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خدمات التعليم االستثماري 

في املدخل الشمالي الشرقي ملدينة القاهرة 

امللخص

يعــد التعليــم مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة ســلعة اســتثمارية واســتهالكية خاصــة وعامــة يف آن واحــد، 
فهــو ســلعة اســتهالكية خاصــة ملنافعــه املباشــرة حيــث يشــبع حاجــة أصيلــة لــدى الفــرد يف املعرفــة ، وســلعة 

اســتثمارية خاصــة ألنــه يعــود علــى الفــرد بــزايدة يف الدخــل عــن طريــق حتســن قــدرة الفــرد االنتاجيــة .

وأتيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن كوهنــا تتنــاول أحــد أهــم حمــاور التنميــة العمرانيــة يف الصحــراء ممــا يســاهم 
يف تفريــغ املــدن القائمــة مــن الســكان واخلدمــات وغريهــا مــن األنشــطة وجذهبــا إىل هــذا احملــور هبــدف ختفيــف 
الضغط على مدينة القاهرة واليت أصبحت تعاين من تكدس اخلدمات جبميع أنواعها وارتفاع أسعار األراضي 

الــذي أصبــح يعــوق أي اســتخدام اســتثماري للخدمــات هبــا.

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف من أمهها التعرف على اخلصائص املورفولوجية للخدمات 
التعليميــة يف هــذه املنطقــة ومعرفــة منــط توزيعهــا وتباعدهــا وكثافتهــا وإعمــال األســلوب  اخلرائطــي واملعتمــد 
بشــكل كبــري علــى أســاليب الدراســة امليدانيــة لتكــون مبثابــة قاعــدة بيــاانت دقيقــة هلــذه املنطقــة ذات األمهيــة 
اجلغرافيــة، و أتصيــل مفهــوم التنميــة اخلدميــة املتوازيــة وآلياهتــا وسياســاهتا يف املناطــق العمرانيــة اجلديــدة، وذلــك 
لضمــان عــدم حــدوث فجــوات تنمويــة نتيجــة التوزيــع اإلقليمــي غــري املتــوازن لالســتثمارات. وحتليــل اخلدمــات 

التعليميــة االســتثمارية وتقييمهــا  واحــد مــن أهــم حمــاور التنميــة االقليميــة .

و قــد توصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج لعــل أمههــا أن جتانــس األنشــطة االســتثمارية يف املنطقــة 
الواحــدة يتيــح للمســتثمر فرصــة القتصــادايت تنافســية أفضــل للخدمــة التعليميــة ، كمــا أن رخــص األراضــي 
علــى جانــي الطريــق أوجــد عائــداً اقتصــادايً واســتثمارايً جــاذابً وســريعاً ســاعد علــى حتقيــق التنميــة اخلدميــة 
بشــكل كبــري . كمــا  تؤكــد هــذه الدراســة علــى جنــاح فكــرة االنتشــار العمــراين يف املناطــق الصحراويــة مبــا حيقــق 

اخلــروج مــن اختناقــات القاهــرة الكــرى.
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Investment in Educational Services in the Northeastern 
Entrance of Cairo

Abstract

From an economic perspective, education is considered both as a pub-

lic and private investment consumption commodity at the same time. It is 

a private consumption commodity for its direct benefits since it satisfies an 

authentic need for knowledge for people, and it is a private investment com-

modity because it returns to the individual an increase in income by improving 

productivity  for individuals. This study is important since it deals with one of 

the most important axes of urban development in the desert, which contributes 

to the discharge of existing cities of population from services and other activi-

ties, and attracts them to this axis in order to reduce the pressure on Cairo city 

which is suffering from the accumulation of all kinds of services and high land 

prices that, in turn, impede any investment use of its services.

This study aims to achieve several objectives, the most important of which 

is to identify the morphological characteristics of the educational services in 

this region and to know the pattern of distribution, dispersion and density, and 

implement the cartographical method that depends on the methods of field 

study to serve as an accurate database for this important geographic region. 

It also aims to consolidate the concept, mechanisms and policies of parallel 

service development in the new urban areas in order to ensure that there are no 

development gaps due to the uneven distribution of investments, and analyze 

and evaluate investment in education services on one of the most important 

axes of regional development.
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املقدمة: 

يعــد التعليــم بشــكل عــام رســالة هتــدف إىل رفــع مســتوى الفــرد يف اجملتمــع بــل والعمــل علــى تنميــة 
اجملتمــع أبكملــه, وهــذا يعــد ضمــن مــا تشــهده الدولــة يف الوقــت احلــايل مــن حركــة التنميــة والــيت جيــب أن 
تصاحبهــا تنميــة واســتثمار بشــري يرقــى ابلفــرد يف هــذه الدولــة، ويؤكــد الباحثــون علــى أمهيــة التعليــم الــذي مــن 
شــأنه أن يلعــب دور األداة إلحــداث التغيــري اإلجيــايب جبميــع أشــكاله يف أي جمتمــع، كمــا تظهــر أمهيــة التعليــم 
بصفــة عامــة يف تنميــة املــوارد البشــرية والــيت تســاهم بدورهــا يف خفــض مســتوايت الفقــر وحتقيــق املســاواة 
ورفــع مســتوى املعيشــة وحتســن الصحــة والتخفيــف مــن حــدة الضغــوط الســكانية وخفــض معــدالت اجلرميــة 
)Walter. Mcmahon, 1999, p270(، وترتبــط حركــة التنميــة الــيت تشــهدها الدولــة بفتــح 
حمــاور جديــدة للتنميــة واخلدمــات يف الصحــراء ممــا يســاعد علــى تفريــغ املــدن القائمــة مــن الســكان وجذهبــم 

إىل مناطــق اســتثمار جديــدة. 

إن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة عمليــة طويلــة األجــل, يســبقها رؤيــة متفــق عليهــا جمتمعيــاً، ولقــد 
كان مــن بــن األهــداف الرئيســية خلطــة الدولــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى املســتوى القومــي حــى 
عــام 2022م حتقيــق االنتشــار العمــراين يف املناطــق الصحراويــة مبــا حيقــق زايدة املعمــور املصــري إىل 12% مــن 
املســاحة الكليــة ملصــر )اهليئــة العامــة للتخطيــط العمــراين, مــارس 2014, ص11(. ومل حيــظ االهتمــام ابلبعــد 
املــكاين يف خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف الدولــة مثلمــا حظــي بــه البعــد الزمــي للخطــط التنميــة, 
األمــر الــذي أدى إىل ظهــور ارتفــاع الكثافــات العمرانيــة واخلدميــة يف بعــض املناطــق دون غريهــا, بــل وصــل 
األمــر إىل حرمــان بعــض املناطــق مــن اخلدمــات األساســية للســكان خاصــة يف جمــال التعليــم, ممــا ترتــب علــى 
ذلــك وجــود بعــض احملافظــات اجلاذبــة لــرؤوس األمــوال واالســتثمار هبــا واهلجــرة الســكانية إليهــا, وعلــى رأســها 
حمافظــة القاهــرة, األمــر الــذي أدى إىل ارتفــاع الكثافــة الســكانية وتكــدس االســتثمارات هبــا, حيــث يتوقــع أن 
تبلــغ إمجــايل الــزايدة الســكانية ابجلمهوريــة حــى عــام 2050م حــوايل 60م نســمة – إمجــايل عــدد الســكان 
املتوقــع 152م نســمة – نصيــب إقليــم القاهــرة الكــرى 7.5م نســمه )املرجــع الســابق, ص13(، ومــن هنــا 
جــاء التفكــري إىل ضــرورة األخــذ يف االعتبــار البعــد املــكاين لتوطــن األنشــطة وذلــك إلحــداث التــوازن علــى 
املســتوى القومــي واحلــد مــن الســيطرة والتضخــم, وجــذب املزيــد مــن االســتثمارات يف القطاعــات اخلدميــة والــيت 
أييت التعليــم علــى رأس أولوايهتــا، وقــد عملــت الدولــة علــى إنشــاء عــدد مــن التجمعــات العمرانيــة اجلديــدة والــيت 
كان مــن بينهــا مــدن جديــدة حــول إقليــم القاهــرة الكــرى والــيت متثــل االمتــداد العمــراين لــه وتســاهم يف حتقيــق 
وظيفتــه ودوره علــى املســتوى القومــي, وترتكــز يف هــذه املــدن األنشــطة االســتثمارية املنافســة علــى املســتوين 

القومــي والــدويل.
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هــذا وقــد ســعت الرؤيــة التنمويــة إلقليــم القاهــرة الكــرى إىل حتقيــق عــدة أهــداف مــن أمههــا توفــري كيــاانت 
اقتصاديــة جديــدة وتوجيــه جمــاالت اســتثمار لقطاعــات اإلنتــاج واخلدمــات وعلــى رأســها اخلدمــات التعليميــة 
حيــث تنتشــر املعاهــد األكادمييــة الدوليــة والكليــات وأيضــاً املــدارس الدوليــة؛ كمــا تســعى أيضــاً إىل تطويــر 

التجمعــات احلضريــة القائمــة والواقعــة يف نطــاق أتثــري اإلقليــم احلضــري.

أمهية الدراسة:

يعــد التعليــم مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة ســلعة اســتثمارية واســتهالكية خاصــة وعامــة يف الوقــت 
نفســه، فهــو ســلعة اســتهالكية خاصــة ملنافعــه املباشــرة، حيــث يشــبع حاجــة أصيلــة لــدى الفــرد يف 
املعرفة، وســلعة اســتثمارية خاصة ألنه يعود على الفرد بزايدة يف الدخل عن طريق حتســن قدرة الفرد 
اإلنتاجيــة )املصبــح، 2006م(، وال ميكــن الفصــل بــن دور التعليــم احلكومــي والتعليــم اخلــاص يف هــذا 
اجملــال، بــل إن تدعيــم دور القطــاع اخلــاص للدخــول يف جمــال االســتثمار التعليمــي ال يعــي ابلضــرورة 
غيــاب دور الدولــة, وإمنــا هــو دور متمــم لــدور الدولــة يف اجملــال اخلدمــي, بــل هــو تدعيــم دور القطــاع 
اخلــاص للمســامهة يف رفــع كفــاءة اخلدمــات التعليميــة والــيت تعــد أحــد أنــواع اخلدمــات اجملتمعيــة, ممــا 
يســاهم يف رفــع كفــاءة خطــط التنميــة ابلدولــة. ويكــون دور احلكومــة هنــا دور الشــريك املشــرف علــى 
هــذه اخلدمــات مبــا يضمــن كفــاءة األداء هلــذه اخلدمــات، ولعــل مــن أهــم أســباب جنــاح اخلدمــات 
الدولــة بدورهــا كشــريك مشــرف علــى هــذه  قيــام  يتمثــل يف  التعليميــة اخلاصــة – االســتثمارية – 
املؤسســات التعليميــة والتنســيق فيمــا بينهمــا ممــا حيقــق يف النهايــة أهــداف هــذا االســتثمار اخلدمــي. 

وتتعلــق أمهيــة املوضــوع أبمهيــة دراســة أمنــاط توزيــع اســتخدامات األراضــي يف مناطــق اهلوامــش للكيــاانت 
أمنــاط  بــن  التفاعــل  مــدى  تعكــس  تباينــات مكانيــة  مــن  ومــا توضحــه  القاهــرة  الكبــرية كمدينــة  احلضريــة 
االســتخدام، وميكــن القــول إنــه ال توجــد سياســة حمــددة لتفكيــك ذلــك التكــدس البشــري املتنامــي واملتمثــل يف 

القاهــرة الكــرى، كمــا أنــه ال توجــد نــوااي واضحــة لتحفــز اهلجــرة العكســية خــارج الــوادي األخضــر. 

كمــا أتيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن كوهنــا تتنــاول أحــد أهــم حمــاور التنميــة العمرانيــة يف الصحــراء ممــا 
يســاهم يف تفريــغ املــدن القائمــة مــن الســكان واخلدمــات وغريهــا مــن األنشــطة وجذهبــا إىل هــذا احملــور هبــدف 
ختفيــف الضغــط علــى املــدن اجلديــدة اجملــاورة, وكذلــك علــى مدينــة القاهــرة والــيت أصبحــت تعــاين مــن تكــدس 
اخلدمــات جبميــع أنواعهــا وارتفــاع أســعار األراضــي الــذي أصبــح يعــوق أي اســتخدام اســتثماري للخدمــات 
هبــا، وقــد شــهدت فــرتة مــا بعــد الســبعينيات حتــركات لألفــراد مــن الضواحــي إىل مناطــق أبعــد اجتــاه املــدن 
اجلديــدة حتــت ضغــط احليــاة احلضريــة واجتذبــت احملــاور العمرانيــة املختلفــة العديــد مــن املشــاريع اخلدميــة؛ 
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كذلــك أتيت أمهيــة الدراســة أيضــاً يف كوهنــا تتنــاول اخلدمــات التعليميــة علــى حمــور القاهــرة – اإلمساعيليــة 
الصحــراوي وهــو مــن احملــاور اإلقليميــة الرئيســية الــيت ختــدم جمموعــة مــن التجمعــات العمرانيــة احمليطــة هبــا، كمــا 
تتنــاول الدراســة أيضــاً مــدى كفــاءة اخلدمــات التعليميــة علــى االمتــداد العمــراين الواقــع عنــد املدخــل الشــمايل 
الشــرقي ملدينــة القاهــرة يف إطــار مــا تســعى إليــه الدولــة مــن وضــع خطــة شــاملة للتنميــة احلضريــة إلقليــم القاهــرة 

الكــرى.

