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Abstract 

 
Urban design and planning processes aim to create an environment that is consistent with the needs and behaviors of 

its users. Studies have shown that urban spaces that do not meet the requirements of the users; Lead to negative 

impacts (environmental / behavioral / social / cultural / ...) on these individuals; Which may lead to abandoning 

these urban spaces or trying to make adjustments to them in line with their needs, or giving them new behaviors that 

help them adapt to those spaces. The recent research provides an explanation of the urban spaces that are the subject 

of the research (definition and objectives) and the design determinants, then the research moves to present the 

human needs within the urban spaces and the mutual influence between the human being and the urban spaces. The 

research explains the nature of open markets as one of the most important urban spaces that people deal with on a 

daily basis, its urban characteristics, the foundations of its design and types, with a presentation of some experiences 

from different countries for market development projects, with the aim of improving and advancing them and the 

impact of this development on human behavior. The paper deals with the issue of the spread of open markets, which 

represent part of the urban spaces that affect human behavior. Indeed, the presence of activities in the spaces that are 

not suitable for them leads to an imbalance in the surrounding urban environment. The research presents a study of 

the main open market in Minya (Habashi market) and provides solutions to upgrade it by making use of previous 

experiences. The research ends with a set of general findings and recommendations through which some realistic 

solutions to the problems of open markets can be extracted to work on improving human behavior. 
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 ملخص البحث:

تهدددع لمليددات الت دددميم طالتعمدديي العمتاودددب ئلددت تشددمي  حييدددة تتماكددت مدددت امتياجددات طسددلمكيات المسدددتعدمي  لهددا  ط دددد أط دد   الدراسدددات أ          
اد؛ ممدا  دد ددؤدي متملبات المستعدمي ؛ تؤدي ئلت تأثيتات سلبية )حييية/ سلمكية/ اجتماعية/ ثقافيدة/ ...  للدت الدؤالأل ا  دت  تلببالفتاغات العمتاوية التب ال 

مدددت تلدددت ئلدددت التدددت تلدددت الفتاغدددات العمتاويدددة أط م اطلدددة ئدتددداى تعدددددات لليهدددا لتتماكدددت مدددت امتياجددداتهم  أط ئ سددداحهم سدددلمكيات جدددددد  تسدددالدالم للتدددأ لم 
 الفتاغات.

ثدددم دنتقدددث الب دددد لعدددت  االمتياجدددات  تقددددل المر دددة الب حيدددة كدددتمال للفتاغدددات العمتاويدددة مم دددمد الب دددد )التعتيددد  طا الدددداع  طم دددددات الت دددميم       
طيشتح الب د طبيعة ا سماق المفتممة كأمدد أالدم الفتاغدات العمتاويدة  اإلوساوية داتث الفتاغات العمتاوية طالتأثيت المتبادى حي  اإلوسا  طالفتاغات العمتاوية. 

ا مدت لدت  لدبعل التتدار  مد  دطى معتلفدة لمشدتطلات تمدميت التب دتعامث معها اإلوسا  بشكث دممب  طت ائ ها العمتاويدة طأسدت ت دميمها طأومالهد
 ا سماق  حهدع ت سينها طاالرتقاأل حها طمتدطد الذا التمميت للت السلمك اإلوساوب.

ا ت دؤكدد أ  تتعت  المر ة الب حية لقضدية اوتشدار ا سدماق المفتممدة طالتدب تمحدث جد ألال مد  الفتاغدات العمتاويدة طالتدب تدؤثت للدت سدلمك اإلوسدا    دالم       
بمددنددة  للسدمق التئيسددب المفتدمحطجدمد ا وشدمة  ددب الفتاغدات غيدت المائمددة لهدا ددؤدي ئلددت مددطئ تلددث  دب البييدة العمتاويددة الم يمدة. طيقددل الب ددد دراسدة 

 االستفاد  م  التتار  السابقة.ه م  تاى طتقديم ملمى لارتقاأل ب )سمق ال بشب  المنيا

م  النتائج العامة طالتمصيات التب يمك  م  تالها استعاص بعل ال لدمى الما ييدة لمشدكات ا سدماق المفتممدة للعمدث  طينتهب الب د بمتمملة      
 للت االرتقاأل بالسلمك اإلوساوب.

 .  الفتاغات التتارية  ا سماق العشمائيةالفتاغات العمتاوية  ا سماق المفتممة  السلمك اإلوساوب الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:
ئ  غالبيددة مشددتطلات التعمدديي طالت ددميم العمتاوددب تتكدد  للددت         

التاوب المادي مت ئغفاى غيت مق دمد للتاودب المعندمي اإلوسداوب؛ ممدا 
 ددا  لدده ا ثددت  ددب تشددمي   تاغددات لمتاويددة غيددت متما قددة مددت امتياجددات 
المسدددددتعدمي   باإل دددددا ة ئلدددددت بهدددددمر تدددددأثيتات سدددددلبية للدددددت التماودددددب 

اعية طالحقافية؛ مما دددلم المتعداملي  مدت الدذف الفتاغدات السلمكية طاالجتم
تاصةل  ب ا ميداأل الشدعبية ئلدت تمبيفهدا طةلداد  تشدكيلها بمدا ددتائم مدت 
ئمكاويددداتهم طامتياجدددداتهم دط  تعمدددديي للمددددب أط مشدددداركة مدددد  التهددددات 

 المعنية حهذف الفتاغات.
تامدددة تهددددع لمليدددات تمدددميت الفتاغدددات العمتاويدددة ئلدددت تدددم يت ال        

للسكا   مد  تداى تدم يت بعدل العددمات الايمدة  دب  دتا  لمتاودب لده 
أسدددت طمعددداديت م ددددد  لتدددم يت بعدددل االمتياجدددات اليمميدددة؛ مدددت تدددم يت 

 التامة طا ما  للسكا . 
 

 

 المشكلة:
تددتلعا المشددكلة الب حيددة  ددب التعددار  حددي  طبيفددة الفددتا  العمتاوددب     

الم دددددمم لددددده طا وشدددددمة التدددددب ت ددددددئ داتلددددده وتيتدددددة لددددددل تما قددددده مدددددت 
امتياجددددات المتعدددداملي  مددددت الددددذف الفتاغددددات  تاصددددةل ا سددددماق المفتممددددة 

 طتأثيتالا السلبب للت السلمك اإلوساوب.
 الهدف:

 دد  دب م اطلدة االرتقداأل بالسدلمك دتمحث الهدع التئيسب م  الب        
اإلوسدداوب مدد  تدداى التنسدديي حددي  طبيفددة الفددتا  العمتاوددب طاالمتياجددات 
الفعليدددددة للمتعددددداملي  فيددددده طمددددد  تددددداى التعدددددتع للدددددت طبيعدددددة ا سدددددماق 
المفتممة كنممذج للفتا  العمتاوب المفتمح  طمتدطدالا للدت اإلوسدا  طمد  

ت ا سدددماق المفتممدددة  تددداى ذلدددت يمكددد  تقدددديم ملدددمالل طا ييدددة لمعممدددا
حهدددددع االرتقدددداأل طتمددددميت طت سددددي  السددددلمك اإلوسدددداوب داتددددث الفتاغددددات 

 العمتاوية.

 منهجية البحث:

المنننننهو الو ننننفي  ددددب الدراسددددة النمتيددددة يعتمددددد الب ددددد للددددت         
  طالددددم المددددنهج المعنددددب حتتميددددت ال قددددائي النمتيددددة طالبياوددددات التحليلنننني

طذلددددت حهدددددع اسددددتنبا  أسددددت ا ساسددددية المتتبمددددة بمم ددددمد الدراسددددة؛ 
 ت ميم الفتاغات العمتاوية  طلا تها با سماق المفتممة.

المنننهو اتسننتقرائي طللمصددمى ئلددت وتددائج الدراسددة دتبددت الب ددد         
  م  تاى لت  طت ليث بعل النماذج العالميدة طالم ليدة اتستنباطي

 دددددب التعامدددددث مدددددت ا سدددددماق المفتممدددددة؛ طذلدددددت حهددددددع اسدددددتعاص أالدددددم  
 الدرطس المستفاد  م  أساليب ططتق التعامث مت ا سماق المفتممة. 

المننننهو اتستكشنننافي طيتبدددت الب دددد  دددب التددد أل التمبيقدددب منددده         
مددات لدد  منمقددة الدراسددة التمبي يددة؛   مدد  تدداى جمددت المعلم التحليلنني

طذلددت لدد  طتيددي الماممددة المباكددت  طالمقدداحات ط ددمائم االسددتبيا ؛ ثددم 
ت ليددث المعلممددات المتامددة  السددتعاص النتددائج طالمؤكددتات التددب تددؤدي 
ئلددت اسددتعاص النتددائج طا تددتاح التمصددديات المناسددبة طالتددب تهدددع ئلدددت 

ت منمقدة الدراسدة المعنيدة  دب االرتقاأل بالسلمك اإلوساوب م  تاى تممي
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م اطلددة للمسدداالمة  ددب مددث المشددكات التددب تعدداوب منهددا طتتسددبب  يهددا 
 ا سماق المفتممة حها.

