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 بسمة إبراهيم عبد البصير

 صالح رجب عيسى
التحليل الوكانى للخذهات الرياضية بوحافظة الونيا باستخذام 

 نظن الوعلوهات الجغرافية واإلستشعار عن بعذ " رؤية هستقبلية " 

 جامعة المنيا ،كمية التربية الرياضيةب أستاذ مساعد - د. بسوة إبراهين عبذ البصير
 جامعة المنيا ،كمية اآلدابب درسم - صالح رجب عيسىد. 

 Introduction and study problem  :الدراسة  مقدمة ومشكمة
ىناك طفرة كبيرة فيما يتعمق بالربط بين العديد من العموم اإلجتماعية ( أن 6176رضوان )يذكر 

ية والجغرافيا ، حيث يرجع السبب فى ذلك صعوبة الفصل بين الكثير من فروع الدراسات اإلنسان
 ( .6،  5: 6106والجغرافيا، )رضوان ، 

تعد جغرافيا الرياضة أحد مجاالت المعرفة التى تجمع بين الجغرافيا بشقييا الطبيعى والبشرى وبين 
 الرياضة ، وذلك بيدف األتى :

لرياضة من حيث تحديد نوع وطبيعة النشاط امحاولة تفسير كيف تؤثر العوامل الجغرافية عمى  -0
 احية ، والتأثير عمى أداء ىذا النشاط من ناحية .الرياضى من ن

 لمرياضة . Distribution Patternتحديد نمط التوزيع المكانى  -6
 ألنماط التوزيع المختمفة لمرياضة . Regional Analysisالتحميل اإلقميمى  -3
كانى والتوزيع الم Landscapeفى ىيئة األرض  Changing Characterدراسة خاصية التغير  -4

Spetial Distribution   لمرياضة ، إعداد الخرائطMaps  ، (07،  06: 6106)رضوان. 
نظم المعمومات الجغرافية و  Remote Sensing (RS) ستشعار عن بعدتقنيات اإل تمثل

Geographic (GIS) Information System  أحد أىم الوسائل البحثية الحديثة والمعاصرة والتي عن
 (.097:  6114،عبدالخالق) طبيقاتيا يمكن الوصول إلي نتائج تفوق مثيالتيا التقميديةستخدام تإطريق 

جراء عمميات تحميل لكافة البيانات إ يايمكن من خالل ىستشعار عن بعد أحد الوسائل التاإل يعد 
ة التي يمكن الحصول عمييا بأجيزة خاصة تقوم بتسجيل الطاقة الكيرومغناطيسية المنبعثة أو المنعكس

عن األجسام أو الظواىر أو األىداف موضوع الدراسة والبحث لمحصول عمي المعمومات وتحديد الصفات 
 (.Lillesand & Kiefer ,2006: 9) ستخدامات بشتي المجاالتاإل دهتمكن من عمل خرائط متعد ىالت

عمى  تحميمية ساعدت تمن أدوا وستشعار عن بعد لما يحتويجاء عمم نظم المعمومات كمكمل لإل
صبح لدينا العديد من التعريفات لنظم المعمومات أستشعار فى شكل تكاممى ولذلك ستخدام بيانات اإلإ

 ( .31:  6118)الشافعى ،  GIS (Geographic Information Systems) الجغرافية
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 وعرض وتحميل وتخزين لتسجيل الحاسوب عمى قائمة نظم بأنيا الجغرافية المعمومات نظم ُتعرف
 مصادر من المكانية البيانات وعرض لربط أداة تعتبر وىي ذات المرجعية المكانية،  الجغرافية ناتالبيا

 المكاني التحميل فييا أصبح التي األخيرة التطورات اإلعتبار في يأخذ ال التعريف ىذا أن ويبدو. مختمفة
 منصة من الجغرافية المعمومات نظام انتقل لذلك،. الجغرافية المعمومات نظم في أساسياً  عنصراً  والنمذجة
 .(Khormi, & Kumer, 2015, 4)القرار دعم أداة إلى والعرض التخزين

مما يتيح  ىرتباطيا بطرق أخر إحقق نظم المعمومات الجغرافية تكامل المعمومات التي من الصعب ت
معمومات الموجودة بالخرائط ستخدام الإتحميل مختمف المتغيرات بو لتوليفات من الخرائط المختمفة لبناء  ياستخدامإ

 (.Lillesand , et al. ,2008: 36بمختمف أنواعيا ) حصائيةقمار الصناعية والصور الجوية والبيانات اإلوصور األ
تسيم فى توفير اإلمكانات الالزمة من المنشآت التى تستيدف الخدمات الرياضية الخدمات 

بيدف رعاية أفراد المجتمع بما يتناسب مع حجم الرياضية وغيرىا من األنشطة والبرامج والمشروعات 
 . (06:  6104)الييئة العامة لمتخطيط العمرانى ، وعدد السكان 

ت التابعة لمقطاع الحكومى المتمثل فى أبالنظر إلى الخدمات الرياضية المقدمة من خالل المنش
المحافظة التى يتجاوز عدد  ىيئات الشباب والرياضة والتى تخدم الماليين من األسر والشباب عمى مستوى

الكثافة السكانية من بفرد، ىناك قصور واضح فى الخدمات الرياضية المقدمة مقارنًة  5111111سكانيا 
قبال المستفيدين و ، بما ينعكس عمى األنشطة الرياضية الممارسة  نوعالو  عددالحيث  المناطق  داخل عميياا 
سنويًا بالشكل الذى يجعميا عاجزة عن إستيعاب المقبمين ، فضاًل عن الزيادة المضطربة لمسكان السكنية

عمى ممارسة الرياضة وعدم قدرتيا عمى تمبية إحتياجاتيم من الخدمات الرياضية ، باإلضافة إلى عدم 
 . التوزيع العادل والمالئم من حيث الموقع والمساحة والعدد

ية وما تحتويو من ضرورة م والتى تتضمن محاورىا التنمية العمران6131فى ضوء رؤية مصر 
ت المتنوعة وكذلك أتناسب حجم وطبيعة الخدمات المقدمة لمتجمعات العمرانية من خالل الييئات والمنش

العدالة اإلجتماعية وما تشممو من عدالة فى توزيع الخدمات ، والخدمات الرياضية عمى وجو الخصوص 
 التى بطبيعتيا مصدر إقتصادى حقيقى لمدولة .