ومتثــل احملافظــات املشــرتكة يف هــذا احملــور امتــداد عمــراين إلقليــم القاهــرة الكــرى ويرتكــز هبــا العديــد مــن 
األنشــطة االســتثمارية ومنهــا التعليميــة ممــا يســاهم يف توفــري اخلدمــات التعليميــة الالزمــة ملســتوايت الســكان 
املختلفــة وجلميــع الفئــات العمريــة، ويهــدف وجــود التجمعــات العمرانيــة اجلديــدة علــى حمــاور احلركــة الرئيســية 
ومنهــا حمــور القاهــرة – اإلمساعيليــة الصحــراوي إىل أن تكــون هــذه التجمعــات ذات كيــان اقتصــادي مســتقل 
يتوفــر فيهــا نوعيــات خمتلفــة إلقامــة اخلدمــات مبــا يتفــق مــع مراحــل منــو هــذه التجمعــات، وهتــدف هــذه 
التجمعــات إىل حتقيــق التــوازن بــن الســكان وفــرص العمــل واخلدمــات بغيــة إجيــاد قــدر مــن االكتفــاء الــذايت 
)عبــد الباقــي، 1988م، ص6(، ويعــد هــذا احملــور أحــد روافــد التنميــة اإلقليميــة حيــث أن للتنميــة ثالثــة 

مســتوايت: حملــي وإقليمــي وقومــي. 

وهتــدف الرؤيــة االســرتاتيجية للمحافظــات إىل التعامــل مــع قطــاع شــرق القاهــرة علــى أنــه نطــاق شــبه 
مســتقل متكامــل اخلدمــات ال يشــكل عبئــاً إضافيــاً علــى القاهــرة بــل خيفــف عنهــا وال خيتلــق أعبــاء مروريــة 
متزايــدة؛ كمــا يهــدف أيضــاً إىل زايدة ارتبــاط شــرق القاهــرة ابحملافظــات املتامخــة هلــا )الشــرقية والقليوبيــة( بــداًل 
عــن زايدة االرتبــاط مبدينــة القاهــرة وهوامشــها مثــل مدينــة نصــر، وتعــد هــذه الدراســة مبثابــة تقييــم للوضــع الراهــن 
للخدمــات التعليميــة االســتثمارية علــى هــذا احملــور اإلقليمــي املهــم يف حماولــة لتقييــم حجــم اخلدمــة ونوعيتهــا 
وحتديــد كفاءهتــا، ولكــن مــع االعــرتاف هبــذا احملــور ودوره يف ختفيــف العــبء علــى القاهــرة، إال أن هنــاك بعــض 
املخــاوف النامجــة عــن التحــام الكتلــة العمرانيــة واالســتخدامات الواقعــة علــى جانــي هــذا احملــور مــع األحيــاء 
الواقعــة شــرقي القاهــرة نظــراً للســلبيات الــيت قــد تنتــج عــن هــذا االلتحــام وخاصــة علــى احلركــة املروريــة والــيت 
ابلفعــل يعــاين منهــا احملــور يف الوقــت احلــايل. وهــذا بســبب اختــالط االســتخدامات علــى جانــي احملــور مــا بــن 
االســتخدامات التعليميــة والعشــوائية أيضــاً خاصــة، وتنتشــر األخــرية علــى امتــداد املنطقــــة الواقعــة بــن الطريــق 

الدائــري وحــدود مدينــة العاشــر مــن رمضــان بطــول يبلــغ 28 كــم تقريبــاً.  

ترتبــط مســامهات قطــاع األعمــال يف جمــال التعليــم ارتباطــاً وثيقــاً أبســلوب الدولــة يف إدارة املنظومــة 
التعليميــة والــيت جيــب أن تربــط فيهــا بــن التعليــم والتخطيــط العمــراين والتخطيــط االقتصــادي لتكويــن جمتمعــات 
جاذبــة خــارج املــدن الكــرى )للمزيــد راجــع عبــد املقصــود، مصــر، 2001م(، ومــن املتوقــع أن يــؤدي النمــو 
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العمــراين لشــرق القاهــرة علــى احملــاور الصحراويــة مثــل حمــور القاهــرة اإلمساعيليــة الصحــراوي إىل زايدة اســتمرار 
اجلــذب الســكاين واخلدمــي. 

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف أمهها:

- التعــرف علــى اخلصائــص املورفولوجيــة للخدمــات التعليميــة يف هــذه املنطقــة ومعرفــة منــط توزيعهــا وتباعدهــا 
وكثافتهــا وإعمــال األســلوب اخلرائطــي واملعتمــد بشــكل كبــري علــى أســاليب الدراســة امليدانيــة أحــد أهــداف 

هــذه الدراســة، لتكــون مبثابــة قاعــدة بيــاانت مكانيــة وجدوليــة دقيقــة هلــذه املنطقــة ذات األمهيــة اجلغرافيــة. 

- أتصيــل مفهــوم التنميــة اخلدميــة املتوازيــة يف املناطــق العمرانيــة اجلديــدة وآلياهتــا وسياســاهتا لضمــان عــدم 
حــدوث فجــوات تنمويــة نتيجــة التوزيــع اإلقليمــي غــري املتــوازن لالســتثمارات. 

- التعــرف علــى اجملتمعــات العمرانيــة اجلديــدة ابملدخــل الشــمايل الشــرقي ملدينــة القاهــرة، والتعــرف علــى 
هبــا.  االســتثمارية  التعليميــة  اخلدمــات 

- حتديــد حجــم اخلدمــات التعليميــة تبعــاً ملســاحة املنطقــة الــيت ختدمهــا وحتديــد حجــم املســتفيدين مــن هــذه 
اخلدمــات التعليميــة املختلفــة.

- هتــدف هــذه الدراســة إىل حتليــل اخلدمــات التعليميــة االســتثمارية وتقييمهــا لواحــد مــن أهــم حمــاور التنميــة 
اإلقليميــة . 

- تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات لتشجيع دخول القطاع اخلاص لالستثمار يف اخلدمات التعليمية. 

مشكلة الدراسة :

لقــد كان لسياســات التنميــة العمرانيــة الــيت تشــهدها مدينــة القاهــرة يف الفــرتة األخــرية أثــر يف حتــرك بعــض 
األنشــطة واخلدمــات مــن القلــب إىل املناطــق احلضريــة اجلديــدة اجملــاورة؛ كمــا أدى تكــدس اخلدمــات وازدحــام 
القاهــرة الكــرى إىل طــرد الكثــري مــن األنشــطة واخلدمــات االســتثمارية إىل مناطــق اهلوامــش احلضريــة؛ والــيت 
يتطلــب إنشــاؤها مســاحات كبــرية، واخنفــاض أســعار األراضــي مقارنــة بقلــب القاهــرة الكــرى، والــذي أصبــح 
ال يســتوعب مثــل هــذه األنشــطة واخلدمــات نظــراً الختناقــه ابلكثافــات الســكانية واملروريــة؛ هــذا ابإلضافــة 
إىل أن وجــود اخلدمــات التعليميــة االســتثمارية هبــذا احملــور وقرهبــا مــن التجمعــات اجلديــدة كالشــروق والعبــور 
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ســيعمل علــى جــذب الكثــري مــن املســتفيدين مــن هــذه اخلدمــات مــن ســكان هــذه اجملتمعــات العمرانيــة 
اجلديــدة نظــراً لالســتفادة مــن قــرب موقعهــا مــن مدينــة القاهــرة؛ طــرأت مجيــع هــذه التغــريات العمرانيــة علــى هــذه 
املنطقــة ابإلضافــة إىل ظهــور جتمعــات جديــدة كالقاهــرة اجلديــدة وهيليوبوليــس, هــذا ابإلضافــة إىل انتشــار 
اخلدمــات التعليميــة االســتثمارية وغريهــا علــى حمــور القاهــرة – اإلمساعيليــة الصحــراوي، ومــن املالحــظ أيضــاً 
أن خمطــط القاهــرة لعــام 2017م تصــل أطرافــه الشــمالية إىل حــدود مدينــة العاشــر مــن رمضــان لتصبــح بعــد 
ذلــك ضاحيــة أخــرى ملدينــة تعدادهــا 16 م نســمه، فعلــى الطريــق االقليمــي الــذي يصــل القاهــرة ابإلمساعيليــة 
متتــد العديــد مــن املــدارس واجلامعــات واملعاهــد اخلاصــة تربــط مــا بــن القاهــرة والعاشــر مــن رمضــان، بــل وأصبــح 
هــذا الطريــق خادمــاً هلــذه اخلدمــات الــيت وجــدت متنفســا هلــا خــارج القاهــرة )عبــد الباقــي، ص8 (، وابلتــايل 

فقــد أدى هــذا إىل فــرض واقــع جديــد علــى هــذا احملــور.

 ومــن هنــا تبــدو مشــكلة الدراســة مركبــة حيــث جتمــع مــا بــن النمــو واالمتــداد العمــراين للقاهــرة الكــرى 
علــى حمــور القاهــرة – اإلمساعيليــة الصحــراوي وبــن مناطــق اجلــذب للتعليــم االســتثماري علــى هــذا احملــور ومــا 
خيدمــه مــن قطاعــات خــارج القاهــرة الكــرى، ومــن هنــا تؤكــد هــذه الدراســة علــى مفهــوم الرتابــط القــوي بــن 
التعليــم والتنميــة العمرانيــة والــذي يتضــح مــن خــالل التوســع العمــراين للقاهــرة وأيضــاً مــن خــالل اســتحداث 

مــدن جديــدة يف الظهــري الصحــراوي. 

أواًل: منطقة الدراسة:

يلعــب قطــاع اخلدمــات دوراً حمــورايً يف تنميــة أي جمتمــع عمــراين جديــد ويعتــر مــن أهــم عوامــل اجلــذب 
الســكاين خاصــة إذا مت ختطيطــه ابحلجــم واملســتوي املناســبن وإدارتــه بكفــاءة عاليــة، وقــد اهتمــت العديــد 
مــن الدراســات والبحــوث خــالل الســنوات املاضيــة بقضيــة املعــدالت التخطيطيــة للخدمــات يف اجملتمعــات 
العمرانيــة اجلديــدة؛ حيــث اتضــح أن القطــاع اخلدمــي يف هــذه اجملتمعــات الزال يعــاين مــن مشــاكل عديــدة 

انعكســت علــي مــدى التفــاوت يف درجــة جنــاح املنتــج اخلدمــي النهائــي.

أمــا ابلنســبة ملدخــل املدينــة – القاهــرة - وتعريفــه؛ فقــد اصطلحــت هــذه الدراســة مــع التعريــف واملفهــوم 
العمــراين والــذي يــرى يف هــذا املدخــل املســار الرئيســي الــذي يــؤدي إيل شــبكة الطــرق الداخليــة، وهــو يف 
الوقــت نفســه الكيــان الــذي يربــط حركــة النقــل اإلقليميــة مــن املدينــة وإليهــا مــع احلركــة احملليــة داخلهــا، وبذلــك 
ميثل احملور الشمايل الشرقي وما حييط به من مناطق جغرافية – تتبع حمافظات عدة – جاذبه لكوهنا تشهد 
نوعــن مــن احلركــة: األويل حمليــة ختــدم مدنيــة القاهــرة، والثانيــة إقليميــة ميتــد أتثريهــا إيل أكثــر مــن حمافظــة؛ هــذا 
ابإلضافــة إيل مــرور هــذا احملــور ابلعديــد مــن اجملتمعــات العمرانيــة اجلديــدة مثــل مدينــة العبــور، اهلايكســتب، 
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الشــروق، الروبيكــي، العاشــر مــن رمضــان، وهــذا احملــور يدعــم سياســة التنميــة الالمركزيــة والــيت تتجســد يف 
إجيــاد منــط اســتيطاين خدمــي حديــث، وقــد أتثــر هــذا احملــور ابلقــرب النســي مــن مدينــة القاهــرة – خاصــة يف 

بدايتــه – ذات الطبيعــة اإلداريــة واجلاذبــة ألمنــاط التنميــة املختلفــة.