 الفراغات العمرانية: -1
الفتا  العمتاوب م  أالدم لناصدت مكمودات المددندة   المددندة الدب         

اويدة ال وسيج لمتاوب تمت ج فيه المباوب طالفتاغات طبدط  الفتاغدات العمت 
ت دددددبم العمدددددار  أ حدددددت مددددد  كتدددددث مددددد  العتسددددداوة حدددددا رطح   الفتاغدددددات 
العمتاويدددة الددددب المتددددنفت طم دددددر الدددتطح للمددنددددة. طيددددت كم  ددددب تشددددكيث 
الفتاغدددددددات العمتاويدددددددة لدددددددد  لناصدددددددت أالمهدددددددا االسدددددددتعماالت طا وشدددددددمة 
طالمبددائا التددب تؤددهددا  طالتددب تددنعكت للددت م ياسددها طأبعادالددا طوسددبها 

 ه لال.طللت ت ميمها حمج
 تعريف الفراغ العمراني:  -1-1

اتتلفدد  طجهددات النمددت  ددب تعتيدد  الفددتا  العمتاوددب   منهددا مددا         
ارتدددبي بشدددكث طوسدددب الفدددتا  طأتدددتد ارتبمددد  باالسدددتعدال طودددمد النشدددا   

  الفددتا  العمتاودددب بأوددده  ددتا  تدددتم ممارسدددة Rob Krierفيعددتع ) تيدددت 
لعمليدة الت دميمية للفدتا  الدم ا وشمة المتعدد  فيده  طمد  أحدتي جماودب ا

تلبيدددددة امتياجدددددات طمتملبدددددات المسدددددتعدمي  بمدددددا يضدددددم  أمسددددد  كفددددداأل  
 .1طبيفية للتشكيث

   قد تعامدث معده كقمعدة مد  Kevin Lynchأما ) يفي  لينش         
المعمددار   المددنددة الدددب حندداأل  دددب الفددتا  ذات م يددداس كبيددت ال دددددرك ئال 

يمنددب مددتتبي بمددا مملدده مددد  للددت مسددا ات كبيددت  مدد  الدد م    هدددم  دد  
أمدائ متتابعة  ادت ئليه الذا ت  طالعبدت  الشع دية السدابقة. كمدا لدتع 
الفددتا  المفتددمح للدددت أودده ميددد  مدد  الضدددمأل تددؤثت كددددته طكميتدده طمم عددده 
. 2للددت اإلمسدداس باتسدداد الفددتا  طالددم حددذلت دؤكددد البعددد التمددالب للفددتا 

صدددا العا دددة الدددذي ط  Zucker)ط ددد كددداركه  دددب وفدددت اإلتتدداف )يطكدددت 
حدددي  الفدددتا  المفتدددمح طالمبددداوب الم يمدددة بددده بأوهدددا يمكنهدددا أ  تمجدددد تبدددت  

 .3لاطفية صاد ة تضاالب ا ثت الناتج م  أي لمث  نب آتت
  ب دددددمر   لسدددددفية الفدددددتا  العمتاودددددب Curranططصدددددا ) دددددمرا          

بالمستح التلقائب ال ت ميد التبت الفتا  بمحابة تشدبة المسدتح طالسدكا  
  طاتفدددي معددده  دددب تلدددت النمددددت  4ددي  طالدددبعل ا تدددت بدددالمتفتجي بدددالمؤ 

  ميددد كددبه الم ددمم العمتاوددب بالشاتددب المسددتمب  Gosling)جددميلنج 
 الت دددميم العمتاوددددب  ددددب ومددددتف الددددم  ددد  التعامددددث المباكددددت مددددت جمهددددمر 
المسدددتعملي  طبالتدددالب يتدددب أ  دلبدددب امتياجدددات طتملعدددات السدددكا  بمدددا 

 . 5ى التعبيت بالفتا دناسب حييتهم الب تية م  تا
أما )سيد التموب   قد طصا الفتا  العمتاودب بدال ي  التمدااليتي         

طمتآ  المتتمت التدب تمهدتف كممدد  متشاملدة  ميدد أوده ددتد أ  الت دميم 

                                                 
1-Rob Krier "URBAN SPACE" ,Academy Edition, Great 

Britain,1975.   
2-Kevin Lynch," THE IMAGE OF THE CITY",the MIT 

press, Cambridge, London, 1960.    
3 -Zucker,p, "Town and Square: from the Agora the village 

Green", 1973. 
4-curran, R.J.,"Architecture and The Urban Experience". 

Van Nostrand Reinhold Company, London. 1983. P(24). 
5-Gosling, D.a.M.B., "Concepts of Urban Design". 1984: 

St, Martin;s press, New York.  

العمتاوددب الددم المتدداى الددذي دهددتم بتماليددات العمددتا  طالبييددة المشدديد  طمددا 
 .6ته الب تيةدنمبت  ب أذالا  المستعدمي  م  تاى تشكيا

 أهداف عملية التصميم العمراني: -1-2
تمت دددد  الشحيددددت مددددد  الدراسددددات ئلددددت تفسددددديت أالددددداع الت دددددميم         

العمتاوب طالغت  منه  بالتبار العمتا   تاغات تتديم لف دتد البقداأل  يهدا 
طممارسدددددددددة ا وشدددددددددمة المعتلفدددددددددة العاصدددددددددة حهدددددددددم  طكدددددددددا  راحمبدددددددددمرت 

(Rapoport الميدددة العمدددتا  ميدددد أوددده التبدددت   مددد  أحدددتي مددد  تنددداطلما أ
الفتا  العمتاودب الدم ذلدت ال يد  الدذي ددذكت ا  دتاد با وشدمة التدب تددطر 
فيدده  كمددا أودده ددددلم ال دديم طالمعتقدددات طيعبددت لنهددا  الددذا باإل ددا ة ئلددت 
الع ددائا طالمكموددات الماديددة لل يدد  طالتددب تعمددث للددت تمييدد  ا مددا   

 .7الماديةطالملشيات طاالستعماالت طمناطي ا وشمة 
  للددت أ  أ  أالددداع Madani Pourكمددا أ ددد مدداداوب حددمر )        

الت ددددميم العمتاوددددب الددددب التعامددددث مددددت الم ددددددات الماديددددة طاالجتماعيددددة 
  الدد ال Lynch  ط دد أ داع ليدنش )8للبيية المبنية طةيتاد التشامدث حيدنهم

جدددددال للت ددميم العمتاوددب طالددم تنميددة صددمر  لمتاويددة  ميددة طمدداد  طالددذا 
 .9يمحث ثغت  مل مبة  ب معمم معممات المد  ال ددحة

طيؤتددذ  ددب االلتبددار أ  البييددة المبنيددة  ددد تمحددث لائقددال كمددا تمحددث         
لددامال مسددالدال  ددب ميددا  الفددتد  لددذلت وتددد أ  الدددع الم ددمم العمتاوددب 
لددديت  قدددي حنددداأل حييدددة لمتاويدددة   سدددب  حدددث تلدددي حييدددة مسددداود  ل وسدددا  

المتنملدة طالمتمدمر  طتسدمم لده باالرتقداأل طالمصدمى  تتما ي مت امتياجاتده
ئلددددت مسددددتمد أ ضددددث ل ياتدددده  طالددددذا مددددا يغفددددث لدددد  ت  يقدددده كحيددددت مدددد  
الم دددددممي  العمدددددتاويي . طبالتدددددالب النددددداك لا دددددة متداتلدددددة حدددددي  تدددددأثيت 
االمتياجددات المعتلفددة طتفاللهددا مددت البييددة العمتاويددة   مددحال االمتياجددات 

ا اوعكاسات للت التامدة النفسدية ل وسدا  المادية لدرجة ئ األ  معينة له
 .10طالم جاوب غيت مادي

 م  النا  الت ميم العمتاوب ي قي ثاثة أالداع رئيسية الب:
 ؛ طالتمدددددددداى Firmness)  ؛ طالمتاوددددددددة (Suitabilityالماألمددددددددة

(Beauty ؛  ددددب الم دددد  المناسددددب طبالتشددددالي  المناسددددبة؛ طتددددتتبي تلددددت 
طةدرا ده للبييدة؛ تاصدة فيمدا دتعلدي ا الداع باإلوسا  ططبيعتده طأوشدمته 

 حهد ب المائمة طالتماى.
ممددددا سددددبي دتضددددم أ  لمليددددة الت ددددميم العمتاوددددب تهدددددع ئلددددت         

المصددددمى لمنددددتج وددددابت مدددد  أسددددلم  ا  ددددتاد  ددددب ممارسددددة وشددددا  معددددي ؛ 
 طيتمحث ذلت المنتج  ب ت قيي ئطار مادي طاجتمالب طسلمكب  وشمة 

                                                 
سيد التوني، "التصميم العمراني في المفهوم واألهمية"، مجلةة سمةم الهسدسةة  -6

 .1990المعمارية، الكتاب الخامس، القاهرة، 
7- Rapoport,A-“The Meaning Of The Built Environment”- 

California,Sage Publica- 1982.  
8 -Pour,M,"Design of Urban Spaces"John Wiley,USA, 

1996,P(120). 
9-Kevin Lynch, "THE IMAGE OF THE CITY", Previous 

Reference.   
اال تاةةةاراا والمعةةةايير التصةةةميمية " تةةةر ير رشةةةا  اةةةد الةةةر م  م مةةةد،  -10

رسةةةالة مانمةةةتير،  ليةةةة  للفراغةةةاا العمرانيةةةة  لةةةا اال تيانةةةاا ا نمةةةانية"،

 . 2010الهسدسة، نامعة القاهرة، 
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إ  الهدددع مدد  لمليددة الت ددميم العمتاوددب طبالتددالب؛  دد ططبددائا ئوسدداوية.
للفتاغددات دتضددم  ت قيددي متملبددات طبيفيددة  وشددمة ا  ددتاد؛ كمددا يمتددد 
ئلت تمجيه السلمك بما دتاألل مت تلدت المبدائا. لدذلت؛  دإ  االلتبدارات 
االجتماعيددة طالحقافيددة طالسددلمكية الددب الممجدده الفعلددب للعمليددة الت ددميمية 

 .1للفتاغات
 
 الفراغ العمراني: محددات تشكيل -1-3

ئ  لمليدددة التشدددكيث العمتاودددب وتددداج لتفالدددث العدددددد مددد  العمامدددث         
طتعبيددت لدد  ثقا ددة المتتمددت  طأ  دطر لمليددة العمددتا  تددم يت ال مايددة أط 

 .2ت قيي االمتياجات النفيية ل وسا 
النددددداك العدددددددد مددددد  النمتيدددددات التدددددب ماطلددددد  أ  تفسدددددت لمليدددددة         

طلشددد  بعدددل الدددذف النمتيدددات تتجدددت لمليدددة التشدددكيث التشدددكيث العمتاودددب  
ئلددت الم ددددات الماديددة  قددي طت دداطى أ  تبددتي لمامددث المنددا  طاالمتيدداج 
ئلدددت المدددأطد طمدددماد طتقنيدددات اإلوشددداأل طالعمامدددث اال ت دددادية طا غدددتا  
الد اعية طا منية كأالم الم ددات التب تشكث الفتا  العمتاوب  طلشد  مد  

تماجدددده الشحيددددت مدددد  أطجدددده الق ددددمر  ميددددد الما ددددم أ  الددددذف النمتيددددات 
تناطلدد  الددذف النمتيددات النشددا  اإلوسدداوب مدد  التاوددب المددادي  قددي للددت 
الدددتغم مددد  التماودددب الاماديدددة المتعددددد  للحقا دددات اإلوسددداوية بمعندددت أوددده 
للينا أ  وتي العمدتا  الحدد طأوده تعبيدت طوتداج لده مدلمالتده الحقافيدة طلديت 

  قي العناصت المادية.

