمها 
المحلي في مدينة هيت من أهةا اإلماانةات الطكيعيةة الترويحيةة )الترفيهيةة   والتةي 

  دونةةا ت ريكةةا  21ة )تتوسةةط نهةةر ال ةةرات   وهةةي لكةةارة لةةن ارا اراليةةة كمسةةاح
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اقتطعها نهر ال رات كجريانه مةن الكسةاتين الاراليةة فةي الجهةة الم اكلةة ل لعةة هيةت 
   . 1ال ديمة ماونا جايرة انظر قورة رقا ) 

   1قورة رقا ) 
 الجايرة النهرية ) الحويجة  

 
  15/2/2111قورة الت طت كتاريخ 

ة الطكيعيةةةة فةةةي مدينةةةة هيةةةت ه  وتعةةةد ) جايةةةرة الحويجةةةة   مةةةن المرااةةةا الترويحيةةة 
يرتادها لدد من الاوار وخاقة فةي فقةج القةيف ل  ةاء ناهةة فةي ايةاا القةيف 
الحارة وممارسةة ريا ةة السةكاحة اونهةا تتميةا كة را منكسةطة و ات منةاخ لطيةف 
وهةةواء ن ةةي كعيةةد لةةن قةةخج المدينةةة و ةةجيجها   وهةةي مةةن الناحيةةة اتجتماليةةة 

لتاد ساان المدينة ايارتهةا وق ةاء سةالات طويلةة تعد من اتماان المريحة التي ا
مساءا   وهة ا وقةت طويةج  11لقرا وحتى السالة  4فيها تكدا لادة من السالة)

م ارنة كك ية اتماان التي يمان ارتيادها لما لها من دور فعاج تةنعاخ فيةه الراحةة 
النهريةة  واتطمتنان للى اتنسان   اما وسيلة الوقوج الى الجايةرة  فهةي الةاوار 
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   5التي يستخدمها ساان المدينة للقةيد والتنةاه وتسةتير  الرحلةة للوقةوج هةي ) 
 دقات  ف ط . 

 . العيون ال يرية :  3 
) اشةةتهرت مدينةةة هيةةت منةة  اقةةدا العقةةور ) لقةةور واد  الرافةةدين   كانهةةا      

 امةا 15مقدر مها لل ير ال   استعمله قدماء العراقيين في ااير مةن ا را ةها  
هو السكج الرتيسي في تسميتها  من اشةت اقات متعةددة حتةى كةرا اسةمها الحةالي  
) هيةةت     ) فةةالعيون ال يريةةة هةةي اتمةةاان التةةي تظهةةر فيهةةا الميةةاة الجوفيةةة للةةى 
سةةةةطح ايرا كقةةةةورة طكيعيةةةةة وتتاةةةةون لنةةةةدما تنكاةةةة  هةةةة ه الميةةةةاه مةةةةن الطك ةةةةات 

ن ياةةةون للنسةةةان أ  ااةةةر   الحاويةةةة لليهةةةا أو مةةةن خاانتهةةةا انكعااةةةا طكيعيةةةا دون أ
وتماةةج مةةادة ال يةةر وليونةةه ومناكعةةة قةةن ا مميةةاا مةةن قةةنوف المةةوارد الطكيعيةةة 16

كقةةورة لامةةة ومدينةةة هيةةت كقةةورة خاقةةة كحيةةث اقةةكحت مةةن  ةةمن اتماانةةات 
الطكيعية للمدينة ) السياحية   والترويحية   وتعد الاروات الطكيعية التي تتوافر في 

ء المةةدن ولعةةج مدينةةة هيةةت  ةةمن المةةدن التةةي تةةوافرت منط ةةة مةةا مةةن لوامةةج نشةةو 
فيهةا الاايةر مةةن العوامةج والمةوارد الطكيعيةةة التةي اسةهمت فةةي وجودهةا اوت وتمتعهةةا 
كحياة اقتقادية لالية تعود تهلها كاتمواج اانيا وتماج العيون ال يريةة فةي المدينةة 

ة المحيطةة كتلةك من اها اتماانات الترويحية من خلج وجود المساحات المارول
العيةةون ال يريةةة والتةةي اسةةت ادت مةةن مياههةةا فةةي سةة ي النكاتةةات الطكيعيةةة التةةي تةةوفر 
ارا ةةةي خ ةةةراء يرتادهةةةا الةةةاوار ل  ةةةاء ناهةةةات اوقةةةات جميلةةةة فةةةي فقةةةج الركيةةة  

ف ةةةل لةةةن وقولهةةةا خةةةار  التقةةةميا  17ونهايةةةة وكدايةةةة الشةةةتاء تلتةةةداج المنةةةاخ 
اقعةة للةى الطرية  المةؤد  الةى ناحيةة اكيسةة ايساخ للمدينة في قرية المعمورة الو 

ولتةةوفر اترا ةةي الم توحةةة التةةي تةةوفر الحراةةة  اةةا   ت ريكةةا 5والتةةي تكعةةد حةةوالي ) 
   . 2وممارسة اتلعاج الريا ية وخاقة ) لعكة ارة ال دا   .انظر قورة رقا ) 



 
 
 
 

 
 

 

16 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

   2قورة رقا ) 
 العيون ال يرية في مدينة هيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15/2/2111خ قورة الت طت كتاري
 . ظاهرة ) اا ج وم   الاارستية :  4

) الاارسةةةت : هةةةو نةةةوم مةةةن الت ةةةاريخ الةةة   يتاةةةون كالدرجةةةة اتولةةةى مةةةن الحجةةةر      
والجةةةةكخ والةةةة   يتاةةةةون فةةةةي الح ةةةةر الكالوليةةةةة ) الميةةةةارات   والاهةةةةوف والقةةةةرف تحةةةةت 

اكةةةة وتاةةةون هةةة ه الظةةةاهرة فةةةي القةةةخور ال اكلةةةة لل 11سةةةطحي ومظةةةاهر ا اكةةةة أخةةةر    
وتت ةةةةةمن القةةةةةخور الملحيةةةةةة والقةةةةةخور الجكسةةةةةية واخيةةةةةرا القةةةةةخور الجيريةةةةةة والتاةةةةةوين 
الجيلةةةوجي لهةةة ه الظةةةاهرة يشةةةير الةةةى وجةةةود طك ةةةات مت اوتةةةه القةةة ات مةةةن حيةةةث النوليةةةة 
والقةةةلكه واللةةةون والسةةةمك متمالةةةة ك حجةةةار طينيةةةة وقلقةةةالية جكسةةةية وجيريةةةة و رينيةةةة 

وت   ميةارة ) اا الجة وم   18ال ارخ اتللى   لاتدة لتاوين ) ال ارخ اتس ج   وتاوين 
اةةةا   شةةماج شةةةر  مدينةةةة هيةةت وللةةةى ال ةةة ة  12) وهةةو اسةةةمها المحلةةةي   للةةى كعةةةد ) 

  اةةةا ولةةة ا يتطلةةةج  7  5اليسةةةر  مةةةن نهةةةر ال ةةةرات وتكتعةةةد لةةةن  ةةة ة النهةةةر كحةةةوالي ) 
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عة اةا   امانيةة فيهةا للةى طرية  معكةد وسةك 15الوقوج هليها فةي السةيارة قطة  حةوالي ) 
    .   3. انظر قورة رقا ) 21أخر  للى طري  تراكي 

   3قورة رقا ) 
 ميارة اا ج وم الاارستية 

 

 

 
 

 قورة لن كحث د.قالح فليح الهيتي   ميارة اا الج وم في هيت ظاهرة 
 177  ص 1881اارستية   لن وقات  ندوة هيت في التراث العلمي العركي 

 وقف الميارة : 
الميةةارة ) اا الجةة وم   فةةي السةةطح للةةى شةةاج ح ةةرتين تتشةةاكهان تناشةةف          

سةا     والتةي يةتا النةاوج  11فوهتا تنور متجاورتين يكلغ قطر اةج منهةا حةوالي ) 
مةةةن خللهةةةا لتكةةةدو الميةةةارة للةةةى شةةةاج تجويةةةف تحةةةت ارا يماةةةج قالةةةة كي ةةةوية 

 15   متةر وطولهةا مةن الجنةوج الةى الشةماج حةوالي 22الشاج واكعادها حةوالي ) 
متر ولرا من الشر  الى اليرج ي وا كها تسعة المدة تتدلى من الس ف لترتاا 

