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ملخص البحث :
ن ولمـا المخططـة فـي األحیـاء السـكنیة اهتمـام البـاحثیتثیر دراسـة المحـالت التجاریـة غیـر

لهذه الظاهرة من انعكاسات سلبیة على جوانب متعددة منها أوال"المظهر الجمالي للحـي وللوحـدات 

السكنیة ثانیا" الزخم المروري في الشارع ،ثـم مـا تتركـه بعـض المحـالت مـن مخلفـات مثـل محـالت 

ـــاك  القصـــابة ومـــا تتركـــه محـــالت الحـــدادة وغیرهـــا مـــن ضوضـــاء تـــؤثر علـــى الصـــحة العامـــة وهن

عكاسات  أخرى علـى النقـیض مـن ذلـك سـببها الظـرف الحـالي الـذي تمـر بـه الـبالد ومنهـا مدینـة ان

الموصــل ،إذ تســـاهم هــذه األســـواق فـــي تقــدیم الخـــدمات لســـكان الحــي ومـــا یجـــاوره .وهــذا مـــاا ثـــار 

اهتمامنا في دراسة وتحلیل التركیب التجاري لهذا الشریط التجاري.

إذ تكشـف microة هـي دراسـة علـى مسـتوى المـایكرو أن دراسة فعالیـة المحـالت التجاریـ

لنا عن استمراریة التبضع منه واألسباب الدافعة لذلك والتي منها العامل النفسي للمستهلك ،رغباته 

الشدیدة في سد حاجاته من المحالت التجاریة المجاورة لمنطقة سكناهم،وانعكاس ذلك علـى الـزمن 

مني السیئ الذي یسـود الحـي ومـن ثـم  عن الجانب األفضال،المستغرق وسرعة الوصول للتبضع

المدینة ككل . 

Commercial Structure in 17-30 Quarter
Assist. Prof.

Dr. Nada Mahmmod Mohammed Ali
College of Basic Education -University of Mosul

Abstract:
Researchers were always interested in studying arbitrary shops in

residential quarters,due to the negative reflections on many aspects such

as aesthetic side,the neigh boring residentialunits,traffic jams and their

leftovers hike the organic wastes of butcher shops, blacksmiths not to

forget mention the noise affecting public health. howerer not all
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reflections negative such as the extraordinary circuris tances of Iraq in

general and Mosul in particular. this positive side is providing locals with

the necessary requirements .such cpositive side is the corestone of this

research in addition to unalyse the commercial structure.

Studying the efficiency of shops is micro type study ,revealing the

continuity of shopping from them, the motives clike the psychological

one, his longing to meet his need from these shops and to lessen time in

having goods and not to forget to mention the security side and the

circumstances connected being an occupied country

الخالصة
 قهنــــاك أســــباب كالتحضــــر والنمــــو الســــكاني للحــــي أو المدینــــة أدت إلــــى ظهــــور األســــوا

التجاریة من خالل زیادة الطلـب علیهـا انعكـس ذلـك علـى الـرحالت الیومیـة بكـل وسـائل النقـل ممـا 

كان لـه اثـر فـي زیـادة عـدد المركبـات الخاصـة والتـي ترتفـع بمعـدالت متزایـدة بسـبب تحسـن الحالـة 

ة وعلـى األخـص لـدى المـوظفین ممـا سـبب اختناقـات مروریـة فـي شـوارع المدینـة أو الحـي المعاشـی

)والصورة الجویة ١الحظ الخارطة رقم (تموز٣٠-١٧،وكانت الفكرة لدراسة الشریط التجاري لحي 

.ایضا

مقدمة البحث
-١٧یهدف البحث إلى دراسة وتحلیـل التركیـب التجـاري والـوظیفي للشـارع الرئیسـي لحـي 

یمثــل القلــب النــابض للحــي والــذي یصــل الحــي مــن بدایتــه وحتــى نهایتــه ودراســة  يتمــوز الــذ ٣٠

العوامـــل والمســـببات التـــي ســـاعدت علـــى نشـــؤه وتطـــوره ومحاولـــة إیضـــاح دورهـــا ضـــمن التركیـــب 

التجاري ،ومدى مساهمتها في خدمة سكان الحي ،فضال عن دراسـة لجـانبین أساسـیین یعـدان مـن 

كة السوق وهما :العوامل المهمة في حر 

عوامل تتعلق بالمستهلكین ومعرفة أسباب التسوق . .أوال

عوامل تتعلق بالبائعین (أصحاب الملك) أو من الذین یعملون في دكاكین لإلیجار ..ثانیا

فــي شــكل وتركیــب المدینــة ،إذ تعــد  ةتعــرف التجــارة الیــوم إحــدى الوظــائف الرئیســة والمــؤثر 

فــي المدینـــة واألســاس الـــذي یمكــن مــن أن تلعـــب دورهــا اإلقلیمـــي،نــبض الحیــاة والحركـــة الیومیــة 

وة بــین المراكــز وبالتجــارة یمكــن للمدینــة أن تحقــق التجــانس فــي إقلیمهــا وتــتمكن مــن تضــییق الفجــ

.)١(الحضریة وأریافها

ل دراسـة فـي جغرافیـة المـدن ، أطروحـة دكتـوراه (غیـر صبیح یوسف طاهر ، التركیب التجاري لمدینـة الموصـ )١(

  . ١، ص١٩٩٦منشورة) ، كلیة التربیة ،جامعة الموصل ،
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فالمدینــة تمــر بمراحــل عدیــدة فــي حیاتهــا فهــي تولــد ثــم تنمــو وقــد تمــوت أو تســتمر لتــؤدي 

ها وسكان إقلیمها من خالل المكونات الوظیفیة الستعماالت األرض كالتجـارة نشاطها لخدمة سكان

. ومن هنا یظهر دور الباحث الجغرافي في تحلیـل وتقـویم )٢(والصناعة والسكن والخدمات وغیرها

األنشــطة الوظیفیــة المســتثمرة لــألرض الحضــریة داخــل الحــي والتعــرف علــى مــدى كفــاءة الوظــائف 

فكــان مــن الضــرورة العمــل علــى دراســة هــذه التراكیــب التجاریــة الغیــر علــى خدمــة ســكان الحــي ،

مخططة إلعطاء بعض المؤشرات التي یمكن أن یستفید منها المخطط الحضري مـن حیـث إعـادة 

لمعرفـة درجـة االرتبـاط بـین spssالتخطیط أو التخطیط المستقبلي للمدینة،وقد استخدامنا برنـامج 

ت عینـــة الدراســـة متباینـــة مـــا بـــین الجـــرد الكامـــل إلعـــداد المحـــالت المتغیـــر المســـتقل والتابع،وكانـــ

استمارة استبیان تم ملئها من قبل  المستهلك. ٥٨محال"تجاریا" و١١٣التجاریة والبالغ عددها 

  )١خارطة(

االحیاء السكنیة في مدینة الموصل

مظفر محمود الرواشدة ، التركیب الوظیفي لمدینة الكرك ، دراسة في جغرافیة المدن ، رسالة ماجسـتیر (غیـر  )٢(

  .٢م ، ص ١٩٩٨جامعة الموصل ، –منشورة) ،كلیة التربیة 
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  )١الصورة (

تموز ٣٠-١٧صورة جویة لحي 

شكلة البحثم
تتحد مشكلة بحثنـا الحـالي بقیـام  بعـض مـن األسـر بتحـویر مـدخالت دورهـم إلـى محـالت 