 اتحتياجات اإلنسانية داخل الفراغات العمرانية: -1-4
يق دددد باالمتيددداج الدددم مالدددة مددد  لددددل الشدددعمر بالت دددا وتيتددددة         

اإلمسدددداس بفقدددددا  كددددأ  ددددتطري طالددددم أيضددددال مالددددة مدددد  التددددمتت طلدددددل 
االت ا   ب البييدة طالدذي ددد ت اإلوسدا  بدإطاق السدلمك حهددع التعفيد  

 .3م  التمتت أط ت قيي االت ا 

 اتتلف  أراأل المفشتي  طالمهتمي   ب ئيتاد تعتي  لامتياج طمنها:ط د 
  ال اجدددددة للددددددت أوهددددددا Lamartineلدددددتع المفشددددددت الفتوسددددددب )        

الم دددتك ا  دددمد أثدددتال  دددب ال يدددا   طأ  التقددددل دتعدددي  درجتددده للدددت  درتددده 
للت ال تكة لسد ال اجة  طأ  اإلوسا  ي تث المقال ا طى حدي  الشائندات 

 .4ب كحتف امتياجاته ط درته للت ئلداد ما يفب حهاال ية بسب
  أ  ال اجددددات التددددب يسددددعت الفددددتد Karl Marksكمددددا رأد )        

لل  ددددمى لليهددددا ليسدددد   ددددب طبيعتهددددا  تديددددة حددددث ذات طبيعددددة جماعيددددة 
 .5اجتماعية واتتة م  تعاط  طتعامث حي  متمملة م  البشت

الفتديددة طاسدددتند  التبددت )مسدد   ت ددب  االمتيدداج الددم تعبيددت لدد         
 دب ذلددت أ  لشددث  ددتد لددادات تمهددت لمتتمددت مددا  سددنتدف وممددال مدد  تلددت 
الفتديدددات حدددث ا الدددم  دددب ذلدددت الدددم أ  كدددث  تديدددة منهدددا الدددب مددد  تلدددي 

                                                 
1.- Moore,G.T-”Environment Behavior Studies” 

.New York.Mac Graw-Hill 1979. 
2 -Rapoport,A-“The Meaning Of The Built Environment”- 

California,Sage Publications- 1982. 
3 -Forti, "Research & Human Needs", Augusts and 

Bisogono, Paoloed, 1981,P (11).  
 .130، ص 1971 اد الفتاح إبراهيم، "االنتماع"، دار الطليعة، بيروا،  -4
 .176المرنع المابق، ص -5

  لذلت  قد االتم مس   ت ب بالتميي  حدي  متملبدات ا  دتاد مد  6ا تتي 
تفدددالات لدددددد  طبدددي  مدددا يقتضدددب ا مدددت الممائمدددة حينهدددا لشدددب دت قدددي 

 تشامث  ب النهاية.ال

 التأثير المتبادل بين البيئة العمرانية والسلوك اإلنساني: -1-5
ئ  البييدة العمتاويددة بالنسددبة ل وسدا  كالقم عددة بالنسددبة لل لدد ط  "        

 هددب تشددكث جسددمه  ددب داتلهددا مسددب كددكلها  طالددب الددذا الشددكث الددذي 
)العمتاويدة  يمكد  أ  تدؤثت يفتيف ال يما  وفسده بمعندب أ  البييدة الماديدة 

للددددت اإلوسددددا  طتسددددهم  ددددب تغيددددتف كمددددا يشددددكلها الددددم ط قددددا المتياجاتددددده 
 .7طسلمكه"
مدد  النددا دتضددم أالميددة االلتبددارات المبيفيددة لفوشددمة طا وسدداق         

السدددلمكية داتدددث المكددددا  ط ذلدددت  الميدددة سددددلمك ا  دددتاد  طالمسددددتعدمي  
اغددات العمتاويددة طالبييدددة داتددث الفددتا . طيتضدددم  ذلددت دراسددة طت ليدددث الفت 

الماديددددة الم يمددددة طدراسددددة ئمكاويددددة التغديديددددددت بمددددا دددددتائم مددددت متملبددددات 
المسددتعدمي  طذلددت  ددب بددث تعدددد ا وسدداق السددلمكية للمسددتعملي  ميددد 
ئ  الملب الشامث بمبيعة النشا  يأتب مد  ت دددد المسدمم ال داطي لهدذا 

 النشا  طبيفيال. 
أ  الم ددممي  يشددكلم  البييددة   (Lynch, 1960كدذلت دددذكت         

ليسدتميت المسددتعدل ال يدال  يهددا بمددا دتيدد  عددال أط  لمائده  تصددال آتددتد 
للت ددت ات طردطد ا  عددداى كمددا أ  الدددذف ا  عدداى يتدددب أ  ت دددد بدددالفتا  
طالتتهيدد ات  مدد  النددا يمكدد  القددمى أ  المبيفددة دنبغددب أ  تشددم  مائمددة 

ت ليدددث طت دددميم الفتاغدددات  لل يددد  أط الفدددتا  ال ددداطي لهدددا بمعندددت أ  ددددتم
بشكث ي قي التما ي طاالوسدتال طاالتد ا  طالمتطودة مدت المبيفدة المملدم  
است داثها داتث الفتا   كذلت دراسة ا وما  السلمكية طالم مدا يدأتب ئمدا 

 .8بالماممة المباكت  أط غيت المباكت  أط االستبيا 

 األسواق المفتوحة:  -2
مة التدب تددطر داتدث الفتاغدات العمتاويدة الناك العددد م  ا وشد         

منها ا سماق المفتممة  طالتب تعتبت ذات أالمية كبيدت   دب ميدا  اإلوسدا  
اليمميددة للددت مدددار التدداريع  ميددد تعتبددت التتددار  أمددد أالددم أسددبا  وشددأ  
المدددد   ط تاغدددات ا سدددماق المفتممدددة لهدددا تدددأثيت  عددداى للدددت المتعددداملي  

 السلمك اإلوساوب. داتلها طبالتالب التأثيت للت

 أهمية السوق قديمًا: -2-1
يعتبددددت السددددمق أمددددد العناصددددت ا ساسددددية التددددب كددددكل  تعمدددديي         

المددنة العتبية اإلسامية منذ وشأتها  طذلت لما للتتدار  مد  أالميدة كبيدت  
 دب ميددا  العدت  لامددةل طميددا  المسدلمي  تاصددةل  ميدد يعتبددت العددت  أ  
التتددار  تمحدددث تسدددعة ألشددار الدددتيق. طمددد  جاوددب السدددلمك اإلوسددداوب  قدددد 

ق  دددب المددندددة اإلسدددامية أرطد ا محلدددة  دددب ارتقددداأل السدددلمك  دددت  السدددم 
 حي  المشتتي  طالتتار   لم يقت ت السمق  قي للت تبادى المنا ت 

                                                 
مصر"، ترنمة مصطفي  م  فت ي، " مارة الفقراء، تجربة في ريف  -6

 .81، ص1991، 6ابراهيم، مطاو اا  تاب اليوم، العدد 
 .2001 م  فت ي " مارة الفقراء", الهيئة المصرية للكتاب،  -7

8- Kevin Lynch, "THE IMAGE OF THE CITY", Previous 

Reference.   
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  ( محددات تشكيل الفراغ العمراني.1شكل )

رسالة مانمتير،  لية الهسدسة، نامعة القاهرة،  للفراغاا العمرانية  لا اال تياناا ا نمانية"،" تر ير اال تااراا والمعايير التصميمية رشا  اد الر م ، )المصدر: 

2010) 

 
 ( هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية.2شكل )

 والمعايير التصميمية للفراغات العمرانية على اتحتياجات اإلنسانية"،مرجع سابق(رشا عبد الرحمن، " تأثير اتعتبارات )المصدر: 

طالتعارع حي  المسلمي  طلش  كا  أيضال لتتسيع تعاليم الددد  اإلسدامب 
لت سي  سلمك اإلوسا   طم  أمحلة ذلت لندما مدت  رسدمى ) )صدث  ) 

التتددار ططجدددف يضددت القمددم الددذي أصددابه الممددت  لليدده طسددلم  للددت أمددد
م  أسفث  ب ُصدبت  القمدم   عدا  لليده ذلدت ط داى لده )مد  غشدنا  لديت 
منددا   داللددةل للددت ت ددتيم الغددش  طأيضددال لندددما لددت  سددعد حدد  التبيددت 
للددت لبددد الددتمم  حدد  لددمع ر ددب ) لنهمددا  أ  يأتددذ و ددا مالدده 

ددى للدت أالميدة التتدار   ر ل ذلت ط اى له )حث ُدلنب للت السمق  مما
  ب كسب التيق طوشت تعاليم الدد  اإلسامب.

 
 ا سماق العمية: -أ

طالدددب ا سدددماق التدددب تقدددت للدددت م ددداطر ال تكدددة التئيسدددية  طتأتدددذ كدددكث 
الشدددارد طمنهدددا مدددا يسدددمم بمدددتطر السددديارات  طمنهدددا المع دددا ل تكدددة 
 .المشا ؛ طالم ا  ضث م  ميد تم يت ا ما  للمتتددد  للت السمق 

 

 
 

 للسيارات والمشاة. السوق عبارة عن شارع تجاري  (3شكل )

محددات تشكيل الفراغ العمراني

غير )محددات غير عمرانية 
(مادية

ثقافية

عادات

أعراف 

تقاليد

اجتماعية

السكان

ةاقتصادي

التكلفة 

المواد

سياسية

قوانين

تشريعات

محددات عمرانية 
(مادية)

ةتكنولوجي

مواد بناء

طرق 
إنشاء

وظيفية

األنشطة

طبيعية

موقع

تضاريس

مناخ

الحاجة
لتحقيق الذات

الحاجة  للتقدير

/      االحترام/ االنجازات/ الثقة
تقدير الذات

الحاجات االجتماعية

الصداقة/ العالقات األسرية

حاجات األمان

أمن الممتلكات/ األمن األسري/ السالمة الجسدية

الحاجات الفزيولوجية

التوازن/ النوم/ المسكن/ الغذاء
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 السوق عبارة عن شارع تجاري للمشاة فقط. (4شكل )

المصدر: "دليل تخطيط األسواق الشعبية"، وزارة الشئون البلدية والقروية، )
 (2005الرياض، 
 

 ا سماق المتشيبة: - 
تتاريدة معيندة  أط مد  "طالب عبار  ل  أسماق تمية متشديبة مد  وقمدة 

 دتا  لمتاوددب دتميدد  حنشددا  معددي   محددث  ددتا  المسددتد الددذي تتشددعب مندده 
ا سماق العمية ب يد تشم  المسارات الهامة المؤديدة لهدذف النقمدة الدب 

 .1المسارات التتارية المكموة للسمق"
 ا سماق المتمعة: -ج

مليدة الب عبار  ل  تتمت للسمق التتداري مدمى  دتا  لمتاودب تدتم فيده ل
البيت طالشتاأل حداتث السمق  مما دم ت متكة آمندة ل تكدة المشدا  حدداتث 

 .2السمق 
 :3اتعتبارات األساسية لتخطيط السوق  -2-3

يعتمدد تعمديي السدمق للددت متمملدة مد  االلتبددارات الهامدة التدب يتددب 
اتبالهددددا لنددددد ئلددددداد معمددددي السددددمق؛ طتددددتلعا الددددذف االلتبددددارات فيمددددا 

 -دلب:
 توزيع اتستعماتت:اعتبارات  -أ

تقسددددددديم المنمقدددددددة التتاريددددددددة بالسدددددددمق )الم ددددددددات  ئلدددددددت مندددددددداطي  أطالل:
 متع  ة مسب ومد السلت لت قيي سهملة التعامث.