ال شــك أن إقليــم القاهــرة الكــرى كيــان إداري شــبه رمســي يعــاين مــن كثــري مــن املشــاكل الــيت ختنــق 
القاهــرة مبرافقهــا وأحيائهــا وســكاهنا، وقــد كانــت هنــاك حمــاوالت كثــرية حلــل هــذه املشــاكل بــدءاً مــن إنشــاء 
التجمعــات العمرانيــة اجلديــدة حــول القاهــرة مــروراً إبنشــاء العديــد مــن الطــرق اإلقليميــة مثــل الطريــق الدائــري، 
حمــور 26 يوليــو، طريــق القاهــرة – اإلمساعيليــة الصحــراوي )أبــو غزالــة ، 2007م(. وحيتــاج وهــذا اإلقليــم 
حبجمــه وأمهيتــه ملخطــط ورؤيــة معتمــدة علــى منهجيــات أكثــر قــوة وحتديــد علمــي حلــدود اإلقليــم التفاعلــي 
حبيــث تكــون إطــاراً أكثــر فاعليــة للمخططــات اإلســرتاتيجية للمحافظــات الواقعــة يف نطاقــه, وقــد اشــتمل 
املخطــط اهليكلــي إلقليــم القاهــرة الكــرى علــى أربعــة مفاهيــم أساســية هــي: )عبــد الباقــي, 1988م, ص1(

- تنظيم الكتلة العمرانية مبا حيقق التوازن بن فرص العمل واخلدمات.

- رفع مستوى اخلدمات.

- إجياد حماور جديدة للتنمية.

- توفري جمتمعات عمرانية جديدة. 

وقــد أعــدت اهليئــة العامــة للتخطيــط العمــراين علــى مــدار الثالثــن ســنة املاضيــة عــدة خمططــات عمرانيــة 
إلقليــم القاهــرة الكــرى أمههــا مــا أعــد عــام 1982م، وأخرهــا مــا مت االنتهــاء منــه مؤخــراً. وبرغــم جــودة هــذه 
املخططــات يف جتميــع البيــاانت وحتليلهــا ، إال أنــه يالحــظ أهنــا اتبعــت يف غالبيتهــا منهجيــات أقــرب إىل 
ختطيــط مدينــة منهــا إىل ختطيــط منطقــة عاصمــة مركزيــة حبجــم القاهــرة الكــرى )مشــروع اهليكلــة العمرانيــة 
إلقليــم القاهــرة الكــرى، 2014م(، وقــد حــدد املخطــط اهليكلــي إلقليــم القاهــرة الكــرى سياســة التجمعــات 
العمرانيــة حــول حمــاور احلركــة حبيــث يقــوم القطــاع اخلــاص بتعمريهــا مبــا يتناســب مــع املــوارد املاليــة املتاحــة، 
واقتصــار دور الدولــة علــى إعطــاء املوافقــات علــى البــدء يف مشــاريع التعليــم االســتثماري، مث تقــوم اجلهــات 
املختصــة يف الدولــة بعــد ذلــك ابملتابعــة، ولــن تتعــرض الدراســة ملناقشــة هــذه املفاهيــم األساســية الســابق ذكرهــا 
ابلتفصيــل، ولكــن الطــرح العلمــي للبحــث اقتضــي ذكرهــا كمنطلقــات إجيابيــة للمخطــط اهليكلــي ألكــر 
األقاليــم اجلغرافيــة املؤثــرة يف منطقــة الدراســة وحتديــد طبيعتهــا اخلدميــة، ومتثــل منطقــة الدراســة املدخــل الشــمايل 
الشــرقي ملدينــة القاهــرة والــيت شــهدت منــواً عمرانيــاً ســريعاً عمــل علــى هجــرة الكثــري مــن األنشــطة مــن القطــاع 
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الشــمايل الشــرقي ملدينــة للقاهــرة خاصــة أحيــاء النزهــة, مدينــة نصــر, مصــر اجلديــدة إىل خــارج القاهــرة؛ انظــر 
الشــكل رقــم )1( الــذي يوضــح حــدود منطقــة الدراســة مــن صــورة األقمــار الصناعيــة. وقــد صاحــب هــذا 
النمــو منــواً متــوازايً أيضــاً حملافظــة الشــرقية متمثــاًل يف مدينــة بلبيــس والعاشــر مــن رمضــان، هــذا ابإلضافــة إىل 
نشــأة مــدن جديــدة منهــا الشــروق والعبــور. ومــن هنــا متتــد منطقــة الدراســة بــن ثــالث حمافظــات هــي: القاهــرة, 
القليوبية, الشــرقية؛ كل هذا أدى إىل منو أحد أهم حماور الطرق الســريعة واملتمثل ابملدخل الشــمايل الشــرقي 
للقاهــرة, وهــو طريــق القاهــرة – اإلمساعيليــة الصحــراوي، ونتــج عــن هــذا النمــو زحــف الكثــري مــن االمتــدادات 
علــى طــول هــذا احملــور ممــا جعلــه مــن أكــر احملــاور جــذابً لالســتثمارات املاليــة خاصــة االســتثمارات التعليميــة.
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لقــد حتــدد االمتــداد العمــراين ملدينــة القاهــرة الكــرى اجتــاه الشــمال الشــرقي متجهــا حنــو الطــرق االقليميــة 
لإلمــكاانت  حــد كبــري  إىل  داعمــاً  احملــور  هــذا  ويعتــر  الصحــراوي.  االمساعيليــة   – القاهــرة  حمــور  وخاصــة 
االقتصاديــة لقطاعــات منطقــة الدراســة  بــل وجــاذابً أيضــاً الســتثماراهتا ، وميتــد هــذا احملــور بطــول يبلــغ حــوايل 
25 كــم يبــدأ مــن التقــاء طريــق اإلمساعيليــة الصحــراوي مــع الطريــق الدائــري وينتهــي عنــد مدينــة العاشــر مــن 
رمضــان, كمــا ميثــل هــذا الطريــق رابطــاً إقليميــاً بــن إقليــم القاهــرة الكــرى يف اجلنــوب الغــريب وإقليــم قنــاة الســويس 
يف الشــمال الشــرقي, حيــث يربــط بــن القاهــرة واإلمساعيليــة ويبلــغ طولــه 121كــم. وهــذا الطريــق مكــون مــن 
6 مســارات حلركــة املــرور ثــالث منهــا يف كل اجتــاه يفصــل بينهمــا جزيــرة وســطى. ويعــد هــذا احملــور أحــد مراكــز 
الثقــل اخلدمــي اإلقليمــي يف شــرق القاهــرة ونقطــة اتصــال رئيســية بــن القاهــرة واحملافظــات اجملــاورة – القليوبيــة، 
الشــرقية، اإلمساعيلية -  ويربط هذا الطريق بن )7( قطاعات هي: الروبيكي, اهلايكســتب, مجعية الطالئع, 

مجعيــة عــرايب, مدينــة الشــروق, مدينــة العاشــر مــن رمضــان, مدينــة العبــور )انظــر الشــكل رقــم )2((. 

شكل رقم ) 2 ( املكوانت اإلدارية ملنطقة الدراسة
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كمــا يربــط هــذا احملــور بــن عــدة حمافظــات هــي : القاهــرة, القليوبيــة, الشــرقية, اإلمساعيليــة, الســويس. 
و ختــدم املنطقــة بذلــك جمموعــة مــن املــدن اجلديــدة هــي: العاشــر مــن رمضــان, العبــور, الشــروق وعــدد مــن 
اجلمعيــات األهليــة مثــل مجعيــة الطالئــع ومجعيــة عــرايب، وقــد اصطلحــت الدراســة علــى أن منطقــة البحــث تضــم 

القطاعــات الســبعة الســابق ذكرهــا والــيت تتبايــن يف مســاحاهتا  كمــا يوضحهــا اجلــدول رقــم ) 1 ( :  

جدول رقم ) 1 ( 

مساحات قطاعات منطقة الدراسة

النسبة  %املساحة ابلكم 2املساحة ابمل2القطاعم

53.76.1  53741708الروبيكي1

128.914.6  128928689اهلايكستب2

116.913.3  116946026مجعية الطالئع3

62.87.1  62811760مجعية عرايب4

44.75.1  44712687مدينة الشروق5

400.645.5  400605593مدينة العاشر من رمضان6

72.88.3  72848171مدينة العبور7

881100 880594633إمجايل املنطقة
 املصدر: هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق والشــكل رقــم )3( تبايــن مســاحات قطاعــات منطقــة الدراســة بشــكل 

كبــري. فنجــد مدينــة العاشــر مــن رمضــان تزيــد مســاحتها علــى 45% مــن إمجــايل مســاحة القطاعــات جمتمعــة, 

وهــي تقــع علــى بعــد 28 كــم مــن حــدود القاهــرة وهلــا مدخــل علــى طريــق القاهــرة – االمساعيليــة الصحــراوي. 

أنشــئت عــام 1977م، ومــن أهــم ميــزات موقــع مدينــة العاشــر مــن رمضــان هــو أهنــا تقــع علــى مســافات تدعــم 

اســتقالهلا الــذايت عــن املدينــة األم ممــا دعــم تنميتهــا وتعــدد اخلدمــات هبــا، وقــد كان مــن أوىل خطــوات حركــة 

إنشــاء املــدن اجلديــدة بتخصيــص األراضــي الواقعــة بــن الكيلــو 48 و 68 مــن طريــق القاهــرة – اإلمساعيليــة 
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الصحراوي إلنشاء مدينة العاشر من رمضان )عفيفي، 1999م، ص116(؛  يف حن أتيت مدينة الشروق 

كأقــل مســاحة تســتفيد مــن اخلدمــات التعليميــة االســتثمارية يف هــذا اجلــزء مــن حمــور القاهــرة اإلمساعيليــة 

الصحــراوي حيــث تشــغل مســاحة حــوايل 5% مــن إمجــايل مســاحة منطقــة الدراســة. و تعــد كٌل مــن مدينــيت 

العبــور والشــروق مبثابــة مــدن اتبعــة ملدينــة القاهــرة نتيجــة قرهبــا منهــا، فقــد أصبحــت تعتمــد عليهــا ممــا جعلهــا 

متثــل عبئــا وامتــدادا عمرانيــا هلــا علــى الرغــم مــن أن األســاس يف إنشــائها هــو تقليــل الكثافــة الســكانية ملدينــة 

القاهــرة واالســتفادة منهــا يف نشــأة خدمــات وفــرص عمــل وجــذب أنشــطة منهــا )الدينــاري، 1996م،ص4(، 

والروبيكــي منطقــة اتبعــة ملدينــة بــدر متتــد مــن طريــق القاهــرة االمساعيليــة الصحــراوي وحــى طريــق القاهــرة 

الســويس الصحــراوي؛ أمــا مجعيتــا الطالئــع وعــرايب فهمــا مــن اجلمعيــات زراعيــة تقــوم علــى النشــاط الســكي 

الزراعــي.  

وقــد كان مــن أســباب نشــأة املــدن اجلديــدة بشــكل عــام علــى مســتوى اجلمهوريــة ختفيــف الضغــط 

الســكاين علــى املــدن القائمــة وعلــى البنيــة األساســية وإعــادة رســم خريطــة مصــر الســكانية والعمرانيــة وكذلــك 

اســتثمار املــوارد املتاحــة يف صحــارى مصــر. وهــذا مــا ينطبــق علــى اســتثمار املدخــل الشــمايل الشــرقي للقاهــرة 

الكــرى علــى طريــق القاهــرة – االمساعيليــة الصحــراوي. بــدأت فكــرة إنشــاء اجملتمعــات الصحراويــة منــذ عــام 

1896م؛ حيــث مت حفــر قنــاة الســويس وتبعهــا إنشــاء مــدن االمساعيليــة والســويس وبورســعيد مث تطــورت 

الفكــرة بعــد ذلــك مــع بدايــة القــرن العشــرين إبنشــاء ضاحيــة مصــر اجلديــدة مشــال شــرق القاهــرة، مث أصبــح 

.) Ahmed M. Soliman إنشــاء املــدن اجلديــدة منظمــا بعــد حــرب أكتوبــر 1973م )للمزيــد راجــع
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شكل رقم ) 3 ( نسب املساحات لقطاعات منطقة الدراسة

يف واقــع األمــر ال يعكــس التبايــن يف مســاحات القطاعــات مبنطقــة الدراســة أمهيــة كل قطــاع علــى حــدة، 

وإمنــا تتضــح الصــورة ابلنظــر إىل هــذا التبايــن مــن خــالل التخصــص الوظيفــي لــكل قطــاع مــن هــذه القطاعــات، 

فمثــاًل علــى الرغــم مــن أن مدينــيت العاشــر مــن رمضــان والعبــور تعــد مــن املــدن اجلديــدة الــيت خططــت لتمتــص 

فائــض الســكان مــن مدينــة القاهــرة الكــرى، فــإن التخصــص الوظيفــي ملدينــة العاشــر مــن رمضــان كمدينــة 

صناعيــة تنافــس مدينــة احمللــة الكــرى جعلهــا تســتحوذ علــى نطــاق عمــراين وإداري ميثــل مخــس أضعــاف مدينــة 

العبــور، ويبــدو االختــالف أكثــر وضوحــا إذا مــا قــاران بــن مدينــيت العاشــر مــن رمضــان ومدينــة الشــروق.