إلـى انخفـاض كفـاءة  ىیة مما أدتجار تجاریة وخاصة انه الیوجد رادع لیمنعهم من فتح المحالت ال

تمــوز ســواء المخططــة  ٣٠-١٧األســواق ، والمشــكلة األخــرى هــي ازدیــاد حجــم األســواق فــي حــي 

غیــر المخططــة بفعــل التزایــد المســتمر فــي الحجــم الســكاني الــذي رافقــه ازدیــاد فــي أعــداد منهــا أو

الســیارات فــي الشــارع الرئیســي للحــي ممــا أدى إلــى حــدوث مشــاكل لــدى ســكان الحــي ومــن أهمهــا 

الضوضاء واالزدحام .
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مبررات الدراسة
فــي تركیبــه تمــوز إلــى دراســة تفصــیلیة تبحــث  ٣٠-١٧تفتقــر األســواق الســكنیة فــي حــي 

وتطــوره  فضــال عــن حــاالت التطــور والتغییــر المســتمر فــي الــدور الســكنیة التــي تحــورت مــدخالتها 

إلى محالت تجاریة مما أدى إلى تغییر في تركیبة الحي من اجل االستفادة مـن هـذه الدراسـة عنـد 

د على حقائق العمل على تنظیم الحي في المستقبل السیما أن الدراسات الجغرافیة ألیه مدینة تستن

صحیحة وفهم أوضح السـتعماالت األراضـي والمشـاكل التـي تنـتج عنهـا ومـن ثـم یسـتطیع الباحـث 

الجغرافي إدراك السلبیات الموجودة والمتوقعة حدوثها مستقبال من خالل فهمه أن الحي أو المدینة 

بصورة مستمرة . انویتطور  انیتغیر 

المفاھیم النظریة للسوق:المبحث األول
وق لغة واصطالحاالس

الســوق لغــة :تــذكر أو تؤنــث مشــتقة مــن تســوق النــاس بــاعوا أو اشــتروا وســاق إلــى إمرتــه 

صدقها ، وأیضا هو الموضع الذي تبـاع فیـه مختلـف السـلع وتشـتري وجمـع أسـواق وسـوق الحـرب 

حومة القتال وهنـاك سـوق المالیـة والسـوق السـوداء والسـوقي :هـو المنسـوب إلـى السـوق أو السـوقة 

قال هذا الشيء سوقي أي غیر جید الصنع ومؤنثه سوقیة.ی

الســوق اصــطالحا": أي مكــان یلتقــي فیــه البــائعون والمشــترون أو یتصــلون اتصــاال" وثیقــا 

من شانه أن یجعل األسـعار التـي یمكـن الحصـول علیهـا مـن جهـة تـؤثر علـى األسـعار التـي تـدفع 

تصـال الوثیــق بـین المشـتري والبـائعین أمــا بهـا الجهـة األخـرى . وأیضـا هــو تنظـیم یـتم بمقتضـاه اال

مباشرة وٕاما عن طریق الوسطاء بحیث أن السعر الذي یسود في احد أجزاء السوق یكون له تأثیره 

على األسعار السائدة في األجزاء األخرى .

أمـــا فیمـــا یتعلـــق بســـوق الحـــي الســـكني أو الســـوق المجـــاور أو الســـوبر ماركـــت أو ســـوق 

ث تختلف التسمیات من دولة إلى  أخرى ولكن ما هو شائع بشكل كبیر هو المبیعات الرئیسي حی

الحــــي الســــكني ،كمــــا هــــو معــــروف فــــي العدیــــد مــــن الــــدول ومنهــــا الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة 

،وباختالف تسمیاته تختلف أنماطه وتصـامیمه أیضـا فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة یختلـف عمـا 

المراكـــز ذات فكـــرة  هعلیـــه بـــین المراكـــز التســـویقیة هـــو إن هـــذهـــو موجـــود فـــي أوربـــا ،ولكـــن متفـــق 

وظیفیــة وأساســیة تكــون متشــابهة وهــو نــوع مــن المراكــز التــي تبیــع بــالمفرد ، كمــا وان وظیفتــه هــو 
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تقــدیم  نســبة مــن الخــدمات الشخصــیة ومعــدل مــن البضــائع المناســبة وكــذلك متفــق علــى أن فكــرة 

.)٣(في تواجد أسواق األحیاء السكنیةمل الرئیسيسهولة الوصول أو قابلیة الوصول هي العا

إن عملیـة التسـوق التـي تحـدث فـي حیـز مكــاني تسـویقي وهـو (السـوق) فانـه المحـال إنهــا  

تنطـوي علــى وجــود عالقــة بــین المنــتج والمســتهلك وهـي عالقــة قریبــة ودائمیــة تبــرز ضــرورة دراســة 

هیكلیة المكان (السوق).

ة األسواق التجاریة لذا یجب أعطاء بعض منها لما لهـا قامت دراسات عدیدة لتصنیف بنی

من أهمیة في دراستنا الحالیة ومنها :

) ٤(دراسة برود فوت.أوال

M.PROUDقـــدم الباحـــث بـــرود فـــوت ( FOOT,1937 تصـــنیفا یتكـــون مـــن خمســـة (

:غلها تجارة المفرد وبالشكل األتيتراكیب الستعماالت األرض تش

The.منطقة األعمال المركزیة١ Central Business Disrict

تحتـــوي هـــذه المنطقـــة علـــى اكبـــر تركـــز فـــي مؤسســـات تجـــارة المفـــرد والتـــي تخـــدم شـــریحة 

واسعة من السكان وتقع عادة في منطقة بؤریة ضمن الرقعة الحضـریة وشـبكة النقـل التـي تغطیهـا 

مستقطبة معظم رحالت التسوق التي تجري في المدینة .

theلخارجیة .المراكز التجاریة ا٢ outlying business centers

وهو شكل محور من المنطقة المركزیة تشبهها إلى حد كبیر في تركز المؤسسات إال أنها 

أدنى منها مرتبة في الحجم ودرجة التخصص فضال عن احتوائها على أكثر لمتاجر بین البضائع 

آنیة االستهالك.

the.الطرق التجاریة الرئیسیة ٣ principal business thorough fare

وهـــي تلـــك المحـــاور ذات الكثافـــة المروریـــة العالیـــة وهـــي تشـــكل امتـــدادات طولیـــة لمنطقـــة 

األعمــال المركزیــة تربطهــا بــالمراكز الخارجیــة وتعتمــد فــي إســناد وظیفتهــا علــى المــرور النافــذ بــین 

المنطقتین انفي الذكر .

دینـة الموصـل وتقیـیم كفـاءة أدائهـا، ، تحلیل جغرافي في بعض أسواق المحالت السكنیة في مغانم مدین غادة )٣(

  . ٢٠ص ، ٢٠٠٥) ،كلیة التربیة ،جامعة الموصل، رسالة ماجستیر ، (غیر منشورة

(4) Malcoim J.Proud Foot City Retail Stryctyre ,In ;Reading In Urban Geography,(ed)
Harold M.Mayer and ciyde F.Kohn Yniversity Of Chicago1967,PP.395-398.
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the.شوارع األحیاء التجاریة ٤ neighborhood business streets

والتــــي تتخــــذ شــــكل صــــفوف مــــن المؤسســــات التجاریــــة لمبیعــــات المــــواد الغذائیــــة واآلنیــــة 

االستهالك عادة وهي على العموم صغیرة الحجم قلیلة التخصص وتوجد في المناطق ذات التركز 

السكاني العالي.

theتجمعات المخازن المعزولة  .٥ isolted store clusters

ر طبقــة فـي الهیكــل الهرمــي وتتكـون مــن مخــزنین أو أكثـر لبیــع المــواد الغذائیــة وتشـكل أخــ

عادة وتامین الحاجة اآلنیة للمناطق السكنیة المحیطة وضمن مسافة سیر قلیلة واعتبر برود فوت 

cornerمحـل الـركن  shop الوجـود لـه فـي السـلم الهرمـي ألنهـا محـدودة الخـدمات .األمـر الـذي

ن درجة نضج المدینة یمثل دورا واضحا فـي حجـم االسـتعمال التجـاري وطبیعـة یؤدي إلى القول با

الحضـــریة والتـــي تعكـــس الســـلوكیة االســـتهالكیة وعـــادات  ةأنماطـــه ،فضـــال عـــن خصوصـــیة البیئـــ

التسوق لسكانها وبالتالي بنیت األسواق فیها .