  والتةي تاونةت نتيجةة 4للى ايرا تشكة ) ج وم النخيةج     انظةر قةورة رقةا )
لعمليةةات التن ةةيط والترسةةيج مةةن السةة ف الةةى ار ةةية الميةةارة للجةةكخ الاةةانو    امةةا 
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أو الماةةتلت الارويةةة الشةةاج تماةةج سةة ف الميةةارة فيماةةج اخرفةةة نةةادرة مةةن الةةدرنات 
اسةةتمرارية لمليةةة التن ةةيط والترسةةكات للجةةكخ امةةا تظهةةر كعةةا الكةةرواات المسةةننة 

    21للى شاج اكر  من الس ف تدلج للى لملية ا اكة وترسيج مستمرين 
أن ه ا الوقةف الجميةج لهة ه الظةاهرة النةادرة لةه دور اكيةر فةي اجتة اج الةاوار    

لندها ودخولها للتمت  كالنظر لها وتجسيد كسيط لعظمة الخال  ترتيادها والوقوف 
في لطكيعة ف ل لن قياا ناهات دولرية وخاقةة فةي فقةج الركية  ونهايةة وكدايةة 
الشةةتاء ل  ةةاء ناهةةة جميلةةة للةةى مةةدار ايةةوا وممارسةةة كعةةا اتلعةةاج العكةةة اةةرة 

المحيطةةة  ال ةةدا لوجةةود اترا ةةي المنكسةةطة والمنةةاظر الخلكةةة للرا ةةي الخ ةةراء
كهةةةةا كعةةةةد نهايةةةةة فقةةةةج سةةةة وط اتمطةةةةار وانتشةةةةار النكاتةةةةات القةةةةحراوية المختل ةةةةة 

 اتشااج واتلوان 
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 . ايرا ي القحراوية الم توحة .5
لند تقنيف المدن للى اساخ موقعها تدخج مدينة هيت  من قةنف المةدن    

را النهريةةةة ا  ت ةةة  للةةةى نهةةةر ال ةةةرات لنةةةد حافةةةة اله ةةةكة اليركيةةةة لنةةةد داتةةةرة لةةة
وهةةي كهةة ه تجمةة  كةةين قةة ات 22  شةةرقا 53 42  شةةمات وخةةط طةةوج ) 21 33)

الكيتة القحراوية وكيتة السهج الرسوكي ومن خلج النظر الى خارطة مدينة هيةت 
% ت ريكةةةةا مةةةةن 11نلحةةةةظ أن المسةةةةاحات القةةةةحراوية واسةةةةعة جةةةةدا كحيةةةةث تشةةةةيج 

ى طةوج مجةراه المساحة الالية والكاقي هي ارا ي في ةية سةهلية تحةيط كةالنهر للة
  أن هةةة ه المسةةةاحة الاكيةةةرة الطةةةت للمدينةةةة اماانيةةةة طكيعيةةةة ت ةةةراا التةةةرويح ) 
الترفيةةةةه   لسةةةةاانها حيةةةةث يسةةةةتامر سةةةةاان مدينةةةةة هيةةةةت القةةةةحراء تنجةةةة اكها لهةةةةا 
كممارسةةة حرفةةة الرلةةي وخاقةةة رلةةي حيوانةةات اتكةةج ومةةاتوفره مةةن متعةةة استنشةةا  

وء الجميةةج امةةا وتتميةةا القةةحراء كوجةةود الهةةواء الن ةةي والتمتةة  كةةاتف  الواسةة  والهةةد
الحيوانةةات الكريةةة اةةة) اترانةةج والطيةةور المتنولةةة واليةةااج وكعةةا الطيةةور النةةادرة ) 
الطيور الحرة ) القة ر     والتةي تةوفر اماانةات االنكةات جيةدة للتةرويح )الترفيةه   
  من خلج المطاردة والجر  وممارسة كعا الهوايةات) اهوايةة القةيد وال روسةية 

  ف ل لن ماتوفره القحراء من اماانات االنكات الطكيعةي ) السةطحي والتحتةي 
  ا  أن نمةةةةو النكاتةةةةات القةةةةحراوية وخاقةةةةة فتةةةةرات سةةةة وط اتمطةةةةار وايةةةةادة نمةةةةوه 

 وانتشاره كداية الركي  تعد لامج ج ج للاوار والسيان
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   4قورة رقا ) 
 اترا ي الم توحة في مدينة هيت

 

 
 

  1/4/2111ورة الت طت كتاريخ ق             
 
للتناه اما النكات الطكيعي ) تحت سطحي   والمتماج كة) الام    الل   ينتشر فةي  

القحراء ويتا التماده امةادة   اتيةة حيةث يةاداد خةلج فتةرة الركية  ويشةج  سةاان 
المدينةةةة للكحةةةث لنةةةه والت قةةةي لةةةن منةةةاط  تواجةةةده وهةةة ه متعةةةة ترويحيةةةة وفرتهةةةا 

 انات طكيعية .القحراء ااما
 .   اف النهر .6

هن الجةةة ج ) الترويحةةةي   الترفيهةةةي الةةة   يتماةةةج فةةةي موقةةة  المدينةةةة الجيرافةةةي     
وموقعهةا للةةى  ةة تي نهةر ال ةةرات والشةةواطك الملتمةةة اموا ة  ترويحيةةة تعةةد مةةن 
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أهةةا العوامةةج التةةي سةةالدت للةةى اسةةتامار النهةةر للسةةياحة والترفيةةه   تتمتةة  مدينةةة 
شةةةرة واكيةةةرة للةةةى نهةةةر ال ةةةرات فهةةةو الةةةداف  ايوج نحةةةو توطنهةةةا هيةةةت كاطللةةةة مكا

واسةةت رار السةةاان فيهةةا لمةةا للمةةاء مةةن دور فعةةاج فةةي اسةةتمرارية الحيةةاة ف ةةل لةةن 
 اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامات المةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء المتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةددة االارالةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعماتت اليوميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
) المناليةةةة والقةةةنالية   و يرهةةةا وقةةةد وفةةةرت ميةةةاه النهةةةر كيتةةةة اراليةةةة مةةةن خةةةلج 

ر الكسةةاتين للةةى طةةوج مجةةر  النهةةر للةةى شةةاج حةةااا اخ ةةر يحةةيط كةةه ممةةا انتشةةا
دخةاج  يعاخ قورة خلكة وجميلة تنعاخ للةى ن ةوخ الةاوار احالةة فسةيولوجية وا 

  الن ةةي فنجةةد  ةةة اف  5الراحةةة للةةى الةةن خ والتمتةةة  كةةالهواء انظةةر قةةورة رقةةةا ) 
الترويحيةةةة ) النهةةر يماةةج مراةةةاا ترويحيةةا ) ترفيهيةةةا   مةةن خةةلج تراةةةا المؤسسةةات 

  11المطالا والاااينوهات والم اهي وكعا ايرا ي الم توحة   والكالغ لددها )
   مطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالا ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتت اتلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  7م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهي و) 

 ) اتلاترونيةةةةةةةةةةةةةةة والكليةةةةةةةةةةةةةةاردو والةةةةةةةةةةةةةةدومينو   والاااينوهةةةةةةةةةةةةةةات المطلةةةةةةةةةةةةةةة كقةةةةةةةةةةةةةةورة 
 مكاشرة وخاقة في المنط ة الم اكلة لل لعة    ال ديمة . 
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   5 قورة رقا )
   اف نهر ال رات في مدينة هيت

 

 
 

  15/7/2118قورة الت طت كتاريخ                
 . اتماانات الكشرية .2
 . ال لعة المسورة 1  

تعد مدينة هيةت ) ال لعةة   وهةي المدينةة التةي لمةرت اتلةف السةنين واحةدة        
مةةن مةةدن الشةةر  مةن اقةةدا المةةدن فةةي العةةالا العركةةي   وهةي فةةيا جمالهةةا وسةةحرها 

ال ليلةةة التةةي اسةةتطالت أن تحةةت ظ ولسةةنوات قليلةةة دون أ  تيييةةر كطاكعهةةا المحلةةي 
والكهةةةاء الةةةة   اانةةةت تتميةةةةا كةةةه فةةةةي لقةةةور قديمةةةةة   تتميةةةا) ال لعةةةةة   كاترت ةةةةام 
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الوا ةةح ا  هنهةةا شةةيدت للةةى تةةج تراكةةي تعلةةو فيهةةا اترا ةةي المحيطةةة كهةةا ) حيةةث 
 ةةف شةةامخة فةةو  تةةج تراكةةي ) قةةنالي   تشةةرف المدينةةة كاجمعهةةا قلعةةة لظيمةةة ت

ال   تاون من رااا اتاار التي خل ت فةي اامنةة قديمةة ت ةراا الحمايةة وتةوفير 
اتمةةةن مةةةن اتخطةةةار متمالةةةة ) كالسةةةور العةةةالي   و) الخنةةةد  المحةةةيط     لتسةةةتيج 
الوحدات السانية والتجارية والقنالية ه ا اترت ام لتترك طاك  اتحتشاد والتةااحا 