لرياضة عمى مستوى الصحة يحسن من معدالت الصحة العامة وبالتالى من اإلنتاجية فممارسة ا
فى العمل ، وكذلك عمى مستوى المنافسة فالمنافسات الرياضية أصبحث اليوم صناعة حقيقية تدر دخاًل 
ىائاًل لمدول، من ىنا أصبح ىناك أىمية كبرى فى أن توجو الدولة طاقتيا إلى زيادة عدد الييئات 

منشآت الرياضية التى تعمل تحت مظمتيا متمثمة فى وزارة الشباب والرياضة حتى يتسنى ليا تقديم وال
 فرص متكافأة لمخدمات الرياضية لما ليا من إنعكاسات قوية عمى التنمية المستدامة .

ستشعار عن بعد ونظم المعمومات ستخدام تطبيقات اإلحاجة إلوزارة الشباب والرياضة فى 
 ىمددراسة و  اً وتوزيعاىا مكاني ،ت الرياضيةأوالمنش بالييئاتخاصة الخرائط المن خالل  ،الجغرافية

ى ، ووضع التصورات المستقبمية لطبيعة إحتياجات الدولة من النمو مالئمتيا لمتوزيع والنمو السكان
 ،صرأىداف الرياضة في مالعمرانى لممنشأت الرياضية لما لو عظيم األثر فى تحسين وتطوير وتحقيق 
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من الخرائط لمختمف فيناك العديد  الرياضى،مجال المن أوائل الدراسات في  الدراسة ةعتبر ىذتحيث 
 عدا القطاع الرياضي.ما القطاعات 

تعتبر محافظة المنيا أحد محافظات الصعيد التى تفتقر بدرجة كبيرة إلى العديد من الخدمات 
ىمية عظمى أاءت الفكرة لدى الباحثان لما ليا من والتى من ضمنيا وأىميا الخدمات الرياضية ، لذا ج

 .م 6131فى تحقيق رؤية مصر 
 Study Terms لدراسة :ا اتمصطمح

 Geographic Information Systyms  :نظم المعمومات الجغرافية 

ومكونات الحاسب  Softwareبشقيو األساسيين البرامج  ىنمط تطبيقي لتكنولوجيا الحاسب اآلل
Hardware ي أصبحت تسمح لنا بحصر وتخزين ومعالجة بيانات متعددة المصادر كمية كانت أو نوعية والت

دون قيود، مع إمكانية الحصول عمى نتائج نيائية عمى ىيئة خرائط، رسم بياني، مجسمات، صور، جداول أو 
 ( .63، 66: 6114)عزيز،  تقارير عممية

 Remote Sensing  اإلستشعار عن بعد :
 .(9:  0993 )خطاب ، األرضية أو القريبة من سطح األرض دون األحتكاك المباشر بيا تصوير لمظواىر

 Spatial analysisالتحميل المكانى : 

إسموب لقياس العالقات المكانية بين الظاىرات إعتمادًا عمى قياسات الموقع والشكل واألبعاد 
ات المكانية واإلستفادة منيا، فيم أسباب وجود والمساحات واإلتجاىات والمجاورة والمطابقة بغرض تفسير العالق

 .(5:  6106)شرف، وتوزيع الظاىرات عمى سطح االرض، التنبؤ بسموك تمك الظاىرات فى المستقبل 
 Sports Services  الخدمات الرياضية :

جميع الخدمات التى تقدم من خالل المجال الرياضى، وتتخذ الخدمات الرياضية صور اإلدارة أو 
يق أو التشغير أو إدارة األلعاب الرياضية أو إنشاء األندية الخاصة أو األكاديميات أو األندية التسو 

 .  (5:  6107الصحية أو مراكز المياقة البدنية )الجريدة الرسمية ، 
 Study Aimesهداف الدراسة: أ
تطبيقات اإلستشعار التوزيع المكانى لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا باستخدام  نمطالتعرف عمى ـ 0

 . ىذا النمط ىثرت عمأوالمحددات التى ، عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية 

 .ـ دراسة توزيع الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا بالنسبة لمكتمة العمرانية 6

 . ـ التعرف عمى المناطق التى تعانى من الحرمان من توزيع الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا3

 ة طبيعة األنشطة الرياضية بمدينة المنيا )كدراسة حالة( وحجم المترددين وفئاتيم العمرية .ـ دراس4
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ـ وضع تصور مقترح لمتخذى القرار لمتوزيع المكانى لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا بمواضع النقص 5
 فى الخدمات من خالل نظم المعمومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد .

  Study Quistionsة : تساؤالت الدراس
 التساؤالت األتية :ان ضع الباحثيالدراسة  أىداففى ضوء 

التوزيع المكانى لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا باستخدام تطبيقات اإلستشعار عن بعد  نمطـ ما  0
 ؟  ثزت علي هذا النمطأوالمحذداتات التي ، ونظم المعمومات الجغرافية 

 ت الرياضية بمحافظة المنيا بالنسبة لمكتمة العمرانية ؟ـ ما واقع توزيع الخدما6

 المناطق التى تعانى من الحرمان من توزيع الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا ؟ ـ ما3

 ـ ماىى طبيعة األنشطة الرياضية بمدينة المنيا )كدراسة حالة( وحجم المترددين وفئاتيم العمرية ؟4

بمواضع النقص لمتوزيع المكانى لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا  ارلمتخذى القز ـ ما التصور المقترح5

 من خالل تقنيات نظم المعمومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد ؟في الخذمات 
 Study proceduresإجراءات الدراسة : 

 Study Methodologyمنهج الدراسة : 
بالخدمات تحميل البيانات الخاصة في " الدراسات المسحية " المنيج الوصفي  الباحثانإستخدم 

وأسموب التحميل المكاني الرياضية المقدمة من الييئات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
 . ستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافيةباستخدام تطبيقات اإل

  Study Areaمنطقة الدراسة 
 68َ 45عرض رتىدائصعيد مصر، وتقع جغرافيًا بين تعتبر محافظة المنيا واحدة من محافظات 

 41َ68والغربية مع خط طول  ،   36 َ 37خط طول  جنوبًا، وتتطابق حدودىا الشرقية مع ْ   67َ 41شمااًل وْ  
درجة طولية. وأما عن موضعيا ْ   3 ْ   57 درجة عرضية ونحوْ   0 ْ   15 ، وبذلك تمتد المحافظة داخلْ  