)٥(دراسة براین بیري.ثانیا

فــي دراســته ثالثــة تراكیــب واســتعماالت األرض التجاریــة فــي  ١٩٦٣ز بیــري عــام لقــد میــ

المدینة وهي :

nudeationالمراكز النوویة أ. centers

وتشـــــكل الهیكـــــل الرئیســـــي ألســـــواق المدینـــــة الحتوائهـــــا علـــــى تسلســـــل هرمـــــي نـــــاتج عـــــن 

ى األقــل فـي هــذا االختالفـات فـي حجــوم الخـدمات التــي تقـدمها ویمكــن تمییـز خمسـة مســتویات علـ

التسلسل :

مخازن البضائع سهلة المنال المعزولة . .١

. مراكز األحیاء التجاریة.٢

. المراكز التجاریة المحلیة.٣

. المراكز التجاریة اإلقلیمیة .٤

. منطقة األعمال المركزیة .٥

(5) Brian j.H.Berry,Central Feature Of Urban Commercial Structure In ;Internal
Stracture Of The city, (ed) Larry S.Bourne , Oxford University Press, London
,1971 ,PP361-367.
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وتمثــل هــذه المراكــز ســواء كانــت مخططــة أو غیــر مخططــة موقعــا مركزیــا بالقیــاس إلــى 

وزیع الجغرافي للمستهلكین ، وتنشا هذه المراكـز نتیجـة لرغبـة المسـتهلك فـي القیـام برحلـة تسـوق الت

واحدة وهكذا تتجمع المتجر لتشكل نواة المراكز .

commercialب.األشرطة التجاریة  ribbons

:والتي تمثل بنیة أسواق المدینة حیث یمكن تمییز أربعة أشكال لها 

قلیدیة.شوارع األسواق الت .١

المحاور الحضریة. .٢

األشرطة التجاریة في الضواحي . .٣

األشرطة التجاریة على الطرق الخارجیة. .٤

فشــــوارع األســــواق التقلیدیــــة وهــــي المكونــــات الرئیســــة للمراكــــز أنفــــة الــــذكر حیــــث تطــــورت 

معظمها حول جوانب مثل هذه الشوارع ثم تغیرت وظیفتها من خدمة عدد محدد من السـكان إلـى

خدمــة األحیــاء المحیطــة ، وفــي حــین تعتبــر المحــاور الحضــریة امتــدادات لمراكــز التســوق والتــي 

تعكــس الحاجــة لمســاحة تجاریــة واســعة وانعزلــت الشــوارع التجاریــة فــي الضــواحي لخدمــة الحاجــة 

اآلنیة لسكانها في حین تطورت الخدمات التجاریة على الطرق السریعة بازدیاد هذه الطرق .

specialityalق ذات الفعالیات المتخصصة ج.المناط functions

وهي المنـاطق التجاریـة المتخصصـة بفعالیـة معینـة حیـث تـرتبط المؤسسـات ذات الطبیعـة 

المتشــابهة بــروابط موقعیــه مســتفیدة مــن الوفــورات االقتصــادیة التــي یقــدمها الموقــع وعــادة مــا توجــد 

مؤسسات في التركیبین السابقین .هذه المناطق على شكل قطاعات مندمجة مع باقي ال

وبموازنة هذه الدراسة مع سابقتها نجد أنها قـدمت مفـاهیم أكثـر شـمولیة حیـث وضـع بیـري 

محل الهیكل الهرمي ألسـواق المدینـة والعناصـر التـي تـدخل فـي تركیـب كـل مسـتوى مـن مسـتویاته 

لتراكیــب دون غیرهــا .كمــا قــدم أكثــر مــن مرونــة إلمكانیــة احتــواء هــذه البنیــة علــى مجموعــة مــن ا

اعتمادا على درجة نضجها .س
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المستھلك:المبحث الثاني 
یعرف المستهلك النهائي بأنه الفرد الذي یشـتري ویسـتعمل السـلعة أو الخدمـة فـي أغـراض 

شخصیة أو منزلیة ،فهو عن هذا الطریق یشـبع حاجـة غیـر تجاریـة ویكـون المسـتهلكون النهـائیون 

.)٦(ك لهذه السلعةمعینة سوق االستهاللسلعة 

كما أن كل خطة تسویقیة یجب أن تبدأ بالمسـتهلك الن إرضـاء المسـتهلك وٕاشـباع رغباتـه 

ومقابلة احتیاجاته هو المبرر لوجود رجال التسویق ،وعلى ضوء هذه الحقیقة فانه تقع على عـاتق 

هلك المحتمـل المنتجین وتجار الجملـة وتجـار التجزئـة مسـؤولیة التعـرف علـى كـل مـا یتعلـق بالمسـت

للســلع التــي یقومــون بتســویقها ،ومــن المعلومــات المهمــة المطلوبــة للحصــول علیهــا عــن المســتهلك 

عــدد المســتهلكین وأمــاكنهم ودوافــع شــرائهم وأذواقهــم ومــا یرغبــون فیــه ومــا الیرغبــون والطــرق التــي 

یشبعون بها رغباتهم .

رغبات المستھلك 
ل معرفــة حاجاتــه ألنهــا فــي تغییــر مســتمر مــن الصــعب أرضــاء المســتهلك فلــیس مــن الســه

في نوعیة السلع وتطورها ممـا  یجعـل المسـتهلك یتحـول مـن السـلع القدیمـة إلـى سـلع حدیثـة أخـرى 

،كما إن العامل الوظیفي للفرد لـه دور فـي تحدیـد نوعیـة الطلـب علـى السـلع ،فضـال عـن المسـتوى 

االقتصادي واالجتماعي للمستهلك.

لكملكیة الواسطة للمستھ
تعـد الواســطة مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد الفــرد علــى ســد متطلباتــه خاصــة مــن األمــاكن 

البعیــدة عــن ســكناهم حیــث تســاعده علــى تــوفیر الوقــت والجهــد خاصــة ممــن لــدیهم ارتباطــات مثــل 

منتسبي الدولة من الموظفین أو من الذین یعانون من انخفاض في مسـتواهم ألمعاشـي الن عملیـة 

متسـوقا یمتلـك واسـطة  ٤١ومیا وباستمرار ،ومـن خـالل العمـل المیـداني لـوحظ أن التسوق تحدث ی

%) من إجمالي العینة البالغ عددها ٢٩،٣١متسوقا وبنسبة ( ١٧%)  بینما ٧٠،٦٨نقل وبنسبة (

نسمة لم یمتلك واسطة نقل، ویعزى ارتفاع أعداد الذین یمتلكون واسطة نقل إلى أسباب منها :٥٨

الدخل للموظفین.ارتفاع مستوى  .١

دخول سیارات إلى العراق والتي تعرف بسیارات (البالة) التي تمتاز بسهولة امتالكهـا الن قسـم  .٢

من مالكیها یعملون على بیعها بالتقسیط مما یؤدي إلى  الرغبة في شراءها .   