ي تيايد ارت الها لن طاك  واحد والتمةد سةاان المدينةة مةواد كسةيطة جةدا فةي والت
كنةةاء وتشةةييد مةةدينتها مسةةتيلين تةةوفر المةةواد فةةي الكيتةةة المحيطةةة ف ةةد كنيةةت كةةالحجر 
الجيةةةةر  ومةةةةادة التماسةةةةك اتولةةةةى وهةةةةي ) الطةةةةين والجةةةةص والنةةةةورة   امةةةةا كالنسةةةةكة 

طةين المةداوك ومةادة ال يةر للس وف ف د اانت ا قان اتشجار وسعف النخيةج وال
المانعةةة لتسةةرج الميةةاه ف ةةل لةةن السةة وف ال كاكيةةة التةةي اانةةت تكنةةى مةةن الحجةةر 
الالسةةي الخ يةةةف ومةةادة الجةةةص سةةريعة الج ةةةاف وتطلةةى كةةةال ير لحمايتهةةا مةةةن ااةةةر 
اتمطةةار   اةةج هةة ه الطةةرا فةةي الكنةةاء واتنشةةاء الكسةةيطة منهةةا والمع ةةدة تةةدلج للةةى 

ة فاةةرو وانشةة وا يومةةا مةةا هةة ه المدينةةة والتةةي تعةةد احةةد  ل ةةوج وايةةاد  لكنةةاتين مهةةر 
 المعالا اتاارية والترااية في ارا العرا  .

 . النوالير .2
اسةةةةتخدا سةةةةاان الةةةةوطن العركةةةةي وخاقةةةةة فةةةةي كةةةةلد الرافةةةةدين وواد  النيةةةةج طرقةةةةا   

مختل ة للر  وس ي المارولةات كواسةطة وسةاتج رفة  الميةاه و لةك ترواء اترا ةي 
مرت عةةة لةةن مناسةةيج الميةةاه كمسةةتويات مختل ةةة لةة لك اكتاةةر سةةاان كةةلد الاراليةةة ال

و) قةد اشةارت العديةد مةن الاتةج التاريخيةة واتااريةة الا ةاة  23الرافدين ) النالور  
الةةى أن النةةوالير وجةةدت فةةي هيةةت منةة  ايةةاا اتاةةاديين وان مدينةةة هيةةت هةةي اقةةدا 
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والير واسطة لرف  المياه مةن مدينة وجدت في ه ه المنط ة التي استخدمتا فيها الن
 24نهر ال رات الى السهوج المجاورة   

 وقد ورد في اتج اللية لن النوالير :   
) النةةالور : دوتج مةةةاء  لةةةه قةةةواديخ أ  )ايةةةاان  تسةةةمى ) العقةةةامير   م ردهةةةا 
)لقةةمور   يو ةة  فةةي النهةةر فتةةديره سةةرلة جريانةةه فيرت ةة  المةةاء فةةي العقةةامير 

) وسميت النالورة ك لك 25ناطر اا تجر  الى المارلة وينقج في جدوج للى ق
  تعةةد النةةوالير ظةةاهرة ح ةةارية تراايةةة اكتةةدلها 26تن لهةةا قةةريخا فةةي دورانهةةا   

اتنسةةةان العركةةةي وطورهةةةا للةةةى مةةةر الةةةامن واسةةةت اد منهةةةا اليةةةرج والتةةةي هةةةي  ات 
 مةةةدلوتت اقتقةةةادية وجماليةةةة   فالمةةةدلوتت اتقتقةةةادية نمةةةت مةةةن حاجةةةة اتنسةةةان

 ا أو ت ةج احيانةا فةي منةاط  11للميةاه ورفعهةا الةى مسةتويات لاليةة قةد تايةد لةن )
ت ةةةةج فيهةةةةا اميةةةةات اتمطةةةةار السةةةةاقطة التةةةةي يماةةةةن اتسةةةةت ادة فةةةةي ر  المارولةةةةات 
والتوس  الارالي وكالتالي قعوكة في استمرارية الارالة    فاان تكد للنسةان أن 

اره ولملةةت يةةداه تختةةرام واسةةطة كمةةا يوجةةد واسةةطة معينةةة لرفةة  الميةةاه فتكلةةورت افاةة
تعةةرف كةةة )  النةةالور   وكهةةا اسةةتطام اتنسةةان أن يح ةة  انتعاشةةا اقتقةةاديا خاقةةا 

     6ولاما واادهرت الحياة ونشطت وتوسعت  اك التوس    انظةر قةورة رقةا ) 
امةةةا المةةةدلوتت الجماليةةةة ) ال نيةةةة   فةةةان شةةةاج الكنةةةاء وطةةةرااه ومةةةواد الكنةةةاء وادواتةةةه 

ة التةةي تجمةة  مةةن المنةةاط  المحيطةةة لةةه دليةةج للةةى ل ةةج نيةةر وفاةةر مةةدكر الكسةةيط
و اةاء لةالي اجتمعةةت فةي محتةةرفين مهةرة اخترلةةوا لنةا هة ه اتلةةة فةي وقةةت لةا تاةةن 
اتلةةة معروفةةة أو واردة فةةي  لةةك الامةةان   لتكةةدو هةة ه اتلةةة محةةط الجةةاج واهتمةةاا 

ف ةةل لةةن ) أن اايةةر مةةن النةةاخ فعنةةدها يجلسةةون ويت اةةرون فةةي هةة ه اتلجوكةةة 
النوالير الداترة وانسياج الماء يشاج منظرا خلكا وحراة النةوالير المختل ةة سةرلة 
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الواحد للى الااني واندفام الماء شاج تنا ما م  حراة الماء وانسياكه لتتعان  م  
منظةةةر اتشةةةجار التةةةي تسةةة ط الشةةةمخ لليةةةه ك ةةةياتها وخاقةةةة فةةةي وقةةةت اتقةةةيج 

اء مدهوشةا امةا لظمةة الخةال  وحسةن تنظةيا اتنسةان يدلوا النظةر واسةتطالته والك ة
 . 27وتطوي  الطكيعة لخدمته تستمرارية حياته  

   6قورة رقا ) 
 نوالير مةةدينة هيةت 

 

 
 

 لوحة فنية لل نان لكد الرحمن جمعه الهيتي الت طت من معر ه كتاريخ 
15 /4/2111 . 
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 . الم اهي والمطالا .3
كةةةةالر ا مةةةةن النسةةةةكة المتدنيةةةةة لعةةةةدد الم ةةةةاهي والمطةةةةالا اةةةةنمط مةةةةن انمةةةةاط        

الترويح ) الترفيه   فةي مدينةة هيةت ات مةن المماةن أن يميةا الجيرافةي هة ا الةنمط 
ال    الكا ما يتماج كاتشرطة أو ات رم الخ راء التي تمتد للى طوج الواجهات 

ل ةرات وخاقةة الجانةج اتيمةن لةه الماتية كشاج محتشد )متااحا   والمتمالة كنهةر ا
وهي امتداد لمنط ة السو  ال ديا وال ريكة مةن الجسةر الحديةد  الة   يةركط المدينةة 
كحي الكار) الجايةرة   وتتمتة  المنط ةة كارت ةام اامةان المتةر المركة  الواحةد وقةير 
المؤسسةةات الترويحيةةة والتةةااحا والتنةةافخ للةةى الوحةةدة الواحةةدة مةةن ايرا ويعةةود 

الرتيخ لااافتها للى طوج   ة النهر لما يوفره من جةو ملتةا وهةواء ن ةي السكج 
ومنظةةر خةةةلج يؤمةةةه المتنةةاهين كقةةة ة يوميةةةة لقةةةر اةةج يةةةوا أو كقةةة ة دوريةةةة ) 

   7  و)  11يةةةومي الخمةةةيخ والجمعةةةة   مةةةن اةةةج اسةةةكوم ويكلةةةغ لةةةدد الم ةةةاهي ) 
 مطةةةةالا   وهنةةةةاك قةةةةنف أخةةةةر مةةةةن الم ةةةةاهي والمطةةةةالا فةةةةي المدينةةةةة للةةةةى طةةةةوج

  ا  تنتشةةةةةر هةةةةة ه 8الشةةةةةوارم التجاريةةةةةة اشةةةةةارم     ) الجةةةةةر    والكةةةةةالغ لةةةةةددها ) 
المؤسسةةةات كقةةةورة متكالةةةدة مسةةةت يدة مةةةن قةةةرج هةةة ه المؤسسةةةات مةةةن المسةةةتهلاين 
الاوار وهي تت ج اهمية في تنافسها وتااحمها للى وحدة ايرا م ارنة كالقنف 