الجنوب ومن  ،من الشمال محافظة بنى سويف يم شمال الصعيد، يحدىاالجغرافى فيى إحدى محافظات إقم
. وتمتد ومن الغرب محافظة الجيزة، األحمر رومن الشرق محافظة البح ،محافظة أسيوط والوادى الجديد

كم، وتُمثل مدينة المنيا عاصمتيا،  08كيمو مترًا وبمتوسط عرض  035المحافظة عمى طول نير النيل لمسافة 
، ىمطا، بني مزار، مغاغة ،العدوةن  المحافظة من تسع مراكز إدارية ىى من الشمال إلى الجنوب )كما تتكو 
 . (0)فى  شكل ، كما يظير ديرمواس( ، ىممو  ،أبوقرقاص ،المنيا، سمالوط
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 (7شكل )

 موقع  منطقة الدراسة )محافظة المنيا(، والتقسيمات اإلدارية لها
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 خطوات الدراسة 
 نتاج الخرائط ا  عداد البيانات و ا  و جمع اواًل : 

 البيانات المكانية  )أ(
 الخرائط التالية فى تحديد البيانات المكانية لمحدود اإلدارية لمحافظة المنيا كالتالى :عتماد عمى تم اإل

 . 651111: 0م بمقياس رسم 6101خرائط ىيئة المساحة العسكرية لعام  -
 .51111: :  0،  65111: 0م بمقياس رسم 0990لعام  خرائط الييئة المصرية العامة لممساحة -
تصـل دقتيـا  ىذات الدقـة الواصـمة والتـ Landsate& Digital Globalم مـن 6108مرئيـات فضـائية لعـام  -

وقـد خضـعت المرئيـة الفضـائية لعمميـة ، الدراسة( أمتار لمماسح المتعدد األطياف وتمثل جميعيا منطقة 05لـ)
 سيمت عممية إنطباقيا. ىلى المعايرة المكانية التإجة باإلضافة والمعال ىالتصحيح اليندس

 م الخاص بالجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء .6118لعام  Shapefileتم اإلعتماد عمى  -
 البيانات الوصفية )ب(

 عن طريق المصادر التالية: بالدراسةتم تجميع البيانات الوصفية الخاصة 
ليــا  التســعة المراكــزوأعــداد  المنيــامحافظــة  ىفــ ىيات الحكوميــة لمتعــداد الســكاناإلحصــائ ىطــالع عمــاإل -

 .  6116الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاءمن وتقسيماتيا اإلدارية 
عمـــى البيانـــات الخاصـــة بكتيـــب دليـــل منشـــأت الشـــباب والرياضـــة بجميوريـــة مصـــر العربيـــة اإلعتمـــاد تــم  -

الســـجالت التابعـــة إلدارة الييئـــات بمديريـــة الشـــباب ، والرياضـــة  ارة الشـــبابالتـــابع لـــوز  "اإلصـــدار التـــانى"
المواقــــع الخاصــــة بالخــــدمات الرياضــــية المقدمــــة  مــــن حيــــث  م6108والرياضــــة بمحافظــــة المنيــــا لعــــام 

)األندية الرياضية /مراكز الشباب / حمامات السباحة / المالعب المفتوحة( باإلضافة لطبيعـة األنشـطة 
 .ليا ممارسة وعدد المترددين عمييا وفقًا لنوع النشاط والفئات العمرية الرياضية ال

لعـام  فضـائية اتلمرئيـإستنباطًا من بيانات اإلستشعار عن بعد تم اإلعتماد عمى بيانات الكتمة العمرانية  -
 . Landsateلمقمر الصناعى م 6108

 شباب والرياضة التابعة لمالرياضية الدراسة الميدانية لمييئات والمنشأت  )ج(
التابعـــة لمشـــباب والرياضـــة الرياضـــية بالييئـــات والمنشـــأت بجمـــع البيانـــات والمعمومـــات الخاصـــة  الباحثـــانقـــام 
وقـد تـم ضـبط إحداثياتـو  (GPS)ىذه المرحمـة بجيـاز ىستعانة ف، وقد تم اإلىمن حيث موقعيا الجغراف بمحافظة المنيا

الخـدمات تحديد مواقع  ىمنو ف ةستفادخرائط البحث لإل ىام المعتمد ف( كونو النظUTMحداثيات الكيمومتريو )وفق اإل
الخـــدمات مواقــع حــداثيات جميــع إوقــد تـــم رصــد ، ىأثنــاء العمــل الميــدانالرياضــية التابعــة لقطــاعى الشــباب والرياضـــة 
 . موقعمن أمام كل مائتان وستة عشر ( 606وعددىم )الرياضية التابعة لقطاعى الشباب والرياضة 

 Geodatabase الدراسةقاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة  إنشاء ثانياً 
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صـي   ى( لمدراسـة والتحميـل وتحويميـا إلـArc- GIS )بإدخـال البيانـات وعرضـيا عمـي برنـامج الباحثـانقـام 
قاعـدة لمبيانـات يـتم  بنـاء حتى يتسـنى لمباحثـانمن فيميا والتعامل معيا،  ىليتمكن الحاسب األ حتىرقمية 
الييئــات والمنشــأت الخاصــة بالخــدمات الرياضــية المقدمــة مــن قطــاعى ط البيانــات المكانيــة لمواقــع فييــا ربــ

لمتحميــل والمعالجــة  ةصــالح حتــى تصــبح الييئــات والمنشــأت لتمــكمــع البيانــات الوصــفية  الشــباب والرياضــة
 . (6شكل خرائط وأشكال بيانية، كما يوضحيا شكل ) ىاإلحصائية والعرض ف

لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا المقدمة قاعدة نظم المعمومات الجغرافية  إنشاء ت(: خطوا6شكل )
 ن(ا)تصميم الباحث من قطاعى الشباب والرياضة
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  ( Data Analysisوتبويبها ) بالدراسةتحميل البيانات الخاصة  ثالثًا :
 :كالتالى البيانات تمك تحميل  ىستخدمت فا ىأىم األساليب التكانت 

 نظم المعمومات الجغرافية: أدوات -
 .Symbologyأدوات الترميز  -
 .Explore dataأدوات استكشاف البيانات بالتحميل الجيو إحصائى  -

 أدوات التحميل اإلحصائى المكانى: -
 . تحميل األنماط -

- Average Nearest Neighbor. 
- . Spatial Autocorrelation "Moran s" 

 حساب المساحات والمسافات -
- Calculate Areas. 
- Calculate Distance Band from Neighbor Count. 