  . ١٨٣ص م ،١٩٧٧إلدارة التسویقیة الحدیثة ، دار الجامعات المصریة ،) صالح الشنواني ، ا٦(
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كمــا الیخفــى إن وجــود المحــالت التجاریــة فــي االحیــاء الســكنیة  ســوف تعمــل علــى تقلیــل 

فة النقـل وكـذلك علـى زیـادة الكمیـة المسـتهلكة لألسـر المتـرددة علـى المحـالت التجاریـة ألنـه مـع كل

زیــادة المســافة تـــزداد كلفــة النقــل ممـــا یــؤدي إلــى انخفـــاض الكمیــة المســتهلكة. وقـــد اظهــر معامـــل 

هما.  بینأي وجود عالقة قویة ٤١االرتباط إن هناك عالقة بین عدد المستهلكین وواسطة نقل إذ بلغت 

أن مـا ) ١والشـكل ( ا)١( لأما فیما یتعلق بنوع الواسطة فقد اظهر العمل المیداني والجـدو 

شخصــا هــم ممــن  ٥٨%) مــن إجمــالي العینــة البــالغ عــددها ٤٤،٨٢شخصــا" وبنســبة ( ٢٦یقــارب 

تمـوز  ٣٠-١٧غـالبیتهم مـن األحیـاء المجـاورة لحـي  ءكانت واسطة النقل سـیاراتهم الخاصـة وهـؤال

 ١١،ومــن ناحیـــة أخــرى بلغــت أعــداد الـــذین یــأتون بواســطة الدراجــة الناریـــة  ١٩ارتبــاط لوبمعامــ

%) ة وهـؤالء یــأتون للتسـوق مــن األحیـاء المجــاورة للحـي واظهــر معامــل ١٨،٩٦متسـوقا" وبنســبة (

، كما بلغت أعداد الذین یأتون للتسوق بواسطة  ٧ارتباط 

  )١الجدول (

نوع واسطة النقل 

النسبة المتسوقینعددنوع الواسطة

٢٦٤٤،٨٢سیارات خاصة 

١١١٨،٩٦الدراجة الناریة

٢١٣٦،٢٢سیارات أجرة

٥٨١٠٠المجموع
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%) مــن إجمــالي العینــة وبمعامــل ٣٦،٢٢متســوقا" وبنســبة ( ٢١ســیارات أو باصــات أجــرة 

تمــوز  ٣٠-١٧أوقــات التبضــع فقــد تكــون یومیــا أو شــهریا مــن ســوق حــي ،وقــد تختلــف  ١٨ارتبــاط

حسب ما یحتاجه الفرد.

ومن ناحیة أخرى هنالك سؤال مهم هـو أذا لـم یمتلـك الشـخص وسـیلة نقـل فمـا هـو البـدیل 

شخصـــا وبنســـبة  ٢٣تبـــین  أن  ) ٢مـــع الشـــكل ()٢لـــذلك؟ فمـــن خـــالل العمـــل المیـــداني والجـــدول(

تأتي سیرا على األقدام لغرض التسوق من المحالت وهذا یدل علـى %) من حجم العینة ٣٩،٦٥(

إن غالبیة المتسوقین یأتون للتسوق من داخل الحي أو من األحیاء المجاورة له. 

  )٢لجدول (ا

البدیل لعدم امتالك واسطة نقل 

النسبةعدد المتسوقینالبدیل

٢٣٣٩،٦٥سیرا على األقدام

٢٦٤٤،٨٢سیارة أجرة

٩١٥،٥٣لباص نق

٥٨١٠٠المجموع

%) مــن ٤٤،٨٢شخصــا وبنســبة ( ٢٦وبلغــت أعــداد الــذین یــأتون للتســوق بســیارات أجــرة 

%) ومــن ١٥،٥٣وبنســبة ( ٩إجمـالي العینــة ،أمـا الــذین یـأتون بواســطة بــاص نقـل بلغــت أعـدادهم 

خالل ما تقدم یتضح أن عملیة التسوق لم تقتصر على سكان الحي بل من أحیاء مختلفة .
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زمن الوصول
أن زمن الوصول یختلف من شخص إلى أخـر ) ٣والشكل () ٣یلحظ من خالل الجدول (

ویعــزى ذلــك لعــدة أســباب منهــا اخــتالف أمــاكن المســتهلكین ســواء مــن نفــس الحــي أو مــن األحیــاء 

ة خاصة أذا كانت باصات نقـل فإنهـا سـوف تسـتغرق وقـت أطـول مـن المجاورة والى نوعیة الواسط

 ١٠الســیارات الخاصــة .فقــد لــوحظ أن عــدد األشــخاص الــذین یســتغرق زمــن وصــولهم إلــى الســوق 

%) مــن إجمــالي العینــة وهــؤالء مــن ســكان الحــي نفســه، أمــا ٣٧،٩٣شخصــا وبنســبة ( ٢٢دقــائق 

%) فعند المقارنة ما بین عدد ٣٦،٢٢بة (شخصا وبنس ٢١دقیقة بلغ عددهم  ١٥الذین یستغرقون 

-١٧األشـــخاص فـــي الحـــالتین وجـــد إنهـــا متقاربـــة ممـــا یـــدل علـــى إن الســـكان غـــالبیتهم مـــن حـــي 

تموز أو من األحیاء المجاورة له مثل حي النجـار والرفـاعي والهرمـات ومنطقـة المشـیرفة ، أمـا ٣٠

شخصــا وبنســبة  ١١دهم عــدد األشــخاص الــذین یســتغرق زمــن وصــولهم نصــف ســاعة فقــد بلــغ عــد

أشــخاص وبنســبة  ٤%) وبلــغ عــدد الــذین یســتغرق زمــن وصــولهم أكثــر مــن ســاعة بلــغ ١٨،٩٦(

نسمة .٥٨%) من إجمالي العینة البالغ عددها ٦،٨٩(

  )٣الجدول (

زمن الوصول
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وهؤالء من األحیاء المجاورة أو البعیدة ممن تربطهم عالقات شخصیة ومنفعیة مما یؤدي 

تمــوز ،أمــا فیمــا یتعلــق برحلــة التســوق فقــد لــوحظ مــن خــالل  ٣٠-١٧إلــى التســوق مــن ســوق حــي 

إن رحلة التسوق تختلـف یومیـا اواسـبوعیا أو نصـف شـهري حیـث بلـغ عـدد  ) ٤والشكل (الجدول 

%) مـن ٢٥،٨٦شخصا وبنسـبة ( ١٥%) وبلغ ٣١،٠٣شخصا وبنسبة (١٨الذین یتسوقون یومیا 

%)١٧،٢٥اشــخاص وبنســبة( ١٠الــذین یتســوقون أســبوعیا ،أمــا النصــف شــهري فقــد بلــغ عــددهم 

%) من إجمالي العینة.٢٥،٨٦شخصا وبنسبة (١٥،أما الشهري فقد بلغ عددهم 

  )٤الجدول(

رحلة التسوق
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رحلة التسوق

بلــغ عــدد وبنظــرة الىالشــكل  )٥( وهــذه الــرحالت تختلــف أثنــاء الیــوم فمــن خــالل الجــدول

ــــــــذین یتســــــــوقون ظهــــــــرا ٢٥،٨٦شخصــــــــا وبنســــــــبة(١٥المتســــــــوقین صــــــــباحا  شخصــــــــا ٢٦%) وال

%) ،وبلغ عدد ٤٤،٨٢وبنسبة(
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  )٥الجدول (

اختالف رحلة التسوق أثناء الیوم
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%) ویلحــــظ أن الســــكان غــــالبیتهم ممــــن ٢٩،٣٢شخصــــا وبنســــبة (١٧المتســــوقین عصــــرا 

یتسوقون ظهرا ویعزى ذلك إلى التسوق ألجل سد متطلبات الغذاء.