ومــن خــالل املقارنــة أيضــا بــن قطاعــات منطقــة الدراســة يتأكــد املفهــوم نفســه  إذا مــا قــاران قطــاع 

الروبيكــي بقطــاع اهلايكســتب حيــث االســتخدامات العســكرية واألمنيــة يف هــذا القطــاع، وقــد تطلــب هــذا 
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ختصيــص مســاحة أرضيــة أكــر مــن جمــرد مــا تتطلبــه الوظيفــة الصناعيــة بقطــاع الروبيكــي. انعكــس هــذا الوضــع 

وبشــكل واضــح علــى الثقــل اخلدمــي لــكل قطــاع مــن هــذه القطاعــات. فغالبــاً مــا ترتبــط مراكــز اخلدمــات 

ابلثقــل الســكاين يف املنطقــة.

ومــن خــالل الدراســة يتضــح أن املنطقــة قيــد البحــث تتمتــع ابلقــرب النســي مــن العديــد مــن املــدن 

اجلديــدة ابإلضافــة إىل العديــد مــن املــدن األخــرى كمدينــة بلبيــس قاعــدة حمافظــة الشــرقية األقــدم – قبــل 

اختيــار مدينــة الزقازيــق العاصمــة احلاليــة – كمــا تقــع مدينــة أنشــاص علــى املســافة نفســها تقريبــا وتتجــاوز 

مدينــيت التــل الكبــري )حمافظــة اإلمساعيليــة( ومدينــة شــبن القناطــر )حمافظــة القليوبيــة( هــذه املســافة لتصــل إىل 

حــوايل 30كــم، وإذا انتقلنــا إىل التباعــد املســايف 40 كــم تظهــر العديــد مــن املــدن مثــل القصاصــن، منيــا 

القمــح، طــوخ، قليــوب، اجليــزة، ولتنــوع األنشــطة مبنطقــة الدراســة – الصناعيــة، التجاريــة، الطبيــة مثــل ســوق 

العبــور املركــزي واملركــز الطــي العاملــي – فقــد جعلهــا ذلــك ذات أمهيــة خاصــة ابلنســبة هلــذه املــدن. ولذلــك 

فالعالقــة بــن البعــد مــن منطقــة الدراســة وبــن هــذه املــدن عالقــة طرديــة؛ حيــث تقــوى هــذه العالقــة كلمــا 

كانــت املــدن قريبــة مــن منطقــة الدراســة والعكــس صحيــح . 
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 كمــا ســاعد علــى تفاعــل منطقــة الدراســة مــع املناطــق اجلغرافيــة اجملــاورة توفــر جمموعــة مــن شــبكات 
االمساعيليــة  القاهــرة –  طريــق  املثــال  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  وأمهيتهــا.  درجتهــا  ختتلــف يف  الــيت  الطــرق 
الصحــراوي ذلــك احملــور الــذي خيــدم العمالــة القادمــة مــن القاهــرة الكــرى إىل املنطقــة حمــل الدراســة، والطريــق 
املرصــوف املــزدوج بلبيــس – العاشــر مــن رمضــان بطــول 25 كــم والــذي خيــدم العمالــة القامــة مــن حمافظــة 
الشــرقية – مركــز بلبيــس – هــذا ابإلضافــة إىل العديــد مــن الطــرق األخــرى القادمــة مــن الزقازيــق وأبــو محــاد 
ومنيــا القمــح ومشــتول الســوق وغريهــا مــن املــدن الــيت تدخــل ضمــن نطــاق إقليــم رحلــة العمــل اليوميــة للمنطقة.           

   شكل رقم ) 4 (: التباعد النظري ملدن منطقة الدراسة 
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اإلمساعيليــة  القاهــرة  حمــور  علــى  متتــد  الــيت  الدراســة  مبنطقــة  العمرانيــة  االســتخدامات  أمنــاط  وتتنــوع 
الصحــراوي كمــا يوضحهــا الشــكل رقــم ) 5 ( مــا بــن مناطــق ســكنية تتمثــل يف مدينــة الشــروق ومدينــة العبــور 
ومدينــة العاشــر مــن رمضــان, وأخــرى مناطــق زراعيــة تتمثــل أكــر مســاحة منهــا يف مجعيــة الطالئــع ومجعيــة 
عــرايب وهــي مــن اجلمعيــات الزراعيــة حيــث ال تســمح قوانــن البنــاء أبراضــي اجلمعيــات الزراعيــة أبكثــر مــن %6 
مــن امجــايل مســاحة قطــع األراضــي والــيت ال تتجــاوز العشــرة أفدنــة وابلتــايل ال تســتحوذ علــى كثافــات ســكانية 
مرتفعــة، ابإلضافــة إىل بعــض املناطــق الزراعيــة التابعــة ملدينــة العاشــر مــن رمضــان؛ كمــا ينتشــر االســتخدام 
الصناعــي بكثافــة يف مدينــة العاشــر مــن رمضــان؛ حيــث أهنــا مــن املــدن الصناعيــة املهمــة إذا مــا قورنــت مبدينــة 
العبــور؛ أمــا االســتخدام التعليمــي وهــو حمــور هــذه الدراســة فيتــوزع يف مــدن الشــروق والعبــور والعاشــر مــن 
رمضــان حيــث أهنــا مــدن تضــم جتمعــات ســكانية أكــر. وتتنــوع هــذه االســتخدامات مــا بــن تعليــم جامعــي 
وأخــر مــا قبــل جامعــي. وهــذه املؤسســات التعليميــة ال ختــدم هــذه املــدن الثــالث فقــط وإمنــا تقــدم خدماهتــا 
أيضــاً للســكان ابلقاهــرة اجلديــدة؛ وابإلضافــة إىل كل هــذه االســتخدامات أييت قطــاع اهلايكســتب كقطــاع 

يتميــز ابالســتخدامات العســكرية واألمنيــة كمتطلــب رئيــس لتأمــن القاهــرة الكــرى. 

شكل رقم ) 5 ( أمناط استخدامات األرض مبنطقة الدراسة 2014م
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اثنياً: توزيع اخلدمات التعليمية و أثر الطريق على التوزيع :
يعــد التوزيــع املثــايل للخدمــات التعليميــة هدفــاً أمــام املخططــن يف إطــار الطلــب املتنامــي عليهــا يف 

ظــل الــزايدة الســكانية. لــذا يعــد التوزيــع املتــوازن هلــذه اخلدمــات مؤشــراً حنــو تكافــؤ الفــرص التعليميــة للســكان 

ابملنطقــة؛ إن حماولــة اختيــار املواقــع املثاليــة للخدمــات التعليميــة يف األقاليــم املختلفــة بصفــة عامــة وتوزيعهــا 

بنمــط معــن مــن حيــث األحجــام واإلعــداد والتباعــد مبــا يضمــن احلصــول علــى اخلدمــات بســهولة ويســر مــن 

 .) .Hallaak, 1977 : الســكان هــي مــن مهــام اجلغــرايف الــذي يهتــم بتخطيــط املــدن )راجــع

- توزيع اخلدمات املدرسية واجلامعية: 
تتنــوع اخلدمــات التعليميــة بقطاعــات منطقــة الدراســة حيــث تضــم عــدداً مــن املــدارس واجلامعــات يتبايــن 

عددهــا مــن قطــاع آلخــر، ومــن الدراســة اتضــح أن إمجــايل عــدد املــدارس اخلاصــة فيهــا 90 مدرســة ختــدم مجيــع 

املراحــل التعليميــة, وهــي مــا بــن مــدارس تعليــم عــام وأخــرى تعليــم فــي, ابإلضافــة إىل أهنــا تضــم 8 جامعــات 

خاصــة مــا بــن معاهــد وكليــات ختــدم ختصصــات خمتلفــة, ويؤكــد زايدة عــدد املــدارس يف املنطقــة رؤيــة بعضهــم 

مــن أن فــرص االســتثمار يف التعليــم مــا قبــل اجلامعــي أفضــل مــن التعليــم اجلامعــي نظــراً ملــا تتســم بــه قوانــن 

التعليــم مــا قبــل اجلامعــي مــن مرونــة ابإلضافــة إىل اخنفــاض تكلفتــه مقارنــة ابلتعليــم اجلامعــي, واجلــدول رقــم 

)2( يوضــح توزيــع اخلدمــات التعليميــة علــى قطاعــات منطقــة الدراســة.
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جدول رقم ) 2 ( 

توزيع اخلدمات التعليمية على قطاعات منطقة الدراسة طبقاً للعدد واملساحة

القطاع
عدد 

اخلدمات

اجلامعاتاملدارس

العدد
النسبة

%

املساحة 
م2

النسبة

%
العدد

النسبة

%

املساحة 
م2

النسبة

%

---------الروبيكي

---------اهلايكستب

---------مجعية الطالئع

544.4114193.9112.57901.0مجعية عرايب

171516.74937217.1225.04071349.4مدينة الشروق

مدينة العاشر من 
393640.017371560.0337.52383928.9رمضان

373538.95496719.0225.01706620.7مدينة العبور

9890100289473100810082408100إمجايل املنطقة

املصدر: وزارة الرتبية و التعليم 2014م

يتضح من اجلدول السابق أن اخلدمات التعليمية  اخلاصة مبنطقة الدراسة يبلغ عددها 98 خدمة، 
 .

متثــل نســبة املــدارس 92 % منهــا, بينمــا نســبة اجلامعــات منهــا 8% فقــط. ويرتكــز أكــر عــدد مــن املــدارس 
والكليــات مبدينــة العاشــر مــن رمضــان )39 مؤسســة تعليميــة(، ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل أهنــا متثــل أكــر 
جتمــع ســكاين وصناعــي مبنطقــة الدراســة حيــث تضــم مــا يقــرب مــن 125.000 نســمه متثــل حــوايل 56% مــن 
إمجــايل ســكان منطقــة الدراســة، ومتثــل مســاحة املــدارس هبــا ثلثــي مســاحة املــدارس مبنطقــة الدراســة، ويليهــا 
مدينــة العبــور كتجمــع ســكاين أخــر يقــل عــن مدينــة العاشــر مــن رمضــان وتضــم حــوايل 19.5 % مــن إمجــايل 
ســكان منطقــة الدراســة،  وهــو األقــرب ملدينــة القاهــرة، وهــو مبثابــة متنفــس للتوســع ابلنســبة للقاهــرة الكــرى 
ويرتكــز هبــا 19% مــن إمجــايل مســاحة املــدارس مبنطقــة الدراســة؛ هــذا يف حــن كان نصيــب مدينــة الشــروق ال 
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يزيــد عــن 17 مؤسســة تعليميــة مــا بــن مــدارس وكليــات؛ أمــا اخنفــاض نصيــب مجعيــة عــرايب مــن املؤسســات 
التعليميــة والــذي ال يتعــدى 5 مؤسســات تعليميــة فقــط فريجــع إىل طبيعيــة هــذا القطــاع حيــث أهنــا متثــل مجعيــة 
زراعيــة يســمح فيهــا إبنشــاء مبــاين ســكنية بنســبة حمــددة طبقــا للقانــون، ولذلــك  فالرتكــز الســكاين فيهــا قليــل، 
كمــا أهنــا نظــراً لقرهبــا مــن مدينــة العبــور ومدينــة القاهــرة متثــل منتجعــاً هلــذه املــدن, وبعــض املســتثمرين يف هــذه 

اجلمعيــة اســتغل رخــص األراضــي هبــا وأقــام خدمــات تعليميــة اســتثمارية ختــدم القاهــرة الكــرى والعبــور. 

وقــد اتضــح مــن الدراســة والشــكل رقــم ) 6 ( أن قطاعــات الروبيكــي واهلايكســتب ومجعيــة الطالئــع 
ختلــو مــن وجــود مــدارس اســتثمارية نظــراً إىل طبيعــة هــذه املناطــق؛ فالروبيكــي منطقــة صناعيــة يف املقــام األول 
واتبعــة ملدينــة بــدر، ومتتــد مــن طريــق القاهــرة اإلمساعيليــة الصحــراوي )منطقــة الدراســة( حــى طريــق القاهــرة 
الســويس الصحــراوي, كمــا أن قطــاع اهلايكســتب هــو عبــارة عــن منطقــة تشــغلها اســتخدامات عســكرية ومــن 
مث فهــي غــري جاذبــة لالســتخدام التعليمــي, أمــا مجعيــة الطالئــع فهــي مجعيــة تعاونيــة الســتصالح االراضــي 
ونســبة االســتخدام الســكي هبــا منخفضــه جــداً، ومــن مث فالكثافــة الســكانية هبــا منخفضــة جــدا، وابلتــايل 

فاالســتخدام التعليمــي هبــا غــري مطلــوب.     

