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 المستخلص.
تعاني مدينة هيت من رداءة الخدمات الترويحية ) الترفيهية ( علما إنها منن      

أهن  المرتزنتات ااساسنية التني ينالني التعزينند عليهنا اوسن ها أساسنا اتح ين  تنميننة 
من مؤشرات تهدف إلى خدمة اإلنسان فني المديننة  هاجتماعية واقتسادية لما تملز

زونها ت و  امثااة الرئنات التني يتنن ن منن خ لهنا السنزان والمنتجعنات التني  اليو 
يلجنع إليهنا احثنا عنن أمننازن هادئنة ممتعنة اعيندا عننن سنخ  حيناة المندن و ننجي  
حرزاتها اليومية وارتااطاتها المع دة ف   عن أنها تزس  المدينة مظاهر جمالينة 

ا ننننناج  عننننن تانننناين توتيننننن  مريحننننة للننننن ن وتنننندخج عليهننننا الاهجننننة والسننننرور   وهنننن 
المؤسسات الترويحية )الترفيهية( إلحياء المديننة ف ن  عنن النن ص الحاسنج فني 
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عدد المرازت و عف ااداء وقلة التجهينتات الحديثنة وعند  امهتمنا  اهنا عنن الحند 
اادنننى للنسنن  الم اولننة علميننا اننالر   مننن إنهننا  ات طنناا  ح ننار  يعزننن مننند  

مننننر النننن   يمزننننن أن ينننننج  عنننننه الزثيننننر مننننن المشننننازج تطننننور المدينننننة وث افتهننننا اا
امجتماعية وامقتسادية إ ا ل  تعال  اشزج يتناس  وحج  السزان الحالي ومعندج 

 النمو للسنوات ال ح ة وتيادة الطل  على ه ه الخدمات اشزج 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 
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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 زج مدينة مهما سلر حجمها اوزار ماد أن ت د  وظائف وخدمات لسازنيها   

مناط  المحيطة اها احيث تعخ  تلك الوظائف والخدمات حيتها المزاني وسزان ال
علنننى شننننزج اسننننتعمامت تت اسنننن  متنافسنننة اارب ) المعمننننورة ( المانيننننة منهننننا مننننن 
المديننة  نمن حنندودها الالدينة ) التسنمي  ااسننان ( أو اإلدارينة  ومنن النننادر أن 

و زاننت تلنك المديننة نر  مدينة يشلج أرا يها استعماج واحد ) وظي نة ( حتنى ولن
منن منندن المسننايف أو ألمشنناتي أو الطاينة أو الجامعننات أو تزننون هنن ه الوظننائف 
عامج ج   مااشر لوظائف أخر  زالتجارية أو الدينية أو السناعية أو الترفيهية 
) الترويحية ( والتي هي محور دراستنا ه ه   وان ال   شندني لزتاانة هن ا الاحنث 

الترويحيننة فنني محافظنة امناننار ونندرة مازتنن  عنهننا  هنو قلننة مازتن  عننن الخندمات
لمدينننة هيننت فر اننت االزتاانننة عنهننا والوقننوف عننند اعنننب المشننازج التنني تواجههنننا 
وايجننناد اعنننب الحلننننوج لهنننا منننن وجهننننة نظنننر جلرافينننة المنننندن واثنننرت ان يشننننارزني 

 الدزتور نظير المحمد  امشراف على ه ا الاحث .
 الوظي ة الترويحية .  

خننندمات الترويحينننة منننن الخننندمات التننني تاخننن  حيتهنننا المزننناني فننني مننندن تعنند ال    
العال  المختل ة وأساحت تشزج جوان  أساسية وجوهرية في حياة المدن وتتايندت 
أهميتها م  النمو السري  للمدن وتطور إعدادها السزانية واتسنا  مسناحاتها وتتايند 
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الخندمات الترويحينة ال لط السزاني على الخدمات الح رية المختل ة ) وتشنزج 
جوان  من حيناة المندن انهنا ت نو  امثاانة الرئنات التني يتنن ن منن خ لهنا السنزان 
والمنتجعات التي يلجع إليها احثا عن أمازن هادئة ممتعنة اعيندا عنن سنخ  حيناة 

) ف ن  عنن إنهنا         1المدن و جي  حرزاتها اليومية وارتااطاتها المع دة ( 
مالينة مريحنة للنن ن وتندخج عليهنا               الاهجنة تزس  المدينة مظناهر ج

  2والسرور ( 
 م هو  الترويح . 

من ال رور  جدا تو يح م هو  الترويح نظرا لوجود وجهات نظر مختل نة حنوج 
  لك:  
يعنننرف التننننرويح علننننى اننننه : ) نمننننط مننننن الخانننرة  ات شننننزج خنننناص مننننن  .1

شننننناطات التننننني النشنننناط ي سننننند مننننن ورائنننننه اللهننننو امختلنننننف أنواعننننه أ  الن
مي سند اهننا اللعنن  مثننج الموسنني ى والمسننرف والحننرف ال نيننة وزننج نشنناط 
أخر فيه حرية عند متاولته وخاسة النشاط الماد  ال   يؤد  وف  خارة 

 )3 . 
ويعنرف أي نا علنى  انننه : ) يعنني جنوهر أ  تجراننة يسنتطي  المنرء مننن  .2

 . 4(  خ لها أن يسج مااشرة إلى المتعة وال ناعة ويشعر االسعادة

أو ي سد اه على انه ) زج اانشطة وال عاليات التي يعتمد عليها اافراد  .3
جننننناتاته   والجماعننننات ل  نننناء أوقننننات فنننننرا ه  وأيننننا  عطلهنننن  ااسنننناوعية وا 

 .  5المختل ة ( 
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و هننننو : ) النشنننناط المننننرن المختننننار طواعيننننة ل اتننننه تحننننت تننننعثير عوامننننج  .4
ردينننا أو اسننننورة طايعينننة واشنننرية ويمنننارن مننننن خننن ج وقنننت ال ننننرا  إمنننا ف

  6جماعية وتنت  عنه أثار اجتماعية واقتسادية لل رد والمجتم  ( 

ومن خ ج ه ا العرب لمجموعة الم اهي  حوج الترويح نجد أن ه ه الم اهي  
 تشترك في مجموعة عناسر رئيسية : 

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

 هدف إلى تح ي  أهداف اجتماعية.نشاط ي .3

 يزون ه ا النشاط ا   رب ماعدا العمج ازج م اهيمه . .4

 أهمية امستعماج الترويحي. 
ل  تنج الوظي ة الترويحية حظها فني الدراسنات زمنا ا ينة الوظنائف امخنر         

في المدن زالتجارية والسناعية والسزنية ..الخ ( و لك لت ليج من شنانها واهميتهنا 
ل نسان وللمدينة ام اعد منتسف ال رن الما ي ) ا  ل يت عناينة فائ نة منن قانج 
المخططين حتى اقترف اع ه  أن تانى مدنا تحيط اها امرا ي الخ راء سميت 

وممننا يمينت امسننتعماج الترويحنني  7(  1181امندن الحنندائ  اقترحهنا هننوارد  عنا  
يننة واتسنعت مسناحتها وينطان  في المدينة اان نساته تتداد زلمنا ت نخ  حجن  المد

  لننننننننننننننننننننننننننننك علننننننننننننننننننننننننننننى اعننننننننننننننننننننننننننننب المننننننننننننننننننننننننننننندن فنننننننننننننننننننننننننننني امريزننننننننننننننننننننننننننننا ف نننننننننننننننننننننننننننند وجننننننننننننننننننننننننننننند 
(% مننننن المسنننناحة الزلينننننة التنننني تتينننند عنننننن  8 4) من ننننج ( إنهننننا تشننننزج حنننننوالي ) 

    1( نسمة 111111)
امنننا فننني منط نننة الدراسنننة ف ننند ننننناج امسنننتعماج الترويحننني اهمينننة زاينننرة وانننارتة عننننند 

اخنننن ين انظنننر امعتاننننار العامننننج التخطنننيط وو نننن  المخططنننات ل حينننناء السنننزنية 
امجتمنناعي المنننؤثر منننن خنن ج ارتاننناط سنننزان المدينننة امننندينته  ال ديمنننة واط لتهنننا 
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علننننى النهنننننر اسنننننورة مااشننننرة وارتاننننناطه  الروحننننني انننننه زونننننه عامنننننج يح ننننن  الراحنننننة 
 والطمعنينة والسعادة .

 أنماط االستعمال الترويحي في مدينة هيت 
شننزاله يتمينت امسنتعماج الترويحني فن      ي مدينننة هينت اتعندد أسننافه وأنماطنه وا 

وعائديتنننه ووجنننوده اسنننورة مسننننت لة ف ننن  عنننن أن انتشننننار هننن ه امنمننناط وتوتيعهننننا 
وتننداخلها مننن  امسنننتعمامت امخنننر  داخننج المديننننة مسنننيما امسنننتعمامت السنننزنية 
داخننج امحينناء السننزنية من اللننرب اموج وامخيننر هننو لخدمننة امنسننان وتح يننن  

والسننننعادة وتخليسنننننه مننننن التعننننن  الن سنننني والع ننننلي ومنننننن خنننن ج الدراسنننننة الراحننننة 
الميدانية ات ح أن حي المعلمين قد ح ي اامهتما  منن قانج المخططنين اترزنت 

( متنتهنننننات وهننننني  ات  3المتنتهننننات فننننني موا ننننن  مختل ننننة منننننن الحننننني واواقنننن  ) 
ين تسنامي  واشننزاج  نمن ال ياسننات والمواسنن ات لانناء المننناط  الترفيهينة فنني حنن

 ت ت ر جمي  امحياء السزنية الى أ  من ه ه المتنتهات .
 ويمزن تسنيف المرازت الترويحية ) الترفيهية ( في مدينة هيت الى : 

 . مرازت الترفيه ) الترويح ( الخارجي : 1
وي سند اهنا تلنك المرازنت الترويحينة التني ت ن  خنار  الحندود الالدينة لمديننة هيننت   

تنني تعتمنند علنننى خسائسننها الطايعيننة فنني قننوة جننن اها وتتسننف يسننعة مسنناحتها وال
للتوار سواء ازان من سزان المدينة أو من خارجها ) زالمناخ ( مسنيما فني فسنج 
الراي  اعد نهاية موس  منن سن وط اممطنار شنتاءا واخ نرار امرا ني السنحراوية 