من الم اهي داخةج المنط ةة  اتوج ر ا ارت ام اتسعار فيها   اما تتواجد مجمولة
  والتةةي يؤمهةةا فةةي اليالةةج  5التجاريةةة المراايةةة ) السةةو  ال ةةديا   ويكلةةغ لةةددها ) 

الرجةةاج المسةةنين والةة ين كايارتهةةا وتجمعهةةا يتةة اارون ايةةاا القةةكا ويتكةةادلون الهمةةوا 
   . 7والحاايات الجميلة اياا شكاكها انظر قورة رقا ) 

 
   7قورة رقا ) 



 
 
 
 

 
 

 

27 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

 هيت للى   اف النهر م اهي مدينة 
 

 
 

  15/7/2118قورة الت طت كتاريخ              
 . المرااا الا افية والريا ية والحدات  .4

تلعةةةةج هةةةة ه المنشةةةةاءات والمرافةةةة   ةةةةمن المرااةةةةا الا افيةةةةة دورا مهمةةةةا  ةةةةمن     
الوظي ةةةة الترويحيةةةة ) الترفيهيةةةة   التةةةةي ت ةةةدا للسةةةاان  فةةةةي مدينةةةة هيةةةت خةةةةدماتها 

ما للهتماا المتعاظا لساان المدينة كالا افة وال نون واتنشطة الريا ية الوا حة ل
اتخر  والدليج للى  لك اللا الا افة والعلةوا وال نةون لةيخ للةى مسةتو  المدينةة 

 كج للى مستو  محافظة اتنكار والعرا  ف ل لن اتقطار العركية واتجنكية  
ا المرااةا الا افيةة التةي اانةت النةواة ومن خلج ه ه ال  ةرة يماةن الوقةوف للةى اكةر 

اتولى التي احت ةنت ماةج هةؤتء الما  ةين واانةت الكةااورة التةي انطل ةوا منهةا الةى 
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العالا ل يا سعة اف ها وتطلعاتها واهمها ) م هةى الشةاقوفة   والتةي تطةج كقةورة 
والتةي ت ةا  1863مكاشرة للى نهر ال رات و الماتكة العامة   التي تاسست لاا 

 5 837ختلف الاتةج فةي شةتى قةنوف العلةا واتدج والا افةة وتكلةغ مسةاحتها ) م
  تليهةا فةةي اتهميةةة ) ن اكةة المعلمةةين   التةةي ترلةى المعلمةةين والمدرسةةين وهةةي 2 ا

مراةةةا تجتمةةةام الاةةةوادر التعليميةةةة واقامةةةة النةةةدوات الا افيةةةة واتحت ةةةاتت المتعةةةددة 
  يليهةا  2 ا 2377تكلغ مساحتها ) والدورية وي تقر وجودها في حي المعلمين و 

وي ةةةا حدي ةةةة جميلةةةة وقةةةالة  2 ا 1125) نةةةاد  المةةةوظ ين   وتكلةةةغ مسةةةاحته ) 
لت ةديا الخةدمات للاكةاتن والة   ت ي ةج اهميةة لةن المرااةا اتخةر  مةن خةةلج دوره 
ال الج في توفير اتوقةات للترفيةه ) التةرويح   للمةوظ ين للةى مختلةف المسةتويات 

كعد انتهاء الموظ ين من لناء النقف اتوج من النهار ال   تكةدأ للراحة وخاقة 
لقرا  5ظهرا  لتكدأ سالات الراحة قي ا من )  2قكاحا   حتى  1سالاته من 

 11لقةةةرا وحتةةةى  3مسةةةاءا   وأمةةةا فةةةي الشةةةتاء تكةةةدأ سةةةالاته مةةةن  )  11وحتةةةى 
مسةةةةاءا   وهةةةةو وقةةةةت اةةةةافي لملةةةةك ال ةةةةرا  الةةةة   يسةةةةكج الترهةةةةج القةةةةحي والن سةةةةي 
والع لي   ليستامر لتجديةد الطاقةة لةد  اتنسةان ) القةحية والن سةية والع ةلية   
تست كاج يوا جديد فيه لمج جديد  امةا ) المراةا الا ةافي   فهةو مراةا اقةيا حةدياا 

وال   ي   للى   ة نهر ال رات مجاورا الم اهي والمطالا حيث  2118في لاا 
وقالةةةة مةةؤتمرات وقةةالة سداسةةةية وي ةةةا حدي ةةة اكيةةرة  2  ا611تكلةةغ مسةةاحته ) 

الشةةاج  و طةةاك ين تقامةةة المحا ةةرات والمعةةارا نتيجةةة تاايةةد المطالكةةات كانشةةاء 
قرن ا ةافي تقامةة النشةاطات والنةدوات والمعةارا والمحا ةرات العلميةة واتدكيةة 

   .1وتنافخ المهتمين كاقامة اتنشطة والمعارا انظر قورة رقا )
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   1قورة رقا ) 

 ا الا افي في مدينة هيت المرا
  11/3/2111قورة الت طت كتاريخ        

 
ف ةةل لةةن مةةا ت ةةمه المرااةةا الا افيةةة مةةن ) متناهةةات وحةةدات    حيةةث يكلةةغ      

لدد المتناهات في مدينة هيت والتةي ت تقةر للةى مراةا المدينةة الاةة ف ةط وهةي 
وم مسةاحاتها ) ويكلةغ مجمة 1815موالة في حي المعلمين ف ط والتي اقيمت لاا 

ف ةةةط وتشةةةتمج للةةةى الحةةةدات  لخدمةةةة سةةةاان المدينةةةة وقةةةد رولةةةي فةةةي  2  ا 8211
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انشةةاءها اةةج المواقةةة ات  ةةمن ال ياسةةات المعمةةةوج كهةةا فةةي كنةةةاء المتناهةةات مةةةن 
اتسيجة العالية واتلعاج المتنولة التةي تلتةا مختلةف مسةتويات المةار المتنةاهين 

الطكيعيةةةة ف ةةةل لةةةن قلةةةة اتهتمةةةاا  ات هنهةةةا قةةةد خركةةةت وت الةةةت نتيجةةةة الظةةةروف
وقةةةةيانتها مةةةةن قكةةةةج الةةةةدواتر الحاوميةةةةة المسةةةةؤولة   امةةةةا الحةةةةدات  ف ةةةةد خققةةةةت 
مساحات تقامة الحدات  داخج اتحياء السانية ليرا الترويح لن الن خ لسةاان 
اتحيةةاء وتلطيةةف الجةةو وت ليةةج اتختناقةةات نتيجةةة اتحتشةةاد السةةاني ات هنهةةا  يةةر 

ن مسةةةاحات داخليةةةة فار ةةةة ولةةةدا الةةةتمان مةةةن ارالتهةةةا و لةةةك فعالةةةة وتراةةةت لتاةةةو 
ترت ةةةام نسةةةكة اتمةةةلن فةةةي التركةةةة نتيجةةةة ميةةةاه القةةةرف القةةةحي المنقةةةرفة مةةةن 

 51761الكيوت لعدا توفر شكاات القرف القحي وتكلغ مسةاحاتها           ) 
    2 ا

اما كالنسكة للمرااا الريا ية فهي ت ا الملعج وال   ي تقر وجوده فةي 
وي ةةا سةةاحة العةةاج اكيةةرة ومةةدر   2 ا 21125حةةي المعلمةةين وتكلةةغ مسةةاحته ) 

وقالةةةات ريا ةةةية ومخةةةاان وسةةةاحات لللعةةةاج ال ةةةو  و يرهةةةا   فةةةي حةةةين يتوسةةةط 
مراا الشكاج مدينة هيةت للةى طةوج شةارم الجةر  وي ةا سةاحة العةاج اةرة ال ةدا 

  ف ةل  21 2 ا 31461وقالات ريا ية ميل ة تلعاج ال و  وتكلغ مساحته ) 
لةن النةةاد  الريا ةي الخةةاص كالمدينةة والةة   يشةترك مةة  مراةا الشةةكاج فةي ن ةةخ 
الماةةةان وهةةةي مرااةةةا مهمةةةة وفاللةةةة و لةةةك لةةةدورها فةةةي اقامةةةة اتنشةةةطة الريا ةةةية ) 
الترويحية   للشكاج المهتمين كالريا ة واكراها ) العاج ارة ال دا وارة السلة وارة 

سةنة   للةى شةاج فةر   25سنة وحتى  13 الطاترة   يمارسها الشكاج من لمر )
ريا ةةية منظمةةة مةةن قكةةج مديريةةة التركيةةة فةةرم هيةةت وهيتةةات اهليةةة ترلةةى الريا ةةة 
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تسةةتامر الطاقةةات الشةةاكة وتنمةةي قةةدراتها الع ليةةة والجسةةمية وتملةةك ال ةةرا  وتكعةةدها 
 لن اتمراا والمخدرات .