شكل رقم ) 6 ( التوزيع العددي للمؤسسات التعليمية والكثافة السكانية مبنطقة الدراسة2014م
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وختتلــف نســبة االســتخدام التعليمــي مــن املســاحة الكليــة لقطاعــات منطقــة الدراســة وإن كانــت 
مجيعهــا متناهيــة يف الصغــر مــن حيــث مســاحة االســتخدام, كمــا أن بعــض القطاعــات ختلــو مــن وجــود هــذا 
النــوع مــن االســتخدام, واجلــدول رقــم )3( يوضــح نســبة االســتخدام التعليمــي بــكل قطــاع مــن إمجــايل مســاحة 

هــذا االســتخدام مبنطقــة الدراســة. 

جدول رقم )  3  ( 

نسبة االستخدام التعليمي من إمجايل مساحة القطاعات مبنطقة الدراسة 2014م

القطــــــاع
مساحة القطاع

ابلــ م2
% من امجايل 

املنطقة
مساحة االستخدام 

التعليمي ابلـ م2
% من امجايل 

املنطقة
% من إمجايل مساحة 

القطاع

---6.1  53741708الروبيكي

---14.6  128928689اهلايكستب

---13.3  116946026مجعية الطالئع

7.1122093.30.02  62811760مجعية عرايب

5.19008524.20.2  44712687مدينة الشروق

مدينة العاشر من 
45.519755453.10.05  400605593رمضان

8.37203319.40.1  72848171مدينة العبور

1003718811000.04 880594633إمجايل املنطقة

املصدر : هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة 

يتضح من اجلدول السابق  ما يلي :

  ضآلــة مســاحة االســتخدام التعليمــي مبنطقــة الدراســة مقارنــة مبســاحة املنطقــة ككل حيــث ال متثــل 
مســاحة هــذا االســتخدام أكثــر مــن 0.04% فقــط مــن إمجــايل مســاحة منطقــة الدراســة. وهــذه نســبة ضئيلــة 
مقارنــة بنســب أخــرى يف أقاليــم عمرانيــة عديــده ، وقــد يبــدو الرقــم غــري كاف ولكــن هــذا يعــر عــن مســاحات 
مــدارس وكليــات ومعاهــد خاصــة فقــط، وال ميثــل إمجــايل اخلدمــات التعليميــة احلكوميــة واخلاصــة؛ ابإلضافــة إىل 
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خلــو بعــض القطاعــات مــن هــذا النــوع مــن اخلدمــات التعليميــة وهــي قطاعــات الروبيكــي واهلايكســتب ومجعيــة 
الطالئــع, علــى الرغــم مــن أن هــذه القطاعــات تشــغل مســاحة حــوايل 35% مــن إمجــايل مســاحة القطاعــات 
ويرجــع تــدين نســبة االســتخدام التعليمــي هبــا إىل قلــة عــدد الســكان حيــث خيلــو قطاعــا الروبيكــي ومجعيــة 
الطالئــع مــن وجــود الســكان بينمــا يوجــد يف اهلايكســتب حــوايل 14% مــن إمجــايل ســكان منطقــة الدراســة.

شكل رقم ) 7 ( نسبة مساحة القطاع واالستخدام التعليمي مبنطقة الدراسة
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كمــا  يتضــح أن أقــل نســبة اســتخدام تعليمــي تتمثــل يف مدينــة العاشــر مــن رمضــان تليهــا مجعيــة عــرايب 

والســبب يف ذلــك أن األوىل مدينــة صناعيــة يف األســاس وتســتحوذ مســاحة االســتخدام الصناعــي هبــا علــى 

أكــر نســبة مــن اســتخدام األرض, بينمــا الثانيــة فأكثــر مــن 90 % مــن الســكان املقيمــن هبــا عمالــة زراعيــة 

خلدمــة مــزارع اجلمعيــة والــيت تتنــوع أنشــطتها بــن زراعيــة وحيوانيــة ومسكيــة وثــروات داجنــة. ولذلــك تعــد نســبة 

كبــرية مــن أراضيهــا ظهــرياً زراعيــاً للقاهــرة الكــرى حيــث ينتــج هــذا الظهــري أجــود أنــواع الفاكهــة واخلضــروات، 

وقــد اتضــح مــن الدراســة أن احملــاور الرئيســية اجلنوبيــة مــن هــذا القطــاع والــذي يتمثــل يف الطــرق العرضيــة )10، 

11 ،12( تضــم العديــد مــن املــزارع املميــزة والــيت أقــام العديــد مــن مالكهــا الفيــالت والقصــور الــيت تســتخدم 

مومسيــا ملواقــع ترفيهيــة لســكان مدينــة القاهــرة نظــراً لقرهبــا منهــا؛ كمــا يوضــح الشــكل رقــم  ) 7 ( أن أكــر 

نســبة مــن االســتخدام التعليمــي توجــد يف مدينــة العاشــر مــن رمضــان تليهــا مدينــة الشــروق مث العبــور يف حــن 

ينخفــض نصيــب مجعيــة عــرايب مــن هــذا االســتخدام، كمــا ينعــدم وجــود االســتخدام التعليمــي يف قطاعــات 

الروبيكــي، اهلايكســتب، مجعيــة الطالئــع.   

وقد حاولت الدراســة رصد مواقع بعض االســتخدامات التعليمية مبنطقة الدراســة واليت مت رفع مواقعها 

ابســتخدام جهــاز حتديــد املواقــع جــي-يب-إس)GPS(   حيــث اختــريت هــذه املواقــع كأمثلــة لالســتخدام 

التعليمــي ابملنطقــة ألنــه مــن الصعــب رفــع مجيــع مواقــع املؤسســات التعليميــة ابملنطقــة، وهــذا مــا يوضحــه 

الشــكل رقــم )8( موقــع أكادمييــة الشــروق مبدينــة الشــروق، والشــكل رقــم )9( موقــع جامعــة األزهــر مبدينــة 

العاشــر مــن رمضــان؛ أمــا أكادمييــة الشــروق فهــي أكادمييــة خاصــة أنشــئت منــذ عــام 1995م وتضــم عــدة 

ختصصــات هــي اهلندســة واحلاســبات واإلعــالم ) اهليئــة العامــة للتخطيــط العمــراين ،2011م (.
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شكل رقم ) 8 ( موقع أكادميية الشروق مبدينة الشروق
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شكل رقم ) 9 ( موقع جامعة األزهر مبدينة العاشر من رمضان

 وتضــم مدينــة العاشــر مــن رمضــان أيضــاً واحــدة مــن أهــم املــدارس الصناعيــة يف مصــر وهــي مــدارس 
مبــارك كــول وهــذه املــدارس أنشــئت يف األصــل لتخريــج كفــاءات صناعيــة مدربــة للعمــل يف املصانــع املنتشــرة 
ابملنطقــة حيــث يتــم تدريــب طالهبــا عمليــاً يف املصانــع املنتشــرة هبــا، وهــي مدرســة قائمــة علــى فكــرة النظــام 
األملــاين علــى أن تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم بتدريــس املــواد الفنيــة والثقافيــة  بينمــا يقــوم القطــاع اخلــاص بتدريــب 
الطــالب مهنيــا داخــل مواقــع االنتــاج واخلدمــات؛ كمــا تضــم أيضــا عــدداً مــن املــدارس الفنيــة الــيت تنتشــر 
يف املدينــة نظــراً للوظيفــة األساســية للمدينــة، وهــي مدينــة صناعيــة وحتتــاج ملثــل هــذه النوعيــة مــن املــدارس 
لتدريــب اخلرجيــن، ومنهــا مدرســة العويــس الفنيــة املتقدمــة نظــام الســنوات اخلمــس واملدرســة الفنيــة املشــرتكة 
لــإلدارة واخلدمــات؛ كذلــك يف فــرتة الثمانينيــات أنشــئت هيئــة اجملتمعــات العمرانيــة اجلديــدة والــيت ســرعان 
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مــا أدركــت حاجــة اجملتمــع إىل تعليــم هندســي ذي طبيعــة خاصــة يتخــذ مــن هــذه اجملتمعــات اجلديــدة مقــراً لــه 
ويفــي حباجــة اجملهــودات املتزايــدة للتعمــري والتصنيــع يف هــذه اجملتمعــات. ومــن مث  أنشــئ  معهــد التكنولوجيــا 
العــايل مبدينــة العاشــر مــن رمضــان والــذي ســاهم يف تقــدمي بعــض اخلدمــات التعليميــة الفنيــة نظــراً حلاجــة ســوق 
العمــل إىل هــذه النوعيــة مــن الرامــج واخلدمــات التعليميــة عــن طريــق إعــداد املزيــد مــن الكــوادر البشــرية يف 
هــذا اجملــال لتغطيــة النقــص الواضــح ورفــع كفــاءة املوجــود منهــا، ويســعى التعليــم االســتثماري يف اجملــال الفــي 
حتديــدا إىل تفعيــل دور هــذه النوعيــة مــن التعليــم واالرتقــاء هبــا مبــا يواكــب تقنيــات العصــر، ويؤهــل خمرجــات 
العمليــة التعليميــة للمنافســة يف ســوق العمــل مــن خــالل التدريــب العملــي اجليــد إضافــة إىل الدراســة النظريــة، 
وكذلــك ربــط املنهــج التعليمــي ابلبيئــة واســتدامتها حيــث يعــد التعليــم مــن أهــم جمــاالت التنميــة املســتدامة. وقــد 
حظــي ابهتمــام كبــري يف برامــج األمــم املتحــدة للتنميــة ابعتبــاره أساســاً مهمــاً مــن أســس التنميــة املســتدامة، 
ولقــد أشــار املؤمتــر العاملــي للتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة والــذي عقــد يف 2014/11/12م واشــرتكت 
يف تنظيمــه كل مــن اليونســكو وحكومــة اليــاابن. وقــد اختتــم املؤمتــر أعمالــه ابلتأكيــد علــى إدراج التعليــم يف 

خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 2015م. 

وإضافــة ملــا مت ذكــره مــن مواقــع لالســتخدام التعليمــي مبدينــيت العاشــر مــن رمضــان والشــروق، ونظــراً 
الوقــت نفســه األقــرب إىل مدينــة  العبــور كتجمــع عمــراين حديــث وهــي يف  الوصــول إىل مدينــة  لســهولة 
القاهــرة مقارنــة ابملــدن اجلديــدة األخــرى علــى هــذا احملــور، فقــد توطنــت هبــا العديــد مــن اخلدمــات التعليميــة 
االســتثمارية مــا قبــل اجلامعيــة واجلامعيــة ومنهــا أكادمييــة العبــور والــيت تضــم بعــض املعاهــد مثــل املعهــد العــايل 
للتكنولوجيــا، واملعهــد الــدويل ابلعبــور، وقــد ســاعد علــى زايدة أعــداد هــذه اخلدمــات موقــع مدينــة العبــور نفســه 
حيــث تتمتــع بقرهبــا مــن طــرق مواصــالت لعــل أمههــا الطريــق الــذي يربطهــا مبدينــة العاشــر مــن رمضــان ومدينــة 
الزقازيــق مــروراً مبدينــة بلبيــس، وهــي املدينــة األوىل يف إمــداد مدينــة العاشــر مــن رمضــان ابلعمالــة الفنيــة الالزمــة.

ويتضــح مــن خــالل الدراســة أن نســبة التعليــم مــا قبــل اجلامعــي تفــوق كثــرياً نســبة التعليــم اجلامعــي 
حيــث تبلــغ نســبة املــدارس مــن إمجــايل اخلدمــات التعليميــة مبنطقــة الدراســة حــوايل 92%, وقــد بلــغ عــدد هــذه 
املــدارس يف منطقــة الدراســة 90 مدرســة متثــل حــوايل 1.4 % مــن إمجــايل مــدارس التعليــم اخلــاص جبمهوريــة 
مصر العربية والبالغ عددها 6602 مدرســة عام 2014م، ويوضح اجلدول رقم )4(  أمناط االســتخدامات 

التعليميــة مبنطقــة الدراســة عــام 2014م. 
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جدول رقم )  4  ( 
أمناط االستخدام التعليمي يف املدخل الشمايل الشرقي ملدينة القاهرة 2014م

إمجايل اخلدمات التعليميةالقطاع
اجلامعاتاملدارس

%من االستخدام العدد%من االستخدام التعليميالعدد
التعليمي

-----الروبيكي

-----اهلايكستب

-----مجعية الطالئع

5480120مجعية عرايب

171588212مدينة الشروق

39369238مدينة العاشر من رمضان

37359525مدينة العبور

98909288إمجايل املنطقة

املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على بياانت اإلدارة التعليمية لشرق القاهرة 2014م.