أو وم ئمتها للتنته والترويح عن الن ن من خ ج ) رح ت ( تدو  يو  أو يومين 
ازثننننر ل  ننننناء اوقننننات ال نننننرا  فنننني اللهنننننو والسننننيد واماتعننننناد عننننن  نننننجي  المديننننننة 
وسنخاها واهن  تلننك المنناط  هنني شنماج المديننة فنني اادينة الجتيننرة وجنواهنا حيننث 
السحراء  من ناحية زايسة   ف   عن م ئمة المناخ في  ر  المدينة  من 
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(   امننا  1ارطننة رقن  ) حندود ناحينة الالننداد  التااعنة اداريننا ل  ناء هيننت انظنر خ
المينناه فانهنننا تعننند مننن الخسنننائص الطايعينننة المهمنننة والجا اننة للنننتوار و لنننك نتيجنننة 
اط لتهننا المااشننرة علننى نهننر ال ننرات وممارسننتها لهوايننة السننااحة والسننيد وقنند وفنننر 
نهننر ال ننرات علننى طننوج مجننراه للمدينننة مننناط  جا اننة للترفيننه)الترويح ( والمتمثلننة 

 لل  حين أو لملزيات خاسة االاساتين العائدة 
 (1خارطة رق  )

 موق  مندينة هيت 

 
اما مياه العيون ال يرية التي تشتهر اها مدينة هيت فهي امخر  قد وفنرت ظروفنا 
طايعينة جا انه للنتوار ل  ننراب الترفينه وامسنتطاا  زننون أن ميناه العينون اثاتننت 

اعتمنننندت مننننن قاننننج قااليتهنننا علننننى امسننننتطاا  وخاسننننة ل مننننراب الجلدينننة والتنننني 
امطااء المختسين فني هن ا المجناج وسنوف ينت  التطنر  لهن ه الخسنائص اسنورة 
مست لة زعمزانات ترويح في المدينة مح ا . وم تادو اهمية هن ه المرازنت الترفيهينة 
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الخارجيننننة زمننننا أهميننننة المرازننننت الترفيهيننننة الداخليننننة والتنننني هنننني  ننننمن ) التسننننمي  
 ااسان للمدينة (. 

   
 رازت الترويحية الداخلية    . الم 2

وي سنند اهننا تلنننك المرازننت الترويحينننة التنني ت ننن   ننمن الحننندود الالديننة للمديننننة     
وموجهنة اسنورة مااشنرة للسنزان   وتتسنف هن ه المرازنت اسنلر مسناحاتها وارت ننا  
زثافة استعمالها وتعدد انواعها وملزياتها ف   عن أن عامج سهولة الوسوج الى 

ترويحينننة ت نننو  خسائسنننها الطايعيننة   وتاننندو أهميتهنننا منننن خننن ج تلننك المرازنننت ال
اسنتعمالها وامسنت ادة منهنا اعند العمنج ) انتهناء الندوا  الرسنمي ( للمنوظ ين والطلاننة 
والشننناا  ف نننن  عنننن اوقننننات العطنننج وايامهننننا منننن زننننج اسننناو  زيننننومي ) الخمننننين 

داخلينة والجمعة ( وتمارن ا ل  ه ه النشاطات في مرازت خاسنة أو فني قاعنات 
 وقاعات ملل ة تتااين ملزيتها حس  امنماط التالية :  

 . المرازت الحزومية العامة :  1 
وتتمثج المرازت الحزومية العامة في مدينة مجموعة من ) الحدائ  ( الموتعة      

على زج حي سزني من احياءها وحس  مساحة زج حي وحج  السزان فيه   اما 
( متنتهنات وهني م تسنرة  3  تننج منن نسنياها ام ) المتنتهات فعن مدينة هيت لن

علنننى حننني المعلمنننين ف نننط وتننن  ا  قهنننا نتيجنننة التخريننن  وقلنننة السنننيانة لهنننا حتنننى 
  ومننننن المرازننننت امخننننر  هننننني )  1883أسنننناحت أرب جننننرداء خراننننه مننننن  عننننا  

الم عن  الريا نية ( أ  تمتلنك مدينننة هينت ملعن  واحنند يعنرف انن ) ملعنن  امدارة 
حي المعلمين وتمارن فيه ا ل  امنشطة الريا ية وال عاليات التي المحلية ( في 

تنظمهنا المندارن) اماتدائيننة والثانوينة ( فنني المديننة زمنا وت نن  المرازنت الحزوميننة 
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امندية الريا ية والمتاحف والمسارف ومرازنت الشناا  والمسنااح ومديننة املعنا  ( 
رت علننى ما زرنننا سننل ا ف نن  ام أن المرازنت الحزوميننة فنني مدينننة هيننت قنند اقتسنن

عننن ) الننناد  الريا ننني ومرزننت للشننناا  ( النن ين يشنننترزان فنني ن نننن الانايننة ل لنننة 
المؤسسننات الخاسنننة والمسنننت لة لهننن ين المرزنننتين   امنننا ا ينننة المرازنننت امخنننر  ف ننند 

 ( . 8افت رت لها المدينة ) 
 . المرازت التجارية  2

المرازنت التجارينة التني تعنود ملزيتهنا  وتتمثج المرازت التجارية في المدينة علنى    
الننى ال طننا  الخنناص ) امهلنني ( والتنني تهننندف مننن خنن ج أنشننطتها الننراح اوم ثننن  
ت ندي  الخنندمات للمسنتهلزين ثانيننا وهني ) المطنناع  ( التني ت نند  الوجانات الرئيسننية 
والتنني تترزنننت علنننى  ننن اف نهنننر ال ننرات ف ننن  عنننن الزاتينوهنننات والم ننناهي التننني 

اا  فني اوقنات ال ننرا  منن زنج ينو  وخاسننة اعند العمنج وحتنى السنناعة يرتادهنا الشن
العاشنرة مسنناءا واوقنات العطننج الرسنمية مننن زنج اسنناو  لمنا تننوفره هن ه المرازننت مننن 

 راحة ن سية وت وية الع قات امجتماعية واللحمة وال رااة والسداقة وامخوة .
 
 . امرا ي الم توحة الخ راء :  3

دارية لمدينة هيت انواحيها اسورة عامة وامرا ني الم توحنة توفر الحدود اإل     
داخننج الحننندود اإلداريننة لمرزنننت المديننننة اسننورة خاسنننة ارا نني م توحنننة سنننحراوية 
واخر  خ راء   ويمزن تعريف امرا ي الم توحنة الخ نراء علنى إنهنا امرا ني 
ى التني م تحتننو  علنى أ  اانيننة وعلنى مختلننف امسنتعمامت وتحتننو  عمومنا علنن

ارا ني متروعننة أو طايعننة خ ننراء وارا نني واسننعة  ات افنن  وتتمتنن  اهننواء ن نني 
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خالي من أ  تلوث سواء زان سناعي أو سزني أو خدمي ويمزن امست ادة منهنا 
زخنندمات ترفيهيننة أو إنهننا مسنننتثمرة مننن قاننج الحزومننة لنننن ن اللننرب حيننث تمثنننج 

لنهنر ال نرات الن   امرا ي السحراوية جتء منن الجانن  اميمنن والجانن  اميسنر 
يشننطر المدينننة شننطرين واهننا تعننند امزانننات ترويحيننة ) ترفيهيننة ( لممارسننة اعنننب 
الهواينننات زالسنننيد والسننناا  منننن خننن ج نتهنننات منتظمنننة ينظمهنننا الشننناا  وخاسنننة 
اوقنات الراين  وادايننة ونهاينة الشننتاء منن زنج سنننة امنا االنسنناة ل را ني الخ ننراء 

ر داخنننج الحننندود اإلدارينننة لمرزنننت المديننننة الم توحننة فهننني امرا ننني المحيطنننة انننالنه
وامرا ننني الواقعنننة خنننار  الحننندود اإلدارينننة لمرزنننت المديننننة أ  امرا ننني الخ نننراء 
الداخلنة  ننمن الننواحي التااعننة ادارينا لمدينننة هينت واارتهننا أرب قرينة المعمننورة   
وارا نني التااعننة ل رينننة المحمنند  وارا ننني الخ ننراء مننن ناحينننة ال ننرات والالنننداد  

 سة ( . وزاي
 اإلمزانات ) الترويحية ( وتوتيعها الجلرافي  في مدينة هيت :   

 . اإلمزانات الطايعية :1
) يعتاننر التسننمي  الطايعننني للايئننة أزثننر حزمنننة مننن أ  نننو  أخنننر مننن اننننوا       

التسنامي  العر نية ولنن  تسنتط  اعند أ  قننوة أن تتجناوت الحزمنة املهيننة فني وحنندة 
تنوعنة وانسنجا  تناق ناته وتعار ناته فني نظنا  طايعني  ه ا الزون وتناس ة ووحندة

زعمزاننات طايعينة تظهننر فني مديننة هيننت والتني هني مننن  11جنج جن ج خال ننه ( 
 اه  شروط قيا  الخدمات الترويحية )الترفيهية( في المدينة وهي زالتالي: 

 . المناخ :  1 

ان ونشنننناطاته ) يعننند المننننناخ مننننن العوامننننج الطايعيننننة المنننؤثرة فنننني حينننناة امنسنننن     
واسنننلو  حياتنننه وقدراتنننه الع ليننننة فننني مواجهنننة خسنننائص الايئننننة التننني يعننني  فيهننننا 
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) ويادو تاثير المناخ من  11وامزانيته في الت ؤ  معها والتحايج على سعوااتها (
خنن ج عناسننره المختل ننة فنني طايعننة اسننتثمارات اارب الح ننرية م فنني الناحيننة 

اامنننر الننن   اعطنننى لسنننزان  12لمديننننة (المعمارينننة فحسننن  انننج فننني مورفولوجينننة ا
مدينة هيت الوقت للت زير في زي ية استثمار اارب لسالح الترويح والترفيه في 
منندينته  وتعننددها سننواء ازاننننت اممارسننة النشنناطات أو اتينننادة مرازتهننا ف نن  عنننن 
أهميتهنننننا فنننننني رفننننند المدينننننننة انننننالواردات الماليننننننة ) امقتسنننننادية ( علننننننى اعتاننننننار أن 

ترويحينننة خننندمات اسنننتثمارية تعنننود فننني نهاينننة اامنننر اعوائننند اقتسننننادية الخننندمات ال
 واجتماعية والتي سيت  عر ها في معرب ه ا الاحث  :

 . الحرارة 1
تعد درجات الحرارة ازثر العناسر المناخية تاثيرًا من  يرها من العناسر      

السيف  امخر    حيث تادأ درجات الحراة اامرت ا  التدريجي م  اداية اشهر
 اعتاارًا من شهر ا ار ولتسج الى اع ها في شهر تموت انظر جدوج رق  

( ) حيث يدلج على أن مدينة هيت ت    من المنط ة الحرارية شاه المدارية  1) 
                     13وه ا الموق  ازساها ارت ا  درجات الحرارة اس ة عامة (

 (1جدوج رق  )
 تي الرماد  وحديثةمعدمت درجات الحرارة لمحط

 امشهر
 

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

 138 431 1431 737 231 1336 2زانون 
 1135 534 1736 8314 433 1637 شااط
 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 حتيران
 3336 2537 4136 3432 2535 4235 تموت
 3234 2435 4132 3334 2438 4234 ا 
 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 1زانون 
 21.8 15.4 29.15 2.8 14 28.2 المعدج

هيئنة امننواء الجوينة  المسندر : منن عمنج الااحنث اامعتمناد علنى وتارة الن نج والمواسن ت       
   قس  المناخ   ايانات جدوج الحاسو  املي   ايانات  ير منشورة .