أسباب التسوق من السوق األبعد واألقرب 
هلك ورغباته ،وضرورة التعـرف علـى احتیاجاتـه فانـه یجـب بعد أن وضحنا ما معنى المست

أن نتعــرف علــى األســباب التــي تــدفع بالمســتهلك للتســوق مــن الســوق األبعــد أو األقــرب ومــن أولــى 

هذه األسباب هي:

عامل التطور النقلي:.أوال
یبــرز النقــل كعنصــر مهــم مــن عناصــر اســتعماالت األرض داخــل المدینــة وتــأتي أهمیتــه 

لهما وظیفي إذ بدونه الیمكن ألي مدینـة أن تنمـو وتتطـور وتتعامـل مـع بعضـها الـبعض و لسببین أ
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وتصبح استعماالت األرض عدیمة الفائدة بدون حركة الناس والبضـائع مـن مكـان إلـى أخـر ،فمـن 

ـــداني یتضـــح إن مـــن أســـباب التســـوق مـــن الســـوق األقـــرب  شخصـــا وبنســـبة ٤٤خـــالل العمـــل المی

%)١٨،٩٦(شخصـا وبنسـبة ١١شخصـا ،و٥٨غ عددهم قین البال%) من إجمالي المتسو ٧٥،٨٦(

یفضـــلون التســـوق مـــن الســـوق األبعـــد ،ویعـــزى ارتفـــاع أعـــداد المتســـوقین مـــن الســـوق لألقـــرب إلـــى 

أسباب أهمها قربها مـن سـكناهم خاصـة فـي ظـل الظـروف األمنیـة الحالیـة والـى عـدم امـتالك قسـم 

ا ممــا أدت إلــى ارتفــاع تكــالیف نقــل ســیارات مــنهم واســطة نقــل خاصــة ارتفــاع تكــالیف الوقــود حالیــ

األجــرة ،أمــا مــن ناحیــة أخــرى نجــد أن هنــاك أشخاصــا یرغبــون بالتســوق مــن الســوق األبعــد وذلــك 

بتوفر واسطة نقل حیث إن ازدیاد ملكیة السیارة وازدیاد وسائط النقل فبعـد إن كانـت ملكیـة السـیارة 

هـــا أكثـــر ممـــا أدى إلـــى ازدیـــاد أغــــراض محصـــورة بأیـــدي قلیلـــة مـــن النـــاس أصـــبحت أالن امتالك

الرحالت ،كما إن معظم الرحالت التي تجري في المدینـة هـي رحـالت قصـیرة فـي مختلـف وسـائط 

إلى زمن طویل . قالنقل وال تستغر 

:السعر.ثانیا
فـي كثیـر مـن الحـاالت وخاصــة عنـد ارتفـاع أسـعار البضــائع یتجـه المسـتهلك للتسـوق مــن 

فـــاض أســـعار البضـــائع فیهـــا خاصـــة مـــن المنطقـــة المركزیـــة، حیـــث أن الســـوق األبعـــد وذلـــك النخ

المستهلك یعمل على الموازنة بین أسعار الحي و أسعار المنطقة المركزیة ثم بعد ذلك یقوم بشراء 

شخصـــا" یتجـــه إلـــى الســـوق األبعـــد  ٥٠الســـلع المناســـبة، فمـــن خـــالل العمـــل المیـــداني یتضـــح إن 

ویعــزى ذلــك الن الســوق األبعــد قــد  ٤١وبمعامــل ارتبــاط %) مــن إجمــالي العینــة٨٦،٢٠وبنســبة (

یكون هو المصدر الرئیسي األول الذي یتسلم المنتجات أي تكلفة النقل فیها منخفضـة ،بینمـا نجـد 

%) یجــدون إن أســعار الســوق األقــرب مناســبة ویعــود إلــى ارتفــاع ١٣،٧٩اشــخاص وبنســبة (٨أن 

دخله ألمعاشي وغیرها.

السوق األبعد االعتیاد على . ثالثا
هنــاك عامــل جــوهري مهــم هــو الخبــرة الســابقة للمســتهلك والتــي تجعــل الفــرد یفضــل مراكــز 

تســوق معینــة دون غیرهــا فإنهــا تبــرز فــي مــدى معرفتــه لنوعیــة الســلع وأســعارها ممــا یــؤدي بــه إلــى 

شخصــــا وبنســــبة  ٣٧التســـوق مــــن الســــوق ســـواء األبعــــد أو األقــــرب بشـــكل دائمــــي ،فقــــد تبـــین إن 

شخصــا وبنســبة٢١%) مــن إجمــالي العینــة یعتــادون علــى التســوق مــن الســوق األبعــد و٦٣،٧٩(

%) ممن اعتادوا على التسوق مـن السـوق األقـرب وذلـك بسـبب عامـل مهـم هـو االرتیـاح ٣٦،٢٠(

والطمأنینة تجاه البائع.
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تنوع السلع والخدمات .رابعا
مقتصــرة علــى مــا تحتاجــه تتســم الســلع والخــدمات فــي المحــالت التجاریــة بأنهــا محــدودة و 

األسرة لسد متطلباتها الیومیة مقارنة مع المناطق المركزیة التـي تتـوفر فیهـا كافـة السـلع والخـدمات 

سواء االستهالكیة منها أم غیرها ،لذا بلغ عدد المتسوقون من السوق األبعد لتنوع السلع والخدمات 

%) ممــــن ٤٣،١٠نســــبة(شخصــــا وب ٢٥%) مــــن إجمــــالي العینــــة و٥٦،٨٩شخصــــا وبنســــبة ( ٣٣

اقتصــر متطلبــاتهم علــى ســلع توفرهــا لهــم المحــالت التجاریــة ،أمــا مــن حیــث نوعیتهــا فقــد تبــین مــن 

%) یجدون بان السلع والخدمات في السوق ٧٥،٨٦شخصا وبنسبة (٤٤خالل العمل المیداني إن 

الغذائیـــة األبعـــد تتمیـــز بجودتهـــا وذلـــك لكونهـــا تمتـــاز بأنهـــا طازجـــة وخیـــر مثـــال علـــى ذلـــك الســـلع 

كالخضراوات والفواكه واالجبان وغیرها من المواد الغذائیة ،بینما السلع في المناطق السكنیة تتمیز 

بكونها اقل جودة ویعزى ذلـك ألنهـا قـد تكـون مقلـدة أو قـد مضـى علیهـا مـدة زمنیـة ممـا یـؤدي إلـى 

قلة جودتها وبالتالي إلى قلة الطلب علیها .