 قياس طبيعة التوزيع المكانى -
- Mean Centre. 
- . Central Feature 
- . Standard Deviational Ellipse 
- . Standard Distance 
  ( Output) بالدراسةإخراج البيانات الخاصة  رابعًا :
 من: م الخروج بخرائط ورقية ورقمية لكل  نتياء من عممية معالجة وتحميل البيانات تبعد اإل

محافظـــة داخـــل " ىيئـــات ومنشـــأت "  المختمفـــة لمواقـــع الخـــدمات الرياضـــية التوزيـــع المكـــاني  .0
 .موقع ومساحة كل  المنيا

مواقــع الخـــدمات وعالقتيـــا بأعــداد  المنيــاالمختمفــة بمحافظــة لممراكـــز  توزيــع التعــداد الســكاني .6
 . ة الكتمة العمرانية لكل مركز حومساالرياضية " ىيئات ومنشأت "  

مـــــن الخـــــدمات التوزيـــــع الجغرافـــــي لمتوســـــط عـــــدد الســـــكان )الكثافـــــة الســـــكانية( والمســـــتفيدين  .3
 .الرياضية داخل المراكز 
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 ها وتفسيرها عرض ومناقشة النتائج وتحميم
  : ينص عمى ىوالذاألول إلجابة عمى التساؤل ا
ة بمحافظة المنيا باستخدام تطبيقات اإلستشعار عن بعد ما نمط التوزيع المكانى لمخدمات الرياضي -

 ؟  والمحدداتات التى أثرت عمي هذا النمطونظم المعمومات الجغرافية ، 
من الييئات لتحديد مواقع الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا المقدمة  GPS الـ تم اإلعتماد عمى

أندية رياضية ، مراكز )ادًا عمى نوع الخدمة من ، وعمل تصنيف إعتم بمحافظة المنياالرياضية والشبابية 
، إقتصر التحديد عمى الخدمات الحكومية ليس الخاصة لمتعرف (شباب، مالعب مفتوحة، حمامات سباحة

ستخدام التقنيات الحديثة  عمى دور الدولة فى توزيع الخدمات الرياضية عمى مستوى كل الوحدات اإلدارية، وا 
عمومات الجغرافية لتحديد أوجو القصور فى الخدمة وما يمكن تقديمو لمتخذى لإلستشعار عن بعد ونظم الم

 . (0)ممحق( 3، )( 6) ين، شكم(0جدول)من ، ىذا ما يتضح  جديدة لمخدمةمواقع القرار فى إنشاء 
 (7جدول )
 التابعة لقطاع الشباب والرياضةالخدمات الرياضية بمحافظة المنيا 

 .( 6108، )السجالت التابعة إلدارة الييئات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، (060-059وزارة الشباب والرياضة:)
)تركيز  Mean centerريق المركز المتوسط لمخدمة طتركز الخدمات الرياضية عن تم حساب 
تتوسط المواقع الجغرافية لمفردات الظاىرة قيد ى ذالموقع ال"  حيث يعبر عنىر الجغرافية( مجموعة من الظوا

 ( .031: 6107)الطيب،  المواقعحساب المركز المتوسط كمتوسط لقيم  وتم "، الدراسة
المنشآت والييئات التى تقدم الخدمات عدد أن ( 3) شكل ،(6) لشك( ، 0جدول )يوضح 

 . منطقة سكنية (068)بواقع  مراكز 9عمي موزعة ( 606الرياضية )
ن ىناك أ الباحثانعاله الحظ ( أ3، )(6)ين شكم( ، 0بجدول )لي البيانات الموضحة إبالنظر 

، الخدمات الرياضية نتشار وتوزيع إفي نصيبيا من  المراكز والمناطق السكنية بمحافظة المنياتباين بين 
موقع مقدم لمخدمة، بينما ( 54) لخدمات الرياضية وعددىااعدد من اكبر  ىعمت مدينة المنيا حصم حيث

( موقع مقدم لمخدمة بالرغم من تعدد 04من الخدمات الرياضية بواقع )أقل عدد جاءت العدوة محققة 
يميل  لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا حيث وزيع عشوائية التما يوضح  المناطق السكنية التابعة ليا، ىذا

 . دون مراعاة لمكثافة السكانية أو لمكتمة العمرانية  البعض اآلخر ىض األحياء ويقل فبع ىلي التكتل فإ

 النسبة المئوية من االجمالي االجمالى ةعب مفتوحمال باحةحمام س مركز شباب أندية المركز
 6.4 04 4 - 01 - العدوة
 7.8 07 - 0 05 0 مغاغة
 06 66 - 0 64 0 بنى مزار
 7.4 06 0 - 04 0 مطاى
 01.6 63 0 0 09 6 سمالوط
 65 54 00 0 67 05 المنيا

 9.6 61 - 0 07 6 أبو قرقاص
 03.4 69 6 0 60 0 مموى

 7.8 07 - - 06 0 ديرمواس
 711 676 63 6 763 64 االجمالى
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عن المركز الرئيسى لمخدمة المتمثمة فى المركز المتوسط لمخدمة ف ختال( إ4يتضح من شكل )
ن ختمف المركز المتوسط لمخدمة فى مركز العدوة حيث مإز نفسو عمى سبيل المثال كالكتمة العمرانية لممر 

مر فى مركز بنى مزار ن يكون مدينة العدوة لكن تمثل فى مركز شباب البسقمون، وكذلك األأالمفروض 
حيث توسط فى قرية بردونة األشراف، وليس ببعيد فى مركز مطاى حيث تمثل فى فى مطاى البمد، 

 . يضًا فى مركز مموى لكن ليس ببعيد  حيث يقع فى قرية قمبا شمال المدينةأو 
تجاه اإل)ب و سمإنتشار الظاىرة )الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا( تم إستخدام إ لحساب نمط

 Standard Deviationalلمتشتت  ىالمعيار  ىبالشكل البيضاو الذى يعرف  (Directional Distributionىالتوزيع
Ellipse  ( 5:  6106، )داوود، تجاه محدد لذلكإلمظاىرة لو  ىعما إذا كان التوزيع المكانوىو يعبر. 