 اممطار  . 2  
مي ج دور عنسر المطر تعثيرًا عن الحرارة في توفير امزانات طايعية      

ترويحية) ترفيهية ( للمدينة ) ويعود السا  الرئيسي لس وط اممطار في منط ة 
الدراسة الى المنخ ظات الجوية ال ادمة من الاحر المتوسط والتي يادأ تاثيرها في 

ويت ح تاثير اممطار في  14شهر ا ار (منتسف تشرين الثاني حتى اواخر 
مدينة هيت من خ ج زميات س وطها ومعدمتها  من اشهر السنة المتااينة في 

 (.2فسج السيف والشتاء ام حظة جدوج رق  )
 

 (2جدوج رق  )
 معدمت س وط اممطار لمحطتي الرماد  وحديثة

  محطة الرماد  محطة حديثة ال سج
 
 الشتاء

 62318 17312 التساقط /مل 
 4534 4834 النساة %

 الراي  
 

 31321 41365 التساقط /مل 
 2235 2136 النساة %
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 الخريف 
 

 36348 26348 التساقط /مل 
 2633 1132 النساة %

 1 5363 التساقط /مل  السيف 
 531 331 النساة %
 131358 145321 التساقط السنو 
عتماد على : وتارة الن ج والمواس ت   هيئة امنواء الجوية   المسدر : من عمج الااحث اام

  ير منشورة . املي   ايانات قس  المناخ   ايانات جدوج الحاسو  
 

حيث تس ط اممطار في منط ة الدراسة اسورة عامة في فسج الشتاء في    
( ا  اللت النساة في المحطات  2- 1- 12- 11امشهر المعلومة وهي ) 

( مل   131358( مل  في محطة حديثة و)  145321ورة لمنط ة الدراسة ان)المجا
(   ال   يعتمد على 2في محطة الرماد  وزما مو ح في الجدوج رق  )

امحساءات وال ياسات لزميات اممطار الساقطة ويتاين لنا أن اممطار الساقطة 
ن  تيرة وقد تستمر هي امطار شتوية ويادو تاثيرها ال علي ) المااشر ( عندما تزو 

ليومين ادون ان طا  أو تزون ميا  مت ا اة على مدار الشهر الواحد في اخ رار 
المراعي وتيادة مساحاتها التي ت تح افا  ممارسة اعب النشاطات الترويحية 

 زممارسة املعا  واعب الهوايات زالسيد والجر  في امرا ي الم توحة .
 . الجتر النهرية :  2 

د الجنتر النهريننة منن أهنن  المظناهر الطايعيننة المحلينة التنني تتزنون نتيجننة تعن      
ظنروف طايعينة عاننر فتنرات تمنيننة طويلنة وتمثننج ) جتينرة الحويجننة ( وهنو اسننمها 
المحلي في مدينة هيت من أه  اإلمزانات الطايعية الترويحية )الترفيهينة ( والتني 

( دوننن  ت رياننا  21ة )تتوسنط نهننر ال ننرات   وهني عاننارة عننن ارب تراعينة امسنناح
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اقتطعها نهر ال رات اجريانه من الاساتين التراعية فني الجهنة الم االنة ل لعنة هينت 
 ( . 1ال ديمة مزونا جتيرة انظر سورة رق  ) 

 ( 1سورة رق  ) 
 الجتيرة النهرية ) الحويجة (

 
   15/2/2111سورة الت طت اتاريخ 

ة الطايعينننة فننني مديننننة هيننننت إ  وتعننند ) جتينننرة الحويجنننة ( منننن المرازنننت الترويحيننن 
يرتادها عدد من التوار وخاسة في فسج السنيف ل  ناء نتهنة فني اينا  السنيف 
الحارة وممارسة ريا نة السنااحة زونهنا تتمينت انعرب مناسنطة و ات منناخ لطينف 
وهنواء ن نني اعيند عننن سننخ  المديننة و ننجيجها   وهنني منن الناحيننة امجتماعيننة 

عتاد سزان المدينة تيارتها وق ناء سناعات طويلنة تعد من اممازن المريحة التي ا
مساءا ( وه ا وقت طوينج  11عسرا وحتى الساعة  4فيها تادا عادة من الساعة)

م ارنة اا ية اممازن التي يمزن ارتيادها لما لها من دور فعاج تننعزن فينه الراحنة 
النهرينة  وامطمئنان على امنسان   اما وسيلة الوسوج الى الجتيرة  فهي النتوار 
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(  5التي يستخدمها سزان المدينة للسيد والتنته وتستلر  الرحلنة للوسنوج هني ) 
 دقائ  ف ط . 

 . العيون ال يرية :  3 
) اشننتهرت مدينننة هيننت مننن  اقنند  العسننور ) عسننور واد  الرافنندين ( اانهنننا      

 زمنا 15مسدر مه  لل ير ال   استعمله قدماء العراقيين فني زثينر منن ا را نه  (
هو السا  الرئيسي في تسميتها  من اشت اقات متعددة حتنى انرت اسنمها الحنالي  
) هينت (   ) فنالعيون ال يريننة هني اممننازن التني تظهننر فيهنا المينناة الجوفينة علننى 
سننننطح اارب اسننننورة طايعيننننة وتتزننننون عننننندما تناثنننن  هنننن ه المينننناه مننننن الطا ننننات 

ن يزنننون ل نسنننان أ  اثنننر ( الحاوينننة عليهنننا أو منننن ختانتهنننا اناعاثنننا طايعينننا دون أ
وتمثنج مننادة ال يننر وعيونننه ومنااعننة سنن ا مميننتا مننن سنننوف المننوارد الطايعيننة 16

اسنورة عامنة ومدينننة هينت اسنورة خاسننة احينث اسناحت مننن  نمن اممزانننات 
الطايعية للمدينة ) السياحية ( والترويحية   وتعد الثروات الطايعية التي تتوافر في 

ء المنندن ولعنج مدينننة هيننت  نمن المنندن التنني تننوافرت منط نة مننا مننن عوامنج نشننو 
فيهنا الزثينر منن العوامننج والمنوارد الطايعينة التني اسننهمت فني وجودهنا اوم وتمتعهننا 
احياة اقتسادية عالية تعود مهلها ااممواج ثانيا وتمثج العيون ال يرية في المدينة 

ة المحيطة اتلنك من اه  اممزانات الترويحية من خ ج وجود المساحات المتروع
العيون ال يرية والتني اسنت ادت منن مياههنا فني سن ي النااتنات الطايعينة التني تنوفر 
ارا نني خ نننراء يرتادهنننا النننتوار ل  ننناء نتهنننات اوقنننات جميلنننة فننني فسنننج الرايننن  

ف نننن  عنننن وقوعهننننا خنننار  التسننننمي   17ونهاينننة وادايننننة الشنننتاء معتننننداج المنننناخ 
اقعنة علنى الطرين  المنؤد  النى ناحينة زايسنة ااسان للمدينة في قرية المعمورة الو 

ولتنوفر امرا ني الم توحننة التني تنوفر الحرزننة  زنن  ( ت ريانا 5والتني تاعند حنوالي ) 
 ( . 2وممارسة املعا  الريا ية وخاسة ) لعاة زرة ال د  ( .انظر سورة رق  ) 
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 ( 2سورة رق  ) 
 العيون ال يرية في مدينة هيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   15/2/2111خ سورة الت طت اتاري
 . ظاهرة ) ا  ج و  ( الزارستية :  4

) الزارسننننت : هننننو ننننننو  مننننن الت نننننارين النننن   يتزنننننون االدرجننننة امولنننننى مننننن الحجنننننر      
والجنننننان والننننن   يتزنننننون فننننني الح نننننر الاالوعينننننة ) الملنننننارات ( والزهنننننوف والسنننننرف تحنننننت 

ااننننة وتزننننون هنننن ه الظنننناهرة فننني السننننخور ال االننننة ل  11سنننطحي ومظنننناهر ا ااننننة أخنننر  ( 
وتت ننننننمن السننننننخور الملحينننننننة والسننننننخور الجاسننننننية واخينننننننرا السننننننخور الجيريننننننة والتزنننننننوين 
الجيلنننوجي لهنننن ه الظننناهرة يشننننير النننى وجننننود طا ننننات مت اوتنننه السنننن ات منننن حيننننث النوعيننننة 
والسنننن اه واللنننننون والسننننمك متمثلنننننة اعحجنننننار طينيننننة وسلسنننننالية جاسننننية وجيرينننننة و رينينننننة 

وت نن  ملنارة ) ا  الجنن و  ( 18ال نارن امعلنى ( عائندة لتزنوين ) ال ننارن امسن ج ( وتزننوين 
زننن  ( شنننماج شننننر  مديننننة هيننننت وعلنننى ال نننن ة  12) وهنننو اسنننمها المحلنننني ( علنننى اعنننند ) 

( زنننن  ولنننن ا يتطلننننن   7  5اليسننننر  مننننن نهننننر ال نننننرات وتاتعنننند عننننن  نننن ة النهنننننر احننننوالي ) 
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عة زن  ( ثمانيننة فيهننا علنى طرينن  معانند وسننا 15الوسنوج إليهننا فنني السنيارة قطنن  حننوالي ) 
 (  .   3. انظر سورة رق  ) 21أخر  على طري  ترااي 

 ( 3سورة رق  ) 
 ملارة ا  ج و  الزارستية 

 

 

 
 

 سورة عن احث د.سالح فليح الهيتي   ملارة ا  الج و  في هيت ظاهرة 
 177  ص 1881زارستية   عن وقائ  ندوة هيت في التراث العلمي العراي 

 وسف الملارة : 
الملنارة ) ا  الجن و  ( فني السنطح علنى شنزج ح نرتين تتشننااهان تنزشنف          

سن  (   والتني ينت  الننتوج  11فوهتا تنور متجاورتين يالغ قطر زج منها حنوالي ) 
مننن خ لهنننا لتاننندو الملنننارة علنننى شننزج تجوينننف تحنننت ارب يمثنننج قاعنننة اي نننوية 

 15 ( متنر وطولهنا منن الجننو  النى الشنماج حنوالي 22الشزج وااعادها حوالي ) 
متر وعرب من الشر  الى اللر  ي و  اها تسعة اعمدة تتدلى من الس ف لترتزت 

( والتني تزوننت نتيجنة 4على اارب تشاة ) ج و  النخيج (   انظر سورة رق  )
لعملينات التن نيط والترسنني  منن السنن ف النى ار ننية الملنارة للجننان الثنانو    امننا 
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أو المزننت ت الزروينة الشننزج تمثننج سن ف الملننارة فيمثنج تخرفننة نننادرة منن النندرنات 
اسنتمرارية عمليننة التن ننيط والترسنناات للجننان زمنا تظهننر اعننب الاننروتات المسننننة 