كا تيتيدات  –مسدتد  –تم يت منمقة تدمات السمق )دطرات ميداف  ثاويال: 
مندددداطي جلددددمس...  طارتباطهددددا بالمنمقددددة التتاريددددة لعدمددددة التمهددددمر  –

 المتتدد للت السمق.
التأ يدددد للدددت طجدددمد طدددابت لمتاودددب طمعمددداري للسدددمق يعبدددت لددد   ثالحدددال:

 ي .اوعكاس البيية الم لية طالنابعة م  ثقا ة ططبيعة المنمقة طالمماطن

                                                 
الرياض، "دليل تخطيط األسواق الشعاية"، وزارة الشئون الالدية والقروية،  -1

2005. 
مرنةةع "، " واسةةع األسةةواق التقليديةةة فةةي المديسةةة المعا ةةرةزيسةةف فيصةةل،  -2

 سابق.
 ، مرنع سابق."دليل تخطيط األسواق الشعاية" -3

 
    الفكرة التخطيطية لألسواق المتشعبة. (5شكل )

       
 األسواق المجمعة. (6شكل )

 (المصدر: "دليل تخطيط األسواق الشعبية"، مرجع سابق)
 

 
 اعتبارات الحركة: -ب
الف ددددث التددددال حددددي  المدددددتث المع ددددا للمتددددتددد  للددددت السددددمق  أطالل:

 )التمهمر  طبي  المدتث المع ا لسيارات النقث العاصة بالبضائت.
الدددتمى ئلددت السددمق مدد  تدداى طتيددي تدمددة طلدديت مدد  المتيددي  ثاويددال:

 التئيسب مباكت .
تددددم يت مندددداطي اوتمدددددار للسدددديارات العاصددددة بالمتسددددم ي  طتشدددددم   ثالحددددال:

اطال مباكتال بالسمق؛ أي بالقت  م  الم دات التتاريدة  كمدا متتبمة ارتب
دددتم تددم يت أمددا   اوتمددار لسدديارات النقددث العاصددة حنقددث البضددائت طتشددم  

 متتبمة بالمعاي .
الف دددث حدددي  المسدددارات المع  دددة ل تكدددة المشدددا   طالمسدددارات  رابعدددال:

المع  ة ل تكة السيارات داتث السمق؛ مت ماممة ارتبا  مسدارات 
 مشا  بأما   اوتمار السيارات للمتسم ي . ال
 اعتبارات بيئية: -ج

يتددب متالددا  المددتطع المناتيددة للمنمقددة لنددد تعمدديي السددمق طاسددتعدال 
مماد م لية مائمة للبيية  ب لمليدة اإلوشداأل  طيفضدث اسدتعدال مسدارات 

 المشا  الممللة لتسهيث لملية التسمق للت التمهمر.
 :اعتبارات إدارية وأمنية -د

يتددب االلتدد ال باكددتتاطات الددد اد المدددوب لت قيددي السددامة طالم ايددة مدد  
ال تيدددي  طيلددد ل تدددم يت منمقدددة ئداريدددة طأمنيدددة طتشدددم  للدددت لا دددة  ميدددة 

 بمدتث السمق طالمنمقة التتارية.



Vol. 39, No. 1. July 2020 
 

7 

 

      

                    
 والمنطقة التجارية بالسوق. ( ارتباط المنطقة اإلدارية بالمدخل8.         شكل )( الفصل بين حركة المشاة وحركة السيارات7شكل )

 (األسواق الشعبية، مرجع سابق تخطيطدليل  )المصدر: 
 

 مفهوم األسواق العشوائية: -2-4
يعدددتع جهددداي صدددندطق تمدددميت العشدددمائيات ا سدددماق العشدددمائية         

بأوها عبار  ل  "وشا  تتاري غيت رسمب يعدمق اسدتعدال المدار   طلديت 
 .1به ومال لتمت المعلفات  أط ومال إلطفاأل ال تائي"

دتسددددم الددددذا التعتيدددد  بعدددددل الد ددددة طا ت ددددارف الم دددددطد حتعتيدددد          
السمق العشمائب للت أوه السمق الذي يفتقت ئلدت العددمات  قدي  بغدل 
النمت ل  طبيعة ممارسة لمله الث الم )منتمم طم دد المم دت أط غيدت 
ذلددت    كمددا أودده تتاالددث مدددد ثبددات الممددد  التتاريددة الددث الددب ثاحتددة أل 

دد البدددائعي  طالمسدددامة المملمبدددة لشدددب يكدددم  السدددمق مت تكدددة   طمدددا لددد
لشمائب   طا الم الم مم فه م  التاودب التعميمدب للمددندة أط للمنمقدة 

 السكنية طلا ته بالم يي العمتاوب.
 

 مفاهيم أتتد:
  التتدار  التددب تمددارس وشدداطها  ددب منشددأ  م دددد  المم ددت محددث

)م ث, مقهت  ممعم  كشت متتا مد  ال دب ...   دؤتدذ 
ت الددذا التعتيد  م ددملم كشدت مددتتا     مد  صددفة للد

ا سددماق العشددمائية الددب لدددل طجددمد تددتتيا طلدددل الت امهددا 
بدددداإلجتاألات ال كمميددددة  كمددددا دؤتددددذ لليهددددا ئل امهددددا ممارسددددة 
النشا  م  تاى منشأ  م دد   يمك  أ  يكدم  سدمق غيدت 
رسددددمب باسددددتعدال حندددداأل أط هيكددددث ثاحدددد  طدائددددم للددددت مم ددددت 

 .2م دد دمميال 
 

 ملددة ا وشددمة اال ت ددادية التددب تمددارس وشدداطها تددارج متم
اإلطددار القدداوموب طال تتملددب تددأاليات ط دددرات لاليددة مقاروددة 
حنميتتهددددا  ددددب القمدددداد التسددددمب  ركدددد  الددددذا التعتيدددد  للددددت 

                                                 
 .http://www.isdf.gov.eg سدوق تطوير المساطق العشوائية،  -1
، "القطاع غير الرسمي في مسطقةة معةرو  " الية المهدي وأميرة مشهور، -2

 .1994المر ز القومي للا وث والدراساا االنتما ية والجسائية، القاهرة, 

النمددددت ئلددددت ا سددددماق العشددددمائية مدددد  منمددددمر لدددددل االلتدددد ال 
 باإلجتاألات القاوموية طأغفث با ب العناصت ا تتد.

 ب تقدددددل السددددلت أط العدددددمات بشددددمارد المددنددددة  ا سددددماق التدددد
طالسددددامات  طال دددددائي  طمددددمى م دددداطر النقددددث  طغيتالددددا مدددد  
ا مددا   العامددة ال ضددتية  مدد  تدداى هيكددث دائددم  لمددالهم 

 التتارية.
طممدددا سدددبي طمددد  تددداى لدددت  لمتمملدددة التعتيفدددات السدددابقة لفسدددماق 

 العشمائية تم المصمى ئلت تعتي  ملعا للسمق العشمائب:
الم وشا  تتاري غيت متتا دممب أط أسدبملب أط بشدكث ممسدمب  ال 
ت كمدده أي  مالددد أط اكددتتاطات  اومويددة  طال تمجددد جهددة رسددمية تشدددتع 
لليدده  طينشددأ  ددب مندداطي معتلفددة غيددت معممددة لهددذا النشددا   مسددتغال 
مسددامات مع  ددة السددتعدامات أط ملشيددات أتددتد   هددم غالبددال يشددغث 

ة أط أرا ددب الفضدداأل داتددث الشتلددة العمتاويددة الشددمارد أط الفتاغددات العامدد
طيغلدددددب تماجددددددف بالمنددددداطي ذات المسدددددتميات اال ت دددددادية طاالجتماعيدددددة 

 ا  ث  طال دمجد لممداته ككث ثاح . 
 تصنيفات األسواق العشوائية:  -2-5

صددنف  الدراسددة التددب ألدددالا جهدداي صددندطق تمددميت العشددمائيات         
ت ددد  مسدددمت "العتيمدددة القمميدددة ل  دددت ا سدددماق غيدددت التسدددمية للدددت 

   تبعال للشكث التالب.3مستمد جمهمرية م ت العتبية"
 تجارب تطوير األسواق في دول العالم:  -3

الن ددددم تدددم ط دددت لددددد  معددداديت  ددددب اتتيدددار الددددذف التتدددار  طذلددددت للدددت 
 -التالب:
 أ  يكم  السمق م  ا سماق القديمة. -
 دتسم السمق بأالمية ا ت ادية كبيت   ب المددنة. -
أ  تشدددم  الددددذف ا سدددماق تضددددع  لعمليدددات الت سددددي  طالتمدددميت مدددد   -

 تاى مشتطلات ئلاد  تعميي.
 أ  تشم  أسماق دممية. -

                                                 
  سدوق تطوير المساطق العشوائية، مرنع سابق. -3



Vol. 39, No. 1. July 2020 
 

- 8 - 

 

 أ  تشم  أسماق غيت متع  ة )سمق لال . -
 ا الدطلة طال تتبت القماد العاص.الب أسماق تملشه -
طجددمد تشددابه ئلددت مددد كبيددت حينهددا طبددي  ا سددماق  ددب المددنددة العتبيددة  -

 لامة طالم تية تاصة.
تددم اتتيددار أربعددة أسددماق معتلفددة مدد  أربعددة دطى معتلفددة  سددماق تتاريددة 

 -تضع  لعمليات التمميت لت قيي االستدامة طالب:
 الماليات المت د . –ن  ويم أطرلي –  French Marketسمق ) -أ
 ئيماليا. –ميا   –  Galleria Vittorio Emanuelleسمق ) - 
 تتكيا. –ئسمنبمى  –  Kapali Ҫarsi Grand Bazzarسمق ) -ج
 السعمدية. –م ادث  –سمق )م ادث لسيت   -د

 الوتيات المتحدة: –نيو أورلينز  –( French Marketسوق ) -أ
أ حددت أسددماق طاليددة لميياوددا بالماليددات المت ددد  يعتبددت السددمق الفتوسددب مدد  
 -:1تمي ال  هم يعكت لد  قيم

 لدددال   200:  قدددد ُحندددب السدددمق مندددذ أ حدددت مددد  ال يمدددة التاريعيدددة
 طتأثت بالعددد م  الحقا ات كاإلسباوية طالفتوسية طاإليمالية.