مثل ت( خصائص التوزيع اإلتجاىى لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا حيث 5يتضح من شكل )
تحدد ، بينما  جزاء المركز، وكذلك مركز أبو قرقاص، وكذلك مركز مموىأتوزيع مركز العدوة ليشمل جميع 

، كذلك  ير مواس(من )مطاى، بنى مزار، أبو قرقاص، د ل  لى الغرب فى كإتجاه التوزيع من الشرق إ
لى إتجاه من الشمال اإل، وأيضًا  )العدوة، مغاغة( ىلى الجنوب الغربإتجاه من الشمال الشرقى تحدد اإل
تجاه العام ما اإلألى جنوب شرقى )سمالوط ومموى(، إتجاه شمال غربى لمنيا(، واإل)مدينة االجنوب 

 .لممحافظة فى جميع الخدمات وىو شمال جنوب 
)الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا( تم حساب  و تركز مفردات الظاىرة مكانياً أد اعبقياس مدى تل

 ىالمعيار نحراف لمؤشر اإل المكانيالتحميل  فيالمقابل  ىى، Standard Distanceالمسافة المعيارية
ة و تركز مفردات الظاىر أاعد بنيا مؤشر لقياس مدى تأ ىأمكانية، التحميل البيانات غير  ىفالمستخدم 

نتشار البعد إيمكن من خالليا معرفة مدى تركز أو  standard circleدائرة معيارية  ترسم ، حيثمكانياً 
 ( .5-6: 6101)شكرى ، ، لمظاىرة ىالمكان

ما فى مركز مغاغة تغطى أأن مركز العدوة يغطى معظم أجزاء المركز،  ( 6يتضح من شكل )
، كما طراف الغربية لممركزميل ناحية الشرق وتيمل األت جزاء القريبة من المدينة الرئيسية بالمركزاأل

طراف الشرقية والغربية، وكذلك مطاى، سمالوط، ىمال األإمركز بنى مزار مع الرياضية تتوسط الخدمات 
طراف الغربية فى طراف الشمالية والجنوبية فى مركز مموى، واألىمال األإوتتركز حول المدن الرئيسية مع 

 . لوط، وديرمواسمركز المنيا وسما
قرب الذى يوضح فى دراسة معامل الجار األالجغرافية  نظم المعموماتأدوات عتماد عمى تم اإلكما  -

 (.6كما يتضح من جدول )، نمط توزيع الخدمات الرياضية بالمحافظة
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 (6جدول )
 معامل الجار األقرب لمخدمات الرياضية والشبابية بمحافظة المنيا

 نوع التجمع أو التباعد ار األقربمعامل الج المركز
 0.34 العدوة

 المتباعد المنتظم
 )المتباعد فى المسافات(

 0.30 مغاغة
 0.33 مطاى
 0.64 سمالوط

 0.43 أبو قرقاص
 0.08 مموى

 0.33 ديرمواس
 1.89 بنى مزار

 متقارب متجمع
 )متقارب يتجو ناحية العشوائية(

 1.98 المنيا
 1.89 أجمالى المحافظة

 .بمحافظة المنيا  اعتماداً علي بيانات توسيع مزاكش الخذمات الزياضية ARC Mapالمصذر: بزنامج 

 
  : ينص عمى ىوالذ الثانىإلجابة عمى التساؤل ا

 ما واقع توزيع الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا بالنسبة لمكتمة العمرانية ؟ -

 الذى يحتوى عمى دراسة: ىحميل المكانتم االعتماد عمى منيج الت
طراف لمكتمة العمرانية وذلك نظرًا لعدم األع الخدمات الرياضية فى و ق( و 6( )ممحق7يتضح من شكل )

وجود تخطيط مسبق بمكان الخدمة، مما ترتب عميو تخصيص بعض األراضى خارج النطاق السكنى لمقرى 
حيان مركز الخدمة فى منطقة تتوسط حت فى بعض األصبأوالمدن، ولكن بمرور الوقت والنمو العمراني 

قمار الصناعية لتواريخ مختمفة ستخدام مرئيات األإلى التطور العمراني عن طريق إالكتمة العمرانية، وبالرجوع 
ن النمو أساس، والسبب الثانى ىو راضى فضاء فى األستشعار عن بعد، تبين أن ىذه األعتماد عمى اإلباإل

تبع الخدمة فجعميا تبدو فى مناطق مركزية لمقرى ومن ىذه القرى مرتبة من الشمال الى ىو من  ىالعمران
 الجنوب قرية سالقوس، صفانية، دىمرو، ميانو، الشيخ فضل، جوادة، بنى حماد، طينشا، دلجا.

جمالى المساحة لكن عمى مساحة الكتمة العمرانية إحصائية ليس عمى تم حساب بعض المعامالت اإل
م، واستخدام معادلة 61008فى الحصول عمى العمران لعام عن بعد  ستشعارخالل تحميالت اإلوذلك من 

 .( 035: 0987)أبو عيانة،  / عدد الخدمات الرياضية(6الكثافة المعدلة )حساب الكثافة المعدلة = المساحة كم
لخدمة حيث يعبر ىذا المعدل أنو كمما زاد الدلول الرقمى لممعدل كمما دل ذلك عمى ضعف ا

الرياضية المقدمة منقبل الييئات والمنشأت بالنسبة لمكتمة العمرانية بالمركز ، حيث تم تقسيم معدل الكثافة 
 المعدلة إلى ثالث فئات :

 / خدمة : حيث إشتممت عمى المراكز التالية " المنيا/ سمالوط/ مطاى / العدوة " . 6( كم0.16:  1.76الفئة األولى : من ) -
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/ خدمة : حيث إشتممت عمى المراكز التالية " مغاغة/  6( كم0.6:  0.16انية : من )الفئة الث -
 أبوقرقاص/ مموى / ديرمواس " .

 / خدمة : حيث إشتممت عمى مركز بنى مزار . 6( كم0.98:  0.6الفئة الثالثة : من ) -
تناسب مع الكتمة ( أن الخدمة المقدمة فى ىذة المراكز ال ت8( ، شكل )3مما سبق يتضح من جدول ) 

العمرانية بتمك المراكز ، لذا يوصى الباحثان بزيادة عدد الخدمة المقدمة لمفئتان الثانية والثالثة والتى تحتوى 
 عمى المراكز : " مغاغة/ أبوقرقاص/ مموى / ديرمواس/ بنى  مزار " .