مع أصحاب المحالت التجاریة عدم ارتیاح المستھلك. خامسا
لـم تقتصــر أســباب التســوق مـن أي ســوق علــى مــا یحتاجــه الفـرد مــن الســلع والخــدمات بــل 

إلـى عامــل مهــم هــو العامــل النفســي حیــث إن هنالــك أشــخاص یشــعرون بعــدم الراحــة مــع أصــحاب 

عرون المحــالت التجاریــة بــالرغم مــن قربهــا لمســاكنهم وبــالعكس لــذا بلــغ عــدد األشــخاص الــذین یشــ

%) بینمــا بلــغ ٣٧،٩٣شخصاوبنســبة (٢٢بعــدم الراحــة مــع أصــحاب المحــالت فــي الســوق األقــرب 

وبنســــبةشخصــــا ٣٦عــــدد الــــذین یشــــعرون بالراحــــة مــــع أصــــحاب المحــــالت فــــي الســــوق األقــــرب 

مــن إجمــالي العینــة وهــذا ممــا یــدل علــى وجــود عالقــة وثیقــة بــین أصــحاب المحــالت %)٦٢،٠٦(

والمستهلكین .

مل محالت السوق األقرب بدون انتظامع. سادسا
 ٥١تبــین مــن خــالل العمــل المیــداني إن أوقــات عمــل هــذه المحــالت غیــر منتظمــة إذ أن 

%) مــن إجمـــالي العینـــة اثبتــوا إن هـــذه المحـــالت التعمــل بشـــكل منـــتظم ٨٧،٩٣شخصــا وبنســـبة (

معینـة أو حیث یبدأ السوق عمله حسب أوقات أصحاب السكن خاصة إن كـانوا مـرتبطین بوظیفـة 

عمل أخر.

تموز :٣٠-١٧نوعیة الخدمات في سوق المحالت التجاریة في حي . سابعا
بالرغم من أن هذه المحالت التجاریة غیر مخططة لكن تتمیز بجودة الخدمات فیها ألنها 

%)٨٦،٢٠شخصــا وبنســبة ( ٥٠بخصــائص حضــریة ،فقــد تبــین إن  هتقــع فــي حــي یتمیــز ســكان



تموز ٣٠-١٧الشریط التجاري لحي 

٤١٥

اشـخاص وبنســبة ٨ ة فیهـا جیـدة مـن حیـث الحالقـة وكـوي المالبـس وأدلـوا إن الخـدمات الشخصـی

%) أدلوا أن الخدمات متوسطة الجودة.٧٩،١٣(

) أن عملیــة التســوق تــتم بشــكل دائــم أو أحیانــا أو ٦ومــن ناحیــة أخــرى نجــد مــن الجــدول (

ـــة  ـــذا نجـــد أن تســـوق األغذیـــة دائمی نـــادرا وذلـــك حســـب مـــا یحتاجـــه الفـــرد لســـد متطلبـــات األســـرة ل

ــــة بشــــكل دائمــــي و  ــــذین یتســــوقون األغذی ــــغ عــــدد األشــــخاص ال شخصــــا وبنســــبة ٢٨مســــتمرة إذ بل

شخصـــا ٢٨%) أمــا الكمالیـــات والعطــور والمالبـــس فهـــي أحیانــا إذ بلـــغ عــدد األشـــخاص ٤٨،٢٧(

%) من إجمالي العینة من الذین یتسـوقون أحیانـا وكـذلك للمسـتلزمات المنزلیـة إذ ٤٨،٢٧وبنسبة (

%) ،أما فیما یتعلـق بالـذهاب إلـى ورشـة األدوات المنزلیـة ٣٤،٤٨سبة (شخصا وبن٢٠بلغ عددهم 

ـــغ عـــدد المتـــرددین أحیانـــا  %) مـــن إجمـــالي العینـــة البـــالغ عـــددها ٤٤،٨٢شخصـــا وبنســـبة (٢٦بل

%) مــن إجمــالي ٣٩،٦٥شخصــا أحیانــا وبنســبة (٢٣شخصــا ،والتــردد إلــى األمــاكن الترفیهیــة ٥٨

لضــرورة  كیــة هــي التــي تكــون بشــكل دائمــي ومســتمر وذلــالعینــة ،لــوحظ ممــا تقــدم أن الســلع الغذائ

احتیاجها یومیا لكل فرد من المجتمع. 

  )٦الجدول (

تموز٣٠-١٧التردد إلى المحالت التجاریة في حي 

نوعیة البضائع
المجموعنادراأحیانادائما

النسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العددالنسبة  العدد

  ١٠٠  ٢٤،١٥٥٨  ٢٧،٥٨١٤  ١٦  ٨،٢٧  ٢٨  السلع الغذائیة

  ١٠٠  ٢٢،٤٢٥٨  ١٣  ٨،٢٧  ٢٩،٣١٢٨  ١٧  المالبس والكمالیات

  ١٠٠  ٢٩،٣٢٥٨  ٣٦،٢٠١٧  ٢١  ٤،٤٨  ٢٠  المستلزمات المنزلیة

  ١٠٠  ١٣،٧٩٥٨  ٤٤،٨٢٨  ٤١،٣٧٢٦  ٢٤  ورشة األدوات المنزلیة

  ١٠٠  ٢٩،٣٢٥٨  ٣٩،٦٥١٧  ٣١،٠٣٢٣  ١٨  األماكن الترفیهیة

البائع:المبحث الثالث
یعد البائع من العوامـل المهمـة فـي حركـة التسـوق إذ بدونـه تنعـدم هـذه الحركـة الن عملیـة 

التســوق هــي عملیــة تفاعــل مــا بــین البــائع والمســتهلك فــي مكــان معــین یعــرف بالســوق ،لــذا یجــب 

تموز . ٣٠-١٧إعطاء نبذة عن تاریخ إنشاء المحالت التجاریة في حي 
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٤١٦

تموز ٣٠-١٧تجاریة في حي تاریخ إنشاء المحالت ال
 ائو نشـأ)إن غالبیتهم ٦)  والشكل (٧الجدول (تباینت أزمنة أنشاء هذه المحالت فقد اظهر

 ١١٣%) مـن إجمـالي العینـة البـالغ عـددها ٣٧،١٦وبنسـبة ( ٤٢م حیث بلغ عـددهم  ٢٠٠١عام 

م وبنســــــــبة ٢٠٠٦لعــــــــام  ٢٣م یلحــــــــظ إنهــــــــا متقاربــــــــة إذ بلغــــــــت ٢٠٠٦م و٢٠٠٣أمــــــــا عــــــــامي 

%) ویلحـظ كـذلك وجـود تقـارب مـا بـین ١٧،٦٩وبنسـبة ( ٢٠م بلغـت ٢٠٠٣%)أما عام ٢٠،٣٥(

 فم ویعــزى ارتفــاع أعــداد إنشـاء األســواق إلــى ســبب رئیسـي مهــم هــوا لظــرو ٢٠٠٥و٢٠٠٢عـامي 

التي مربها الفرد أثناء الحصار االقتصادي وبعد االحـتالل تسـبب  ارتفـاع أسـعار البضـائع والسـلع 

لتــي تقــع علــى الشــارع الرئیســي إلــى تحــویر مــداخل المســاكن إلــى محــالت دفعــت مــالكي المســاكن ا

تجاریــة وذلــك لتحقــق مصــدر دخــل ثابــت نوعــا مــا لــرب العائلــة ،وللظــروف األمنیــة الســیئة والتــي 

تجعل المواطن یفكر بالبقاء بالقرب من مسكنه قدر اإلمكان.