 ا اءة الخدمات الترويحية في مدينة هيت     
 خدمات .م هوا ا اءة ال

) يعةةد م هةةوا الا ةةاءة مةةن أهةةا الم ةةاهيا المسةةتخدمة لت يةةيا أداء أو لمةةج ي ةةوا كةةه   
  ) وي سر م هوا الا اءة ليويا للى انه انجاا لمج مةا ك قةج  28الااتن الكشر   

الجهةةود واقةةج ال اقةةد وكمعنةةى أخةةر تعنةةي نسةةكة الطاقةةة المسةةتخدمة مةةن قكةةج النظةةاا 
ومةةن هةة ا الم هةةوا  31رة لةةه خةةلج دوره فةةي العمةةج  الةةدينامياي هلةةى الطاقةةة المتةةوف

 فةةةةةةةةةان الا ةةةةةةةةةاءة تعةةةةةةةةةد  ات أهميةةةةةةةةةة اكيةةةةةةةةةرة فيمةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةةص الخةةةةةةةةةدمات الترويحيةةةةةةةةةة 
) الترفيهية   ه  تتميا الخدمات الترويحية  كالالف العالية التي تقرف للى هة ه 
الخةةدمات اكتةةدءا مةةن تخقةةيص قطعةةة ايرا إلنشةةاء المراةةا الترويحةةي و  ةةمن 

حدياةةةة ورفةةةدها كةةةايجهاة والمعةةةدات المريحةةةة والاماليةةةة التةةةي تشةةةعر المواقةةة ات ال
الااتةةةر كالراحةةةة الن سةةةية والجسةةةمية وانتهةةةاءا كتوظيةةةف الاةةةوادر العاملةةةة فيهةةةا   ممةةةا 
يعطةةي للمو ةةوم أهميةةة اكيةةرة وفعالةةة وخاقةةة فةةي المجتمعةةات المتطةةورة التةةي تعةةد 

 الترويح  من  روريات الحياة لل رد والمجتم  
نجةةد الهيتةةات والمنظمةةات الحاوميةةة وشةةكه الحاوميةةة اولةةت هةة ا الجانةةج ) لةة لك    

لناية خاقة و لك لما تحتله من اهمية متمياة كةين اتنشةطة اتقتقةادية اتخةر  
ومةةا تةةدر مةةن مةةوارد تةةدلا الةةدخج ال ةةومي لةةد  الاايةةر مةةن دوج العةةالا ف ةةل لةةن 

والترويحيةة كهةدف تح يةة  ااارهةا الح ةارية والا افيةة لتلكيةة ر كةات اتفةراد الروحيةة 
 السرور والراحة الن سية للى مستو  ال رد والجمالة   
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وانطلقةةةا مةةةن هةةة ه ايهميةةةة فةةة ن ا ةةةاءة وا ايةةةة الخةةةدمات الترويحيةةةة تسةةةتوجج     
التخطةةيط الجيةةد وتعتمةةد للةةى أسةةخ للميةةة دقي ةةة لةة ا حرقةةت واارة التخطةةيط فةةي 

ها لتكيةةان مةةد  الا ةةاءة فةةي هلةةى تحديةةد مجمولةةة معةةايير تعتمةةدها ل ياسةة 31العةةرا 
 :  ماان دون أخر وهي االتالي

   3جدوج رقا ) 
 المعايير التخطيطية للخدمات الترويحية في العرا 

 الخدمة
 

 المعيار المحلي
 المساحة/هاتار لدد الساان/نسمة

 5 1 21111 مراا شكاج
 5-4 25111 مللج ريا ية
 6-5 11111 حدات  ومتناهات
 51 1 51111 ماتكة مرااية
 21 51111 متناه لاا

 132 11111 ناد  ريا ي
 1 11111 ساحات وحدات 

المقةةةةةةدر: الجمهوريةةةةةةة العراقيةةةةةةة   واارة التخطةةةةةةيط   هيتةةةةةةة التخطةةةةةةيط اتقليمةةةةةةي   قسةةةةةةا 
 . 2111اتساان  خطة التنمية العراقية لعاا           

 التواي  المااني لمتييرات الخدمات الترويحية . 
 سسةةةةةةةات ) مرااةةةةةةةا   الخدمةةةةةةةة الترويحيةةةةةةةة ماانيةةةةةةةا فةةةةةةةي مدينةةةةةةةة هيةةةةةةةت تتةةةةةةةوام مؤ   

 ) المراا   وف ا لعوامج متعددة اكراها : 
 لوامج ادارية  .1
 لوامج تخطيطية  .2
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وهةةةي كةةةدورها تةةةؤار تةةةايرا كةةةاراا حيةةةث نجةةةد احةةةد اتحيةةةاء يت ةةةمن اااةةةر مةةةن        
احيةاء مؤسسة خدمة كج يتعد   لك الى الث وارك  مرااا رتيسية في حين ت ت ر 

اايةرة لمظهةر واحةد مةن مظةاهر الخةدمات الترويحيةة لتظهةر فالليةة العوامةج الةةله 
  يماةةن الاشةةف لةةن  4اونهةةا لوامةةج حاسةةمة فةةي  لةةك ومةةن خةةلج جةةدوج رقةةا ) 

اي يةةةة توايةةة  المؤسسةةةات الترويحيةةةة للةةةى اتحيةةةاء السةةةانية والتةةةي ت تسةةةا ار ةةةها 
 المعمورة للى  وتها اداريا . 

   2خارطة رقا ) 
 تواي  المااني لمؤسسات الخدمات الترويحية في مدينة هيتال

 

 
 المقدر : الدت كاتلتماد للى خارطة مدينة هيت 

 . 1991, لسنة  1/0444  ات الم ياخ 
  يت ةح أن حةي المعلمةين 1ومن خلج جةدوج التواية  الماةاني والخارطةة رقةا )  

ناهةات وحةدات  لامةة يست ار كالخدمات ) المرااا  الترويحية حيث ي ةا اةلث مت
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 5وملعج اكير ومراا ا افي واحد والمتماج كن اكة المعلمين وك لك ياةون لةددها) 
  مطةةالا وم ةةاهي 4  )  1  مرااةةا   اةةا يليةةه حةةي الجةةر  ويكلةةغ لةةدد المرااةةا ) 

ومراةةةةاين للريا ةةةةة ومراةةةةاين للا افةةةةة اةةةةا يليةةةةه حةةةةي العمةةةةاج ويكلةةةةغ لةةةةدد الحةةةةدات  
  اةةةا يليةةةه حةةةي الجمعيةةةة وحةةةي الاهةةةور وحةةةي  6  وحةةةي الكاةةةر ) 7والمتناهةةةات ) 

ال دخ والتي تتساو  في لدد الحدات  والمت من اج واحدة منها للى حةدي تين   
قةةةة ة ترويحيةةةةة   )  أ فةةةي حةةةةين تك ةةةةى اتحيةةةاء السةةةةانية اتخةةةةر  محرومةةةة مةةةةن 

ترفيهية   ومن خلج المؤشةرات نجةد أن هلةدادها ومسةاحاتها م ارنةة كعةدد السةاان 
ي سةةةاني اللةةةةى مةةةن المعةةةةايير المحةةةددة والمتكعةةةةة مةةةن قكةةةةج واارة ومسةةةاحة اةةةج حةةةة

التخطيط العراقية ا هداف خطة للتنمية وكها سجلت ا اءة سلكية لالية جةدا ولةدا 
ا ايةة وا ةحة لةة ا مةن ال ةرور  انشةةاء لةدد مةن المرااةةا الترويحيةة ) الترفيهيةةة   

ا ةية والا افيةة لاج حي ساني ومايناسج م  الحي السااني له كاةج أنوالةه ) الري
والمتناهةةةةةةات والحةةةةةةدات    واتكةةةةةةام الطةةةةةةر  العلميةةةةةةة الحدياةةةةةةة والجديةةةةةةدة وتجهياهةةةةةةا 
 كالخدمات الجمالية والامالية لتعطي شعور كالراحة وتدخج السرور للى الساان .

 
 ا اءة الخدمات الترويحية ) الترفيهية   .