 (  3جدول )
 الكثافة المعدلة لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا

 /خدمة(6الكثافة المعدلة)كم / عدد الخدمات6حة كمالمسا المركز
 0.16 04.38/04 العدوة
 0.47 65.16/07 مغاغة
 0.198 68.55/66 بنى مزار
 1.76 00.59/06 مطاى
 0.10 66.48/66 سمالوط
 1.814 49.16/60 المنيا

 0.6635 36.47/61 أبو قرقاص
 0.4 43.8/30 مموى

 0.365 66.54/07 ديرمواس
 . Erdas Imagineإعتمادًا عمى مساحة الكتمة العمرانية باستخدام برنامج  المصدر:

  : ينص عمى ىوالذ الثالثإلجابة عمى التساؤل ا
 ما المناطق التى تعانى من الحرمان من توزيع الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا ؟ -

قصى مسافة أ ًا عمىتمادعيا إعمل نطاق حول الخدمة لتوضيح مدى القصور فى تقديمقام الباحثان ب
نو كمما زادت المسافة قل الطمب عمى الخدمة، وتم تطبيق ذلك عن طريق أداة أحيث  (كم 5وىى )لتقديم الخدمة 

داخل برامج نظم المعمومات الجغرافية، وذلك عن طريق عمل نطاق حول الظاىرة  Bufferتعرف بالنطاق 
، مراكز شباب، األنديةم عمل ذلك لكل خدمة منفصمة من وت )الخدمات الرياضية بمحافظة المنيا( المدروسة

 .( 3)ممحقعمى التوالى ( 06(، )00(، )01(، )9، ىذا ما يتضح من أشكال) مالعب مفتوحة، حمامات سباحة
قتصار التوزيع بباقى المراكز بالمدينة الرئيسية ا  عدم وجود خدمة النادى الرياضى فى مركز العدوة، و  -

 لممركز كما .
مراكز الشباب توزيع مثالى عمى مستوى المحافظة، ولكن ىناك جزء غرب مركز  خدماتعت توز  -

 .سمالوط لم يحظى بالخدمة 
المالعب المفتوحة فى كل من مركز)مغاغة، بنى مزار، ديرمواس(، ووجود عدالة فى خدمة  قصزر -

قتصار ا  مالعب، و 4يوجد بو مركز العدوة عمى الرغم من قمة مساحة المركز مقارنًة بباقى المراكز، حيث 
 ( .مطاى، مموى، أبوقرقاص)طراف الغربية لبعض المراكز مثل األالخدمة عمى 
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نطاق حمامات السباحة عمى الكتمة العمرانية لممدن الرئيسية لممراكز التالية)سمالوط، المنيا، أبو إقتصار  -
باقى مراكز المحافظة )العدوة، قرقاص، مموى(، وخموىا فى باقى المراكز، فى حين انعدمت الخدمة فى 

 مغاغة، بنى مزار، مطاى، ديرمواس( .
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  : ينص عمى ىوالذالرايع إلجابة عمى التساؤل ا
 ماهى طبيعة األنشطة الرياضية بمدينة المنيا )كدراسة حالة( وحجم المترددين وفئاتهم العمرية ؟ -

لرياضية( تم االستعانة ببيانات لمعرفة مدى مالئمة مراكز تقديم الخدمة )الييئات والمنشآت ا 
اعداد المترددين عمى مراكز الخدمات الرياضية بمدينة المنيا المتمثمة فى )نادى المنيا الرياضي، مركز 

 شباب )أ(، مركز شباب )ج(، نادى الشباب، نادى الشعب، نادى السكة الحديد، نادى التنس( .
حسب كل موقع حيث وجد أن مركز شباب  دراسة أعداد المترددين( 4)ممحق ( 04يتضح من شكل )
ــ  فرد من المترددين وربما يرجع ذلك لموقع الخدمة التى تقع فى شمال المدينة، 0863)أ( يمثل العدد األكبر بــ

فرد، وبنسبة أقل نادى 0656فرد، ثم مركز شباب )ج( بعدد  0536ثم تالىا نادي المنيا الرياضى بعدد 
 ( فرد .691(فرد، نادى السكو الحديد)381(فرد، نادى التنس)431الشعب)( فرد، نادى 751الشباب بعدد )

سنة الفئة العمرية الرئيسية لممترددين  08:06تمثيل الفئة العمرية ( 4)ممحق ( 03أيضًا يتضح من شكل )
%، 55%، نادى الشعب 59%، نادى الشباب بنسبة 63بنسب متقاربة أعمى نسبة بنادي التنس بنسبة 

 .% 45%، نادى المنيا الرياضي 47%، مركز شباب أ 48%، مركز شباب ج 53لحديد نادى السكة ا
  : ينص عمى ىوالذ الخامسإلجابة عمى التساؤل ا
بمواضع لمتوزيع المكانى لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا  لمتخذى القرارما التصور المقترح  -

 فية واإلستشعار عن بعد ؟النقص فى الخدمات من خالل تقنيات نظم المعمومات الجغرا
م، وعمل إسقاط سكانى بين تعداد 6116تم اإلعتماد عمى تعداد عام لإلجابة ىمى ىذا التساؤل 

م وذلك لعمل تخطيط مستقبمى 6166م لعمل إسقاط سكانى لعدد سكان عام 6116م ، وعام 0996عام 
 .يوضح ذلك ( 5)ممحق  (4جدول)، لما يجب أن تكون عميو الخدمو 

م لتوضيح مدى 6166م و6116( الذى يمثل اإلسقاطات السكانية بين عامى 4جدول ) بتحميل
التزايد عمى الخدمات نتيجة لمزيادة السكانية المتوقعة، فكان لزامًا عمى الباحثين بتوجيو رؤى الدولة نحو 

قعة وفقًا التخطيط بإنشاء ىيئات ومنشآت إضافية لتقديم الخدمات الرياضية موازية ليذه الزيادة المتو 
 لإلسقاطات السكانية، حيث تم تقسيم الزيادة السكانية إلى فئيتن كما يمى: 

: ىى التى تحتم زيادة فى تقديم الخدمة الرياضية وىى مدينة المنيا نسمة، ثم مدينة بنى مزار، مدينة  الفئة األولى -
 قرية تمو، قرية منقطين. ،نة مطاىمدي ،قرية نزلت أسمنت ،، قرية دلجاغة مدينة مغا،، مموى ، مدينة سمالوط