يتضح من اجلدول السابق والشكل رقم ) 10 ( ما يلي :

تركــز املــدارس اخلاصــة مبدينــة العاشــر مــن رمضــان ومدينــة العبــور بنســبة تزيــد عــن 90% مــن إمجــايل 
االســتخدام التعليمــي بــكل منهمــا. وتتفــق هــذه النســبة مــع املتوســط العــام ملنطقــة الدراســة, وهــذا يتفــق مــع 
احلجــم الســكاين هلــذه املــدن، فهــي أكــر مــدن منطقــة الدراســة مــن حيــث احلجــم الســكاين هــذا يف حــن أتيت 
مدينــة الشــروق يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث نســبة املــدارس هبــا، تليهــا مجعيــة عــرايب. ويف حقيقــة األمــر علــى 
الرغــم مــن أن مجعيــة عــرايب مجعيــة زراعيــة، تضــم 4 مــدارس خاصــة ال ختــدم ســكان اجلمعيــة فحســب وإمنــا 

ختــدم ســكان مدينــة العبــور أيضــاً. 

أمــا ابلنســبة للجامعــات فتمثــل 8 % فقــط مــن االســتخدام التعليمــي مبنطقــة الدراســة, وتنخفــض نســبة 
اجلامعــات مبدينــة العبــور مــن إمجــايل االســتخدام التعليمــي هبــا، وتزيــد نســبة االســتخدام يف مدينــة الشــروق 

ومجعيــة عــرايب لتصــل إىل 12 , 20 % علــى التــوايل.
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شكل رقم ) 10 (  التوزيع النسي ألمناط االستخدام التعليمي مبنطقة الدراسة 

- تباعد اخلدمات: 

تتماثــل  أن  مبــكان  األمهيــة  مــن  ولعــل  واألخــرى,  اخلدمــة  بــن  املســافة  متوســط  ابلتباعــد  يقصــد    

اخلدمــات يف مقــدار تباعدهــا وأمنــاط توزيــع الســكان. وهــذا يعــي أن متثــل مراكــز اخلدمــات ابختــالف أنواعهــا 

مواقــع مثاليــة، واملثاليــة هنــا تعــي ســهولة حصــول الســكان مــن خــالل هــذه املواقــع علــى اخلدمــات املختلفــة 
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)الشــريعي، خــالف، 2013م، ص62(، وقــد تعــددت تفســريات الباحثــن حــول املفهــوم اخلــاص ابلتباعــد، 

فبعضهــم يــرى التباعــد علــى أنــه كثافــة توزيــع الظاهــرة يف اإلقليــم )املطــري، 1405هـــ(؛ بينمــا يــرى كريســتلر أن 

التباعــد يعــي كيفيــة انتشــار الظاهــرة يف املــكان )الشــريعي ، 1415هـــ ( .

  تعتمــد دراســة التباعــد للمؤسســات التعليميــة االســتثمارية يف منطقــة الدراســة علــى أســاس املســافة 

الطوليــة بــن املــدارس مــع بعضهــا بعضــاً، وبــن املعاهــد والكليــات بعضهــا مــع بعــض ويتبايــن متوســط التباعــد 

بــن املؤسســات التعليميــة مبنطقــة الدراســة كمــا يوضحهــا اجلــدول رقــم )5(  متوســط املســافة بــن املــدارس 

والكليــات ابملدخــل الشــمايل الشــرقي ملدينــة القاهــرة عــام 2014م . 

جدول رقم ) 5 ( 

متوسط املسافة للمدارس والكليات يف املدخل الشمايل الشرقي ملدينة القاهرة عام 2014م 

القطاع
متوسط املسافة للكلياتمتوسط املسافة للمدارس

مرت طويلمرت طويل

--الروبيكي

--اهلايكستب

--مجعية الطالئع

-4300مجعية عرايب

29801700مدينة الشروق

37001927مدينة العاشر من رمضان

5650890مدينة العبور

166304517إمجايل املنطقة
املصدر: من حساب الباحثة. 
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ويتضح من اجلدول السابق والشكل رقم ) 11 - أ ، ب( ما يلي: 

يزيــد متوســط املســافة بــن املــدراس علــى مســتوى منطقــة الدراســة إىل أكثــر مــن 16 ألــف مــرت بــن كل 

مدرســة واألخــرى الــيت تليهــا، بينمــا يصــل متوســط املســافة بــن املعاهــد والكليــات إىل أكثــر مــن 4500 مــرت 

كمتوســط عــام علــى مســتوى منطقــة الدراســة. 

 هناك تباين بن متوســط املســافة بن املدارس فيما بن قطاعات منطقة الدراســة حيث تصل املســافة 

إىل أكثــر مــن 5600مــرت يف مدينــة العبــور، يف حــن تصــل متوســط املســافة بــن املــدارس يف مدينــة الشــروق 

إىل حــوايل 3 آالف مــرت. 

 ختتلــف املســافة بــن املعاهــد والكليــات عــن املــدارس نظــراً لطبيعــة توزيــع األوىل عــن الثانيــة فاملؤسســات 

التعليميــة اجلامعيــة تتســم بصفــة التجمــع يف التوزيــع؛ حيــث تتواجــد ابلقــرب مــن بعضهــا بعضــاً. لــذا جنــد أن 

متوســط املســافة يصل إىل أدىن حد له يف مدينة العبور حوايل 900 مرت تقريباً، يف حن يصل إىل ما يقرب 

مــن 2000 مــرت يف مدينــة العاشــر مــن رمضــان. 
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                 شكل ) 11 – أ ( متوسط املسافة بن املدارس مبنطقة الدراسة
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                شكل ) 11 - ب ( متوسط املسافة بن اجلامعات مبنطقة الدراسة
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- أثر الطريق : 

يعــد الطريــق مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف درجــة اســتخدام األرض االســتخدام األمثــل، وكذلــك يف 
مســتوى التنميــة العمرانيــة. ومتثــل شــبكة الطــرق يف أي إقليــم أو منطقــة درجــة التقــدم البشــري حــى فيمــا 
لــو كانــت الظــروف الطبيعيــة غــري مواتيــة )راجــع :الرويثــي، 1992م (. وملظاهــر الســطح يف املنطقــة أثرهــا 
الواضــح يف اســتخدامات األراضــي هبــا خاصــة شــبكة الطــرق، وقــد كان الســتواء الســطح يف قلــب منطقــة 
الدراسة أثرها الواضح يف حتديد مسار حمور احلركة الرئيسي والذي يتمثل يف طريق القاهرة – االمساعيلية 
الصحــراوي والــذي أنشــئ لتقليــل املســافة وختفيــف العــبء علــى الطــرق الزراعيــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخرى حتقيق ســهولة الوصول بن إقليمي القاهرة الكرى وقناة الســويس، وبصفة عامة تتنوع الطرق يف 
املنطقــة مــا بــن طــرق داخليــة وفرعيــة ورئيســية، ويوضــح اجلــدول رقــم ) 6 ( أمنــاط الطــرق مبنطقــة الدراســة.  

جدول رقم ) 6 (
أمناط الطرق مبنطقة الدراسة 

القطاعـــــــــات
طريق رئيسيطريق فرعيطريق داخلي

متوسط 
متوسط العددالطولالعرض

متوسط العرضالعددالطولالعرض

00228638015128الروبيكي

63684471367300386512اهلايكستب

413511775759299مجعية الطالئع

41458895885183660389مجعية عرايب

5635383135671526789810مدينة الشروق

11305904468114126573420920مدينة العاشر من رمضان

5180350144807112713619210مدينة العبور
املصدر: وزارة اإلسكان و املرافق واجملتمعات العمرانية.
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 - تربــط الطــرق الرئيســية املناطــق احلضريــة بعضهــا ببعــض حبكــم أن هــذه الطــرق تشــهد الرحــالت الطويلــة، 
كمــا تشــهد أكــر حركــة مــرور، ولعــل مــن أهــم هــذه الطــرق هنــا طريــق القاهــرة – االمساعيليــة الصحــراوي. وهــو 
يبــدأ عنــد التقــاء طريــق االمساعيليــة الصحــراوي مــع الطريــق الدائــري وينتهــي عنــد مدينــة العاشــر مــن رمضــان، 
وهــو يربــط بــن مدينــيت القاهــرة واإلمساعيليــة بطــول 121 كــم، واجلــزء األول مــن هــذا الطريــق حــوايل 55 
كــم مــن القاهــرة وحــى مدينــة العاشــر مــن رمضــان وهــو مكــون مــن 6 مســارات يف االجتاهــن بينهمــا جزيــرة 
وســطى، وهــو ميتــد يف منطقــة الدراســة حــوايل 45.3 كــم مــن مدينــة الســالم وحــى مدينــة العاشــر مــن رمضــان 
ويتــم حتصيــل رســوم مــرور علــى هــذا الطريــق، ويف الواقــع يعــاين هــذا الطريــق مــن تكــدس حركــة املواصــالت علــى 
طولــه يف االجتاهــن خاصــة عنــد املدخــل الشــمايل الشــرقي ملدينــة القاهــرة بســبب احلركــة اليوميــة ملــن يتنقلــون 

عليــه يوميــاً إمــا بســبب الرحلــة التعليميــة أو رحلــة العمــل اليوميــة هلــم.   

  مــن هــذه الطــرق أيضــا طريــق القاهــرة - بلبيــس الصحــراوي وهــو يربــط بــن مدينــيت القاهــرة وبلبيــس، 
كمــا يربــط بــن املدينــة األم – القاهــرة الكــرى – وبــن قطــاع مــن الظهــري الزراعــي هلــذه املدينــة، ومــن 
مــن  العديــد  الطريــق جــذب وبشــكل كبــري  هــذا  أن  جنــد  الطريــق  هــذا  علــى جانــي  امليدانيــة  املشــاهدات 
التخزيــن  الداجنــة واملصانــع وبعــض مشــروعات  الثــروة  مــن  الزراعيــة ابإلضافــة إىل مشــروعات  املســاحات 
خاصــة ثالجــات حفــظ الفواكــه و اخلضــروات واللحــوم، كمــا خيــدم هــذا الطريــق مدينــة العبــور ومــا يتبعهــا مــن 

اخلدمــات التعليميــة االســتثمارية علــى امتــداد هــذا الطريــق.

 - أمــا ابلنســبة للطــرق الفرعيــة وتســمى اإلقليميــة فتتصــل ابلطــرق الرئيســية وتربــط بــن املناطــق بعضهــا ببعــض 
كمــا تســاهم يف نقــل الســلع والبضائــع مــن مناطــق االنتــاج إىل مناطــق االســتهالك وتســهل حركــة األفــراد. وقــد 
ســامهت يف توطــن املشــروعات الصناعيــة مبنطقــة الدراســة، وأتيت مدينــة العبــور يف مقدمــة قطاعــات مناطــق 
الدراســة حيــث تضــم أكثــر مــن 14 ألــف طريــق وتليهــا مدينــة العاشــر مــن رمضــان بنصيــب 4681 طريــق 
ختــدم املنطقــة الصناعيــة والســكنية ابملدينــة، هــذا وخيتلــف الوضــع يف اهلايكســتب  العســكرية حيــث يقــل عــدد 
الطــرق الفرعيــة هبــا ليصــل إىل 136 طريــق بســبب اخنفــاض كثافــة الســكان يف هــذه املنطقــة، وخيتلــف وضــع 
اجلمعيــات الزراعيــة والــيت تتميــز بصغــر مســاحتها وقلــة أعــداد الســكان هبــا. فهــذه اجلمعيــات تعتمــد علــى 
نشــاطها الزراعــي كنشــاط رئيــس وتقتصــر احلركــة هبــا علــى الســكان مــالك هــذه األراضــي والعاملــن هبــا. ومــن 
أهــم هــذه الطــرق طريــق بلبيــس – اهلايكســتب، طريــق بلبيــس – العاشــر مــن رمضــان، طريــق الروبيكــي وهــذا 
الطريــق األخــري يصــل بــن طريــق القاهــرة – الســويس الصحــراوي والقاهــرة – اإلمساعيليــة الصحــراوي. وميتــد 

حــى مدينــة العاشــر مــن رمضــان ويقــوم بربــط أكثــر مــن إقليــم ويشــهد حركــة مروريــة كبــرية.