    21على شزج اار  من الس ف تدلج على عملية ا ااة وترسي  مستمرين 
أن هن ا الوسنف الجمينج لهن ه الظناهرة الننادرة لنه دور زاينر فني اجتن ا  النتوار    

عندها ودخولها للتمت  االنظر لها وتجسيد اسيط لعظمة الخال  مرتيادها والوقوف 
في لطايعة ف   عن قيا  نتهات دولرية وخاسة في فسج الراي  ونهاينة واداينة 
الشننتاء ل  نناء نتهننة جميلننة علننى مننندار ايننو  وممارسننة اعننب املعننا  زلعاننة زنننرة 

المحيطنننة  ال نند  لوجننود امرا نني المناسننطة والمننناظر الخ اننة ل را نني الخ ننراء
اهننننا اعننننند نهايننننة فسنننننج سننننن وط اممطننننار وانتشنننننار النااتننننات السنننننحراوية المختل نننننة 

 امشزاج واملوان 
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 . اارا ي السحراوية الم توحة .5
عند تسنيف المدن على اسان موقعها تدخج مدينة هيت  من سنف المدن    

رب النهريننة ا  ت ننن  علنننى نهنننر ال نننرات عنننند حافنننة اله ننناة اللراينننة عنننند دائنننرة عننن
وهني اهنن ه تجمن  اننين سنن ات 22( شننرقا 53 42( شنمام وخننط طنوج ) 21 33)

الايئة السحراوية وايئة السهج الرسواي ومن خ ج النظر الى خارطة مدينة هيت 
% ت رياننننا مننننن 11ن حنننظ أن المسنننناحات السننننحراوية واسننننعة جنننندا احيننننث تشننننلج 

ى طنوج مجنراه المساحة الزلية والااقي هي ارا ي في ية سهلية تحنيط انالنهر علن
  أن هنن ه المسننناحة الزاينننرة اعطنننت للمديننننة امزانينننة طايعينننة م نننراب التنننرويح ) 
الترفيننننه ( لسنننننزانها حيننننث يسنننننتثمر سننننزان مديننننننة هيننننت السنننننحراء منجنننن ااه  لهنننننا 
اممارسنة حرفننة الرعني وخاسننة رعنني حيواننات اماننج ومنناتوفره منن متعننة استنشننا  

وء الجمينج زمنا وتتميننت السنحراء اوجننود الهنواء الن ني والتمتنن  انامف  الواسن  والهنند
الحيواننات الاريننة زننن) امراننن  والطيننور المتنوعنة واللننتاج واعننب الطيننور النننادرة ) 
الطيور الحرة ) الس ر ( ( والتي توفر امزاننات زالنانات جيندة للتنرويح )الترفينه ( 
( من خ ج المطاردة والجر  وممارسة اعنب الهواينات) زهواينة السنيد وال روسنية 

  ف   عن ماتوفره السحراء من امزانات زالناات الطايعي ) السطحي والتحتني 
( ا  أن نمننننو النااتننننات السننننحراوية وخاسننننة فتننننرات سنننن وط اممطننننار وتيننننادة نمننننوه 

 وانتشاره اداية الراي  تعد عامج ج   للتوار والسياف
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 ( 4سورة رق  ) 
 امرا ي الم توحة في مدينة هيت

 

 
 

  1/4/2111ورة الت طت اتاريخ س             
 
للتنته اما الناات الطايعي ) تحت سطحي ( والمتمثج ان) الزمع ( الل   ينتشر في  

السحراء ويت  اعتماده زمادة   ائية حينث ينتداد خن ج فتنرة الراين  ويشنج  سنزان 
المديننننة للاحنننث عننننه والت سننني عنننن منننناط  تواجنننده وهننن ه متعنننة ترويحينننة وفرتهننننا 

 انات طايعية .السحراء زامز
 .   اف النهر .6

إن الجنن   ) الترويحنني ( الترفيهننني النن   يتمثنننج فنني موقننن  المدينننة الجلرافننني     
وموقعهنا علنى  نن تي نهنر ال نرات والشننواطة الم ئمنة زموا ن  ترويحيننة تعند مننن 
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أهن  العوامننج التنني سنناعدت علننى اسننتثمار النهننر للسننياحة والترفيننه   تتمتنن  مدينننة 
شنننرة وزاينننرة علنننى نهننننر ال نننرات فهنننو النننداف  ااوج نحنننو توطنهننننا هينننت ااط لنننة ماا

واسننت رار السننزان فيهنننا لمننا للمننناء مننن دور فعنناج فننني اسننتمرارية الحيننناة ف نن  عنننن 
 اسنننننننننننننننننننننننتخدامات المننننننننننننننننننننننناء المتعنننننننننننننننننننننننددة زالتراعنننننننننننننننننننننننة وامسنننننننننننننننننننننننتعمامت اليومينننننننننننننننننننننننة 
) المنتلينننة والسنننناعية ( و يرهنننا وقننند وفنننرت مينننناه النهنننر ايئنننة تراعينننة منننن خنننن ج 

ر الاسناتين علنى طننوج مجنر  النهنر علننى شنزج حنتا  اخ ننر يحنيط انه ممننا انتشنا
دخناج  يعزن سورة خ اة وجميلة تنعزن على ن نون النتوار زحالنة فسنيولوجية وا 

( الن نني فنجنند  ننن اف  5الراحننة علننى الننن ن والتمتننن  اننالهواء انظننر سننورة رقننن  ) 
الترويحينننة ) النهننر يمثننج مرزننتا ترويحيننا ) ترفيهينننا ( مننن خنن ج ترزننت المؤسسننات 

( 11المطاع  والزاتينوهات والم اهي واعب اارا ي الم توحة ( والاالغ عددها )
 ( مطننننننننننننننننننننننننننننناع  ف ننننننننننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننننننننننن سنننننننننننننننننننننننننننننامت املعنننننننننننننننننننننننننننننا   7م ننننننننننننننننننننننننننننناهي و) 

 ) املزترونينننننننننننننننننة والاليننننننننننننننننناردو والننننننننننننننننندومينو ( والزاتينوهنننننننننننننننننات المطلنننننننننننننننننة اسننننننننننننننننننورة 
 مااشرة وخاسة في المنط ة الم االة لل لعة    ال ديمة . 
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 ( 5 سورة رق  )
   اف نهر ال رات في مدينة هيت

 

 
 

  15/7/2118سورة الت طت اتاريخ                
 . اممزانات الاشرية .2
 . ال لعة المسورة 1  

تعد مدينة هيت ) ال لعة ( وهي المديننة التني عمنرت املنف السننين واحندة        
مننن مندن الشننر  منن اقند  المنندن فني العننال  العراني   وهنني فنيب جمالهننا وسنحرها 

ال ليلة التي استطاعت أن تحنت ظ ولسننوات قليلنة دون أ  تليينر اطااعهنا المحلني 
والاهننناء النننن   زانننننت تتمينننت اننننه فنننني عسننننور قديمنننة   تتميننننت) ال لعننننة ( اامرت ننننا  
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الوا نح ا  إنهنا شننيدت علنى تننج ترااني تعلنو فيهننا امرا ني المحيطننة اهنا ) حيننث 
 نننف شننامخة فننو  تننج تراانني ) سنننناعي ( تشننرف المدينننة ااجمعهننا قلعننة عظيمننة ت

ال   تزون من رزا  امثار التي خل ت في اتمننة قديمنة م نراب الحماينة وتنوفير 
اممننن منننن امخطنننار متمثلننة ) االسنننور العنننالي ( و) الخننند  المحنننيط (   لتسنننتلج 
الوحدات السزنية والتجارية والسناعية ه ا امرت ا  لتترك طاا  امحتشاد والتتاح  

ي ميتيد ارت اعها عن طاا  واحند واعتمند سنزان المديننة منواد اسنيطة جندا فني والت
انناء وتشنييد مندينته  مسنتللين تنوفر المنواد فني الايئنة المحيطنة ف ند انينت اننالحجر 
الجيننننر  ومنننننادة التماسننننك امولنننننى وهننننني ) الطننننين والجنننننص والنننننورة ( امنننننا االنسننننناة 

طنين المندزوك ومنادة ال ينر للس وف ف د زانت ا سان امشجار وسعف النخيج وال
المانعنة لتسننر  المينناه ف نن  عننن السنن وف ال ااايننة التنني زانننت تانننى مننن الحجننر 
الزلسنني الخ يننف ومنننادة الجننص سننريعة الج ننناف وتطلننى اننال ير لحمايتهنننا مننن اثنننر 
اممطنار   زنج هنن ه الطنرت فني الاننناء وامنشناء الاسنيطة منهننا والمع ندة تندلج علننى 

ة فزنننرو وانشننعوا يومننا مننا هننن ه المدينننة والتنني تعنند احننند  ع ننوج واينناد  لانننائين مهننر 
 المعال  امثارية والتراثية في ارب العرا  .

 . النواعير .2
اسنننتخد  سننننزان الننننوطن العرانننني وخاسننننة فننني انننن د الرافنننندين وواد  النيننننج طرقننننا   

مختل ة للر  وسن ي المتروعنات اواسنطة وسنائج رفن  الميناه و لنك مرواء امرا ني 
مرت عننة عنن مناسنني  المينناه امسنتويات مختل ننة لنن لك ااتزنر سننزان انن د التراعينة ال

و) قد اشنارت العديند منن الزتن  التاريخينة وامثارينة الث ناة  23الرافدين ) الناعور (
النى أن النننواعير وجنندت فنني هيننت مننن  اينا  امزنناديين وان مدينننة هيننت هنني اقنند  
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واعير واسطة لرف  المياه من مدينة وجدت في ه ه المنط ة التي استخدمتا فيها الن
 24نهر ال رات الى السهوج المجاورة ( 

 وقد ورد في زت  الللة عن النواعير :   
) الننناعور : دوم  مننناء  لننه قنننوادين أ  )زينننتان( تسننمى ) العسنننامير ( م ردهنننا 
)عسننمور ( يو نن  فنني النهنننر فتننديره سننرعة جريانننه فيرت ننن  المنناء فنني العسنننامير 

) وسميت الناعورة ا لك 25ناطر ث  تجر  الى المترعة وينس  في جدوج على ق
  تعنند النننواعير ظناهرة ح ننارية تراثيننة ااتنندعها 26من لهنا سننريخا فنني دورانهنا ( 

امنسنننان العراننني وطورهنننا علننننى منننر النننتمن واسنننت اد منهننننا اللنننر  والتننني هنننني  ات 
 مننندلومت اقتسنننادية وجماليننننة   فالمننندلومت امقتسنننادية نمننننت منننن حاجنننة امنسننننان