م ارنةةة مةة  مةةن خةةلج لةةرا واقةة  الخةةدمات الترويحيةةة فةةي مدينةةة هيةةت وكال      
المؤشرات الترويحية نجد أن ا ةاءة الخةدمات متكاينةة كةين احيةاء المدينةة لة ا يماةن 

 أن ن سا المدينة الى قسمين من حيث وجود الخدمات فيها : 
اتحيةةةاء التةةةي تتواجةةةد فيهةةةا الخةةةدمات الترويحيةةةة وهةةةي ) حةةةي المعلمةةةين وحةةةي  .1

 سية   .الجر  وقند  وال كانية وحي العماج وحي الكار وحي ال اد
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 قةةةورة مةةةن قةةةور الخةةةدمات الترويحيةةةة وهةةةي  أ اتحيةةةاء التةةةي تتوجةةةد فيهةةةا  .2
) الخ ةةر والةةدوارة وال ل ةةة   وهةةي متكاينةةة فةةي نوليةةة الخةةدمات فكع ةةها توجةةد 
فيها مرااا ري ية وت ت ر الى المرااا الا افية وكالعاخ والكعا اتخر توجد 

ا افي انظر  جدوج رقا مراا ريا ي و  أ فيها حدات  ومتناهات وت ت ر الى 
 (4    

 
   4جدوج رقا ) 

 تواي  المؤسسات الترويحية للى ايحياء السانية في مدينة هيت
ايحياء 
 السانية

لدد 
 الساان

 المطاعم والمقاهي المتنزهات والحدائق المراكز الثقافية  المراكز الرياضية

 المساحة 2المساحة /م المساحة المساحة
 14 2 1111 2 - - - - 5111 الجمعية

 - - 1242 1 2122 1 22121 1 5311 المعلمين

2444 6 - - - - 1111 الكار
4 

- - 

 - - - - - - - - 5111 الخ ر

1412 2 - - - - 4311 العماج
1 

1 124 

 - - 1221 1 - - - - 3471 اإلط اء

1121 6 - - - - 2851 ال ادسية
1 

- - 

 - - - - - - - - 3411 الدوارة
 قند 
 وال كانية

2111 - - 2 2116 - - 1 214 

 - - - - - - - - 3611 ال ل ة
 114 0 - - 2064 2 14062 2 3451 الجر 
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 - - 1902 2 - - - - 1464 ال دخ
 - - 2219 2 - - - - 1157 الاهور
 124 14 16411 29 2191 1 22121 1 48458 المجموم

 المقدر :  كاتلتماد للى :  
 دانية : الدراسة المي1
  2111للحقاء   فرم هيت   كيانات  ير منشورة   لعاا : كيانات الجهاا المراا 2
 

 أار الخدمات الترويحية للى الجوانج اتقتقادية 
تعةةد الخةةدمات الترويحيةةة مةةن الخةةدمات التةةي تعتمةةد للةةى اتسةةتامارات الناجحةةة ه ا 

ة النوليةة والاميةة توفرت اج متطلكات النجان في الماةان والتةي تهةدف الةى المن عة
العامة والخاقة فهي تستلاا توفر مجمولة من الخقاتص واولها الحاجةة الملحةة 
الةةى وجةةود نةةوم مةةن التنظةةيا تسةةترجام قةةيا الوقةةت والجهةةد واتماانةةات المسةةتخدمة 
ومةةاي يا هةةي اتركةةان ويةةر  الكاحةةث أن هنةةاك مجمولةةة مةةن اتاةةار التةةي تةةنعاخ 

 ي :للى كعا الجوانج واكراها كالتال
 توفر فرص لمج وتحد من الكطالة . .1
تعاني ا لج مدننا العركية من الكطالة وقلة توفر فرص العمةج ولعةج  لةك يعةود    

الى اسكاج لديدة اكراها انخ اا مستو  الدخج ال ةومي للكلةد الة   يةنعاخ للةى 
اج م اقج الحياة ومدينة هيت من المدن التي تعاني فيهةا الاةوادر الشةاكة والة ين 

ي سةةةن العمةةةج مةةن الكطالةةةة وقلةةةة فةةةرص التوظيةةف وخاقةةةة الحاقةةةلين للةةةى هةةا فةةة
الشةةهادات اتااديميةةة الوسةةطية ودونهةةا   وتعةةد الخةةدمات الترويحيةةة مةةن الخةةدمات 
الجا كةةةةة لليةةةةد  العاملةةةةة لمختلةةةةف المسةةةةتويات ولمختلةةةةف اتنمةةةةاط وهةةةة ا ماااكتتةةةةه 

  حيةةةث يكلةةةغ لةةةدد الدراسةةةة الميدانيةةةة والمسةةةح الميةةةداني للعةةةاملين فةةةي هةةة ا المجةةةاج 



 
 
 
 

 
 

 

37 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

  لةامل للةى التكةار أن اةج م هةى يعمةج فيهةا امعةدج 45العاملين في الم ةاهي )
  م هةةةةى   فةةةةي حةةةةين يكلةةةةغ لةةةةدد العمةةةةاج فةةةةي المطةةةةالا 15  لمةةةةاج لمجمةةةةوم )3)
  لمةاج لمجمةوم ) 1  لامج للى التكار أن اج مطعا يعمج فيه امعةدج )112)

اجةةةةةرا شةةةةةهريا وقةةةةةدره    مطعمةةةةةا   للمةةةةةا أن اةةةةةج لامةةةةةج فةةةةةي الم هةةةةةى يت ا ةةةةةى14
  دينةةةةار لراقةةةةةي فةةةةي حةةةةةين يت ا ةةةةى العمةةةةةاج فةةةةي المطةةةةةالا امعةةةةةدج  211111)
  دينار لراقي شةهريا   امةا المرااةا الا افيةة فةان الماتكةة العامةة يعمةج 311111)

  لماج ويعمج في ن اكة لمعلمين 7  موظ ين ويعمج في ناد  الموظ ين )4فيها )
 ا الريا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوظ ين فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين يعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 7) 
    ويت ح مةن  4  وفي ناد  هيت الريا ي )   4  وفي مراا الشكاج )  5) 

 لةةك أن الخةةدمات الترويحيةةة وفةةرت فةةرص لمةةج مناسةةكة لهةةا وقللةةت مةةن الكطالةةة 
وخ  ت من حدتها وشجعت المسةت يدين منهةا للةى اتسةت رار واتطمتنةان كوجةود 

 . 32فرص لمج داتمية 
 لعاملين . رف  المستو  المعاشي ل2

يعةةةد رفةةة  المسةةةتو  المعاشةةةي للعملةةةين مةةةن اهةةةا اتاةةةار التةةةي انعاسةةةت كعةةةد مةةةا     
تةةوفرت فةةرص لمةةج لليةةد  العاملةةة المناسةةكة مةةن اجةةور شةةهرية جيةةدة ايمةةر الةة   
شةةج  للةةى رفةة  المسةةتو  المعيشةةي اتحسةةين الحالةةة القةةحية وال ةةدرة للةةى تةةوفير 

ن واجهةاة التكريةد واتاةاث والهةاتف وشراء الحاجات المنالية ال رورية من ) تل ايو 
المحمةةوج و يرهةةا   ف ةةل لةةن ماح  تةةه مةةن سةةمات مهمةةة االتشةةجي  للةةى الةةاوا  
كدج العاوف لنه ت لكها واماانية استتجار مساان مست لة لعواتلها وكناء مساان 

 جديدة وشراء سيارات خاقة انوم من الرفاهية واتقتقادية .
 ينة ..رف  المستو  المعاشي للمد3  
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تةةةةنعاخ اتاةةةةار اتقتقةةةةادية للةةةةى المدينةةةةة مةةةةن خةةةةلج العواتةةةةد الماليةةةةة التةةةةي      
تعةةةةودللى سةةةةةاان المدينةةةةة كاتسةةةةةت ادة مةةةةن الخةةةةةدمات الم دمةةةةة مةةةةةن اتسةةةةةتعماتت 
الترويحية   ا  أن الخدمات الم دمة تعود كاتمواج للى اقةحاج تلةك المؤسسةات 

فةةي السةةو  للمداولةةة واتسةةتامار ) المطةةالا والم ةةاهي   ف ةةل لةةن ايةةادة اتمةةواج 
وتشةير الدراسةة الميدانيةة ات أن نسةكة اتركةان تةةاداد سةنة كعةد سةنة و لةك تسةةتكاج 
اتمن ال   اان م  ودا اا ايادة الرواتج الشهرية للمةوظ ين نتيجةة ترت ةام الةدخج 
ال ةةومي لعمةةوا الكلةةد ف ةةل لةةن تميةةا المدينةةة كالناحيةةة الترفيهيةةة لتةةوفر اتماانةةات 