- ابلنســبة للطــرق الداخليــة فهــي األكثــر انتشــارا داخــل األحيــاء الســكنية بقطاعــات منطقــة الدراســة وتشــهد 
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هــذه الطــرق حركــة مروريــة بطيئــة. إذ يســتخدم جــزء كبــري منهــا كأماكــن انتظــار ســيارات ويقــل اتســاع هــذه 
الطــرق فيصــل إىل 4 أمتــار فقــط، واحلركــة علــى أغلــب هــذه الطــرق تكــون داخــل املربــع الســكي، وهــي إمــا 

حركــة مومسيــة خلدمــة العمليــة التعليميــة ابملنطقــة أو دائمــة حيــث اخلدمــات الصحيــة والتجاريــة والرتفيهيــة. 

شكل رقم ) 12 ( أنواع الطرق مبنطقة الدراسة

وبغــض النظــر عــن نوعيــة الطــرق املختلفــة يف منطقــة الدراســة، فهــي تعــد مــن أهــم العوامــل الــيت تســاعد 
تنميــة املراكــز العمرانيــة ابملنطقــة وتســهل حصــول الســكان علــى اخلدمــات التعليميــة والصحيــة وغريهــا مــن 

اخلدمــات.

واملالحــظ أن منطقــة الدراســة تضــم بعــض املناطــق الــيت أنشــئت وبتخطيــط مســبق لشــبكة الطــرق هبــا 
وهــذا ينطبــق علــى املــدن اجلديــدة – العاشــر مــن رمضــان، العبــور، الشــروق – وهــذا خيتلــف عــن بعــض املناطــق 
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الــيت مــا زالــت رهــن التخطيــط لشــبكة الطــرق هبــا مثــل الروبيكــي واهلايكســتب ومجعيــات الطالئــع وعــرايب، 
ممــا أثــر ابلطبــع علــى حمدوديــة األنشــطة وختلخــل الكثافــة الســكانية هبــذه املناطــق؛ كمــا اتضــح مــن الدراســة 
أيضــاً مثــة تبايــن واضــح يف توزيــع الكتــل الســكانية واملشــروعات الصناعيــة واملواقــع اخلدميــة ابحملــور الرئيســي 
ابملنطقــة، فاملناطــق الغربيــة اجملــاورة هلــذا احملــور تشــهد تركــزاً واضحــاً هلــذه التجمعــات الســكنية واخلدميــة  إذا مــا 
قورنــت ابملناطــق الشــرقية اجملــاورة، ولعــل الســبب الرئيســي يتمثــل يف اســتحواذ االســتخدام العســكري واألمــي 
علــى مســاحات كبــرية جمــاورة هلــذا الطريــق، ويشــهد هــذا احملــور حاليــاً إعــادة ختطيــط هبــدف التوســعة وإعــادة 
النظــر يف خريطــة اســتخدام األراضــي اجملــاورة لــه وإاتحــة الفرصــة  الســتكمال خرائــط املرافــق واخلدمــات الــيت 
جيــب أن تســتفيد مــن التوســع علــى أراضــي االســتخدام األمــي والعســكري، خاصــة وأن هــذه املنطقــة ســرتتبط 

خبطــوط مــرتو األنفــاق احلديثــة. 

اثلثاً: كفاءة اخلدمات التعليمية:

- نصيب املؤسسة التعليمية من احلجم السكاين :

 حتــدد كل دولــة املعايــري اخلاصــة هبــا ابلنســبة للخدمــات بشــكل عــام وابخلدمــات التعليميــة بشــكل 

خــاص مبــا يتناســب مــع حجمهــا الســكاين ابلنســبة للتعليــم مــا قبــل اجلامعــي، كذلــك تتفــاوت نســبة التعليــم يف 

املرحلــة اجلامعيــة مــن دولــة ألخــرى حســب درجــة التقــدم هلــذه الدولــة. ففــي الــدول الناميــة علــى ســبيل املثــال 

هــي 60 طالــب / 100ألــف نســمه، يف حــن تصــل إىل 700 طالــب يف أملانيــا، وأكثــر مــن 2000 طالــب 

يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وقــد حــددت مجهوريــة مصــر العربيــة معايــري اخلدمــة التعليميــة مبــا يتناســب 

واحلجــم الســكاين هبــا، ولذلــك فقــد حتــدد نصيــب املدرســة مــن احلجــم الســكاين الــذي ختدمــه مبــا يــرتاوح مــن 

2000- 4000 نســمه للتعليم األساســي، و 10.000 نســمة للتعليم الثانوي العام واألزهري، و35.000 

نســمة للتعليــم الصناعــي والتجــاري، بينمــا يصــل نصيــب املدرســة الفندقيــة والزراعيــة إىل 500.000 نســمة مــن 

الســكان، هتــدف الدولــة مــن وراء تطبيــق هــذه املعايــري إيل حتقيــق العدالــة والتوزيــع األمثــل للخدمــات )دليــل 

املعايــري التخطيطيــة للخدمــات، اجمللــد األول، 2014م(، ويبــن اجلــدول رقــم ) 7 ( نصيــب املؤسســة التعليميــة  

مــن احلجــم الســكاين بقطاعــات منطقــة الدراســة 2014م.
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  جدول رقم ) 7 ( 
نصيب املؤسسة التعليمية  من احلجم السكاين بقطاعات منطقة الدراسة 2014م

 نسمه / جامعة نسمه / مدرسةاحلجم السكاينالقطاع

---الروبيكي

--31363اهلايكستب

---مجعية الطالئع

10025100مجعية عرايب

22570150511285مدينة الشروق

125000347241667مدينة العاشر من رمضان

43600124621800مدينة العبور

222633247427829إمجايل املنطقة

املصــدر: مــن إعــداد الباحثــة اعتمــادا علــى بيــاانت اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء وبيــاانت االدارة التعليميــة 
لشــرق القاهــرة 2014م.

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق والشــكل رقــم ) 13 أ ، ب ( تبايــن نصيــب املؤسســة التعليميــة مــن 
املختلفــة كالتــايل:  الدراســة  بقطاعــات  الســكان 

ابلنســبة لنصيــب املدرســة مــن الســكان، بلــغ متوســط نصيــب املدرســة مبنطقــة الدراســة 2474 نســمة/
مدرســة، وجــاءت قطاعــات الدراســة أدين مــن هــذا املتوســط فيمــا عــدا مدينــة العاشــر مــن رمضــان والــيت ارتفــع 
نصيبهــا حبــوايل 50 % عــن املتوســط العــام للمنطقــة بســبب زايدة أعــداد الســكان فيهــا، يف حــن ينخفــض 
نصيــب املدرســة مــن الســكان يف مدينــيت العبــور والشــروق نظــراً ألن هــذه املــدن مل يصــل حجمهــا الســكاين 
إىل احلجــم املســتهدف املقــرر هلــا عنــد نشــأهتا، فمــا زالــت هــذه املــدن ذات أحجامــم ســكانية منخفضــة ألهنــا 

مازالــت غــري جاذبــة للكثــري مــن ســكان القاهــرة. 

أمــا ابلنســبة لنصيــب اجلامعــة مــن الســكان فمــن املعــروف ارتفــاع معــدل مــا ختدمــه اجلامعــة مــن الســكان 
مقارنــة ابلتعليــم قبــل اجلامعــي ولذلــك يبلــغ متوســط نصيــب اجلامعــة مــن الســكان مبنطقــة الدراســة مــا يقــرب 
مــن 28 ألــف نســمة، أتيت مدينــة العاشــر مــن رمضــان يف مقدمــة قطاعــات الدراســة يف نصيــب اجلامعــات 
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هبــا مــن الســكان حيــث يزيــد نصيبهــا عــن املتوســط العــام حبــوايل 50 % تليهــا مدينتــا العبــور والشــروق حيــث 
يضمهمــا منــط واحــد، وأتيت مجعيــة عــرايب كأقــل نصيــب للجامعــة مــن الســكان لألســباب الســابق ذكرهــا.   

شكل رقم ) 13 – أ ( نصيب املدرسة من احلجم السكاين مبنطقة الدراسة
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شكل رقم ) 13 – ب ( نصيب اجلامعة من احلجم السكاين مبنطقة الدراسة

- نصيب الفرد من مساحة املؤسسات التعليمية : 

يتبايــن نصيــب الفــرد مــن مســاحة املؤسســة التعليميــة ابختــالف مســتوى اخلدمــة. فنجــد أن نصيــب 
الفــرد مــن مســاحة املدرســة كمــا حددهتــا الدولــة ضمــن املعايــري التخطيطيــة للخدمــات التعليمــة. ففــي مرحلــة 
التعليــم األساســي حــددت بـــ 1.4 م2 / فــرد، بينمــا يف املــدارس الثانويــة تبلــغ 0.4م2 / فــرد. وهــذه املعايــري 
يف املناطــق واملــدن اجلديــدة، ويقــل نصيــب الفــرد مــن مســاحة اجلامعــة نظــراً لــزايدة أعــداد الطــالب يف كل 
جامعــة، والــذي يتأثــر مبنطقــة نفــوذ اجلامعــة، ولضبــط التنميــة العمرانيــة يتطلــب ذلــك وبشــكل أساســي وضــع 
األســس واملعايــري التخطيطيــة للعديــد مــن اخلدمــات العامــة، ويعــد التخطيــط وســيلة تســتخدمها الــدول يف 
التخطيــط التنمــوي للقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ويرتبــط ذلــك ابلتخطيــط االقليمــي والتنميــة احملليــة 
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)Jones,1990,p.167-188(. واجلــدول رقــم ) 8 ( يوضــح نصيــب الفــرد مــن مســاحة املؤسســات 
التعليميــة مبنطقــة الدراســة.

جدول رقم )  8  ( 
نصيب الفرد من مساحة املؤسسات التعليمية منطقة الدراسة 2014م      

القطاع
مؤسسة تعليميةمدرسةجامعة

مرت 2 /  نسمهمرت 2 /  نسمهمرت 2 /  نسمه

---الروبيكي

---اهلايكستب

---مجعية الطالئع

7.9114.2122.1مجعية عرايب

1.82.24.0مدينة الشروق

0.21.41.6مدينة العاشر من رمضان

0.41.31.7مدينة العبور

0.41.31.7إمجايل املنطقة
املصدر: من اعداد الباحثة .

يتضح من اجلدول السابق والشكل رقم )14( مايلي : 

املعايــري  مــع  الدراســة  منطقــة  بقطاعــات  التعليميــة  املؤسســات  مســاحة  مــن  الفــرد  نصيــب  خيتلــف 
التخطيطيــة للخدمــات التعليميــة الــيت حددهتــا الدولــة، حيــث ينخفــض نصيــب الفــرد يف اجلامعــات مبدينــة 
العاشــر من رمضان بينما يرتفع مبدينة الشــروق ويتضاعف إىل أكثر من مخســة أضعاف جبمعية عرايب؛ بينما 
يتســاوى نصيــب الفــرد مــن مســاحة املدرســة يف مدينــيت العاشــرمن رمضــان والعبــور ويتضاعــف يف الشــروق 

ومجعيــة عــرايب. 

وميكن حتديد ثالثة أمناط لنصيب الفرد من املؤسسة التعليمية – جامعات ومدارس- كالتايل:

النمــط األول: مناطــق يزيــد نصيــب الفــرد فيهــا مــن مســاحة املؤسســة التعليميــة عــن 5 مــرت مربــع وميثلهــا 
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مجعيــة عرايب.

النمــط الثــاين: مناطــق يــرتاوح نصيــب الفــرد فيهــا مــن املؤسســة التعليميــة مــا بــن 2 – 5 مــرت مربــع 
وميثلهــا مدينــة الشــروق.

النمــط الثالــث: مناطــق يبلــغ نصيــب الفــرد فيهــا مــن املؤسســة التعليميــة أقــل مــن 2 مــرت مربــع وميثلهــا 
مدينــيت العاشــر مــن رمضــان والعبــور. 