 دلعددب السددمق الفتوسددب دطرال الامددال طرائدددال  ددب ال يمددة اال ت ددادية :
الم لددددب طتددددم يت لائدددددات مت ادددددد  باسددددتمتار ل كممددددة اال ت دددداد 
 المددنة.

 ُتبدداد بالسددمق العددددد مدد  أوددماد السددلت كددالل مل ال يمددة التتاريددة :
طا سدددماك طالعضدددتطات طالفا هدددة... طغيتالدددا  باإل دددا ة لمجدددمد 
العددددددد مدددد  الممددددالم المميدددد   بالسددددمق طالتددددب تشددددتهت حتقددددديمها 

 دفت طابعدال مميد ال للسدمق لمجباتهدا مدت الممسديقت  طالدذا المد ج أ
 ."Gumbo Style"فيما يعتع حد 

يقددت السددمق بمددنددة ويددم أطرليندد  حماليددة لميياوددا بالماليددات المت ددد          
طمد  التندم   .North Peters stا متيكيدة  ي ددف مد  الشدماى كدارد 

Ursuline st.  طمد  الشدتقBarracks st.   طمد  الغدتFrench 
market pl. ق مددد  جميدددت التهدددات بالمبددداوب السدددكنية   طي دددا  السدددم

طالتتارية لدا التهة التنمبية ميد دمجدد تدي سدكة مددديدة مملدة للدت 
 وهت المسيسيبب.

لددال  كدا  السددمق الفتوسدب رمد ال دائمددال للفعدت طالتقدددل  200  حدت مد    
لشعب ويم أطرلياو   طللت التغم م  طجمد السدمق  دب وفدت المم دت مندذ 

لقددددد جددددددد ططاليددددة ما مددددة أمدددددث  تغييددددتات    ئال أ  كددددث1791لددددال 
  تددم 1870جذريددة  ددب السددمق. مددت التقدددل التشنملددمجب  ددب أطاتددت لددال 

حنددداأل هيكدددث يعدددتع بإسدددم سدددمق البدددايار  شاوددد  المهمدددة ا ساسدددية التدددب 
 1971تماجدده ال كممددات الددب ئلدداد  تأاليددث السددمق طت ددحدده  ط ددب لددال 

ل يدددا  السدددمق طكدددهد أصدددبم التتفيدددة طالسددديامة المدددا التماودددب ا ساسدددية 
 .2السمق تممرال كبيتال محث ئ ا ة ا لمد  طالتماثيث التاريعية

                                                 
1-www.frenchmarket.org/history. 

1- John Magill, "French Market Celebrates 200th 

Anniversary", PIP article, the magazine of the preservation 

center, 1991. 

بدددث السدددمق صدددامدال أمدددال تغييدددتات لدددددد  كدددال تط  طالشدددمارئ         
مدددد  تدددداى التمددددميت طتتددددددد البنيددددة ا ساسددددية للسددددمق  طأصددددبم يضددددع 
مادددي  الدددطالرات  ددب اال ت دداد ا متيكددب مدد  تدداى جددذ  الدد طار مدد  

 ت أو األ العالم.جمي

 –منننيالن  –( Galleria Vittorio Emanuelleسنننوق ) -ب
 إيطاليا:

يعتبت جاليتي  يتمريم ئيماوميث م  أ حت أسماق ميا  تمي ال  هدم يعكدت 
 لد  قيم:

 لدددال   130:  قدددد ُحندددب السدددمق مندددذ أ حدددت مددد  ال يمدددة التاريعيدددة
طيمحدددث قيمدددة تاريعيدددة للدددت المسدددتمد المعمددداري  هدددم يعبدددت لددد  
التغيددتات المعماريددة طاالجتماعيددة التددب صدد ب  الحددمر  ال ددناعية 
بمددديا   مددد  تددداى اسدددتعدال ال دددددد طال جددداج  دددب العقدددمد التدددب 
تغمددب الممددتات  كمدددا يمحددث قيمددة تاريعيدددة ذات صددبغة سياسدددية 

   دب تعبيدت المبندت لدد  ات داد ئيماليدا حدتبي أمدا   تاريعيددة تشمد
حبعضدددها بم ددداطر التددداليتي التئيسدددية  طمددد  التدددددت بالدددذكت أ  
سدددكا  مددديا  لار دددما  دددب البدايدددة المشدددتطد بشدددد  إلمساسدددهم 
ط تهدددا بأودددده سدددديدمت التدددد أل التدددداريعب ) منمقددددة الشاتدرائيددددة طدار 

لمشدتطد بممتاتده التائعدة أطبتا سكاال   ئال أوهم ستلا  مدا تقبلدما ا
 The living room of )طأطلقدما لليده غت دة مييشدة مديا  

Milan ) ميدد أصدبم السدمق المكدا  المفضدث بالمددندة الدذي  
 .3يتتمت فيه الناس

 

 يمحدددث السدددمق قيمدددة ا ت دددادية كبيدددت  لمددندددة ال يمدددة اال ت دددادية :
مددديا   المتمائددده للدددت لددددد كبيدددت مددد  ألدددتق طأ بدددت الم دددات 
طالممالم طالشا تتيات التالبدة للسديامة الداتليدة طالعارجيدة  محدث 

( Biffi Cafe /Savini Restaurant  طغيتالدا   طالتدددت ../
بالددذكت أ  مدديا  تعتبددت المتكدد  اال ت ددادي ا  حددت أالميددة  ددب 
ئيماليددا ميددد ألماالددا مم عهددا التغتا ددب مميدد ات لت ددبم متكدد ال 

 ماق التملة اإليمالية.للتسمق  كما أ  ميا  حها معمم أس
 يمحددث السددمق قيمددة معماريددة طجماليددة لممددت ال يمددة المعماريددة :

لمددا فيدده مدد  جمددث معماريددة ذات المددتاي الشاسدديكب طالبددارطكب 
 بكال م  الماجهات الداتلية طالعارجية.

دمجد السمق بمددنة ميا  بإيماليا م مرف الشمالب التنمبب          
 Piazza del la)حي  السامة الشمالية )ل تقتيبال  ي ث 195بممى 
scala  ( طالسامة التنمبية Piazza del duomo   طي دف كث م   
غتبال  Via S. Pellicoكماالل ط  Via Tommas Marinoكمارد 
 كت ال. Via U. Foscoloط

                                                 
3-http://aviewoncities.com 
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 ( تصنيف األسواق العشوائية9شكل )
 تطوير المناطق العشوائية()المصدر:  ندوق 

       
 French Market( سوق  11شكل )                                   French Market( المسقط األفقي لسوق  10شكل )         

 (http://billespartners.com)المصدر: 

 
 

ُط ت متت ا ساس للسدمق حماسدمة الملدت ئيماوميدث الحداوب  دب         
 1869  ب ضدددمر العدددددد مددد  السدددلمات ط دددب لدددال 1865مدددارس لدددال 

 ام  الشتكة المنفذ  بداإل اس  ا مدت الدذي أجبدت متلدت المددندة للدت 
تددملب ب يددة العمددث  طل ددي بالسددمق أ ددتار جحيمددة بسددبب التفتيددتات التددب 

طدمددددتت الغمدددداأل ال جدددداجب طالتدددد أل  1943ط عدددد   ددددب أغسددددمت لددددال 
 1955العلمي م  الغماأل المعدوب  طتم االوتهاأل م  تدتميم السدمق لدال 

 .1باستعدال ال جاج الملم  الم بم  طال تار  حدالل م  التبا الملم  

 –إسننطنبول  –( Kapali Ҫarsi Grand Bazzarسننوق ) -ج
 تركيا:

 لد  قيم كاو  سببال جمالتيال  ب اتتيارف: Kapali Ҫarsiيعكت سمق 

                                                 
1- Progetto, "La Galleria Vittorio Emanuele di Milano", Ornella Selvafolta, DS 

Comunicazione, 2016.  

 لامدددال  550:  قدددد ُحندددب السدددمق مندددذ أ حدددت مددد  ال يمدددة التاريعيدددة
باإل دددا ة لمم عددده التددداريعب أيضدددال  طيعدددد الدددذا السدددمق اوعكاسدددال 
مميميدددددددال لتددددددداريع ئسدددددددمنبمى طالشدددددددعب التتكدددددددب طت دددددددملهم مددددددد  
 اإلمبتاطمريدددة العحماويدددة ئلدددت التمهمريدددة التتكيدددة  طيشدددبه السدددمق 

 ل د كبيت المت ا.
 
 

 يمحدث السدمق قيمدة ا ت دادية كبيدت  جددال  هدم ال يمة اال ت دادية :
م  أ بت طألتق أسدماق مددندة ئسدمنبمى   هدم عبدار  لد  متمدت 

 250ألددا كددعا طيد طرف مددا حددي   26م دالدت يعمددث بدده مدمالب 
  باإل ددددا ة لمددددا ي ققدددده مدددد  2ألددددا يائددددت دمميددددال  400ألددددا ئلددددت 

                                                 
2- Celik, "Story of the Grand Bazaar", Istanbul, 1980.  

تصنيف
(   ندوق تطوير العشوائيات)
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دممية

مؤ تة

اطنوعية النش

ةأسماق تتاري
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مدددددا أ  طجدددددمد الشحيدددددت مددددد  الت دددددا لائددددددات ا ت دددددادية كبيدددددت  ك
 طالبضائت ا ثتية يضفب قيمة ا ت ادية كبيت  للسمق أيضال.