  )٧الجدول (

تاریخ أنشاء المحالت التجاریة

  بةالنسالعددالتاریخ
١٩٩٩١٠،٨٨
٢٠٠١٤٢٣٧،١٦
٥،٣٥  ٦  ٢٠٠٢
٢٠٠٣٢٠١٧،٦٩
٢٠٠٤١٤١٢،٣٨
٢٠٠٥٧٦،١٩
٢٠٠٦٢٣٢٠،٣٥
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ملكیة المحل التجاري
لتي تجعل الفرد یشعر باالطمئنان ألنه تعتبر ملكیة المحالت التجاریة من األمور الهامة ا

 ٦٣) أن ٧)والشكل(٨یستطیع التحكم بها بدون تدخل أي شخص معه ،لذا فقد تبین من الجدول (

شخصا هم ممن لدیهم ملكیات تجاریة  ١١٣%) من إجمالي العینة البالغ عددها ٥٥،٧٥وبنسبة (

 ٥٠لــغ عــدد المحــالت المــؤجرة وهــؤالء غــالبیتهم ممــن یســكنون الحــي ،أمــا مــن ناحیــة أخــرى فقــد ب

% ) وهــــؤالء أیضـــا ممــــن قــــد یكونـــوا ســــاكنین فــــي دور لإلیجـــار أو ممــــن عمــــل ٤٤،٢٤وبنســـبة( 

ومـن أصحاب الدور علـى إیجـار هـذه المحـالت ألشـخاص آخـرین لالسـتفادة منهـا بشـكل أفضـل ،

ر بلــغ أو باإلیجــا كجانــب أخــر لــوحظ مــن خــالل العمــل المیــداني إن عــدد المشــتركین ســواء بالملــ

شخصا ،یتبین ممـا تقـدم إن  ٩٣أما لشخص واحد بلغ  ٥شخص ولثالثة أشخاص  ١٥لشخصین 

ملكیات هذه المحالت التجاریة تعود ألصحاب الدور .

  )٨الجدول (

ملكیة المحالت التجاریة

النسبةالعددالملكیة

٦٣٥٥،٧٥ملك
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نوعیة واجھة المحالت التجاریة
تختلـــف واجهـــة المحـــل تبعـــا لنوعیـــة البضـــاعة التـــي تبـــاع فیـــه فمـــثال یحتـــاج القصـــاب أو 

الحالق إلى واجهة مزججة بینما المحالت األخرى مثل محل الخضراوات والفواكه والمـواد الغذائیـة 

) ٩حتاج إلى واجهـات مزججـة بـل مفتوحـة ،لـذا فقـد تبـین مـن الجـدول(وكذلك الورش الصناعیة الت

%) والمزججــــة ٩٥،٥٧وبنســــبة ( ١٠٨إن عــــدد المحــــالت ذات الواجهــــات المفتوحــــة بلــــغ عــــددهم 

هــذه المحــالت  ي) ذلــك ،كمــا وال تحتــو ٨%) مــن إجمــالي العینــة ویوضــح الشــكل (٤،٤٢وبنســبة(٥

حجمها وقـد تحفـظ السـلع والبضـائع داخـل الـدور على مخازن تابعة لها وذلك لكونها تتمیز بصغر

السكنیة لذا التحتاج لمخازن داخل هذه األسواق .

  )٩الجدول(

نوعیة واجهة المحل

النسبةالعددنوعیة واجهة المحل

١٠٨٩٥،٥٧مفتوحة

٥٤،٤٣مزججة
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نوعیة واجهة المحل
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حجم رأس المال
-ألـف ٧٥٠٠٠٠یتراوح حجم رأس المال لدى غالبیة أصحاب المحالت التجاریة مـا بـین 

ملیون دینار ،إذ إن هذه المحالت كما ذكـر سـابقا أنهـا تعمـل بشـكل غیـر منـتظم لـدى ١٠٠٠٠٠٠

قســم مــن أصــحابها تبعــا لوظیفــة معینــة مــرتبط بهــا صــاحب هــذه المحــالت لــذا فمــن خــالل العمــل 

) یمكن تقسیم حجم رأس المال إلى ثالثة فئات وكما هو واضح فـي ١٠ي وتبویب الجدول (المیدان

  ) :٩الشكل (

  )١٠الجدول (

حجم رأس المال

النسبةالعددحجم رأس المال

٥٥٦٧،٤٨ألف٥٠٠اقل من 

٣٠٥٦،٢٦الف إلى ملیون٥٠٠

٢٨٧٧،٢٤ملیون فأكثر
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  )٩( شكلال

حجم رأس المال

 ٥٠٠% بلـغ حجـم رأس المـال اقـل مـن ٦٧،٤٨شخصا وبنسبة  ٥٥ومن هنا یتضح إن 

ألف دینار وهؤالء غالبیتهم من ذوات المهن البسیطة كمصلح األحذیة ،بینما بلغ حجم رأس المـال 

ال لفئــة % وبلــغ حجــم رأس المــ٥٦،٢٦شخصــا وبنســبة  ٣٠ألــف دینــار  ١٠٠٠٠٠٠-٥٠٠لفئــة 
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نسـمة وهـؤالء  ١١٣% مـن إجمـالي العینـة والبـالغ عـددها٧٧،٢٤شخصا وبنسبة ٢٨ملیون فأكثر 

ممن لدیهم مهنة كالعقارات .

أمــا فیمــا یتعلــق بحجــم البیــع تبــین إن حجــم البیــع غیــر محــدود أي یختلــف حســب الطلــب 

بعـد ذلـك یقـل الطلـب على السلع الن هناك بضائع تباع موسمیة یرغب فیها الناس لفترة معینة ثم 

علیها .

أوقات افتتاح وإغالق المحالت التجاریة
یتضح أن افتتاح وٕاغالق المحالت التجاریة مرتبط بأصحاب المحال الن قسم منهم لدیهم 

ارتباطــات وظیفیــة ممــا یــؤدي إلــى افتتــاح هــذه المحــالت ظهــرا أو مســاءا ،لــذا فقــد بلــغ عــدد الــذین 

أي أن جمیعهم تفتتح لكن یعوض عنهم من یسكن معهـم فـي نسمة ١١٣یفتتحون محالتهم صباحا

الــدار كاألبنــاء وهــذا ممــا یــدل علــى إن أصــحاب هــذه المحــالت یحرصــون علــى االفتتــاح صــباحا 

وذلك لسد متطلبات األسرة خاصة المتعلقة بـالمواد الغذائیـة ،أمـا فیمـا یتعلـق بـاإلغالق فقـد ظهـران 

محالتهم مساءا.نسمة تغلق ١١١شخصان تغلق محالتهم ظهرا و

كیفیة تجھیز البضائع
یقصـد بتجهیـز البضــائع هـي جلـب البضــاعة والسـلع إلـى األســواق التجاریـة لسـد متطلبــات 

األســرة الواحــدة وقــد یختلــف مصــدر تجهیــز البضــائع فقــد یكــون مــن المصــدر األساســي أي مكــان 

 ٣٤كزیـة ،لـذا فقـد تبـین أن إنتاج البضاعة كالمعامل أو المزارع أو أسواق الجملة في المنطقـة المر 

%) من إجمالي العینة هم ممن یجهزون محالتهم مـن المصـدر األسـاس ٣٠،٠٨شخصا وبنسبة (

%) هـــم ممـــن یجلبـــون ٦٩،٩١شخصـــا وبنســـبة( ٧٩ویعـــزى ذلـــك لقلـــة كلفـــة المـــادة بینمـــا نجـــد أن 

بضائعهم من السوق وذلك الحتواءه على أكثر من نوع من البضائع.