 الشباب والرياضة  شممت مجموعة من القرى والمدن التى يجب وضعيا فى خطة وزارة:  الفئة الثانية -
السكانية وفقًا لحجم الويادة  من ىذه المناطقالييئات والمنشآت المقدمة لمخدمات الرياضية و  لزيادة عدد

، وقرية تندة، مدينة لد، قرية طنبدى، وبنفس التعداد مدينة ديرمواس، قرية طوخ الخيل، قرية بنى خاالمقدرة
 الفكرية، قرية شارونة.
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خريطة المنشأت الرياضية عمى مستوى ( 5)ممحق ( 05(، شكل )5كما يتضح من تحميل جدول )
 . مراكز المحافظة عدم وجود عدالو فى توزيع األنشطة الرياضية الممارسة

 لمخدمات الرياضية لمهيئات والمنشأت التابعة لمشباب والرياضة مستقبميةمخريطة الالتصور المقترح ل
طريق تحديد المناطق عن قام الباحثان بوضع تصور مقترح لخريطة الخدمات الرياضية المستقبمية 

، 0996السكنية غير المخدومة وفقًا لمؤشرات اإلسقاطات السكانية التى تم حسابيا إعتمادًا عمى تعداد 
م لوضع الخريطة المكانية المستقبمية لما ستكون عميو 6166حصول عمى تنبؤ لتعداد م لم6116و

 ( كالتالى :06المنطقة، ىذا يتضح من شكل )
م، 6116نسمة( حيث تمثل أعمى سادس منطقة من حيث الفرق ما بين تعداد 46445)دلجا قرية  -

سقاط  تركز الخدمات فى مركز م ، حيث إتضح من دراسة خريطة اإلتجاه التوزيعى أن 6166وا 
 ديرمواس يكون فى أقصى شرق المركز دون مراعاة لمكتمة العمرانية غرب المركز .

وقرية أدمو، وقرية بيدال، وىذا باإلضافة الى أنيا تمثل المدينة األولى من حيث   ،قرية طوخ الخيل -
مدينة المنيا اقتصار م، حيث تبين من دراسة 6106الزيادة فى االسقاطات السكانية المتوقعة عام 

 الخدمة عمى المدينة الرئيسية مع عدم وجود الخدمة فى الجانب الغربي لممركز .
تحتاج إلى زيادة عدد الخدمات الرياضية المقامة، ويقترح الباحثين بزيادة الخدمة بعزبة قرية منقطين  -

فى نطاق حول المدينة  مركز سمالوط تمثل الكثافة األعمى لمخدمة أنالقمادير، وقرية شوشة، كما 
 . الرئيسية، مع وجود نطاق غرب المركز محروم من الخدمة

قرية منشية حمفا و بنى وركان بمركز العدوة حيث تبين عدم وجود عدم وجود أى منشأة أو ىيئة تقدم  -
 خدمات رياضية .

 م خدمات رياضية .عزبة مصطفى حمدى بأبو قرقاص حيث تبين عدم وجود عدم وجود أى منشأة أو ىيئة تقد -
إنشاء عمى األقل ممعب من كل نشاط بالمدن الرئيسية لممركز ، حيث تبين من دراسة األنشطة  -

الرياضية حسب النوع عدم وجود أنشطة غير المتعارف عمييا)كرة قدم(، عمى سبيل المثال مركز 
 مغاغة حيث ال يقدم سوى خدمة واحدة فقط وىى كرة قدم .

 بمركز العدوة حيث تبين عدم وجود نادى بيا .إنشاء نادى رياضى  -
إنشاء مالعب مفتوحة بكل  من أبوقرقاص، ديرمواس، بنى مزار، مغاغة، حيث تيسن عدم وجود ممعب  -

 مفتوح بأي  منيا .
إنشاء حمامات السباحة فى كل من مركز العدوة، مغاغة، بنى مزار، مطاى، ديرمواس حيث انعدمت  -

 امات السباحة بيا .الخدمات المقدمة من حم
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 ( 76شكل)
 لمخدمات الرياضية مخريطة المستقبميةالتصور المقترح ل
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 اإلستخالصات 
 المنيـامحافظة ب المناطق السكميةداخل تقديم الخدمات الرياضية من ىيئات ومنشأت عدم مراعاة مواقع  -

 لمعايير التخطيط العمراني لممحافظة مما نتج عنو عشوائية التوزيع ليا.
 تركز الخدمات الرياضية فى بعض المناطق السكنية من المراكز دون باقى المركز دون مراعاة لمكتمة العمرانية . -
 ىويقل ف المناطق السكنيةبعض  ىلي التكتل فإيميل لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا حيث وزيع عشوائية الت -

 .لعمرانية دون مراعاة لمكثافة السكانية أو لمكتمة ا البعض اآلخر
 . ز نفسوكف المركز المتوسط لمخدمة عن المركز الرئيسى لمخدمة المتمثمة فى الكتمة العمرانية لممر ختالإ -
الخدمة المقدمة فى مراكز " مغاغة/ أبوقرقاص/ مموى / ديرمواس/ بنى  مزار "  ال تتناسب مع الكتمة  -

 العمرانية بتمك المراكز .
ية ببعض المراكز دون غيرىا، فمركز العدوة ال يوجد بو نادى رياضى، وعدم اقتصرت بعض الخدمات الرياض -

وجود ممعب مفتوح بكل من أبوقرقاص، ديرمواس، بنى مزار، مغاغة، ومن حيث خدمة حمامات السباحة 
 اى، ديرمواس.طانعدمت الخدمة فى كل من مركز العدوة، مغاغة، بنى مزار، م

فئات العمرية حيث جاءت النسبة االعمى فى جميع المناطق لمفئة التباين فى عدد المترددين حسب ال -
 . سنة، وقل عدد الممارسين فى باقى الفئات 08:06العمرية

الخــــدمات الرياضــــية المقدمــــة مــــن المراكــــز التاليــــة : )العــــدوة، مغاغــــة، مطــــاى، ســــمالوط، نمــــط توزيــــع  -
وزيـع الخـدمات الرياضـية فـى مركـزى ت أبوقرقاص، مموى، ديرمواس ىو نمط متباعد منـتظم، بينمـا نمـط 

 . )بنى مزار، المنيا( نمط توزيع متقارب متجمع 

فى إختيار مواقع  محافظةالالشباب والرياضة  و  وزارةعدم وجود معايير محدده من قبل المسئولين من  -
 إنشاء الييئات والمنشأت الرياضية المقدمة لمخدمة .