 لطكيعية واليشرية الم اورة سل ا .ا
 . تنوم اتستعماتت اتخر   4

تتعةةدد وتتنةةوم الخةةدمات فةةي مدينةةةة هيةةت واكراهةةا التجاريةةة والن ةةج والخةةةدمات      
اترتاااية اتخر  نتيجة نشاط اتستعماج الترويحي لايادة اتلتماد كع ةها للةى 

واد اتسةةةتهلاية التةةةةي الةةةكعا اتخةةةر ا  تةةةوفر الخةةةدمات التجاريةةةةة اايةةةر مةةةن المةةة
 تحتاجهةةةةةا كقةةةةةورة داتميةةةةةة كعةةةةةا المرااةةةةةا الترويحيةةةةةة االمطةةةةةالا والم ةةةةةاهي مةةةةةن 
) خ ر وفوااه ومشروكات  اايةة ولحةوا حمةراء وكي ةاء واسةماك ومةواد أخةر    
ت دا للى شاج وجكات للوافدين هليها   ف ل لن ماتسةاها خةدمات الن ةج كةه مةن 

المنةاط  ككع ةها واماانيةة الوقةوج هليهةا خلج تةوفر الطةر  الجيةدة التةي توقةج 
كالسيارة وخاقة للمناط  الترويحية الكعيدة والتي هي خار  مراةا المدينةة اميةارة 
اا الج وم والتجوج في القحراء والتجوج في اترا ي الخ ةراء أو الوقةوج الةى 

ورها العيون ال يرية المشهورة في المدينة اما الخدمات اترتاااية اتخر  فل ي ج د
و لةةةةك تماانيتهةةةةا فةةةةي تةةةةوفير الطاقةةةةة الاهركاتيةةةةة وميةةةةاه الشةةةةرج وخطةةةةوط الهةةةةاتف 

 والطر  النظي ة وشكاات القرف القحي .
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 اار الخدمات الترويحية للى الجوانج اتجتمالية 
اانت النظرة الساتدة الى العاملين في كعةا المجةاتت الحياتيةة سةلكية تنطلة      

راطية وفوقية   مالما اانت النظرة الةى العةاملين فةي من التكارات اجتمالية وكيروق
مجةةاتت رفةة  ال  ةةلت كينمةةا اقةةكح العقةةر الحةةديث ) ينظةةر الةةى هةة ا النةةوم مةةن 
النشةةةاطات للةةةى هنهةةةا المةةةاج تتعلةةة  كقةةةنالة كيتةةةة اف ةةةج للنسةةةان واقةةةكح نةةةوم 
العمةةةج الةةة   ي ةةةوا كةةةه يةةةرتكط كم ةةةدار الخدمةةةة اتجتماليةةةة التةةةي يح  هةةةا والمن عةةةة 

تمالية التي يوفرها فهي نوم من اتلماج الخدمية  ات الق ات والخقةاتص اتج
المتميةاة فةي مظهرهةا وترتيكهةا واناقتهةا ونظافتهةا   ومةن اكةرا الجوانةج اتجتماليةةة 

 هي االتالي : 
 وقت ال را  . .1

تعةةد لمليةةة التةةرويح مةةن العمليةةات او الممارسةةات ال ةةرورية لل ةةرد وهةةي اةةرد      
عاليات التي يمارسها اتنسان خةار  الكيةت للسةتمرار فةي الحيةاة فعج للنشطة وال 

   والترويح لمج اراد  للشخص يندف  نحوه لممارسة الر كة فةي سةد وقةت ال ةرا  
  والم قةةةود كوقةةةت ال ةةةرا  هةةةو الةةةامن ال ةةةاتا لةةةن سةةةالات العمةةةج اليوميةةةة  33

انةةه الةةامن   ويشةةير المقةةطلح للةةى  34والحاجةةات الكيتيةةة والكايولوجيةةة للنسةةان 
ال   ياون فيه اتنسان لدا ماهو فيه مةن   لةة اةالنوا او قيةد فسةيولوجي ل  ةاء 

  وكعكةةةارة اد  فةةةان وقةةةت ال ةةةرا  هةةةو فتةةةرة امنيةةةة تسةةةتامر  35الحاجةةةات االطعةةةاا 
لتجديد طاقة اتنسان وكعث نشاطه لن طري  الت مج واتسترخاء والراحة في ظةج 

ة فهةةو وقةةت مسةةت ط  مةةن حيةةاة اتنسةةان الظةةروف الطكيعيةةة  ةةمن كيتتةةه الجيرافيةة
  ويتمتة   36اليومية تيخ   ل واكط العمج يهةدف الةى الراحةة ال هنيةة والكدنيةة 

ساان مدينة هيت كوقت فرا  محدد وهو السالات التي هي كعد انتهاء العمج فةي 
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الةةدواا الرسةةمي سةةواء ااةةانو مةةوظ ين او طلكةةة والتةةي تختلةةف فةةي القةةيف لنةةه فةةي 
كسكج ققر او طوج فترة النهار والتي تكدأ من كعد الساله الخامسة الشتاء و لك 

لقةةرا وانتهةةاءا كالسةةالة العاشةةرة مسةةاءا وخاقةةة لنةةد الم ةةاهي والمطةةالا المتراةةاة 
للةةةى طةةةوج نهةةةر ال ةةةرات امةةةا  ارنةةةا سةةةل ا امةةةا كالنسةةةكة للمارسةةةة كعةةةا النشةةةاطات 

ن السةةالة الاالاةةة الريا ةةية فةةان اشةةهرها هةةي ممارسةةة هوايةةة السةةكاحة والتةةي تكةةدأ مةة
لقرا وحتى السالة الساكعة مساءا   اما في الشتاء فان وقت ال را  ال   مماةن 
ان ي  يه ال رد يختلف لن ما ي  يه في القةيف حيةث تكةدأ سةالة التةرويح مةن 
السةةةالة الاالاةةةة والنقةةةف وتنتهةةةي كالسةةةالة الخامسةةةة والنقةةةف مسةةةاءا   ويختلةةةف 

لخمةيخ والجمعةة   ا  تطةوج سةالات التةرويح اتمر في اياا العطج اتسةكولية ) ا
حتى السالة الاامنة مساءا و لك كسكج كرودة الط خ   اتمر ال   ينعاخ للةى 
سةةةاان المدينةةةة مةةةن الناحيةةةة اتجتماليةةةة مةةةن خةةةلج اوقةةةات الراحةةةة التةةةي يماةةةن ان 
ي  يها ال رد كعد سةالات لمةج م ةنية طويلةة للةى مةدار اتسةكوم كقةورة لامةة 

يةةةوا كقةةةورة خاقةةةة ممةةةايوفر  لةةةك اماانيةةةة تجديةةةد الطاقةةةة للنسةةةان وللةةةى مةةةدار ال
 وتح ي  الراحة والسعادة وتخليقه من التعج الن سي والع لي

 تنمية ال درات الكشرية . .2
للسةةةتعماتت الترويحيةةةة ) الترفيهيةةةة   ااةةةارا مهمةةةة مةةةن ناحيةةةة تنميةةةة ال ةةةدرات     

ج فةةي مجةةاتت متعةةددة الكشةةرية وتح ياهةةا للةةى العمةةج مةةن خةةلج تةةوفير فةةرص لمةة
والتولية نحو ملك ال را  واسةتامار الوقةت لمقةلحتها وخاقةة للاةوادر الشةاكة فةي 
سةةن العمةةج   ا  العمةةج ي ةةتح افةةا  جديةةدة ويرسةةا الخطةةوط اتولةةى للمسةةت كج لل ةةرد 

 ال   يمان قنالته كن سه م  العايمة والشجالة والتحمج .
 الح اظ للى طك ة الشكاج . .3
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عمةةج   للشةةكاج امةةواج يماةةن اتلتمةةاد لليهةةا فةةي رسةةا خطةةوط تةةؤمن ) فةةرص ال   
مسةت كلها واتجةاهتها وميةولها يومةةا كعةد يةوا  حتةى تتسةة  تطلعةاتها نحةو اتسةةت رار 
والحقةةوج للةةى الشةةةهادات المناسةةكة لهةةةا ف ةةل لةةن اماانيةةةة الةةاوا  اتقتقةةةادية 

للةى العمةج وتاوين اتسرة ومتطلكات الحياة اتخر    سيما وان الشكاج ال ادرين 
-15  وتعةةد ال تةةرة مةةن )63-15و ةةمن اتلمةةار المحةةددة للعمةةج تكةةدأ مةةن سةةن )

  سنة في الت اد الكاحث من اخطر ال ترات التي تواجه اتنسةان والتةي ياةون  22
فيهةةا مت لةةج اتراء واتفاةةار واماانيةةة اقنةةالها كاشةةياء قةةد تيت كلهةةا الع ةةج وسةةهولة 