شكل رقم ) 14 ( نصيب الفرد من مساحة املؤسسة التعليمية مبنطقة الدراسة
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-كثافة اخلدمات:

يقصــد بكثافــة اخلدمــات عــدد املؤسســات التعليميــة يف كل كيلومــرت مربــع مبنطقــة الدراســة، وقــد مت 
حســاب كثافــة اخلدمــة بشــكل عــام دون الفصــل مــا بــن املــدارس والكليــات حيــث كانــت نتيجــة حســاب 
الكثافــة هــو عــدد الوحــدات التعليميــة / كــم2، وابســتثناء القطاعــات اخلاليــة مــن املؤسســات التعليميــة والــيت 
تصــل نســبتها إىل حــوايل 43 % مــن إمجــايل قطاعــات منطقــة الدراســة، فقــد بلــغ متوســط الكثافــة مبنطقــة 
الدراســة 0.1 مؤسســة/ كــم2 ويرجــع اخنفــاض الكثافــة إىل قلــة عــدد املؤسســات التعليميــة مــع اتســاع مســاحة 
منطقــة الدراســة، ويوضــح اجلــدول رقــم )9( كثافــة املؤسســات التعليميــة ابملدخــل الشــمايل الشــرقي ملدينــة 

القاهــرة. 
جدول رقم )  9  ( 

كثافة املؤسسات التعليمية يف املدخل الشمايل الشرقي ملدينة القاهرة عام 2014م

إعداد املؤسسات التعليميةاملساحة ابلكم 2القطاع
كثافة املدارس 

والكليات مؤسسة/كم2

0.0  -53.7الروبيكي

0.0  -128.9اهلايكستب

0.0  -116.9مجعية الطالئع

0.1  62.85مجعية عرايب

0.4  44.717مدينة الشروق

0.1  400.639مدينة العاشر من رمضان

0.5  72.837مدينة العبور

881980.1إمجايل املنطقة

املصدر: الباحثة اعتمادا على بياانت وزارة الرتبية و التعليم 2014م.
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يتضح من اجلدول السابق والشكل رقم ) 15 ( ما يلي :

  تتبايــن كثافــة اخلدمــات التعليميــة بقطاعــات منطقــة الدراســة املختلفــة نظــرا الختــالف املســاحات 
وأعــداد املؤسســات التعليميــة ابلقطاعــات ومــن مث ميكــن تقســيم منطقــة الدراســة إىل ثالثــة أمنــاط هــي:

النمــط األول: منــط مرتفــع الكثافــة ومتثلــه مدينــة العبــور، حيــث تصــل الكثافــة فيهــا إىل 0.5 مؤسســة / كــم2 
وترتفــع هبــا الكثافــة نتيجــة لــزايدة عــدد املؤسســات التعليميــة فيهــا مــع صغــر مســاحة املدينــة.

النمــط الثــاين: منــط متوســط الكثافــة ومتثلــه مدينــة الشــروق حيــث تصــل الكثافــة فيهــا إىل 0.4 مؤسســة /
كــم2 وكثافــة اخلدمــة يف هــذه املدينــة متوســطة علــى الرغــم مــن قلــة عــدد املؤسســات التعليميــة فيهــا نظــرا لصغــر 

مســاحة املدينــة .

النمــط الثالــث: منــط منخفــض الكثافــة ومتثلــه مدينــة العاشــر مــن رمضــان ومجعيــة عــرايب حيــث تصــل الكثافــة 
فيــه إىل 0.1 مؤسســة / كــم2 ويتســاوى القطاعــان علــى الرغــم مــن اختــالف عــدد املؤسســات التعليميــة يف 
كل منهمــا؛ حيــث يصــل نصيــب مدينــة العاشــر مــن رمضــان مــن املؤسســات التعليميــة إىل 39 مؤسســة يف 

حــن يبلــغ نصيــب مجعيــة عــرايب 5 مؤسســات فقــط، ويرجــع هــذا إىل كــر مســاحة كل منهمــا. 
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شكل رقم ) 15 ( كثافة املؤسسات التعليمية مبنطقة الدراسة
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اخلامتــــة:

النتائـــج:	 

الكبــرية واألنشــطة ومواقــع  اهلجــرة  تيــارات  الســكاين واملتمثــل يف  التدفــق  مــع  أنــه  الدراســة  مــن  اتضــح   -
اخلدمــات مــن القلــب إىل مناطــق اهلوامــش – خاصــة املنطقــة الشــمالية الشــرقية – أتكــدت أمهيــة رســم 
اســرتاتيجيات جديــدة مســتقبلية هلــذه املنطقــة خاصــة أهنــا تشــهد اختناقــات مروريــة كبــرية وتؤثــر يف حمــاور 

أخــرى مرتبطــة هبــذا احملــور. 

- توصلــت الدراســة إىل أن احلركــة الفعليــة علــى هــذا احملــور تعــادل علــى األقــل ســبعة أمثــال الســعة احلقيقيــة 
لــه ممــا انعكــس علــى تــدين الســرعة الفعليــة للمركبــة والــيت تصــل يف وقــت الــذروة إىل أكثــر مــن 25كم/ســاعة، 
وقــد اتضــح مــن الدراســة أن الســبب الرئيســي يف ذلــك يرجــع إىل كــون هــذا احملــور شــرايانً جتميعيــاً فيــه العديــد 
مــن التقاطعــات؛ حيــث تنتهــي إليــه احلركــة الداخليــة واإلقليميــة العابــرة هــذا ابإلضافــة إىل أنــه جــذب العديــد 
مــن االســتخدامات املتنوعــة – الواقعــة علــى جانبيــه –الســيما األمنيــة منهــا والتعليميــة والعســكرية والتجاريــة. 

- يتيــح جتانــس األنشــطة االســتثمارية يف املنطقــة الواحــدة للمســتثمر فرصــة القتصــادايت تنافســية أفضــل 
للخدمــة التعليميــة، كمــا أن رخــص األراضــي علــى جانــي الطريــق جعــل هنــاك عائــداً اقتصــادايً واســتثمارايً 

جــاذابً وســريعاً ســاعد علــى حتقيــق التنميــة اخلدميــة بشــكل كبــري.

- تؤكــد هــذه الدراســة علــى جنــاح فكــرة االنتشــار العمــراين يف املناطــق الصحراويــة مبــا حيقــق اخلــروج مــن 
الكــرى. القاهــرة  اختناقــات 

- ال يــزال اخلــروج مــن إقليــم القاهــرة الكــرى ويف اجتــاه احملــور الشــمايل الشــرقي غــري حممــل علــى خريطــة املرافــق 
هلــذه املنطقــة الــيت مل تكتمــل يف مجلتهــا علــى الرغــم مــن توجــه االســتثمارات املاليــة الضخمــة هلــذا احملــور. إذ ال 

ينبغــي يف إعــادة التخطيــط هلــذه املنطقــة التعامــل معهــا كجزيــرة معزولــة. 

- ال تعتمــد الدولــة علــى التعليــم احلكومــي فقــط وإمنــا تدعــم دور التعليــم اخلــاص والــذي بــدوره يعــوض الفاقــد 
يف العمليــة التعليميــة، ممــا يرفــع مــن مســتوى العمليــة التعليميــة يف الدولــة. 

- يؤكــد جنــاح اخلدمــات التعليميــة علــى هــذا احملــور ومــن خــالل دورهــا املنافــس للخدمــات التعليميــة احلكوميــة 
األخرى جناح إســرتاتيجية السياســات البديلة اليت تعتمد على التوجه إىل أقاليم جغرافية خارج النطاق العمراين 

القــدمي تلــك األقاليــم ذات املــوارد املوقعيــة الكامنــة والــيت ميكــن أن تولــد أنشــطة عمرانيــة وخدميــة حديثــة. 
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- أن جنــاح خدمــات التعليــم اجلامعــي واالســتثماري علــى هــذا احملــور مرهــون مبشــاركة الدولــة خاصــة يف 
جمــاالت عديــدة لعــل أمههــا هنــا وســائل النقــل العــام وزايدة كفاءهتــا حيــث اتضــح مــن خــالل الدراســة أن 
القطــاع يتــوىل تنميــة هــذه التجمعــات، ونظــراً الخنفــاض نســبة األســر الــيت متتلــك ســيارة خاصــة يصبــح وســيلة 
االنتقــال املعتمــد عليهــا ابلكتــل الســكنية حــول احملــور حمــل الدراســة هــي امليكــروابص، ومــن املالحــظ أن شــبكة 
امليكــروابص والــيت حيكمهــا الطلــب إىل حــد كبــري متتلــك مــن املرونــة ممــا جيعلهــا تتأقلــم وبطريقــة فوريــة مــع 
االحتياجــات اخلاصــة ابلنقــل وعــالوة علــي ذلــك فهــي تضمــن ســهولة الوصــول ألعــداد كبــرية مــن الســكان هنــا 
إيل أماكــن إقامتهــم، أي أهنــا تصــل إيل داخــل األحيــاء، وتعــر بذلــك نقــاط االنقطــاع الــذي غالبــاً ال تتعداهــا 

خطــوط النقــل العــام، لــذا فهــي تدعــم تكامــل النظــام احلضــري يف هــذه املناطــق. 

- حيتــاج هــذا احملــور إىل ختطيــط يتناســب مــع حجــم املســتجدات واالســتثمارات القائمــة واملتوقعــة عليــه والــيت 
ســتؤثر علــى حتديــد اســتخدامات األرض ومســتوى اخلدمــات املطلــوب توفريهــا.

احملــور طبيعــة األرض وقابليتهــا  العمــراين واالقتصــادي علــى هــذا  النمــو  ارتفــاع معــدالت  - ســاعد علــى 
لالســتثمار االقتصــادي ومســاحة األرض حــول هــذا احملــور، هــذا ابإلضافــة إىل موقــع احملــور علــى املســتوين 
القومــي واإلقليمــي، ومجيــع هــذه املعطيــات ســامهت يف ســرعة التطــور العمــراين واالقتصــادي عليــه، حيــث 
تتميــز االســتعماالت علــى جانــي احملــور ابلتنــوع الكبــري مــا بــن مــدارس خاصــة للغــات ومعاهــد عليــا وجامعات 
ومستشــفى دويل وســوق لتجــارة اجلملــة – ســوق العبــور – وجتمعــات ســكنية مميــزة ابإلضافــة إىل عــدد مــن 

األنشــطة الرتفيهيــة . 

- تزايــد الطلــب االســتثماري علــى واجهــة الطريــق ومنطقــة 16 ألــف فــدان ابلنســبة لقطــاع اخلدمــات اإلقليميــة 
املتخصصــة مثــل اخلدمــات التعليميــة، ممــا يعطــي مؤشــرات مســتقبلية لتبلــور وظيفــة هــذا الطريــق وحتولــه ألهــم 

حمــاور اجلــذب هلــذه النوعيــة مــن اخلدمــات. 

	 :التوصــــيات

- تشــجيع الدولــة للقطــاع اخلــاص لالســتثمارات يف جمــال التعليــم اخلــاص والســعي الجتــذاب املــدارس الدوليــة 
إلنشــاء مــدارس يف خمتلــف احملافظــات خاصــة احملافظــات النشــطة اقتصــادايً, ممــا يســاهم بنســبة كبــرية يف 
النهــوض هبــذه احملافظــات اجتماعيــاً واقتصــادايً, كمــا يســاهم يف جــذب الســكان لالســتقرار خــارج القاهــرة، 

ممــا خيــدم توجهــات الدولــة يف هــذا اإلطــار. 

- مــن خــالل دور وزارة الرتبيــة والتعليــم يف اإلشــراف علــى التعليــم االســتثماري حتــاول أن تلــزم هــذه املــدارس 
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بتوفــري نســبة مــن املقاعــد الدراســية للمتفوقــن دراســياً وغــري قادريــن علــى دفــع مصروفــات التعليــم اخلــاص, 
يف مقابــل تســهيالت تقدمهــا الــوزارة هلــذه املــدارس مــن أجــل توفــري فــرص تعليــم متميــز للطــالب املوهوبــن. 

- جيب أن ال يقتصر االســتثمار يف التعليم على التعليم العام فقط, بل البد أن يكون للتعليم الفي نصيب 
يف ذلــك, وهــذا دور الدولــة حيــث أن انتشــار مــدارس التعليــم الفــي واملهــي يف احملافظــات ذات األنشــطة 
االقتصاديــة كمــا هــي احلــال يف منطقــة الدراســة مــن وجــود مدرســة مبــارك كــول والــيت تتواجــد ابلقــرب مــن 
مدينــة العاشــر مــن رمضــان، يســاعد مــن دون شــك يف جنــاح التعليــم الفــي, كمــا يوفــر فــرص عمــل هلــؤالء 

الطــالب بعــد انتهــاء املرحلــة التعليميــة هلــم. 

- إن ربــط التخطيــط العمــراين واالقتصــادي يف الدولــة ابلتعليــم يســاهم يف وجــود عمــل يف هــذه املناطــق 
اجلديــدة, كمــا يســاهم يف تقليــل نــزوح العمالــة إىل القاهــرة والنهــوض ابقتصــادايت هــذه احملافظــات الــيت تتواجــد 

هــذه املؤسســات التعليميــة يف نطاقهــا.  

- ضــرورة االســتفادة مــن النتائــج والتوصيــات لألحبــاث والدراســات الــيت تتنــاول األســس التخصصيــة ملداخــل 
القاهــرة الكــرى ملعرفــة مــا إذا كانــت األنشــطة واالســتخدامات املوجــودة عليهــا تســاهم يف حــل ملشــاكل 
القاهــرة الكــرى أم تنقــل املشــكلة إىل خــارج القاهــرة خاصــة هــذه الدراســة أثبتــت وجــود اختناقــات مروريــة يف 
املدخل الشــمايل الشــرقي للقاهرة - حمور القاهرة – اإلمساعيلية الصحراوي -  بســبب تعدد االســتخدامات 

عليــه . 
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