وفقا الييئات والمنشأت الرياضية المقدمة لمخدمة ا مساحة عدم وجود معايير عممية يحدد عمي أساسي -
 ممناطق السكنية بالمحافظة.والكتمة العمرانية بلمتعداد السكاني 
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   : التوصيات
المستقبمية لمخدمات الرياضية لمييئات المكانية ضرورة تبنى وتطبيق التصور المقترح لمخريطة  -

 . والمنشأت التابعة لمشباب والرياضة
ـــا توزيـــع فـــى ادة النظـــر أعـــ  - الييئـــات والمنشـــأت الرياضـــية التابعـــة لمديريـــة الشـــباب والرياضـــة بمحافظـــة المني

لممعـايير العمميـة المتمثمـة فـى التزايـد المضـطرب  وفقـاً المناسـب  مواقـعالوأختيـار  المناطق السكنيةوأعدادىا داخل 
 .المساحات المخصصة لألفراد من الخدمة  لمكثافة السكانية، الكتمة العمرانية، الكثافة المعدلة لمسكان،

الييئـــات الرياضـــية مـــن أعـــداد  محافظـــة مســـتقبالً ال المنطـــق الســـكنية عمـــى مســـتوى حاجـــة ى اإلعتبـــار ألخـــذ فـــا -
 .ومواقع تمبي إحتياجات المحافظة من أعداد  حتىالتوزيع  فى عدالةالتأكيد عمى مبدأ اللمضاعفتيا مع والمنشآت 

الستشــعار عــن بعــد ونظــم المعمومــات الجغرافيــة فــي التعــرف عمــي األنمــاط الجغرافيــة لتوزيــع دور تقنيــات ا تفعيــل -
 والتنبؤ بمستقبل توزيعيا والعمل المسبق عند التخطيط لمحد من سمبيات التوزيع العشوائي ليا.الخدمات الرياضية 

لمسـئولين وصـانعي ن قبـل امـاالستفادة من تطبيقات االستشعار عـن بعـد ونظـم المعمومـات الجغرافيـة  ضرورة -
 .القرار لموصول إلي أفضل القرارات التخطيطية والتنظيمية

تعمــيم تجربـــة إســتخدام تقنيـــات اإلستشـــعار عــن بعـــد ونظــم المعمومـــات الجغرافيـــة عمــى دراســـة الخـــدمات  -
الرياضية المقدمة مـن قبـل الييئـات والمنشـأت والمؤسسـات الرياضـية عمـى مسـتوى جميوريـة مصـر العربيـة 
لما ليا من فوائد عظيمة لتحقيق التنمية الشاممة لمدولة من خالل التخطيط الجيد لمخدمات الرياضية تحقيقًا 

 ألىداف الدولة فى الرياضة .
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 الممخص
تستهدف الدراسة الحالية التحميل المكانى لمخدمات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا 
بإستخدام نظم المعمومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد ، وضع تصور مقترح لمتخذى القرار لمتوزيع المكانى 

لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا بمواضع النقص فى الخدمات من خالل نظم المعمومات الجغرافية 
 واإلستشعار عن بعد .

إستخدم الباحثان المنهج الوصفي " الدراسات المسحية " في تحميل البيانات الخاصة بالخدمات الرياضية 
لشباب والرياضة وأسموب التحميل المكاني باستخدام المقدمة من الهيئات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة ا

 تطبيقات اإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية .
 45تمثمت منطقة الدراسة فى محافظة المنيا واحدة من محافظات صعيد مصر، وتقع جغرافياً بين دائرتى عرض

، والغربية مع خط طول    36َ  37 جنوباً، وتتطابق حدودها الشرقية مع  خط طول   67َ 41شماالً و   68َ
 . درجة طولية   3َ   57درجة عرضية ونحو    7َ   15، وبذلك تمتد المحافظة داخل    41َ68

كانت أهم اإلستخالصات التى توصل إليها الباحثان تركز الخدمات الرياضية فى بعض المناطق السكنية من 
عشوائية التوزيع لمخدمات الرياضية بمحافظة المنيا  المراكز دون باقى المركز دون مراعاة لمكتمة العمرانية،

حيث يميل إلي التكتل فى بعض المناطق السكنية ويقل فى البعض اآلخر دون مراعاة لمكثافة السكانية أو 
لمكتمة العمرانية، قصور بعض الخدمات الرياضية ببعض المراكز دون غيرها، فمركز العدوة ال يوجد به نادى 

ممعب مفتوح بكل من أبوقرقاص، ديرمواس، بنى مزار، مغاغة، ومن حيث خدمة حمامات  رياضى، وعدم وجود
 السباحة انعدمت الخدمة فى كل من مركز العدوة، مغاغة، بنى مزار، مطاى، ديرمواس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
The present study aims at spatial analysis of sports services of the Directorate 
of Youth and Sports in Minya Governorate using GIS and remote sensing, to 
develop a proposed concept for decision makers for the spatial distribution of 
sports services in Minya Governorate, where there is a lack of services through 
GIS and remote sensing. 
The researchers used the descriptive approach "surveys" in analyzing the data 
on the sports services provided by the sports and youth bodies of the Ministry 
of Youth and Sports and the method of spatial analysis using remote sensing 
applications and GIS. 
The study area in the governorate of Minya is one of the governorates of Upper 
Egypt, and is geographically located between two latitudes 45 28 north and 40 

َ27 south, and its eastern border corresponds to the longitude of 37.32 ،, and 
the west with the longitude of 40  ،28 ،. And about 57 3 degrees longitudinal. 

The most important conclusions reached by the researchers were the 
concentration of sports services in some residential areas of the centers 
without the rest of the center without taking into account the urban mass, 
random distribution of sports services in Minya Governorate, where it tends to 
conglomerate in some residential areas and less in others without taking into 
account the population density or the urban mass, The lack of some sports 
services in some centers without others, the center of the enemy does not 
have a sports club, and the absence of an open playground in each of Abu 
Korkas, Dermouas, Bani Mazar, Maghagha, and in terms of swimming pools 
service lacked service in each of the center Mattay, Dermouas. 

 
 

 