دمجد السمق بمددندة ئسدمنبمى ب دب الفداتم طيمتدد مد  جدامت حياييدد غتبدال 
 مدتث. 18ئلت جامت ومرلحماويال كت ال طله 

اتست السمق التتكب دممال بعد دمل طتم  فيه التتميمات         
طاإلصامات بعد ال اليى طال تائي التب مدث  م  يم  ئلت يم  متت 

متائي طبالنسبة  9يل اى ط 12طصث ئلت دممنا الذا  ميد مت بالسمق 
بعد ال ل اى الذي مدئ ذلت  1984للتتميمات  أطلها كا   ب لال 

 بعد مدطئ متيي كبيت. 1994لال العال  طالحاوب  ب 

    
 Galleria Vittorio Emanuelle( سوق  13شكل )                Galleria Vittorio Emanuelle( المسقط األفقي لسوق  12شكل )  

 (http://greatbuildings.com)المصدر: 

         

 Kapali Ҫarsi Grand Bazzar( سوق  15شكل )               Kapali Ҫarsi Grand Bazzar( المسقط األفقي لسوق  14شكل )  
 (http://greatbuildings.com)المصدر: 

 

 السعودية: –محايل  –سوق )محايل عسير(  -د
يعددد سددمق م ادددث لسدديت مدد  أالددم ا سددماق الشددعبية  ددب منمقددة         

لسدديت   هددم دددذتت بمددمرطئ كددعبب الائددث طمتنددمد أ سددبه كددهت  طاسدددعة 
طةقبداالل كبيدتال؛ فبعدد أ  كدا  يقدال دددمل السدب  مد  كدث أسدبمد أصدبم يعددج 

تكدددددة التتاريدددددة النشدددددمة طدددددماى أيدددددال ا سدددددبمد  طيضدددددم معتط دددددات بال 
متنملدددددة منهدددددا ) ال دددددنالات اليدطيدددددة  ا طاودددددب الفعاريدددددة  العضدددددتطات 
طالفا هددة  ا غنددال  المددأ مالت الشددعبية  الددذر  طال بددم  ...  طالتددب يقبددث 

 لليها المتسم م  طالسياح م  كث أو األ المملشة.
لددذي أجتتدده الهييددة العامددة للسدديامة مدد  تدداى المسددم الميددداوب ا        

طا ثدددار لمما دددت التدددتائ العمتودددب  الممددد  أ  السدددمق حم دددعه ال دددالب 
يعددداوب مددد  لددددد مددد  القضدددايا التدددب  دددد تدددؤثت فيددده طتفقددددف أالميتددده التدددب 
ا تسبها طيلة العقمد الما دية؛  هدم ب اجدة ئلدت التمسدعة طةيتداد مما دا 

قبدداى الددذي يشددهدف السددمق   افيددة طتدددمات مسدداود  لمما بددة االيدمددال طاإل
طلقد تغيتت صمر  السمق كحيدتال لمدا كاود  لليده سدابقال  ئذ كدا  يقت دت 
للت لدد م  البسمات المنتشت  طالم نملة مد  سدعا النعيدث طبعدل 

ال تار   ط د  ام  البلديدة بإوشداأل ممدات لعددد مد  الم داى طالبسدمات 
 .1التب ت مي أوشمة معتلفة

التمدددت  شددت  تمددميت السددمق للددت ئلدداد  ت ددميم مبنددت السددمق          
ط ددم أر  ال ديقددة ئلددت مسددامة السددمق  طكددذلت معالتددة متكددة المشددا  
طالمتكبات طتم يت مما ا للسيارات للت جداوبب السدمق  طتدم ا تدتاح ود د 
ملشيدددة السدددم ي  اللدددذد  يقعدددا  للدددت جددداوبب السدددمق  طةلددداد  ت دددميمهما 

يت السددمق  كمددا كددمل  الفشددت  تع دديا مسددامات  ددم  منمممددة تمددم 
ددددتم تغميتهدددا بممدددات لتفدددادي مدددتار  ال دددي   طيامددد   دددب الت دددميم 
المقتتح ال فاظ للت المدابت التتاثدب الم لدب لمنمقدة لسديت  بمدا يعكدت 
الهمية العمتاوية الم لية للمنمقة  طيام  أيضال اوسياحية ال تكدة للد طار 

ة المسددددم ات العضددددتاأل الم يمددددة طمتطوددددة تددددي سدددديت السدددديارات طوسددددب
 بالسمق.

                                                 
" برنامج تطوير وإ ادة ترهيل األسواق الشعاية في المملكة العربية -1

 .2016المعودية "، الهيئة العامة للميا ة واآل ار، الرياض، 
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 ( سوق محايل عسير قبل وبعد التطوير.16شكل )

 " برنامو تطوير وإعادة تأهيل األسواق الشعبية في المملكة العربية السعودية "، مرجع سابق( )المصدر:

 دراسة الحالة: دراسة ميدانية لسوق الحبشي بمدينة المنيا: -4
تددددم ت ددددددد بعددددل المعدددداديت التئيسددددية طالتددددب تددددم للددددت أساسددددها         

اتتيار سمق جنم  كارد سعد يغلمى طالمدمج مت سمق القنمدت  )سدمق 
 ال بشب  للدراسة التمبي ية طالب كالتالب:

تدددما ت لناصدددت الدراسدددة الب حيدددة  دددب المنمقدددة م دددث الدراسدددة  طالدددب  -1
 كمبتي م مد حدطي. السمق العشمائب طالفتاغات العمتاوية أسفث 

كبت متم سمق ال بشب طتشعب طمداتده أسدفث كدمبتي م مدد حددطي  -2
 طبالفتاغات العمتاوية الم يمة.

طجدددمد وشدددا  دائدددم أط دطري  دددب منمقدددة السدددمق  ميدددد ت دددمى مددد   -3
 سمق ئسبملب ئلت سمق دممب.

تندددمد تماجدددد ا وشدددمة بالمنمقدددة مدددا حدددي  رسدددمب طلشدددمائب طغدددذائب  -4
 طتتاري.

اد سددددكا  المنمقددددة بشددددكث كبيددددت للددددت النشددددا  ال ددددادئ  ددددب التمدددد -5
 السمق  أط أ  يكم  مؤثتال  ب مياتهم المييشية.

اتتيار سمق لشدمائب مم عده أسدفث كدمبتي  ميدد أوده النداك لا دة  -6
 ميدددة حدددي  تماجدددد ا سدددماق العشدددمائية طالبالدددة التدددائلي  طبدددي  الشبدددداري  

مبتي التموسدددب طذلدددت للدددت مسدددتمد م ا مدددات التمهمريدددة محدددث سدددمق كددد
 طسمق كمبتي السيد  لائشة بالقاالت .

 الدراسة التخطيطية: -4-1
يعتبدددت سدددمق منمقدددة ال بشدددب حمسدددي مددندددة المنيدددا  مددد  أكدددهت         

لامددال  طيلتددأ  60طأ دددل ا سددماق المفتممددة ميددد دتجددت لمددتف   حددت مدد  
ئليدده أصدد ا  المبقددة الفقيددت  طالمتمسددمة مدد  سددكا  مددنددة المنيددا طالقددتد 
المتاطر   طأطلي لليه البعل "سمق الغابدة". يقدت سدمق ال بشدب حدايدة 

كيلددممتت  طينتهددب بددالقت   2   ددب التهددة الغتبيددة طيمتددد لن ددم مدد  القنمددت 
مدد  وهايددة كددمبتي م مددد حدددطي مدد  التهددة الشددتقية المملددة للددت كددارد 

  مرويش النيث.

 
 ( الموقع العام لكوبري محمد بدوي وسوق الحبشي محل الدراسة. 17شكل )

 www.Google map.com) )المصدر: 

لدددددددمم  مددددددد  تددددددداى ال يدددددددارات الميداويدددددددة التشدددددددعب طاالوتشدددددددار         
الما  ي  لمنمقة السمق  ميد د داد لددد البالدة بشدكث كبيدت  دب ددمل 
ا ثني  م  كث أسبمد  طيتتاصم  متاصقي  كاغلي  معمدم مسدم ات 
الفتاغددات المتامددة ت دد  طمددمى الشددمبتي؛ ممددا دددؤدي ئلددت تعميددث متكددة 

د  لددددد البالدددة الما ددددد  كدددث أسدددبمد ال يتددددطا المدددتطر ا لدددب  طمدددت ييدددا
أما   غيت التتاص  ب الشمارد المؤدية ئلت المناطي المتاطر   طالدم مدا 

يسدددمت بم دددداطر اوتشددددار السدددمق  محددددث كددددارد ال سدددينب القبلددددب طكنيسددددة 
 العذراأل جنمبا   طكارد م ممد لبد التايق طمستد ال بشب كماال.

يعتمددد سددمق ال بشددب للددت النشددا  الغددذائب  ميددد ي تددمي للددت         
مدددددد   %10مدددددد  العضددددددتطات طالفا هددددددة  طوسددددددبة  %85وسددددددبة مددددددمالب 

مددد  مدددماد العمدددار   طبدددالتغم مددد  لددددل ت دددميم  %5منتتدددات ا لبدددا  ط
السمق مسبقال م   بث معت ي   ئال أ  اوتشار البالة التدائلي  طاتتيدار 
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يعهم مسددددب وشدددا  كددددث  مدددنهم  جدددداأل بشددددكث البالدددة الدددددائمي   مدددا   حدددد
مدددنمم  ئذا مدددا  دددمر  حتمييدددت االسدددتعماالت  دددب ومتيدددات أسدددت ت دددميم 

 ا سماق التتارية المفتممة.

تتعدد أككاى تماجد البائعي   دب السدمق   مدنهم مد  يدأتب بشدكث         
دطري دمل ا ثني   قدي  طمدنهم مد  يدأتب ددممب ا ثندي  طالحاثداأل  طمدنهم 

كاوددال دائمددال  ددب السددمق  طمدد  تدداى رصددد الشحا ددات البشددتية مدد  اتعددذ م
لمم  طجمد ايدمال  ب ثائ منداطي رئيسدية أسدفث كدمبتي م مدد حددطي 
)حدايددة كددارد م مددمد لبددد الددتايق/ جنددم  كددارد سددعد يغلددمى/ القنمددت    

 تاصةل دممب ا ثني  طالحاثاأل.

   

 ( محاور اتنتشار تمتداد السوق في أوقات اتزدحام.18شكل )

 الدراسة اتستطالعية: -4-2
كدددعا اكدددتمل   60تدددم تمييدددت االسدددتبياوات للدددت ليندددة  ددددرالا         

للددت كا ددة أومددا  البالددة طالمشددتتي  طسددكا  المنمقددة طبعددل المسدديملي  
بددال ب  طيتشددم  هيكددث االسددتبيا  مدد  ثاثددة أجدد األ طيعتبددت التدد أل ا طى 
تلفيدة لامدة لد  أ ددتاد العيندة  طيسدالد الدذا التدد أل  دب تتميدت معلممددات 

  العينددة  حينمددا التدد أل الحدداوب  هددم عبددار  لدد  أسدديلة ذات ديممغتافيددة لدد
وهايدات مغلقددة  هدب مباكددت  طذلددت للتمجيده طتفددادي الغمدم  لفهددم أومددا  
البائعي  طمعت ة امتياجاتهم  ط د تم ت ليث البياوات طالمعلممات التدب تدم 
ال  ددمى لليهددا مدد  أ ددتاد العينددة  أمددا التدد أل الحالددد طا تيددت الددم عبددار  

ذات وهايدددات مفتممدددة طصدددمم  الدددذف ا سددديلة ب يدددد تشدددم  لددد  أسددديلة 
لامدة حهدددع تددتك ا  ددتاد يعبددتطا لدد  مشددكاتهم طالسددبب طراأل مضددمرالم 

لسدددمق ال بشدددب  طالفمائدددد التدددب تعدددمد للددديهم طللدددت المتتمدددت مددد  طجدددمد 
 السمق.