(  أو ت نج احياننا فني مننناط  11للميناه ورفعهنا النى مسنتويات عالينة قند تتيند عنن )
ت ننننج فيهننننا زميننننات اممطننننار السنننناقطة التنننني يمزننننن امسننننت ادة فنننني ر  المتروعننننات 
والتوس  التراعي واالتالي سعواة في استمرارية التراعة    فزان ماد ل نسان أن 

اره وعملننت ينداه مختننرا  واسننطة امننا يوجند واسننطة معينننة لرفنن  الميناه فتالننورت افزنن
تعنرف اننن )  الننناعور ( واهنا اسننتطا  امنسننان أن يح ن  انتعاشننا اقتسنناديا خاسننا 

(    6وعاما واتدهرت الحياة ونشطت وتوسعت  اك التوس    انظر سورة رق  ) 
امنننا المننندلومت الجمالينننة ) ال نينننة ( فنننان شنننزج الانننناء وطنننراته ومنننواد الانننناء وادواتنننه 

ة التنني تجمن  مننن المننناط  المحيطنة لننه دلينج علننى ع ننج نينر وفزننر منندار الاسنيط
و زناء عنالي اجتمعنت فنني محتنرفين مهنرة اخترعننوا لننا هن ه املنة فنني وقنت لن  تزننن 
املننة معروفننة أو واردة فنني  لننك التمننان   لتانندو هنن ه املننة محننط اعجننا  واهتمنننا  

ف نن  عننن ) أن زثينر مننن النننان فعننندها يجلسننون ويت زننرون فنني هنن ه امعجواننة 
النواعير الدائرة وانسيا  الماء يشزج منظرا خ اا وحرزة النواعير المختل ة سرعة 
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الواحد على الثاني واندفا  الماء شزج تنا ما م  حرزة الماء وانسيااه لتتعان  م  
منظننر امشنننجار التنني تسننن ط الشننمن علينننه ا ننيائها وخاسنننة فنني وقنننت امسنننيج 

اء مدهوشنا امنا عظمنة الخنال  وحسنن تنظني  امنسنان يندعوا النظنر واسنتطالته والا ن
 . 27وتطوي  الطايعة لخدمته مستمرارية حياته (
 ( 6سورة رق  ) 

 نواعير منندينة هينت 
 

 
 

 لوحة فنية لل نان عاد الرحمن جمعه الهيتي الت طت من معر ه اتاريخ 
15 /4/2111 . 
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 . الم اهي والمطاع  .3
اننننالر   منننننن النسنننناة المتدنينننننة لعنننندد الم ننننناهي والمطنننناع  زننننننمط مننننن انمننننناط        

الترويح ) الترفيه ( في مدينة هينت ام منن الممزنن أن يمينت الجلرافني هن ا الننمط 
ال    الاا ما يتمثج اامشرطة أو ام ر  الخ راء التي تمتد على طوج الواجهات 

ل رات وخاسنة الجانن  اميمنن لنه المائية اشزج محتشد )متتاح  ( والمتمثلة انهر ا
وهي امتداد لمنط ة السو  ال دي  وال رياة من الجسر الحديد  الن   ينراط المديننة 
احي الازر) الجتيرة ( وتتمت  المنط نة اارت نا  اثمنان المتنر المران  الواحند وسنلر 
المؤسسننات الترويحيننة والتننتاح  والتنننافن علننى الوحنندة الواحنندة مننن اارب ويعنننود 

الرئين لزثافتها على طوج   ة النهر لما يوفره من جو م ئ  وهواء ن ني السا  
ومنظننر خنن   يؤمننه المتننننتهين اسنن ة يوميننة عسننر زنننج يننو  أو اسنن ة دورينننة ) 

(  7( و)  11يننومي الخمنننين والجمعنننة ( مننن زنننج اسننناو  ويالننغ عننندد الم ننناهي ) 
 مطننناع    وهننننناك سنننننف أخننننر مننننن الم نننناهي والمطنننناع  فنننني المدينننننة علننننى طننننوج

( ا  تنتشننننننر هنننننن ه 8الشنننننوار  التجاريننننننة زشنننننار      ) الجننننننر  ( والاننننننالغ عنننننددها ) 
المؤسسننات اسنننورة متااعننندة مسنننت يدة منننن قننر  هننن ه المؤسسنننات منننن المسنننتهلزين 
التوار وهي مت ج اهمية في تنافسها وتتاحمها على وحدة اارب م ارنة االسنف 

من الم ناهي داخنج المنط نة  اموج ر   ارت ا  امسعار فيها   زما تتواجد مجموعة
( والتنني يؤمهنا فني اللالنن   5التجارينة المرزتينة ) السنو  ال نندي  ( ويالنغ عنددها ) 

الرجناج المسننين والن ين اتيارتهننا وتجمعهن  يتن ازرون ايننا  السناا ويتانادلون الهمننو  
 ( . 7والحزايات الجميلة ايا  شاااه  انظر سورة رق  ) 

 
 ( 7سورة رق  ) 
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 هيت على   اف النهر م اهي مدينة 
 

 
 

  15/7/2118سورة الت طت اتاريخ              
 . المرازت الث افية والريا ية والحدائ  .4

تلعنننن  هننننن ه المنشننننناءات والمرافننننن   نننننمن المرازنننننت الث افينننننة دورا مهمنننننا  نننننمن     
الوظي نننة الترويحينننة ) الترفيهيننننة ( التننني ت نننند  للسنننزان  فننني مدينننننة هينننت خنننندماتها 

ما ل هتما  المتعاظ  لسزان المدينة االث افة وال نون وامنشطة الريا ية الوا حة ل
امخر  والدليج على  لك اع   الث افة والعلو  وال نون لنين علنى مسنتو  المديننة 
 اج على مستو  محافظة امناار والعرا  ف   عن امقطار العراية وامجناية  

ت المرازنت الث افينة التني زاننت الننواة ومن خ ج ه ه ال  نرة يمزنن الوقنوف علنى اانر 
امولى التي احت نت مثج هؤمء المث  نين وزاننت الانازورة التني انطل نوا منهنا النى 
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العال  ل يب سعة اف ه  وتطلعاته  واهمهنا ) م هنى الشناقوفة ( والتني تطنج اسنورة 
والتي ت ن   1863مااشرة على نهر ال رات و المزتاة العامة ( التي تاسست عا  

 5 837ختلف الزت  في شنتى سننوف العلن  وامد  والث افنة وتالنغ مسناحتها ) م
  تليهنا فني امهمينة ) ن اانة المعلمننين ( التني ترعنى المعلمنين والمدرسنين وهنني 2( 

مرزنننت مجتمنننا  الزننننوادر التعليمينننة واقامننننة النننندوات الث افيننننة وامحت نننامت المتعننننددة 
  يليها  2(  2377تالغ مساحتها ) والدورية وي تسر وجودها في حي المعلمين و 

وي نن  حدي نننة جميلنننة وسنننالة  2(  1125) ننناد  المنننوظ ين ( وتالنننغ مسننناحته ) 
لت ندي  الخندمات للتانائن والن   م ي نج اهميننة عنن المرازنت امخنر  منن خنن ج دوره 
ال اعج في توفير اموقات للترفيه ) الترويح ( للموظ ين على مختلف المسنتويات 

اعد انتهاء الموظ ين من عناء النسف اموج من النهار ال   تادأ للراحة وخاسة 
عسرا  5ظهرا( لتادأ ساعات الراحة سي ا من )  2سااحا   حتى  1ساعاته من 

 11عسنننرا وحتننننى  3مسننناءا ( وأمننننا فننني الشننننتاء تاننندأ سننناعاته مننننن  )  11وحتنننى 
مسننناءا ( وهننننو وقننننت زننننافي لملننننة ال ننننرا  النننن   يسننننا  الترهننننج السننننحي والن سنننني 
والع لي ( ليستثمر لتجديد الطاقة لند  امنسنان ) السنحية والن سنية والع نلية ( 
مست ااج يو  جديد فيه عمج جديند  امنا ) المرزنت الث نافي ( فهنو مرزنت اقني  حنديثا 

وال   ي   على   ة نهر ال رات مجاورا الم اهي والمطاع  حيث  2118في عا  
وقاعنننة مننؤتمرات وسننالة سداسنننية وي ننن  حدي ننة زايننرة  2(  611تالننغ مسنناحته ) 

الشنزج  و طنناا ين مقامننة المحا نرات والمعننارب نتيجننة تتايند المطالاننات اانشنناء 
سنرف ث نافي مقامنة النشناطات والنندوات والمعنارب والمحا نرات العلمينة وامدايننة 

 ( .1وتنافن المهتمين ااقامة امنشطة والمعارب انظر سورة رق  )
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 ( 1سورة رق  ) 

 ت الث افي في مدينة هيت المرز
  11/3/2111سورة الت طت اتاريخ        

 
ف ن  عنن مننا ت نمه المرازننت الث افينة مننن ) متنتهنات وحنندائ  ( حينث يالننغ      

عدد المتنتهات في مدينة هيت والتي ت تسر على مرزنت المديننة ث ثنة ف نط وهني 
و  مسناحاتها ) ويالنغ مجمن 1815موتعة في حي المعلمين ف ط والتي اقيمت عا  

ف ننط وتشنننتمج علنننى الحنندائ  لخدمنننة سنننزان المدينننة وقننند روعننني فننني  2(   8211
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انشنناءها زننج المواسنن ات  نننمن ال ياسننات المعمننوج اهننا فننني اننناء المتنتهننات منننن 
امسيجة العالية واملعا  المتنوعة التي ت ئ  مختلف مسنتويات اعمنار المتننتهين 

الطايعينننة ف ننن  عننننن قلنننة امهتمننننا   ام إنهنننا قننند خراننننت وتعزلنننت نتيجنننة الظننننروف
وسننننيانتها مننننن قاننننج النننندوائر الحزوميننننة المسننننؤولة   امننننا الحنننندائ  ف نننند خسسنننننت 
مساحات مقامة الحدائ  داخج امحياء السزنية للرب الترويح عن الن ن لسزان 
امحيناء وتلطينف الجننو وت لينج امختناقننات نتيجنة امحتشناد السننزني ام إنهنا  يننر 

ن مسننناحات داخليننننة فار ننننة وعنننند  النننتمزن مننننن تراعتهننننا و لننننك فعالنننة وترزننننت لتزننننو 
مرت نننا  نسننناة اممننن ف فننني الترانننة نتيجنننة ميننناه السنننرف السنننحي المنسنننرفة مننننن 

 51761الايوت لعد  توفر شازات السرف السحي وتالغ مساحاتها           ) 
 )2    

اما االنساة للمرازت الريا ية فهي ت   الملع  وال   ي تسر وجوده في 
وي ننن  سنناحة العننا  زايننرة ومننندر   2(  21125حنني المعلمننين وتالننغ مسنناحته ) 

وقاعننات ريا نننية ومخننناتن وسننناحات ل لعنننا  ال نننو  و يرهنننا   فننني حنننين يتوسنننط 
مرزت الشاا  مدينة هيت علنى طنوج شنار  الجنر  وي ن  سناحة العنا  زنرة ال ند  

  ف    21 2(  31461وقاعات ريا ية ملل ة ملعا  ال و  وتالغ مساحته ) 
عنن النناد  الريا ني الخناص االمديننة والن   يشنترك من  مرزنت الشناا  فني ن نن 
المزنننان وهننني مرازنننت مهمنننة وفاعلنننة و لنننك لننندورها فننني اقامنننة امنشنننطة الريا ننننية ) 
الترويحية ( للشاا  المهتمين االريا ة واارتها ) العا  زرة ال د  وزرة السلة وزرة 

سنة ( على شنزج فنر   25سنة وحتى  13 الطائرة ( يمارسها الشاا  من عمر )
ريا نية منظمنة مننن قانج مديرينة الترايننة فنر  هينت وهيئننات اهلينة ترعنى الريا ننة 
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تسننتثمر الطاقننات الشننااة وتنمنني قنندراته  الع ليننة والجسننمية وتملننة ال ننرا  وتاعننده  
 عن اممراب والمخدرات .