مساحة المحل
ن مســاحة المحــالت التجاریــة  مــن محــل إلــى أخــر تبعــا لنوعیــة البضــاعة أوال والـــى تتبــای

مساحة الدار وكلفة إنشاء هذه المحالت ثانیا الن بعض من الدور السـكنیة قامـت بتحـویر مـداخل 

دورهـا إلـى محــالت تجاریـة خاصــة إذا كانـت مســاحة الـدار التكفــي لبنـاء محــال كبیـرة الحجــم ، إال 

محل وبنسبة  ٣٤حیث بلغ عدد المحالت للحالة األولى  ٦×٤و ٤×٣ت مساحتها أن غالبیتها كان

% أما المساحات األخرى فقد تباینت وبنسب ضئیلة .٢٣،٨٩وبنسبة  ٢٧% والثانیة ٣٠،٠٨
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التردد إلى المحاالت التجاریة
إن عملیــة التســوق هــي عبــارة عــن تفاعــل بــین المنــتج والمســتهلك ولــوال عنصــر المســتهلك 

نسـمة  ١٥٨)  إن عـدد المتـرددین بلـغ ١١دت هذه العملیـة أهـم عنصـر فیهـا ،ویوضـح الجـدول(لفق

خـــــالل أســـــبوع وهـــــؤالء یصـــــنفون حســـــب التركیـــــب النـــــوعي إلـــــى ذكـــــور وٕانـــــاث حیـــــث بلـــــغ عـــــدد 

% من أجمـالي العینـة البـالغ ٢٢،٤١نسمة وبنسبة ١٣%واإلناث ٧٧،٥٨نسمة وبنسبة٤٥الذكور

  ).١٠نسمة الحظ الشكل ( ٥٨عددها 

  )١١الجدول (

التردد إلى المحالت التجاریة

النسبةالعددالنوع

٤٥٧٧،٥٨ذكور
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  )١٠شكل (ال

التردد إلى المحالت التجاریة

تركیبة المحالت التجاریة
البضــــائع التــــي  تقــــدمها ) أن هنــــاك تنوعــــا فــــي الســــلع و ١٢یظهــــر مــــن خــــالل الجــــدول (

% من المجموع الكلي ٤٣،٥٠محل وبنسبة  ٥١المحالت التجاریة حیث یبلغ بیع المواد الغذائیة 

محل ،وظهرت كـذلك محـالت عقاریـة وورشـة صـحیة وورشـة ١١٣للمحالت التجاریة البالغ عددها 
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والت ومطعــم تصـلیح األجهـزة المختلفـة ومالبـس ومحـل لالستنسـاخ والتصـویر ومحـالت لبیـع المـأك

% من مجموع المحالت التجاریة.   ٥٦،٤١وتسجیالت ومكوى وصیدلیة وغیرها ،وشكلت مجتمعة 
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  )١١الشكل (

تركیبة المحالت التجاریة

) تبین إن محالت بیع المواد الغذائیة شكلت نسبة عالیـة ١١مما تقدم ومن خالل الشكل (

لغذائیـة مقارنة بغیرها والقتناع أصحاب المحـالت التجاریـة بـان سـكان الحـي هـم فـي حاجـة للسـلع ا

بشــكل اكبــر مــن بــاقي الســلع والخــدمات ،وهــذا ممــا یــدل علــى بســاطة فــي التركیــب الــوظیفي لهــذه 

المحالت التجاریة.

مــن  ٩٢أمــا فیمــا یتعلــق بمواقــع هــذه المحــالت فتتبــاین مــن مكــان إلــى أخــر فقــد لــوحظ إن 

قـع الـدور سـوقا یقـع فـي شـارع فرعـي وهـذا یعتمـد علـى موا ٢٥هذه األسواق تقع علـى شـارع عـام و

الســـكنیة ،وتتصـــف هـــذه المحـــالت بأنهـــا یقـــع قســـم منهـــا بـــالقرب مـــن جـــامع حیـــث بلـــغ عـــدد هـــذه 

ومعظمهـم بـالقرب ٦سوقا والبعض منهم بالقرب من مستوصف صـحي اذبلـغ عـددهم ٨٤المحالت 

محال.وتسیطر األركان على مجموعة من المحال .٢٧من المدارس إذ بلغ عددهم 

تموز ٣٠-١٧طرة الفعالیات التجاریة في حي األسباب التي تؤدي إلى سی
هناك أسباب عدة أدت إلى سیطرة الفعالیات التجاریة على هذا الحي والتي یمكن إیجازها 

بما یلي:

أوال: اتجاه السكان إلى اإلعمال الحرة
حیـــث أن الطلـــب المتزایـــد علـــى البضـــائع والســـلع خاصـــة المســـتهلكة منهـــا بشـــكل دائمـــي  

اد الغذائیة مما أدت إلى اتجاه سكان هذه الدور السكنیة إلى تحـویر مـدخالت ومستمر خاصة المو 
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دورهــم إلــى محــالت تجاریــة ألســباب منهــا قربهــا مــن الــدور وثانیــا عــدم ارتبــاطهم بجهــة معینــة أي 

مقیدة بأوقات محددة وثالثا إضافة دخل للعائلة أو األسرة.

ثانیا:عامل الربح
عالیــا ولهــذا فهــي تحتــل أفضــل المواقــع الجغرافیــة وتســعى تحقــق الفعالیــات التجاریــة ربحــا 

إلى جعل السكن بهیئة جزر.

ثالثا:العامل االمني
یعد العامل االمني من اهم العوامـل المـؤثرة علـى الفـرد فـي الوقـت الحـالي لـذا یشـعر الفـرد 

بــان قربـــه مـــن المحـــالت التجاریـــة یســـاعده علـــى ســـد متطلباتـــه فـــي أي وقـــت كـــان وذلـــك لصـــعوبة 

الوصول الى مركز المدینة وتلبیة حاجاته بشكل مستمر.

االستنتاجات
یمكن استخالص بعض من النتائج المهمة من دراستنا الحالیة :

هنـاك نمـو وتزایـد ملحـوظ بعـدد السـكان وفـي الحي،وهـذا المتغیـر یلعـب دورا فـي زیـادة حاجــات  .١

المستهلكین .

تموز األحیاء المجاورة .١٧یستقطب سوق  .٢

كشفت الدراسة إن السوق فیه لتنوع في السلع لتلبیة حاجة الساكن في الحي . .٣

قیام األسر بتحویر مدخالت دورها إلى محالت تجاریة مما یؤدي إلى تغییر فـي تركیبـة الحـي  .٤

.

سریان عملیة التغیر إلى مداخل الفرع إذ تتقدمها األركان. .٥

وري وهذا ما یعرقل السالك للطریق وتأخیره.یعد هذا التغیر زیادة في الزخم المر  .٦

تشویه وظیفة الطریق لكونه طریق لحي سكني ولیس سوقا تجاریة. .٧

انعدام جمالیة الدور المطلة على الطریق الرئیسي. .٨

تتــرك العدیــد مــن المحــالت التجاریــة الكثیــر مــن المخلفــات التــي تتــرك رائحــة كریهــة وفضــالت  .٩

أخرى غیر صحیة وضوضاء.

سلب حریة المستوطنین في هذه الدور أثناء ذهابهم وٕایابهم. .١٠

ولكونه غیر مخطط وغیر قانوني فهو غیر مقبول من قبل اإلنسان العلمي المثقف. .١١
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