 ت ليث ا سيلة ذات النهايات المغلقة طالمفتممة:
 أطالل: ت ليث ئجابات سكا  المنمقة:

تددم ت ليددث ئجابددات أ ددتاد العينددة لسددكا  المنمقددة للددت السددؤاى التددالب:  -
  كسدؤاى ذط وهايدة مغلقدة  شاود  "الث تعاوب المنمقة م  أي مشدكات "

  .19أغلب النتيتة بعد تنميم اإلجابات طت نيفها كما بالشكث )
 شاود  أغلدب  "الدث تما دي للدت وقدث السدمق " ت ليث ئجابات السدؤاى:  -

ليندة سدكا  المنمقدة وعدم طذلدت بسدبب المشدكات العدددد  اإلجابات مد  
للسدددمق طمددد  أالمهدددا الضم ددداأل طالمشددداجتات طااليدمدددال الشدددددد؛ كدددكث 

(19.  

         
 ( النسب اإلحصائية للمشكالت ونقل السوق من وجهة نظر السكان.19شكل )

 ثاويال: ت ليث ئجابات البالة:
"متدت أتيد  للعمدث تم ت ليث ئجابات أ تاد العينة للبالة للدت السدؤاى:  -

كسدددؤاى ذط وهايدددة مغلقدددة   شاوددد  النتيتدددة بعدددد   بدددائت  دددب الدددذا السدددمق "
تنميم اإلجابات طم تالا أ  الفية الغالبة  ب السمق تعمث بده مندذ أ حدت 

  .20بمكا  السمق؛ ككث ) سنمات؛ مما يعنب ارتبا  البالة 10م  

"الددث تما ددي للددت ت ليددث ئجابددات لينددة البالددة للددت سددؤاى آتددت طالددم:  -
 شاودددد  أغلددددب اإلجابددددات بعددددد تنميمهددددا أوهددددم ال دتيدددددط   وقددددث السددددمق "

االوتقاى م  السدمق  سدبا  منهدا طجدمد متكدة تتاريدة  دب مم دت السدمق 
  .20ال الب؛ ككث )
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 ( النسب اإلحصائية لمدة وجود الباعة في السوق وآرائهم في نقل السوق.20شكل )

 ثالحال: ت ليث ئجابات المتسم ي :
 "ما رأيت  ب مكا  السمق  ب ط دعه ال دالب "ت ليث ئجابات سؤاى:  -

 اوددد  أغلددددب اإلجابددددات تتيددددد بقدددداأل السدددمق  ددددب ط ددددعه ال ددددالب  طذلددددت 
 سبا  منها ط مد السمق  ب طسدي المددندة بدالقت  مد  مما دا المتا د  

  .21طم مات المماصات العامة؛ ككث )

كاود   "الدث تعداوب المنمقدة مد  أي مشدكات "ت ليث ئجابدات سدؤاى:  -
ة ومددت المتسددم ي  أغلددب اإلجابددات حددنعم  طمدد  الددذف المشددكات مدد  طجهدد

غيدددا  الت ابدددة لددد  السدددمق؛ ممدددا يتعدددث بعدددل البالدددة دت دددت ا سدددعار 
  .21طأيضال سمأل ا تاق طتدوب السلمك لدد بعل البالة؛ ككث )

     
 ( النسب اإلحصائية لنقل السوق والمشكالت من وجهة نظر المتسوقين.21شكل )

 مشكالت سوق الحبشي: -4-3
ا سددماق المفتممددة لهددا مميدد ات طال يمكدد  االسددتغناأل لنهددا طلشدد  ت تدداج 
ئلت تنميم طط ت أست معينة لها   هناك العددد م  المشدكات دتسدبب 

 حها السمق العشمائب منها: 
 التلمئ البييب. .1
 التلمئ السمعب. .2
 طاالتتناق المتطري.لت لة متكة المشا   .3
 غيا  الع مصية طغلي المداتث. .4
 االوتشار طالتشعب. .5
 مكاوال ت بال الودالد ال تائي. .6

 
 مقترح تطوير سوق الحبشي: -5

تمصددب الدراسددة الب حيددة لسددمق ال بشددب بمددنددة المنيددا بعددد لمددث         
الدراسددة الميداويدددة طاسدددتماد ا راأل  بعدددل وقدددث السدددمق ئلددت مكدددا  آتدددت 

ال يعتبت مال للمشكلة  بسبب  شث الذف التتتبة مدت العدددد مد      الذا
ا سددماق العشددمائية بم ا مددات التمهمريددة  ميددد يقددمل البالددة باالوتقدداى 

ئلت المكا  التددد ثم يعمدطا بعد  تدت    ديت  ئلدت مكداوهم القدديم   هنداك 
 لا ة  مية حي  البالة طالمكا  منذ لشتات السني .

يمكدد  تمميددث مشددتطد تمددميت السددمق مدد  تدداى صددندطق تمددميت       
المناطي العشمائية التابت لم ا مة المنيا  طتأجيت الممدات للبالدة بدأجت 
دتناسددب مددت امكاويدداتهم  طذلددت وميددت ئمددداد الممدددات بالشهتبدداأل طالميدداف. 
طيتددب تشليدد  لتنددة مدد   بددث الم ا مددة باإلكددتاع للددت السددمق لمتابعددة 

الفي  طتمقيت العقمبات القاومويدة  طأيضدال لقدد وددطات تح يفيدة ط بي المع
لتمجيددددده البالدددددة طييددددداد  الدددددملب لدددددددهم طكيفيدددددة التعامدددددث مدددددت المشدددددتتي  

 طالسكا  بسلمك مت ضت.

تعتمددد  شددت  تمددميت السددمق المفتددمح التئيسددب )سددمق ال بشددب  المقتتمددة 
شداف للت تمبيي القمالد ا ساسية لتعمديي السدمق  مد    دث متكدة الم

ل  السيارات طتم يت أما   الوتمدار السديارات  طتدم يت مدداتث طا د ة 
طمتمملة مد  العددمات محدث ) وقمدة كدتطة/ ممدا أ/ اسدتتامة/ دطرات 
ميدددداف/ مسددددامة لفطفدددداى   مددددت تددددم يت أمددددا   تاصددددة للمعدددداي  طتددددم يت 
مسدددددارات طا ددددد ة طط دددددت الم دددددات بشدددددكث ددددددم ت التهميدددددة طاإل ددددداأل  

 المبييية التيد . 

 



Vol. 39, No. 1. July 2020 
 

- 14 - 

 

 

 .مقترح تطوير سوق الحبشي( 22شكل )
 

 النتائو العامة: -6
م  تاى ما تم لت ه طت ليله بالمر ة الب حية يمك  استعاص أالم 

 -النتائج للت الن م التالب:
 -وتائج مستعل ة م  الدراسة النمتية:  -أ
الدراسدددة للدددت أالميدددة ت دددميم الفتاغدددات العمتاويدددة العارجيدددة  أ ددددت  -1

ميد أوها تقتت  ا تتاوال مباكدتال باإلوسدا  طامتياجاتده؛  وده الدم المسدتعدل 
 ا طى لهذف الفتاغات.

الهدددددع مدددد  لمليددددة الت ددددميم العمتاوددددب للفتاغددددات دتضددددم  ت قيددددي  -2
بمدددا  متملبدددات طبيفيدددة  وشدددمة ا  دددتاد؛ كمدددا يمتدددد ئلدددت تمجيددده السدددلمك

 .دتائم مت تلت المبائا
امتياجددات اإلوسددا  ا ساسددية مدد  المددؤثتات ا ساسددية للددت السددلمك  -3

اإلوساوب  كما أوهدا تشدكث أسداس سدلمكياته  دب البييدة الم يمدة بده طالدب 
 الفتاغات العمتاوية.
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الدراسددة تؤكددد طجددمد لا ددة م دطجددة حددي  متدداى للددم الددنفت البييددب  -4
 بينمددا تتكدد  ا ب ددائ العاصددة بعلددم الددنفت طمتدداى الت ددميم العمتاوددب  

البييدددددب للدددددت قيددددداس ئدراك طسدددددلمك طمتملبدددددات ا  دددددتاد  دددددب لا ددددددتهم 
بع دائا البييدة المبنيدة   دإ  الم دمم العمتاودب ي تداج ئلدت وتدائج الدذف 

 .1ا ب ائ طالدراسات
 -وتائج مستعل ة م  الدراسات التمبي ية:  - 
م بشدددكث كبيدددت  دددب ا ت ددداد ا سدددماق  دددب دطى العدددالم المتقددددل تسددداال -1

الدطلة  ليت  قي لمجمد متكة تتارية حها طلشد  لشموهدا أيضدال ذات قيمدة 
 سيامية طتاريعية كبيت .

تتدددديم ا سددددماق  ددددب تلددددت الدددددطى للدددد طار أط المشددددتتي  تتتبددددة  تيددددد   -2
طممتعددة  مدد  تدداى تددم يت أوشددمة تت يهيددة ط تاغددات مفتممددة كال دددائي 

طأيضددددال االسددددتمتاد بالتمدددداى المعمدددداري لمبنددددت العامددددة التابعددددة للسددددمق  
 السمق.
تتدددم ت  دددب ا سدددماق جميدددت العددددمات الايمدددة للبدددائعي  طالمشدددتتي   -3

  دطرات الميا  طمكاتب ا م  طاإلدار  طمما ا اوتمار السيارات.
جعددث البالددة جدد أل ط  الف ددث التددال حددي  متكددة المشددا  طمتكددة ا ليددات -4

 .مستميات مييشتهمم  سياسات أطست تستهدع ت سي  
 -وتائج مستعل ة م  الدراسة التمبي ية الم لية:  -ج
دمجددددددد ومدددددداذج لتيقددددددة لفسددددددماق  ددددددب م ددددددت ذات قيمددددددة سدددددديامية  -1

طا ت ادية كبيت  طلش  أصبم بعضها يعاوب م  اإلالمداى طغيدا  ألمداى 
 التتميم طالتمميت.