 ز اءة الخدمات الترويحية في مدينة هيت     
 خدمات .م هو  ز اءة ال

) يعند م هنو  الز ناءة مننن أهن  الم ناهي  المسنتخدمة لت ينني  أداء أو عمنج ي نو  اننه   
  ) وي سر م هو  الز اءة للويا على انه انجات عمج ما اعقج  28الزائن الاشر  (

الجهنود واقننج ال اقنند وامعنننى أخنر تعننني نسنناة الطاقننة المسنتخدمة مننن قاننج النظننا  
ومنن هنن ا الم هننو   31رة لننه خن ج دوره فنني العمننج (النديناميزي إلننى الطاقنة المتننوف

 فننننننننننان الز نننننننننناءة تعننننننننننند  ات أهميننننننننننة زايننننننننننرة فيمنننننننننننا يخننننننننننص الخنننننننننندمات الترويحينننننننننننة 
) الترفيهية ( إ  تتميت الخدمات الترويحية  االزلف العالية التي تسرف على ه ه 
الخندمات ااتندءا منن تخسنيص قطعنة اارب إلنشناء المرزنت الترويحني و  نمن 

حديثننننة ورفنننندها اننننااجهتة والمعننندات المريحننننة والزماليننننة التنننني تشننننعر المواسننن ات ال
التائنننر االراحنننة الن سنننية والجسنننمية وانتهنننناءا اتوظينننف الزنننوادر العاملنننة فيهنننا   ممننننا 
يعطني للمو نو  أهميننة زاينرة وفعالننة وخاسنة فنني المجتمعنات المتطننورة التني تعنند 

 الترويح  من  روريات الحياة لل رد والمجتم  
نجد الهيئنات والمنظمنات الحزومينة وشناه الحزومينة اولنت هن ا الجانن  ) ل لك    

عناية خاسة و لك لما تحتله من اهمية متميتة اين امنشطة امقتسنادية امخنر  
ومننا تنندر مننن مننوارد تنندع  النندخج ال ننومي لنند  الزثيننر مننن دوج العننال  ف نن  عننن 

والترويحينة اهندف تح ين  اثارها الح ارية والث افية لتلاينة ر انات امفنراد الروحينة 
 السرور والراحة الن سية على مستو  ال رد والجماعة ( 
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وانط قننا منننن هنن ه ااهمينننة فننعن ز ننناءة وز ايننة الخننندمات الترويحيننة تسنننتوج      
التخطنيط الجيند وتعتمنند علنى أسننن علمينة دقي ننة لن ا حرسننت وتارة التخطنيط فنني 

ها لتايننان منند  الز نناءة فنني إلننى تحدينند مجموعننة معننايير تعتمنندها ل ياسنن 31العننرا 
 :  مزان دون أخر وهي زالتالي

 ( 3جدوج رق  ) 
 المعايير التخطيطية للخدمات الترويحية في العرا 

 الخدمة
 

 المعيار المحلي
 المساحة/هزتار عدد السزان/نسمة

 5 1 21111 مرزت شاا 
 5-4 25111 م ع  ريا ية
 6-5 11111 حدائ  ومتنتهات
 51 1 51111 مزتاة مرزتية
 21 51111 متنته عا 

 132 11111 ناد  ريا ي
 1 11111 ساحات وحدائ 

المسننننننندر: الجمهورينننننننة العراقيننننننننة   وتارة التخطنننننننيط   هيئنننننننة التخطننننننننيط امقليمننننننني   قسنننننننن  
 . 2111امسزان  خطة التنمية العراقية لعا            

 التوتي  المزاني لمتليرات الخدمات الترويحية . 
 سسننننننننات ) مرازنننننننت ( الخدمننننننننة الترويحينننننننة مزانيننننننننا فننننننني مدينننننننننة هيننننننننت تتنننننننوت  مؤ   

 ) المرزت ( وف ا لعوامج متعددة اارتها : 
 عوامج ادارية  .1
 عوامج تخطيطية  .2
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وهنني اننندورها تننؤثر تنننايرا اننارتا حينننث نجنند احننند امحينناء يت نننمن ازثننر منننن        
احياء مؤسسة خدمة اج يتعد   لك الى ث ث وارا  مرازت رئيسية في حين ت ت ر 

زثينرة لمظهنر واحند مننن مظناهر الخندمات الترويحينة لتظهننر فاعلينة العوامنج اعنن ه 
( يمزننن الزشننف عننن  4زونهننا عوامننج حاسننمة فنني  لننك ومننن خنن ج جنندوج رقنن  ) 

زي ينننة توتيننن  المؤسسنننات الترويحينننة علننننى امحيننناء السنننزنية والتننني ت تسننن  ار ننننها 
 المعمورة على  وئها اداريا . 

 ( 2خارطة رق  ) 
 توتي  المزاني لمؤسسات الخدمات الترويحية في مدينة هيتال

 

 
 المسدر : اعدت اامعتماد على خارطة مدينة هيت 

 . 1991, لسنة  1/0444  ات الم يان 
( يت نح أن حني المعلمنين 1ومن خ ج جدوج التوتي  المزناني والخارطنة رقن  )  

نتهات وحدائ  عامنة يستعثر االخدمات ) المرازت( الترويحية حيث ي   ث ث مت
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 5وملع  زاير ومرزت ث افي واحد والمتمثج ان ااة المعلمين وا لك يزون عنددها) 
( مطنناع  وم نناهي 4( )  1( مرازننت   ثنن  يليننه حنني الجننر  ويالننغ عنندد المرازننت ) 

ومرزنننتين للريا ننننة ومرزننننتين للث افننننة ثنننن  يلينننه حنننني العمنننناج ويالننننغ عنننندد الحنننندائ  
( ثننن  يلينننه حننني الجمعينننة وحننني التهنننور وحنننني  6( وحننني الازنننر ) 7والمتنتهنننات ) 

ال دن والتي تتساو  في عدد الحدائ  والمت من زج واحدة منها على حدي تين   
سنننن ة ترويحيننننة   )  أ فننني حننننين تا نننى امحينننناء السننننزنية امخنننر  محرومننننة منننن 

ترفيهية ( ومن خن ج المؤشنرات نجند أن إعندادها ومسناحاتها م ارننة اعندد السنزان 
ي سننننزني اعلننننى مننننن المعننننايير المحننننددة والمتاعننننة مننننن قاننننج وتارة ومسنننناحة زننننج حنننن

التخطيط العراقية زعهداف خطة للتنمية واها سجلت ز اءة سلاية عالية جدا وعد  
ز اينة وا نحة لن ا منن ال نرور  انشنناء عندد منن المرازنت الترويحينة ) الترفيهيننة ( 

ا ية والث افية لزج حي سزني ومايناس  م  الحي السزاني له ازج أنواعه ) الري
والمتنتهننننننات والحننننننندائ  ( واتانننننننا  الطنننننننر  العلمينننننننة الحديثنننننننة والجديننننننندة وتجهيتهنننننننا 
 االخدمات الجمالية والزمالية لتعطي شعور االراحة وتدخج السرور على السزان .

 
 ز اءة الخدمات الترويحية ) الترفيهية ( .

م ارننة منن  منن خن ج عنرب واقن  الخندمات الترويحينة فني مديننة هينت واال      
المؤشرات الترويحية نجد أن ز اءة الخدمات متااينة انين احيناء المديننة لن ا يمزنن 

 أن ن س  المدينة الى قسمين من حيث وجود الخدمات فيها : 
امحينناء التننني تتواجننند فيهننا الخننندمات الترويحينننة وهنني ) حننني المعلمنننين وحننني  .1

 سية ( .الجر  وقند  وال اانية وحي العماج وحي الازر وحي ال اد
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 سننننورة منننن سنننور الخننندمات الترويحينننة وهنننني  أ امحيننناء التننني متوجننند فيهنننا  .2
) الخ نر والنندوارة وال ل نة ( وهنني متاايننة فنني نوعينة الخنندمات فاع نها توجنند 
فيها مرازت ري ية وت ت ر الى المرازت الث افية واالعزن والاعب امخر توجد 

ث افي انظر  جدوج رق  مرزت ريا ي و  أ فيها حدائ  ومتنتهات وت ت ر الى 
 (4  ) 

 
 ( 4جدوج رق  ) 

 توتي  المؤسسات الترويحية على ااحياء السزنية في مدينة هيت
ااحياء 
 السزنية

عدد 
 السزان

 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

 الازر
1111 - - - - 6 2444

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 اانية

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 دن
 - - 2219 2 - - - - 1157 التهور
 124 14 16411 29 2191 1 22121 1 48458 المجمو 

 المسدر :  اامعتماد على :  
 دانية : الدراسة المي1
   2111ل حساء   فر  هيت   ايانات  ير منشورة   لعا  : ايانات الجهات المرزت 2
 

 أثر الخدمات الترويحية على الجوان  امقتسادية 
تعند الخندمات الترويحينة منن الخنندمات التني تعتمند علنى امسنتثمارات الناجحننة إ ا 

ة النوعينة والزمينة توفرت زج متطلاات النجاف في المزان والتي تهندف النى المن عن
العامة والخاسة فهي تستلت  توفر مجموعة من الخسائص واولهنا الحاجنة الملحنة 
النى وجننود نننو  مننن التنظنني  مسننترجا  قنني  الوقننت والجهنند واممزانننات المسننتخدمة 
ومناي يب هني امراناف وينر  الااحنث أن هننناك مجموعنة منن امثنار التني تنننعزن 

 ي :على اعب الجوان  واارتها االتال
 توفر فرص عمج وتحد من الاطالة . .1
تعاني ا ل  مدننا العراية من الاطالة وقلة توفر فرص العمج ولعج  لك يعود    