واترهةةةاج وال تةةةج أو للتطرفةةةات الدينيةةةة أو  اسةةةتيللها تلمةةةاج التخريةةةج التخريةةةج
العرقية التي ت تح افا  ال تن والمقاتج   واتلداد التي تك خ كها والتةي اشة تها 
الدراسةةةة الميدانيةةةة حةةةوج لةةةدد العةةةاملين فةةةي مجةةةاج الترفيةةةه لةةةدليج وا ةةةح للةةةى أن 
العمةةةج شةةةرف ف ةةةل لةةةن مةةةا يحاةةةه ديننةةةا الحنيةةةف للةةةى العمةةةج فةةةي ال ةةةران الاةةةريا 

 حاديث النكوية الشري ة .وات
 ت وية الرواكط والعلقات اتجتمالية . .4

ا  ى تمت  مدينة هيت كاتماانات الطكيعية والكشرية المتنولة ق ة السياحة     
الترويحية    ) الترفيهية   ولدها من اها المةدن فةي محافظةة اتنكةار مةن الناحيةة 

ساان المدينة ف ط كج ي قدها  الترفيهية تمااناتها كحيث لا ي تقر الترويح للى
 الاايةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةةار  المدينةةةةةةةةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةةةةةةةةرا التةةةةةةةةةةةةةةةةرويح كقةةةةةةةةةةةةةةةة ة دوريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
) شهرية   و) نقف شهرية   تخ  قسط من الراحة والتمت  كالهواء الن ي والنظر 
الةةى النهةةر والجلةةوخ للةةى شةةاطته واشةةجار النخيةةج الخ ةةراء واشةةجار الحم ةةيات 

ليةةةه   ف ةةةل لةةةن مشةةةاهدة اتاةةةار الوارفةةةة فةةةي الكسةةةاتين المطلةةةة كقةةةورة مكاشةةةرة ل
ال ديمةةةةة ) اال لعةةةةة     المسةةةةورة   و) اطةةةةلج النةةةةوالير   و) ميةةةةارة اا الجةةةة وم   
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والتناه في كساتينها وممارسة اتلعاج والسكاحة لند   اف النهر و يرها   ايمةر 
الةة   شةةج  للةةى ت ويةةة العلقةةات والةةرواكط اتجتماليةةة كةةين اكنةةاء المدينةةة واوارهةةا 

دن المحيطةةة االرمةاد  وال لوجةةة حتةةى اادت العلقةات وارت ةةت الةةى مسةةتو  مةن المةة
 المقاهرة والت رج والسان الداتا لما للمدينة من سمعة حسنة في لموا المنط ة .   

 االستنتاجات  :
 كعد التحليج الجيرافي الدقي  يظهر للكاحث كعا اتستنتاجات اكراها :

حكاهةا ا  كهةا ليةرا اسةتامارها للخةدمات . تتمت  مدينة هيت كاماانات طكيعية 1
الترويحيةةةةةة ) الترفيهيةةةةةة فالمنةةةةةاخ الملتةةةةةا والجةةةةةار النهريةةةةةة والعيةةةةةون ال يريةةةةةة 
و ةةةة اف النهةةةةةر وميةةةةارة اا الجةةةةة وم واترا ةةةةي القةةةةةحراوية الم توحةةةةة لهةةةةةي 
اماانةةةات نةةةةادرا مةةةا تتجمةةةة  فةةةةي ماةةةان واحةةةةد وان اجتمعةةةت لتعةةةة ر اسةةةةتامارها 

 كقورة متااملة . 
مدينةةةة هيةةةت كاماانةةةات كشةةةرية تتماةةج كالقةةةرون المعماريةةةة ال ديمةةةة التةةةي  . تتمتةة 2

 تعكةةةةةر لةةةةةن فتةةةةةرات امنيةةةةةة  ةةةةةاركة فةةةةةي ال ةةةةةدا واكراهةةةةةا ) ال لعةةةةةة المسةةةةةورة   
و) اطةةةلج النةةةوالير وك اياهةةةا   و) منةةةارة جةةةام  ال ةةةارو    وكعةةةا الم ةةةاهي 

تناهةةات ال ديمةةة التراايةةة والمطةةالا ف ةةل لةةن المرااةةا الا افيةةة والريا ةةي والم
والحدات  التي سالدت للةى تنشةيط حراةة الخةدمات           ) الترفيهيةة   

 في المدينة وشجعت للى استامارها .
. سالدت الخدمات الترويحية للى توفر فةرص العمةج للاةوادر الشةاكة وحرقةت 3

للةةى الحةةد مةةن ظةةاهرة الكطالةةة التةةي تهةةا م ةةاجعها ف ةةل لةةن رفةة  المسةةتو  
دخةةولها الشةةهرية وانعةةااخ  لةةك للةةى الحالةةة اتقتقةةادية المعيشةةي لهةةا كايةةادة 

 لعواتلها 
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. رفعت الخدمات الترويحيةة مةن المسةتو  المعاشةي للمدينةة كقةورة لامةة نتيجةة 4
للجةة ج السةةياحي لهةةا مةةن داخةةج المدينةةة ومةةن خارجهةةا ف ةةل لةةن نشةةاط تنةةوم 
 اتسةةةةتعماتت المسةةةةت يدة منهةةةةا االخةةةةدمات التجاريةةةةة والن ةةةةج وكعةةةةا الخةةةةدمات

 اتخر . 
. للخدمات الترويحية دور فعاج في تنمية ال درات الكشرية وتح ياهةا للةى العمةج 5

والح ةةاظ للةةى طك ةةة الشةةكاج مةةن ال ةةيام وخاقةةة فةةي سةةنوات المراه ةةة ف ةةل 
لةن أن الخةةدمات الترويحيةةة لهةةا دور فةي ت ويةةة الةةرواكط والعلقةةات اتجتماليةةة 

 كين اكناء المدينة والمدن المجاورة لها .
. ر ا نشاط الخدمات الترويحية في مدينة هيت ات هنها لا تنج نقيكها المااني 6

% ومةةن اتهتمةاا وايةةادة التوليةة نحةةو أهميتهةةا 3مةن المسةةاحة والتةي تتتجةةاوا 
واتلتةةةراف كةةةدورها ال الةةةج فةةةي المجتمعةةةات المتحظةةةرة تسةةةيما وان مةةةدن العةةةالا 

ويحيةةة نحةةو اتهتمةةاا كهةةا اليةةوا ت  ةةا كخطةةوات سةةريعة فةةي مجةةاج الخةةدمات التر 
 واتستامار فيها 

 
 

 التوصيات
.  رورة تنشيط الخدمات الترويحية ) الترفيهية   في مدينة هيةت والكحةث لةن  1

سةكج اترت ةةاء كهةا مةةن خةلج تطويرهةةا ودلمهةا المةةالي مةن قكةةج المسةؤولين فةةي 
 ال طام الحاومي . 
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النةةةةوالير ومنةةةةارة جةةةةام   .  ةةةةرورة اتهتمةةةةاا كاتاةةةةار اال لعةةةةة ال ديمةةةةة واطةةةةلج 2
ال ةةارو  وتجديةةدها وقةةيانتها وفةة  اتسةةاليج الحدياةةة دون التييةةر أو التشةةويه 

 في مظهرها اتقلي اونه أرث ح ار  تيمان الت ليج من ش نه . 
 . ايةةةةةةادة تخقةةةةةةيص اترا ةةةةةةي للقامةةةةةةة مرااةةةةةةا جديةةةةةةدة للخةةةةةةدمات الترويحيةةةةةةة   3

ااةا ال ديمةةة الترويحيةة تفةةا  ) الترفيهيةة   وتوسةعة المسةةاحات التةي ت ةةا المر 
مست كلية جديدة   اونها لا تحا كمسةاحة اافيةة االخةدمات اتخةر  التجاريةة 
والقةةةةنالية والسةةةةانية لتك ةةةةى م تقةةةةرة للةةةةى منةةةةاط  محةةةةدودة قةةةةييرة  ةةةةي ة 

 كع ها خرج وكع ها يتطلج التجديد وكع ها يحتا  الادة الكناء . 
هتمةةةةةاا الواسةةةةة  كالخةةةةةدمات .  ةةةةةرورة موااكةةةةةة العقةةةةةر وخاقةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةاج ات 4

الترويحية وايةادة هلةدادها والةداد العةاملين فيهةا ونوليةة السةاان حةوج أهميتهةا 
ولو كشاج كسيط مةنظا اف ةج مةن هةدمها وتهةدمها وتلشةيها و ةيام ت ريخهةا 

 وأراها .
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