ييدددداد  اوتشدددددار المسدددددم ات التتاريدددددة أسدددددفث المبددددداوب  دددددب الشدددددمارد  -2
تئيسددية طالفتعيددة أيضددال  ب ددمر  لشددمائية تددؤدي ئلددت اسددتغاى أرصددفة ال

 المشا  طتعميث متكة المتطر.
اوتشدددددار طييددددداد  ألدددددداد البالدددددة بشدددددكث كبيدددددت طسدددددتيت  دددددب ا سدددددمق  -3

العشددمائية  بسددبب سددهملة الدددتمى  ددب الددذف التتددار   ط سددبا  كحيددت  منهددا 
 البمالة طالفقت.

مشدددكلة ا سدددماق العشدددمائية  دددب تعددداوب الدطلدددة ئلدددت ط تندددا الدددذا مددد   -4
جميدددت الم ا مدددات طال دمجدددد مدددث طا دددم لهدددا مسدددتقبال  طوامددد   شدددث 
تتتبددة وقددث السددمق ئلددت مكددا  آتددت  ددب أ حددت مدد  مددت  بسددبب االرتبددا  

 القمي حي  البالة طالمكا .
   -وتائج مستعل ة م  الدراسة الميداوية:  -د
بدت مكمودال الامدال مد  الفتاغات العمتاويدة أسدفث الشبداري  دب م دت تعت -1

مكموددددات البييددددة العمتاويددددة )للددددت المسددددتمد الب ددددتي طال تكددددب طكددددذلت 
الفتاغدددب   طتعتلدددا ا وشدددمة ال ادثدددة  دددب الفدددتا  أسدددفث الشبددداري طتتندددمد 
طبقددال لتنددمد ممارسددب النشددا  مدد  ميددد مسددتمد التعلدديم أط الدددتث طلشدد  

الددذف  دتملددب ذلددت دراسددة م دداطر ال تكددة ططددتق المشددا  المتامددة طلا ددة
 ا ما   بما مملها م  مباوب سكنية طلامة.

                                                 
1- Lang, J "Fundamental Processes of Environmental 

Behavior "- In John Lang,et al.(Eds), Designing for human 

behavior: Architecture and the behavioral sciences 

Stoudsbury: Dowden, Hutchinson & Ross,Inc- 1974 .  

الندداك ارتبددا  طثيددي طدائددم حددي  السددمق العشددمائب طمندداطي اإلسددكا   -2
 العشمائب ذات الدتمى المنعفضة طالمتمسمة.

اوتشددار طتشددعب البالدددة  ددب الشددمارد الم يمدددة بالسددمق  ممددا يعندددب  -3
 يياد  وماق تعديم السمق للت المدد البعيد.

ركة متتمييددة حددي  البالددة طالسددكا  بالمنمقددة  ممددا يعنددب طجددمد مشددا -4
 أ  الناك وسبة م  السكا  ال تتضت م  طجمد السمق.

 التو يات: -7
مدددد  تدددداى مددددا تددددم لت دددده مدددد  ت ليددددث طتاصددددة تمصددددث الب ددددد ئلددددت 
متمملدددة مددد  التمصددديات مددد  تددداى أربعدددة م ددداطر طذلدددت للدددت الن دددم 

 -التالب:
 التعميي. -ج           القماوي  طالتشتيعات. -أ
تمددي الدطلددة طدطر التمييددات  -د    التمعيددة طتعلددم ثقا ددة البيددت.  - 

 غيت ال كممية.
 القماوي  طالتشتيعات:  -أ

تتمحدددددث أالدددددم التمصددددديات  دددددب تفعيدددددث القددددداوم  لتنمددددديم العمدددددث با سدددددماق 
طمماجهدددة بدددداالت  البالددددة التددددائلي  طا سدددماق العشددددمائية  ددددب ئتعدددداذ مدددد  

 -تاى ما دلب:
البالدددددة ط دددددعال  اومويدددددال بضدددددما  التدددددتاتيا لهدددددم طت قيدددددي ئلمددددداأل  -1

 ال ماية االجتماعية  طتم يت التأمي  االجتمالب طال  ب لهم.
صددددطر  ددداوم  لتنمددديم العمدددث داتدددث ا سدددماق لم دددت  مالدددد البيددددت  -2

لفمددددا   الم ددددتح لهددددا بددددالبيت طالشددددتاأل ط ددددت  الغتامددددات للددددت البالددددة 
 المعالفي  لبنمد القاوم .

مداطمدة ال مدات التفتيشددية للدت مما دت ا سدماق العشددمائية تشحيد  ط  -3
م   مات )المتا ي/ التممي / المدتطر/ النقدث طالمماصدات  بالتنسديي مدت 
الم ا مات طا مياأل ططيار  النقث  طةيالة اإلكغاالت طةرجداد ا مدمر ئلدت 

 أصلها.
 مد  االستعاوة بالتقنيات ال ددحة ككاميتات المتاقبة لمعاطوة رجداى ا -4

 لل فاظ للت ال الة ا منية طالنمال.
ئوشدددداأل مما ددددت حددلددددة لتسددددكي  البالددددة التددددائلي   ددددب أمددددا   م دددددد   -5

يعت دددم   يهدددا بضدددائعهم  طذلدددت  دددب مالدددة لددددل سدددماح منمقدددة السدددمق 
بإوشدداأل با يددات أط أ شدداك رسددمية  طيعضددعم   ددب ذلددت لت ابددة طةكددتاع 

 ا جه   المعت ة.
 بيت:التمعية طتعلم ثقا ة ال  - 
 تطر  تبنب تمة ئلامية أمنية لتعتيد  المدماطني  ب دي المدماط   -1

 ب تماجد أسماق آمنة  طت   ئكتاع الدطلة طالفتق حينهدا طبدي  ا سدماق 
 العشمائية ط ترالا للت المماط .

التعتيدد  حدددطر الشددتطة طأجه تهددا المعتلفددة طالتددب تعمددث  ددب متدداى  -2
اق العشددمائية  طأالميددة دطرالددا  ددب مماجهددة بدداالت  البالددة التددائلي  طا سددم 

ت قيددي ا مدد  طاوضددبا  الشددارد الم ددتي لدد  طتيددي  ددبي المعددالفي  
طتيسددددديت ال تكدددددة المتطريدددددة  طممايدددددة أرطاح المدددددماطني  طال فددددداظ للدددددت 

 ال  ة العامة لهم.
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ئوشددداأل مشدددتطد لتعلددديم مهدددارات البيدددت طكيفيدددة لدددت  المدددماد طلمدددث  -3
  ب أست التعامث مت ال بائ . مبادرات لتدريب البالة طةلمائهم درطس

تفعيث دطر مؤسسات المتتمت المدوب طاإللال  ب التمعيدة بعمدمر   -4
الددذف المدداالت   طط ددت السددبث طالبددتامج المناسددبة لمنعهددا   احددد مدد  تبنددب 
مملة ئلاوية إلحتاي مساطئ اوتشار ا سماق العشدمائية للدت المدماطني   

الدطلددددة  دددب مماجهدددة الددددذف حهددددع تشدددمي  رأي لدددال مؤيددددد لتهدددمد أجهددد   
 الماالت .

ئلدددداد  النمددددت و ددددم تع دددديا أمددددا    سددددماق مضددددارية حددلددددة أط  -5
ئوشدددداأل با يددددات أط أ شدددداك صددددغيت  بتددددمار بعضددددها الددددبعل ذات كددددكث 

 .جمالب
 التعميي: -ج
ط ددت كدددمد لمعممدددات ا سدددماق طلدددل الت دددتيم حتتدددددد تدددتاتيا  -1

الدذي الحدد أ  يشدمث العمث با سدماق ئال مد  تداى تمبيدي الدذا الشدمد  ط 
كدددتط  للدددد اد المددددوب طتدددم يت ا مدددا  طالمسدددامات المناسدددبة  دددب جميدددت 

 العناصت الهامة للسمق.
االالتمددال حتمبيددي ا سدددت طالمعدداديت الت دددميمية لفسددماق المفتممدددة  -2

طمنها تم يت سهملة ال تكة طاالوتقاى داتث السدمق  طااللتد ال باكدتتاطات 
 المائمة طالم اية م  ال تيي.الد اد المدوب لت قيي 

 دطر الدطلة طالتمييات غيت ال كممية:   -د
تتملددددب مماجهددددة بدددداالت  البالددددة التددددائلي  طا سددددماق العشددددمائية  ددددتطر  

طللدت  تشاتا كا ة جهمد ا جه   ال كممية طالتمييدات غيدت ال كمميدة 
الدطلة أ  تعمث جاالد  للت مسالد  الؤالأل البالدة الدذد  يسدعم  بالفعدث 

 -  أجث ال  مى للت ممرد ريق  م  تاى ما دلب:م
تشحيدددد  الت ابددددة للددددت ا سددددماق العشددددمائية مدددد   بددددث أجهدددد   الدطلددددة  -1

المعت دددة طب دددفة تاصدددة طيارات )التمدددمي  طالتتدددار  الداتليدددة/ ال ددد ة 
طالسدكا / ال دنالة/ ئلددت غيدت ذلددت مد  الددميارات المعت دة   باإل ددا ة 

 عتلفة.ئلت ممحلب ا مياأل بالم ا مات الم
سددددتلة االوتهدددداأل مدددد  ئوشدددداأل رابمددددة أط وقابددددة للبالددددة للعمددددث للددددت  -2

 اإلالتمال بممالبهم.مسالدتهم ط 
ئجدددتاأل الدراسدددات طالب دددمئ الايمدددة بالتنسددديي مدددت التهدددات الب حيدددة  -3

طالعلميدددة بالدطلدددة طمنهدددا المتكددد  القدددممب للب دددمئ االجتماعيدددة طالتنائيدددة 
ق العشمائية طالعمث للدت اإلطداد لدراسة باالت  البالة التائلي  طا سما

 للت تتار  الدطى المتشاحهة معنا ا ت اديال طاجتماعيال.
تسدددددهيث ئجدددددتاألات اسدددددتعتاج تدددددتاتيا م اطلدددددة النشدددددا  ت مصدددددال  -4

 صددددد ا  ا وشدددددمة التائلدددددة  ممدددددا يسدددددمم للبالدددددة التدددددائلي  بممارسدددددة 
وشاطهم بأسلم  رسمب مستقت  طال يكموما  ب مالدة تعدمع مسدتمت مد  

 رد  ا جه   التسمية لهم.مما
تفعيددددث آليددددة المشدددداركة حددددي  المنممددددات غيددددت ال كمميددددة طمنشددددد ت  -5

 .القماد غيت التسمب
ستلة االوتهداأل مد  ئجدتاأل م دت للبالدة مد   بدث الم ا مدات للبددأل  -6

 ددب ئتعددداذ العمددمات الايمدددة للتعامددث مدددت الددذف المددداالت  طتنمدديم لملهدددم 
 طتقنينه بعمث أسماق معممة لهم.
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