الى اساا  عديدة اارتها انخ اب مستو  الدخج ال ومي للالد ال   ينعزن علنى 
زج م اسج الحياة ومدينة هيت من المدن التي تعاني فيها الزوادر الشنااة والن ين 

ي سننن العمنننج مننن الاطالننة وقلننة فنننرص التوظيننف وخاسننة الحاسننلين علنننى هنن  فنن
الشنهادات امزاديميننة الوسننطية ودونهننا   وتعنند الخنندمات الترويحيننة مننن الخنندمات 
الجا اننننة ل ينننند  العاملننننة لمختلننننف المسننننتويات ولمختلننننف امنمنننناط وهنننن ا مااثاتتننننه 

  حينننث يالننغ عننندد الدراسننة الميدانيننة والمسنننح الميننداني للعنناملين فننني هنن ا المجنناج 
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( عنام  علنى اعتانار أن زنج م هنى يعمنج فيهنا زمعنندج 45العناملين فني الم ناهي )
( م هنننننى   فنننني حنننننين يالننننغ عنننندد العمننننناج فنننني المطننننناع  15( عمنننناج لمجمننننو  )3)
( عمناج لمجمنو  ) 1( عامج على اعتاار أن زج مطع  يعمج فيه زمعندج )112)

اجننننننرا شنننننهريا وقنننننندره  ( مطعمنننننا   علمننننننا أن زنننننج عامننننننج فننننني الم هننننننى يت ا نننننى14
( ديننننننار عراقننننني فننننني حنننننين يت ا نننننى العمننننناج فننننني المطننننناع  زمعنننننندج  211111)
( ديننار عراقني شنهريا   امنا المرازنت الث افينة فنان المزتانة العامنة يعمننج 311111)

( عماج ويعمج في ن ااة لمعلمين 7( موظ ين ويعمج في ناد  الموظ ين )4فيها )
 ت الريا ننننننننننننننننننننننننني ( مننننننننننننننننننننننننوظ ين فنننننننننننننننننننننننني حننننننننننننننننننننننننين يعمننننننننننننننننننننننننج فنننننننننننننننننننننننني المرزنننننننننننننننننننننننن 7) 
(   ويت ح من  4( وفي ناد  هيت الريا ي )   4( وفي مرزت الشاا  )  5) 

 لننك أن الخنندمات الترويحيننة وفننرت فننرص عمننج مناسنناة لهنن  وقللننت مننن الاطالنننة 
وخ  ت من حدتها وشجعت المست يدين منهنا علنى امسنت رار وامطمئننان اوجنود 

 . 32فرص عمج دائمية 
 لعاملين . رف  المستو  المعاشي ل2

يعنند رفننن  المسنننتو  المعاشنني للعملنننين منننن اهنن  امثنننار التننني انعزسننت اعننند منننا     
تنوفرت فنرص عمننج ل يند  العاملننة المناسناة منن اجننور شنهرية جينندة اامنر النن   
شنج  علننى رفنن  المسنتو  المعيشنني زتحسننين الحالننة السنحية وال نندرة علننى تننوفير 

ن واجهتة التاريد وامثاث والهناتف وشراء الحاجات المنتلية ال رورية من ) تل تيو 
المحمنوج و يرهنا ( ف نن  عنن ماح  تننه منن سننمات مهمنة زالتشننجي  علنى الننتوا  
ادج العتوف عنه م لاه  وامزانية استئجار مسازن مست لة لعوائله  واناء مسازن 

 جديدة وشراء سيارات خاسة زنو  من الرفاهية وامقتسادية .
 ينة ..رف  المستو  المعاشي للمد3  
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تنننننعزن امثننننار امقتسننننادية علننننى المدينننننة مننننن خنننن ج العوائنننند الماليننننة التنننني      
تعنننننودعلى سنننننزان المدينننننننة اامسنننننت ادة منننننن الخنننننندمات الم دمنننننة منننننن امسننننننتعمامت 
الترويحية   ا  أن الخدمات الم دمة تعود ااممواج على اسحا  تلك المؤسسات 

فنني السننو  للمداولننة وامسننتثمار ) المطناع  والم نناهي ( ف نن  عننن تيننادة اممنواج 
وتشير الدراسة الميدانية ام أن نسناة امراناف تنتداد سننة اعند سننة و لنك مسنتاا  
اممن ال   زان م  ودا ث  تيادة الروات  الشهرية للموظ ين نتيجة مرت نا  الندخج 
ال نومي لعمننو  الالند ف نن  عننن تمينت المدينننة االناحيننة الترفيهينة لتننوفر اممزانننات 

 لطايعية واليشرية الم زورة سل ا .ا
 . تنو  امستعمامت امخر   4

تتعنندد وتتنننو  الخنندمات فنني مدينننة هيننت واارتهننا التجاريننة والن ننج والخننندمات      
امرتزاتية امخر  نتيجة نشاط امستعماج الترويحي لتيادة امعتماد اع ها علنى 

واد امسننننته زية التنننني الننناعب امخننننر ا  تنننوفر الخنننندمات التجاريننننة زثينننر مننننن المننن
 تحتاجهننننننا اسننننننورة دائميننننننة اعننننننب المرازننننننت الترويحيننننننة زالمطنننننناع  والم نننننناهي منننننننن 
) خ ر وفوازه ومشنرواات  اتينة ولحنو  حمنراء واي ناء واسنماك ومنواد أخنر  ( 
ت د  على شزج وجاات للوافدين إليها   ف   عن ماتساه  خدمات الن نج انه منن 

المنناط  ااع نها وامزانينة الوسنوج إليهنا خ ج توفر الطر  الجيدة التني توسنج 
االسيارة وخاسة للمناط  الترويحية الاعيدة والتي هي خار  مرزنت المديننة زملنارة 
ا  الج و  والتجوج في السحراء والتجوج في امرا ي الخ راء أو الوسوج الى 

ورها العيون ال يرية المشهورة في المدينة اما الخدمات امرتزاتية امخر  ف  ي ج د
و لننننك ممزانيتهننننا فنننني تننننوفير الطاقننننة الزهراائيننننة ومينننناه الشننننر  وخطننننوط الهننننناتف 

 والطر  النظي ة وشازات السرف السحي .
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 اثر الخدمات الترويحية على الجوان  امجتماعية 
زانت النظرة السائدة الى العاملين في اعب المجامت الحياتية سلاية تنطل      

راطية وفوقية   مثلما زانت النظرة الى العاملين في من اعتاارات اجتماعية وايروق
مجنامت رفن  ال  ن ت اينمنا اسناح العسنر الحنديث ) ينظنر النى هن ا الننو  منن 
النشنناطات علنننى إنهنننا اعمنناج تتعلننن  اسنننناعة ايئنننة اف ننج ل نسنننان واسننناح ننننو  
العمنننج النننن   ي نننو  اننننه يننننرتاط ام ننندار الخدمننننة امجتماعيننننة التننني يح  هننننا والمن عننننة 

تماعية التي يوفرها فهي نو  من امعماج الخدمية  ات الس ات والخسائص امج
المتمينتة فني مظهرهنا وترتياهنا واناقتهننا ونظافتهنا ( ومنن اانرت الجوانن  امجتماعيننة 

 هي زالتالي : 
 وقت ال را  . .1

تعند عمليننة التننرويح مننن العمليننات او الممارسنات ال ننرورية لل ننرد وهنني زننرد      
عاليات التي يمارسها امنسان خار  الايت ل سنتمرار فني الحيناة فعج ل نشطة وال 

   والترويح عمج اراد  للشخص يندف  نحوه لممارسة الر اة في سد وقنت ال نرا  
  والم سنننود اوقنننت ال نننرا  هنننو النننتمن ال نننائب عنننن سننناعات العمنننج اليوميننننة  33

اننه الننتمن   ويشننير المسنطلح علننى  34والحاجنات الايتينة والاايولوجيننة ل نسنان 
ال   يزون فيه امنسان عدا ماهو فيه من   لنة زنالنو  او قيند فسنيولوجي ل  ناء 

  واعانننارة اد  فنننان وقنننت ال نننرا  هنننو فتنننرة تمنينننة تسننننتثمر  35الحاجنننات زالطعنننا  
لتجديد طاقة امنسان واعث نشاطه عن طري  التعمج وامسترخاء والراحة في ظج 

ة فهنو وقننت مسننت ط  مننن حينناة امنسننان الظنروف الطايعيننة  ننمن ايئتننه الجلرافينن
  ويتمت   36اليومية ميخ   ل وااط العمج يهدف الى الراحة ال هنية والادنية 

سزان مدينة هيت اوقت فرا  محدد وهو الساعات التي هي اعد انتهاء العمج في 
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الندوا  الرسنمي سنواء ازننانو منوظ ين او طلانة والتني تختلننف فني السنيف عننه فنني 
اسا  قسر او طوج فترة النهار والتي تادأ من اعد الساعه الخامسة الشتاء و لك 

عسنرا وانتهنناءا االسنناعة العاشنرة مسنناءا وخاسننة عنند الم نناهي والمطنناع  المترزننتة 
علننى طنننوج نهنننر ال نننرات زمننا  زرننننا سنننل ا امنننا االنسنناة للمارسنننة اعنننب النشننناطات 

ن السناعة الثالثننة الريا نية فنان اشننهرها هني ممارسنة هوايننة السنااحة والتني تانندأ من
عسرا وحتى الساعة السااعة مساءا   اما في الشتاء فان وقت ال را  ال   ممزن 
ان ي  يه ال رد يختلف عن ما ي  يه في السيف حيث تادأ ساعة الترويح من 
السنناعة الثالثنننة والنسنننف وتنتهنني االسننناعة الخامسنننة والنسننف مسننناءا   ويختلنننف 

لخمين والجمعنة ( ا  تطنوج سناعات التنرويح اممر في ايا  العطج امساوعية ) ا
حتى الساعة الثامنة مساءا و لك اسا  ارودة الط ن   اممر ال   ينعزن على 
سننزان المديننننة مننن الناحينننة امجتماعيننة منننن خنن ج اوقنننات الراحننة التننني يمزنننن ان 
ي  يها ال رد اعند سناعات عمنج م ننية طويلنة علنى مندار امسناو  اسنورة عامنة 

ينننو  اسنننورة خاسنننة ممنننايوفر  لنننك امزانينننة تجديننند الطاقنننة ل نسنننان وعلنننى مننندار ال
 وتح ي  الراحة والسعادة وتخليسه من التع  الن سي والع لي

 تنمية ال درات الاشرية . .2
ل سننتعمامت الترويحينننة ) الترفيهينننة ( اثنننارا مهمنننة منننن ناحينننة تنمينننة ال ننندرات     

ج فني مجنامت متعننددة الاشنرية وتح يتهنا علنى العمننج منن خن ج تنوفير فننرص عمن
والتوعية نحو ملة ال را  واسنتثمار الوقنت لمسنلحته  وخاسنة للزنوادر الشنااة فني 
سنن العمننج   ا  العمنج ي ننتح افننا  جديندة ويرسنن  الخطننوط امولنى للمسننت اج لل ننرد 

 ال   يمزن سناعته ان سه م  العتيمة والشجاعة والتحمج .
 الح اظ على طا ة الشاا  . .3
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عمننج ( للشناا  امنواج يمزننن امعتمناد عليهنا فنني رسن  خطننوط تنؤمن ) فنرص ال   
مسنت اله  واتجناهته  ومينوله  يومنا اعند يننو   حتنى تتسن  تطلعناته  نحنو امسننت رار 
والحسننوج علننى الشنننهادات المناسنناة لهننن  ف نن  عننن امزانينننة الننتوا  امقتسنننادية 

على العمج وتزوين امسرة ومتطلاات الحياة امخر    سيما وان الشاا  ال ادرين 
-15( وتعنند ال تنرة مننن )63-15و نمن امعمننار المحنددة للعمننج تاندأ مننن سنن )

( سنة في اعت اد الااحث من اخطر ال ترات التي تواجه امنسان والتي يزون  22
فيهننا مت لنن  امراء وامفزنننار وامزانيننة اقنننناعه  ااشننياء قنند ميت الهنننا الع ننج وسنننهولة 

وامرهننا  وال تنننج أو للتطرفنننات الدينينننة أو  اسننتل له  معمننناج التخريننن  التخريننن 
العرقية التي ت تح افا  ال تن والمسائ    وامعداد التي ماعن اها والتي زش تها 
الدراسننة الميدانينننة حنننوج عننندد العننناملين فنني مجننناج الترفينننه لننندليج وا نننح علنننى أن 
العمننج شنننرف ف نن  عنننن منننا يحثننه دينننننا الحنيننف علنننى العمنننج فنني ال نننران الزنننري  

 حاديث الناوية الشري ة .وام
 ت وية الروااط والع قات امجتماعية . .4

ا  ى تمت  مدينة هيت ااممزانات الطايعية والاشرية المتنوعة س ة السياحة     
الترويحية    ) الترفيهية ( وعدها من اه  المدن في محافظنة امنانار منن الناحينة 

سزان المدينة ف ط اج ي سدها  الترفيهية ممزاناتها احيث ل  ي تسر الترويح على
 الزثيننننننننننننننننننننر مننننننننننننننننننننن خننننننننننننننننننننار  المدينننننننننننننننننننننة للننننننننننننننننننننرب التننننننننننننننننننننرويح اسنننننننننننننننننننن ة دوريننننننننننننننننننننة 
) شهرية ( و) نسف شهرية ( مخ  قسط من الراحة والتمت  االهواء الن ي والنظر 
النى النهنر والجلنون علننى شناطئه واشنجار النخيننج الخ نراء واشنجار الحم ننيات 

لينننه   ف ننن  عنننن مشننناهدة امثننننار الوارفنننة فننني الاسننناتين المطلنننة اسنننورة مااشنننرة ع
ال ديمنننننة ) زال لعنننننة     المسنننننورة ( و) اطننننن ج الننننننواعير ( و) ملنننننارة ا  الجنننننن و  ( 
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والتنته في اساتينها وممارسة املعا  والسااحة عند   اف النهر و يرها   اامر 
الن   شنج  علننى ت وينة الع قنات والننروااط امجتماعينة انين ااننناء المديننة وتوارهننا 

دن المحيطنة زالرمناد  وال لوجننة حتنى تادت الع قنات وارت نت النى مسننتو  منن المن
 المساهرة والت ر  والسزن الدائ  لما للمدينة من سمعة حسنة في عمو  المنط ة .   

 االستنتاجات  :
 اعد التحليج الجلرافي الدقي  يظهر للااحث اعب امستنتاجات اارتها :

حااها اهلل اها للرب استثمارها للخدمات . تتمت  مدينة هيت اامزانات طايعية 1
الترويحينننننة ) الترفيهيننننننة فالمنننننناخ الم ئنننننن  والجننننننتر النهرينننننة والعيننننننون ال يريننننننة 
و ننننن اف النهنننننر وملنننننارة ا  الجنننننن و  وامرا ننننني السنننننحراوية الم توحنننننة لهنننننني 
امزانننننات نننننادرا مننننا تتجمنننن  فنننني مزننننان واحنننند وان اجتمعننننت لتعنننن ر اسننننتثمارها 

 اسورة متزاملة . 
مدينننة هيننت اامزانننات اشننرية تتمثننج االسننروف المعماريننة ال ديمننة التننني  . تتمتنن 2

 تعانننننر عننننننن فتننننننرات تمنيننننننة  نننننناراة فنننننني ال نننننند  واارتهننننننا ) ال لعننننننة المسننننننورة ( 
و) اطنن ج الننننواعير وا اياهننا ( و) مننننارة جنننام  ال ننارو  ( واعنننب الم ننناهي 

تنتهننات ال ديمنة التراثينة والمطنناع  ف ن  عنن المرازننت الث افينة والريا ني والم
والحدائ  التي ساعدت على تنشيط حرزة الخدمات           ) الترفيهينة ( 

 في المدينة وشجعت على استثمارها .
. ساعدت الخدمات الترويحية على توفر فرص العمج للزوادر الشااة وحرسنت 3

علنى الحنند مننن ظناهرة الاطالننة التنني تهنت م نناجعه  ف نن  عنن رفنن  المسننتو  
دخنننوله  الشننهرية وانعننازن  لنننك علننى الحالننة امقتسنننادية المعيشنني لهنن  اتيننادة 

 لعوائله  
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. رفعت الخدمات الترويحينة منن المسنتو  المعاشني للمديننة اسنورة عامنة نتيجنة 4
للجن   السننياحي لهننا مننن داخننج المدينننة ومننن خارجهننا ف نن  عننن نشنناط تنننو  
 امسننننتعمامت المسننننت يدة منهنننننا زالخنننندمات التجاريننننة والن نننننج واعننننب الخننننندمات

 امخر . 
. للخدمات الترويحية دور فعاج في تنمية ال درات الاشرية وتح يتها على العمج 5

والح ناظ علنى طا ننة الشناا  منن ال ننيا  وخاسنة فني سنننوات المراه نة ف نن  
عنن أن الخندمات الترويحينة لهنا دور فنني ت وينة النروااط والع قنات امجتماعيننة 

 اين ااناء المدينة والمدن المجاورة لها .
. ر   نشاط الخدمات الترويحية في مدينة هيت ام إنها ل  تنج نسياها المزاني 6

% ومننن امهتمنا  وتينادة التوعيننة نحنو أهميتهننا 3منن المسناحة والتنني متتجناوت 
وامعتنننراف اننندورها ال اعنننج فننني المجتمعنننات المتحظنننرة مسنننيما وان مننندن العننننال  

ويحيننة نحنو امهتمننا  اهننا الينو  ت  ننت اخطنوات سننريعة فني مجنناج الخندمات التر 
 وامستثمار فيها 

 
 

 التوصيات
.  رورة تنشيط الخدمات الترويحية ) الترفيهية ( في مدينة هيت والاحث عن  1

سناج امرت ناء اهنا منن خن ج تطويرهننا ودعمهنا المنالي منن قانج المسنؤولين فنني 
 ال طا  الحزومي . 
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الننننننواعير ومننننننارة جنننننام   .  ننننرورة امهتمنننننا  اامثنننننار زال لعنننننة ال ديمنننننة واطننننن ج 2
ال نارو  وتجدينندها وسننيانتها وفنن  امسنالي  الحديثننة دون التليننر أو التشننويه 

 في مظهرها امسلي زونه أرث ح ار  ميمزن الت ليج من شعنه . 
 . تينننننننادة تخسنننننننيص امرا نننننننني ل قامنننننننة مرازنننننننت جدينننننننندة للخننننننندمات الترويحيننننننننة   3

ازنت ال ديمنة الترويحينة مفنا  ) الترفيهينة ( وتوسنعة المسناحات التني ت ن  المر 
مست الية جديدة   زونها ل  تحب امسناحة زافينة زالخندمات امخنر  التجارينة 
والسننننناعية والسننننزنية لتا نننننى م تسننننرة علنننننى مننننناط  محننننندودة سننننليرة  ننننني ة 

 اع ها خر  واع ها يتطل  التجديد واع ها يحتا  اعادة الاناء . 
هتمنننننا  الواسنننننن  االخنننننندمات .  نننننرورة موازاننننننة العسننننننر وخاسنننننة فنننننني مجنننننناج ام 4

الترويحينة وتينادة إعندادها واعنداد العناملين فيهنا ونوعينة السنزان حنوج أهميتهننا 
ولو اشزج اسنيط مننظ  اف نج منن هندمها وتهندمها وت شنيها و نيا  تعريخهنا 

 وأرثها .
  
 
 
 
 

 المصادر  :
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 . 5  ص 1811 
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 . 6ص
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 . 5د.عاد الوها  شاهين ود.عاد امله ااوعيا    مسدر ساا   ص .5

عاننان  ننالي الحننديثي   الخنندمات الترفيهيننة لسننزان مدينننة الاسننرة   دراسننة  .6
نشننننورة   تحليلنننة فننني جلرافيننننة المديننننة واقليمهنننا   رسننننالة ماجسنننتير  ينننر م

 .11  ص1812

 125سار  فارن الهيتي ود.سالح فليح حسن  مسدر ساا    ص  .7

     126سار  فارن الهيتي ود.سالح فليح حسن   مسدر ساا    ص .1

 الدراسة الميدانية .  .8

د.سعد  محمد سنالح السنعد    هينت مسنتوطنة ح نرية فني تناريخ ماقانج  .11
  وقنننائ  نننندوة هينننت فننني  التننناريخ تملنننك المنننؤه ت ال نننرورية للتنمينننة السنننياحية
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مشنعج فيسنج   نني    الترزين  النداخلي لمدينننة هينت   رسنالة ماجسننتير  .11
 . 8  ص  2111    ير منشورة

  ةعطيننات عانند ال ننادر حمنند    جلرافيننة العمننران دراسننة مو ننوعية تطاي يننن .12
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دراسنننة ت ويميننننة ل  ننننراب –مننننناخ امناننننار  نظينننر سنننناار حمنننند المحمننند    .13
 . 11 ص  2111منشورة جامعة امناار   السياحية رسالة ماجستير  ير

د. سنننااف محمنننود الننننراو    مظننناهر الج ننناف فنننني اادينننة العنننرا  الشننننمالية    .14
 . 11ص    1883   الجلرافي اموج   جامعة امناار المؤتمر

 1812  النداد   1ااراهي  حلمي   هيت ومعادنها   مجلة للة العر    ط  .15
 . 354  ص

 حسنننين السنننيد احمنننند اانننو العينننننين   اسنننوج الجيموفولوجيننننا دراسنننة امشننننزاج .16
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 . 165د.سالح فليح حسن الهيتي   المسدر ن سه   ص .21
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